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Voorwoord

“Cultuur moet metaphysisch
gericht zijn, of zij zal niet zijn.”2

Verantwoording van het Voorwoord

Met dit Voorwoord beogen wij de lezer in kort bestek een wezenlijk inzicht 
te geven in de doelstelling, de thematieken en de opzet van dit proefschrift. 
Dit Voorwoord is geschreven nadat het proefschrift vrijwel afgerond was. 
Waarschijnlijk is dat met de meeste voorwoorden het geval, daar pas bij de 
voltooiing van enigerlei filosofisch werk de aanvankelijke uitgangspunten 
en ideeën hun concrete vorm en inhoud in het geheel van dat werk hebben 
gekregen. Dan pas wordt het mogelijk om in een voorwoord aan te geven wat 
dat werk eigenlijk behelst.3

Dit proefschrift is gemotiveerd door en gebaseerd op het filosofische 
gedachtegoed van Jan H.A. Hollak. Voordat we ingaan op de kern van het 
filosofische gedachtegoed van Jan Hollak geven we enkele biografische 
gegevens van hem. 

Jan Hollak is op 20 juli 1915 te Zwolle geboren. Hij studeerde aan de 
Universiteiten van Amsterdam, Leuven en Gent wijsbegeerte en sociale 
wetenschappen. Van 1946 tot 1951 was hij assistent van professor H.J. Pos, die 
zijn levensloop op een beslissende wijze heeft bepaald. In 1962 promoveerde 
hij in Leuven, summa cum laude, op het proefschrift De structuur van Hegels 

2 Johan Huizinga, In de schaduwen van morgen. Een diagnose van het geestelijk lijden 
van onze tijd, Haarlem, 1935, p. 35.                                                              

3 Hegels verontschuldiging aan het begin van het voorwoord van zijn 
Phänomenologie des Geistes, als zou dat voorwoord ongepast zijn daar de 
betekenis van de filosofische thematiek pas in het geheel van haar ontvouwing 
tot uitdrukking kan komen – wat op zichzelf uiteraard correct is –, daar behoeft 
men echter geen groot probleem van te maken daar dit schijnbaar paradoxale 
standpunt sterk gerelativeerd kan worden. Want ook zijn voorwoord was 
uiteraard pas mogelijk na voltooiing van die ontvouwing en dat om die reden de 
filosoof Hegel dus pas na die voltooiing kon zeggen wat die totale ontvouwing 
naar haar algemene trekken inhield, waarvan hij in zijn voorwoord de lezer toch 
een voorproefje wilde geven. Op zichzelf impliceerde dit zelfs al een standpunt 
waarop in principe dat werk aan een nadere reflectie onderworpen kon worden.
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wijsbegeerte. Vanaf 1 september 1965 was hij hoogleraar in de geschiedenis 
van de moderne wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. 
Daarnaast was hij vanaf 1 november 1968 gewoon hoogleraar in de metafysica 
en kenleer en haar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 
1961 was Jan Hollak ook docent cultuurfilosofie aan de Rijksacademie van 
Beeldende Kunsten in Amsterdam.  In 2003 is Jan Hollak overleden.  

In 2010 zijn 21 artikelen gebundeld die Jan Hollak tussen 1943 en 1991 
in verschillende tijdschriften heeft gepubliceerd, alsmede zijn – niet eerder 
gepubliceerde – afscheidscollege. De bundel draagt de titel Denken als bestaan. 
Het werk van Jan Hollak.4 In de bundel ontbreken het proefschrift van Jan Hollak 
De structuur van Hegels wijsbegeerte5 en het gesprek dat Fons Elders in de jaren 
zestig van de vorige eeuw met Jan Hollak heeft gehad.6      

De kern van Hollaks filosofische gedachtegoed vinden we in zijn 
overtuiging, dat de metafysica de sfeer van de menselijke geest waarin deze zijn 
verhouding tot zijn en wezen van de werkelijkheid en haar oerbron ervaart en 
weet, expliciet in zinvolle uitspraken tot uitdrukking brengt.7 Daar wij ervan 
overtuigd zijn, dat Hollaks filosofische levenswerk van uiterst grote betekenis 
is voor een  hernieuwde en verdiepte bezinning op het menselijke zelfbegrip – 
zo hebben we dat zelf ook in strikt persoonlijke zin ervaren – hebben wij van 
het begin af aan met ons werk de bedoeling gehad de hoofdlijnen van Hollaks 
werk bloot te leggen. Die lijnen, die eigenlijk zijn terug te voeren tot enerzijds 
het begrip van de wijze waarop de mens, als lichamelijk-geestelijk wezen in 
de wereld bestaat en anderzijds tot de uiteenzetting van de wijze waarop dit 
bestaan innerlijk verbonden is met de oerbron van alle bestaan. Terwijl dit 
“enerzijds” en “anderzijds” in de mens zelf innerlijk verbonden is. 

Het was Hollaks overtuiging, dat de hedendaagse wereld een vernieuwde 
metafysica behoefde die uitdrukking gaf aan deze verbondenheid. Wij menen 
dan ook, dat het hierboven staande motto van Johan Huizinga volledig Hollaks 
instemming gekregen zou hebben. Wij verkeren zelfs in de veronderstelling, 
dat Hollak in zijn studententijd – het jaar van de uitgave van Huizinga’s In 
de schaduwen van morgen – dit werk gekend zal hebben en misschien zelfs 

4 Budel 2010. Bij het verwijzen naar de artikelen van Hollak gebruiken we de 
teksten opgenomen in Denken als bestaan. Het werk van Jan Hollak.    

5 ‘De structuur van Hegels wijsbegeerte’, Tijdschrift voor Filosofie, jrg. 24, nr. 3 en 
4, 1962, pp. 351-403 en pp. 524-614. We citeren het proefschrift van Hollak 
als: Structuur. 

6 Het gesprek is onder de titel: ‘Een werkelijke metafysica is tevens religieuze 
ervaring’, opgenomen in: F. Elders, Filosofie als science-fiction. Debatten met 
Nederlandse filosofen, Amsterdam, 1968, pp. 154-168. We citeren dit interview 
als: Een werkelijke metafysica.  

7 Zie zijn Afscheidscollege, p. 429.
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geïnspireerd is geweest door deze, min of meer terloops gestelde, uitspraak 
van Huizinga.

De intentie van het filosofische levenswerk van Jan Hollak, die zuiver tot 
uitdrukking komt in de titel van diens recent uitgegeven verzamelde werk 
Denken als bestaan, was gericht op wijsgerig inzicht in de hedendaagse wereld. 
We zouden zonder overdrijving kunnen zeggen, dat het wijsgerig beschouwen 
van de wereld voor Hollak een existentiële, innerlijke drang was. Dit komt 
mooi tot uitdrukking in de volgende karakterisering van Hollak door Fons 
Elders: “Hij is een filosoof in hart en nieren. Hij filosofeert altijd. Het is zijn 
primaire levensbehoefte.”8 Een dergelijke intentie en innerlijke drang is ons 
niet vreemd. Met het volgende willen wij aan deze bewering inhoud geven. 

Psychische drijfveren 

De beroepskeuzepsychologie vooronderstelt psychische drijfveren en 
vaardigheden op grond waarvan men geschikt is om bepaalde beroepen uit te 
oefenen, of het uitoefenen van bepaalde beroepen nu juist moet vermijden.

Bij de vraag naar de geschiktheid van een persoon met betrekking tot 
het beoefenen van filosofie richten we ons hier niet op de vaardigheden die 
daarvoor  nodig zijn. Zoals daar onder andere zijn: het onderkennen en tot 
uitdrukking kunnen brengen van typisch wijsgerige problemen, analytische en 
synthetische bekwaamheden bezitten, het adequaat kunnen verbaliseren van 
deze problemen en niet in het minst en voor zover mogelijk een uitgebreide 
kennis van tal van gebieden van de cultuur, kennis die dan uiteraard vruchtbaar 
gemaakt wordt voor het beoefenen van filosofie. Waarbij dit alles ook nog voor 
anderen van enige betekenis moet zijn.9 Het is nu juist ter beoordeling van de 
bevoegde instanties of de auteurs van dit proefschrift voldoen aan deze meer 
praktische voorwaarden.

Wij zijn ervan overtuigd, dat het van belang is om de psychische drijfveren 
bloot te leggen die ons tot de filosofie hebben gebracht en tot het onderwerp 
van dit proefschrift en de wijze waarop dat behandeld wordt. Deze psychische 
motivatie en het wijsgerige resultaat zoals dat in de volgende honderden 
pagina’s tekst is neergeslagen, staan niet los van elkaar. Voor de lezers is het 
ook van belang om daar enig inzicht in te hebben. Wijsbegeerte en persoonlijk 
leven zijn nauw verweven met elkaar, wat de algemene betekenis die de eerste 
moet hebben echter niet uitsluit.

8 Een werkelijke metafysica, p. 155.
9 We geven in deel III (Metafysica en het heden) van ons proefschrift deze intentie 

gestalte aan de hand van een tweetal onderwerpen.
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Voor tal van andere wetenschappelijke onderwerpen zal dat niet of 
nauwelijks van enig belang zijn om aan deze relatie aandacht te besteden, 
hoewel het bij onderwerpen op het gebied van de menswetenschappen in meer 
of mindere mate wel van belang kan zijn. Zo zal bijvoorbeeld een conservatief 
ingestelde politicoloog waarschijnlijk het onderzoek van een of ander politiek 
verschijnsel anders aanpakken dan een politicoloog die een socialistische kijk 
op de samenleving heeft. Hun onderzoeken en de uitkomsten en conclusies 
moeten weliswaar in de eerste plaats op hun wetenschappelijke waarde  
beoordeeld worden, maar tevens naar de kleuring daarvan die het gevolg 
zou kunnen zijn van hun persoonlijke standpunten. Daarbij moeten ook de 
standpunten van hun mogelijke opdrachtgevers zeker niet veronachtzaamd 
worden.

In dergelijke gevallen sluit een kritische zuiver wetenschappelijke 
beoordeling van zakelijke argumenten naar onze mening ad-hominem 
argumenten niet uit, maar kunnen deze laatste vaak verhelderend werken door 
dergelijke onderzoeken tegen een bepaalde, een persoonlijke of anderszins 
gemotiveerde, achtergrond te plaatsen. 

Hoewel over het algemeen het beoefenen van filosofie, ook als dat door 
diploma’s geschraagd wordt, niet tot de beroepen wordt gerekend, liggen 
ongetwijfeld ook daaraan bepaalde psychische motieven ten grondslag. Wij 
menen te moeten stellen dat het juist voor de filosoof van groot belang is zich 
van deze motieven bewust te zijn, omdat in onze visie hij of zij geheel en al, 
dat is als persoon, in deze activiteit opgaat. De filosoof is ondanks de vereiste 
objectieve distantie ten opzichte van zijn onderwerpen tegelijk met hart en 
ziel betrokken bij zijn onderwerp en met de wijze waarop hij dat benadert, 
namelijk filosofisch. Nu geldt dat vaak voor velen in andere beroepen evenzeer, 
in die betrokkenheid bij hun vak stemmen bijvoorbeeld de kunstenaar en de 
filosoof in hoge mate met elkaar overeen. In zoverre is voor beiden hun vak van 
levensbelang, maar ook dat kan natuurlijk evenzeer opgaan voor  beoefenaars 
van andere beroepen.

Hoe komt men tot filosofie?

Hoe komt men tot filosofie? En dan niet in die zin dat men zo nu en dan, 
uit dikwijls zuivere en begrijpelijke motieven, zich verdiept in een of ander 
filosofisch werk en zichzelf filosofische vragen stelt, maar als zelf actief filosofie 
beoefenend. 

De waarom-vraag die kinderen bij allerlei gelegenheden en soms tot 
wanhoop van hun ouders vaak stellen, blijft de algemene voorwaarde voor het 
zinvol beoefenen van filosofie. De vraag die tenslotte bij velen door de dagelijkse 
beslommeringen naar de achtergrond en tenslotte totaal uit het beeld verdwijnt, 
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terwijl de filosoof – vaak tot ergernis van velen – erbij blijft staan. Moet men 
enerzijds de onbevangenheid van het kind bewaren en anderzijds datgene dat 
zich voor die onbevangenheid voordoet, streng analytisch tegemoet treden en 
naar zijn innerlijke zijns-samenhang ondervragen?  

Voor de filosoof is niet slechts de vraag “hóe is iets zus of zo?” van belang 
maar vooral ook de vraag “waarom móet iets zus of zo zijn?”. Elke filosofische 
vraagstelling bezit in die zin een morele dimensie; uiteindelijk is dat de vraag 
naar het innerlijk noodzakelijk zo-zijn van al datgene dat “werkelijk werkelijk”, 
ofwel waarachtig is. Deze vraag naar het zó-zijn van al wat werkelijk werkelijk is 
en de adequate antwoorden op deze vraag – waartoe we vooral de hegeliaanse 
filosofie rekenen – bieden tenslotte de mogelijkheid om daarna in de meest 
sterke zin de vraag naar het zijn van dat wat in onze ervaringswereld werkelijk 
is adequaat te stellen. Dit laatste vormt eigenlijk het hoofdthema van ons 
werk. Dat ons inziens zuiver tot uitdrukking komt in Hollaks bewering, dat de 
vraag “waarom zijn er zijnden en niet veeleer niets?” nu adequaat gesteld en 
beantwoord kan worden.10 

Deze vraag naar het zijn is de metafysische vraag bij uitstek. Tegelijk is 
deze vraag van uitzonderlijk belang voor het zelfbegrip van de mens. De 
metafysische vraag naar het zijn van de mens in de meest sterke zin zal echter 
niet in haar aanvang moeten luiden “wat is de mens?”, maar “wie is de mens?”, 
daar het onpersoonlijke van het “wat” het persoon-zijn van de mens niet 
adequaat viseert. De metafysische vraag zal dus in aanvang het zo-zijn van de 
persoon juist als persoon moeten ontwikkelen. 

De daarmee samenhangende metafysische vraag zal moeten zijn: “hoe kan 
de persoon als persoon bestaan?”. De daaruit ontwikkelde antwoorden zullen 
dan verschillende zijden van het persoon-zijn belichten en wel enerzijds, zoals 
wij dat noemen, naar de seculiere zijde: de persoon als zo-zijn kan bestaan in de 
vrije samenleving. En anderzijds, naar de sacrale zijde: de persoon als persoon 
bestaat in haar innerlijke zijns-relatie met het absolute, dat is in eerste en laatste 
instantie in haar innerlijke zijns-relatie met de absolute persoon. Beide zijden 
dienen tevens in hun innerlijke samenhang beschouwd te worden.

De innerlijke samenhang van het zo-zijn en het zijn van de menselijke 
persoon in de meest sterke zin en de diverse relevante zijden van deze 
samenhang vormen zodoende de hoofdthema’s van ons werk.

Welke motieven liggen nu ten grondslag aan de vraagstellingen en de 
wijsgerige benadering daarvan in het werk dat na dit voorwoord volgt? Dat 
werk staat namelijk niet los van die motieven, en wel in die zin dat die motieven, 
die ook psychologisch geduid zouden kunnen worden inclusief alle sociale en 

10 Van causa sui tot automatie (pp. 153-189), p. 179. We citeren de oratie als: 
Causa sui.
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andere factoren die bij hun vorming hebben meegespeeld, hun filosofische 
uitwerking en neerslag daarin hebben gekregen. Een dergelijke uiteenzetting 
is daarmee een verheldering en tegelijk een zekere rechtvaardiging van een 
oorspronkelijke beleving of ervaring van de wereld. Maar dan wel als een 
uiteenzetting die een algemene wijsgerige betekenis heeft en die niet slechts 
een ego-document is.

Het volgende wordt daarom niet een psychologische autobiografie maar 
geeft slechts een opsomming van de, ons inziens, belangrijkste motieven die 
ons tot ons onderwerp en de wijze waarop wij dat filosofisch behandelen, 
gebracht hebben.

Dat is in de eerste plaats de directe ervaring als kind van de Tweede 
Wereldoorlog en de indirecte ervaring daarvan door de de wijze waarop 
ouders deze beleefd hebben. Deze “schokkende ervaring”,11 waarvoor de 
Eerste Wereldoorlog in zekere zin het voorspel vormde, moet dan ook 
als fundamentele existentiële ervaring naar haar wijsgerige consequenties 
onderzocht worden.

Deze traumatische ervaring vraagt nog altijd om een opheldering die verder 
gaat dan de sociaalwetenschappelijke en historische benaderingen van deze 
kwestie.

Hier is inderdaad het volgende citaat, de eerste alinea van Hollaks oratie van 
meer dan veertig jaar geleden, op zijn plaats:

“De smart is het oog van de geest. Dit gezegde geldt niet slechts voor 
onze persoonlijke levenservaring, maar evenzeer voor de gehele 
geesteswetenschap. Eerst moeten distantiërende, vervreemdende krachten 
werkzaam zijn geweest voordat wij het vertrouwde werkelijk aanschouwen 
en het voor ons doorzichtig kan worden, en eerst langs deze omweg komen 
wij tot het vertrouwde terug om het nu werkelijk te verstaan. Aanschouwing 
van de mens en het menselijke is altijd slechts als andere, ‘met andere ogen’, 
mogelijk.”12

Hollak en Cobben

Meer dan veertig jaar geleden werd Jan Hollak, deze filosoof in hart en nieren, 
onze inspiratiebron. Zijn wijsgerige uiteenzettingen sloten aan bij onze eigen 
psychisch gemotiveerde wijsgerige en existentiële vragen en gaven de, door 
ons nog verder te verwerken en nader uit te werken, antwoorden daarop. Met 
als gevolg dat wij ons sinds die tijd in het werk van Hegel hebben verdiept, daar 

11 Causa sui, p. 153.
12 Causa sui, p. 153.
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Hollaks wijsgerig denken daarop stoelde. Tegelijk was Hegels filosofie voor 
Hollak het niveau van waaruit de metafysische sfeer betreden kon worden, 
die sfeer waarin volgens hem het eindige menselijke zelfzijn adequater tot 
uitdrukking kon komen dan in de hegeliaanse filosofie het geval was. 

Voor Hollak waren er naast de hegeliaanse filosofie nog andere 
inspiratiebronnen, in het bijzonder het werk van Thomas van Aquino en het 
werk van Max Scheler, die de weg wezen naar de toegang tot de metafysische 
sfeer die hij viseerde. Om Hollaks metafysische implicaties te kunnen volgen is 
het daarom noodzakelijk eveneens de metafysische kerngedachten van beide 
genoemde filosofen  te kennen. Dat is wat Thomas betreft diens participatieleer 
en wat Scheler betreft diens filosofie van de persoon en haar geestelijke acten, 
waaronder de religieuze act, en het daarmee gepaard gaande connaturele 
kennen, alsook zijn materiële-waarden leer.

Maar niet alleen deze drie genoemde hoogtepunten in de westerse filosofie  
inspireerden hem, in principe waren voor hem alle wijsgerige uiteenzettingen 
en stromingen van belang – of hij deze nu positief of negatief waardeerde – 
voor de totstandkoming van het menselijk zelfbegrip. 

In zijn introductie tot het interview dat Fons Elders met Hollak had, 
schrijft hij: “(Hollak) is een van de filosofen  in Nederland, die uit eigen lezing 
nagenoeg de hele westerse filosofie grondig kent.”13 Deze uitspraak klinkt 
nogal pretentieus. Maar als er hoofdlijnen in de westerse filosofie zijn aan te 
wijzen, dan is het best mogelijk, dat men de hoofdwerken die deze lijnen tot 
uitdrukking brengen in een tijdsbestek van 35, 40 jaar van grondig lezen, tot 
zich zou kunnen nemen.14

Hegel was Hollak daarin al voorgegaan; Hegel, die met zijn filosofisch 
oeuvre erop mikte de kern van de gehele westerse filosofie, namelijk het 
geestelijk wezen van mens en werkelijkheid dat daarin tot uitdrukking kwam, 
tot begrip te brengen.

Daar Hollaks in druk verschenen oeuvre niet veel meer dan een twintigtal 
artikelen omvat, waaronder zijn oratie en afscheidsrede, en deze kennis van 
“nagenoeg de hele westerse filosofie”15 daarbij is voorondersteld en compact 
erin is verwerkt, vraagt het heel veel van de lezer om greep op Hollaks denken 
te krijgen. Het is dus in zekere zin te betreuren, dat Hollak nooit in een of meer 
boeken zijn metafysische overwegingen overzichtelijker en meer uitgewerkt 
het licht heeft laten zien.

13 Een werkelijke metafysica, p. 155.
14 Hollaks eigen bibliotheek, sinds kort in het bezit van de Geert Grote Universiteit 

te Deventer, bestaat al uit 7000 delen.
15 Een werkelijke metafysica, p. 155.
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Zijn colleges gaven wel een basis daarvoor, maar vooronderstelden ook 
weer een brede en algemene eruditie van zijn toehoorders op het gebied van 
kunst, cultuur, politiek en sociaalwetenschappelijke vragen.

Tot ons geluk vonden we in de persoon van Prof. dr. Paul G. Cobben een 
medeleerling van Hollak, die bereid was om als onze promotor op te treden. 
Cobben zet zich eveneens in om het werk van Hegel – op basis van Hollaks 
begrip daarvan – te actualiseren en voor het filosofisch begrijpen van het heden 
vruchtbaar te maken.16 Cobben is een van de weinige filosofen in Nederland 
die zich nog intensief en voortdurend met het werk van Hegel bezig houdt. Als 
leerling van Hollak heeft ook hij de betekenis die de filosofie van Hegel voor 
het heden heeft voor het voetlicht geplaatst en streeft hij ernaar deze voor het 
heden vruchtbaar te maken. Die betekenis ligt in Hegels explicitering van het 
zelfbegrip van de mens, dat tegelijk de explicitering van het vrijheidsbegrip 
omvat. Voor Cobben richt dit begrip zich op de verhouding van de eindige 
menselijke vrijheid met de absolute vrijheid, ofwel de absolute geest. Dit 
laatste is van uitzonderlijk belang voor het inzicht in de aard van wat een vrije 
samenleving is. Met als consequentie, dat dit zelfbegrip voor elke historische 
periode weer filosofisch doordacht dient te worden.

Wij hebben bijzonder veel te danken aan zijn inzet en hulp om een en ander 
tot een goed einde te brengen. In de afgelopen jaren hebben wij vele gesprekken 
met hem mogen voeren, waarbij hij diepgaand, uitvoerig en zeer precies op 
onze teksten inging en zijn suggesties ons hielpen verbeteringen in die teksten 
aan te brengen. Alle mogelijke tekortkomingen daarin komen voor onze eigen 
rekening.  

De smart is het oog van de geest17

Maar laten we nu terugkeren naar het citaat van Hollak, dat aansluit bij ons 
psychisch gemotiveerde wijsgerige standpunt. Hollak onderscheidt hierboven 
“het vertrouwde” en “distantiërende, vervreemdende krachten”. Het 
“vertrouwde” is de levenswijze waaraan men gewend is, waarin men zich als 

16 De belangrijkste werken – voor ons proefschrift – van Cobben zijn: 
Postdialectische zedelijkheid. Ontwerp voor een Hegeliaans antwoord op Heidegger, 
Habermas, Derrida en Levinas, Kampen, 1996; Das endliche Selbst. Identität (und 
Differenz) zwischen Hegels “Phänomenologie des Geistes” und Heideggers “Sein 
und Zeit”, Würzburg, 1999; Das Gesetz der multikulturellen Gesellschaft. Eine 
Aktualisierung von Hegels “Grundlinien der Philosophie des Rechts”, Würzburg, 
2002; De multiculturele staat. Twaalf dialogen over het goede leven, Budel, 2003; 
The Nature of the Self. Recognition in the Form of Right and Morality, Berlin/New 
York, 2009.  

17 Causa sui, p. 153. 
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een vis in het water voelt, het “vertrouwde” is de ongereflecteerde zekerheid  
dat het leven zoals het is ook zo behoort te zijn, het leven dat men niet naar zijn 
vooronderstellingen met een kritisch oog beschouwt. 

Wat is, of wat was, dat leven dat Hollak met dat “vertrouwde” viseert? 
Het was het burgerlijke leven dat in de moderne tijd, na de Middeleeuwen, 
de kern van de Europese cultuur was gaan vormen en dat een onwankelbaar 
vertrouwen in zichzelf bezat. Een vertrouwen dat tegelijk meer of minder 
expliciet dit leven als moreel voortreffelijk opvatte. Terwijl tegelijk in dat leven 
die “distantiërende, vervreemdende krachten” tot ontwikkeling en uitbarsting 
kwamen.18 Letterlijk het meest explosief in de Eerste Wereldoorlog, maar al 
eerder bijvoorbeeld in de socialistische beweging die een fundamentele kritiek 
op de burgerlijke samenleving en haar economische krachtenspel beoogde, 
zonder echter tot een werkelijk diepgaande, adequate analyse daarvan te 
komen en in nog veel mindere mate een remedie daarvoor te kunnen bieden. 
Het morele vertrouwen in het burgerlijke leven en zijn cultuur werd door deze 
oorlog ten diepste beschaamd. Bovendien was deze oorlog ook in morele zin 
nog slechts een voorproefje van de Tweede Wereldoorlog.19 

Een wijsgerige reiniging van de Europese cultuur betreft echter in onze 
visie niet slechts het blootleggen van haar negatieve kanten, maar zeker ook 
het naar voren halen en benadrukken van haar positieve kanten. Een “weg met 
de Europese cultuur!” is ons volkomen vreemd.

We hebben hiermee een van onze eerste motieven aangegeven en tegelijk 
ook de wijsgerige betekenis die deze ervaring voor ons heeft gehad. De 
beide wereldoorlogen vragen nog steeds om een wijsgerige opheldering van 
goed en kwaad met betrekking tot de Europese cultuur en haar geschiedenis, 
een opheldering die nog steeds als maatstaf kan dienen voor andere in 
morele zin catastrofale gebeurtenissen sinds de beëindiging van de Tweede 
Wereldoorlog.20 Zelfs dwingen ze nog altijd door hun negatieve morele 
betekenis tot de vraag naar de zin van het menselijke bestaan en evenzeer, 
in het licht van deze vraag, hoe deze zin in de Europese cultuur nu en in de 
toekomst tot uitdrukking zou kunnen komen. De mensenrechten die naar 
aanleiding van deze negatieve ervaringen sindsdien expliciet zijn verwoord, 
zijn een verschijningsvorm van deze zin.  Dat zijn zo de overwegingen die deze 

18 De laat-negentiende, begin-twintigste eeuwse muziek van Gustav Mahler – 
(1860-1911) – drukt reeds op vaak smartelijke en aangrijpende wijze de twijfel 
aan dat vertrouwde leven uit, met visioenen van een mogelijk beter leven.

19 Deze periode wordt indringend beschreven in Die Welt von Gestern. Erinnerungen 
eines Europaërs van Stefan Zweig, S. Fischer Verlag, 1944. (Nederlandse 
vertaling: De wereld van gisteren. Herinneringen van een Europeaan, Amsterdam, 
1990).    

20 Zie deel III: Metatfysica en het heden. 
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“ervaring” vooreerst in psychologische zin teweeg heeft gebracht en die wij een 
positieve wijsgerige betekenis proberen te geven.

Gefascineerd door de levende natuur

Het tweede belangrijke motief uit de kindertijd dat ons uiteindelijk wijsgerig 
inspireerde, was de ervaring van de natuur in de gestalten van het dieren- en 
plantenleven en van haar landschappen.21 Het ontdekken en de verwondering 
dat er naast het menselijke leven ook nog, en wel in overweldigende mate, 
die andere ‘vreemde’ vormen van leven bestonden, deed vooreerst de nog 
ongeordende vraag naar het wezen van het leven en de zin daarvan opkomen. 
De antwoorden die later de wetenschappen daarop bleken te geven, met 
name natuurlijk de biologie, bevredigden toch niet. Noch de bevindingen 
van de menswetenschappen, zoals de psychologie, de sociologie en 
geschiedeniswetenschap, konden bevredigende antwoorden geven op de vraag 
wat, of wie de mens nu eigenlijk is. 

We zullen later zien, bij onze behandeling van een artikel van Hollak,22 dat 
de darwinistische evolutieleer, mits deze ook metafysisch begrepen wordt, in 
haar algemene trekken voor het begrijpen van de feitelijke ontwikkeling van het 
organische leven in grote trekken aanvaardbaar is. Deze leer geeft echter nog 
geen antwoord op de vraag naar het wezen van het leven, dat nu juist in zijn 
machtige ontplooiing – waarvan de evolutieleer het panorama schetst – zijn 
veelvormige verwerkelijking tot stand heeft gebracht en dat dit “zich moeten 
verwerkelijken” tevens laat zien dat dit wezen eindig is en in zijn relatie tot het 
absolute begrepen moet worden. 

Bovendien geeft de darwinistische evolutieleer op zichzelf genomen geen 
bevredigend antwoord op de vraag naar het wezen van de mens. Dat de mens 
in organische zin voortgekomen is uit de evolutie van het organische leven, 
daarmee kunnen wij het eens zijn, maar de overweldigende evidentie van 
het fundamentele verschil tussen mens en dier moet daarentegen vanuit het 
geestelijk wezen van de mens, waarvoor in de darwinistische evolutieleer 
eigenlijk geen plaats is, begrepen worden. Het verschil dat berust op de relatie 

21 Deze ervaring komt overeen met het volgende citaat uit C. Verhoeven, Voorbij 
het begin, 2. Termen en Thema’s, Baarn, 1985, p. 12: “Mijn zoontje lag geknield 
voor een bak met regenwater en keek heel aandachtig naar de beestjes die daarin 
zwommen.” Het begint met de elementaire nieuwsgierigheid. Dit verlangen om 
te kennen behoort tot het wezen van de mens. 

22 ‘De wording van de menselike geest’, pp. 73-100. Voordracht gehouden op de 
jaarvergadering van de Vereniging voor Thomistische Wijsbegeerte. We citeren 
dit artikel als: Wording.
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van de mens met het absolute die nauwer is dan de relatie van het dierlijke 
wezen met het absolute. 

De mens is primair geestelijk wezen, wat dat is en wat dat impliceert is nu 
juist – en hierin volgen wij Hollak – in de hegeliaanse filosofie geëxpliciteerd. 

Dat is de reden waarom wij ons wijsgerig denken, en dus ook het hier 
voorliggende werk, op deze filosofie hebben afgestemd. Daarbij komt nog een 
niet minder fundamentele reden, waarover in het kort het volgende.

Verwondering over het bestaan van alles

Bij de bovenstaande motieven speelde ook reeds vroeg de vraag naar of de 
verwondering over het bestaan van alles; een vraag en verwondering, of ook 
wel verbijstering, die uiteraard bij veel mensen en misschien wel bij bijna alle 
mensen in meer of mindere mate leeft. In ieder geval heeft deze verwondering 
in de menselijke culturen tal van geïnstitutionaliseerde gestalten aangenomen 
–  waaronder de diverse wetenschappen in de Westerse cultuur – en die gevat 
kunnen worden met de term “religie”. 

Met dit laatste bedoelen wij het volgende: die verwondering impliceert 
enerzijds het verbonden zijn met alle werkelijkheid, want deze doet zich voor 
aan de zich verwonderende. Maar anderzijds impliceert deze ook het afstand 
kunnen nemen van alle werkelijkheid, want anders deed deze zich niet als 
verwonderlijk voor. Die verbondenheid gepaard met het afstand kunnen nemen, 
heeft enerzijds geleid tot het “onderzoek van alle dingen” zowel in theoretische 
als praktische zin. Maar anderzijds tot de vraag naar het zijn van alle dingen 
in de meest sterke zin, de grond voor de mythen en religies van alle culturen. 
Dus op grond van die oorspronkelijke verbondenheid kunnen al die daaruit 
voortkomende institutionaliseringen vormen van religie genoemd worden.

Overigens is het feit van de verwondering ons inziens al het bewijs voor het 
fundamentele verschil tussen mens en dier, dat berust op het geestelijk wezen 
van de mens, maar dit terzijde.  

Religies geven dus op enigerlei wijze een verklaring voor dat bestaan, door 
het bestaan van alles in “iets absoluuts” te leggen. Voor het absolute zelf kan 
echter geen verklaring gegeven worden, niet alleen omdat de mens daartoe niet 
in staat is, maar omdat het absolute zelf geen verklaring behoeft. 

Het was Hollaks overtuiging dat de kern, en daarmee de tragiek, van de 
moderniteit nu juist gelegen was in het wijsgerig opvatten van het absolute, 
i.c. God, als causa sui in positieve zin – God ís causa sui, oorzaak van zichzelf. 
Daarmee werd het absolute met het beginsel van de causaliteit verbonden, of 
zelfs behept zouden we kunnen zeggen, waardoor het onderscheid tussen het 
absolute dat geen oorzakelijkheid behoeft,  en het eindige – dat voor zijn zijn 
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en wezen om oorzakelijkheid vraagt, wat nu juist het wezen van zijn eindigheid 
uitmaakt – vervaagde. Met het uiteindelijke gevolg dat het absolute in het 
hedendaagse beleven en opvatten tot niets wordt verklaard. 

De filosofie zoekt naar dwingende redenen en wil deze ook bloot leggen. 
Hierboven hebben we gezegd dat de filosofie poogt antwoord te geven op de 
vraag waarom iets zus of zo móet zijn, om tenslotte door te stoten naar de vraag  
waarom iets in feite ís.23 Dit laatste dan niet in die zin dat iets door feitelijke 
omstandigheden tot stand is gekomen, want voor die omstandigheden geldt 
dezelfde vraag. Het is de vraag naar het waarom van het niet niet-zijn van 
enigerlei iets. Daarom raakt de filosofie, als metafysica, met deze vraagstelling 
de sfeer van de religie. 

Op grond van die in psychologische zin gegroeide metafysische vraagstelling 
sloeg bij lezing van Hollaks oratie diens gedurfde bewering als een bom bij ons 
in: 

“En dat betekent onzes inziens niets minder dan dit: dat eerst nu, (…), de 
fundamentele vraag van de metafysica, die, naar een woord van Heidegger 
‘das Nichts selbst erzwingt: Warum ist überhaupt Seiendes und nicht 
vielmehr Nichts’ op adequate wijze gesteld kan worden.”24

Zijnsvraag

Hollak kwam tot deze uitspraak op grond van zijn inzicht in de hegeliaanse 
filosofie, dat deze namelijk de eindige, geestelijke zijnswijze van de mens als 
zodanig tot begrip had gebracht en dat nu deze zijnswijze adequaat naar haar 
zijn in het licht van haar relatie met het absolute gesteld kon worden. Adequater 
dan bij Hegel zelf het geval was, omdat deze de metafysische zijnsvraag nog 
niet naar haar ware aard gesteld had. 

Hollak gaat na deze uitspraak als volgt verder: 

“Dat betekent echter tevens dat in de, door de speculatieve dialectiek zelf eerst 
mogelijk gemaakte adequate vorm van de metafysische probleemstelling, zij 
zich zelf als speculatieve dialectiek heeft ‘opgeheven’. De zelfopheffing van 

23 Zie: Corn. Verhoeven, Inleiding tot de verwondering, Bilthoven, 1971 (derde 
druk), p. 13: “Wat niet vanuit de verwondering over alles gaat, gaat filosofisch 
gesproken, nergens over. (…) Filosofie is een radicaliseren van de verwondering 
naar alle kanten. Zij is de hardnekkige langzaamheid waarmee dit radicaliseren 
wordt volgehouden, en daarom zijn er veel woorden en herhalingen van die 
woorden nodig. Want zij moet telkens opnieuw beginnen, om totaal te kunnen 
worden.” 

24 Causa sui, p. 179.
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de speculatieve dialectiek èn het op adequate wijze tot uitdrukking brengen van de 
zijnsvraag blijken zo fasen van één en dezelfde geestesbeweging.”

Wij voegen hieraan als voorlopige bondige verklaring van wat Hollak 
zegt het volgende toe: Hegels speculatieve dialectiek is de manier waarop de 
menselijke zijnswijze van haar “in de wereld zijn” is geëxpliciteerd en daarmee 
tot begrip is gebracht. De metafysische vraagstelling overschrijdt daarom de 
speculatieve dialectiek en haar resultaat, maar neemt deze uiteraard tegelijk 
mee, laat haar niet vallen, en brengt haar in de sfeer van de metafysische 
zijnsvraag. Als de hegeliaanse filosofie daarmee de opening naar de adequaat 
gestelde metafysische zijnsvraag is, zoals Hollak beweerde, dan is het volgens 
ons van het allergrootste belang daarmee aan de slag te gaan. 

De zijnsvraag kan zodoende op twee, met elkaar samenhangende wijzen, 
gesteld worden. Namelijk als: hóe kunnen de zijnden als zijnden bestaan? – de 
vraag naar hun zijnswijze, volgens bijvoorbeeld Aristoteles’ materie-vorm leer 
– en als de vraag naar het onttrokken zijn van de dingen aan hun kunnen-niet-
zijn, dus de vraag naar hun zijn in de meest sterke zin.

In Hollaks visie is het Hegels verdienste geweest dat hij de zijnsvraag in die 
eerstbedoelde zin adequaat heeft beantwoord, namelijk, in onze bewoordingen, 
als de beantwoording in de meest pregnante zin van de vraag: hoe kan de mens 
als mens bestaan? Met het inhoudelijk rijke antwoord daarop: als eindige 
lichamelijke geest in de wereld; de zijnswijze die als zodanig in haar innerlijke 
relatie met het absolute begrepen moet worden.

De zijnsvraag in de meest sterke zin, zoals door Hollak hierboven gesteld, 
heeft Hegel daarmee nog niet beantwoord, maar Hegel heeft het in Hollaks 
visie wel mogelijk gemaakt – door de wezenlijke vraag “hoe de mens als mens 
kan bestaan” te beantwoorden – de vraag naar het zijn van de mens in die sterke 
zin adequaat te kunnen stellen en te beantwoorden. Waarbij het dus gaat om de 
ultieme relatie met het absolute, die dat “hoe” in een nog helderder licht plaatst.

Met dit alles maakte Hollaks hegeliaans geïnspireerde filosofie voor 
ons ook de weg vrij naar de beantwoording van de vraag naar de werkelijk 
zinvolle zijnswijze van de menselijke samenleving, de zin die geworteld is in 
de absoluutheid van het individu. Wiens absoluutheid nu juist in genoemde 
relatie met het absolute tot haar recht komt en die in de huidige fase van de 
geschiedenis in beginsel haar uitdrukking vindt in de democratische rechtsstaat 
en de universele mensenrechten. 

In het derde deel gaan we op grond van de daaraan voorafgegane 
metafysische beschouwingen op een tweetal concrete onderwerpen in om te 
laten zien dat deze metafysische overwegingen inderdaad van fundamenteel 
belang zijn voor het begrip van de vrije samenleving.
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Op grond van bovenstaande overwegingen en bevindingen zijn wij tot de 
hoofdtitel van ons proefschrift gekomen: Beeld en evenbeeld. Op de betekenis 
daarvan zullen we nu nader ingaan.

Beeld en evenbeeld 

Wij zijn tot de titel Beeld en evenbeeld pas in de loop van ons werk gekomen 
en menen dat wij daarmee het hart van Hollaks metafysica tot uitdrukking 
brengen. 

De innerlijke relatie van de mens met het absolute waarvan hierboven in 
wijsgerige zin sprake was, is voor het eerst in een religieuze context in het eerste 
Bijbelboek, B’eresjiet/Genesis, verwoord. In de Beeld-evenbeeld metafoor van 
het jodendom – waarin de gelijkenis van de mens met God wordt bevestigd – 
is, wijsgerig beschouwd, de innerlijke relatie van de schepper met het eindige 
schepsel tot uitdrukking gebracht.

Voor Hegel is deze relatie evenzeer van uitzonderlijke betekenis, we 
zouden zelfs kunnen zeggen, dat zijn gehele filosofie hierop stoelt: het tot 
begrip brengen van de innerlijke verhouding eindig-oneindig. Alles wat 
wezenlijk is van de mens – en in het algemeen alles wat wezenlijk is van de 
gehele werkelijkheid – is, op een door de filosofie nog nader te expliciteren 
wijze, uitdrukking van diens innerlijke relatie met het absolute.

Zo zegt Hegel25 bij zijn behandeling van het jodendom: (Der Mensch) ist so 
in einem ganz andere Sinne das Ebenbild Gottes, als dies von der Welt gilt.26 

Hegel bedoelt daarmee dat de mens als primair geestelijk wezen, in 
tegenstelling tot de levenloze en slechts levende “Welt”, van zijn bestaan en 
daarmee van zichzelf als dit evenbeeld bewust is, omdat de mens geestelijk 
wezen is en dientengevolge meer verwant met het absolute dan de overige 
“Welt”. En bovendien en niet in de laatste plaats, omdat de mens “Welt” tot 

25 Voor het werk van Hegel hebben we gebruik gemaakt van de wetenschappelijke 
uitgave: G.W.F. Hegel, Hauptwerke in sechs Bänden, Hamburg, 1999. Het citeren 
uit deze wetenschappelijke uitgave wordt aangegeven door: WU, het nummer 
van de band, de paragraaf of de pagina. Indien nodig citeren we uit de Suhrkamp 
Studien Ausgabe en, indien naar onze mening relevant, citeren we ook uit de 
Zusätze uit deze Studien Ausgabe. Het citeren uit de Studien Ausgabe wordt 
aangegeven door: Werke, nummer van de Ausgabe en de pagina.

26 Werke 17, p. 74, in het deel ‘Die Religion der Erhabenheit (jüdische)’. Met 
“Erhabenheit” bedoelt Hegel, dat in het jodendom God absoluut transcendent 
is aan de wereld en dat daarmee een kloof tussen eindig en oneindig is ontstaan; 
of Hegels filosofie met het dichten van die kloof de relatie van de mens met het 
absolute geheel adequaat tot uitdrukking heeft gebracht is de vraag waarop ons 
proefschrift gericht is.
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begrip weet te brengen en de zin van “Welt” tot uitdrukking brengt, waartoe de 
overige “Welt” niet in staat is.

Op de onbevangen lezer zal misschien al het hierboven aangevoerde als wel 
zeer aanmatigend overkomen. De ervaringen in de twintigste eeuw hebben 
toch juist de eindigheid, de nietigheid en de megalomane zelfoverschatting van 
de (westerse) mens aangetoond! Hoe zou men nog kunnen pretenderen ook 
maar iets over het absolute en de plaats die dat inneemt in de mens te kunnen 
zeggen!? Laten we ons toch beperken tot het vertellen van kleine verhalen, die   
passen bij het menselijke bestaan dat slechts eindig is.   

Wij zouden daar tegenover willen stellen: het is toch juist aanmatigend 
om de innerlijke relatie van de mens met het absolute op allerlei wijzen te 
ontkennen of niet van belang te achten. Die ontkenning impliceert op allerlei 
manieren het stellen van het slechts eindig zijn van de mens. Niets weerhoudt 
dan een humanisme, dat zich al of niet expliciet op het slechts eindig zijn van 
de mens baseert, ervan op elk moment in een praktisch ten uitvoer gebrachte 
mensenverachting om te slaan. We hebben dit in de loop van de twintigste 
eeuw kunnen zien en meemaken.

Maar ook vormen van religie – waarin weliswaar en uiteraard de idee 
van het absolute prominent aanwezig is – die de eigen zelfstandigheid en het 
absoluutheidsmoment van de (individuele) mens niet erkennen en hem als 
volstrekt onderworpen aan het absolute beschouwen, en daarmee eigenlijk ook 
tot slechts eindig zijn reduceren, zijn anti-humaan. En zodoende ook nog een 
vervalsing van het absolute. De Beeld-evenbeeld metafoor van het jodendom 
daarentegen bergt in zich de volstrekte erkenning van de absolute waarde van 
de individuele mens en levert daarmee de basis voor een werkelijk humanisme.

De hedendaagse mensenrechten vooronderstellen eigenlijk de absolute 
waarde  van de (individuele) mens, maar blijven in de lucht hangen als ze slechts 
positief gesteld zijn en daarmee overgeleverd zijn aan een gratuit humanisme, 
indien de innerlijke band van de mens met het absolute niet als zodanig wordt 
erkend en uitdrukkelijk als basis van deze rechten wordt vastgelegd.

Terzijde willen wij hier opmerken, gezien het bovenstaande, dat een van 
ons beiden een vrijzinnige godsdienstige opvoeding heeft gehad en de ander 
geen godsdienstige opvoeding, een opvoeding die echter niet rabiaat anti-
godsdienstig was. Daar wij onze motieven wilden blootleggen, lijkt het ons voor 
de lezers van enig belang om dit te weten. Zo kan een godsdienstige opvoeding, 
samen met andere culturele en maatschappelijke ontwikkelingen, ertoe leiden 
dat men zich afwendt van religie – zeker de laatste halve eeuw geldt dat voor vele 
miljoenen. Maar anderzijds kan men ook door een niet-godsdienstige of anti-
godsdienstige opvoeding ertoe komen dat men vele vormen van a-religieus of 
anti-religieus leven mede door die negatieve opvatting als voos gaat doorzien. 
Van de gebroeders Karel en Gerard van het Reve was Gerard een voorbeeld 
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van die laatste ontwikkeling. Karels afwijzen van de levensbeschouwing van 
zijn ouders beperkte zich tot een afwijzen daarvan op grond van rationele 
en humanitair-ethische overwegingen. Waarbij de humanitair-ethische 
overwegingen evenzeer bij Gerard een rol speelden. 

De milieus van beide auteurs van dit proefschrift werden zeker ook 
gekenmerkt door een zekere beschouwelijkheid, een openheid en interesse 
voor allerlei facetten van het hedendaagse menselijke bestaan en het bestaan, 
ofwel de “werkelijkheid” in het algemeen. 

Daarin speelde eveneens belangstelling voor kunstmuziek een grote rol. 
Deze laatste interesse sloot zeker aan bij persoonlijke innerlijke ontroeringen 
op existentieel niveau. Vandaar dat een van auteurs al jaren geleden Hegels 
Muziekesthetiek, die hij voor het hier gestelde van belang achtte, heeft vertaald.27 
In zijn Muziekesthetiek laat Hegel namelijk zien hoe door de zijnswijze van 
de muziek, als klinkend bewogen vormen van de fysische gestalte van de 
tijd, het subject – als componist – op verstandelijke wijze zijn ontroeringen 
tot uitdrukking brengt en het luisterende subject op zijn eigen wijze door 
deze klinkend bewogen vormen affectief aangedaan wordt. Ontroeringen, 
zo voegen wij daaraan toe, waarmee het subject op affectieve, zinvolle wijze 
antwoordt op de wijze waarop hij door het bestaan aangedaan wordt. 

Deze belangstelling tezamen met deze esthetiek was ook van belang voor 
het begrijpen van de wijze waarop in de Europese cultuur deze innerlijke 
ontroeringen van het subject in de kunstmuziek hun algemene, culturele 
uitdrukking hadden gekregen. Of nog pregnanter: zo beschouwd heeft de 
westerse kunstmuziek het “hart” van de Europese geest een stem gegeven. 
Vandaar dat op sommige plaatsen in het onderhavige werk nader wordt 
ingegaan op de betekenis die de muziek kan hebben voor de wijsgerige 
ontvouwing van het zelfbegrip en zijn metafysische dimensie.28  

27 G.W.F. Hegel. Muziekesthetiek, vertaald en ingeleid door E.F.R. Bink, Groningen, 
1985.

28 In dit verband wijzen we op het muziekfilosofisch boek van H. Zwart, Filosofie 
van het luisteren. Partituren van het Zijn, Nijmegen, 2012. In zijn boek geeft Zwart 
het volgende aan. De filosofie lijkt aan muziekvergetelheid te lijden, hoewel 
muziek een doorslaggevende rol speelde in alle fasen van onze geschiedenis: 
van het proces van antropogenese (de geboorte van de mens) tot en met de 
politieke en wetenschappelijke revoluties van onze tijd. De filosofie van het 
zijn stoelt op de gedachte dat we de wereld niet alleen moeten ontcijferen, 
opmeten en lezen, maar vooral ook moeten beluisteren. Muziek is raadselachtig 
en intrigerend. Ze geldt als een uitermate wiskundige vorm van kunst en toch 
vertolkt zij onze diepste gevoelens. Muziek wordt ook beschouwd als een vorm 
van metafysica die ons kan stemmen en temmen en inzicht kan verschaffen in 
de meest fundamentele dimensies van het zijn. In het boek van Zwart menen 
we een rechtvaardiging te vinden voor de metafysische betekenis die wij aan 
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Dit alles vormde een sfeer waarin filosofische interesse de kans werd 
geboden om te ontwaken en zich verder te ontwikkelen. 

Nadere beschouwing: Beeld en evenbeeld

Wij willen hier nog iets meer zeggen over de Beeld-evenbeeld metafoor daar 
deze toch de titel van ons werk vormt en de lading moet dekken.

We hebben, aan de hand van Hollaks opvatting, gesteld dat in Hegels 
filosofie de innerlijke relatie van de mens met het absolute, die met deze 
metafoor wordt uitgedrukt, nog niet voldoende tot haar recht komt. In onze 
bewoordingen zouden we kunnen zeggen dat voor Hegel het evenbeeld pas tot 
zijn recht komt in de redelijke totaliteit, de totaliteit van Beeld en evenbeeld. 
Daarbij blijft bij Hegel het onderscheid van oneindig (: Beeld) en eindig  
(: evenbeeld) weliswaar gehandhaafd, maar komen metafysisch gezien Beeld 
noch evenbeeld in die innerlijke samenhang – die door het Beeld, dat is Hegels 
absolute geest, wordt gerepresenteerd – nog lang niet tot hun recht. 

Die samenhang – die dus nog niet het laatste woord kan zijn – kan als volgt 
in meer wijsgerige termen worden uitgedrukt: in de hegeliaanse visie kan men 
pas spreken van concrete zijnden, waaronder het “zijnde” mens, als deze in hun 
onderlinge innerlijke samenhang begrepen zijn. Dat is tot op grote hoogte juist, 
zonder hun onderlinge innerlijke samenhang zijn de “zijnden”, waaronder 
ook de mens, een abstractie – vandaar dat Hegels filosofie ook ondergebracht 
kan worden onder de noemer van het tot begrip brengen van de synthetische 
identiteit: de identiteit van identiteit en onderscheid. Deze is het beginsel van 
de innerlijke samenhang der dingen, hun samenzijn.

Om die reden is bijvoorbeeld voor Cobben Heideggers metafysische 
zijnsvraag voorbarig,29 daar deze vraag pas zinvol gesteld kan worden – of 
zelfs al beantwoord zou kunnen zijn – als “zijnden” in die hegeliaanse zin tot 
begrip zijn gebracht. Hier zien we dus tevens een zekere overeenstemming van 
Cobben met Hollaks opvatting dat Hegels filosofie de mogelijkheid biedt om 
de metafysische zijnsvraag adequaat te stellen. Maar de metafysische zijnsvraag 
zoals Hollak die opvat, overstijgt de hegeliaanse samenhang van de zijnswijze 
van de zijnden daar deze vraagt naar het zijn van de zijnden in de meest sterke 
zin.

Uiteindelijk gaat het om de innerlijke relatie van de oneindige, volmaakte 
identiteit en de eindige, onvolmaakte identiteit, die met de metafoor Beeld-
evenbeeld wordt uitgedrukt. Hegel heeft weliswaar laten zien dat het 

muziek hechten. Zie ook het themagedeelte van jaargang 21, nummer 2 van 
Filosofie (maart/april 2011) dat bijdragen Omtrent Muziek bevat.

29 Causa sui, p. 179: “Warum ist überhaupt Seiendes und nicht vielmehr Nichts.” 
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evenbeeld pas in de totaliteit van de innerlijke samenhang van alle evenbeelden 
tot uitdrukking kan komen en dat deze innerlijke samenhang het aan de 
evenbeelden ten grondslag liggende absolute is, dat alle eindige evenbeelden 
transcendeert. Maar deze innerlijke samenhang is nog slechts de absolute 
intelligibiliteit van de totaliteit en daarmee nog niet het absolute zijn dat aan 
het zijn van die intelligibiliteit en de afzonderlijke, eindige zijnden voorafgaat. 
Het ging Hollak uiteindelijk, met medeneming van die verhouding met de 
absolute intelligibiliteit, om deze laatste relatie, namelijk die van het eindige, 
onvolmaakte zelfzijn en het oneindige, volmaakte zelfzijn.  

We zouden dus uiterst gecomprimeerd kunnen zeggen, dat Hegel de 
intelligibiliteit, die inherent is aan de joods-christelijke scheppingsidee tot 
begrip heeft gebracht. Met deze scheppingsidee is het innerlijk goed en 
redelijk zijn van de eindige, geschapen werkelijkheid meegegeven. De westerse 
filosofie heeft steeds aan de intelligibiliteit uitdrukking pogen te geven. Dat 
Hegel meende, dat hiermee het begrip van God tot uitdrukking was gebracht, 
is daarom enerzijds begrijpelijk, omdat de intelligibiliteit uitdrukking is van de 
goddelijke scheppingsdaad, maar anderzijds uiteraard een overdrijving.30

Nogmaals Hollak en Cobben 

Ten aanzien van de hierboven aangegeven problematiek scheiden zich de 
wegen van Hollak en Cobben, waarbij wij de weg van Hollak volgen. Cobben 
wijst de mogelijkheid af om tot een wijsgerige uiteenzetting te komen van 
de relatie van het eindige menselijke zelfzijn met de scheppende, volmaakte 
persoon van de religieuze traditie. 

Zo stelde Cobben in de gesprekken die wij met hem voerden het volgende: 
“Ik ervaar mijzelf weliswaar als persoon, maar ik kan deze ervaring niet meer 
wijsgerig funderen in iets absoluuts.” Deze agnostische opstelling van Cobben 
laat volgens hem echter de mogelijkheid voor het individu open deze absolute 
grond wel te bevestigen, maar dat is dan niet meer dan een geloof, dat, zoals 
gezegd, niet vatbaar is voor een wijsgerige uiteenzetting. A fortiori kan aan 
dit geloof geen algemene betekenis voor de samenleving als geheel gegeven 
worden. Een en ander doet ons denken aan Kierkegaards “sprong in het 
geloof”, die niet meer kan zijn dan een uiterst persoonlijke beslissing.

We komen daarmee op het verschil tussen Hollaks opvatting van de relatie 
eindig-oneindig en die van Cobben, waarbij wij echter Hollaks opvatting delen. 

30 Dat de klassieke, Griekse filosofie een begin kon maken met het redelijk zijn 
van de werkelijkheid tot uitdrukking te brengen, is vanuit deze scheppingsidee 
gezien een voor de hand liggende zaak.
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Voor zowel Hegel als Cobben is de vraag naar “de zijnden als zijnden”, 
zoals hierboven al gezegd, slechts zinvol te beantwoorden door het begrip van 
de absolute totaliteit. Pas in deze totaliteit kan in volle zin gesproken worden 
van “zijnden”, indachtig Hegels woord: “de waarheid is het geheel.”31 

Op deze wijze wordt zijn terecht als samen-zijn begrepen. Het algemene zijn 
van de dingen, dat door elk afzonderlijk ding en alle dingen tezamen wordt 
gerepresenteerd, is in wezen hun samen-zijn. Dat geldt voor de fysische dingen 
die tezamen, innerlijk “durchgeistet” door de absolute geest, de ‘absolute’ 
werkelijkheid vormen van het fysisch universum.

Voor Hollak is dat echter één kant van de zaak. Hollak onderscheidt 
namelijk, ons inziens nog meer terecht, het volmaakte samenzijn van God 
zoals dat wordt verwoord door de traditionele Godsidee en het onvolmaakte 
samenzijn van de eindige werkelijkheid. Waarbij bovendien, en op de eerste 
plaats, voor Hollak God persoon is, oneindige volmaakte persoon. Bij Hegel 
daarentegen is het absolute, de absolute geest of de absolute rede onpersoonlijk. 
Wij menen dat dit laatste consequenties heeft, en zelfs fatale consequenties 
heeft, voor de betekenis die binnen de hegeliaanse context, met name in de 
zedelijkheid, aan de menselijke persoon wordt gegeven. 

In de door de hegeliaanse filosofie begrepen – zinvolle, want in wezen 
absoluut redelijke – totaliteit kan de mens als eindig zelfzijn en eindige rede, 
op grond van deze innerlijke relatie van eindige rede en absolute rede, ernaar 
streven zijn zelfzijn als zelfzijn op steeds eindige wijze te verwerkelijken. Hegels 
tekortschieten zou onder andere hierin liggen, dat het in Hegels begrip van de 
“zedelijkheid” – dat is de vrije samenleving – er niet toe doet welke zelfzijnen 
of individualiteiten deze verwerkelijking in een vrije samenleving tot stand 
brengen als er maar in numerieke zin individualiteiten zijn.32 Dat impliceert, 
dat bij Hegel uiteindelijk de absolute individualiteit er bekaaid af komt. 

De vraag blijft zich voordoen hoe de idee van de absolute individualiteit – de 
individuele ervaring of overtuiging volstrekt uniek “persoon” te zijn –, wijsgerig, 
dus in algemene zin, gerechtvaardigd kan worden. Men kan blijven staan bij 
de opvatting, dat deze overtuiging slechts een geloof is.33 Dientengevolge kan 
men het wijsgerig zoeken naar en formuleren van de oplossing voor deze, in 

31 WU 2, p. 19: “Das Wahre is das Ganze.”
32 Volgens Cobben in verschillende gesprekken.
33 Zo heeft Cobben ons herhaalde malen in gesprekken gezegd, dat enigerlei 

verklaring voor deze opvatting “uniek persoon te zijn” niet rationeel te 
verdedigen valt en zodoende slechts geloof zou zijn; dus een overtuiging die niet 
meer te funderen valt. Bovendien geldt dan dit geloof evenzeer, stellen wij, voor 
de ervaring van de ander als uniek persoon. Ons inziens heeft het loslaten van 
een overtuigende fundering van de unieke persoon, zowel van “ik” als van de 
“ander”, een negatief gevolg voor het begrip van de zedelijkheid.
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morele zin, belangrijke kwestie staken en tot het volgende besluiten: in de 
verwerkelijking van zijn zelfzijn – in relatie met het andere en de anderen –, 
waarbij de relatie met het absolute tot uitdrukking of verschijning komt, drukt 
het individu zich op eindige wijze als zelfzijn uit. Dit is niet meer dan wat 
Hegels filosofie eigenlijk biedt: het zelfzijn drukt zich als zelfzijn in eindige 
gestalten daarvan uit en de filosofie laat zien, dat de mogelijkheid daartoe – die 
Hegel in zijn filosofie heeft geëxpliciteerd – gelegen is in de absolute geest als 
de absolute grond. Maar hiermee is déze toedracht in algemene zin tot begrip 
gebracht, maar daarmee nog niet het zelfzijn juist als uniek.

Cobben licht deze zelfverwerking van het individu toe en werkt dat 
concreter filosofisch uit met betrekking tot beide huwelijkspartners in zijn 
artikel over het huwelijk als zedelijk instituut. Voor beide huwelijkspartners 
geldt uiteraard dat ze unieke persoon zijn, maar zoals hierboven gezegd, is dat 
volgens Cobben niet te funderen en blijft deze ervaring slechts een geloof.34 

Dit gegeven van de zich verwerkelijkende individualiteit is een absoluut 
noodzakelijke voorwaarde voor het begrip en het bestaan van de vrije 
samenleving, want dat het individu zich nu juist in deze verwerkelijking 
als uniek tot uitdrukking brengt is een bepaalde weerlegging van Hegels 
indifferentie in de context van de vrije samenleving ten aanzien van de uniciteit 
van elk menselijk individu. Maar daarmee is ons inziens door Cobbens kritiek 
op Hegel het individu in zijn uniciteit nog niet veilig gesteld. Die uniciteit is 
volgens ons, in de lijn van Hollak, pas in haar absoluutheid gegarandeerd door 
de innerlijke relatie van het individu met de oneindige volmaakte persoon, 
waarvan het eindige zelfzijn het evenbeeld is. Op verschillende plaatsen in ons 
werk gaan we in op deze problematiek. 

De wezenlijk vraag is dus of deze relatie tot de absolute persoon, die voor elke 
persoon afzonderlijk geldt, wijsgerig uitgedrukt kan worden en als dit mogelijk 
is, of dergelijk “individuele” relaties met de absolute persoon in algemene 
zin van betekenis kunnen zijn voor de vrije samenleving.35 In de volgende 

34 ‘Over het morele en zedelijke handelen, toegelicht aan het instituut huwelijk’, in: 
Tijdschrift voor Filosofie, vol. 52, nr. 4, 1990, pp. 667-696. 

35 Uit Cobbens ontkennende antwoord op deze vraag in gesprekken die wij 
met hem hebben gevoerd, concluderen wij, dat het in zijn visie onmogelijk is 
om wijsgerig deze relaties tot uitdrukking te brengen en dat deze dus voor de 
zedelijkheid onmogelijk in algemene zin van enigerlei betekenis kunnen zijn. 
Een en ander impliceert dan – geheel in de lijn van de hedendaagse visie op 
de vrije samenleving – dat het traditionele geloof niet meer het fundament en 
het cement van de samenleving uitmaakt. Dat is op zichzelf correct, daar de 
eenheid van de vrije samenleving gelegen is in de wil en het streven van alle 
vrije, individuele subjecten gezamenlijk die eenheid voortdurend tot stand te 
brengen. De scheiding van kerk en staat is natuurlijk de terechte consequentie 
daarvan. Maar het is de vraag of die exclusieve oriëntering op dat gezamenlijke 
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hoofdstukken zullen wij, in het voetspoor van Hollak, deze problematiek nader 
ontvouwen.

De uniciteit van het individu in haar relatieve betekenis zou dan gelegen 
zijn in diens verwerkelijking als individu, waarin hij zijn zelfzijn en zodoende 
zijn vrijheid tot uitdrukking brengt.36 Maar dan wel altijd in eindige, bepaalde 
gestalten, daar de absolute vrijheid die gelegen is in de innerlijke relatie van 
het eindige zelfzijn tot de absolute rede transcendent blijft aan die bepalingen. 
De absolute vrijheid is niet als zodanig positief door het eindige zelfzijn uit te 
drukken. Dat de zaken zo liggen wordt door het filosofische, hegeliaanse weten 
tot uitdrukking gebracht. 

Inderdaad impliceert die verwerkelijking een steeds groter wordende 
rijkdom van de persoon juist als persoon, waardoor zij steeds markantere 
trekken verkrijgt en zich zodoende op positieve – niet negatieve! – wijze 
onderscheidt van de andere personen en zich daarmee individualiseert. 
Daarmee is dit unieke individu de belichaming van de synthetische identiteit: 
de identiteit van identiteit en onderscheid, ofwel het hegeliaanse “absolute 
weten” – het sluitstuk van de Phänomenologie des Geistes –, het in het andere als 
andere bij zich zijn.

In de zo begrepen wederzijdse verhouding van persoon tot persoon wordt 
de uniciteit van de personen erkend. Maar ons inziens is in absolute zin, in de 
orde van het zijn, de uniciteit echter gelegen in de verhouding van oneindige 
persoon-eindige persoon. 

streven voldoende is. Wij denken nu juist, in navolging van Hollak, dat de 
positieve, metafysisch hernieuwde oriëntering van dat streven en de praktische 
uitdrukking daarvan essentieel is voor de toekomst van de vrije samenleving.

36 Als we Cobben goed begrepen hebben, stemt dat overeen met diens opvatting 
van de uniciteit van het individu als diens zelfverwerkelijking, een uniciteit die, 
zoals we hiervoor hebben laten zien, verder niet meer te verantwoorden valt. 
In Cobbens visie is de levensroman van eenieder, die afgesloten wordt met de  
dood, de samenvatting van eenieders uniciteit. De levensroman wordt weliswaar 
met de dood afgesloten maar dat betekent echter niet, aldus Cobben, dat de dood 
die roman teniet zou doen. Want volgens Cobben “is het een eindige poging 
om een absolute inhoud – het zelfzijn – vorm te geven.” Wij voegen hieraan toe 
dat van eenieder slechts één levensroman bestaat, meerdere exemplaren die 
ook de levensroman van anderen zouden kunnen zijn, kunnen er, bij wijze van 
spreken, niet van gedrukt worden. Desondanks verdwijnt elke levensroman op 
den duur in de vergetelheid. Slechts in relatie tot de oneindige persoon blijft de 
levensroman behouden. In het Oude Testament wordt dit onder andere in Jesaja 
49: 15, 16 als volgt uitgedrukt: “Ik zal u toch niet vergeten. Ik heb u in de beide 
handpalmen gegraveerd.” Dit laatste zal vele hedendaagse lezers bevreemden, 
maar deze beeldspraak berust op het feit, dat in die tijd op in de handpalm 
gehouden klei- of wastabletten teksten werden geschreven.
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In de zelfverwerkelijking in de zin van Cobben – die wij onderschrijven 
voor zover die zelfverwerkelijking van de eindige rede in relatie staat tot de 
absolute rede – drukt het individu zich slechts in zijn relatie tot de absolute, 
onpersoonlijke rede uit. Maar dit is ons inziens nog niet voldoende. Want, 
het gaat in die zelfverwerkelijking primair om de metafysische relatie van het 
individu met het absolute als de oneindige persoon. Naar de mate waarin het 
evenbeeld zich als evenbeeld verwerkelijkt, benadrukt het zijn relatie met het 
Beeld. We kunnen de metafoor van het evenbeeld vertalen in de metafysische 
termen existentie en essentie, dat is het evenbeeld dat – in  hollakiaans-
thomistische zin! – zijn zijn en wezen heeft door zijn deelhebben aan het 
oneindige volmaakte zijn van de absolute persoon. Als persoon heeft het 
zelfzijn van de mens op een intensere wijze deel aan het zijn van de absolute 
persoon dan de overige wereld. 

De consequentie hiervan is, dat de de wijze waarop de mens zijn innerlijke 
relatie met het absolute van betekenis acht voor zijn bestaan doorslaggevend 
is voor dat bestaan. Deze consequentie geldt ook voor het op enigerlei 
wijze ontkennen van deze relatie. Dit laatste wordt vooral duidelijk bij het 
ontkennen van een diepere zin, het absolute van het menselijke bestaan – de 
mens als een toevalligheid in het universum bijvoorbeeld –, met een vaak 
daaruit voortvloeiend moreel nihilisme, omdat dan geen enkele door de mens 
aangehangen waarde verwijst naar een absolute, metafysische oorsprong, aan 
gene zijde van de eindige werkelijkheid. 

De meerwaarde van Hollaks standpunt

Waarin zit nu, in onze visie, de meerwaarde van de hollakiaanse opvatting 
van de relatie van het eindige zelfzijn met het absolute ten opzichte van 
Cobbens opvatting die ook zegt, dat het individu in zijn zelfverwerkelijking 
zijn relatie met het absolute tot uitdrukking brengt, respectievelijk bevestigt? 
De meerwaarde zit ons inziens hierin, dat in de hollakiaanse visie de eindige 
persoon juist in haar relatie tot de oneindige persoon als zodanig, dat is als 
persoon tot haar recht komt. 

Binnen de hegeliaanse context berust de wederzijdse erkenning op het 
redelijk wezen van het individu – de redelijkheid die gegrond is in de absolute 
rede. Uiterst beknopt weergegeven komt de meerwaarde van Hollaks positie 
op het volgende neer: Hollak neemt uiteraard deze vorm van wederzijdse 
erkenning mee, maar grondt deze erkenning nog dieper door deze te verbinden 
met het zijn als zodanig van het redelijke individu. In diens zijn als zodanig in 
relatie met het volmaakte absolute zijn – dat door de, op zichzelf volmaakte, 
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absolute rede nog altijd is voorondersteld – is het eindige individu werkelijk in 
absolute zin erkend.

In de wederzijdse erkenning van elkaar als eindige personen drukken de 
eindige personen deze relatie tot de oneindige persoon uit. Dat is weliswaar 
wat Hegel ook laat zien, of schijnt te laten zien, in zijn ontwikkeling van de 
wederzijdse erkenning van de subjecten als geweten. Het geweten waarin 
het “Ik”, het zelfzijn in zijn volstrekte veruitwendiging en tegendeel – dat 
is het andere zelfzijn, het andere Ik – de zekerheid van zichzelf als zodanig 
heeft, de zuivere wederzijdse erkenning van elkaar als geweten: “– es ist der 
erscheinende Gott mitten unter ihnen, die sich als das reine Wissen wissen.”37 
Dit weten vormt de overgang naar de Religion in Hegels Phänomenologie des 
Geistes, waarna die zekerheid tenslotte in het “absolute weten” – de opgeheven 
Religion – tot haar waarheid komt; de waarheid in hegeliaanse zin, waarin 
de menselijke persoon als persoon nog niet voldoende tot haar recht komt, 
voegen wij daaraan toe. 

De Religion wordt in het “absolute weten” van de filosofie opgeheven, het 
absolute weten “in het andere als andere bij zich te zijn.” Dat is de synthetische 
zijnsidentiteit die het begrip is van de absolute vrijheid, die  de absolute 
grond is van de menselijke vrijheid. Eenvoudig gezegd: ware de synthetische 
zijnsidentiteit niet, dan was menselijke vrijheid niet. Of omgekeerd, wat Hegel 
dus doet: het verschijnen en de ontwikkeling van de eindige menselijke vrijheid 
is het bewijs voor de absolute vrijheid, ofwel de synthetische zijnsidentiteit.

Wat heeft dit nu met God te maken? Ons inziens heeft Hegel hier 
de goddelijke immanentie, ofwel het absoluut redelijke en goede van de 
schepping zoals deze in de joods-christelijke scheppingsidee gelegen is, tot 
begrip gebracht. Het “God zag dat het goed (en redelijk) was” uit het eerste 
hoofdstuk van B’eresjiet/Genesis waarop het kunnen bestaan van het zinvolle, 
vrije inzicht en handelen van de mens berust, dit absoluut-wezenlijke van de 
schepping is door Hegel tot begrip gebracht. Ofwel, in zijn denken en handelen 
is de mens, als geweten, vrij naar dit absoluut-wezenlijke te handelen, of daar 
tegen in te gaan.  

Daarmee is het begrip van de verwerkelijking van de vrijheid in formele zin 
geëxpliciteerd, maar komt daarmee het zicht op de inhoudelijk volle rijkdom 
van die verwerkelijking nog niet tot uitdrukking.38 Pas als de eindige persoon 
in haar innerlijke relatie met de absolute, volmaakte persoon begrepen wordt 
– en zodoende de eindige persoon juist als persoon tot haar recht komt – komt 

37 WU 2, p. 362.
38 Op grond hiervan hebben wij in hoofdstuk 4 en 5 betoogd, dat de hegeliaanse 

subjectieve geest – als het beginsel van de objectieve geest – een uitbreiding 
behoeft die recht doet aan het zicht op die inhoudelijke verwerkelijking in de 
objectieve geest.
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de weg vrij naar de meer omvattende inhoudelijke verwerkelijking; ons inziens 
ligt vooral hierin de meerwaarde van Hollaks metafysica. 

Bij Hegel blijft God – van het jodendom en christendom –, als de absolute 
rede nog onpersoonlijk, dus kan ons inziens het eindige zelfzijn of geweten 
nooit daarin zijn absolute erkenning vinden. Hegel heeft ons inziens – en wij 
denken Hollak hierin na te volgen – slechts de “onpersoonlijke” kant van de 
joods-christelijke scheppingsdee, de nog onpersoonlijke Logos tot begrip 
gebracht.

De meerwaarde van Hollaks wijsgerig denken zit dan in diens completering 
daarvan door de relatie eindige persoon-oneindige persoon daar innerlijk 
aan toe te voegen en wel door middel van de – ons in de huidige fase van de 
geschiedenis ter beschikking staande – relevante elementen uit de filosofie van 
Thomas van Aquino en Max Scheler.

Het ‘rijk Gods’?

Blijft men steken in deze hegeliaanse sfeer dan heeft ons inziens een en ander 
tot gevolg, dat het rijk van de elkaar erkennende en in die zin met elkaar 
verbonden geestelijke individualiteiten ervaren wordt als het ‘rijk Gods’. 
Dit rijk is dan niet minder dan God, maar God ook niet meer dan dat. Een 
levensgevoel dat zich, met allerlei schakeringen, vooral op het eind van de 
negentiende, begin twintigste eeuw voordeed en dat werd bewogen door het 
verlangen dit ‘rijk’ daadwerkelijk te vestigen. Een fin-de-sièclelevensgevoel 
dat op vele plaatsen in Europa vooral onder de intelligentsia verbreid was. 
Een vertegenwoordiger daarvan was bijvoorbeeld de, onder andere door de 
theosofie geïnspireerde, Russische componist Alexander Skriabin,39 die zijn 
uit muziek, dans, geur en licht bestaande, niet-voltooide totaalkunstwerk 
Mysterium wilde uitvoeren in een, nog slechts op papier ontworpen, tempel 
in de uitlopers van de Himalaya. Bij de uitvoering die een week moest 
duren, zou de aanwezige ‘mensheid’ zich in extase tot goddelijke eenheid 
aaneensluiten. 

Een ander voorbeeld uit die tijd is de romancyclus Les hommes de bonne 
volonté van de Franse schrijver Jules Romains,40 waarin het hoofdthema 

39 1872-1915.
40 Jules Romains (1885-1972) was de zoon van een onderwijzer en studeerde 

filosofie en biologie aan de Sorbonne. Onder invloed van Émile Durkheim werd 
hij zich er al vroeg van bewust, “dat mensen geen archipels van eenzaamheid 
zijn”, zoals hij dat zelf noemde, een besef dat hem bracht tot de ontwikkeling 
van het unanimisme: het geloof in de menselijke solidariteit en in een broederlijk 
socialisme. Als romanschrijver maakte Romains het meeste naam met zijn 
28-delige reeks Les hommes de bonne volonté (1932-1947), een gigantische 
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de innerlijke solidariteit van de mensheid is, waarvoor Romains de term 
“unanimisme” had gecreëerd.

In de op de traditie gebaseerde scheppingsrelatie in hollakiaanse zin vormen 
het in het zijn gesteld zijn en het erkend zijn van de eindige menselijke persoon 
door de oneindige persoon – samengevat in de in het jodendom gewortelde 
metafoor “Beeld-evenbeeld” – een onverbrekelijk geheel. Daarmee treden ons 
inziens zowel de eindigheid alsook de zelfstandigheid van het zelfzijn juist 
scherper in het licht. In de zo begrepen relatie met het oneindige zijn is de 
beantwoording van de metafysische zijnsvraag gelegen.

De afgrond van het niets die door het kunnen-niet-zijn tezamen met het in-
het-zijn-gesteld-zijn van de eindige zijnden wordt geïmpliceerd en waarboven 
het eindige zelfzijn gespannen is, wordt door de hedendaagse (westerse) mens 
opgevat als de wijze waarop hij tegenover het absolute staat: we weten er niets 
van en het is zelfs ook niets. Het metafysische “niets” dat voor het hollakiaanse 
denken nu juist naar het absoluut volmaakte positieve verwijst, is voor het 
hedendaagse ervaren en gevoelen geworden tot het absolute: het absolute is 
niets.

Het fysische universum is niet uit zichzelf eeuwig, het is geschapen, het heeft 
deel aan het oneindige zijn dat in eeuwigheid is. De tijd, die innerlijk verbonden 
is met het fysische universum, is evenzeer uitdrukking van eindigheid. Het 
hegeliaanse begrip van de tijd die de subjectstructuur daarvan tot uitdrukking 
brengt –: de bij zichzelf blijvende, zich in zijn veelheid van het “na elkaar” tot 
uitdrukking brengende, eenheid van de tijd, het eeuwige nu – is weliswaar 
‘eeuwig’ in de zin van “boventijdelijk”, zoals het hegeliaanse begrip, de identiteit 
van identiteit en onderscheid, in algemene zin dat is, maar bij Hegel gaat het 
kwalitatief onderscheid tussen de oneindige, volmaakte vorm en de eindige, 
onvolmaakte vorm van het synthetisch identiteitsprincipe verloren.41 

Dit ‘eeuwige’ hegeliaanse begrip lijkt in hoge mate overeen te stemmen met 
de traditie, met name de Scholastiek, waar men de scheppingsrelatie als volgt 
dacht: de idee, of het wezen van de eindige dingen is eeuwig bij God, maar 
door de scheppingsdaad is het “zijn” aan de essenties toegevoegd; waarbij het 
wezenlijke van de dingen inderdaad hun wezen zou zijn en hun zijn slechts een 
bijkomstigheid. In hoofdstuk 4 gaan we dieper in op dit “essentialisme”.

geschiedenis over 25 jaar, waarin nagenoeg alle sociale lagen en problemen aan 
de orde komen. Het is een opeenvolging van beschrijvingen die een beeld geven 
van de diverse milieus, maatschappelijke types en collectieven. Het hoofdthema, 
“de goede wil”, wordt geplaatst tegenover het nihilisme en de vernielzucht, 
waardoor een wereld in voortdurende beweging wordt getoond.

41 Hollak, ‘Wijsgerige reflecties over de scheppingsidee. St. Thomas, Hegel en de 
Grieken’, (pp. 304-319), p. 317. We citeren dit artikel als: Scheppingsidee. 
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Zo is dan het hegeliaanse begrip van de tijd – het samenzijn van de tijd, 
het eeuwige nu dat alle eindige nu’s innerlijk verbindt – het begrip van een 
samenzijn in zijn onvolmaakte vorm. Terwijl Gods tijd tijd in haar oneindig 
rijke volmaakte vorm, ware eeuwigheid, volmaakt samenzijn is.

In het hegeliaanse begrip komt weliswaar de zinvolle, begrippelijke 
structuur van de totaliteit van de eindige zijnden tot uitdrukking, maar het blijft 
toch begrip van het eindige zijn als zodanig. Het is het begrip van het eindige 
zijn en daarmee het begrip van het onvolmaakte. Dientengevolge komt in het 
hegeliaanse begrip de innerlijke relatie van het eindige zijn, i.c. de mens met 
het volmaakte zijn nog niet voldoende tot uitdrukking. Het hegeliaanse begrip 
is het begrip van datgene dat zich (nog) moet verwerkelijken en dus het begrip 
van het eindige als zodanig, de springplank naar het besef van het volmaakte, 
dat zich uiteraard niet behoeft te verwerkelijken. 

In onze bewoordingen samengevat zouden we kunnen zeggen dat Hollaks 
wijsgerig streven erop gericht was recht te doen aan het begrip van de mens 
als evenbeeld, dit zelfbegrip dat verwijst naar het Beeld. Daarmee zette hij 
enerzijds de lijn van Hegel voort, maar dan wel anderzijds in metafysische zin 
uitstijgend boven het zelfbegrip dat door Hegel was geëxpliciteerd.

De centrale problematiek van het samen-zijn

In Hegels filosofie verkrijgen menselijk zelfzijn en diens vrijheid hun 
begrippelijke betekenis. Dit wordt mogelijk omdat Hegel, zoals hierboven reeds 
herhaaldelijk gezegd, deze begrippen in hun innerlijke relatie met het absolute 
denkt: de mens is innerlijk verbonden met het absolute. Voor het hedendaagse 
gevoelen en denken dat aan het toeval een absolute status toegekend schijnt te 
hebben, lijkt het een ongerijmdheid om de toevalligheid “mens” en het absolute 
– dat voor dit gevoelen en denken overigens zonder enige betekenis schijnt te 
zijn – met elkaar te verbinden. 

Het is Hollaks intentie geweest om de wijzen waarop die innerlijke 
verhouding met het absolute zoals deze in Hegels filosofie tot uitdrukking 
komt, te verbinden met de thomistische uiteenzetting daarvan. Waarbij voor 
Hollak tevens Max Schelers filosofie van de persoon al reeds de weg aanwees 
voor de inhoudelijke vervulling van het geestelijk wezen van de mens dat berust 
op die relatie met het absolute.  

De verschillende zijden van dit hollakiaanse hernieuwde zelfbegrip en 
vrijheidsbegrip, zijn onder te brengen onder de noemer “scheppingsidee” of 
“scheppingsverhouding”, de verhouding die het eindige zijn en het absolute 
zijn verbindt. Sterk schematiserend zouden we kunnen zeggen, dat deze 
verhouding bij Hegel als de verhouding van absolute rede en eindige rede, of 
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ook als verhouding van absolute vrijheid en eindige vrijheid, wordt begrepen 
en in het thomisme als de verhouding van oneindig volmaakt zijn en eindig 
onvolmaakt zijn. 

Dit alles impliceert, dat het samen-zijn in de sfeer van de eindigheid – met 
de meest concrete gestalte daarvan: de menselijke samenleving – gedacht en 
bevestigd dient te worden in zijn innerlijke relatie met het volmaakte, absolute 
samenzijn: de persoonlijke God van de traditie. Zonder dat daarmee de 
samenleving in haar vroegere, traditionele gestalte zou moeten terugkeren, 
integendeel. 

Cobben42 brengt terecht met betrekking tot de scheppingsidee een 
onderscheid aan tussen de scheppingsidee op het niveau van het geloof en op 
dat van de filosofie. Uiteindelijk zou dit onderscheid volgens hem neerkomen 
op de keuze van de mens om het absolute als “iets persoonlijks”, kortom God als 
persoon op te vatten – het standpunt van het geloof – of het absolute voorlopig 
als “iets onpersoonlijks” – het standpunt van de filosofie – te benaderen.43 Wij 
menen in navolging van Hollak echter dat ook de filosofie, dat wil zeggen de 
metafysica, deze verhouding met het absolute zodanig kan expliciteren, juist 
door uit te gaan van het zelfbegrip van het eindige zelfzijn, dat ze het absolute 
eveneens als persoon en wel als volmaakt persoon benadert. 

Een en ander vooronderstelt natuurlijk een cultuur waarin de scheppingsidee 
in religieuze zin een levend, inspirerend deel, zoal niet de basis van die cultuur, 
is of is geweest. Een factor die evenzeer het westerse metafysisch denken 
heeft geïnspireerd en die door de filosofie niet op een willekeurige, toevallige 
wijze binnen is gehaald. Deze inspirerende scheppingsidee berustte op de 
idee van de persoonlijke God. De evenbeeldmetafoor berust op de idee van 
de innerlijke relatie van de eindige persoon met de oneindige persoon. Het 
rationalisme dat aan het begin van de moderniteit staat heeft dit persoon-zijn 
echter gereduceerd tot “de rede”. 

In Hegels filosofie wordt de absolute rede, dat is de absolute geest, weliswaar 
voortdurend “God” genoemd, maar wordt “God” aldaar niet als persoon, en 
dus ook niet als eigennaam, begrepen. Het laat de hegeliaanse absolute rede, 
zo zouden we kunnen zeggen, absoluut koud wèlke eindige (persoonlijke) rede 
zich tot haar verhoudt. De absolute rede verlangt slechts – in logische zin – dàt 
de rede zich in eindige individuen manifesteert,44 wíe dat zijn interesseert haar 
echter niet. 

42 Cobben in een van zijn gesprekken met ons. 
43 In een van de gesprekken die wij met Cobben hebben gehad, heeft Cobben dit 

zo gesteld.
44 In zijn Afscheidscollege onderschrijft Hollak deze verhouding, maar benadrukt 

dat deze verhouding nog meer inhoudt, namelijk een scheppingsidee; zie: p. 
442/443.
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Deze verhouding van absolute rede en eindige rede kan ook in het bekende 
concept van Hegel, namelijk het “absolute weten” als volgt worden uitgedrukt: 
het in het andere als andere bij zich zijn, ofwel de synthetische identiteit, de 
identiteit van identiteit en onderscheid. Ofwel: de absolute rede heeft haar 
identiteit als absolute rede voor zover zij zich in de eindige rede – op eindige wijze 
– uitdrukt, of verwerkelijkt en de eindige rede heeft haar identiteit als eindige 
rede voor zover zij de absolute rede – op eindige wijze – tot uitdrukking brengt. 
De hegeliaanse filosofie heeft deze aanvankelijk dialectische verhoudingswijze 
ontwikkeld en tot begrip gebracht en daarmee het “gevangen-zijn” – als we dat 
zo kunnen zeggen – in deze verhoudingswijze overwonnen en de stap naar de 
metafysische sfeer, in de zin van Hollak, mogelijk gemaakt.

In de bekende heer-knecht verhouding komt het absolute beginsel van de 
synthetische identiteit – het in het andere als andere bij zich zijn – voor het 
eerst tot verschijning, met als resultaat de Vernunft, de innerlijke eenheid van 
de synthetische identiteit.45

De figuur van de heer-knecht verhouding is in de meest algemene zin de 
gestalte waarin de tot concrete eenheid te verwerkelijken innerlijke relatie van 
begrip en werkelijkheid, de synthetische identiteit tot uitdrukking komt, ofwel 
de innerlijke eenheid van lichaam en geest. De knecht representeert de activiteit 
door middel waarvan het begrip zich zijn nadere bepalingen geeft. Zodoende 
komt het Ik in de zin van de Vernunft als het overkoepelende van de totaliteit 
van begrip en werkelijkheid tot uitdrukking.46 Dit is dus de wijze waarop 
Hegel – uitgaande van de heer-knecht verhouding – het beginsel, namelijk de 
Vernunft, van de concrete totaliteit van de werkelijkheid, de absoluut redelijke 
eenheid van natuur, oneindige geest en eindige geest als dialectische eenheid 
ontwikkelt. 

Er moet hierbij echter de niet te veronachtzamen kanttekening geplaatst 
worden, dat dit absolute begrip, ofwel de absolute rede, weliswaar ontwikkeld 
wordt vanuit de eindige rede, maar dat eindige rede en absolute rede niet 
samenvallen en dat dus hier toch sprake is van een ontologische differentie 
tussen absolute rede en eindige rede.47 In navolging van Hollaks visie, zoals 
wij die begrijpen, is er wel in zekere zin een wederzijdse relatie tussen eindige 
rede en absolute rede.48 Maar tegelijkertijd is er een ontologische differentie 

45 WU 6, § 438.
46 WU 6, § 438.
47 Aldus Cobben in een van de gesprekken die we met hem hebben gevoerd. 
48 Afscheidscollege, p. 443: “(...) als in die stoffelijke werkelijkheid de mens 

niet mee begrepen zou zijn en op zou treden, die werkelijkheid er niet als een 
intelligibele werkelijkheid zou zijn. En dan was er ook niet een geschapen-
zijn door een absolute Geest, want die kon daarin niet aanwezig zijn. Een 
werkelijkheid die geen intelligibiliteit in zich bevat, is geen werkelijkheid die 
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die berust op de relatie eindige persoon-oneindige persoon, die een absoluut 
onderscheid tussen eindig zijn en oneindig zijn inhoudt. De ontologische, 
hegeliaanse differentie eindige rede-oneindige rede moet dus gezien worden in 
het licht van de scheppingsidee. 

Het gaat ons uiteindelijk om de vraag of het absolute als persoon ervaren èn 
opgevat kan worden. Hierin verschillen wij in onze opvatting wezenlijk van 
Cobben, daar volgens hem het onmogelijk is om dit wijsgerig tot uitdrukking te 
brengen. Cobben laat wel de mogelijkheid open – en volgens hem geldt dat ook 
voor Hegel –, dat dit een zuiver individuele opvatting en beslissing kan zijn.49 

Ons inziens zit hier echter iets tegenstrijdigs in, namelijk het volgende. In 
de laatste paragraaf50 van de subjectieve geest in diens geestesfilosofie, poneert 
Hegel: 

“Diese Idee (der Freiheit) ist durch das Christenthum in die Welt gekommen, 
nach welchem das Individuum als solches einen unendlichen Werth hat, indem 
es Gegenstand und Zweck der Liebe Gottes,51 dazu bestimmt ist, zu Gott als 
Geist sein absolutes Verhältniß, diesen Geist in sich wohnen zu haben, d.i. 
daß der Mensch an sich zur höchsten Freiheit bestimmt ist.”

Wij willen hier met nadruk stellen, dat liefde slechts van een persoon uit 
kan gaan – onpersoonlijke liefde is in zich tegenstrijdig –, dientengevolge kan 
in dit citaat slechts sprake zijn van God als persoon. Wij vinden het daarom 
merkwaardig, dat Hegel het hierbij laat en de verdere ontwikkeling van zijn 
geestesfilosofie tot resultaat heeft dat de absolute rede onpersoonlijk is. Met als 
gevolg dat er van een wederzijdse erkenning tussen eindige rede en oneindige 
rede geen sprake kan zijn. Vandaar dat het de hegeliaanse absolute rede koud 
laat welke individuele eindige rede de absolute rede in eindige gestalten tot 
uitdrukking brengt. Wat ons inziens niet te verenigen valt met die “Liebe 
Gottes” voor het “Individuum als solches.”

Ons inziens moet de hegeliaanse absolute rede opgevat worden als 
uitdrukking  van een absoluut volmaakt persoon. Slechts dan kan er sprake 
zijn van een wederzijdse erkenning van eindige rede en oneindige rede: de 
wederzijdse erkenning van de eindige persoon en oneindige persoon impliceert 
de erkenning van de oneindige rede door de eindige rede en de erkenning van 
de eindige rede door de oneindige rede. Beiden bevestigen en laten elkaar dan 
in hun eigen waarde. Het elkaar in elkaars waarde laten impliceert het persoon-

genomen kan worden als geschapen door een absolute Geest.”
49 Cobben in de gesprekken met ons.
50 § 482.
51 Onze cursivering.
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zijn van beiden, dan is de verhouding niet slechts eenzijdig maar wederzijds 
opgeheven.

In het onderlinge verkeer van mensen is het ervaren van elkaar als persoon 
niet een conclusie die voortvloeit uit een soort synthetiseren van zintuiglijke 
indrukken die men van de ander heeft, maar is het een onmiddellijke ervaring 
door het, op geestelijke wijze, meevoltrekken van de geestelijke acten van de 
ander waarin het zelfzijn van de ander tot uitdrukking komt. Dit is een vorm, 
zoal niet de hoogste vorm, van het zogenaamde connaturele kennen, waar 
we later bij onze behandeling van Max Scheler52 nader op in zullen gaan. Het 
connaturele kennen is die vorm van kennen die overeenstemt met de eigen 
aard van het gekende.

De religieuze act van de mens, die uitgaat van het besef en de vrije 
aanvaarding van zichzelf als eindige geest – dit connatureel kennen dat zich op 
het absolute richt – komt niet al redenerend tot het stellen van het absolute als 
persoon, maar ervaart het absolute onmiddellijk als persoon, zoals dat ook voor 
mensen onderling geldt. Zoals we hierboven hebben gezien, stelt Cobben dat 
dit inderdaad voor de religieuze houding geldt, het opvatten van het absolute 
als persoon. 

Door de eindige menselijke rede te expliciteren komt de filosoof Hegel, 
al redenerend, tot het bewijs of het begrip van de innerlijke relatie van de 
eindige rede met de absolute rede. Die dus in Hegels visie weliswaar al met de 
religie onmiddellijk gegeven was, maar die nu als zodanig door de filosofie is 
geëxpliciteerd en tot begrip is gebracht. Zoals we hierboven al hebben laten 
zien spreekt Hegel in zijn algemene beschouwing bij § 482 over de “Liebe 
Gottes”, maar wordt de innerlijke relatie van het eindige individu met de 
persoonlijke God, dus met het absolute als persoon, in de verdere wijsgerige 
redeneringen volstrekt niet meer gehonoreerd.

We denken met dit voorwoord de intentie van Hollaks filosofie en daarmee 
ook van ons eigen werk te hebben weergegeven. Hieronder sluiten we af met 
een kort overzicht van de opzet en de indeling van het proefschrift.

De rode draad van onze wijsgerige verhandeling 

Het onmiddellijk verlossende woord is nog nooit in de geschiedenis van de 
filosofie uitgesproken. De wijsgerige antwoorden op wijsgerige, existentieel  
belangrijke problemen hebben altijd een uitvoerig discours vereist. Toch 
dringt zich bijna altijd de vraag op: waar gaat dit of dat wijsgerige betoog nu 
eigenlijk over? Wat is de rode draad daarin, wat is het eigenlijke onderwerp, 

52 Zie hoofdstuk 4. 
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de kern daarvan? Daarom willen wij hier nog eens van de bovenstaande 
beschouwingen de lijn aangeven, die in het proefschrift wordt ontwikkeld.

De gang waarlangs onze wijsgerige verhandeling verloopt, hebben we 
georiënteerd op Hegels geestesfilosofie, dat is het derde deel van diens 
Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Deze keuze 
hebben we op grond van de volgende overweging gemaakt: omdat in dit 
werk – waarbij de voorafgaande delen van de logica en de natuurfilosofie 
voorondersteld zijn – het menselijke zelfbegrip in relatie tot de absolute rede 
in de vorm van het concrete zuivere begrip het onderwerp vormt. 

Hiermee heeft Hegel, zoals Hollak dat noemt, het zijn van de mens als ‘Geist 
in Welt’ tot begrip gebracht; met andere woorden: de mens is “in de wereld” als 
concrete eenheid van lichaam en geest.53 Dit betekent, dat de mens “niet slechts 
als een in-de-wereld-zijn, maar tevens als een transcenderen van dit in-de-
wereld-zijn moet worden begrepen.”54 Dit transcenderen van het in-de-wereld-
zijn is in beginsel door Hegel tot begrip gebracht, maar dit transcenderen komt 
niet voldoende in zijn filosofie tot zijn recht. Slechts in het begrip van de relatie 
van het eindige zelfzijn als eindige rede met het wezen van de werkelijkheid als 
de absolute rede transcendeert in hegeliaanse zin het eindige zelfzijn de wereld. 
Dit hegeliaanse zelfbegrip laat zodoende zien, dat de wederzijdse erkenning 
van de subjecten van de vrije samenleving – Hegels objectieve geest – berust op 
deze innerlijke relatie van de subjecten als eindige rede met de absolute rede. 
De uitoefening van hun vrijheid als redelijk, eindig zelfzijn is uitdrukking van 
hun innerlijke relatie met de absolute rede als de absolute grond van de eindige 
rede. 

In de geestesfilosofie is daarmee in beginsel het redelijke weefsel van de vrije 
samenleving ontwikkeld. Maar de wederzijdse erkenning tussen de subjecten 
van de redelijke, vrije samenleving is tegelijk beperkt tot en gelegitimeerd door 
de relatie eindige rede-oneindige rede. Dat wil zeggen, dat in de geestesfilosofie 
weliswaar het zijn van eindige, redelijke subjecten is voorondersteld, maar dat 
de wederzijdse erkenning van dit eindige zijn juist als zijn binnen het kader 
eindige rede-oneindige rede nog niet maximaal is. 

De wederzijdse erkenning dient uiteindelijk te berusten op de absolute 
erkenning van het eindige zelfzijn juist als zelfzijn. Die erkenning berust 
zodoende op de metafysische dimensie van het eindige zelfzijn. De wederzijdse 
erkenning op grond van de relatie eindige rede-oneindige rede vooronderstelt 
dan expliciet de erkenning van (de absolute waarde) van het eindige zelfzijn 
juist als zelfzijn.

53 Causa sui, p. 176.
54 Causa sui, p. 176.
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Hegel begint zijn geestesfilosofie met de reeds in de Oudheid gestelde 
oproep: ken uzelve. Gezien het hierboven genoemde moet dus de vraag gesteld 
worden of Hegels geestesfilosofie voldoende aan die oproep gehoor geeft. 
Uiteraard beantwoorden wij die vraag, in het voetspoor van Hollak, negatief. 
Het zelfbegrip dat Hegel ontwikkelt vraagt om meer.

Dit vereist een intern-kritische en een extern-kritische benadering van de 
geestesfilosofie. Intern-kritisch in de zin van een natrekken van datgene dat 
door de geestesfilosofie wordt geëxpliciteerd en zodoende tot begrip wordt 
gebracht en extern-kritisch in de zin van het bepalen van het tekortschieten 
van dat zelfbegrip en het aangeven van de wijze waarop dat tekort aangevuld 
dient te worden. 

Hegel heeft weliswaar het wezen van de mens als Geist in Welt – het als 
geestelijk-lichamelijk wezen in de wereld aanwezig zijn – tot begrip gebracht 
en daarmee ook in beginsel het kunnen transcenderen van de wereld door de 
mens, maar tegelijk die transcendentie niet voldoende gehonoreerd. 

Dit laatste is eigenlijk de stap die Hollak zet: dat namelijk op basis van het 
door Hegel ontwikkelde zelfbegrip de metafysische dimensie van het eindige 
zelfzijn, zoals die door Thomas van Aquino en Scheler reeds inhoudelijk 
is aangeduid, betreden kan worden – die dimensie, waarin de relatie eindige 
persoon-oneindige persoon tot uitdrukking komt. In die relatie is de absolute 
erkenning van het eindige zelfzijn gelegen. Hiermee is de richting aangeduid 
waarin het verdiepte zelfbegrip gezocht moet worden, een verdiept zelfbegrip 
dat in Hollaks visie “de toekomstige geschiedenis der mensheid” zal bepalen.55 

Het aangeven van de zin van de transcendentie van het in-de-wereld-
zijn van de mens is mogelijk op grond van het begrip van de mens als Geist 
in Welt, indien dit geest-zijn naar zijn ware betekenis, dus juist als geestelijk, 
tot uitdrukking wordt gebracht. Het is om die reden, dat wij ons georiënteerd 
hebben op Hegels geestesfilosofie en dan vooral op het eerste deel daarvan, 
de subjectieve geest. Omdat daarin het beginsel van de mens als geest-in-de 
wereld wordt geëxpliciteerd. 

Deze explicitering is als volgt op de meest beknopte wijze samen te vatten, 
door de drie delen waaruit de subjectieve geest bestaat – te weten: antropologie, 
bewustzijn, geestesleer – te begrijpen als de explicitering van (de concrete 
eenheid van) steeds hogere reflectievormen. 

Het uitgangspunt van Hegels geestesfilosofie is de onmiddellijke 
zijnsverbondenheid van de mens als onmiddellijke eenheid van lichaam en 
geest met “alle werkelijkheid”, ofwel het zijn. Deze onmiddelijke eenheid – van 
mens en wereld – wordt ontwikkeld tot concrete allereerste reflectie – dat is 

55 Causa sui, p. 154.
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“de gewoonte” –, waarmee de concrete werkelijkheid van de onmiddellijke 
verbondenheid bereikt is. 

De concrete werkelijkheid van de onmiddellijke verbondenheid moet 
echter verbroken worden om tot hoger zelfbegrip en tot de vrije verhouding 
met de werkelijkheid te komen. In en als het bewustzijn en zelfbewustzijn – 
waarvan (het verstandelijke) Ik het centrum vormt – staan mens en wereld 
tegenover elkaar. Deze objectiverende  reflectievorm – die de altijd al gegeven 
eenheid uiteraard nog steeds als grond heeft – ontwikkelt zich tot het besef dat 
mens en wereld in zich redelijk zijn, het besef, dat het subjectieve en objectieve 
beide hun gemeenschappelijke grond in de rede hebben. In het laatste deel van 
de subjectieve geest worden dientengevolge de vormen van het bewustzijn op 
grond van de redelijkheid nader geëxpliciteerd, zodat tenslotte het begrip van 
de “vrije geest” wordt bereikt, waarin alle voorafgaande reflectievormen in een 
hogere synthese zijn samengevat. 

In hoofdstuk 5 gaan wij nader in op het wijsgerig verband dat Hollak legt 
tussen de ontwikkeling van de techniek en deze reflectievormen. Hollak begrijpt 
de ontwikkeling van de techniek – die hij samenvat als de ontwikkeling van de 
“technische idee”  – als de concretisatie van steeds hogere reflectievormen. 

De technische idee bepaalt hij als volgt: 

“De technische idee [is] die algemene, abstracte verstandsvorm waarin de 
mens zijn beheersing van de natuur door middel van een oorspronkelijke 
combinatie van haar krachten tot een nieuwe werkwijze tot uitdrukking 
brengt.”56 

De concrete stadia van de ontwikkeling van de technische idee zijn de 
volgende: het werktuig, de machine, de computer.57 De reflectievormen die in die 
stadia zijn neergeslagen bepaalt Hollak respectievelijk als volgt:  de technische 
idee als nog onzelfstandig werktuig, dat is de techniek als nog principieel 
orgaanaanvulling, respectievelijk -vervanging, -versterking, -ontlasting. Het is 
de technische idee in de fase van de veruitwendigde verstandsreflectie in haar nog 
irreflexieve vorm.58 

Wij voegen hieraan toe: het is de reflectievorm die door het eerste deel van 
de geestesfilosofie, de antropologie wordt vertegenwoordigd, het onmiddellijk 
bij de wereld aanwezig zijn, dat zijn hoogtepunt bereikt in de “gewoonte” – 
het niveau van het kunnen vervaardigen en hanteren van werktuigen. Het 
niveau dat min of meer te vergelijken is met het vervaardigen en hanteren 

56 Causa sui, p. 183.
57 Causa sui, p. 184/185.
58 Causa sui, p. 184.
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van werktuigen door dieren. Maar het menselijk vervaardigen en hanteren 
vooronderstelt meer.59 

De technische idee als instrument dat werkt uit eigen kracht: de klassieke 
machine als de veruitwendigde verstandsreflectie in de vorm van de reflectie.60 

Deze laatste formulering van Hollak kan met betrekking tot het tweede 
deel van de subjectieve geest (: het bewustzijn) als volgt begrepen worden: 
de verschijning van natuurkrachten die in de eerste fase van de technische 
idee zonder meer verstandelijk gevat wordt – bijvoorbeeld het inzicht: “met 
deze dikke stok kan deze steen verplaatst worden” –, wordt nu inderdaad als 
verschijning van verstandelijk te vatten natuurkrachten begrepen – in het 
voorbeeld van de stok: het hefboomprincipe – en kunnen deze dientengevolge 
in een hogere vorm geplaatst worden. Deze reflectievorm als het verstandelijke 
begrip van de de dingen van de wereld inhererende krachten wordt in het 
tweede deel van de subjectieve geest ontwikkeld.  

De ‘mathematische machine’, die de zelfregulering expliciet in haar 
arbeidsproces heeft geïntegreerd; deze machine vertegenwoordigt de 
veruitwendigde verstandelijke reflectie in de vorm der reflectie – de 
reflectievorm van de vorige fase die nu expliciet als het opbouwprincipe van 
deze machine verschijnt. 

Deze vorm is zodoende analoog aan de reflectievorm van het derde 
deel van de subjectieve geest, de geestesleer, waarin de verstandsreflecties 
van de vorige fase, het bewustzijn, naar hun innerlijke eenheid als redelijk, 
“vernünftig”, worden begrepen. Dit is het reflectieniveau waarop “het subject 
zijn (verstandelijke) bepalingen zowel begrijpt als de bepalingen waarin het 
zijn zelf als zelf uitdrukt, alsook als de intelligibele structuur van het van hem 
zelf reëel onderscheiden object.”61 Dit is de reflectievorm waarin de vrije 
verhouding van de mens als eenheid van lichaam en geest met de wereld, als 
Geist in Welt, tot begrip is gebracht.

Het volgende misverstand kan zich voordoen, dat men namelijk op grond 
van bovenstaande formuleringen tot de conclusie komt, dat de hegeliaanse 
filosofie het ontwerpen van de computer mogelijk heeft gemaakt. De door 
Hollak blootgelegde relatie tussen de concrete ontwikkeling van de technische 
idee en het door Hegel ontwikkelde begrip van van de mens als Geist in Welt 
– ofwel het begrip van de subject-object verhouding – betreft een parallelle 
ontwikkeling en is geen causale relatie. Overigens speelt bij Hegel een reflectie 

59 Deze reflectiefase stemt ons inziens overeen met Heideggers existentiaal van het 
“Zuhanden”. Het is dan ook frappant, dat Hegel op het eind van de antropologie 
spreekt van de “Bildung der Hand, als des absoluten Werkzeugs;” WU 6, p. 420.

60 Causa sui, p. 184. 
61 Causa sui, p. 175. We zien hier een analogie tussen het hegeliaanse redelijke 

subject en de hedendaagse ontwerper van de computer.
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op de techniek als  element in het zelfbegrip van het heden vrijwel geen rol. Wel 
voorzag Hegel in verband met de plaats van de techniek in het arbeidsproces, dat 
“Die Abstraktion des Produzierens das Arbeiten ferner immermehr mechanisch 
(macht) und damit am Ende fähig, daß der Mensch davon wegtreten kann und 
an seine Stelle die Maschine eintreten lassen kann,”62 maar daar blijft het bij.

Zijn de verschillende onderdelen en details van Hegels geestesfilosofie nog 
onder één noemer te brengen? Wij menen van wel en baseren ons daarbij op een 
compacte formulering van Hollak uit zijn studie ‘De wording van de menselike 
geest’. In dit artikel bepaalt hij de plaats van de mens in de organische evolutie, 
of beter diens relatie tot de organische evolutie, in de behandeling waarvan hij, 
ten dele, van Hegels filosofie gebruik maakt. Levend-zijn, het beginsel van het 
leven begrijpt hij aldaar als “actieve zelfidentificatie in de stof”, het beginsel 
waaruit nu juist ook het machtige verschijnsel van de organische evolutie 
voortvloeit. 

Voor de mens geldt dit beginsel uiteraard evenzeer, maar dan wel op 
een hoger plan dan het zuiver organische, namelijk als primair geestelijk. 
Wat samen te vatten is in het concept Geist in Welt:63 de mens is geestelijk 
wezen in de wereld. De mens drukt zijn actieve zelfidentificatie in de stof 
in bovengenoemde reflectievormen uit. Daaraan ligt de absolute geest als 
absolute rede ten grondslag; zonder deze absolute grond zou deze toedracht 
niet kunnen zijn. Dat is het onderwerp van Hegels geestesfilosofie.

Hegels geestesfilosofie is daarom te vatten onder de volgende noemer: 
zij is een systematische explicitering, een steeds rijkere en omvattender 
begrippelijke ontwikkeling – naar steeds hogere niveaus – van dit beginsel van 
het (geestelijk) leven, de geestelijke zelfidentificatie in de stof. Samenvattend 
kunnen we zeggen, dat Hegel de verwerkelijking van het begrip van het 
evenbeeld expliciteert. Zonder dat hiermee de relatie met het Beeld voldoende 
tot uitdrukking komt.

Wat dat in onderdelen en details inhoudt,  komt tot uitdrukking in het 
geheel van Hegels Philosophie des Geistes, onderdeel van deze Enzyklopädie, of 
het systeem, dat zelf weer onderdeel is van het totaal van Hegels filosofie.

Een en ander impliceert dat wij ons aan deze grote lijn van dit alles hebben 
gehouden en niet uitvoerig bij tal van details zijn blijven staan. 

Deze grote lijn – dat is uiteindelijk de innerlijke verhouding van de mens 
met het absolute – laten we tenslotte tot uitdrukking komen in het derde deel 
aan de hand van twee concrete onderwerpen, waarmee wij op een bepaalde 
wijze het zelfbegrip van het heden tot uitdrukking brengen. Tegelijk geven wij 

62 WU 5, § 198.
63 Causa sui, p. 176.
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met dit laatste een wijsgerig-inhoudelijke bevestiging van het motto dat boven 
aan dit Voorwoord staat.

Indeling proefschrift   

De rode draad van het proefschrift waarin Hollaks meerwaarde wordt 
verduidelijkt wordt in de drie delen ontwikkeld. Die rode draad is de 
meerwaarde van Hollaks positie ten opzichte van die van Hegel. 

Met de titel van het proefschrift Beeld en evenbeeld hebben we de totaalvisie 
van Hollak op Hegels filosofie uit willen drukken:64 

“(...) het wezenlijke van de scheppingsrelatie (is): (de) zelfmededeling Gods 
waarin het schepsel zichzelf van zijn schepper ontvangt.”65 

Dat wil zeggen, in onze bewoordingen, dat weliswaar het “evenbeeld”, dat 
is het zelfzijn van de eindige mens, in Hegels filosofie tot begrip is gebracht, 
maar dat in Hegels filosofie de verhouding met het “Beeld”, dat is de volmaakte 
persoon, nog niet voldoende tot haar recht komt en dientengevolge daarvan 
ook niet de eindige persoon juist als persoon.

In het proefschrift willen we deze totaalvisie van Hollak op Hegel 
aannemelijk maken en willen wij daarmee een bijdrage leveren aan het huidige 
zelfbegrip.

Het proefschrift bestaat uit drie delen: Metafysische verkenningen 
(hoofdstuk 1, 2 en 3), Naar het metafysische (hoofdstuk 4, 5 en 6), Metafysica 
en het heden (hoofdstuk 7, 8, en 9). We zullen beknopt onze motivatie voor 
deze indeling en de samenhang tussen deze delen aangeven. 

In hoofdstuk 1 gaan wij uit van “de nood van het heden” – met name zoals 
deze zich in tal van catastrofale gebeurtenissen en ontwikkelingen in de 
twintigste eeuw heeft voorgedaan. Hoofdstuk 2 is dan een metafysisch zoeken 
naar een antwoord op deze nood. In hoofdstuk 3 bepalen we dit antwoord 
op basis van Hollaks wijsgerige positie, die primair gekenmerkt wordt door 
alle positieve elementen van de filosofie van Hegel, Thomas en Scheler. Dit 
antwoord ligt uiteindelijk in de relatie eindige persoon-oneindige persoon. Dit 
is het metafysische niveau waarop verdiept zelfbegrip, een verdiepte zijnswijze 
van de mens, kan plaats vinden, waardoor mede een verdere metafysische 
verdieping en ontwikkeling van de vrije, democratische samenleving mogelijk 
wordt.

64 Scheppingsidee, p. 313.
65 Genesis 1: 26.
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In hoofdstuk 4, 5 en 6 wordt de weg naar dit metafysische antwoord 
ontsloten.

In hoofdstuk 4 geven wij een uiteenzetting van de wijsgerige, zowel 
positieve als negatieve positie van Hollak ten opzichte van Hegel – een positie 
die Cobben eveneens, maar op een essentieel punt toch verschillend van die 
van Hollak, ten opzichte van Hegel inneemt. In hoofdstuk 5 geven wij een 
inleiding op de tekst van Hegels geestesfilosofie. In Hoofdstuk 6 geven wij 
door middel van een becommentarieerde, parafraserende vertaling van Hegels 
geestesfilosofie aan, dat dat antwoord niet slechts in het hegeliaanse begrip 
van het in-de-wereld-zijn van de mens – de mens als Geist in Welt – gelegen is, 
want dat daarmee die geestelijke openheid van de mens voor alle zijn nog niet 
voldoende betrokken is op de absolute persoon van God. Waarbij in de visie 
van Hollak de filosofie van Thomas en Scheler al enige inhoud geven aan deze 
laatste, metafysische dimensie.  

Op het eind van zijn oratie spreekt Hollak van “de burgerlijke samenleving 
die [zowel theoretisch als praktisch] haar positieve zelfopheffing tegemoet 
gaat.”66  In het licht van Hollaks positie als het zelfbegrip van het heden, 
betekent deze zelfopheffing van de burgerlijke samenleving haar opheffen in 
de metafysische sfeer. Dat wil ons inziens zeggen, dat een hernieuwd besef 
van het zinvol verbonden zijn met het absolute het nieuwe “levensgevoel” 
van de subjecten van de burgerlijke samenleving zal gaan uitmaken. Dit 
vernieuwde levensgevoel zal dan niet onmiddellijk worden gerepresenteerd 
door enigerlei institutionalisering, maar de voedingsbodem zijn waarop 
nieuwe institutionaliseringen zullen ontstaan – zoals dat ook het geval 
was met betrekking tot het nieuwe levensgevoel van de moderniteit in de 
zestiende en zeventiende eeuw en later eeuwen, dat zich in tal van moderne 
institutionaliseringen uitkristalliseerde. 

Het scheppende leven van de (menselijke) geest gaat immer vooraf aan 
de maatschappelijke vormen waarin dat gegoten wordt. Deze laatste zijn 
weliswaar onmisbaar voor de samenhang van het sociale leven, maar zijn niet 
het eerste.

Hoofdstuk 6 vormt de afsluiting van onze theoretische uiteenzetting van 
Hollaks positie ten opzichte van die van Hegel. Deze positie wordt tevens 
gekenmerkt door het volgende, zoals dat in het interview met Hollak door 
de interviewer werd verwoord: “(...) u legt meer dan enig ander filosoof in 
Nederland het accent  op [de] relatie van uw metafysica met de samenleving 
(...).”67 Met de hoofdstukken 7 en 8 hebben we dit essentiële element van 
Hollaks positie enig recht willen doen. 

66 Causa sui, p. 186/187.
67 Een werkelijke metafysica, p. 162/163.
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Want het opheffen van de burgerlijke samenleving naar de metafysische 
sfeer, in de zin van Hollak, impliceert, zoals gezegd, een hernieuwd besef 
van de innerlijke band met het absolute. In het bijzonder betekent dit, dat de 
betekenis die de “bovenhistorische68 dimensie van het waardeprobleem”69 
voor het sociale leven en de cultuur tot haar recht dient te komen. Door tal van 
factoren, in het bijzonder door de verwetenschappelijking van de samenleving, 
is een waardenrelativisme en zelfs een waardenneutralisering opgetreden in de 
westerse samenleving die fataal genoemd kan worden. 

Met de onderwerpen van de hoofdstukken 7 en 8 willen we laten zien wat 
het voor de hernieuwde zin van de objectieve geest betekent, dat we “[moeten] 
komen tot fundamentele gezichtspunten die niet in de wetenschap, niet in de 
techniek, niet in de existentiële fenomenologie enzovoort begrepen kunnen 
worden.”70 Voor Hollak betekende dit, dat deze fundamentele gezichtspunten 
in een hernieuwde metafysica gezocht moeten worden. 

In de hoofdstukken 7 en 8 zullen we aan de hand van twee concrete 
onderwerpen laten zien, dat de nood van het heden vraagt om antwoorden die 
liggen in de metafysische sfeer.   

Wij concentreren ons dus op het werk van Hollak, in wiens werk vrijwel 
geen detailstudies over Hegel te vinden zijn, maar waarbij het gehele werk van 
Hegel voortdurend op de achtergrond of intern aanwezig is. Dat houdt in dat 
ook wij niet of nauwelijks ingaan op tal van andere detailstudies over Hegel.71 

Voor zover Hollak specifiek ingaat op de filosofie van Hegel, Thomas en 
Scheler, betreft dit zijn proefschrift, De structuur van Hegels wijsbegeerte en 
zijn studie ‘Kritische beschouwingen naar aanleiding van Hegels leer van de 
objectieve geest als rechtsfilosofie’,72 zijn studie over de scheppingsidee en zijn 

68 Onze cursivering.
69 ‘Kritiese theorie en rechtsfilosofie’, p. 242.  We citeren dit artikel verder als: 

Kritiese theorie.
70 Een werkelijke metafysica, p. 162.
71 Wel hebben we de volgende vier uitvoerige studies over de drie onderdelen van 

de geestesfilosofie en een werk dat de totale geestesfilosofie behandelt, bij ons 
onderzoek betrokken. Dirk Stederoth, – in verband met de subjectieve geest – 
Hegels Philosophie des subjektiven Geistes, Berlin, 2001; Bart Labuschagne, – in 
verband met de objectieve geest – De filosofie van de objectieve geest. Over recht, 
moraal en politiek, Amsterdam, 2005. (Vertaling en  toelichting op de objectieve 
geest); Th. Steinherr – in verband met de absolute geest –, Der Begriff ‘Absoluter 
Geist’ in der Philosophie G.W. Hegels, St. Ottilien, 1992, en een werk dat de 
totale geestesfilosofie behandelt: Michael Inwood, A Commentary on Hegel’s 
Philosophy of Mind, Oxford, 2007.

72 ‘Kritische beschouwingen naar aanleiding van Hegels leer van de objectieve 
geest als rechtsfilosofie’, pp. 382-408. We citeren dit artikel verder als: Kritische 
beschouwingen.
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studie over de vraag of een objectieve rangorde van waarden mogelijk is. Om 
deze achtergrond van Hollak te kunnen vatten, hebben we ons ook verdiept in 
relevante kerngedachten van Thomas en Scheler.

Hieronder geven wij een korte omschrijving van de betreffende delen en 
hoofdstukken.

Deel I: Metafysische verkenningen

Dit deel is bedoeld om de weg naar het metafysische te kunnen betreden.

Hoofdstuk 1: Inleiding

Geïnspireerd door een aforisme van de Oostenrijkse romancier Josef Roth,73 
tasten wij de vraag af “wat bindt mensen?” en wel zodanig dat we laten zien, 
dat deze vraag uiteindelijk naar haar metafysische zin begrepen kan en moet 
worden. De teksten van de daarop volgende hoofdstukken zijn te beschouwen 
als een antwoord op die vraag. De afsluiting aan het einde van het derde deel, 
dus het slot van het gehele werk, is een terugkeer naar die vraag van het begin 
en tevens het omvattende antwoord daarop. 

Wij menen, dat we met deze vraag en het metafysische antwoord daarop de 
kern en intentie van Hollaks wijsgerig denken hebben getroffen. 

Het aftasten van deze vraag beginnen we met een schets van de verdeeldheid 
tussen de mensen zoals deze zich voordeed in de eerste helft van de twintigste 
eeuw in Europa. Als vervolg daarop geven wij aan wat zoal als antwoord op die 
verdeeldheid, in de zin van solidariteit tussen mensen, is gegeven. Op het eind 
van dit hoofdstuk laten we zien dat het te boven komen van de verdeeldheid 
en het antwoord op de vraag wat mensen bindt, gelegen moet zijn in een 
doorbreken van de subject-filosofie van de moderniteit naar de metafysische 
sfeer, zonder dat het subject daarmee overboord wordt gegooid.

Hoofdstuk 2: Zin en zijn

In het begin van dit hoofdstuk tasten wij de vraag af of het samen-zijn van 
mensen slechts pragmatische betekenis heeft. In haar meest kale betekenis is 
dat de vraag of het samen-zijn slechts uit nood geboren is, omdat de mensen 
elkaar nu eenmaal nodig hebben om zich in het bestaan te kunnen handhaven. 
Of, dat daarentegen dit altijd aanwezige zakelijke aspect van het samen-zijn 

73 1894-1939.
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van mensen gedragen wordt door en georiënteerd is op een diepere zin. De 
zin die gelegen is in het zelfzijn van de menselijke persoon en dus, onmiddellijk 
daarmee verbonden, in het samen-zijn van alle personen.

In dit hoofdstuk laten we zien dat de zingeving van de mens geplaatst en 
begrepen moet worden in diens innerlijke relatie met het zijn en wezen van 
de werkelijkheid en daarmee uiteraard ook met het zijn en wezen van de mens 
zelf. Deze zingeving is dus het, door de veelvormige activiteit van de mens, tot 
uitdrukking gebrachte wezen van mens en werkelijkheid. In dit verband laten 
we zien, dat cultuur een uitdrukking van die relatie is.

Hoofdstuk 3: Hollaks filosofie in vier artikelen van hem 
ontvouwd

In dit hoofdstuk bakenen we, na het aftasten van de vraag naar zin en zijn, onze 
metafysische positie af aan de hand van een weergave in grote lijnen van de 
filosofie van Hollak. Daartoe hebben wij vier artikelen van Hollak, die voor 
dit metafysische standpunt van essentieel belang zijn, behandeld.74 Op grond 
van die artikelen wordt het duidelijk, dat bovengenoemde uitdrukking van die 
relatie – dus de verhouding van zin en zijn belichaamd in de eindige persoon 
in zijn samen-zijn met de anderen – nog om een metafysische dimensie en de 
wijsgerige uiteenzetting daarvan vraagt. De eigen zin van de eindige persoon in 
relatie met, en in het licht van, de absolute persoon vormt de kern van die vier 
artikelen.

Met deze eerste drie hoofdstukken zijn de metafysische verkenningen 
afgerond en komen we via hoofdstuk 4 en 5 en de systematische behandeling 
van Hegels geestesfilosofie in hoofdstuk 6 tot dat wat genoemde metafysische 
dimensie inhoudt.

Deel II: Naar het metafysische

In dit deel wordt op basis van het hegeliaanse zelfbegrip van de mens als Geist 
in Welt de relatie van de mens als eindige persoon met de oneindige persoon 
belicht. 

74 ‘De wording van de menselike geest’, pp. 73-100; ‘Wijsgerige reflecties over de 
scheppingsidee; St. Thomas, Hegel en de Grieken’, pp. 304-319; ‘Kan men zinvol 
van een objectieve rangorde van ‘waarden’ spreken?’, pp. 320-333; ‘Van causa 
sui tot automatie’, pp. 153-189.     
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Hoofdstuk 4: Positieve en negatieve kritiek op Hegels filosofie

Het kritisch commentaar op Hegels geestesfilosofie berust op Hollaks begrip 
van de totale filosofie van Hegel, waarvoor Hollak het fundament heeft gelegd 
in zijn proefschrift. Dat begrip komt hierop neer, dat Hegel de innerlijke 
verbondenheid van de eindige mens met het absolute deels juist,75 maar ook 
zelfs onjuist heeft geëxpliciteerd door namelijk het inzicht in, ofwel het begrip 
van deze relatie op te vatten als het begrip van God zelf; en dus dit “van” in de 
zin van genitivus objectivus en genitivus subjectivus. 

Maar bovendien is in Hollaks visie dit hegeliaanse inzicht ook onvolledig, 
daar deze relatie bij Hegel nog niet in metafysische zin begrepen is in relatie tot 
de persoonlijke God van de traditie.

In dit hoofdstuk onderscheiden we twee visies op het absolute. In de eerste 
plaats de in het door Hollak geamendeerde thomisme heersende visie op 
het absolute als het volmaakt absolute. In de tweede plaats de in de filosofie 
heersende visie op het absolute als het naar verwerkelijking strevende absolute, 
waarvan Hegel het begrip heeft ontwikkeld. Wij merken hierbij op, dat Cobben 
op kritische wijze deze lijn van Hegel voortzet. 

Aan het slot van het hoofdstuk gaan we in op de betekenis van Schelers 
filosofie van de menselijke persoon voor het verdiepte zelfbegrip.     

Het was in Hollaks visie nu juist Scheler die de eerste stap had gezet naar 
een verdere inhoudelijke ontwikkeling van de menselijke geest, die nog meer 
recht kon doen aan het geestelijk wezen van de mens, aan diens, in principe, 
alomvattende openheid voor alle zijn, dan bij Hegel het geval was. Dat wil 
zeggen, dat Scheler, door zijn filosofie van de persoon en zijn materiële-
waarden leer, een eerste bijdrage leverde aan het wijsgerig inhoud geven van 
de relatie van de mens met het absoluut volmaakte. 

Hoofdstuk 5: Inleiding op Hegels Philosophie des Geistes

In hoofdstuk 6 geven we een parafraserende vertaling van Hegels 
geestesfilosofie. Hiermee hebben wij de volgende bedoeling: enerzijds 
willen wij de positieve betekenis van zijn geestesfilosofie voor het zelfbegrip 
laten zien en anderzijds willen wij de juistheid van Hollaks kritiek en diens 
verdieping van het door Hegel blootgelegde zelfbegrip aannemelijk maken.

Wij hebben voor een geparafraseerde vertaling gekozen, omdat daarmee de 
rode draad van Hegels geestesfilosofie in onze eigen bewoordingen beknopter 

75 Juist in die zin dat Hegel het begrip van de relatie van de eindige rede met haar 
absolute grond, de absolute rede – die gegeven is met de joods-christelijke 
scheppingsidee –, heeft geëxpliciteerd.



50

Voorwoord

kan worden weergegeven. Het gaat ons om de wijze waarop Hegel het begrip 
van de mens als Geist in Welt in de geestesfilosofie ontwikkelt; door de wijze 
waarop dat wordt ontwikkeld duidelijk aan te geven worden zowel de positieve 
als de negatieve kritiek helder. Beide vormen van kritiek hebben ons ertoe 
gebracht Hegels subjectieve geest een uitbreiding te geven in hollakiaans-
metafysische zin. 

Door de rode draad van de geestesfilosofie aan te geven hebben wij van 
het nader ingaan op tal van details in Hegels tekst af kunnen zien; het teveel 
ingaan op dergelijke details kan het zicht op die rode draad vertroebelen. 
De commentaren die wij op deze rode draad leveren krijgen zodoende meer 
gewicht vergeleken met een werkwijze waarbij slechts hier en daar citaten uit 
Hegels tekst gelicht zouden zijn en van commentaar voorzien. Het aangeven 
van de rode draad door middel van een geparafraseerde vertaling maakt het 
bovendien gemakkelijker de betekenis van de geestesfilosofie binnen de 
Enzyklopädie en in het geheel van Hegels filosofie te begrijpen.

In hoofdstuk 5, de inleiding op de vertaling, zullen wij eerst nog eens de 
rode draad van Hollaks vier, in hoofdstuk 3 besproken, artikelen aangeven: het 
menselijk zelfbegrip dat gebed is in de relatie eindig zijn-oneindig zijn. Alvorens 
dat te doen behandelen we eerst een ander artikel van Hollak, ‘Enige wijsgerige 
beschouwingen over de eigenaard van het godsbewijs’,76 omdat Hollak daarin 
nog eens scherp in contrast met de gangbare ontologische godsbewijzen – 
waar hij uiteindelijk ook Hegels filosofie onder schaart – zijn eigen visie tot 
uitdrukking brengt: aan enigerlei ‘godsbewijs’ gaat het besef van de relatie 
eindige persoon-oneindige persoon vooraf. In dit hoofdstuk bespreken we ook 
Hollaks beschouwing over de wijsgerige betekenis van de cybernetica voor het 
huidige zelfbegrip, die zowel de metafysische opheffing van Hegels filosofie 
alsook, in samenhang daarmee, de metafysische opheffing van de burgerlijke 
samenleving in de metafysische sfeer impliceert.

Hoofdstuk 6: Parafraserende vertaling van Hegels Philosophie 
des Geistes en commentaar 0p deze filosofie

In dit hoofdstuk geven wij een parafraserende vertaling van Hegels geestes-
filosofie. In commentaren en resumés belichten we de lijn van Hegels 
uiteenzettingen 

Hoewel Hegels filosofie in de totaliteit van haar diverse geledingen 
een innerlijk samenhangend geheel vormt die het concrete, werkelijkheid 
wordend zelfbegrip tot uitdrukking brengt, hebben we gekozen voor een 

76 ‘Enige wijsgerige beschouwingen over de eigenaard van het godsbewijs’, pp. 
409-419. We citeren dit artikel als: Eigenaard van het godsbewijs. 
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uiteenzetting van een onderdeel daarvan, het derde deel van de Enzyklopädie, 
de geestesfilosofie.  Omdat in dit deel expliciet dit zelfbegrip – de relatie van de 
eindige mens met het absolute wezen van de werkelijkheid – in de vorm van 
het concrete zuivere begrip tot uitdrukking komt, wat ook door Hegel direct 
in het begin van dit deel door het “ken uzelve” als uitgangspunt en doel wordt 
gesteld . 

Hiermee hebben wij de volgende bedoeling: enerzijds willen wij de positieve 
betekenis van zijn geestesfilosofie voor het zelfbegrip laten zien en anderzijds 
willen wij de juistheid van Hollaks kritiek en diens verdieping van het door 
Hegel blootgelegde zelfbegrip aannemelijk maken.

Deze kritiek vindt haar positieve hoogtepunt in ons omvattende 
commentaar op Hegels subjectieve geest. Wij hebben in dat commentaar 
Hegels ontwikkeling van de subjectieve geest, die als resultaat de “vrije geest” 
als het beginsel van de objectieve geest oplevert, gecompleteerd met Hollaks 
benadrukken van het zuiver geestelijk wezen van de mens. Dat wil zeggen dat 
Hegels “vrije geest” aldaar gecompleteerd dient te worden met de relevante 
elementen van Thomas metafysica – diens gereviseerde participatieleer – en 
Schelers personalisme en materiële-waarden leer. Het zuiver geestelijk wezen 
van de mens vereist een verdere ontwikkeling van Hegels vrije geest naar 
het zuivere geestelijke, zodat de innerlijke relatie van de menselijke persoon 
juist als persoon met de absolute, volmaakte persoon als het beginsel van de 
objectieve geest begrepen kan worden. Een en ander impliceert een adequater 
begrip van de onderlinge verhoudingen van Hegels drieslag subjectieve geest-
objectieve geest-absolute geest.

Deel III:  Metafysica en het heden

Hollaks denken impliceert een opheffen van de objectieve geest zoals deze door 
Hegel is ontwikkeld in de metafysische sfeer. Deze hernieuwde verhouding tot 
het absolute houdt tevens en vooral in een bezinning op de de bovenhistorische 
dimensie van het waardeprobleem en dan wel in het bijzonder een bezinning 
op de problematiek van goed en kwaad.

In dit deel behandelen we in dit licht bezien twee onderwerpen die voor 
het hedendaagse zelfbegrip van wezenlijk belang zijn. We belichten de 
metafysische dimensie van deze twee onderwerpen aan de hand van de in 
de twee voorafgaande delen ontwikkelde metafysische resultaten, met name 
onze, hierboven uiteengezette, uitbreiding van de subjectieve geest.  

In het laatste hoofdstuk van dit deel pogen wij deze resultaten in één 
concrete gestalte samen te vatten.
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Hoofdstuk 7: Zelfbegrip en het probleem van goed en kwaad

Met de voorafgaande hoofdstukken zou onze uiteenzetting over Hollaks 
begrip van Hegels filosofie en diens daarbij aansluitende metafysische 
gevolgtrekkingen en inzichten afgerond kunnen zijn. Wij meenden echter 
in de geest van Hollak te handelen om, door middel van een tweetal aan de 
hedendaagse werkelijkheid van de Europese cultuur ontleende onderwerpen, 
deze metafysische beschouwingen niet in de lucht te laten hangen, maar deze 
met die werkelijkheid te verbinden. Dat deze opzet niet uit de lucht gegrepen is, 
moge blijken uit het volgende citaat, waarvan we de strekking die overeenstemt 
met onze opzet er uitgelicht hebben: “ (...) (in) uw metafysica legt u meer dan 
enig ander filosoof in Nederland het accent op (haar) relatie met de samenleving 
(...).”77 

In zijn afscheidscollege, dat ons onder ogen kwam toen wij het onderhavige 
werk vrijwel afgerond hadden, sprak Hollak over de “hypothetische 
samenleving”. Daarmee bedoelde hij het volgende: de samenleving is in de 
loop van de moderniteit verwetenschappelijkt; de (natuur)wetenschappen 
bezitten een hypothetische structuur en deze hypothetische verhouding ten 
opzichte van alle werkelijkheid heeft zodoende evenzeer de structuur van de 
samenleving en de daarin heersende levens- of werkelijkheidsbeschouwingen 
fundamenteel gevormd. Met als gevolg, dat “de mens verdwijnt” en “de 
mogelijkheid om nog iets in zijn eigen waarde te begrijpen” evenzeer, “daaraan 
gaat de West-Europese cultuur kapot.”78

Deze kritiek van Hollak maken we duidelijk aan de hand van de thematiek 
van hoofdstuk 7 – een bezinning op goed en kwaad in de Europese cultuur 
en haar crisis – en van hoofdstuk 8: levensbeschouwing en onderwijs, hun 
samenhang en hun metafysische betekenis.

Dat wil zeggen dat ook in dit deel aan de hand van deze twee onderwerpen 
de innerlijke relatie van de mens met het absolute op een bepaalde wijze tot 
uitdrukking komt. 

Met de analyse van de twee onderwerpen laten we zien dat de daarin 
behandelde thematiek geplaatst moet worden in het kader van de beginselen 
van de democratische rechtsstaat. De democratische rechtsstaat moet naar zijn 
ultieme zin begrepen worden in het licht van zijn verhouding tot het volmaakt 
absolute.   

De twee onderwerpen hebben de bedoeling te laten zien hoe de metafysische 
beschouwingen van de vorige twee delen licht kunnen werpen op reële, 
existentiële problemen die deel uitmaken van het begrip van deze tijd. 

77 Een werkelijke metafysica, p. 163/164.  
78 Afscheidscollege, p. 442.
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Beide onderwerpen belichten ook voorwaarden voor het streven naar een 
geestelijke eenheid van Europa. 

In dit hoofdstuk laten we zien, dat de moreel-neutrale benadering door 
de geschiedeniswetenschap van de Tweede Wereldoorlog – een benadering 
die met genoemde hypothetische samenleving samenhangt – uiteindelijk een 
ondersneeuwen van goed en kwaad ten gevolge heeft. In dit hoofdstuk maken 
we duidelijk dat de nog steeds voortdurende discussie over het “goed” en “fout” 
van mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog vraagt om een metafysische 
verheldering van goed en kwaad.   

We tonen aan, dat een wetenschappelijke moreel-neutrale benadering van 
moreel-geladen historische gebeurtenissen, waartoe door J.C.H. Blom79 bijna 
dertig jaar geleden werd opgeroepen, op zichzelf wetenschappelijk legitiem 
is, maar dat door de verabsolutering in die benadering uiteindelijk de mens 
verdwijnt.80 Waarmee dus eigenlijk het kwaad van de Tweede Wereldoorlog, 
in de zin van het teniet doen van de menselijke persoon, zowel fysiek als naar 
haar idee, uiteindelijk wetenschappelijk wordt bevestigd, hoe absurd dat ook 
schijnt.

Hoofdstuk 8: Levensbeschouwing en onderwijs en hun 
metafysische dimensie

Dit hoofdstuk gaat over de relaties die er bestaan tussen levensbeschouwingen 
en onderwijs en de rol die deze relaties, via het onderwijs, spelen in de vrije 
samenleving. 

Dit hoofdstuk richt zich op het vraagstuk hoe diverse levensbeschouwingen 
in een democratische samenleving tezamen kunnen voorkomen. Dat kan 
slechts als deze levensbeschouwingen een innerlijke verbinding aangaan met 
de beginselen die aan een democratische samenleving ten grondslag liggen. 
Deze beginselen zijn geworteld in de absolute individualiteit van de persoon. 
Absolute individualiteit, waarop de vrije intersubjectiviteit van een vrije 
samenleving berust, impliceert dat bij voortduring, door vrije subjecten, naar 
dit waarachtig samenzijn gestreefd moet worden. Dat is de taak waar de leden 
van concrete democratische samenlevingen voor staan: het tot stand brengen 
van de eenheid van hun absolute individualiteit en hun samen-zijn. 

79 J.C.H. Blom, In ban van goed en fout? Wetenschappelijke geschiedschrijving over 
bezettingstijd in Nederland. Deze tekst is als inaugurele oratie uitgesproken bij 
de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Nederlandse Geschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam op 12 december 1983. De oratie is opgenomen in 
J.C.H. Blom, In de ban van goed en fout. Geschiedschrijving over de bezettingstijd in 
Nederland, Amsterdam, 2007, pp. 9-29.

80 Zie: Afscheidscollege.
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Het onderwijs vormt een van de belangrijkste instituten van de democratische 
samenleving die de voedingsbodem moet zijn voor het aankweken van deze  
houding.    

Hoofdstuk 9: Postludium: metafysisch slotakkoord 

Wij willen hier tot een afsluiting komen die de geest van ons werk direct tot 
uitdrukking brengt en samenvat. In de beschouwingen over het onderwijs 
kwamen de beginselen vrijheid en gelijkheid aan bod. Het beginsel van de 
solidariteit als de zedelijkheid, ofwel als vrije samenleving was het kader 
waarbinnen deze beschouwingen werden gevoerd. Het is de solidariteit als de 
wil van allen om tezamen een vrije samenleving te vormen, die gedragen wordt 
door de metafysische betekenis van Hollaks uitdrukking 

“(...) een zekere betrekkelijkheid van een solidair verband met het Absolute.”81 

Die “zekere betrekkelijkheid” is dan het samen zijn van de mensen, die hun 
aller solidariteit vinden in hun innerlijke relatie van eenieder afzonderlijk met 
de absolute persoon.

Met onze afsluiting willen we op de metafysische zin van de solidariteit 
dieper ingaan en tegelijk daarmee de geest van dit werk samenvatten. 

Dit doen we aan de hand van een zeer korte beschouwing van de geestelijk-
muzikale ontwikkeling van een grote Europeaan, de componist Ludwig van 
Beethoven – die ook al in het eerste hoofdstuk aan bod is gekomen. Daar 
ons inziens deze ontwikkeling illustratief is voor de metafysische weg die 
de hedendaagse Europese cultuur dient in te slaan. 

Deze ontwikkeling loopt van een worsteling van het (muzikale) subject 
met de wereld en met zichzelf naar de muzikale uitdrukking van een 
vreugdevol openstaan voor het bestaan en voor de oerbron van dat bestaan. 
Deze bestaansvreugde is één met liefde voor het bestaan, één met de liefde 
voor de oerbron en voor de ander. Deze, het gemoed ontroerende, muzikale 
uitdrukking van de bestaansvreugde bevestigt op haar wijze het antwoord 
op de vraag “wat bindt mensen?” uit het begin van ons werk.

Begrippenlijst

De door Hollak gebruikte terminologie is rijk en gevarieerd en tegelijkertijd zo 
precies en compact, dat we het noodzakelijk vonden een begrippenlijst op te 
nemen waarin deze terminologie kort wordt uiteengezet. 

81 Afscheidscollege, p. 440.
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Hoofdstuk 1.   Inleiding

1.1  Over de verdeeldheid tussen de mensen

In de jaren dertig van de twintigste eeuw kwam de Oostenrijkse schrijver 
en journalist Joseph Roth82 regelmatig in Nederland, lotgenoot van de vele 
ontheemden die in die tijd door Europa trokken. Hij was een van die zwervers 
van het interbellum, die periode van nauwelijks meer dan twintig jaar, waarin 
Europa en met haar de gehele wereld haar werkelijk twintigste-eeuwse gezicht 
ontving. De weelderige japonnen en hoeden van de dames en hun rijtuigen 
waren door de grote storm van ’14 – ’18 binnen enkele jaren uit het straatbeeld 
verdwenen, de wals vervangen door de charleston.83

82 Moses Joseph Roth werd in 1894 geboren in Brody in Galicië. Roth werkte 
vanaf 1920 als journalist in Berlijn voor de Neue Berliner Zeitung. Vanaf 
1921 werkte hij voor de Berliner Börsen-Courier en een aantal jaren voor de 
Frankfurter Zeitung. Door de komst van Hitler in 1933 en de toenemende 
invloed van het fascisme moest hij vluchten. Zijn boeken werden verboden in 
Duitsland. Dat de nazi’s het grote gevaar vormden voor alles wat in Europa 
humanistisch, menslievend en tolerant was zag Roth eerder en scherper dan 
de meeste politieke commentatoren. Al in de jaren twintig waarschuwde hij, in 
woord en geschrift,  tegen de nazi’s. Nadat deze aan de macht waren gekomen 
moest geen fatsoenlijk mens meer iets met Duitsland te maken willen hebben, 
vond hij. Hij leidde na zijn vertrek uit Duitsland een reizend bestaan. Hij 
woonde afwisselend in Amsterdam en (vooral in) Parijs. In 1939 is hij in Parijs 
overleden. In Nederland onderhield hij contacten met Anton van Duinkerken 
die Roth met een gedicht herdacht. De beginregels van dit gedicht, opgenomen 
in De Gemeenschap, (Bilthoven 1939, jaargang 15) luiden:  

   Stralend van trots zullen later mijn kind’ren verhalen:
   Vader heeft Joseph Roth nog gekend, en zij twee waren vrienden.
   Kwamen bijeen en vervloekten in hun verschillende talen
   De slechtheid van hun ontluisterden tijd, wiens geest zij niet dienden.
 Zijn bekendste werken zijn: Hiob en Radetzkymarsch. Deze werken zijn 

opgenomen in Joseph Roth, Werke in drei Bänden, Hg. Von Hermann Kesten, 
Köln, Berlin, 1956. De laatste jaren is er weer een grote belangstelling voor het 
werk van Joseph Roth. Wilhelm von Sternburg schreef over het leven en werk 
van Roth: Joseph Roth. Eine Biographie, Köln, 2009.  

83 Het orkestwerk La Valse, poème choréographique uit 1920, van de Franse 
componist Maurice Ravel – (1875-1937) – verklankt niet alleen de ondergang 
van het genre zelf, maar met de klinkende catastrofe aan het slot eveneens de 
ondergang van het tijdperk waar het een essentieel cultureel deel van uitmaakte.
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De technische verworvenheden van de negentiende eeuw braken steeds 
omvangrijker en in veelvuldige toepassingen in het dagelijkse leven door.84 
Nieuwe democratieën en hun tegenspelers kwamen op de Europese kaart te 
staan. Dit tijdperk van twee decennia was het gistingsvat waarin het brouwsel 
van de eeuw die door de Eerste Wereldoorlog afgesloten werd tot rijping kwam. 
Het schuim dat gedurende dat proces boven kwam drijven was onmiskenbaar 
en is dat nog steeds.

Joseph Roth werd in 1894 geboren in een joods milieu en groeide op in 
het provinciestadje Brody in Galicië. Tegenwoordig vormt deze landstreek het 
westelijke deel van Oekraïne. Als deel van het tsarenrijk en USSR werd het “de 
Oekraïne” genoemd, nu als zelfstandig land Oekraïne. Vroeger was dit gewest 
het veelomstreden grensgebied tussen Polen en Rusland en werd het vaak door 
antisemitisch kozakkengeweld geteisterd. De naam Bogdan Chmelnicky85 kon 
onder de joden in die streken nog lange tijd vrees oproepen.86 De pogroms in 
Polen, Roemenië en het zuidwestelijke deel van Rusland in de negentiende 
eeuw en de pogrom in 1903 die door leden van de tsaristische regering 
was gestimuleerd als bliksemafleider voor de interne sociale en politieke 
spanningen, hadden onder andere de eerste trek van jonge joodse pioniers naar 
de tot het Turkse rijk behorende landstreek Palestina tot gevolg.

In Roths jeugd lag Galicië voor de toenmalige blik vanuit West-Europa aan 
de rand van de wereld, of viel het zelfs bijna buiten de grenzen van de beschaving, 
een uithoek van het uitgestrekte Oostenrijks-Hongaarse rijk; het rijk waarvan 
de assen getrokken konden worden van het Gardameer naar de Dnjestr en van 
het Ertsgebergte naar het Meer van Scutari (Shkoder). Roths geboortestreek 
vormde een overgangsgebied tussen Midden- en Oost-Europa en was bevolkt 
door Polen, Tsjechen, Oekraïners, joden en Duitsers. Een weerspiegeling in het 
klein van het veelkleurige imperium, dat met zijn bureaucratische en militaire 
organisatie een multiculturele samenleving bijeen trachtte te houden.

84 Zie: Philipp Blom, The Vertigo Years. Change and Culture in the West 1900-1914, 
London, 2008. (Nederlandse vertaling: De duizelingwekkende jaren, Amsterdam, 
2009).   

85 Kozakkenhoofdman (1593-1657), in opstand gekomen tegen Polen, kreeg hulp 
van de Russische tsaar.

86 Isaac Bashevis Singer, Satan in Goray, Weesp, 1984, p. 10: “In het jaar 1648 
belegerden de goddeloze Bogdan Chmelnicki en zijn volgelingen de stad 
Zamosć, maar ze konden die niet innemen omdat de stad sterk verschanst 
was; de opstandige horige boeren rukten plunderend op naar Tomaszów, 
Bilgoraj, (…), – en ook naar Goray (…). Overal lieten ze een spoor van bloed 
achter: mannen vilden ze levend, ze vermoordden kleine kinderen, verkrachtten 
vrouwen en reten hen vervolgens open, stopten katten in hun buik en naaiden 
die dan dicht. Velen vluchtten naar Lublin en velen lieten zich dopen of werden 
als slaaf verkocht.”



Inleiding

59

In die tijd konden de joden zich voorlopig  nog enigszins gelukkig prijzen 
tot het rijk van Franz Joseph te behoren en niet tot dat van Nicolaas II, gezien 
de pogroms die zich op betrekkelijk korte afstand van Brody afspeelden.

Na zijn gymnasiumtijd studeerde Roth in Wenen enige jaren germanistiek. 
Hij maakte dus nog net het Wenen van voor de Eerste Wereldoorlog mee, het 
Wenen dat men tegenwoordig zo gretig karakteriseert als de wereld van Freud,  
Mahler, Klimt, Jugendstil, Sezession, Loos en Kraus. Vaak met nauwelijks 
verholen leedvermaak afgeschilderd, en dat misschien enigermate terecht, als 
de broeikas van het negentiende-eeuwse grootburgerdom, de levenssfeer van 
het oude Europa waarmee het wel mis moest gaan.87

Naast de Duitse letteren vulde Roth zijn universitaire studie nog aan, zoals 
dat in die tijd gebruikelijk was, met filosofie en daarnaast nog met psychologie 
en muziekwetenschappen. Tot het moment waarop de Grote Oorlog hem 
meevoerde in de chaos die het einde inluidde van die wereld die vele volken 
tezamen bond. De ineenstorting daarvan heeft hij als bewogen waarnemer in 
romans en krantenartikelen weergegeven. De wrokkige gestalten die uit de 
puinhopen van dit verbrijzelde rijk en uit dat van het Duitse oprezen stemden 
hem niet gelukkig, ook daarvan legde hij getuigenis af.88

Naast het inkomen dat zijn romans en krantenartikelen hem opleverden, 
kwam hij aan de kost door het geven van lezingen over literaire onderwerpen. 
Daarbij behandelde hij vooral en veelvuldig actuele vraagstukken op het gebied 
van de cultuur en de politiek. Als journalist had hij in die tijd grote delen van 
Europa bereisd en was hij door eigen waarneming met die onderwerpen door 
en door vertrouwd geraakt.

87 Het boek Fin-de-siécle Vienna. Politics and Culture van Carl E. Schorske (New 
York, 1980) dat begin jaren tachtig van de vorige eeuw ook in Nederland 
onder academici furore maakte, geeft een dergelijk cultuurhistorisch beeld van 
het gistende Wenen; zie ook Allan Janik en Stephen Toulmin, Wittgenstein’s 
Vienna, Touchstone, 1973.

88 Joseph Roth: Waarnemer van zijn tijd; Een keuze uit zijn journalistieke werk (1919-
1939), Amsterdam, 1981. Bijvoorbeeld het artikel uit de krant Vorwärts van 9 
december 1922: ‘Nationalisme in de retirade’ (p. 24). De volgende zinsneden 
daaruit laten zien dat Roth reeds vroeg het laag bij de grondse karakter van 
het nationaal-socialisme onderkende: “In het proces tegen de daders van de 
aanslag tegen Scheidemann hoorde men uit de mond van de moordenaars, dat 
zij hun plan in het ‘toilet’ van een wijnrestaurant hadden laten rijpen. Men kan 
op goede gronden alle verklaringen van deze lieden in twijfel trekken – behalve 
deze ene. Leden van Duitsnationale verdedigings- en verzetsbonden zouden, 
zelfs wanneer ze in een heiligdom hun plannen smeedden, dit tot plee kunnen 
degraderen. (…) Een vreemdeling, die (…) naar Duitsland komt, zou kunnen 
geloven dat hier te lande het hakenkruis hetzelfde betekent als wat in andere 
landen wordt aangeduid met (…) ‘Heren’ (toilet) en dergelijke.”
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Een van zijn uitspraken tijdens zo een lezing die hij in die jaren in Amsterdam 
hield over fundamentele problemen, die in zijn visie niet alleen Europa maar de 
gehele wereld betroffen, is nu nog misschien kortstondig aan de vergetelheid 
ontrukt. In de herinnering van een van zijn toehoorders uit die tijd is deze 
bewaard gebleven, aan een nakomeling doorgegeven en nu op de harde schijf, 
op diskette en op papier vastgelegd. Die uitspraak luidde: 

“De moderne verkeersmiddelen hebben de mensen wel sneller, maar niet 
dichter bij elkaar gebracht.”

Dichter bij elkaar?

Deze met journalistieke vaardigheid en compactheid geformuleerde, 
enigszins ironische en zelfs van een chaplineske humor blijk gevende kritische 
beoordeling van de Europese en mondiale situatie heeft nog niets van haar 
zeggingskracht verloren. Integendeel, de problematiek die in dit aforisme 
oplicht is nog altijd en misschien zelfs in nog hogere mate actueel.  

In slechts enkele woorden vat Roth een paar wezenlijke zaken samen. 
De contrastwerking tussen de twee delen van deze bewering spoort aan tot 
een nadere beschouwing van wat hier uitgesproken wordt. Het eerste deel 
is op zichzelf genomen niet meer dan een triviale constatering, al geeft het 
bijwoord “wel” in verband met het volgende deel er al een licht ironische toon 
aan. Het tweede deel nodigt uit tot nadere reflectie, als men er in het gemoed 
door getroffen wordt en daarbij dus aanneemt dat hier iets van groot belang 
wordt uitgesproken. Is dat laatste het geval, dan noopt het eerste deel evenzeer 
tot reflectie en is het door de talloze implicaties van de hierin uitgesproken 
toedracht niet meer triviaal.

In  één  volzin wordt een spanning opgebouwd die een gehele wereld lijkt 
te doortrekken. Binnen die zin komt een kritische reflectie tot stand; en deze is 
wederkerig. Het eerste deel wordt direct door het “maar” aan kritiek door het 
tweede deel onderworpen. Maar dat tweede deel blijft evenzeer in kritische zin 
niet ongemoeid door de eerste constatering. Want: als dat tweede deel in staat 
is kritiek uit te oefenen op de toedracht die in het eerste deel tot uitdrukking 
komt, dan is die pretentie slechts houdbaar als duidelijk is wat met “dichter bij 
elkaar van de mensen” wordt bedoeld, en pas onder die voorwaarde heeft dat 
tweede  deel het recht om het eerste onder kritiek te stellen.

De verkeersmiddelen die Roth bedoelde worden tegenwoordig met 
een meer omvattende en tegelijk inhoudelijk betekenisvollere term 
“communicatiemiddelen” genoemd. Het omvat de vervoersmiddelen in 
specifieke zin en de elektronische middelen en materiële informatiedragers die 
communicatie of uitwisseling van informatie mogelijk maken. Uitgezonderd 
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het elektronische, mondiale internet van deze tijd en de televisie waren 
ze eigenlijk allemaal al in Roths tijd in gebruik. Afgezien van de nog altijd 
gebruikte archaïsche dierlijke vervoersmiddelen, de zeilschepen en de fiets, 
waren dat de auto, motorfiets, trein, stoom- en motorschip, het vliegtuig, 
de telefoon, radio, film, grammofoonplaat, kranten en boeken, de telegraaf 
en telex. De vooruitgang die deze middelen ten opzichte van de van nature 
gegeven snelheid van lopen, auditieve- en visuele signaaloverdracht vertonen, 
ligt inderdaad in hun grotere snelheid en grotere ruimtelijk bereik. Sinds de tijd 
van Roths uitspraak is daar nog meer vooruitgang op geboekt.

Deze middelen verbinden mensen, vandaar de tegenwoordig gangbare term 
“communicatie” in dit verband. Het zijn inderdaad middelen, die als middelen 
met hun vaak praktische betekenis mensen uitwendig met elkaar verbinden. Al 
deze middelen vormen een essentieel element in het gezamenlijk aanwezig zijn 
van de mensen in de wereld.

De praktische motivatie voor het vervaardigen van dergelijke middelen – 
overigens pas mogelijk op grond van meer of minder expliciete inzichten in de 
werking van de dingen – stamde vaak uit de sfeer van de directe levensbehoeften 
of uit het militaire milieu. Maar daartoe blijft die motivatie niet beperkt, 
ze omvat meer: de behoefte om de wereld te verkennen, om in contact met 
anderen te treden, niet te zeer aan een plek gebonden te zijn, zich in andere 
elementen dan op het aardoppervlak te kunnen bewegen.

Onder het direct zichtbare kleed van de talloze praktische motivaties en 
beoogde doelen van verkeers- of communicatiemiddelen ligt hun wezenlijke 
betekenis in het tot stand brengen van verbindingen. Dit klinkt triviaal, 
want zelfs tautologisch. Maar wat dieper gravend, zien we dat een en ander 
noodzakelijkerwijs voortkomt uit het gegeven van het natuurlijke, lichamelijke 
aanwezig zijn van de mens in de wereld. Enerzijds vraagt dit om middelen die 
dit aanwezig zijn mogelijk maken en bestendigen. In zoverre lijkt dat niet meer 
te zijn dan wat het aanwezig zijn van de dieren in de wereld vergelijkenderwijs 
tot stand brengt. Anderzijds vormen deze middelen een uitbreiding van de 
mogelijkheden die het lichamelijk-zijn van de mens op zichzelf genomen, 
waarin hij een zekere analogie met het dier vertoont, verre te boven gaat.

De vraag doet zich dan voor waarom en waardoor dat zo is? De eerste 
vraag heeft met motivaties te maken die het zonder meer lichamelijk-zijn 
overschrijden. De tweede vraag kan hier slechts voorlopig beantwoord 
worden, door te stellen dat de mens theoretisch inzicht in de dingen heeft die 
de onmiddellijke ‘kennis’ van de dieren met betrekking tot de elementen van 
hun milieu principieel overschrijdt, en dat ook hieruit blijkt dat de mens zijn 
lichamelijkheid overschrijdt. Overigens hebben we hiermee ongemerkt de 
verkeersmiddelen binnen het geheel van de menselijke techniek geplaatst.
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De behoeften en de blik van de mens reiken verder dan zijn onmiddellijke 
situatie en zijn gebondenheid aan een bepaalde plaats. Die middelen zijn er 
om letterlijk en figuurlijk zijn horizon te verruimen. Gezien de hedendaagse 
situatie zouden we misschien zelfs kunnen zeggen dat ze de horizon hebben 
opgeheven. Door de satellietverbindingen kent de menselijke communicatie 
in principe geen aardse horizon meer waarover hij niet kan kijken, horen en 
spreken.  

Deze middelen zijn nu vele malen sneller, uitgebreider en meer gedifferen-
tieerd dan ze waren toen Roth, ruim zeventig jaar geleden, zijn uitspraak deed. 
Hoewel ze verbinden en wel steeds sneller en in onze tijd steeds omvangrijker, 
waardoor de schijn ontstaat dat ze meer en beter verbinden, verbinden ze niet 
echt, luidde Roths kritiek.

Heeft een dergelijk kritiek zin? Deze kritiek is alleen zinvol als het 
onderwerp van kritiek niet, of niet voldoende als beoogd middel voor iets 
anders of, eventueel inclusief de hiervoor genoemde functie, aan zijn eigen zin 
beantwoordt.

De zin van de verkeers-, of communicatiemiddelen is verbinden. Maar niet 
slechts in ruimtelijke zin. Ze zijn bedoeld voor het verplaatsen van mensen, 
verbinding tussen hun situatie nu hier en even later daar, of dezelfde toedracht 
met betrekking tot goederen en informatie. Een en ander lijkt zo triviaal, en 
doet denken aan de wijze waarop men tegenwoordig vaak op allerlei gebieden 
voor de hand liggende zaken op een kunstige of ingewikkelde manier omschrijft 
waardoor de illusie wordt gewekt dat men er meer vat op heeft en tot dieper 
inzicht komt. Het gaat ons er echter om, inzicht te krijgen in de kwestie van 
het “dichter bij elkaar” van de mensen, en dat is geen triviale zaak. De intentie 
is meer inzicht daarin te verkrijgen aan de hand van de wederkerige kritiek van 
de twee delen van Roths uitspraak.  

Het tweede deel stelt het eerste, zoals gezegd onder kritiek, maar het eerste 
deel vraagt naar de maatstaf van het tweede deel. Het “dichter bij elkaar” viel 
feitelijk op dat moment, in de periode waarin die uitspraak werd gedaan, 
niet samen met het sneller zijn van de verkeersmiddelen, constateerde Roth. 
Daarmee is nog niet ontkend, dat onder andere omstandigheden snelheid, 
en uitgebreidheid van verkeersmiddelen, zouden kunnen bijdragen aan 
het wel dichter bij elkaar brengen van mensen. Snelheid en extensie van 
verkeersmiddelen leveren echter niet noodzakelijkerwijs, als vanzelf  een 
grotere verbondenheid tussen mensen op, dat is er wel mee gezegd, in de 
betekenis of zin die Roth hecht aan het “dichter bij elkaar”. Verkeersmiddelen 
zijn op zichzelf nog geen voldoende voorwaarde voor het dichter bij elkaar 
brengen van mensen.

Het “dichter bij elkaar” wekt de indruk van iets ruimtelijks, of refereert 
aan het ruimtelijke. Dat is precies wat snelheid en uitgebreidheid van de 
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hedendaagse communicatiemiddelen suggereren: een vereenzelviging van 
geringere ruimtelijke distantie, mogelijk geworden door grotere snelheid, met 
een nabijheid die nu juist niet puur met het ruimtelijke te vereenzelvigen valt. 
Verkeersmiddelen verbinden zowel vriend als vijand ruimtelijk met elkaar. 

De jaren van de verdeeldheid

Het getal van de velen die, evenals de schrijver Roth in de jaren dertig van de 
vorige eeuw, om te overleven door Europa zwierven, is waarschijnlijk niet 
meer te achterhalen. Zij richtten hun schreden naar de weinige democratieën 
in Noordwest-Europa, waar echter een groot deel van de bevolking materieel 
en maatschappelijk er ook slecht aan toe was.

De politiek van de gewelddadige regimes dreef mensen voort en zo kon 
het gebeuren dat binnen dat ene decennium van de jaren dertig van de vorige 
eeuw eenzame individuen en soms hele gezinnen uit de fascistische landen 
van Midden- en Zuid-Europa en nazi-Duitsland voor korte of wat langere 
tijd onderdak zochten op kamertjes in de Amsterdamse negentiende-eeuwse 
wijken. “Volksbuurten” zoals ze toen nog wel, maar nu niet meer, werden 
genoemd; een term die van alles samenvatte alsook een enigszins sentimenteel 
gevoel van saamhorigheid suggereerde. “Achterstandswijken” is vaak de 
hedendaagse term voor dergelijke buurten, met een groot aantal uit andere 
landen afkomstige bewoners. De meer gefortuneerden onder de toenmalige 
zwervers konden zich woningen veroorloven in de recentelijk volgens de 
Nieuwe Zakelijkheid opgetrokken wijken.89

Meer dan een halve eeuw lang is dat alles in de herinnering en de verhalen van 
degenen die het zelf hadden meegemaakt bewaard gebleven. Tezamen met hen 
die zich dit alles herinnerden zijn deze verhalen al bijna tot stof vergaan, zoals 
de mensen die er het onderwerp van vormden al lang geleden “als kaf voor de 
wind…” voortgedreven en verdwenen waren. Stof, dat door latere generaties 
die dit alles niet hadden meegemaakt en aan den lijve hadden ondervonden, 
tot hun eigen, vaak versimpelde, beeld van die tijd werd getransformeerd. Een 
beeld waarin allen uit die tijd tot figuren van een grisaille zijn teruggebracht. Zij 
die hun leven inzetten zonder zich op de borst te kloppen en de vele anderen, 
die begrijpelijkerwijs, die tijd trachtten door te komen zonder hun nek, letterlijk 
en figuurlijk uit te steken, tot hetzelfde grauwe mengseltje teruggebracht. Een 
beeld, dat eerder van de grauwheid van geest en het kleinburgerlijk cynisme 
van de hedendaagse bedenkers daarvan getuigt.90 

89 Het gezin van Anne Frank bijvoorbeeld.
90 In hoofdstuk 7 (Zelfbegrip en het probleem van goed en kwaad) gaan wij dieper 

daarop in.
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Filosofie richt zich op de volheid van het werkelijke als zodanig, ze is in haar 
ware gestalte zodoende het meest concrete denken. Daarom leert de filosofie 
ook van concrete ervaring, die ze naar haar ware betekenis, haar werkelijke 
zin tracht te vatten. Zo is ze bij de werkelijkheid, in al haar schakeringen van 
grijsheid en kleur, betrokken. Als ze het “dichter bij elkaar” van de mensen 
concreet wil denken, dan is de negatieve ervaring van de “verdeeldheid tussen 
de mensen” een niet te verwaarlozen object van haar denken. Oorlog, deze 
ontzaglijke gestalte van de dood, is wel de hoogste graad van de verdeeldheid 
tussen mensen.

Het is daarom goed als de filosoof tot de eigen motivatie die tot de keuze 
van zijn wijsgerige onderwerp heeft geleid, weet door te dringen en deze 
voor zichzelf en voor de anderen zo veel mogelijk opheldert. De hieronder 
beschreven gebeurtenis is een dergelijke concrete ervaring, die als psychisch 
sediment het voelen en denken blijvend kleurt en als exemplarisch voor 
de verdeeldheid tussen mensen, zo men wil, aanspoort tot de wijsgerige 
opheldering van wat dan wel de onderlinge verbondenheid tussen mensen zou 
kunnen uitmaken. 

Geleefde geschiedenis
   
Het was in zo een buurt waarvan hierboven sprake was, enige jaren na het 
opdrogen van die stroom van opgejaagden en op een tijdstip dat de oorlog 
die die stroom had opgevolgd nog geen jaar meer zou duren, dat een van ons 
beiden als kleuter die verdeeldheid, in een voor die tijd bijna gewone, banale 
gebeurtenis  nog eens beklemmend moest ervaren. 

Het was een dag, nu heel ver weg in de tijd, in het begin van de herfst die nog 
iets van de warmte van de zomer bezat. Het portiek met de vier grijsblauwe 
hardstenen treden was als een rotsplateau dat, als je je hoofd boog rond 
de bakstenen omlijsting, uitzicht bood op de zich eindeloos in de wereld 
uitstrekkende straat. Op sommige dagen werden de gevels aan de noordkant 
van de straat fel belicht door de zon, vaak verloor de straat zich bij regen in een 
grauwe wazige verte naar daar waar de zon onderging. Op korte afstand naar de 
zonsopgang toe opende de straat zich voor de weg langs de rivier, waarboven 
de onbegrensde hoogte van de hemel gespannen was, en waarvan het water 
schitterde in zomerochtenden of dat bevroren lag onder de felrode winterzon. 
Dezelfde rivier waarlangs een paar jaar later Frits van Egters, vreugdeloos 
gestemd, zijn doelloze schreden richtte.91 Dat was de straat waar in de jaren 

91 Gerard van het Reve, De Avonden; een winterverhaal, Amsterdam, 1947 (eerste 
druk).
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daarvoor enkele ontheemden voor korte tijd onderdak gezocht hadden en 
doorheen getrokken waren.

In de verte zwenkte van rechts het Feldgraue groepje op fietsen als een trage 
vissenschool vanuit de zijstraat de straat in. Ze waren groen geüniformeerd, 
anders dan de grauw geklede soldaten. De Feldgendarmerie, de militaire politie, 
met van die schildjes, als afgeknipte nagelrandjes die waren uitvergroot, aan 
een kettinkje rond de nek gehangen, ter aanduiding van haar functie.

Moeder had enige uren daarvoor besloten te vertrekken om de verwachte 
confrontatie – men was gewaarschuwd, door wie? – te ontlopen. Maar was op 
dat moment nog in de woning bezig spullen in te pakken.

De op de rug hangende karabijnen bemoeilijkten een beetje het afstappen, 
bleven even achter het zadel hangen, de fietsen werden tegen de gevel geplaatst. 
Vaak had men in de landen van Europa laarzen zwaar stampend een trap op 
horen gaan.

De straatdeur stond open want elk ogenblik had moeder naar beneden 
kunnen komen om snel de straat te verlaten. Aanbellen was dus niet nodig, 
de laarzen dreunden de twee verdiepingen omhoog reikende trap op. Een 
platformpje onderbrak op de hoogte van de eerste verdieping de steile opgang.

Nu woonden op die eerste verdieping alweer anderen, een groenteman met 
vrouw en kind. Voordat deze drie kwamen hadden daar de andere drie nog 
gewoond: de bejaarde moeder met haar ongehuwde al middelbare kinderen, 
haar dochter en zoon. In de krant die zij lazen stond dagelijks het verhaal van 
de avontuurlijke poes, die enige tijd later vergezeld zou worden door zijn 
huiselijke maar desondanks spannende belevenissen niet versmadende vriend, 
de beer.

Elke dag was de kleuter naar beneden gegaan en had hij op het kleine portaal 
voor de deur van die buren naar de dochter geroepen of de krant met de strip 
er al was. De krant die hij dan van haar kreeg nam hij mee naar boven om door 
zijn ouders voorgelezen te worden.

Op het laatst hadden die drie de smalle raampjes in de straatdeur, die nu 
open stond, dichtgetimmerd in de hoop daarmee hun belagers die op een dag 
zouden komen buiten de deur te kunnen houden. Zo waren ook zij in hun 
eenvoud en zachtmoedigheid kinderen van hun tijd.

“Bloedhonden!”, had de kleuter boven aan de trap geroepen toen mannen die 
moeder en haar kinderen kwamen halen. Arresteren, opbrengen, wegvoeren, 
vergezellen, begeleiden, voortjagen, weglokken, naar elders dirigeren, ten 
dodendans uitnodigen? Welke termen heeft men hiervoor?

Zijn moeder had hem van de trap weggerukt. Zijn eigen grootmoeder zat 
ineengedoken op de zoldertrap te wachten tot de schanddaad die ook haar 
bedreigde daar beneden zich voltrokken had en die drie onder begeleiding van 
deze banale medemensen hun laatste gang langs de steile trap naar beneden 
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hadden gemaakt. De gang omhoog zouden ze niet meer gaan. Korte tijd later 
kwamen de nieuwe bewoners.

In de harde natuurstenen platen van het portiek zaten hier en daar witte 
vlekken als was er melk in gestold. Later, zonder godsdienst opgevoed, ontdekte 
hij dat het afdrukken waren van organismen die honderden miljoenen jaren 
eerder  op aarde geleefd hadden. Met of zonder god, leven bleef voor hem een 
verheven geheim bewaren. Hij stond verstard op die versteende tekens van 
leven.

De geuren van de angst, de dreiging van de gewelddadige dood die als 
een verpestende uitwaseming de ruimte van de stad doortrok waren nu 
samengetrokken in die ogenblikken. Ruim een jaar daarvoor de angst en het 
verdriet van zijn ouders om de gefusilleerde boezemvriend van zijn vader, om 
de tot strafkamp veroordeelde oom die bij dezelfde zaak, de mislukte aanslag 
op de administratie van de terroristische onrechtstaat, betrokken was geweest.

Tegenover hem stond de ene soldaat die beneden was gebleven om 
vluchtpogingen te voorkomen. Met z’n korte, gladgestreken, stroblonde 
haar en tamelijk gezette figuur en zijn uniform dat enigszins spande. Zonder 
dat uniform een huisvader, gezellige oom, in het burgerbestaan melkboer, 
kantoorbediende, automonteur. De man vertoonde een soort normale, 
menselijke reacties, banaal en tegelijk was hij de vertegenwoordiger van angst. 

De man vroeg hem, in het Duits of in een eigengemaakt Nederlands, waar 
zijn vader, “der Papa”, was. Hij wist dat in de vraag de dood zich verscholen 
hield, onder begeleiding van soldaten kwam men nooit meer terug. Zijn vader 
was al enige dagen weg, het kind wist niet waar naar toe. Hij hoorde zijn moeder 
vanaf de bovenverdieping huilen.

Zijn spaarpot van blik – als een kleine vrek had hij zijn geld op de vlucht 
mee willen nemen – liet hij uit zijn verkrampte handen vallen. De geldstukken 
spatten alle kanten uit.

Als de joviale oom die de goed geslaagde tekening van het neefje, diens 
schot recht in het doel of diens vorderingen in het vioolspel bewondert, wierp 
de man bij het zien van het rinkelend vallende geld zijn armen in verbazing 
omhoog. Enigszins gespeeld, enigszins echt, enigszins vriendelijk bedoeld om 
het kind op z’n gemak te stellen. Het kind vertrouwde hem niet. Terecht. 

Toch liep het nog goed af, onverrichter zake kwamen de anderen de trap 
weer af, stapten weer op hun dienstfietsen en verdwenen uit de geschiedenis. 
De winter van honger en kou, het beschieten met de mitrailleur van de 
vele mensen op het plein voor het Paleis, waar de kleuter ook getuige van 
was geweest, moesten nog komen, maar daarna kwam een helderblauwe, 
verlossende zomer. 

Over dat moeras van het kwaad heen is nog altijd, maar dan vaak 
afgedwongen, communicatie of “informatieoverdracht” mogelijk. 
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Verschaft een wijsgerige analyse van de communicatiemiddelen op zichzelf 
genomen inzicht in de wijze waarop de mensen “dichter bij elkaar” kunnen 
komen? Ten dele, misschien, voor zover een dergelijk onderzoek kan bijdragen 
aan het inzicht in wat de mensen wezenlijk verbindt. Maar met dat laatste 
zullen we ons bezighouden.

Een eerste oriëntatie ligt in het vermoeden dat de middelen voor 
communicatie binnen en tussen vrije samenlevingen eerder aan hun doel, 
het werkelijk verbinden van mensen, zullen beantwoorden dan in onvrije, 
dictatoriale samenlevingen.

1.2 Wat bindt mensen?

Een journalist die verre reizen maakt kan veel verhalen, als deze kroniekschrijver 
kennis van zaken, het vermogen tot scherp waarnemen en boeiend vertellen 
bezit. Tegenwoordig kunnen toeristen uit de meest exotische landen 
terugkomen en daarvan vaak nauwelijks meer oproepen dan dat het hotel of 
het eten uitstekend dan wel afschuwelijk was. Een ander daarentegen, zoals 
Joseph Roth of  Nescio92 – zonder dat we daarbij hedendaagse auteurs willen 

92 Nescio (pseudoniem, zijn werkelijke naam was: J.H.F. Grönloh, 1882-1961) 
werd geboren in Amsterdam en zou zijn hele leven in Amsterdam blijven 
wonen. Hoewel hij in zijn beroep succesvol was, vervulde het hem bepaald 
niet met enthousiasme. Zijn oeuvre geeft hier meer dan eens blijk van. In de 
jaren 1901-1903 was Nescio betrokken bij het project “Tames”. Met een aantal 
vrienden had hij een idealistische kolonie met deze naam opgericht, in de buurt 
van Huizen. Dit in navolging van de kolonie Walden, opgericht door Frederik 
van Eeden. Nescio was directeur van de Holland-Bombay Trading Company. 
Hij was een idealist, al had hij zich in het dagelijks leven neergelegd bij de 
plichten van de moderne maatschappij. Het onhaalbare van zijn idealisme is 
een belangrijk thema in zijn literaire werk. De vrienden, met wie hij “Tames” 
oprichtte, stonden model voor Bavink, Bekker en Kees Ploeger, die in zijn werk 
Titaantjes een grote rol spelen. In zijn werk speelt Amsterdam een belangrijke 
rol, denk alleen al aan de openingszin van De uitvreter: “Behalve den man, die de 
Sarphatistraat de mooiste plek van Europa vond heb ik nooit een wonderlijker 
kerel gekend dan den uitvreter.” Nescio kon zich nogal opwinden over de 
veranderingen in de stad. In het emotioneel geladen slot van De uitvreter wordt 
in een bijzin nog stelling genomen: “Den winter bracht i in Amsterdam door, 
waar ze druk bezig geweest waren, mooie huizen af te breken en er leelijke voor 
in de plaats te zetten, al tobbende.” Behalve de stad Amsterdam speelt ook het 
platteland rondom de hoofdstad een zeer belangrijke rol in Nescio’s werk. Zijn 
beschrijvingen van het weer, de natuur en het landschap van dit gebied vormen 
een belangrijk deel van zijn literaire nalatenschap. Nescio overleed op 79-jarige 
leeftijd in Hilversum. Pas na zijn dood volgde de erkenning voor zijn belangrijke 
bijdrage aan de Nederlandse literatuur.
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wegcijferen –, kan naar aanleiding van een dagje uit naar een willekeurige, niet 
verafgelegen andere plaats een onopgesmukt, al dan niet literair getoonzet 
verhaal schrijven waarin de status van het menselijk bestaan oplicht. Zulke 
verhalen kunnen doortrokken zijn van tal van stemmingsschakeringen die 
alle graden van wanhoop, melancholie, troostende berusting tot gelukzalige 
bevestiging van het leven doorlopen.

Reiken naar een vluchtig visioen van het paradijs

Een dergelijke, in dit geval positieve, gemoedsgesteldheid wordt verwoord in 
de volgende simpele ontboezeming waarin het verlangen naar vervulling dat 
het gehele eindige bestaan als zodanig doortrekt zijn uitdrukking vindt, als 
antwoord op een tezamen beleefde zomeravond op de Ringdijk, nu ruim een 
eeuw geleden, toen nog aan de rand van Amsterdam.

“Bekker zei: ’t Is hier goeie. Zoo moest ’t maar blijven.’ ”93

Een veertien jaar later, als vrijwel alle betrokken “titaantjes” zich gevoegd 
hebben in de banaliteit, zoals zij het toen niet geheel ten onrechte ervoeren, van 
het gewone burgerlijke bestaan, brak de Eerste Wereldoorlog uit. Opmerkelijk 
is echter, dat na die verzaligde verzuchting en het toegeven dat zij zelf ook niet 
aan de banaliteit ontkomen, gezegd wordt dat ze “ergens op wachtten” en wel, 
volgens alweer dezelfde Bekker, “ ‘Op ’t koninkrijk Gods’ ”, maar “zonder zich 
nader te verklaren.”94

In het Voorwoord hebben we al gewezen op het fin-de-siècleverlangen het 
‘rijk Gods’ als de verbondenheid van zielsverwanten hier en nu te vestigen. De 
ontroering van die zomeravond aan de Ringdijk leek het venster op dat rijk te 
openen, maar al gauw werd het weer gesloten. De nuchtere zakelijkheid van 
de van God verlaten moderniteit, die eigenlijk om die reden dat onvervulbare 
verlangen had opgeroepen, kon niet beantwoorden aan het verlangen van 
“titaantjes”. Nog minder waren “titaantjes”  in staat om God  op aarde af te laten 

93 Nescio, Verzameld werk, Deel I: De uitvreter, Titaantjes, Dichtertje, Mene Tekel, 
Boven het dal, Nagelaten werk, Amsterdam, 1996 (tekstbezorging en commentaar 
Lieneke Frerichs), p. 45. 

94 A.w., p. 45. Van het hier aangestipte emotioneel palet kan overigens grote 
muziek de meest directe uitdrukking zijn. De evocatie van dergelijke, 
ogenschijnlijk tegengestelde stemmingen door een begaafd schrijver binnen de 
cirkel van het op die wijze als eindig ervaren bestaan, doet dan aan gene zijde van 
elke bepaalde, positief of negatief gestemde, gemoedsgesteldheid de nabijheid 
van de andere, tegengestelde stemming vermoeden. Een vermoeden, dat in 
het werkelijke leven, gespannen tussen hoop en vrees, gevoed wordt door het 
verlangen het als eindig beleefde, nimmer volmaakte bestaan gered te weten.
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dalen; het in die zin opheffen van de moderniteit naar God ligt daarentegen 
meer in de rede. Maar eigenlijk was dat laatste ook hun verlangen.

In onze tijd lijkt dit extatische, maar onvervulde, wachten op de komst 
van God van “titaantjes” – waaraan bijvoorbeeld de muziek van Gustav 
Mahler vaak uitdrukking geeft – achter de horizon van de alledaagse wereld 
verdwenen te zijn. “Titaantjes” die dit wachten niet los konden laten vervielen 
tot melancholie, die bitter kon zijn of met enige ironische zelfspot en humor 
gekruid. Dat dit verwachtingsvolle in de huidige tijd volledig schijnt te 
ontbreken is des te erger voor deze tijd. Afgezien van modeverschijnselen, zijn 
misschien hier en daar authentieke sporen ervan aan te treffen Misschien dat 
deze het zaad zijn waaruit dat verlangen en die bedoelde opheffing weer tot 
bloei kunnen komen.

Waarnemer van zijn tijd

In zijn journalistieke werk ging Roth niet zover, maar de vraag naar de 
wezenlijke staat van de mens speelde bij hem altijd op de achtergrond mee.

Roth was een waarnemer van zijn tijd, zo karakteriseerde hij zichzelf, een 
tijd die door de toenmaals ontstane en zichtbaar wordende fundamentele 
problemen in zekere zin nog altijd de onze is en die hij naar zijn grondtrekken 
trachtte te begrijpen. “Ik teken het gezicht van de tijd” deelt hij de redactie van 
de krant waarvoor hij werkt mee.95

De bonte verscheidenheid van volken, culturen, levensstijlen en problemen, 
waarmee hij in het oude Middeneuropese rijk al vertrouwd was geweest, geeft 
hij tijdens zijn reizen door grote delen van Europa in de jaren twintig en dertig 
van de vorige eeuw in zijn feuilletons weer. In Odessa schrijft hij in een brief 
gedurende een reis door de Sovjet-Unie, dat hij nog nooit zó sterk gevoeld 
heeft dat hij Europeaan is. “Het is een geluk dat ik naar Rusland gereisd ben. Ik 
zou mijzelf nooit hebben leren kennen.”96

De Grote Oorlog van ’14 – ’18 was voor Europa en voor haar liberale 
burgerlijke cultuur in het bijzonder, rampzalig geweest.97 De kaart van Europa 
was veranderd en de politieke, sociale en culturele kaarten zouden anders 
worden geschud. De oorspronkelijke en schijnbare samenhang in Midden-
Europa was versplinterd, een nieuwe wereld was bezig zich te ontwikkelen. 

95 Joseph Roth: Reis door Rusland, ingeleid en vertaald door Koos van Weringh, De 
Nieuwe Engelbewaarder, september 1994, jaargang 2, nr. 7, Amsterdam, 1994, 
p. 8. (verder: Reis door Rusland)

96 Reis door Rusland, p. 9.
97 Der Zauberberg van Thomas Mann verwoordt deze ondergang. Zie ook: Victor 

Klemperer, Curriculum Vitae, Erinnerungen 1881-1918, Berlin, 1989.  
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Desondanks, of juist daarom kon Roth zich “Europeaan” voelen, want niet 
meer tot dat ene rijk te behoren – waarvan hij op nostalgische wijze afscheid 
nam – maar te behoren tot het nog veelkleuriger rijk dat door het gehele Europa 
werd gevormd.

Zijn journalistieke verslagen, gevoed door zijn kwaliteiten als romancier, 
geven een schildering van de vele problemen van het samenleven van de 
mensen, van hun gezamenlijke, door allen te delen levensomstandigheden op 
cultureel en godsdienstig, op nationaal en etnisch, op politiek en economisch 
gebied in de verschillende landen die hij bereisde. 

Wij kunnen nu gemakkelijker bepalen waar zijn beschrijvingen van het 
gistende Europa op subjectieve indrukken berustten en waar ze werkelijke en 
fundamentele toedrachten weergaven.  In zijn persoonlijke, niet gepubliceerde 
aantekeningen tijdens zijn reis door de Sovjet-Unie in 1926 voor de Frankfürter 
Zeitung schrijft hij bijvoorbeeld: “Marx heeft eenvoudig vergeten rekening te 
houden met de allerbelangrijkste factoren. Heeft hij eraan gedacht dat er een 
tijd kan komen waarin alle mensen kapitalisten, althans psychisch, kunnen 
worden?”98 

Iedereen kapitalist

Deze tijd schijnt nu aangebroken te zijn. De schijnbaar stilstaande tijd van de 
alles verterende ellips van de kapitalistische vrije markt, met haar productie- 
en consumptiebrandpunten, waarbinnen, naast de rekenende goklustigen 
die op de beurzen hun dolzinnige mondiale reidans uitvoeren, allen als in 
een heksenkring gevangen schijnen te zijn. Een choreografie die zich als het 
absolute presenteert.

Vrije markt en welvaart dienen de mensen, kapitalistische winstmaximalisatie 
en buitensporige, onverzadigbare gulzigheid leiden daarentegen tot een 
mogelijk fatale indigestie. 

Tegelijk zijn het, hoe paradoxaal dat ook lijkt, in hun extravagantie vormen 
van zinloze ascese daar het zicht op en het genieten van andere, niet door 
overmatige activiteit te realiseren waarden die het leven te bieden heeft, 
verloren gaan. Dit, schijnbaar, autonome a-morele systeem kan misschien 
hetzelfde lot overkomen als de aangespoelde walvis, die, niet meer gedragen 
door zijn oneindige element de zee, door zijn kolossale gewicht bloedsomloop 
en ademhaling afsnijdt en dientengevolge zichzelf dooddrukt.

Roth geloofde niet dat er in de Sovjet-Unie een nieuwe samenleving en een 
nieuwe mens zou ontstaan, noch zag hij veel heil in het materialisme van de 
Amerikaanse samenleving.

98 Reis door Rusland, p. 11.
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Filosofische journalistiek – journalistieke filosofie? Betrokken bij de 
werkelijkheid van alledag

Het is een gangbare opvatting dat de verhalen van de journalistiek en van de 
filosofie ver uiteen liggen en elkaar vijandig zijn. Het ene bedrijf schijnt zich 
op oppervlakkige wijze slechts met de kortstondige dingen van de dag bezig 
te houden en het andere scheen zich in het verleden juist van de oppervlakte 
af te wenden om tot de eeuwige kern van de dingen door te dringen. Op de 
juistheid of onjuistheid van die laatste opvatting omtrent het zich afwenden 
van de werkelijke dingen van het gewone leven door de filosofie gaan we niet 
in, noch op de vraag of die wending op een illusie of machtswellust berustte. 
De journalist en romancier Roth poogde in ieder geval de dingen van de dag 
naar hun wezenlijke betekenis te doorgronden en “voor velen” journalistiek 
weer te geven.

Hedendaagse filosofie is erbij gebaat om nauw betrokken te zijn bij het 
nieuws of  actuele informatie die de hedendaagse communicatiemiddelen 
verschaffen. Maar dat moet dan wel een interesse voor de werkelijkheid van 
alledag zijn die filosofisch, dus uitgesproken kernachtig, zinvol in de meest 
intense betekenis, is. De filosoof moet er dan ook naar streven, hiermee parallel 
aan de intentie van de wetenschappen in het algemeen, niet slechts binnen een 
situatie te oordelen, maar een situatie als zodanig te beoordelen. In de meest 
algemene filosofische zin betekent dit laatste – geheel in de lijn van Hegel en 
Hollak – het komen tot zelfbegrip van het heden.     

Het is niet zo vreemd dat tegenwoordig filosofen zich vaak in de discussies 
op het gebied van de openbare mening, zoals deze in de massamedia gevoerd 
worden, mengen. De werkelijke wereld van alledag gaat de filosofen aan.

Europa lag in een veelheid uiteen, de journalist en scherpe, verbeeldings-
krachtige, soms visionaire waarnemer ervoer dat direct. De snelle verkeers-
middelen brachten hem in alle uithoeken, zijn verslagen van die exotische 
ruimten stonden steeds een paar dagen later in de krant: telegrafisch, telefonisch 
of per post overgebracht. Tal van algemene problemen wist hij tijdens zijn reis 
door Rusland uit zijn indrukken te destilleren; problemen die zich, daar “zijn 
tijd” nog altijd op bepaalde wijzen voortduurt, nog steeds voordoen en om 
begrip en oplossingen vragen.

Zo constateert hij het opstaan van een nieuwe bourgeoisie tijdens de 
NEP-periode99, een burgerdom dat volgens hem de overgangstijd naar de 
kapitalistische democratie afwacht. Die tijd heeft wel zo’n zeventig jaar 
geduurd, maar zij is gekomen.

99 Nieuwe Economische Politiek. In 1921 door Lenin ingestelde reeks maatregelen 
ter bevordering van de Sovjet-Russische economie. 
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Hij neemt tal van nog steeds actuele problemen waar: kerk en atheïsme, de 
rol van het onderwijs, de aantrekkingskracht van het technische en overvloedig 
gebruiksgoederen producerende Amerika op Rusland, de positie van de vrouw, 
de positie van de joden – die hij te gunstig ziet –, de verburgerlijking van de 
Russische revolutie, daar het burgerdom, zoals hij dat noemt, “onsterfelijk” is 
100. Het labyrint van de volken in de Kaukasus, die alle onder het communistische 
bewind hun nationale autonomie verkregen hebben en waarvan hij meent 
dat het door het zakendoen in een ordelijke tuin herschapen zal worden. De 
massamedia van nu weten over dat laatste anders te berichten.

De communicatie door middel van de moderne verkeersmiddelen lag daar 
voor hem, open en bloot, ze was evident. Maar wat was nu die samenhang 
die hij tijdens die lezing, later in de jaren dertig van de vorige eeuw,  met het 
“dichter bij elkaar” bedoelde en die hij contrasteerde met dat netwerk van 
verkeersmiddelen?

1.3  Maatschappij of gemeenschap?

Roth ziet dat er geen weg terug is naar een “gemeenschap” uit het verleden; 
de moderne wereld heeft daarmee gebroken. Het multiculturele, autocratisch 
bijeengehouden keizerrijk is voorgoed voorbij. Weemoedig blikt hij terug op 
die verloren wereld, zoals bijna anderhalve eeuw daarvoor door sommigen 
de samenleving van de Griekse polis als de ware levensvorm, want de volle, 
pure eenheid van het leven vertegenwoordigend, werd opgevat en waarnaar 
verlangend werd teruggezien.101 De onvrede met het heden doet zich vaak voor 
als het treuren om het verlies van de verwachtingen, de schone beloften die het 
verleden scheen te bieden, maar die niet werden ingelost. Mogelijkheden die 
dan weer vanuit de onbevredigende actualiteit in de toekomst geprojecteerd 
kunnen worden.

Vele van Roths inzichten waren echter reëler. Voorzag hij een toekomst 
“waarin alle mensen kapitalisten zouden worden” die leek op een Europese 
economische gemeenschap zoals die zich nu aan het voltrekken is? De vaak met 

100 Reis door Rusland, p. 134.
101 Hegel en zijn studievrienden in het Tübinger Stift: Schelling en Hölderlin. 

Schillers gedicht: Die Götter Griechenlands – getoonzet door Franz Schubert 
– vertolkt dit verlangen naar die ideale wereld waarin mensen en goden meer 
aan elkaar gelijk waren. Het gedicht heeft ook invloed gehad op het werk van 
Friederich Hölderlin. Schoonheid – die bij Hölderin een andere naam voor het 
goddelijke is – maakte het leven zinvol en eiste het zelfs voor zich op. In de eerste 
plaats gaat het verlangen van de mens uit naar het eigen goddelijke in zichzelf. 
Zie Friedrich Hölderlin, Hyperion, vertaling, aantekeningen en nawoord Ben 
Schomakers, Amsterdam, 1978.   
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bezorgdheid gevoerde discussie over de atomisering van de samenleving kende 
al in zijn tijd een lange voorgeschiedenis en dit debat, in onze tijd toegespitst op 
het verschijnsel van de individualisering, duurt nog steeds voort.

De crisis van Europa

De kaders van de traditie, van de oude standensamenleving waarin de sociale 
verhoudingen hecht en betrouwbaar waren, waarin iedereen, ondanks 
de inherente spanningen, zijn plaats kende, waren doorbroken. Door de 
ontwikkeling van de industriële, kapitalistische samenleving, met daaruit 
voortvloeiend het ontstaan van de massa, de veelheid van niet meer door 
gemeenschappelijke normen, waarden en doelen bijeengehouden eenzame 
individuen, zouden de mensen slechts door zakelijke relaties met elkaar 
verbonden zijn.

Was het ook niet het amalgaam van de ontbindende standensamenleving 
en de tot aanschijn komende massa-samenleving die de Grote Oorlog had 
opgeleverd!? Nog juist op dat tijdstip konden de massa’s door hun principalen 
in de strijd geworpen worden en dat lieten ze zich, in het begin door tot in het 
absurde en waanzinnige doorgevoerde patriottisme vol enthousiasme, ook 
doen. 

De volgende massale oorlog werd gevoed door ideologieën: de ene 
gebaseerd op een diepe haat als reactie tegen de democratische principes 
van de massasamenleving, de andere op de opvatting dat deze principes in 
de democratische, kapitalistische samenlevingen niet werkelijk gehonoreerd 
werden, maar slechts schijn waren. Daarbij speelden nog tal van andere 
factoren een rol, motieven die soms met het kleed van wetenschappelijkheid 
werden omhuld: racisme, of  het onafwendbare verloop van de geschiedenis. 
Of uit meer psychische sferen voortkomend: de wrok van de eeuwige verliezer, 
het destructieve ressentiment van de artiste(s) manqué(s). De vele andere 
factoren die aangevoerd kunnen worden, zoals de eis aan Duitsland van de 
extreem hoge herstelbetalingen, de eindeloos vele oorzaken die zeker voor 
historische gebeurtenissen van grote omvang aangewezen kunnen worden, 
laten we hier voor wat ze mogen zijn. Het gaat erom dat dit alles plaatsvond in 
het gistingsvat Europa waarin nieuwe samenlevingsverhoudingen bezig waren 
zich te voltrekken.
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Overschrijdt de crisis van Europa het sociologische kader?

Waren deze verhoudingen gelegen in de problematiek die door Ferdinand 
Tönnies102 aangeduid werd door het begrippenpaar Gemeinschaft en 
Gesellschaft? Het boek van deze socioloog en filosoof waarin hij de ontwikkeling 
van “gemeenschap” naar “maatschappij” beschreef en analyseerde was reeds in 
1887 voor het eerst verschenen en beleefde zelfs na 1920 nog verschillende 
drukken. Joseph Roth zal zeer waarschijnlijk met het boek zelf, of in ieder geval 
met de problematiek ervan bekend zijn geweest.

Tönnies analyseerde in zijn boek de crisis waarin Europa terecht zou 
zijn gekomen doordat haar samenlevingen zich hadden ontwikkeld tot 
“maatschappijen” waarin slechts zakelijke relaties tussen de mensen heersten, 
in tegenstelling tot vroegere samenlevingen, de “gemeenschappen” waarin de 
mensen meer innerlijk verbonden waren met elkaar.103

De negentiende-eeuwse liberalen waren de grote ‘scheikundigen’ van 
het sociale leven, zij voltrokken de scheiding van kerk en staat, van staat en 
burgerlijke samenleving, van de intimiteit van het persoonlijke leven binnen 
het gezin en de algemeenheid en openbaarheid van het economische en 
politieke leven en de massamedia.104  De synthese, om binnen de scheikundige 
terminologie te blijven, van deze maatschappelijke geledingen ligt dan ook in 
de dynamiek van hun onderlinge verhoudingen en wordt niet bewerkstelligd 
door deze segmenten onder één, totalitaire noemer te brengen. 

102 Duits socioloog (1855-1936). F. Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft: 
Grundbegriffen der reinen Soziologie, Darmstadt, 1979 (1887 eerste druk).

103 Het begrippenpaar heeft zeker als analytisch instrument zijn betekenis, maar 
we willen hierbij opmerken dat beide begrippen niet als twee strikt gescheiden, 
opeenvolgende fasen in de historische ontwikkeling van de westerse 
samenleving(en) begrepen moeten worden. In de menselijke geschiedenis zal elke 
“gemeenschap” – een eenheid van mensen op grond van hun innerlijke, nauwe 
betrokkenheid op elkaar – doortrokken zijn geweest met “maatschappelijke” 
elementen, dat wil zeggen met zakelijke, meer uitwendige verhoudingen. 
Het nieuwe, en ten dele positief waardevolle, van de moderne samenleving is 
nu dat deze twee sferen zich steeds meer en duidelijker van elkaar zijn gaan 
onderscheiden, zonder dat ze in werkelijkheid totaal van elkaar gescheiden zijn. 
Een ontwikkeling waarvan Hegel in zijn geestesfilosofie met betrekking tot de 
objectieve geest gebruik maakt, door namelijk binnen de objectieve geest de 
zakelijke sfeer van de bürgerliche Gesellschaft=de vrije markt te onderscheiden 
van en in samenhang te denken met de andere geledingen van de objectieve 
geest, namelijk het gezin en de staat. 

104 H. te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef. Liberalisme en Nationalisme in 
Nederland, 1870-1918, Den Haag, 1992, p. 29/30. (Verder: Gemeenschapszin en 
plichtsbesef) 
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Het onderzoek naar het begrip van het “dichter bij elkaar” van de mensen 
zal met deze onderscheidingen, die niet werkelijk totale scheidingen zijn, 
rekening moeten houden.

Vaak is er op gewezen dat een van de belangrijke factoren voor het ontstaan 
van de Eerste Wereldoorlog het zich terugtrekken van de Duitse burger in de 
intimiteit van het particuliere leven is geweest. Een feitelijk scheiden van twee 
sferen, en tegelijk daarmee het veronachtzamen van het politieke leven, die in 
principe noch feitelijk van elkaar te scheiden zijn. Dit zich terugtrekken, dit 
zich afzonderen als leefde men in de ivoren toren van een sanatorium heeft 
zijn belletristische, symbolische uitwerking in De Toverberg van Thomas Mann 
gekregen; dat dan ook eindigt met de schildering van een frontscène tijdens de 
Eerste Wereldoorlog.

De laatste zin waarmee dit boek eindigt – een Bildungs-roman die afrekent 
met een Bildung die slechts gericht is op de ontwikkeling van een monadisch 
individu – geeft mogelijk een aanwijzing dat ook Thomas Mann dacht aan 
“ware gemeenschap” en het “dichter bij elkaar” van de mensen: “Zal ook uit 
dit wereldfeest des doods, ook uit deze vreselijke koortsgloed, waarin overal 
in het rond de regenachtige avondhemel is ontstoken, eens de liefde zich 
verheffen?”105

Eenheid in Europa’s verdeeldheid?

Anders dan de meeste landen van de rest van Europa, met uitzondering van het 
tsaristische Rusland, was het Habsburgse Rijk in hoge mate een multiculturele 
eenheid geweest. Een eenheid die het autoritair-autocratisch bewind met 
behulp van zijn ambtenaren en militairen – en niet te vergeten de Duitse taal 
– en een in schijn alle etnische verschillen overkoepelend patriottisme tot 
stand bracht en lange tijd handhaafde. Maar dat rijk was nu in het verleden 
weggezonken.

Wat voor eenheid, niet meer soortgelijk aan die uit voorbije tijden kon 
daarvoor in heel Europa en mogelijk zelfs in de gehele wereld in de plaats 
komen? Een samenhang die niet volstrekt kon samenvallen met het netwerk 
van communicatiemiddelen, noch met de sfeer van het economische, zakelijke 
waar dat netwerk een essentieel bestanddeel van vormde.

De “nieuwe samenleving” en haar “nieuwe mens” van de Sovjet-Unie noch 
de “geest van het materialisme” van Amerika, waar vele ontwikkelde Europese 
burgers voor vreesden en nogal hypocriet hun afschuw over uitspraken 
daar ze zelf over het algemeen ruimschoots over comfortabele materiële 

105 Thomas Mann, De Toverberg, Amsterdam/Antwerpen, 1994 (negende druk), p. 
932.
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middelen beschikten, konden de werkelijke verbondenheid van de mensen 
bewerkstelligen.  

De prangende vraag naar de maatschappelijke samenhang deed zich ook 
dichter bij huis op minder grootse schaal in het liberale Nederland van de 
negentiende en begin twintigste eeuw voor. Het volgende citaat kan het pogen 
tot het vestigen van een gemeenschappelijk fundament voor de Nederlandse 
samenleving illustreren: 

“Toen (J. Kappeyne van de Coppello) in 1877 optrad als leider van een 
liberaal kabinet, was een liberale onderwijswet dan ook de eerste wens 
(…). De neutrale staatsschool moest de liberale nationale eenheid redden 
(…). ’De Staatsschool stelt zich ten doel burgers te kweeken van het 
gemeenschappelijk vaderland’ (…). De school was een voor de hand liggend 
middel om te trachten een eensgezinde natie te vormen.” 106

Op de algemene leerplicht die daarop volgde, deze dwang die nog altijd 
voor allen geldt en die, zoals uit haar historische ontstaansgrond blijkt, een 
maatschappelijke eenheid beoogt, naast en tezamen met bepaalde voorwaarden 
voor de individuele levensvervulling die deze biedt, komen we later terug.107 

Het streven naar en het instellen van een algemene, persoonlijke militaire 
dienstplicht was mede gericht op hetzelfde doel. Een plicht waaraan in de 
negentiende eeuw, toen deze als “persoonlijke” nog niet bestond, vele zonen 
van de welgestelde burgerij zich door middel van het remplaçantensysteem 
wisten te onttrekken. De vervanger van de opgeroepen burgerzoon ontving 
een afkoopsom en was verder gedurende enige tijd verzekerd van kost en 
inwoning; zo waste de ene hand de andere in de standensamenleving. Tegelijk 
had men zo zijn twijfels over het eenheidstichtende effect van de militaire 
dienstplicht, want de wezenlijk hiërarchische, autoritaire structuur van een 
leger zou de afstand tussen de standen slechts bevestigen en versterken: de 
jongeheren werden officier, de jongeman uit het gewone volk werd Jan-Soldaat. 

Dat Joseph Roth in de jaren dertig zag dat de afstand tussen de 
Europese mensen groot was, behoeft geen nadere uitleg: de politiek van 
de haat, wantrouwen en dreigementen, de economische wereldcrisis, het 
waren de duistere middenjaren van de twintigste eeuw. Daaraan voegden 
de communicatiemiddelen nauwelijks iets positiefs toe. Integendeel, 
bombardementsvliegtuigen, tanks en spoortreinen konden nog sneller hun 
ellendige doelen bereiken.

106 Gemeenschapszin en plichtsbesef, p. 29/30.
107 Hoofdstuk 8: Levensbeschouwing en onderwijs en hun metafysische dimensie.
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1.4  Wat bedoelde Josef Roth met het “dichter bij elkaar”?

Hitler kwam, als men het zo wil zien, indirect democratisch aan de macht.108 
Het treurige, slechts ruïnes opleverende, bewijs dat het democratische politieke 
systeem niet kan bestaan zonder een daarmee overeenstemmende, een niet 
verscheurde, civil society.109 De broze democratieën van het interbellum waar 
Roth zich in bewoog, hebben zich sinds het afgrondelijke intermezzo 1939-
1945 – dat echter nog geen afgedane zaak is – tot welvarende rechtsstaten 
ontwikkeld. Maar daarmee kunnen de democratieën nog niet op hun 
lauweren rusten. Democratie dient voortdurend intern verdedigd, gemaakt 
en gereproduceerd te worden. Met de status quo is om die redenen nog 
niet het laatste woord gezegd. Maar afgezien hiervan: bieden het optimaal 
gehandhaafde rechtssysteem, de nu en in de toekomst gezamenlijk gewilde 
democratische politieke orde en de verstandig beheerste, zakelijke relaties van 
het economische systeem al niet een voldoende samenhang? Wat valt er nog 
meer te wensen? 

Met andere woorden, zou een mondiale democratische orde tussen 
democratische rechtsstaten het einddoel, dus de zin van de geschiedenis en 
daarmee het  einde van de geschiedenis zijn?

Zijn we gericht op een leegte, cirkelen we om niets als we naar meer vragen? 
Of  zouden we daarentegen de zinvolle vraag kunnen stellen of de democratische 
orde uiteindelijk in dienst staat van en tegelijk gedragen wordt door iets meer? 

108 De Rijksdagbrand van 27 februari 1933, als het signaal dat de samenleving totaal 
ontwricht leek te zijn en dat een communistische machtsovername het gevolg 
daarvan zou zijn, bood Adolf Hitler en zijn NSDAP (Nationaal-socialistische 
Duitse Arbeiderspartij) de kans alle macht naar zich toe te trekken om chaos 
te voorkomen. De, solistisch opererende of mogelijkerwijs door de nazi’s 
gemanipuleerde, brandstichter Marinus van der Lubbe (1909-1934) wees als 
radencommunist de parlementaire democratie, waarvoor het Reichstag-gebouw 
symbool stond, principieel af daar deze, in de optiek van het radencommunisme, 
slechts als schijn van de macht van het volk kon functioneren. Waarbij dus 
kritiek op het feitelijk functioneren van een democratisch stelsel en principiële 
kritiek met elkaar verward werden. Gezien de historische stand van zaken in 
het toenmalige Duitsland en West-Europa zeer wel begrijpelijk, maar met alle 
fatale gevolgen van dien. Het radencommunisme was een stroming binnen het 
socialisme die een directe democratie “van onder op” beoogde. De aanhangers 
daarvan wezen daarom de parlementaire democratie af, maar evenzeer het 
communisme dat tot stand moest komen door een voorhoede-partij, zoals in 
de Sovjet Unie. In Nederland beperkte de aanhang zich tot een kleine groep 
waarvan de dichter Herman Gorter (1864-1927) en de astronoom Anton(ie) 
Pannekoek (1873-1960) de voormannen waren. 

109 In de huidige tijd wordt het duidelijk dat democratieën onder druk komen te 
staan door een verscheurde global society. 
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Gaat er nog iets bovenuit, boven het handhaven en intensiveren van de vrije 
samenleving? Zou de vrije samenleving niet de randvoorwaarde kunnen zijn 
voor het kunnen streven naar het maximum van het menselijke leven? Daar dat 
maximum – dat onlosmakelijk verbonden is met het “dichter bij elkaar” – de zin 
van de vrije samenleving bepaalt en niet andersom.

Een vrije samenleving?

In de bovenstaande regels wordt eigenlijk gevraagd naar de zin van de – 
principes van de – vrije samenleving. Deze moeten in dienst staan van, en 
tegelijk uitdrukking zijn van de zin van het menselijke bestaan. Het is echter 
tautologisch als die bedoelde zin en de (principes van de) vrije samenleving 
totaal met elkaar worden vereenzelvigd. De zin ligt in de zinontvouwing van 
zelf en wereld, het naar zichzelf op weg zijn van de mens en daarvoor biedt de 
vrije samenleving de ruimte, maar valt daar niet mee samen. Vandaar dat “in de 
diepte” naar de samenhang van zin en zijn gezocht moet worden om de zin van 
de  principes van de vrije samenleving te kunnen bepalen. Met als resultaat, dat 
het duidelijk wordt dat de beginselen van de vrij samenleving een metafysische 
status hebben en dientengevolge nooit totaal met de eindige gestalten van hun 
verwerkelijking vereenzelvigd mogen worden.   

De principes waarop de democratische rechtsstaten als rechtsstaten 
berusten, kennen we sinds de Franse Revolutie: vrijheid, gelijkheid. Deze 
vinden hun uitdrukking in een aantal fundamentele rechten: vrijheid van 
meningsuiting, van vereniging, van godsdienst, van beroepsuitoefening, de 
gelijkheid voor de wet en het kunnen streven naar persoonlijk geluk.

Deze werden al in meer of mindere mate door de standen- of 
klassensamenleving van de negentiende eeuw belichaamd, die daarmee, 
niet zonder strijd, de komst van de massa-samenleving als democratische 
samenleving bewerkstelligde. De zodoende op bewuste wijze op gang 
gebrachte functionalisering van deze principes is geenszins tot een volledige 
ontplooiing gekomen. Als wijsgerige principes kennen deze beginselen van de 
democratische samenleving geen voltooiing.

In zijn meest algemene betekenis impliceert het principe van de 
maatschappelijke vrijheid, de ruimte die het individu geboden wordt om al of 
niet aan het eigen leven een voor dat leven zinvol geachte invulling te geven. 
Met de restrictie dat het daarmee gepaard gaande gedrag anderen in hun 
overeenkomstige bezigheden niet belemmert, waarbij deze eis wederkerig is 
en de gelijkheid van allen in deze daarmee bevestigd wordt. Er zijn beperkingen 
van deze vrijheid voor zover door de wet, die in principe de betrokkenen 
zichzelf vrij opleggen, bepaald en eventueel negatief gesanctioneerd. Want 
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hoe vaak hindert men in het dagelijks leven elkaar niet in dit project van 
het leven, zoals het bevorderen ervan door de een voor de ander evenzeer 
voorkomt. Meestal zijn de door “ik” en “de ander” opgeworpen obstakels in 
dat project psychische imponderabilia waar de wet geen boodschap aan heeft, 
de hedendaagse relatietherapeuten daarentegen des te meer.

Het streven naar de positieve individuele levensvervulling, in de wijsgerige 
traditie vaak met “geluk(zaligheid)” aangeduid, verloopt niet zonder “de 
ander”, in de zakelijke, noch in de emotionele sfeer, dat is een feit. Die feitelijke 
betrokkenheid op de ander kan zich in vele gradaties voordoen, waarbij de 
solitair het absolute nulpunt van samenhang met anderen schijnt te naderen. 
Volstrekte autarkie bestaat niet, al was het maar omdat men gedurende het 
hele leven niet loskomt van het feit dat men ouders of tenminste verzorgers of  
enigerlei opvoeders heeft gehad.

In het Nederlands kunnen we een wijsgerig relevant onderscheid maken 
tussen “onafhankelijk” en “zelfstandig”. Daarbij neigt de betekenis van de 
eerste term naar het vrij zijn van wat voor binding dan ook. Vrij van relaties 
met anderen. Sommigen zoeken onafhankelijkheid, in die zin, want die 
relaties zouden een beperking van de eigen aard en zijn uitingen inhouden. 
Of, ondanks mogelijke voor zichzelf toegegeven tekorten in de eigen aard 
en levensomstandigheden, het niet willen steunen op anderen omdat dat 
onderwerping aan de anderen, dus een zichzelf tekort doen zou betekenen.

De tweede term heeft de voor de filosofie belangrijke betekenis dat deze 
uitdrukt, dat de eigen aard zo ontwikkeld is dat deze zich als zodanig juist in 
bindingen op positieve wijze tot uitdrukking kan brengen en daarmee aan die 
bindingen een meerwaarde verschaft en zelf terug ontvangt.

In hoeverre het verlangen “onafhankelijk” te zijn in bovengenoemde zin 
samenhangt met de “psychologie van het kapitalisme” daarover willen we 
slechts het volgende zeggen. Roth wijst er terecht op dat het kapitalistische 
systeem samenhangt met en vraagt om een mensentype met bepaalde 
psychologische ingrediënten. De psychologische kapitalist, in de niet strikt 
economische zin maar in zijn psychologische relaties tot anderen, geeft pas 
iets van zichzelf weg, doet zichzelf voorlopig, naar zijn gevoel, iets tekort, 
investeert in de relatie tot de ander voor zover hij naar zijn berekening 
minstens zoveel maar hopelijk meer ervoor terug krijgt. De zelfstandigen, zij 
die dit psychologische kapitalisme overwonnen hebben, verschaffen spontaan 
aan relaties een meerwaarde. Tussen werkelijke mensen zal er, naar we kunnen 
aannemen, altijd een feitelijke vermenging in allerlei gradaties en nuances van 
beide ideaaltypische houdingen voorkomen.

Zelfstandige individuen hebben elkaar en ook zichzelf het meest te bieden. 
De vraag is echter waarom ze elkaar wat dan ook zouden willen bieden. Zou 
er een positieve betrokkenheid kunnen zijn die aan alle feitelijke, inhoudelijk 
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bepaalde betrokkenheid vooraf gaat? Met deze vraag zinspelen we op het doel 
van ons onderzoek, dat door Roths aforisme werd aangeduid: de zoektocht naar 
de positieve verbondenheid die ten grondslag ligt aan, en de dynamische wijzen 
waarop deze als zodanig tot uitdrukking komt in alle feitelijke bindingen. Een 
wijsgerig begrip van verbondenheid dat intenser verwijst naar het individuele 
als zodanig en daarmee tevens intenser naar de ander. 

Het is gemakkelijk vast te stellen dat de menselijke betrokkenheid een 
zakelijke kant heeft, de zakelijke verhouding is evident. In de economie van de 
levensvervulling is “de ander” een noodzakelijk gegeven, is wat hij te bieden 
heeft “nuttig voor mij” en omgekeerd  is wat ik te bieden heb “nuttig voor hem 
en haar”. Als het er eerlijk aan toegaat is de zakelijke relatie symmetrisch. Maar 
wel staand onder de macht van het tekort.

Het gebied van betrokkenheid aan gene zijde van het nuttige kent echter 
vele landschappen.

Solidariteit?

De Franse Revolutie verkondigde ook nog een andere leus. Was dat slechts 
een loos devies, niet meer dan een in de hitte van het gevecht uitgeroepen 
kreet, of was het eveneens een principe? Fraternité…110 Was het alleen maar 
een aanmoediging, in aanleg al gedoemd om tot sentimentaliteit te verworden 
en een kortstondig leven te leiden in de Romantiek? Als de wapenspreuk 
“één voor allen en allen voor één” van de Drie Musketiers?111 Rousseaus 
“natuurlijke mens” begroette de ander in de wildernis voorafgaand aan cultuur 
met de uitroep “Broeder!”. Dit beeld schijnt bij ons nu slechts weerzin op te 
roepen. Of werd ermee evenzeer, zoals bij de principes vrijheid en gelijkheid, 
iets fundamenteels tot uitdrukking gebracht? 

In de hedendaagse democratieën wordt deze derde leus niet meer gehoord, 
althans niet meer het oorspronkelijke woord. Er is echter een neutralere 

110 Zie over broederschap ook : P. Cobben, ‘Het project van de verlichting in het licht 
van Hegels rechtsfilosofie’,  Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 82-
3, 1990, pp. 212-231. “Eén van de belangrijkste thema’s binnen de hedendaagse 
filosofie betreft de evaluatie van het “project van de Verlichting”. Onder dit 
project wordt het streven verstaan om de idealen van de Franse Revolutie 
– vrijheid, gelijkheid en (in mindere mate) broederschap – maatschappelijk 
te realiseren (…). Wanneer de rede tot grondslag van de samenleving wordt 
gemaakt zal er – aldus het Verlichtingsdenken – een samenleving ontstaan 
zonder gebrek, uitbuiting en onderdrukking. De samenleving zal berusten op 
broederschap, niet op strijd.” (p. 212.)    

111 Alexandre Dumas père – (1802-1870) –, Les trois mousquetaires, Paris, 1968 
(eerste uitgave 1884).
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term voor gevonden, die eraan verwant is en eigenlijk ermee overeenstemt: 
solidariteit.

Nu heeft ook dit begrip zich in de afgelopen twee eeuwen onder 
verschillende benamingen en met elkaar verwante ladingen voorgedaan. 
Deze gestalten van de tweeling broederschap en solidariteit hadden alles te 
maken met de historische ontwikkeling van de staat en van de standen- en 
klassenmaatschappij naar de massa-samenleving van de twintigste-eeuwse 
democratieën. Ontwikkelingen, die, juist in dit verband, niet los te zien zijn van 
ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van de economie, wetenschap 
en techniek en arbeidsverdeling en arbeidsdeling.

Solidariteit kan zich onder verschillende benamingen voordoen. In de 
volgende hoofdstukken zullen we de metafysische implicaties van solidariteit 
trachten bloot te leggen. Vooruitlopend daarop stellen we hier dat “solidariteit” 
op hetzelfde principiële niveau gezocht moet worden als “vrijheid” en 
“gelijkheid”.

In de negentiende eeuw en nog tot in deze tijd verscheen solidariteit mede 
onder de vlag van de termen “nationalisme” en “patriottisme”.112 Van deze 
nauw aan elkaar verwante begrippen, die zowel psychologische houdingen 
als politieke en andere algemene motieven en sociale bewegingen dekken, 
deed het nationalisme in de negentiende eeuw zich vooral voor in die regio’s 
die zich onderworpen voelden aan een centraal gezag dat uiteindelijk als het 
vreemde gezag werd ervaren. In tal van Midden- en Zuideuropese landen, 
maar ook in landen als Noorwegen en Finland deed het ontbreken van een 
eigen, onafhankelijke staat zich vooreerst nog voor als het zoeken naar en het 
propageren van de gezamenlijke identiteit binnen een gemeenschappelijke 
cultuur, taal en folklore, in het bijzonder de nationale poëzie en muziek. 
Waarbij een en ander in de negentiende eeuw tevens een verbond aanging met 
de Romantiek.113

112 Kenmerkend voor het negentiende-eeuwse socialisme dat zich afzette tegen 
nationalisme en patriottisme was het streven deze particularistische, regionale 
solidariteit te overwinnen door als doel een evenzeer particularistische, want 
proletarische, solidariteit te stellen.

113 Binnen de sfeer van de kunstmuziek kwam dat tot uitdrukking in het 
streven naar een kunstmuziek met eigen nationale trekken, dat wil zeggen 
gekleurd en geïnspireerd door de muziek “van het volk”. In Tsjechoslowakije 
vertegenwoordigd door de componisten Smetana, Dvořák en Janáček. In 
Hongarije door Bartók en Kodály. In Noorwegen Grieg, in Finland Sibelius, 
in Spanje Granados, Albéniz en Falla. Dit streven naar een eigen nationale 
kunstmuziek kon in reeds gevestigde nationale staten samengaan met een 
meer of minder uitgesproken patriottisme van de betreffende componisten. 
In Rusland gold dat voor de componisten Moessorgsky, Balakirev, Borodin, 
Cui en Rimsky-Korsakov – in die zin, dat zij zich afzetten tegen de heersende 
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Dit nationalisme zag deze culturele identiteit, waaronder vooral de nationale 
taal als een weg naar politieke onafhankelijkheid en staatsvorming. De reeds 
gevormde nationale staten, zoals Nederland, die het zoeken of vormen van 
een nationale identiteit, reeds achter de rug hadden, hadden nog een gevoel of 
houding nodig waarmee ze zich van elkaar konden onderscheiden en tevens 
daarmee de eigen identiteit konden bevestigen, en omgekeerd: het patriottisme.

Generaliserend kan gesteld worden dat de liberale burgerij na de 
voorafgaande eeuwen van absolutistisch eenheid stichtend bewind (l’ état c´est 
moi) naar een nationale identiteit zocht. In Nederland bijvoorbeeld werd deze 
in het begin en midden van de negentiende eeuw geïdentificeerd met haar eigen 
liberale, op rede, wet, fatsoen en beschaving berustende cultuur. De politieke 
opkomst enige tientallen jaren later van de diverse confessies in Nederland, de 
socialistische bewegingen en de overgang naar de massa-samenleving noopten 
tot het zoeken naar nieuwe vormen en symbolen van nationale identiteit.

Moeten deze inspanningen uit het verleden en daarmee vergelijkbare 
doeleinden in het heden opgevat worden als eindige gestalten en uitdrukkingen 
van het probleem hoe het samenleven van mensen juist als tezamen gerealiseerd 
kan worden? Of moet een en ander verklaard worden als streven naar macht, 
van bepaalde sociale groepen eventueel gerepresenteerd door bepaalde 
individuen met de daaruit voortvloeiende uitsluiting van anderen die buiten 
de boot van de nationale eenheid vallen? Of berust zoiets als een eenheid van 
samenleven volstrekt op een illusie?

Deze vragen worden pas zinvol als de mogelijkheid bestaat om fundamentele 
solidariteit te sonderen, waarmee de verhouding van eigenlijke en oneigenlijke 
eenheid aan het licht gebracht zou kunnen worden. Hiermee raken we aan de 
vraag in het algemeen naar de verhouding van eigenlijk en oneigenlijk menselijk 
bestaan, die evenzeer mogelijk wel van elkaar te onderscheiden, maar in het 
werkelijke leven niet van elkaar los te maken zijn.

De twintigste eeuw heeft afschuwelijke gestalten van oneigenlijke 
solidariteit voortgebracht. De totalitaire bewegingen die de samenleving als 
‘collectief’ opvatten, maakten een pervers gebruik van het principe of van 
zijn synoniemen en schijnbaar eraan verwante begrippen, waarbij vrijheid 
en gelijkheid naar de achtergrond of zelfs geheel uit het gezicht verdwenen. 
Uitdrukkingen als “solidariteit van het proletariaat”, “de Internationale die eens 

kunstmuziek van West-Europa als niet strokend met de eigen cultuur – en in 
Frankrijk was het vooral Debussy die zich als “compositeur français” verzette 
tegen invloeden van Duitse muziek, met name die van Wagner. Aan deze laatste 
houding lag het politieke antagonisme van Frankrijk en Duitsland ten grondslag, 
vooral sinds de oorlog van 1870. De tegenstelling die nog eens in 1914 werd 
bevestigd, waarbij Debussy de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog net niet 
meer meemaakte.
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heersen zal op aard”, of “het ras”, “geboortegrond” en “bloedsverbondenheid”, 
“falange” en “fasces” suggereerden een innige band tussen degenen die door 
deze terminologie verbonden werden, die vergelijkbaar leek met wat Rousseau 
en de Franse revolutionairen met hun leus fraternité voor ogen stond.

Letterlijk en figuurlijk door zweepslagen voortgedreven tot het vormen 
van een collectief en met de moker van de voortdurende, onontkoombare 
propaganda door middel van de moderne massamedia en bureaucratische 
maatregelen werd op het aambeeld van de massa’s de figuur gehamerd dat allen 
die het waard waren – de anderen vielen buiten de boot – eigenlijk innerlijk 
verbonden waren met elkaar.

Dat een en ander mede samenhing met de angst voor en het onbehagen 
in de eerdergenoemde problematiek die door de tegenstelling Gemeinschaft 
en Gesellschaft in de wereld was gekomen, laat zich denken. De rationaliteit 
van de Gesellschaft die tot een kille, onttoverde, zinledige wereld van eenzame 
individuen zou hebben geleid, moest weer tot een nieuw met de warmte 
van solidariteit doortrokken tehuis verbouwd worden. Dergelijke innerlijk 
gewelddadige ‘gemeenschappen’ resulteerden echter in werelden die “woest en 
ledig” waren. Voor de meeste mensen, de beangstigden, ijsholen om in te wonen, 
voor sommigen echter, gegeven hun met die woningen overeenstemmende 
aard, de beste van alle mogelijke werelden.

We zullen ons niet mengen in het sedert enige tijd onder sommige 
wijsgeren spelende juridische steekspel betreffende de aangeklaagde vrouwe 
“Metafysica”. Metafysica die eigenlijk het ideologisch verhulde streven naar 
macht zou zijn van de wijsgerige queeste naar eenheid in de veelheid. Door dit 
gekrakeel is het in de helse ketels van bovengenoemde regimes ingedikte lijden 
van mensen – concentraten waarvan de eigenlijk onnoembare namen eerst tot 
uiterst ‘betekenisvolle’ symbolen in deze discussie zijn opgewaardeerd, maar 
ondertussen door veelvuldig gebruik vrijwel afgesleten – verworden tot het 
door advocaten van de duivel uitgespeelde argument tegen “Metafysica”.

Als er namen genoemd zouden moeten worden, dan zijn het de namen van 
hen die het betrof, en dan verdampt een dergelijke abstracte, heilloze kritiek 
waarmee men zijn gelijk tegenover de metafysica wil halen tot een futiliteit.114

114 We zien dat de filosofie het moeilijk had en heeft met Auschwitz. Vele 
postmoderne filosofen betogen dat Auschwitz het einde betekent van de 
moraal, het christendom en de metafysica. Th. W. Adorno stelt in zijn opstel 
‘Meditationen zur Metaphysik’ in: Negative Dialektik, Frankfurt, 1996, de 
radicale vragen: is er na Auschwitz nog metafysica mogelijk?, kan er na 
Auschwitz nog een gedicht worden geschreven?, valt er na Auschwitz nog te 
leven? Zie ook: F. van Peperstraten, ‘Enkele filosofische interpretaties van 
Auschwitz’, Filosofie en Praktijk, 15/2, 1994, pp. 75-91. De verschrikkingen 
van Auschwitz zijn bekend door de boeken van (onder meer) G.L. Durlacher, 
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In Nederland nam de poging om te komen tot een nationale, huiselijke 
saamhorigheid op het eind van de negentiende eeuw onder andere de 
onschuldige vorm van de instelling van “Koninginnedag” aan. Het volk moest 
emotioneel en in zijn vitale uitingen gereguleerd, verzameld worden rond het 
nationale symbool, de jonge koningin Wilhelmina.115 

Is het “dichter bij elkaar” door de ervaringen van de twintigste eeuw tot een 
illusie of tot een volstrekt te vermijden ideaal geworden, daar de pogingen tot 
realisatie ervan in hun uiterste consequentie slechts verschrikkingen hebben 
opgeleverd, zoals men in sommige kringen meent? Moeten we ons daarom 
maar niet tevreden stellen met de conversation of mankind116 als de optimale 
voorwaarde voor het “dichter bij elkaar”? Of vraagt dat altijd voortdurende 
democratische gesprek van allen met allen – waarvan inderdaad de mogelijkheid 
tot realisatie in deze tijd door de communicatiemiddelen geopenbaard is – over 
de immer fluctuerende, gezamenlijke en eindige problemen van het samenleven 
en hun evenzeer eindige oplossingen om een diepere fundering en absoluut 
doel, een “absolute nabijheid” die in het oog gehouden en waarnaar gestreefd 
moet worden? Of leven we slechts in een eindige, bedompte vergaderzaal, 
nemen we in het beste geval alleen maar deel aan een eigenlijk tot niets 
verplichtende, eindeloos voortdurende conversatie als verbleven we op een 
eeuwige receptie? Of stroomt er ook nog frisse voor het leven noodzakelijke 
lucht uit de metafysische sfeer, uit het absolute, het absolute naar binnen?

Verzameld Werk, (Amsterdam, 1997),  Primo Levi, De getuigenissen, (Amsterdam, 
1999) en Paul Celan, Verzamelde gedichten, (Amsterdam, 2003; hieruit met 
name de bundel: De niemandsroos, pp. 257-356) en de film Shoah van Claude 
Lanzmann.  De oorlogen, Auschwitz, de atoombom en de dekolonisatie 
dwingen de filosoof juist tot dieper zelfbegrip te komen en leiden niet tot een 
afwijzen van de metafysica zoals door de postmoderne filosofen wordt gedaan. 
Zie ook: Causa sui, p. 154: “De substantiële macht van de westerse wereld 
schijnt in twee wereldoorlogen definitief gebroken, maar de diepe verbijstering 
waaraan zij daardoor heden ten dage ten prooi blijkt gevallen, zal door hem die 
overtuigd is van het dialectische karakter van de menselijke geest tevens als een 
hoopvol begin van een even diepe zelfinkeer gezien worden; en het is nu precies 
die zelfinkeer, in haar zuiverste vorm genomen, die onzes inziens het wezen en 
het thema van een hedendaagse geschiedenis van de westerse filosofie dient uit 
te maken.”    

115 Gemeenschapszin en plichtsbesef, p. 123 e.v.
116 Dit door Richard Rorty gehanteerde begrip voor het in zijn visie ware 

functioneren van de menselijke rede is te vinden in het Woordenboek Filosofie 
(H. Willemsen (red.), Assen/Maastricht, 1992) onder “rationaliteit”, p. 356.
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Opvoeden tot elkaar

De drie leuzen van de Franse Revolutie zijn als werkzame principes spontaan, 
dat wil zeggen dat ze niet uitwendig afgedwongen kunnen worden, maar 
misschien kan er wel toe aangespoord worden ze tot uitdrukking te brengen 
en deze uitdrukking ervan verder te ontwikkelen. Dit laatste is denkbaar voor 
zover de principes, door het individu zelf actief voltrokken, reeds verwikkeld 
zijn in en de aandrijfkracht zijn van een proces waarin al gestreefd wordt naar 
hun verwerkelijking. De opvoeding bijvoorbeeld is nu precies het gebeuren 
waarin de opvoeder principes – als waarden en normen verbaal en gedragsmatig 
tot uitdrukking komend – kan “voorleven”, waarbij hijzelf als zodanig een 
levende aansporing is. De opvoeder kan niet dwingend en met sancties 
omkleed zeggen: “Je moet vrij zijn, je moet met anderen solidair zijn en hen als 
gelijken tegemoet treden”. Zij of hij dienen een en ander met hun eigen gedrag 
tot uitdrukking te brengen. Een dergelijk gedrag komt onnadrukkelijk, want 
anders tot filisterdom neigend, over het voetlicht en onderstreept daarmee dat 
men zo dient te zijn en te handelen.

Vertolkt een dergelijke, ideale pedagoog de drie principes in de gestalte 
van drie verschillende personages of brengt deze op verschillende tijdstippen 
verschillende accenten aan, waarbij de principes met elkaar samenhangend in 
die ene persoon in verschillende nuances en elkaar belichtend tot verschijning 
komen? Als we van deze beeldspraak afstappen, stellen we, zoals eigenlijk 
hierboven al aangegeven is, dat die trits in onderlinge samenhang gedacht moet 
worden. Of omgekeerd: elke doordenking – en elke poging tot belichaming 
in nog sterkere mate – van een van de drie los van de andere, voert tot een 
abstractie en daarmee tot een heilloze verabsolutering.

De volgende uitspraak, waarin gewezen wordt op de gevaarlijke 
ontsporingen die verabsolutering van de principes met zich meebrengt, wijst 
nog niet voldoende op hun samenhang en hoe die gedacht zou kunnen worden: 
“Absolute vrijheid brengt anarchie, absolute gelijkheid brengt de vrijheid om 
zeep (….).”117

Het zou daarom beter zijn om de intentie van die uitspraak op de volgende 
manier te formuleren: op het feitelijke, maatschappelijke niveau brengt 
abstracte vrijheid, in de zin van los van gelijkheid en solidariteit, anarchie; 
abstracte gelijkheid, in de zin van los van vrijheid en solidariteit, brengt de 
vrijheid om zeep, en abstracte solidariteit, in de zin van los van vrijheid en 
gelijkheid, brengt slavernij.

We zouden daarom voorlopig kunnen stellen dat de innerlijke band van 
mensen wijsgerig gedacht moet worden als de innerlijke samenhang van deze 

117 Dorien Pessers, De Volkskrant, van 18 december 1999.
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drie principes, waarbij het laatste beginsel, de solidariteit, deze samenhang 
als zodanig vertegenwoordigt. Uiteraard alle drie vertolkt door werkelijke 
mensen. De drie principes en hun samenhang vergen daarom nader onderzoek

1.5  Een innerlijke band?

De waarachtige betrokkenheid tussen mensen, die nu juist niet zonder 
meer samenvalt met de zo evidente zakelijke betrokkenheid, is van een 
andere hoedanigheid. Bestaat deze echter al? Is ze hier of daar aanwezig? 
Vertegenwoordigen de drie principes reële mogelijkheden voor een innerlijke 
band?

De pogingen

In het verleden, dat wil zeggen van het einde van de negentiende eeuw tot aan 
de Tweede Wereldoorlog treffen we allerlei pogingen aan tot het scheppen van 
ware, intieme gemeenschappen, of die nu lijfelijk waren bedoeld of naar de 
geest, als antwoord op de verzakelijkte  massasamenleving en de ontbindende 
liberaal-burgerlijke cultuur en secularisatie.

Een van de eerste voorbeelden hiervan in Nederland was de productie-
coöperatie Walden gesticht door Frederik van Eeden,118 die bestaan heeft van 
1898 tot 1907. Deze tot op zekere hoogte begrijpelijke en beminnelijke poging 
wordt in het volgende citaat tot haar ware proporties teruggebracht. 

“En van dat wonen op de hei zou ook wel niets komen (…). In de kolonie 
van Van Eeden hadden we misschien kunnen gaan, maar toen we op een 
Zondag er heen waren geloopen, vier uur gaans, toen liep daar een heer, 
in een boerenkiel, met dure gele schoenen, kolombijntjes te eten uit een 
papieren zak, blootshoofds, in innige aanraking met de natuur, zoals dat 
toen genoemd werd, en z’n baard vol kruimels. Toen dorsten we niet verder 
en liepen maar weer naar Amsterdam terug (…).”119

Tot op de dag van vandaag werken esoterische bewegingen die voor en 
rond de Eerste Wereldoorlog opkwamen en die de eenheid zochten naar de 
geest, nog door en hebben nu zelfs in diversiteit en in kwantitatieve zin een 
nog grotere verbreiding verkregen. Zoals de theosofie met haar hang naar 
oosterse filosofie en mystiek en de antroposofie die poogt met een eigen, 
op het Duitse idealisme en denkbeelden van Goethe gestoelde, wijsgerige 

118 Romancier, arts en psychiater (1860-1932).
119 Titaantjes, a.w., p. 51.
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antropologie samenhang te brengen tussen zo uiteenlopende gebieden als 
pedagogiek, geneeskunde, landbouw, architectuur, beeldende kunst, muziek 
en poëzie teneinde een samenhangende wereldbeschouwing met praktische 
consequenties voor het (dagelijkse) leven te verschaffen.

Op een met de ironische toon van Nescio overeenstemmende maar nog 
komischer en satirischer wijze wordt in het volgende citaat uit De Kleine Parade 
van Henriëtte van Eijk,120 waarin de echtgenote van een talentvolle maar in 
armoede verkerende kunstschilder enige werken van hem probeert te slijten 
om aan geld voor haar gezin te komen, afgerekend  met het in schijn naar 
geestelijke eenheid strevende maar in werkelijkheid naar egoïsme neigende 
egocentrisme dat vaak dergelijke esoterische bewegingen kenmerkte. 

De vertelster van deze scènes uit het leven van de Nederlandse upper ten 
uit de jaren twintig van de vorige eeuw is een adellijke jongedame die zich 
voortdurend in krom taalgebruik verliest, wat het komische effect nog meer 
verhoogt. 

“Emilie (…) ging van toenaf alleen door het leven, en nadat ze theosoof was 
geweest, ging ze nóg hogerop.
Ze steeg geestelijk iedereen boven het hoofd, en construeerde een Indische 
godsdienst voor zichzelf waar de ingewijden paf van stonden.
En op de dag dat de spichtige mevrouw Jollema in haar vertwijfeling naar 
haar fiets greep (…) had Emilie een hoogstaand week-end op Dalberg.
Een schitterende massa van verheven tijdgenoten dwaalde sprekend door 
het park (…), toen de spichtige mevrouw Jollema met haar fiets de oprijlaan 
inreed met al de tekeningen in zeildoek en het chef-d’oeuvre recht op 
het bagagerek (…). En hoewel het bijna tijd was voor de lunch, stuurde 
(Emilie) de ongelukkige niet weg, maar liet haar binnen in een eenvoudig 
ontvangkamertje naast de deur, voor leveranciers en mensen met lijsten. En 
flink als altijd drukte ze onmiddellijk alles de kop in.
‘U treft ’t niet, mevrouw Jollema’, zei (Emilie) droevig (…).
‘Pardon mevrouw (…)’, zei de vrouw van Jollema, maar Emilie verhief zich 
zittend in haar volle lengte. ‘Geen mevróuw, mevrouw’, zei ze eenvoudig, 
‘Alle Menschen werden Brüder - Emilíe, mevrouw (…).’ 
Emilie weigert ook maar iets te kopen en scheept de echtgenote van de 
schilder tenslotte af door haar voor te lezen uit een boek “(...) in een vreemde 
band van somberzwart peau-de-suède, en er stond op ‘Gedachten na mijn 
Dood’, en de schrijver was Mahehal Khan, wat een pseudoniem was voor 
een heer uit Plan-Zuid te Amsterdam.121 En ze zei: ‘Als U dit gelezen heeft, 
zult U nóóit meer iets willen verkopen’ (…), en toen ging (de vrouw van 

120 Romancier (1899-1980).
121 De tegenwoordige Rivierenbuurt in Amsterdam. 
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Jollema) gauw en greep helemaal getroost en een beter mens naar haar fiets, 
waar ze opsprong alvorens weg te rijden langs de Brahmaan en langs al de 
andere gapende gasten, die op hun polsen keken om te zien waar de lunch 
bleef.”122 

Een andere illustratie van het streven om, in dit geval letterlijk, tot een 
gemeenschap te komen op het gebied van de geest was het progressief 
katholiek letterkundig en cultureel tijdschrift De Gemeenschap dat bestond 
van 1925 tot 1941, toen het door de Duitse bezetter verboden werd. Hierbij 
kan nog als opmerkelijk feit aangetekend worden dat Joseph Roth een hechte 
relatie had met een van de redacteuren, Anton van Duinkerken.123 Een veel 
recenter fenomeen vormden de vele communes van de jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw, de voorlopers van de diverse relatievormen die nu naast 
het traditionele gezin bestaan.

In De Toverberg van Thomas Mann uit 1924 vinden we tamelijk tegen het 
eind van Hans Castorps verblijf in het sanatorium, dat symbool staat voor de 
geïsoleerde broeikascultuur van de bourgeoisie, als de Eerste Wereldoorlog 
niet lang meer op zich zal laten wachten, een beschrijving van de vele trends 
die zich onder de bewoners voordoen.124 Modeverschijnselen in het klein 
die daar model staan voor de werkelijke bewegingen die zich in die tijd in de 
samenleving voordeden als vruchteloze vluchtpogingen voor de ramp die zich 
zou gaan voltrekken. Voor sommige hedendaagse wijsgerige waarnemers 
een verbrokkeling die de traditionele filosofie, die “metafysica” heet te zijn, 
tezamen met de burgerlijke cultuur, gecentreerd rond de wereldscheppende 
vrijheid van het Ik, in haar val in de afgrond zou meeslepen.

Met bovenstaande beknopte schetsen hebben we mede willen aangeven dat 
het voor de filosoof die betrokken is bij het dagelijkse gebeuren raadzaam en 
noodzakelijk is te onderscheiden tussen wat oud en wat nieuw is onder de zon.

“Weg met het subject!”, de oplossing?

Als het ontbreken van het “dichter bij elkaar” volgens de woorden van Roth 
zo evident lijkt te zijn, hoe valt dit op basis van de drie principes vrijheid, 
gelijkheid en solidariteit dan toch nog als werkelijk te denken? Als in de verre 
toekomst gelegen, als iets dat nog te leren valt? Of als, niettegenstaande de 

122 Henriëtte van Eijk, De Kleine Parade, Amsterdam, onverkorte heruitgave 1941 
van de uitgave van 1932, pp. 236-241.

123 Pseudoniem voor W.M.A. Asselbergs, (1903-1968); tijdens zijn veelvuldige 
bezoeken aan Nederland verbleef Joseph Roth vaak in diens woning. 

124 Thomas Mann, De Toverberg, a.w., in het hoofdstuk “De grote stompzinnigheid”, 
vooral de pp. 816-824.



Inleiding

89

negatieve feiten, toch reeds aanwezig en altijd al aanwezig geweest? Dit vraagt 
om filosofische reflectie op het verborgen aanwezige.

Tot nu toe schijnt in de rechtsstaten het accent maatschappelijk gelegen 
te hebben op vrijheid en gelijkheid. Sinds Descartes heeft de subjectfilosofie, 
vooral die van Kant en Hegel, deze twee beginselen in hun maatschappelijke 
ontwikkelingen begeleid, begrepen en gelegitimeerd. Deze filosofie heeft 
de vrije zelfbepaling van het Ik verkondigd en de wereld opgevat als het te 
veroveren en te bewerken veld van deze zelfverwerkelijking. Dat zou echter 
zoveel negatiefs hebben opgeleverd, althans volgens hedendaagse prominent 
aanwezige wijsgerige opvattingen, dat zowel het Ik alsook de hem legitimerende 
filosofie afgeschaft dienen te worden. Een beëindiging van het Ik die al door 
Leo Naphta (= Georg Lukács 125) in De Toverberg verkondigd werd. 126        

125 Georg Lukács (1885-1971), Hongaars filosoof, schrijver, literair criticus en 
commissaris voor cultuur en opvoeding in de (korte) socialistische regering van 
Hongarije (1919). Was tijdens de Hongaarse opstand van 1956 minister van 
Volksontwikkeling. Hij werd daarna naar Roemenië gedeporteerd.

126 De door Michel Foucault verkondigde “dood van het subject” – die zou 
voortvloeien uit “de dood van God” – was reeds door Leo Naphta (=Georg 
Lukács) in Thomas Mann’s De Toverberg aangekondigd. Zie p. 515: (Naphta): 
“(...) de vrijmaking en cultivering van het ik (...)” “Nee,” ging Naphta verder. 
“Niet bevrijding en ontplooiing van het ik zijn het geheim en de eis van de tijd. 
Wat hij (EB/FB: de tijd) nodig heeft, waarnaar hij verlangt, wat hij bemachtigen 
zal, dat is ... de terreur.” Op de vraag van Settembrini wie dan de drager (EB/
FB: het subject) van de terreur is/zal zijn, antwoordt Naphta tenslotte, p. 520: 
“(...) het proletariaat (...).” Het verdwijnen van het Ik was ook al bij Marx in de 
kiem aanwezig door het wezen van de mens niet in diens geestelijke identiteit, 
maar in de spontane arbeid te leggen. Voor Nietzsche was het subject een 
soort “zijnseenheid” die niet echt bestond. Ook Adorno’s “dood van de 
mens” als door “Auschwitz” bewerkstelligd, past in dit levensgevoel van de 
laatmoderniteit. In de (behavioristische) psychologie is de zijnsidentiteit van de 
individuele mens eveneens verdampt. De psychologistische benadering die de 
mens en zijn geestelijk leven uiteenlegt in feitelijke factoren, heeft bij voorbaat 
afgezien van de zijnsidentiteit en kan deze niet weer, achteraf, reconstrueren 
uit deze factoren. In dit verband verwijzen we naar P. Cobben, ‘De God van 
de rede’, in: J. Schiks (red.), Geen afbeelding beschikbaar. Wetenschappers op de 
Areopagus, Tilburg, 2004, p. 18: “Als het postmodernisme de relatie tussen 
subject, waarheid en God blootlegt, dan gebeurt dat natuurlijk niet om deze 
begrippen te verdedigen. Integendeel, de inzet is juist een omgekeerde: de 
suggestie is dat je goed moet beseffen dat als je subject zegt, je onmiddellijk ook 
vast zit aan ‘waarheid’ en ‘god’. En wie zou die consequentie nog serieus op zich 
willen nemen? Sinds Nietzsche zijn we toch bekend met de dood van God? Is 
het daarom niet duidelijk dat we met de dood van God ook het subject, ook het 
‘ik’ moeten verwerpen?” 
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De gedeeltelijke waarheid daarvan nemen we in ons betoog op. Verwoesting 
is overal op aarde te constateren, en anonimiteit, machteloosheid van het 
“individu” (ten aanzien van wat?) valt niet te ontkennen, maar dat was velen die 
al bijna een eeuw geleden spraken over  de “atomisering” van de samenleving 
en daarmee verwante problemen reeds bekend. Zo schrijft Max Scheler in een 
passage waarin hij het agrarische hoger waardeert dan het industriële op het 
eind van Das Ressentiment im Aufbau der Moralen:127 

“(…) die Erhaltung der Tierarten und Pflanzenarten, der Wälder, des 
Landschaftbildes gegen die verwüstende Tendenzen des Industrialismus.”128

Velen daarentegen hechten in de – politieke – praktijk nog wel waarde 
aan de idee van het vrije subject en een daarmee overeenstemmende 
samenleving. Een filosofie die haar taak serieus neemt moet dan ook trachten 
te onderscheiden tussen de werkelijke oorzaken voor de negativiteit, voor het 
kwaad en de factoren waaraan – ten dele – ten onrechte deze negativiteit wordt 
toegeschreven. Moeten we die oorzaken zoeken  in illusies onverschillig of 
die nu uit psychologische, maatschappelijke of wijsgerige bronnen opwellen? 
Of in kwaadwillendheid, egoïsme, gebrek aan inzicht, of de technisch-
wetenschappelijke voorsprong van sommige delen van de mensenwereld, 
i.c. de niet-westerse wereld, op andere delen van deze wereld, al of niet in 
samenhang met de hiervoor genoemde illusies?

Is het nu zo, dat de samenhang die de subjectfilosofie tussen het vrije subject 
en diens vrij structureren van de (sociale) wereld tot begrip heeft pogen te 
brengen, dat die als een gevaarlijke illusie uit de wereld moet worden geholpen? 
Of moet dit begrip van het vrije subject en zijn wereld gerelativeerd worden? 
Dat laatste is heel wat anders dan het afschaffen daarvan.

127 1912-1915; in: Vom Umstürz der Werte, Bern, 1972 (vijfde druk), p. 147.
128 N.b: de oprichting van De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten 

in 1905 door Jacques Thijsse c.s. in verband met het bedreigd zijn van het 
Naardermeer, dat de gemeente Amsterdam tot een stortplaats voor het stedelijke 
afval wilde maken. Overigens kan men uit de naam van deze vereniging van een 
eeuw geleden een soort van museale benadering van de natuur aflezen. Een 
houding die zeker niet gold voor de existentiële beleving van de natuur door 
de oprichter van deze vereniging, maar die misschien te verklaren valt uit de 
objectiverende, wetenschappelijk-technische distantie van de burgerlijke 
cultuur ten aanzien van de natuur. Een distantie die tegelijk haar tegenbeweging 
van extatische natuurbeleving opriep, in Nederland bijvoorbeeld tot uitdrukking 
komend in het gedicht Mei, een gedicht (Amsterdam, 2002; uitgegeven naar de 
eerste druk uit 1889) van Herman Gorter, in het werk van Nescio, genoemde 
Thijsse en in onze tijd nog bij Jan Wolkers.
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Want met het verwerpen van dit begrip en de legitimatie van vrijheid en 
gelijkheid wordt tegelijk de basis van reële democratische rechtsstaten nota 
bene verraden en ondergraven. En daarmee ook de solidariteit, want deze 
kan uiteindelijk slechts werkelijk en ten volle bloeien tussen naar vrijheid en 
gelijkheid strevende mensen. Het is, zoals we in de volgende hoofdstukken 
willen laten zien, een subjectfilosofie in samenhang met en gerelativeerd door 
metafysica – een metafysica die het egocentrisme  doorbreekt maar het “ego” 
niet uit de wereld verwijdert –, die recht kan doen aan het expliciteren van 
het zinaanbod van de wereld en de daarmee overeenstemmende menselijke, 
structurerende antwoorden daarop.

1.6 Summa vitae: Beethovens laatste pianosonate, zijn liedje 
voor God

Met het volgende thema dat we aansnijden en dat op zichzelf tot een uitvoerig 
onderzoek zou kunnen uitnodigen, schijnen we een grote zijsprong te maken 
en ver van ons onderwerp, de wijsgerige zoektocht naar het “dichter bij elkaar”, 
af te dwalen. Toch menen we dat het als verhelderend voorbeeld kan dienen 
voor wat we hierboven aanduidden als de relativering en doorbreking van de 
subjectfilosofie als ontologisch egocentrisme. Een dergelijke relativering129 
en doorbreking heeft ons inziens al bijna twee eeuwen eerder in onze 
cultuurgeschiedenis plaatsgevonden.

De componist Ludwig van Beethoven130 wordt algemeen gezien en gehoord, 
in overeenstemming met zijn eigen opvatting, als de eerste in de Europese 
muziekgeschiedenis die bewust zijn eigen, ware innerlijk vrij in muziek tot 
uitdrukking bracht; een uitdrukking die tegelijk algemeen was, want ‘allen’ 
ontroerend en aangrijpend.

Hij voelde zich deelgenoot van de Franse Revolutie, met name haar 
vrijheidsprincipe achtte hij het allerhoogst. Met zijn muzikale macht, het leger 
dat waarover hij kon beschikken stond tezamen met zijn onbedwingbare 
karakter, onderwierp hij na zijn komst naar Wenen in 1792 leden van het 
Oostenrijkse ancien régime op hun eigen terrein, in hun salons aan zijn 
persoonlijke innerlijk en vervoering.

129 Zie P. Cobben, ‘De God van de rede’, a.w., p. 19: ”Niet het ‘ik’ moet verworpen 
worden, maar het ik dat begrepen wordt als een gesloten op-zich-zijn, het ik dat 
geduid wordt als uitdrukking van een steeds al gegeven ‘authentieke identiteit’. 
Het gaat er om dat het ‘ik’ als een vrij ik begrepen wordt. En dan bedoel ik niet 
een ik dat volstrekt autonoom is, maar het ik dat, zoals we eerder zagen, beseft 
dat zijn identiteit een absolute grond heeft, maar dat het desondanks (maar bij 
verder nadenken zouden we moeten zeggen: juist daardoor) vrij is.” 

130 Geboren in Bonn 1770, gestorven in Wenen 1827.
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Hij maakte zichzelf, bewust en gewild, tot het subject van zijn werken en 
door zijn genialiteit was hij daartoe in staat. Overigens voltrok hij daarmee 
humanistische tendensen die al bij zijn grote voorgangers Haydn en Mozart 
volop aanwezig waren.131 Zijn composities werden daarmee tot werelden die 
hij door en door zelfbewust had geschapen. Aan zijn werkwijze, te vinden 
in zijn overgeleverde en pas zeer recent ontcijferde schetsboeken,132 en aan 
de uiteindelijke resultaten is dat ook af te lezen: geen noot ontsnapte aan 
zijn aandacht. Zijn muzikale materiaal was vaak van de grootste eenvoud, 
maar daaruit werden hechte, complexe en uiterst expressieve bouwwerken 
vervaardigd. Daarover zei de componist Matthijs Vermeulen in een essay 
uit 1927, naar aanleiding van het honderdste sterfjaar van Beethoven: “Hij 
gebruikt het minst, om uit te drukken het meest”.133 

Hier drukte zich een vrij Ik uit, dat tegenwoordig nog steeds sommige 
muziekliefhebbers kan afstoten door zijn overrompelende kracht. De 
aanwezigheid van deze subjectfilosofische kern in Beethovens muziek wordt 
door Herman Berger bevestigd als hij Adorno134 op de volgende wijze aanhaalt: 
“De autonome Beethoven is metafysischer dan de ordo van Bach; en dus meer 
waar”.135 Was Beethoven daarmee niet zowel in vlees en bloed als muzikaal 
een exemplaar van het autonome subject van de, tegenwoordig door velen 
verworpen, subjectfilosofie?

Adorno’s misvatting van wat Beethoven uiteindelijk bewoog

Maar wat doet Beethoven nu, na de periode van subjectfilosofische, 
‘egocentrische’ werken die ongeveer eindigt ten tijde van het Weens Congres 
in 1814? Hij relativeert de uitdrukking, de aanwezigheid van het subject in 
zijn muziek, hij begint aan een nieuwe metafysische scheppingsperiode. Een 
verandering die, naar onze mening, door Adorno onjuist is geïnterpreteerd 
en gewaardeerd. Het Weens Congres, de restauratie van de oude machten, 

131 Op de zuiver muzikale aspecten, dat hij namelijk in zijn muziek de laat-
achttiende eeuwse muziek in zich reflecteerde, een muzikale zelfreflectie voltrok 
en daarmee het Weense muzikale classicisme tot zijn uiterste mogelijkheden 
bracht, gaan we hier natuurlijk niet in.

132 D. Johnson, A. Tyson, R. Winter, The Beethoven Sketchbooks: History, 
Reconstruction, Inventory, University of California Press, 1985 (California 
Studies in 19th Century Music).

133 ‘Beethoven (1827 - † 26 maart - 1927)’, in: Klankbord, Amsterdam, 1929.
134 Theodor Wiesengrund Adorno (1903-1969): Duits socioloog, sociaal-

psycholoog, filosoof, musicoloog; een der voornaamste vertegenwoordigers 
van de Duitse traditie der wijsgerig-sociologische maatschappijkritiek.

135 Herman Berger, Wat is Metafysica?, Maastricht, 1993, p. 90.
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de terreur van de maatschappelijke rationaliteit, de marxistische interpretatie 
van dit alles tezamen met het verwerpen van de idealistische filosofie, allemaal 
factoren, waarvan verscheidene Beethoven echter onbekend waren, die in de 
interpretatie van Adorno Beethovens geloof en vertrouwen in het subject – 
in de muziek – zouden verloren hebben doen gaan. Door deze vertwijfeling 
zou Beethoven slechts muziek over de dood (van het subject) hebben kunnen 
componeren.

In Thomas Manns roman Doktor Faustus verschijnt Adorno in de gestalte 
van de musicus-musicoloog Kretzschmar die Beethovens laatste pianosonate, 
opus 111, aan de protagonisten voorspeelt en voor hen analyseert. Kretzschmar/
Adorno karakteriseert Beethovens laatste vijf pianosonates, en de allerlaatste 
in het bijzonder, als volgt. 

“Das Verhältnis des späten Beethoven, etwa in den fünf letzten 
Klaviersonaten, zum Konventionellen sei bei aller Einmaligkeit und selbst 
Ungeheuerlichkeit der Formensprache ein ganz anderes, viel lässlicheres 
und geneigteres. Unberührt, unverwandelt vom Subjektiven trete die 
Konvention im Spätwerk öfters hervor, in einer Kahlheit oder, man möge 
sagen, Ausgeblassenheit, Ich-Verlassenheit, welche nun wieder schaurig-
majestätisch wirke als jedes persönliche Wagnis. In diesen Gebilden, sagte 
der Redner, gingen das Subjektive und die Konvention ein neues Verhältnis 
ein, ein Verhältnis, bestimmt vom Tode.”136 

De laatste sonate zou, in die geëxalteerde scène in Doktor Faustus, 
Beethovens afscheid zijn van de muzikale sonatevorm.

“Kretzschmar kehrte danach gar nicht mehr vom Pianino zum Rednerpult 
zurück. Er blieb, uns zugewandt, auf seinem Drehstuhl sitzen, (…), und 
führte so mit wenigen Worten seinem Vortrag über die Frage zu Ende, warum 
Beethoven zu Opus 111 keinen dritten Satz geschrieben. Wir hätten, sagte 
er, das Stück nur zu hören brauchen, um uns die Frage selbst beantworten 
zu können. (…) Es sei geschehen, dass die Sonate im zweiten Satz, diesem 
enormen, sich zu Ende geführt habe, zu Ende auf Nimmerwiederkehr. Und 
wenne er sage: “Die Sonate”, so meine er nicht diese nur, in c-Moll, sondern 

136 Thomas Mann, Doktor Faustus,  Frankfurt am Main, 1990, p. 68 e.v. Aldus 
Kretzschmar/Adorno bij monde van de verteller/kroniekschrijver “Dr. phil. 
Serenus Zeitblom”; p. 70/71. Zie ook Thomas Mann, Die Entstehung des Doktor 
Faustus; Roman eines Romans, (Frankfurt a/M, 1984) waarin Thomas Mann 
schrijft hoe hij zich, in Californië, door Adorno heeft laten voorlichten over 
tal van muzikale zaken, p. 30/35, in het bijzonder p. 34/35: “Dann spielte mir 
Adorno, während ich zuschauend bei ihm am Flügel stand, die Sonate opus 111 
vollständig und auf höchst instruktiver Art.”
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er meine die Sonate überhaupt, als Gattung, als überlieferte Kunstform: sie 
selber sei hier zu Ende, ans Ende geführt, sie habe ihr Schicksal erfüllt, ihr 
Ziel erreicht, über das hinaus es nicht gehe, sie hebe und löse sich auf, sie 
nehme Abschied, (…).”137 

Hegel en de sonatevorm

De sonatevorm is een muzikale vorm die analogie vertoont met het subjectbegrip 
in de idealistische filosofie (van Hegel138), als de zich tot concreetheid 
ontwikkelende eenheid der tegendelen, en daarmee zou Beethoven ‘dus’, in de 
visie van Adorno, uit vertwijfeling de sonatevorm tezamen met het subject-zijn 
hebben opgegeven. 

Sterk schematiserend, daar in de praktijk vele componisten zich nooit 
exact aan deze vorm hielden, heeft deze vorm de volgende ‘organisch’ in elkaar 
overgaande onderdelen. 

Expositie: het neerzetten van twee contrasterende thema’s of themagroepen 
– het materiaal, in de muziektheorie naar hun contrast vaak als “mannelijk” 
en “vrouwelijk”, of als “heroïsch” en “lyrisch” aangeduid – verbonden door 
“brugpassages”. 

Doorwerking: de mogelijkheden die de thema’s naar hun samenstellende 
motieven, naar hun harmonische en ritmische geaardheid en naar hun gang 
door de verschillende toonsoorten bieden, benutten, uitwerken, ontwikkelen 
en niet in het minst de mogelijkheden die het tegen elkaar uitspelen van de twee 
thema’s biedt, om zo te komen tot een organische muzikale structuur. 

Reprise: de terugkeer van beide thema’s in hun oorspronkelijke gestalte, 
maar vaak getransformeerd naar aanleiding van datgene wat de thema’s in de 
Doorwerking overkomen was, de ervaring die ze daar hadden opgedaan.

Soms een afsluitend Coda als een soort nabeschouwing en bevestiging van 
het voorafgaande.

We zien hier een zekere parallel tussen verschillende, gelijktijdige culturele 
fenomenen: de ontwikkeling van een muzikale vorm waarin en waardoor 
het zich vormgevende “subject” als zodanig in muziek tot uitdrukking komt; 
de maatschappelijke emancipatie van het subject die in de Franse Revolutie 
expliciet wordt en de subjectfilosofie die deze laatste ontwikkeling tot begrip 
brengt. Dit alles speelde zich af in een tijdsbestek van een driekwart eeuw, van 
circa 1750 tot circa 1825. 

In Adorno’s visie is het zich emanciperende, autonome subject van die 
periode in de loop van de tijd echter weer teloor gegaan; een teloorgang die 

137 a.w., p. 74.
138 Ch. Ballantine, ‘Beethoven, Hegel and Marx’, Music Review, XXX, 1972: 3.
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volgens hem – zie bovenstaande Faustus-citaten – in Beethovens muziek tot 
uitdrukking kwam.

In feite heeft Beethoven na deze sonate nog in verschillende werken, op zijn 
wijze, de sonatevorm gehanteerd. Dat deze vorm, die vooral door Haydn zijn 
definitieve gestalte had gekregen, in de loop van de tijd zijn oorspronkelijke, 
belangrijke betekenis voor het componeren heeft verloren, is interessant 
genoeg, maar zal ons hier verder niet bezig houden.

Naar het metafysische

Beethoven neemt in zekere zin wel afscheid van het ‘egocentrische’ subject, 
maar in een geheel andere betekenis dan in de visie van Adorno. Het subject blijft 
in Beethovens werken na het Weens Congres uiteraard wel aanwezig, er is nog 
wel sprake van kracht en heroïek, maar een andere expressie gaat de boventoon 
voeren: de vreugde te zijn. Een zijn dat niet op andere tegenstrevende krachten 
veroverd, gewonnen hoeft te worden, maar dat al geschonken is.

De vreugde-uitdrukking was van meet af aan, ook in zijn jeugdwerken, 
aanwezig, maar die vreugde om eigen kracht en om de vele schone dingen die 
de werkelijkheid, de natuur, de wereld te bieden hebben, onderscheidde zich 
nog niet van die andere vreugde. Het is niet meer de sportieve vreugde van 
het, tegen alle tegenstrevende krachten die tot melancholie, wanhoop, verdriet 
en waanzin kunnen voeren, eigen werken ten uitvoer brengende Ik, maar de 
vreugde om het zijn van allen en van alles. Daarmee heeft, naar onze mening, 
Beethoven nog ten tijde van de idealistische filosofie, het egocentrisme van 
de subjectfilosofie in zijn eigen ervaren en denken muzikaal doorbroken, 
waarvoor overigens diezelfde idealistische filosofie aanknopingspunten biedt, 
maar daarover later. 

Dan denken we in de eerste plaats aan meer intieme werken en niet aan de 
negende symfonie uit het jaar 1824 waar het er zo dik bovenop lijkt te liggen 
en een en ander door popularisering zodanig tot versleten pasmunt, tot cliché 
schijnt te zijn geworden, dat de oorspronkelijke waarde en betekenis – voor de 
slecht luisterenden – bijna verloren lijkt te zijn gegaan.

De transformatie van de subjectfilosofische kern naar het metafysische 
– van het met de wereld en met zichzelf worstelend subject naar het subject 
dat openstaat voor het zinaanbod, het goede van het zijnde als zijnde, en dat 
openstaat voor de oerbron daarvan – in Beethovens muziek is vooral in zijn 
laatste pianosonates en strijkkwartetten te beluisteren en in een zelfreflectie 
daarop te expliciteren.

Met name in het langzame deel, Molto Adagio, van het strijkkwartet in a 
kleine terts, opus 132 uit het jaar 1825 dat als titel draagt Heiliger Dankgesang 
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eines Genesenen an die Gottheit in der lydischen Tonart139 – een titel die op generlei 
wijze ironisch is bedoeld140 – zijn de koraalachtige, meerstemmige – de stemmen 
van velen! – onderdelen van een zodanige, schijnbaar subjectloze, brandende 
en tegelijk verstilde intense verrukking dat het duidelijk niet alleen maar gaat 
om het feit genezen te zijn van een of andere lichamelijke ziekte. Beethoven 
leed aan ernstige buikklachten medio april 1825, terwijl hij een maand later 
aan het betreffende deel begint te componeren; een voor de buitenstaander 
triviaal gegeven, maar waarvan de genezing voor de betrokkene zelf echter van 
groot belang kan zijn geweest en als een grote vreugde ervaren kon worden. 
Een dergelijke ervaring kan, zoals we allen weten, een mens een “andere kijk op 
het leven geven.” Misschien is dat inderdaad psychologisch het geval geweest. 

Maar wat is nu “die andere kijk”? Is Beethoven niet, naar aanleiding van zijn 
banale ziekte, dat andere genezingsproces dat al lang aan de gang was – getuige 
zijn hierboven genoemde pianosonate van drie jaar daarvoor, waarover 
hieronder meer –, de genezing van het ego-centrisme, expliciet, van een titel 
voorzien, muzikaal gaan verklanken!? Een verklanking van het goede van het 
zijn, de verklanking van de volmaaktheid aller volmaaktheden.

In de Andante (Neue Kraft fühlend) onderdelen, die de drie hymnische Molto 
Adagio onderdelen verbinden, kwinkeleert de genezene als een uitbundige, 
onverwoestbare vogel, die zingt, zoals alle vogels zingen, omdat hij nu eenmaal 
bestaat en omdat dat goed is.

  

Subjectfilosofie en metafysica op de vleugel gespeeld

Nog evidenter ligt het samengaan van subject(filosofie) en metafysica, hun beider 
contrast en verbondenheid, in Beethovens laatste pianosonate in c kleine terts, 
opus 111, gecomponeerd in de periode 1821-1822, de sonate die Kretzschmar 
(= Adorno) in Doktor Faustus speelt en analyseert.141 Die sonate is als een 

139 In de antieke Griekse muziekleer werd de lydische modus, ‘toonladder’, als 
genezing brengend opgevat.

140 Wij willen met nadruk erop wijzen dat Beethoven spreekt van Dankgesang – 
“hymne”. Tegenover onpersoonlijke waardevolle zaken, hoe schoon, waar 
en goed deze ook mogen zijn is het zinloos, behalve in overdrachtelijke zin, 
dankbaarheid te betonen; dankbaarheid betonen is slechts van toepassing 
tegenover personen. We zouden kunnen zeggen, dat dit een van de grootste 
tekortkomingen is in Hegels filosofie, dat daarin namelijk de absolute geest 
onpersoonlijk is. In de volgende hoofdstukken en op tal van plaatsen gaan we in 
op deze problematiek. Beethoven spreekt daarentegen zijn dank uit tegenover 
de “Gottheit”, een absoluut persoon.

141 Thomas Mann refereert expliciet aan Adorno, door diens eerste achternaam 
Wiesengrund door zijn alter ego Kretzschmar op een motief uit de sonate te 
laten zingen; a.w. p. 73: “Nach einem anlautenden c nimmt (das Motiv) vor dem 
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uit twee delen bestaand boek waarin beide onderwerpen achtereenvolgens 
behandeld worden.

In het eerste deel verschijnt het eerste thema als aufbegehrend subject dat 
op allerlei wijzen, vol dramatiek werelden tot stand tracht te brengen. Dat wil 
zeggen de sonatevorm inhoudelijk poogt te ontwikkelen als tweestemmige 
inventio, als fugato, in contrast met het lyrisch-schuchtere kortstondig 
opbloeiende tweede thema traditioneel thematisch, en in aanzetten tot 
combinaties van dat alles.

Het lied Der Atlas uit 1827 van Franz Schubert142 op tekst van Heinrich 
Heine143 heeft als kopmotief vier noten die in hun opgaande beweging en val 
exact overeenstemmen met het indringende kopmotief van het thema waarmee 
Beethovens sonate, na de inleidende Maestoso-maten, begint. Daar Schubert 
waarschijnlijk de enige stadgenoot van Beethoven was, die, ondanks het feit dat 
hij qua karakter en muzikale inborst sterk verschilde van Beethoven, werkelijk 
in diens muzikale psyche kon doordringen, moet hij een overeenkomst hebben 
gevoeld tussen de tekst van Der Atlas en de inhoud van het eerste deel van 
Beethovens sonate. De tekst van Der Atlas luidt:

Ich unglückselger Atlas! Eine Welt,
Die ganze Welt der Schmerzen, muß ich tragen.
Ich trage Unerträgliches, und brechen
Will mir das Herz im Leibe.

Du stolzes Herz! Du hast es gewollt!
Du wolltest glücklich sein, unendlich glücklich
Oder unendlich elend, stolzes Herz,
Und jetzo bist du elend.

 
Als dat dramatische gebeuren van het eerste deel van Beethovens sonate 

in de laatste drie maten letterlijk in pianissimo is uitgewoed, volgt het tweede 
en tevens laatste deel dat bestaat uit een bijna eindeloos lange reeks van in 
elkaar overgaande variaties op een allersimpelst liedje (Arietta; Adagio molto 
semplice e cantabile), dat in zijn intens expressieve eenvoud een verstilde, ook 
weer schijnbaar subjectloze, vreugde als adequaat antwoord op het bestaan 
uitspreekt. De variaties zijn een voortdurend verwijlen bij deze stille vreugde, 

d ein cis auf, so dass es nun nicht mehr “Him-melsblau” oder “Wiesen-grund”, 
sondern “O-du Himmelsblau”, “Grü-ner Wiesengrund”, “Leb’-mir ewig Wohl” 
skandiert; und dieses hinzukommende cis ist die rührendste, tröstlichste, 
wehmütig versöhnlichste Handlung von der Welt.”

142 1797-1828.
143 1797-1856.
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die zelfs op een bepaald moment tot de eruptie van een exotisch-ritmische 
vreugdedans komt, maar zich meestentijds letterlijk in etherisch ijle hoogten 
begeeft. Tenslotte wordt dit simpele lied door aanhoudende kettingtrillers, als 
lijkt het daardoor gewicht- en tijdloos geworden, omhoog gevoerd, naar de 
suizende stilte die de woonplaats van het absolute is, om uiteindelijk, na weer 
afgedaald te zijn, met zijn beginmotief, de dalende kwart en zijn spiegelbeeld 
de stijgende kwart, die als een afscheidsroep en zijn bevestiging klinken, ook 
letterlijk afscheid te nemen.   

In het eerste deel bestaat het subject nog steeds, zwart op wit, maar is het 
in het tweede deel getransformeerd tot het subject dat zijn vreugde uitzingt 
om zijn bestaan dat het ontvangen heeft. In metafysische termen zouden we 
kunnen zeggen dat het een en hetzelfde subject in het eerste, sonatevorm deel 
wordt neergezet als strevend naar zijn verwerkelijking en in het tweede deel, het 
variatiedeel als gericht op en voortdurend verwijlend bij het volmaakt absolute, 
waaraan het zijn zijn ontleent en dat het op een daarmee overeenstemmende 
wijze bezingt.144 

Deze wijsgerige interpretatie van Beethovens laatste pianosonate, een 
interpretatie die tevens Beethovens laatste scheppingsperiode in haar geheel 
betreft en zelfs de geestelijke inzet van de persoon Beethoven die daaraan 
ten grondslag ligt, roept uiteraard de vraag op of deze interpretatie een juiste 
interpretatie is. Het moet een interpretatie zijn die de zaak zelf expliciteert, 
dat is de wijsgerige inhoud die deze sonate zelf bezit. Met andere woorden: 
brengt dit muzikale werk tot uitdrukking dat het zelfzijn zich vreugdevol in één 
beweging als zelfstandig èn als totaal zijnsafhankelijk van het absolute ervaart?

Adorno’s interpretatie zouden we als volgt kunnen samenvatten: in het 
eerste deel loopt het subject zich te pletter op de onmogelijkheid zichzelf te 
verwerkelijken, het tweede deel zou dan het berusten in die onmogelijkheid 
vertegenwoordigen. Uiteraard is de dood de ultieme onmogelijkheid, waarop 
elk project van de mens tenslotte strandt.  Adorno meent, dat de verbinding in 
deze sonate van het “subjectieve” – dat is de muzikale wijze van expressie van 
het zich verwerkelijkende subject uit de vroegere periodes – en de “conventie” 
–  dat zijn de gestandaardiseerde muzikale formules – getekend wordt door 
de dood. Daarmee heeft Adorno Beethovens geestelijke vitaliteit volkomen 
onderschat. 

144 Het is hier nog niet de plaats om  op deze twee dimensies (het sacrale en het 
seculiere), die in de mens als geestelijke wezen innerlijk samenkomen, in te gaan. 
In hoofdstuk 4 zullen we dit gegeven uitwerken en als systematische leidraad 
gebruiken. Daar maken wij een onderscheid tussen het “zich verwerkelijkende 
absolute” en het “volmaakt absolute”, waaraan respectievelijk het eerste en het 
tweede deel van Beethovens laatste pianosonate uitdrukking geven.     
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De interpretatie in subject-filosofische zin van het eerste deel  is niet zo een 
groot probleem, het is evident dat dit deel begrepen kan worden als uitdrukking 
van het uit alle macht naar verwerkelijking strevende (eindige) subject. Wat 
voegt het tweede deel daaraan toe, in wijsgerige zin? 

Op de vraag van zijn secretaris Anton Schindler (1795-1864)145 waarom 
hij, Beethoven, geen derde deel, zoals gebruikelijk was, aan de sonate had 
toegevoegd, had Beethoven korzelig geantwoord, dat “hij geen tijd daarvoor 
had gehad”. Beethoven vond de vraag kennelijk dermate onnozel, dat hij met 
deze dooddoener Schindlers vraag beantwoordde. 

Beethoven had natuurlijk niet het tweede deel – met “weglating” van een 
derde deel – zonder enig verband aan het eerste toegevoegd. Het tweede deel 
is de tegenhanger of het ultieme antwoord op de problematiek van het eerste 
deel. Een antwoord in positieve zin: het liedje dat zingt over het geschenk van 
het eigen bestaan – het serene antwoord op het tumult van de wereld waaraan 
het eerste deel uitdrukking geeft. Het antwoord, dat de sfeer van het eerste deel 
opheft naar de sfeer van het volmaakt absolute.

De tweede vraag kan gesteld worden of de zin van deze door Beethoven 
cultureel, dus in algemene zin, vormgegeven individuele doorbraak een 
betekenis heeft die nader wijsgerig uiteengezet kan worden. Dat is mogelijk 
als het wezensinzicht in de ware zin van de eindigheid van de mens, waarvan 
Beethovens sonate op haar wijze de uitdrukking is, wijsgerig opgevat wordt 
als het wezensinzicht dat het hernieuwde, verdiepte “levensgevoel” zal gaan 
bepalen. Dit hernieuwde levensgevoel zal dan voorafgaan en ten grondslag 
liggen aan maatschappelijke institutionaliseringen waarin dit verdiepte 
zelfbegrip tot uitdrukking komt.146

We schijnen hiermee wel ver afgedwaald te zijn van ons onderzoek van 
de beginselen vrijheid, gelijkheid en solidariteit. We vroegen ons hierboven 
af of  het “dichter bij elkaar” wel een reële mogelijkheid is en stuitten daarbij 
op de hedendaagse wijsgerige kritiek op vrijheid, in de zin van de autonomie 
van het subject, als gericht op zijn zelfverwerkelijking. Met bovenstaand 
uitvoerig stilstaan bij een cultuurhistorisch fenomeen hebben we voorlopig 
willen illustreren dat het hierbij niet gaat om een uit de wereld, of zelfs om 
zeep helpen van het autonome subject, maar om een relativering daarvan. Met 

145 Anton Schindler, Biographie von Ludwig van Beethoven, Münster, 1840. (2nd ed. 
1845; 3rd ed. 1860; 5th ed. 1927)

146 Vgl. Causa sui, p. 154: “Zo gezien is de wetenschap van de geschiedenis der 
moderne, westerse wijsbegeerte tevens reeds aanduiding van die zijnswijze, van 
dat niveau van de menselijke geest, waarop het toekomstig ons nog onbekende 
wereldgebeuren, naar zijn zuiverste vorm: de ons nog onbekende wijsgerige 
stromingen waarin die wereldgeschiedenis haar zelfbegrip tot uitdrukking zal 
trachten te brengen, zal plaatsgrijpen.”
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andere woorden, de “egocentrische opvatting van onze menselijke situatie”, 
als resultaat van een verabsoluteerde subjectfilosofie en de daarmee gepaard 
gaande onwaarachtige verhouding tot de absoluutheidssfeer, respectievelijk 
de ontkenning van deze laatste of het verstaan van deze als het (zinloze) niets, 
dwingt tot een doorbreken van deze verhouding tot, en opvatting van, het 
absolute.147  Een doorbraak waarin Beethoven op zijn wijze reeds geslaagd 
was.  Josef Roths aforisme bracht ons op de weg van het wijsgerig onderzoek 
naar het dichter bij elkaar, ofwel het waarachtige samenzijn van de mensen in 
de hedendaagse wereld. Een wereld die, juist door deze voor haar nog steeds 
geldende vraag, nog altijd verbonden is met die van Roth. Deze weg voerde 
ons naar de drie principes van de vrije samenleving, en tegelijk ook naar een 
relativering van de subjectfilosofie, hetgeen impliceert dat ons onderzoek nog 
verder moet gaan, en wel in metafysische richting. 

147 Hollak: ‘Nietzsches vraag’, p. 426/427. We citeren dit artikel als Nietzsches 
vraag.
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“Sinn” nämlich ist dies wunderbare Wort,
welches selber in zwei entgegengesetzten
Bedeutungen gebraucht wird. Einmal
bezeichnet es die Organe der unmittelbaren
Auffassung, das andere Mal aber heißen wir
Sinn: die Bedeutung, den Gedanken, das
Allgemeine der Sache. Und so bezieht sich der
Sinn einerseits auf das unmittelbar 
Äußerliche der Existenz, andererseits auf das
innere Wesen derselben. Eine sinnvolle
Betrachtung (…) faßt im sinnlichen
unmittelbaren Anschauen zugleich das Wesen
und den Begriff auf.148

2.1 Inleiding:  het spontane vertrouwen in de samenhang van 
zin en zijn

In het vorige hoofdstuk hebben we voorlopig al tastend gezocht naar wat 
met het “dichter bij elkaar” van de mensen bedoeld zou kunnen zijn en hoe 
deze toedracht uiteindelijk naar haar diepste zin begrepen kan worden. Nog 
meer toegespitst kunnen we de vraag stellen wat de eigenlijke zin is van 
saamhorigheid van mensen waaraan hun zo feitelijk evidente samen verkeren 
afgemeten zou kunnen worden? Als we het onderscheid dat door Hegel in 
bovenstaand citaat wordt gemaakt ook voor deze vraag hanteren, dan vragen 
we naar de wezenlijke betekenis van het menselijke samenleven dat de kern 
vormt van de verschijningsvormen van het sociale leven zoals die zich aan ons 
voordoen.

Kunnen we aannemen dat deze gezochte zin van het samen-zijn van 
mensen gelegen is in de mate waarin dit samen-zijn noodzakelijke voorwaarde 
is voor de vervulling van het individuele bestaan van allen? Zo wordt de vraag 

148 Werke 13, p. 173. In deze context drukt Hegel dus de dialectische, innerlijk 
noodzakelijke verhouding van begrip en verschijning of werkelijkheid uit. 
De betekenis van het Duitse “Sinn” is gelijk aan het Nederlandse “zin”, als 
betrekking hebbend op de zintuigen alsook betrekking hebbend tot het verstand 
(M. Philippa e.a. (2003-2009), Etymologisch Woordenboek van het Nederlands).
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naar de diepste zin van het samenleven verlegd naar de zin van het individuele, 
menselijke bestaan, waaraan het samenzijn, dat één vlees en bloed daarmee 
vormt, zijn zin ontleent. Als dat zo is, dan heeft een feitelijke samenleving de maat 
van haar zin in zichzelf, namelijk de zin van het individuele menselijke bestaan, 
die in deze verhouding echter, juist als maat, niet met de omstandigheden van 
het feitelijke samen-verkeren totaal vereenzelvigd kan worden.

Metafysica van het samen-zijn

Naar onze overtuiging vergt dit alles de ontwikkeling van een metafysica 
van menselijke gemeenschap, dat wil zeggen: de explicitering van de 
onvoorwaardelijke zin die gelegen is in het menselijke samenzijn, vooropgesteld 
dat deze zin bestaat, een zin die inherent is aan het individuele menselijke 
bestaan. Zin waar men in het onmiddellijk geleefde leven spontaan van uitgaat, 
vol vertrouwen in de samenhang van zin en zijn, ondanks het feit van het vaak 
geschonden vertrouwen daarin. In deze inleiding zullen we deze samenhang 
van allerlei kanten belichten.

In bovenstaande vragen en beweringen zijn voor deze tijd grote woorden 
gebruikt, “metafysica” en “onvoorwaardelijke zin”, verouderde woorden 
waarvan de betekenis, zo schijnt het, verloren is geraakt en die vaak aan 
verachting zijn prijsgegeven. In het volgende zullen we van een en ander 
verantwoording afleggen en pogen aan te tonen, dat wat met deze woorden 
wordt aangeduid integendeel levenskracht bezit.

Zoals we in hoofdstuk 1 al hebben laten zien kan de positieve zin van 
menselijke gemeenschap meer voor het voetlicht worden gehaald in contrast 
met duistere vormen van politiek en sociaal verkeer. Om deze schrikbeelden 
nog eens bij de naam te noemen: dictaturen, gewelddadige hiërarchische 
samenlevingen, door terreur gekleurd sociaal leven. Het is echter moeilijk om 
uit een dergelijke negativiteit positieve principes te puren. Maar wel de ervaring 
en het inzicht dat het zo niet moet zijn, en dat geeft al enige richting aan.

Dit op zichzelf tamelijk abstracte contrast speelt in tegenwoordige debatten 
over de waarde van democratie en hoe deze waarde gelegitimeerd kan worden 
tegenover daarvan verschillende opvattingen over de zin van samenleven die 
in andere culturen een rol spelen. Maar dit debat is in Europa niet nieuw, dat 
te weten is op zichzelf al leerzaam, en werd al gevoerd in een context waarbij 
het, zoals korte tijd later duidelijk werd, om leven en dood, om beschaving en 
barbarij bleek te gaan.
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Gemeenschap, maatschappij en persoon

De in het eerste hoofdstuk geschilderde tegenstelling tussen “gemeenschap” en 
“maatschappij”, waarbij het boek van Tönnies149 vooral na 1918 in de discussie 
over deze thematiek in Duitsland een grote rol speelde, voerde, onder andere 
ook in bepaalde rooms-katholieke kringen, tot een terugverlangen naar een 
gemeenschap dat soms dicht in de buurt van de ideologie van het nationaal-
socialisme kwam. Een voordracht die Dietrich von Hildebrand150 voor deze 
kringen met betrekking tot deze problematiek in 1932 hield, dus een jaar voor 
Hitlers machtsovername, sloeg in als een bom. 

Zijn boek Metaphysik der Gemeinschaft151 heeft als uitgangspunt dat de 
grondslagen van de gemeenschap, dat is het sociale leven, gelegen zijn in 
de persoon. Hij verdedigt daarin het metafysische begrip van de persoon als 
geestelijke substantie. Daar ieder mens in de eerste plaats persoon is, een ik-
zelf, kunnen personen nooit opgaan in en versmelten tot een sociaal geheel, 
noch als delen van een dergelijk geheel figureren.152 In genoemde voordracht, 
Individuum und Gemeinschaft, verzette Von Hildebrand zich tegen “den Horror 
des Antipersonalismus und des Totalitären”, let wel, een jaar voordat het 
totalitarisme in Duitsland de macht greep.153

Hiermee willen we voorlopig aangeven, dat wij ervan overtuigd zijn, dat 
de grote problematiek van het samen-zijn van mensen uiteindelijk in een 
metafysische context geplaatst dient te worden. Waarmee wij de vele, vele 

149 Het werk van Tönnies is nog altijd actueel, want de hedendaagse vrije markt en de 
andere delen van de samenleving vragen nog steeds om een onderling adequate 
verhouding. Bij Tönnies kreeg dit historisch ontwikkelde onderscheid een 
verabsoluteerde betekenis. Hollak wees in colleges erop, dat deze verhouding 
als een dialectische begrepen moet worden.

150 Leerling van Max Scheler en Edmund Husserl (1889-1977).
151 Metaphysik der Gemeinschaft. Untersuchungen  über Wesen und Wert der Gemein-

schaft,  Regensburg 1955.
152 Voor dat besef was het verbreken van de traditionele samenleving nodig 

geweest, dat juist mede resulteerde in het onderscheid dat door Tönnies werd 
gemaakt. Wat impliceert dat het de taak van personen is hun vrije samenleving 
gezamenlijk en vrij en bij voortduring tot stand te brengen.

153 Gevonden op p. 4 van de website “die-neue-ordnung.de”, het augustusnummer 
2005 gewijd aan de filosoof Josef Pieper. Overigens had Helmuth Plessner in 
1924 met zijn boek Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus 
(Frankfurt a/M, 2002), de positieve betekenis en zin van de moderne 
maatschappij tegenover Tönnies verdedigd. Von Hildebrand vluchtte in 1933 
naar Wenen, stichtte het blad Der Christliche Ständestaat, was pleitbezorger van 
een corporatieve samenleving, fel anti-nazi, door Hitler zelf bij verstek ter dood 
veroordeeld, vluchtte ten tijde van de Anschluss opnieuw en kwam tenslotte in 
de USA terecht, waar hij ook gestorven is.
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andere zinvolle visies op het samenleven niet ontkennen, niet veronachtzamen, 
noch bagatelliseren, maar wel dat dit alles voor de explicitering van de diepste 
zin metafysica behoeft.

De zoektocht in het vorige hoofdstuk voerde ons tot hedendaagse 
samenlevingen die een totalitaire terreur niet kennen, waar men, hoe men 
het ook wendt of  keert, vrijer kan ademen: de hedendaagse democratische 
rechtsstaten. In dergelijke samenlevingen gelden de principes vrijheid, 
gelijkheid, broederschap. Het principe ”broederschap” dat het samenbindende 
element van deze trits vormt wordt in deze tijd veelal vervangen door de term 
“solidariteit” of “saamhorigheid”.

Deze drie elkaar belichtende principes waren door de Franse Revolutie 
als de zin van de vrije samenleving blootgelegd. Een dergelijke samenleving 
werd als de ware samenleving begrepen. In de geest van de Franse Revolutie 
werd ze namelijk in overeenstemming geacht, en sedertdien nog steeds, met de 
zijnswijze van de mens als mens. Het is deze laatste wijsgerig-antropologische 
thematiek, “de mens als mens”, die uiteindelijk voor haar uiteenzetting 
metafysica behoeft, onze studie is daar eigenlijk geheel aan gewijd.

Dat deze principes gelijk alle eerste beginselen om inhoudelijke vervulling 
vragen, dat ze niet formeel kunnen blijven maar door individuen belichaamd 
en voltrokken moeten worden, dat vormt de grootste uitdaging voor de 
hedendaagse vrije samenleving, die diverse culturen herbergt. Tenslotte geldt 
dat ook voor het samenspel van vrije samenlevingen onderling.

Naar een metafysica van de samenleving

In hoofdstuk 6 traceren we de systematische ontwikkeling die Hegel in de 
Philosophie des Geistes van het zelfbegrip geeft, dat aldaar de kern vormt van 
Hegels begrip van de vrije samenleving. Op basis van dit hegeliaanse zelfbegrip 
kan een meer inhoudelijke ontwikkeling van het actuele zelfbegrip uitgevoerd 
worden; deze inhoudelijke ontwikkeling vormt het niveau waarop het werkelijk 
dichter bij elkaar van mensen zal berusten.

Waarom hebben we met betrekking tot de beantwoording van onze 
probleemstelling “wat bindt mensen?” gekozen voor het werk van Hegel, 
en waarom voor genoemd werk in het bijzonder? Het uitvoerige antwoord 
op deze vraag ligt uiteraard besloten in onze gehele studie, maar het directe 
antwoord daarop luidt als volgt. 

In het citaat uit Hegels Ästhetik, dat we als motto van dit hoofdstuk hebben 
gebruikt, verwoordt Hegel op beknopte wijze de aloude problematiek van de 
zin of betekenis die enerzijds het onmiddellijk zintuiglijke op zichzelf heeft, we 
zouden kunnen zeggen de vele, bonte vormen waarop het zijn zich direct aan 
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de zintuigen voordoet en anderzijds de innerlijke betekenis, van het zijn, die 
de kern vormt van de zintuiglijk gegeven verschijnselen. Zijn geestesfilosofie, 
het derde boek van de Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften dat de 
kroon op het werk vormt van de twee voorafgaande boeken, de logica en 
de natuurfilosofie, is de systematische ontwikkeling van deze kern. Dat wil 
zeggen, dat hij, om daar een pregnant voorbeeld van te geven, in het deel 
Der objektive Geist, de verschijningsvormen van de vrije samenleving begrijpt 
naar hun betekenisvolle, zinvolle kern, namelijk als de manifestatie van de 
verwerkelijking van de vrije wil, dat is de vrijheid, het menselijke zelfzijn. Een 
verwerkelijking die overigens bij Hegel tenslotte haar beslag krijgt in het laatste 
deel Der absolute Geist.

Bij dit alles is Hegel, evenals de hierboven genoemde Von Hildebrand, 
op zijn eigen manier uitgegaan van het geestelijk wezen, het ik-zelf, van de 
mens. Zo biedt Hegels filosofie, en diens geestesfilosofie in het bijzonder, de 
mogelijkheid om de problemen waar wij ons op richten in een metafysische 
context te plaatsen.

Deze metafysische benadering cirkelt mede rond de vraag hoe zijn en zin in 
concrete eenheid met elkaar gedacht kunnen worden. Daarom zullen we ons 
in de volgende paragrafen richten op deze samenhang. Want het “dichter bij 
elkaar” dat we in het eerste hoofdstuk introduceerden, suggereerde in eerste 
instantie dat het op die wijze met elkaar verkeren van mensen een wezenlijke 
zin heeft, dat het daarom gaat. Maar de op zichzelf legitieme vraag doet 
zich voor of dat samenzijn en de daarmee gepaard gaande zin alleen maar 
pragmatisch-intersubjectieve betekenis heeft, dat wil zeggen of het slechts, om 
een traditionele term te gebruiken, als oppervlakkig verschijnsel geduid moet 
worden, dan wel dieper geworteld is in het zijn. In tweede instantie vraagt dat 
dus om een onderzoek naar de samenhang van zin en zijn die voorafgaat aan al 
het menselijke sociale leven zoals het zich onmiddellijk voordoet.

Kan een mens ooit iets zinvols tot stand brengen?

Het volgende voorbeeld is bedoeld om de gedachte al enigszins in die richting 
te bepalen.

Het morele, en tevens uit de aard der zaak sociale, fenomeen van het 
behoren  en het daarmee samengaande en altijd vanuit een bepaalde situatie 
vertrekkende streven dit behoren gestalte te geven, wijst al op een zeker, maar 
vooralsnog subjectief, vertrouwen in de mogelijkheid van een samenhang van 
zin en zijn.154 De kwestie of dat nu slechts een oppervlakkig door conventies 

154 In die zin is bijvoorbeeld de verzorging en opvoeding van kinderen een van de 
meest omvangrijke en ingewikkelde opdrachten.
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bepaald verschijnsel is, of een de gehele persoon aansprekende metafysische 
toedracht en de vraag naar de samenhang tussen deze beide polen, wordt 
hier nog buiten beschouwing gelaten. De morele intentie en het daaruit 
voortvloeiende handelen moeten een, met deze strekking overeenstemmende, 
concrete neerslag in de werkelijkheid kunnen hebben, daarin verschilt het 
morele handelen eigenlijk niet van praktisch handelen in het algemeen en 
technisch handelen in het bijzonder.

De reflectie op dit vertrouwen moet antwoord kunnen geven op de vraag of 
het vertrouwen in deze samenhang slechts van subjectieve aard is, of dat deze 
samenhang toch ook als mogelijkheid objectief in de werkelijkheid, en daarmee 
absoluut, gegeven is en dientengevolge eigenlijk nooit absoluut beschaamd kan 
worden. Voorlopig menen we hier te kunnen stellen, dat er een innerlijke band 
bestaat tussen beide, tussen het vertrouwen als subjectief en de mogelijkheid 
van verwerkelijking als objectief gegeven.

Is het opwerpen van deze problematiek niet uiterst triviaal!? Inderdaad, 
de bewijzen van die innerlijke band, als we afzien van de vele individuele en 
maatschappelijke projecten die falen of bij voorbaat tot mislukken gedoemd 
zijn, doen zich elke 24 uur van het etmaal voor. Maar dit overweldigende gelijk 
van het gezonde verstand weerhoudt de filosofie er niet van onderzoek te doen 
naar de zijnsvoorwaarden van dit gelijk. 

We zouden kunnen zeggen dat het gezichtspunt op deze voorwaarden ons 
door Hegels filosofie geboden wordt. Het komt in algemene, formele zin neer 
op de explicitering van de zinvolle menselijk-subjectieve vormgeving van het 
gegevene dat in zichzelf al objectief zinvol is en waaraan deze vormgeving, 
op basis van inzicht in het gegevene, recht doet. Deze vormgeving heeft niet 
slechts betrekking op de niet-menselijke werkelijkheid, maar evenzeer, of juist, 
betrekking op het eigen-menselijke zelf, waaronder het menselijke lichaam. 
Het morele handelen is daar een zuiver voorbeeld van.155  

Vrije mensen zijn de zin van de ware samenleving

Hierboven werd al gesteld dat de ware samenleving innerlijk verbonden is 
met de zijnswijze van de mens als zodanig. Dit impliceert dat er een verband 
moet bestaan tussen de zinvolle zijnswijze van de mens en het zijn van de 
samenleving waarin deze zin tot uitdrukking komt. Een en ander is daarmee 

155 Dit stemt in grote lijnen en in algemene zin overeen met wat Hollak, in meer 
specifieke zin, de “technische idee” noemt; zie Causa sui, p. 183: “De technische 
idee (is) (…) die algemene, abstracte verstandsvorm waarin de mens zijn 
beheersing van de natuur door middel van een oorspronkelijke combinatie van 
haar krachten tot een nieuwe werkwijze tot uitdrukking brengt.” 
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slechts geponeerd. Dit noodzaakt ons te onderzoeken of een dergelijk verband 
uit de aard van de zaak voortvloeit.

De zin van de vrije samenleving, namelijk de verwerkelijking van vrijheid, 
gelijkheid en solidariteit, en het onderlinge verkeer van vrije samenlevingen 
vraagt om opheldering in de diepte, een peilen van de zijnswijze van de mens 
die tevens haar eigen zin omsluit.

Een aanwijzing om de fundamentele vraag naar de algemene samenhang 
van zin en zijn te koppelen aan de vraag naar de aard van díe samenleving die 
voortvloeit uit de zijnswijze van de mens, wordt gegeven door de volgende, op 
deze plaats nog onbewezen, bewering van Hegel. Hij zegt op het eind van Der 
subjektive Geist in Die Philosophie des Geistes als resultaat van een voorafgaande 
explicitering van de geestelijke aard van het mens-zijn:156 

“(...) (diese Idee der Freiheit) selbst als solche (ist) die Wirklichkeit der 
Menschen, nicht die sie darum haben, sondern [die] sie sind.”

De mensen zijn de idee van de vrijheid. De vrijheid is niet slechts de inhoud 
van enigerlei psychisch proces of psychische toestand, of eindterm van een 
verlangen, of een lustbeleving, noch slechts een efemere maatschappelijke 
ordening, maar de zin van het menselijke zijn, of, zonder dat dit een woordenspel 
is: het zijn van menselijke zin.

De vrijheid van de mensen is daarom niet een of andere eigenschap van het 
individu, of, met een specifiek wijsgerige term aangeduid, een accident van het 
wezen van de mens, maar  valt nu juist volledig samen met de zijnswijze van 
de mens. De zijnswijze die uitgedrukt kan worden met de term “zelfzijn”, de 
geestelijke zijnswijze, de identiteit van de mens als mens. Hegel zal laten zien 
dat deze zijnswijze, die voor allen geldt, tegelijk een verhoudingswijze is die de 
grondslag voor het vrije samenleven vormt.157

156 WU 6, § 482.
157 In een van onze gesprekken met Cobben drukte deze een en ander als volgt 

uit: Vrijheid is een Geist-verhouding, dat is de verhouding van zelfbewust, 
innerlijk op elkaar betrokken individuen; Hegels “Ich, das Wir, und Wir, das 
Ich ist”, het “Begriff des Geistes” ( WU 2, p. 108), het beginsel van het samen-
zijn. De verhouding waarin het gemeenschappelijke en het individuele een 
concrete eenheid vormen. Dat impliceert dat het vrij-zijn, het zelfzijn slechts 
uitgedrukt kan worden in een samenleving waarin de wet heerst. De wet waarin 
dus genoemde Geist-verhouding als zodanig gestalte krijgt. Zie ook: P. Cobben, 
‘Persoon, substantie en gemeenschap. Over de innerlijke samenhang tussen de 
positie van de liberals en de communitarians’, Algemeen Nederlands Tijdschrift 
voor Wijsbegeerte, 86-4, 1992, pp. 237-257. Op de vraag wat volgens hem de 
meest fundamentele grondslag van menselijke vrijheid is, antwoordde Hollak 
als volgt “… Ik heb het vermogen ten aanzien van één en hetzelfde bepaalde 
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Als de idee van de vrijheid zijn de mensen zelf de, na te streven, eenheid van 
begrip en werkelijkheid, de eenheid van zin en zijn, dat is de verwerkelijking 
van de vrijheid. Dat is de zin van wat Hegel in deze passage beweert en die 
eigenlijk ook in het motto van dit hoofdstuk besloten ligt.

Het zelfbegrip van de mens en zijn vrijheid

In hoofdstuk 5 en 6 waarin Hegels Philosophie des Geistes zal worden 
behandeld, zullen we zien, dat deze “idee van de vrijheid” het resultaat is van 
de explicitering van de subjectieve geest. De subjectieve geest als dat deel van 
de geestesfilosofie waarin Hegel de principiële trekken van de menselijke 
zijnswijze ontwikkeld, een bestaan dat in zichzelf openstaat voor samenzijn 
en in principe voor alle gegeven of zich ontvouwende zin. Een toedracht die 
in principe voor alle mensen geldt. Dit nog zonder meer gestelde zullen we nu 
enigermate toelichten, terwijl onze behandeling van Hegels geestesfilosofie de 
systematische uitwerking daarvan belicht.  

Onze vraagstelling hoe het “dichter bij elkaar” van de mensen te denken 
valt, is nu zodanig ontwikkeld dat deze betrokken kan worden op de kern 
van het bestaan van het individu, op diens vrijheid, ofwel diens bij-zich-
zijn of zelfzijn. De nabijheid van de mensen tot elkaar moet in hun zijn, dat 
tevens hun vrijheid is, gelegen zijn. Deze gezochte nabijheid moet voltrokken 
worden door bemiddeling van een vrije samenleving. De waarlijke innerlijke 
betrokkenheid van individuen speelt zich niet in een sociaal vacuüm af, maar 
onder samenlevingsvoorwaarden die corresponderen met die kern van het 
individuele menselijke bestaan. Desondanks ligt die waarlijke betrokkenheid in 
het zijn zelf van de individuen en wordt deze niet in die zin geconstitueerd door 

iets zowel om het positief te willen als om het positief niet te willen, het af te 
wijzen. Dat betekent in laatste instantie dat dat vermogen actief staat tegenover 
een effect, een te willen daad, en tevens actief tegenover het tegendeel van dat 
effect. (…) De kwestie is dat die keuze vrije keuze is. En dat veronderstelt  (de) 
transcendentale (: alomvattende) openheid van de menselijke  geest, die een 
bepaaldheid áls bepaaldheid kan inzien, en er daarom vrij tegenover staat.” 
(Een werkelijke metafysica, p. 166.) Het bovenstaande geestesbegrip kan dus 
volstrekt niet vereenzelvigd worden met de op zichzelf gestelde individuen van 
de contracttheorieën. Deze zijnswijze van de mens als samen-zijn, zoals hier 
door Cobben en Hollak uitgedrukt, gaat principieel vooraf aan enigerlei feitelijk 
contract tussen mensen; aan dergelijke overeenkomsten, ook aan de opvatting 
van “de staat als contract”, gaat het zelfzijn als innerlijke verbondenheid en 
vrijheid vooraf. Dit zowel door Cobben als Hollak overgenomen hegeliaanse 
geestesbegrip moet echter volgens Hollak in de meest fundamentele zin 
begrepen worden in zijn innerlijke  verhouding van het eindige zelfzijn met de 
absolute volmaakte persoon. 
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de samenleving; in principe gaat hun samenzijn vooraf aan de samenleving, 
want het is met hun zijn gegeven. Dat is, zoals we later zullen zien, wat Hegel in 
zijn explicitering van de subjectieve geest tot uitdrukking brengt.

Een dergelijke samenleving waarin zij hun zelfzijn en samenzijn tot 
uitdrukking kunnen brengen, vormt de eindige ontmoetingsplaats, de agora 
voor die vrije individuen. Deze plek van samenkomst wordt overwelfd door 
de oneindige hemelkoepel waaronder zij allen verenigd zijn en waarheen hun 
stemmen opstijgen. Op deze plaats bespreken zij in dialogen, in voor een 
publiek ten gehore gebrachte monologen en verhalen en in steeds wisselende 
discussiegroepen de spontaan geleefde samenhang van zin en zijn en richten 
zij zich op het ten uitvoer brengen daarvan.158 Zo kan de zin van een vrije 
samenleving in beelden gevat worden. Een wijsgerige reflectie vraagt echter 
om meer. Wij menen, dat Hegels filosofie een voorlopig hoogtepunt was, en 
nog altijd in zekere mate is, in het expliciteren van de door middel van dit beeld 
geschilderde samenhang van zin en zijn. Van dit hoogtepunt uit willen wij dan 
ook verder kijken.

De mensen hebben altijd geleefd vanuit hun vertrouwen in de innerlijke 
samenhang van zin en zijn. Dit vertrouwen is gebaseerd op het niet te weerleggen 
gegeven dat menselijke motieven, in de zin van de drang tot kennisverwerving 
enerzijds en doelmatig handelen anderzijds, alsook het eigen gebied van de uit 
de mens zelf oprijzende zinvolle fantasiegestalten, altijd in meer of mindere 
mate gerealiseerd konden worden.

Vragen naar de zekerheid van de zin van het gegevene

Als we reflecteren op het dierlijke gedrag, dan spreekt uit dit gedrag,  vanuit 
dit menselijk perspectief gezien, evenzeer deze spontane, maar voor de dieren 
zelf immanent blijvende, zekerheid. De eekhoorn legt zijn voorraden voor de 

158 Het hier gebruikte beeld vertoont enige overeenkomst met Richard Rorty’s 
“conversation of mankind”, waarvoor geldt dat alle waardeoordelen evenveel 
waard zijn, geen is meer waard dan een ander, het zijn allemaal elementen in 
de “conversation of mankind”. Wij gaan er echter van uit, in tegenstelling 
tot Rorty, en deze studie beoogt dat standpunt aannemelijk te maken, dat de 
samenhang van zin en zijn een concrete differentiatie in waardevolle dingen 
en handelingen, een zinvolle differentiatie in hun waarde-rangorde en in de 
daarmee corresponderende verschillen van zin en waarde van waardeoordelen 
niet alleen mogelijk maakt maar zelfs eist. De waren die op deze markt worden 
aangeprezen verschillen, zoals op iedere markt, in kwaliteit en sommige van de 
aangeboden vruchten zijn dikwijls ook rot. Zie zijn Philosophy and the Mirror 
of Nature (Princeton, 1981) over de rol van de filosofie in de “conversation of 
mankind’, p. 389 e.v.
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winter aan, de vogel kiest vanaf de rotswand de vrije val, strekt zijn vleugels en 
zeilt, gedragen door de lucht en eigen kracht, de einder tegemoet. Onnoemelijk 
veel zijn de beelden die we kunnen oproepen om de zekerheid waarin de 
dieren leven aan te geven: zowel de levenloze als de levende werkelijkheid 
beantwoordt in hoge mate aan hun levensproject. Zelfs de plant, zo lijkt het 
ons, drukt dit vertrouwen uit: zoals deze haar zaden onbekommerd laat vallen, 
als is zij er zeker van dat in het voorjaar nieuwe gewassen daaruit voort zullen 
komen.159

Binnen de sfeer van het organische leven, maar ook in de menselijke sfeer, 
heerst evenzeer het toeval, het toeval dat gelijk schijnt te zijn aan het zinloze. 
Het zaad dat nu net op de harde rotsbodem valt en niet op de vruchtbare aarde 
– en doet het dat laatste wel dan is dat evenzeer toevallig –, de voorraadkamer 
van het knaagdier die door de regen wordt weggespoeld. Maar dit alles is toeval 
juist tegen de achtergrond van de eenheid van zin en zijn waarin en waaruit 
levende wezens bestaan. Eerst en vooral tegenover dat decor kan het toeval 
destructief genoemd worden ten aanzien van het leven, alsook het leven 
bevorderend. Deze zin van het toeval bezit het toevallige gebeuren niet van 
zichzelf maar ontleent het aan zijn functie, zijn negatieve of positieve betekenis 
voor het leven.

Juist vanwege dit voortdurend spontaan voltrekken en bevestigd vinden van 
deze overtuiging bleef ze, en blijft ze in het dagelijkse leven vrijwel nog altijd, 
als zodanig ongereflecteerd en ongenoemd. Telkens stilstaan bij de vraag naar 
de rechtmatigheid van deze zekerheid, die zelfs, of die juist, aan de triviaalste 
handeling ten grondslag ligt, zou integendeel het leven voortdurend blokkeren 
en op den duur onmogelijk maken.

Nu lijkt de filosofie de activiteit waarbij meer dan ergens anders aan de rem 
getrokken wordt om de voortdurende stroom van het leven, het gebeuren 
van de werkelijkheid een halt toe te roepen teneinde het leven, waaronder 
ook het wetenschappelijke bedrijf, en alle facetten van de werkelijkheid in het 
algemeen ten volle te kunnen vatten. De wrevel die deze filosofische houding 
op kan wekken is niet van vandaag of gisteren, maar doet zich al voor sinds de 
veroordeling van Socrates. Socrates die de gangbare overtuigingen, de kennis 
en manieren van doen die binnen zijn samenleving heersten, voortkomend 
uit het door allen gedeelde en praktisch tot uitdrukking komende spontane 
vertrouwen in de samenhang van zin en zijn, op hun houdbaarheid beproefde, 
want suggererend niet te weten wat deze nu eigenlijk inhielden en of ze terecht 

159 Deze zorgeloosheid van het organische leven dat spontaan zinvol groeit en 
bloeit, wordt al verwoord in Mattheus 6: 28 en Lukas 12: 27: “Aanmerkt de 
leliën des velds, hoe zij wassen  (“groeien”); zij arbeiden niet en spinnen niet, 
en ik zeg u, dat ook Salomo in al zijne heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk 
eene van deze.”
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en waar waren. Het was echter Socrates’ bedoeling om langs deze weg te 
komen tot weten dat in de onwrikbare ideeën zijn oriëntatie vond. Daarmee 
ondermijnde hij enerzijds de normen van het dagelijkse leven, het spontaan 
geleefde vertrouwen in de eenheid van zin en zijn, maar anderzijds was het 
zijn bedoeling het leven de rotsvaste samenhang van zin en zijn in de ideeën te 
verschaffen.160 Dit pogen werd hem niet in dank afgenomen.

De bovenstaande beweringen over het algemeen te constateren menselijk 
verschijnsel van deze spontaan geleefde zekerheid zijn op zichzelf genomen 
het resultaat van wijsgerige reflectie. Een reflectie, die, als ze ontspoort, tot de 
ontkenning van enigerlei zin van zijn kan leiden. 

Vragen naar de zin van zijn leidt uiteindelijk tot niets: nihilisme

Het nihilisme, in al zijn verschijningsvormen, met als de meest omvattende 
de negatie van enigerlei, te ontwaren of te kennen, oorspronkelijk verband 
tussen zin en zijn, deze ontkenning als bevestiging van het ‘niets’ waaruit als 
ijle damp de hedendaagse cultuur op zou stijgen, laten we in zoverre buiten 
beschouwing, dat we door een andere aanpak dit nihilisme als vanzelf in zijn 
eigen, ware proporties zullen weergeven. Overigens speelt in het dagelijks 
leven weloverwogen nihilisme nauwelijks of geen rol.

Het is zelfs de vraag of mensen, al doende bezig met de dingen van de dag, 
zich er veel aan gelegen laten liggen als hun deze spiegel van het nihilisme 
voorgehouden wordt. De reacties kunnen divers zijn: lopend van onbegrip 
en onverschilligheid tot de verzekering dat het de voorgespiegelden niet 
onbekend was dat hun opvattingen, stelregels en waarden op ‘niets’ gebaseerd 
waren, maar dat zij, daardoor niet uit het veld geslagen, overgaan tot de orde 
van de dag.

Dergelijke houdingen zijn evenzeer te onderscheiden aan hedendaagse 
wijsgerige stromingen.161 Daarbij schijnt een hernieuwde, bij het tijdsgewricht 

160 Het is deze positief-sceptische houding die de ontwikkeling van de westerse 
filosofie heeft voortgedreven en waarvan in zekere zin Hegels filosofie de 
samenvattende systematische voltooiing is geweest.

161 “Nihilisme” is de algemene noemer waaronder deze stromingen zijn onder te 
brengen; in zijn meest omvattende betekenis is het nihilisme de ontkenning van 
enigerlei innerlijke band van zin en zijn. Wij vinden deze meest omvattende 
betekenis in de cultuurkritiek van Nietzsche. Het zoeken naar absolute waarheid 
die de westers filosofie vanaf het begin heeft gekenmerkt, heeft volgens 
Nietzsche tot nihilisme geleid, namelijk  tot het decadente levensgevoel, dat er 
geen waarheid is. Waar volgens Nietzsche het sterke leven op antwoordt door 
van dit levensgevoel en het zoeken naar waarheid af te zien en te komen tot een 
ontplooiing van het sterke leven. Ondanks deze cultuurkritiek wil de metafysica 
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passende en op de toekomst gerichte bezinning op de menselijke relatie tot 
de absolute samenhang van zin en zijn onmogelijk te zijn. De afwijzing van 
metafysica,162 traditioneel die vorm van wijsbegeerte die deze samenhang 
onderzoekt en expliciteert, is in deze tijd zo algemeen geworden, dat het 
beoefenen van metafysica met de intentie nieuwe, veelbelovende wegen 
te openen vechten tegen de bierkaai lijkt te zijn.163 Het beoefenen van 

in de zin van Hollak nog altijd de innerlijke band van zin en zijn die impliciet in 
de menselijke ervaring van mens en wereld besloten ligt, expliciteren. Hegels 
explicitering van de absolute rede als immanent aan alle werkelijkheid is in 
die zin een belangrijke stap in dat project van de westerse filosofie geweest. 
Zodoende zouden we kunnen zeggen, dat daar waar een filosofie zich presenteert 
als anti-metafysisch meer of minder expliciet de innerlijke band tussen zin 
en zijn volledig wordt ontkend, of tenminste als voor menselijke ervaring 
ontoegankelijk wordt verklaard. Waarbij dit laatste eigenlijk hetzelfde resultaat 
oplevert als het eerste: menselijke zingeving en waarden zijn op ‘niets’ gebaseerd. 
Op deze wijze door ons gedefinieerd, vallen vele twintigste-eeuwse wijsgerige 
stromingen onder dit nihilisme in metafysische zin: het logisch-positivisme van 
de Wiener Kreis, de analytische filosofie, het kritisch rationalisme, de filosofie 
van het communicatieve handelen, het postmodernisme. De metafysische 
intentie de innerlijke band van zin en zijn te expliciteren, postuleert daarmee 
geen (totalitaire) eenheid van zin, maar integendeel een onuitputtelijke bron van 
zin; die overigens in principe in de democratische samenleving tot haar recht 
kan komen.

162 Zie: J.A. Aertsen, ‘Eenheid en veelheid. Thomas van Aquino over een 
grondvraag van de metafysiek’ in: G. de Grunt, P. Leenhouwers en D. Loose 
(red.), De weerbarstige werkelijkheid. Essays over metafysiek, University Press 
Tilburg, 1989 (Berger-bundel), p. 52/53: “In een reeks van publicaties heeft 
Herman Berger aandacht gevraagd voor een wijsgerig vragen dat zichzelf als 
metafysiek verstaat. (…) Berger beseft dat deze wijze van filosofiebeoefening 
ingaat tegen het heersende denkklimaat. Zo schrijft hij (…): “Maar de huidige 
wijsbegeerte is geen metafysiek meer, want het huidige waarheidsregiem is het 
regiem van de wetenschappelijke waarheid.” Metafysiek past niet in dit regiem, 
want de wetenschap kan de vraag naar de zinvolheid van het bestaan, naar de 
eenheid van alle werkelijkheid niet stellen. “Er is in deze zin een tegenstelling 
tussen metafysiek en wetenschap.” (…) De metafysica moet aannemen dat de 
werkelijkheid op een of andere manier een een eenheid vormt. Immers over 
een totaal disperate werkelijkheid zou niets zinnigs te zeggen zijn. (…) De 
eenheidsvraag is niet alleen van oudsher een grondvraag in de filosofie geweest, 
maar is vaak ook gezien als iets dat kenmerkend is voor de wijsbegeerte als 
zodanig.”      

163 In Nederland zien we dat de Geert Grote Universiteit (GGU) in Deventer als 
doelstelling heeft een hernieuwde waardering van een metafysische benadering 
van zowel de maatschappelijke als de fysieke werkelijkheid. Met het gedachtegoed 
van de GGU voelen zich onder meer verwant: H. Berger, O.G. Heldering, J.H. 
Lensink, D. Meuwissen en R. te Velde. De GGU geeft in samenwerking met de 
Deventer Universitaire Pers boeken en cahiers uit. Door de GGU zijn onder 
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metafysica wordt afgedaan als het achterhoedegevecht van onzekeren tegen 
de onstuitbare anti-metafysische krachten van de postmoderne tijd. Voor de 
geestesgesteldheid van deze tijd is de mens te zeer eindig om nog op enigerlei 
wijze iets zinnigs over het absolute te berde te kunnen brengen. Pijlen van 
bittere spot of een meewarig schouderophalen vallen de metafysici ten deel; 
zij die ondanks de onloochenbare feiten nog wanhopig proberen naar absolute 
zekerheid, zin en waarheid te zoeken. De tijd zal leren of het belachelijk maken 
van de pogingen tot explicitering van de relatie van de mens met het absolute 
zich niet als een boemerang tegen dit verwerpen van “de waarheid” zal keren. 
Een tegenkracht die niet voortkomt uit ressentiment, uit wraakzucht tegen 
degenen die de “absolute waarheid” om zeep geholpen zouden hebben, maar 
wel uit de bewogenheid die voortkomt uit het besef dat de mens ernaar streeft, 
moet streven in de waarheid te staan en te leven.

De broze geleefde samenhang van zin en zijn

In deze inleiding wordt nog in het midden gelaten in hoeverre het vertrouwen 
in de geleefde samenhang van zin en zijn absoluut gerechtvaardigd is. 
Hieronder  zullen we door middel van een confrontatie met Hegels opvatting 
met betrekking tot deze fundamentele kwestie de weg aangeven waarlangs, 
in onze visie, de oplossing gevonden kan worden. Of het van overmoed van 
filosofen getuigt wanneer deze menen met betrekking tot die samenhang een 
positief of een negatief antwoord te kunnen geven, of beter, een complex van 
antwoorden, dat is een vraag, die op zichzelf weer wijsgerige beantwoording 
behoeft. Weliswaar moeten voor alle existentiële problemen – waarvan de hier 
aan de orde zijnde een van de nijpendste en alomvattendste is – de antwoorden 
in de praktijk van het leven gezocht worden, maar de meest aannemelijke 
beantwoording daarvan blijft de taak van de wijsbegeerte.

De vraag naar de absolute samenhang van zin en zijn, kan spontaan, bij wie 
dan ook, uit het leven zelf opkomen. Samengevat komt die dan op de volgende 
formulering neer: “wat is de zin van mijn bestaan, heeft mijn bestaan wel zin, 
wat is de zin van het met anderen verkeren?” Of zelfs, voortvloeiend uit de 
geest van deze tijd, “dergelijke vragen hebben geen zin”, of nog sterker: “de 
totale werkelijkheid, de kosmos, de aarde, de samenleving, dat alles heeft geen 
zin, maar desondanks ploeteren we toch maar voort”. Uit het feit dat deze 

meer de volgende voor onze studie van belang zijnde publicaties uitgegeven: 
D.H.M. Meuwissen, Hegel en de Vrijheid in Europa, Deventer, 2007 (Von Laun 
Lezing 2007) en J. Buve en T. Slootweg (red.), Hegel Actueel; Over de betekenis 
van het Hegeliaanse denken voor wetenschap, religie en politiek in de XXIe eeuw, 
Deventer, 2008. 



114

Deel 1 – Hoofdstuk 2

problematiek, in wat voor gestalten deze zich ook voordoet, de hedendaagse 
wereld doortrekt, blijkt tevens de innige band die de filosofie met het leven 
heeft.

Wij menen te moeten stellen dat de hedendaagse vernietiging – theoretisch 
in haar zuiverste vorm door wijsbegeerte voltrokken – van het oorspronkelijke 
vertrouwen in de samenhang van zin en zijn, in allerhoogste mate tot 
uitdrukking komend in het volstrekt illusoir verklaren van “waarheid”, niet 
zozeer een positieve verworvenheid is, respectievelijk diepzinnig inzicht, 
maar eerder het symptoom van een fundamentele crisis en dus tegelijk 
aangrijpingspunt voor (cultuur)kritiek.164 Positief aan deze ontwikkeling, deze 
sfeer, deze alles doortrekkende wasem is, dat ze kan aansporen tot hernieuwde 
bezinning op de innerlijke samenhang van zin en zijn en op de wijzen waarop 
deze tot uitdrukking kan komen.

Dat de samenhang van zin en zijn voor de eindige mens nooit volstrekt 
onverbrekelijk gegeven is, dat feit was de mensen al lang voor de komst van 
het moderne nihilisme bekend. Indien dit vertrouwen echter in het dagelijkse 
leven op enigerlei moment verloren gaat, in crisissituaties, onder de druk 
der omstandigheden, door bepaalde ervaringen of zelfs spontaan, zonder 
aantoonbare aanleiding de wereld en het menselijke doen en laten als van 
zin ontdaan wordt ervaren, dan zijn er verschillende antwoorden mogelijk 
op dat verlies. Naast de wanhoop die tot zelfdestructie kan leiden, is de 
meest gangbare, vaak geruststellende hedendaagse reactie daarop dat van de 
subjectivering van zin, een subjectivering die zich weer in tal van gestalten 
kan voordoen. Dat antwoord luidt dan, dat zin slechts door de mens aan de 
werkelijkheid  wordt  toegekend. Dit lijkt dan geruststellend, omdat hier toch 
weer een innerlijke samenhang tussen het menselijke zijn en menselijke zin 
gesteld wordt; waarbij alles dat niet menselijk is aan zijn lot overgelaten wordt, 
want slechts als kapstok dienend – dat is zijn minimale zin – voor menselijke 
zingeving.

Een subjectivering van zin die weer gespannen kan liggen tussen 
individualisme en collectivisme. Zingeving die slechts voor eenieder 
afzonderlijk geldt tot zin die gezamenlijk, in de cultuur en het sociale leven tot 
uitdrukking wordt gebracht en ervaren.

Het spontaan geleefde verbond tussen zin en zijn doortrekt het menselijke 
leven, maar niemand verklaart expliciet bij enigerlei handeling of uitspraak over 
wat dan ook, dat het hem of haar erom te doen is nu precies deze samenhang 

164 Zie H. Berger in: Harry Willems (red.), Woordenboek Filosofie, Assen, 1992, 
over ‘Zin’ (6). P. 494: “Zinloosheid of nihilisme kan dus nooit een metafysische 
affirmatie zijn. Ze is in feite een diagnostische cultuurfilosofische affirmatie 
over onze tijd die, door de oriëntatie op nut, eigen inspanning en beheersing 
van jezelf, van de ander en van de wereld, de zinervaring bemoeilijkt.”
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tot uitdrukking te brengen. Indien iemand dat wel en bij voortduring zou 
doen, zou men hem zeer waarschijnlijk enige psychotherapeutische hulp 
aanraden. Vandaar dat het nog wel eens voorkomt dat men filosofen die zich 
over dit onderwerp buigen hetzelfde zou willen voorschrijven.165 Sterker 
nog, de afrekening met de waarheid wordt in zich rondgesproken hebbende, 
wijsgerige kringen zelf opgevat als het heilzame medicijn voor de metafysici 
die zich alsnog met de absolute betekenis van zin en zijn bezig houden.

Het is ondanks dit alles volgens ons duidelijk, dat het vertrouwen in deze 
samenhang het fundament van alle menselijke verschijnselen vormt en dat 
nu juist in situaties waarin dit vertrouwen ontbreekt van crises – individueel, 
sociaal of cultureel – sprake is.

De bewering: de mens leeft vanuit zijn zekerheid van de innerlijke samenhang 
van zin en zijn, moet natuurlijk geamendeerd, uitgebreid en concreter gesteld 
worden. In werkelijkheid leven de mensen tezamen vanuit de zekerheid van de 
innerlijke samenhang van zin en zijn. Of omgekeerd: deze, misschien illusoire 
166, samenhang die allen pragmatisch zijn toegedaan, maakt het samenleven, 

165 Bijvoorbeeld A.J. Ayer, Introduction to Logical Positivism, Glencoe, Free Press, 
1959, p. 8: “The metaphysician is treated no longer as a criminal but as a patient:  
there may be good reasons why he says the strange things he does.” Dit citaat 
is ontleend aan L.E. Fleischhacker, Beyond structure. The Power and Limitations 
of Mathematical Thought in Common Sense, Science and Philosophy, Frankfurt 
a/M, 1995, p. 153. In het denken van Ayer krijgt de analytische filosofie een 
sterk neopositivistische inslag. In het neopositivisme wordt de cognitiviteit 
of het kenbare tot natuurwetenschappelijke en mathematische cognitiviteit 
gereduceerd. Uitsluitend empirisch-verifieerbare en analytische uitspraken zijn 
cognitief. De uitspraken die betrekking hebben op de zin van het bestaan, het 
religieuze of de werkelijkheid behoren niet tot een wetenschappelijke filosofie. 
In 1935 verschijnt Language, Truth and Logic   (London 1974) van Ayer. In dat 
zelfde jaar wordt R.G. Collingwood benoemd tot hoogleraar metafysica in het 
neopositivistisch geörienteerde Oxford. Collingwood verzet zich in zijn werk 
tegen het denken van Ayer. Het project van Collingwood was de verdediging 
van de mogelijkheid van een hedendaagse metaysica. Zie R.G. Collingwood, 
An Essay on Metaphysics – Part I, Oxford, 1940. (Nederlandse vertaling: Over 
metafysica, Ingeleid, vertaald, geannoteerd en van een afsluitend essay voorzien 
door Guido Vanheeswijck,  Kampen, 1996)  

166 We zien bij R. te Velde een zekere analogie met betrekking tot de idee van de 
menselijke persoon: “Want wat betekent het in het licht van onze rationele kennis 
van de wereld dat mensen elkaar bejegenen en ervaren als een persoon, als een 
individu met een unieke betekenis en waardigheid? Kan men zeggen dat mensen 
personen zijn? Of is de titel persoon niet een symbolische fictie waarvan wij ons 
bedienen ten behoeve van de morele en juridische vormgeving van het menselijke 
leven? De natuurlijke wereld zoals we die in onze wetenschap leren kennen en 
door onze techniek omvormen biedt steeds minder ruimte voor traditionele 
personen. Wij beleven en ervaren onszelf van binnenuit noodzakelijkerwijs 
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dat voor elk afzonderlijk noodzakelijk is om te zijn, pas mogelijk. Een zekere 
mate van overeenstemming en geloof in die samenhang is voor de, door de 
noodzakelijkheden van het leven en door het toeval, op elkaar betrokkenen 
nodig om te bestaan.

Maar dat is geen eenvoudige zaak, op vele niveaus moet deze zekerheid 
steeds weer tot stand worden gebracht en is ze al steeds tot stand gebracht, 
waarbij telkens mislukkingen op de loer kunnen liggen. Zo kunnen evenzeer het 
meer triviale en het meer verhevene samen gaan, in een steeds weer wisselende 
dagelijkse vermenging op grond van deze fundamentele samenhang en kan het 

als een ‘zelf’, als een bewust centrum van waarderingen, strevingen, gevoelens 
en gedachten, en zo beleven we door empathie en emotionele identificatie ook 
andere mensen, soms zelfs dieren, als personen. Maar de vraag is of de status 
van de mens als persoon een rationele rechtvaardiging kan vinden buiten de 
symbolische vorm van die bejegening.” (‘Over God als persoon. Kuitert, De 
Dijn en Thomas van Aquino’, Jaarboek Thomas-Instituut Utrecht, 2007, p. 83) 
Vergelijk dit met Nietzsche’s opvatting over wil tot waarheid en moraal die in zijn 
visie slechts pragmatisch is voor het samenleven en geen diepere metafysische 
zin heeft. Als metafysica ontkend wordt blijft uitsluitend het pragmatische over. 
Wij zien in deze wijsgerige benadering van de menselijke persoon een zekere 
parallel of analogie met de filosofie van het “alsof” van Hans Vaihinger (1852-
1933, diens boek Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, praktischen 
und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus, 
Leipzig, 1918), die onder invloed van Kant en Nietzsche alle fundamentele 
wijsgerige en wetenschappelijke begrippen tot “fictie” verklaart, maar dan 
wel ficties die een positieve pragmatische betekenis hebben. In verband met 
het Amerikaanse pragmatisme (van o.a. William James), dat Scheler radicaal 
afwijst, schrijft Scheler (‘Die deutsche Philosophie der Gegenwart’ in de 
band Wesen und Formen der Sympathie, Bern/München, 1973, p. 296 e.v.), dat 
Vaihinger eigenlijk nog vasthoudt aan het oude waarheidsbegrip, maar dat 
beperkt tot het “onmiddellijk ware” van de zuivere zintuiglijke indrukken, en 
“Alles was darüber hinausragt – seien es Kategorien (...) seien es unanschauliche 
theoretische Setzungen (z.b. ... Gott, unsterbliche Seele), d.h. das denkbar 
Verschiedenartigste und logisch Verschiedenwertigste fasst Vaihinger unter 
der Begriff “Fiktion”; so ergibt sich in letzter Linie die Lehre, dass die  Fiktion  
sozusagen der tragende Grund und Sinn der Welt selber sei, und das zwischen 
Erkenntnis und Dichtung (...) im letzten Grunde nur der einzige Unterschied 
sei, dass die eine Fiktion praktisch brauchbar sei, die andere nicht und nur der 
Betrachtung und dem aesthetischen Genuss diene.” In de lijn van Hollak voegen 
wij hieraan toe, dat de menselijke geest als transcendentale openheid in beginsel 
toegang heeft tot alle zijn en dientengevolge ook tot het zijn van de persoon en 
dat het dus zinvoller is om te trachten – op basis van verdere ervaringen – tot 
een dieper begrip van de persoon door te dringen, dan te blijven staan bij de 
“persoon”  als slechts pragmatisch zinvolle fictie. 
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eerste het laatste overwoekeren of volstrekt uit het zicht doen verdwijnen. Dan 
bijvoorbeeld kan zich de ervaring van zinverlies voordoen.167

De tragi-komische situatie van de mens

Het tot stand brengen van de samenhang van zin en zijn is de mensen opgegeven 
– waardoor het kan schijnen, dat het slechts een subjectieve aangelegenheid 
is –, en dit streven is vaak gespannen tussen het tragische en het komische en 
tussen het vervulde en de leegte. Tal van woorden, waarvan sommige bijna niet 
meer gebruikt mogen worden: vreugde en verdriet, kleine genoegens en grote 
vervulling, geven de gemoedsgesteldheden weer met betrekking tot het tot 
stand brengen van de samenhang van zin en zijn of het falen daarvan.

Dit is de sfeer waaraan de kunst, de literaire in het bijzonder, haar stof 
ontleent. Aan haar, zoals aan de filosofie, kan de vraag gesteld worden of ze 
op deze wijze bijdraagt aan dieper inzicht in deze samenhang en daarmee een 
meerwaarde vertegenwoordigt voor het leven zelf.

Waarom zou men om wijzer te worden zich eerder bezig moeten houden 
met de literaire tragedies en hun tragische helden dan met de filosofie? De 
filosofie die het negatieve, het duistere van het bestaan zou veronachtzamen 
door slechts het redelijke, het zinvolle van de werkelijkheid te willen zien en 
te ontsluieren. Een dergelijke negatieve kritiek ten aanzien van de filosofie 
kan met eenzelfde ongenuanceerde beoordeling gepareerd worden door te 
stellen dat de kunstzinnige tragedies volstrekt overbodig zijn,  daar werkelijke 
tragedies dichter bij huis te vinden zijn: de dood van de naaste, kinderverdriet, 
de bestolen bejaarde, het vertrouwde mooie landschap dat onherstelbaar 

167 Het boek Titaantjes van Nescio, dat zich rond 1900 afspeelt, is binnen de 
Nederlandse cultuur de literaire verwoording van dit contrast tussen het als 
ondraaglijk triviaal ervaren dagelijkse leven en het, door Nederlandse nuchterheid 
onderkoelde, extatische verlangen naar een leven bezield met ultieme zin, 
het koninkrijk Gods. (Nescio, Verzameld werk, a.w. Deel I, p. 41 e.v.) Dit laat-
negentiende-eeuwse levensgevoel, als reflex op de moderne samenleving, is 
ook in andere fin-de-siècleliteratuur terug te vinden, bijvoorbeeld bij Tsjechov 
in zijn toneelstuk De drie zusters uit 1900. De zusters zitten gevangen in een 
verstikkende sfeer van uitzichtloosheid. Dit verlangen om te ontkomen aan het 
banale leven is zelfs zo getrivialiseerd, dat het slechts tot uitdrukking komt in 
de verzuchting van Irina, de jongste van de drie zusters: “Naar Moskou, naar 
Moskou…!” Nog geen halve eeuw later is in Samuel Becketts Wachten op Godot, 
Amsterdam, 2006, uit 1948 dit wachten tenslotte uitgelopen op niets. Hiermee 
is de ruimte geopend waarin de postmoderne vernietiging van alle zin zich 
ophoudt, daar in het postmoderne fin-de-sièclelevensgevoel het niets als de 
zijnszin van het absolute wordt verstaan. Zie voor dit laatste Nietzsches vraag, 
p. 419/420.
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vernield is, om van oorlogen nog maar niet te spreken, deze gestalten van de 
dood.168

Vanuit het gezichtspunt van het leed van het gewone leven is grote tragische 
kunst even overbodig als filosofie. Ze biedt de concrete mens die lijdt geen 
troost en verschaft slechts stof tot reflectie voor de filosoof  die over het project 
van het zoeken naar het begrijpelijke of de zin van de wereld wil reflecteren en 
het ter discussie wil stellen.

De tragedies van het werkelijke leven leren ons, met harde hand, dat we geen  
absolute  macht hebben over het verbond van zin en zijn. Het is nu juist de taak 
van de filosofie te laten zien waarom dat zo is en de richting aan te geven waarin 
de positiviteit van zin en zijn wel gezocht kan worden. Daarbij veronachtzaamt 
ze de werkelijke en de kunstzinnige tragedies niet.

Het tragische is geworteld in de machteloosheid ten opzichte van deze 
toestand – de condition humaine –, namelijk de absolute, positieve eenheid van 
zin en zijn ten overstaan van voldongen, verpletterende feiten uiteraard nooit 
in de hand te hebben. Het oerkomische schuilt in die situaties waarin men 
pretendeert dit wel te kunnen – in principe  “alles te kunnen” – maar waarin 
men door de feiten op z’n nummer gezet wordt, zonder dat dit werkelijk tot 
een catastrofe leidt. Vandaar dat er soms een vloeiende overgang is tussen het 
komische en tragische, het samengaan van de traan en de lach. Zo bevinden het 
tragische en het komische zich diametraal tegenover elkaar op de omgrenzing 
van de menselijke eindigheid.

Het besef van het eigen bestaan dwingt tot de vraag naar de zin daarvan

De filosofie kan de vraag stellen waarin de meerwaarde van de kunst in deze 
schuilt; de vraag die traditioneel door het banale gezonde verstand aan de 
kunstzinnige tragedie en de filosofie wordt gesteld. Een voorlopig, wijsgerig 
en bondig antwoord daarop kan luiden: het behoort tot het wezen van de mens 
dat hij zich over zijn eigen bestaan buigt, om naar de zin ervan te vragen en 
deze te ontdekken. De zin, of intentie van die eeuwige reflectie moet gezocht 
worden in het blootleggen, het ontvangen en uiteindelijk het verhogen van zin. 

168 Zie D.M. De Petter, Begrip en Werkelijkheid. Aan de overzijde van het concep-
tualisme, Hilversum/Antwerpen, 1964, hoofdstuk XI: ‘Dood en onsterflijkheid’, 
waar hij de betekenis van het overlijden van een persoon waarmee men innerlijk 
verbonden is, weergeeft. Dan is de ander nog slechts tot herinnering geworden. 
Metafysisch gesproken hebben we hier te maken met de absolute verdeeldheid, 
de oneindige afstand, het uiteenrukken van zin en zijn. De reële samenhang van 
zin en zijn die oorspronkelijk met het werkelijke bestaan van de ander, met nu 
juist díe persoon, gegeven was, en die voor ons van zo grote betekenis was, is 
ons ontvallen. We staan dan met lege handen.
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We zouden dit op de volgende wijze kunnen samenvatten: in de filosofie 
gaat het om het zelfbegrip van de mens.169 De hiermee uitgedrukte innerlijke 
verwantschap tussen filosofie en het menselijke zelfzijn kunnen we op de 
volgende uiterst beknopte wijze verwoorden. Traditioneel stelt de filosofie 
zowel extensief als intensief haar vraag, of haar vragen, over “alles”. Maar ook 
kan gezegd worden dat de mens als zelfzijn, dat is als geestelijk wezen, in principe 
open staat voor “alles”. De filosofie doet dus niets anders in haar systematische 
ontvouwing van haar vragen naar “alles” dan dit openstaan te actualiseren of te 
functionaliseren. Een omvattende filosofie zal dus beide polen, het geestelijk 
openstaan en die ontvouwing van haar vragen in samenhang met elkaar 
ontwikkelen. Dat is nu precies wat Hegel met het geheel van zijn filosofie tot 
uitdrukking heeft gebracht. Een filosofie die haar essentiële vragen, naar het 
absolute, ontwikkelt, ontwikkelt dus tevens essentieel zelfbegrip.170

Hoewel de samenhang van zin en zijn niet een permanent onderwerp van 
gesprek is, wordt de term “zin” echter wel vaak in het dagelijkse verkeer en in 
meer theoretische beschouwingen, in tal van betekenissen, expliciet gebruikt. 
Dat deze betekenissen van “zin”, hoe ver deze ook uiteen kunnen liggen, 
terug te voeren zijn naar die oorspronkelijke samenhang, laten we hier buiten 
beschouwing.

Het zíjn van iets, van wat dan ook, “het is” als zodanig, blijft veel meer 
impliciet, hoewel het “het is zo, en niet anders” onderwerp van felle discussies 
en zelfs aanleiding tot gewapend geweld kan zijn.171 Wijsgerig gesproken ligt 
dagelijkse “zin” meer aan de oppervlakte en “zijn” als zodanig meer verborgen. 
Uiteraard komt de essentiële betekenis, het wijsgerige “als zodanig” van  het 
“zijn als zijn” en de “zin als zin” en hun innerlijke samenhang in het dagelijkse 
discours niet aan de orde.

Na deze inleiding, waarin het spontane vertrouwen in de samenhang van 
zin en zijn van allerlei kanten werd belicht, is het nu tijd om uitgangspunten 
voor een wijsgerige explicitering van deze samenhang te ontwikkelen.

169 Een werkelijke metafysica, p. 156: “…dat het in de filosofie tenslotte gaat om 
het zelfbegrip van de mens en dat betekent dat men alles tenslotte vanuit zijn 
zelfzijn als zodanig zal moeten trachten te begrijpen.” 

170 Een werkelijke metafysica, p. 159, bedoelde alomvattende openheid van 
de menselijke geest: ”… (kan) als zodanig eerst in een denker tot adequate 
uitdrukking worden gebracht.” Hollak: “Ik stel dit voor de westerse cultuur (…) 
Ik zeg (…) niet dat deze ervaring en dit tot begrip komen van zichzelf ook langs 
die weg bereikt zou moeten worden in andere culturen.”

171 De dagelijks geuite meningen in de massamedia binnen de democratische 
samenlevingen hebben mede als functie eventueel tot geweld leidende 
spanningen te dempen; anderzijds roepen tegenwoordig in het openbaar geuite 
meningen over brandende kwesties vaak allerlei vormen van geweld weer op. 
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Hoe de vragen naar de samenhang van zin en zijn gesteld moeten worden 
opdat de metafysische explicitering daarvan uitgevoerd kan worden

We kunnen de geschiedenis van de westerse filosofie zien als het streven de 
samenhang van zin en zijn, dat is het absolute, te expliciteren en bovendien 
de pogingen van de mensen deze samenhang concreet gestalte te geven in dat 
licht te zien, teneinde deze pogingen meer in overeenstemming te brengen met 
het absolute. Sterk vereenvoudigend kunnen we zeggen dat dit project door 
de geest van deze tijd wordt afgewezen, daar in het hedendaagse gevoelen dit 
menselijke pogen niet meer in verband met het absolute gebracht kan worden, 
en zelfs niet mag worden. Het moge uit al het voorafgaande duidelijk zijn, dat 
wij een volstrekt andere opvatting daarover hebben. Wij stellen ons de vraag of 
die negatieve opvatting niet voortkomt uit het, door diverse factoren bepaalde, 
onvermogen in deze tijd om die verhouding op haar juiste waarde te schatten.172

Hierboven hebben we al aangegeven, dat in onze opvatting de explicitering 
van zin, zin die door het onmiddellijke kennen en handelen in de omgang met 
uitsneden van de werkelijkheid, waaronder de mens zelf, spontaan wordt 
voorondersteld, zodoende leidt tot wijsgerig zelfbegrip en daarmee, indien 
deze explicitering slaagt, tot diepere zin. Hegels filosofie zien wij als een 
voorlopig hoogtepunt in deze ontwikkeling.

In de hedendaagse stellingname, dat het vertrouwen in een aan de mens 
voorafgaande in het wezen van de werkelijkheid gelegen samenhang van zin 
en zijn een illusie is en dat een dergelijk vertrouwen slechts pragmatische 
betekenis heeft voor het samenleven, klinkt onder andere de echo door van de 
denkbeelden van Nietzsche.173 De filosoof die het geloof in een oorspronkelijke, 

172 Wat wij hier stellen wordt afgewezen, mede en vooral, op grond van de 
ervaringen in de twintigste eeuw met ideologieën die grote ellende hebben 
opgeleverd.     

173 Moraal, zowel in de zin van de meer impliciete, algemeen gangbare gewoonten 
alsook in de zin van de meer expliciete (algemeen gangbare) beoordelingen van 
handelingen en feitelijke toestanden, is de verschijning van de meer of minder 
uitgesproken wijze waarop mensen de eenheid van zin en zijn tot stand trachten 
te brengen; zie ook hoofdstuk 8: Levensbeschouwing en onderwijs en hun 
metafysische dimensie. In het hoofdstuk ‘Zur Naturgeschichte der Moral’ uit 
Jenseits von Gut und Böse. Vorspiel einer Philosophie der Zukunft stelt Nietzsche: 
“Jede Moral ist, im Gegensatz zum laisser aller (dat is hier in onze interpretatie: 
het vrije spel der natuurlijke aandriften) ein Stück Tyrannei gegen die “Natur”, 
auch gegen die “Vernunft”.“ Maar, Nietzsche geeft een positieve wending aan het 
heersen van deze “Tyrannei”, door te stellen: “Der wunderliche Tatbestand ist 
aber, daß alles, was es von Freiheit, Feinheit, Kühnheit, Tanz und meisterlicher 
Sicherheit auf Erden gibt oder gegeben hat, (…) sich erst vermöge der “Tyrannei 
solcher Willkür-Gesetze” entwickelt hat (…)”; in: Friedrich Nietzsche, Werke 
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aan de mens voorafgaande, eenheid van zin en zijn met zijn wijsgerige hamer 
verbrijzeld meende te hebben en die met diezelfde hamer mallen voor nieuwe 
zin gesmeed zou hebben, zin en ‘waarden’ als de vitale uitingen van een krachtig 
als uit nachtduistere, irrationele bron opborrelend leven.174 Een hernieuwde 
filosofische reflectie op deze problematiek wordt mede gericht door de vraag 
of dergelijke sjablonen voor de mensen van een nieuwe era  al of niet en in 
welke mate, zin kunnen hebben.

Het volgende betoog zal niet bestaan uit een recycling van de brokstukken 
die deze vernietigende strijdhamer achtergelaten zou hebben, maar uit het 
ontwikkelen van een aannemelijke legitimering van het vertrouwen dat de 
mens heeft in de oorspronkelijke samenhang van zin en zijn, een samenhang 
waarover de traditionele filosofie, en de metafysica in het bijzonder, al veel 
zinnigs, het onzinnige daargelaten, heeft gezegd. Deze rechtvaardiging heeft 
als uitgangspunt het geestelijk wezen van de mens – vandaar dat de filosofie 
van Hegel een centrale rol in onze beschouwing speelt –, gecompleteerd met, 
en verdiept door de metafysica van de participatie van het eindige zijn aan het 
oneindige zijn. In het voorwoord hebben we er al op gewezen dat Hollaks 
denken enerzijds stoelde op de filosofie van Hegel en anderzijds op zijn revisie 
van Thomas’ scheppingsidee.175 

III, Frankfurt/M, Berlin/Wien, 1969/72, p. 91/92. De moraal heeft hier dus 
slechts een pragmatische betekenis, ofwel verkrijgt haar zin doordat deze, in 
Nietzsches ogen, positieve resultaten tot gevolg heeft gehad. In deze visie is ze 
niet geworteld in een aan de mens voorafgaande eenheid van zin en zijn; en blijft 
dus de vraag hoe dergelijke schone resultaten kunnen bestaan, onbeantwoord. 
Hegels absolute rede daarentegen vertegenwoordigt de wijze waarop Hegel de 
absolute eenheid van zin en zijn tot uitdrukking heeft gebracht. 

174 Zie het gedicht uit Also sprach Zarathustra: “O Mensch! Gib acht” dat zich 
geleidelijk vormt, of opwelt uit de extase van “Das trunkene Lied”, bijna op 
het eind van het “Vierter und letzter Teil”; Friederich Nietzsche, Also sprach 
Zarathustra. Ein Buch für alle und keinen. München, 1979, p. 249. Door Mahler 
getoonzet in het vierde deel van zijn derde symfonie, gecomponeerd in de jaren 
1893-1896, betrekkelijk kort na het verschijnen van Nietzsche’s Zarathustra. 
De eerste vier delen drukken een hiërarchische opbouw uit van de wereld, 
uitgaande van de levenloze natuur, via de planten- en dierenwereld naar de 
mens. We zouden kunnen zeggen, dat Mahler in het vierde deel de condition 
humaine uitdrukt door genoemd gedicht van Nietzsche te gebruiken. Mahler 
volstaat daar echter niet mee, maar door een tekst uit Des Knaben Wunderhorn 
te gebruiken, waarin onder andere drie engelen einen süßen Gesang zingen, 
heft hij deze condition humaine op in de hemelse sfeer. Waarna tenslotte de, 
oorspronkelijke maar later door Mahler teruggetrokken, titel van het laatste 
deel luidde “Die himmlische Liebe”. Volgens onze informatie was Hollak een 
groot Mahler-liefhebber en -kenner.

175 In Nederland zijn, naast Hollak, nog enkele andere thomistisch geïnspireerde 
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We laden hiermee de schijn op ons, dat we ons toch met brokstukken uit de 
geschiedenis van de afgedane filosofie bezig houden. Wij zijn daarentegen van 
mening, dat de traditionele filosofie, mits kritisch gehanteerd en geactualiseerd, 
nog altijd uiterst vruchtbaar kan zijn voor het begrip van het heden.

Met “traditionele filosofie” hebben we zowel de klassieke, dat is de pre-
moderne, alsook de moderne, dat is de subjectfilosofie op het oog. We zouden 
kunnen zeggen, dat Hegel op zijn wijze beide reeds zinvol had samengesmeed. 
Vandaar de opvatting, dat met hem de traditionele filosofie voltooid zou zijn. 
Dat men die voltooiing gelijkstelt aan het “afgedaan hebben” van de traditionele 
filosofie, naast andere redenen die men daarvoor zou hebben, is in onze 
opvatting een voorbarige conclusie, die al geruime tijd voor grote verwarring 
heeft gezorgd. Dat wil zeggen, in onze visie, dat daardoor het doordringen tot 
een actueel en zinvol menselijk zelfbegrip onmogelijk wordt gemaakt. Zinvolle 
filosofie van het heden groeit op de humus die de traditionele filosofie op de 
bodem van zin en zijn heeft achtergelaten.

2.2 Metafysisch intermezzo

Zelfs nu, in deze tijd waarin in de verschillende sferen van het sociale, 
culturele en politieke leven een a-metafysische of zelfs een uitgesproken anti-
metafysische stemming heerst, worden er toch nog bepaalde metafysische 
tradities voortgezet en verder uitgewerkt.

Maar voordat we nader ingaan op onze metafysische positie moeten 
we ons de vraag stellen op grond van welke motieven in de tegenwoordige 
tijd metafysica wordt afgewezen. Die afwijzing kan expliciet, in een 
wijsgerig discours, tot uitdrukking komen, maar evenzeer zich voordoen als 
sfeerbepalend voor tal van levensgebieden waarin de vraag naar “de laatste 
dingen” een afgedane zaak is. Het is echter de vraag of niet juist daarin het 
fundamentele probleem van deze tijd gelegen is: het afwijzen van deze vraag 
en tengevolge daarvan het afwijzen van metafysica. 

Ons inziens ontleent het wijsgerig discours in het algemeen en het discours 
dat zich richt op metafysische problemen in het bijzonder zijn betekenis aan 
de relevantie die het kan hebben voor het werkelijke leven en gaat het daarbij 
niet slechts om een vrijblijvende academische discussie. Daar staat tegenover 
dat een academische discussie op zichzelf al een vorm van sociaal leven is en 
deel uitmaakt van het werkelijke leven; het gaat er dan om op welke vruchtbare 
wijze dat in de discussie tot uitdrukking komt. Het inleidende hoofdstuk tot 
ons werk en de onderwerpen in deel III (Metafysica en het heden) laten dan ook 

filosofen te noemen, zoals Aertsen, Barendse, Berger, De Petter, Peters, Te 
Velde en Van Velthoven. 
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zien dat het ons daarom gaat, het verbinden van metafysica met het werkelijke 
leven.

Met dit laatste sluiten we ons aan bij Hollaks intentie met betrekking tot de 
metafysica, die hij op de volgende wijze verwoordt.176

“Interviewer: U bent een van de weinige echte metafysici in Nederland, 
misschien wel de laatste.
Hollak: Misschien wel de laatste, maar misschien ook de eerste van een 
nieuwe vorm van metafysica.177

Interviewer: Gelooft u in een nieuwe toekomst voor de metafysica?
Hollak: Ik zelf ben ervan overtuigd dat op het ogenblik juist door de 
ontwikkeling van de verwetenschappelijking en vertechnisering van de 
samenleving de metafysica weer urgent wordt. En dat juist die samenleving 
een nieuw geformuleerde vorm van metafysica hard nodig heeft, omdat ze 
moet komen tot fundamentele gezichtspunten die niet in de wetenschap, 
niet in de techniek, niet in de existentiële fenomenologie enzovoort 
begrepen kunnen worden. De (metafysische)178 dimensie die ik in het 
begin heb aangeduid,179 kan juist in en door die samenleving zichtbaar 
gemaakt worden. Als ik dat niet kan laten zien, en verantwoorden dat die 
samenleving dit zelf noodzakelijk maakt, en ik dit niet uit het eigen begrip 
van die samenleving kan ontwikkelen, heeft mijn filosofie geen zin. Dan 
heeft mijn metafysica ook geen zin.”

Het was dus Hollaks overtuiging, dat de huidige samenleving essentieel 
metafysische vernieuwing nodig heeft en wij sluiten ons daarbij aan. Hieronder 
gaan we kort in op de wijsgerige gronden waarop metafysica wordt afgewezen 

176 Een werkelijke metafysica, p. 162.
177 Zie ook: J.R. Betz, “The Beauty of the Metaphysical Imagination”, in: C. 

Cunningham & P.M. Candler, Jr (Eds.) Belief and Metaphysics, SCM Press 
/ University of Nottingham, 2007, p. 41: “It seems de rigueur today to say 
that we live in a post-metaphysical age, or so we have been told, and that any 
discussion of metaphysics, even among theologians, will likely be received as an 
anachronism.” P. 44: “That is to say that without a metaphysical vision something 
of the aesthetics of Christian truth is also lost, and with it something of the 
beauty of the God who would draw or attract all things to himself.“ P. 45: “(…), 
one could characterize the inception of modern philosophy (and modernity in 
general) precisely in terms of the loss of the metaphysical imagination (…).” Betz 
wijst ook op de “verwondering” als de oorsprong van de filosofie (p. 45). En 
daarmee ook wat de zintuigen ons bieden, met betrekking tot schoonheid (p. 
47).  

178 Onze toevoeging.
179 Een werkelijke metafysica, p. 157: die dimensie waarin “(…) het zelfzijn van de 

mens in zijn eindigheid adequaat tot uitdrukking is gebracht.”
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en in het verleden werd afgewezen. Zowel voor het verleden als voor de 
tegenwoordige tijd gelden de volgende twee redenen. 

a. de allersterkste, harde afwijzing: haar object (het absolute) bestaat niet; of 
ook, de zin van het absolute is niets.180 

b. in vergelijking met a, de verzacht agnostische: de mens heeft, op grond 
van zijn eindigheid en dientengevolge door zijn eindige kennis geen toegang 
tot het absolute. Kant gaat daarin mee, gebonden als de menselijke kennis is 
aan verschijnselen, maar stelt daarentegen dat de menselijke geest praktisch 
wel toegang tot het absolute heeft.

Voor het afwijzen van metafysica in de twintigste eeuw gelden in het 
bijzonder de volgende gronden.

a. Op grond van “het wetenschappelijke kennen” als maatstaf: metafysische 
uitspraken zijn zinloos, want niet empirisch verifieerbaar, respectievelijk 
“begoochelingen” door de taal, die het bestaan van de objecten van metafysische 
termen suggereert (Wiener Kreis, analytische filosofie).181

b. De hedendaagse aanklacht “metafysica als ideologie”: metafysica als 
“eenheidsstreven” is verkapt machtsstreven (structuralisten, postmodernen, 
zich beroepend op Nietzsche); de ellende van de twintigste eeuw, het echec 
van de rede (: Hegels absolute rede, vrijheid, autonome subject) is het concrete 
bewijs daarvoor; een positie vertegenwoordigd door bijvoorbeeld Adorno; zie 
onze behandeling van Beethoven.182

c. De secularisering, dat is het sociaal en cultureel fenomeen van het afwijzen 
van (geïnstitutionaliseerde) godsdienst en de daarmee vaak gepaard gaande, 
wijsgerig ongereflecteerde, vereenzelviging van godsdienst en metafysica.183

180 Nietzsches vraag, p. 420. 
181 Wij stellen daar tegenover: het metafysische discours is een eigen “taalspel”, dat 

evenzeer als de andere taalspelen geworteld is in “werkelijkheid”, ofwel “pointer 
towards ‘being’ ”. Zie: L. Fleischhacker, Beyond Structure, a.w. p. 60: “In fact 
language can be about anything that ‘is’, it functions as a pointer towards ‘being’, 
and as far as it actually functions this way, it is not itself considered as being, but 
used intentionally.” Alledaags en wetenschappelijk praten over ‘werkelijkheid’ 
zijn ook weer eigensoortige taalspelen.

182 Zie hoofdstuk 1.6.  
183 Zie M. Schelers ‘Probleme der Religion. Zur religiösen Erneuerung’ in: Vom 

Ewigen im Menschen, Bern, 1968 (Verder te noemen Probleme der Religion), 
waarin hij de juiste verhouding van religie en metafysica expliciteert. In dit laatste 
zit een zekere kern van waarheid daar beide instellingen van de menselijke geest 
op het absolute gericht zijn. Maar uit deze vereenzelviging en afwijzing blijkt 
tevens het hedendaagse afwijzen, respectievelijk de weerzin tegen het zich op 
enigerlei wijze bekommeren om de relatie van de mens met het absolute.
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Wij stellen dat deze Cris du monde,184 deze angstkreten juist roepen  om 
absolute zin, waar de metafysica zich op richt en die zij expliciteert. Wij gaan 
echter “Auschwitz” als de luidste van de Cris du monde (in de moderniteit) niet 
in deze polemiek over metafysica naar voren brengen, daar het ons niet gepast 
lijkt op grond van deze noodkreet uit de afgrond een of ander filosofisch gelijk 
te halen.  

De metafysische explicitering van twee grote thema’s van deze tijd 
mensenrechten en democratische rechtsstaat, tezamen met het begrip van 
de verwetenschappelijking, vormen ons inziens voor een groot deel het 
onderwerp van het “begrip van deze tijd”. Hieronder gaan we daar nader op in.

De geschiedenis van de metafysica kent verschillende gestalten, die echter 
alle door iets gemeenschappelijks gekenmerkt worden: het uitdrukking geven 
aan het gericht zijn van de menselijke geest op het absolute en het streven van 
de metafysica de zin van deze verhouding met het absolute te expliciteren. De 
aard van deze alomvattende problematiek en het verweven zijn daarvan met de 
menselijke eindigheid hebben noodzakelijkerwijs deze verschillende gestalten 
en hun geschiedenis opgeleverd. De eindige menselijke geest is niet in staat om 
voor eens en voor altijd een volledig afgeronde wijsgerige explicitering van zijn 
verhouding met het absolute te leveren.

De metafysische tradities die ons inziens nu nog doorwerken, en die 
nog steeds zinvol zijn, mits zij, door nieuwe ervaringen gesterkt, een 
verjongingskuur hebben ondergaan, zijn o.a. kantianisme, hegelianisme, (neo-)
thomisme, vormen van fenomenologie zoals die van Max Scheler. Wij menen 
dat alle gekenmerkt worden door hun specifieke houding ten opzichte van de 
ervaringswereld door deze juist als ervaringswereld te willen begrijpen. Het is 
bijvoorbeeld Hegel die de ervaringswereld als gegrond in de absolute geest, of 
absolute rede tot begrip heeft willen brengen.

Het algemene verwijt dat de metafysica tot inzichten wil komen die los 
staan van de wereld van de ervaring, en dat ze zich daarmee beweegt in de sfeer 
van het “bovenzinnelijke”, en dientengevolge onzinnig en altijd tot mislukken 
gedoemd is, is onterecht. Daarmee bedoelen wij dat in deze tradities de 
ervaringswereld níet is losgelaten, maar nu juist als zodanig is gethematiseerd 
en dat elk van deze tradities op haar eigen wijze de totaliteit van de “wereld 
als door ervaring voor de mens gegeven” naar haar absoluutheid ondervraagt. 
Sterk schematiserend kunnen we dan zeggen dat elk wordt gekenmerkt door 

184 Wereldlijke cantate uit 1930 van de Zwitsers-Franse componist Arthur 
Honegger (1892-1955) op tekst van René Bizet; deze cantate verklankt de 
ontreddering van het individu, dat zich gesteld ziet tegenover een wereld die in 
crisis verkeert en dat zich bedreigd voelt door het niets, de oorlog en de wereld 
van de machines. 
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de algemene vraag: hoe kan de ervaringswereld bestaan? Dus de vraag naar het 
zijn van de ervaringswereld als zodanig en wel in tweeërlei zin:

a. de zijnswijze van de ervaringswereld op zichzelf beschouwd. 
Dat is zowel de vraag naar haar objectiviteit als naar haar subjectieve 

verschijningswijze, al of niet gepaard gaand met de vraag naar de (innerlijke) 
samenhang van beide aspecten. Deze vragen gelden dan zowel voor de 
ervaringswereld in haar totaliteit alsook voor de haar samenstellende 
elementen, die weer elk op hun eigen wijze bestaan.185 

Het aristotelische materie-vorm schema bijvoorbeeld bepaalt zich tot deze 
sfeer en geeft uitdrukking aan de wijze waarop de dingen kunnen bestaan en 
geeft daarmee in een zekere beperkte zin uitdrukking aan hun relatie met het 
absolute, dat hen als deze zijnsvormen, materie en vorm, inhereert.

Het “esse est percipi” – “zijn is waargenomen zijn” – van George Berkeley186 
bijvoorbeeld, benadrukt dus het subjectieve verschijnen van de wereld als de 
wijze waarop de absoluutheid van het zijn van de wereld tot uitdrukking komt. 

Kortom, de geschiedenis van de metafysica kan begrepen worden als de 
even zovele antwoorden op de vraag hoe de ervaringswereld gegeven is, ofwel 
hoe deze, àls ervaringswereld, kan bestaan.

Maar evenzeer speelt de volgende vraag, die de vraag van a, die betrekking 
heeft op de wijze waarop de ervaringswereld bestaat, meeneemt en die innerlijk 
daarmee verbonden is, namelijk:187

b. De vraag naar het zijn van de ervaringswereld in de meest sterke zin: hoe 
kan de (ervarings)wereld zich onttrekken aan haar (kunnen) niet-zijn? 

Dat is de meest radicale vraag naar het absolute dat de ervaringswereld uittilt 
boven de afgrond van haar evengoed kunnen-niet-zijn. De vraag die daarmee 
evenzeer geldt voor alle afzonderlijke elementen van de (ervarings)wereld.

De vraag die in eerste instantie verbonden is met de religieuze 
scheppingsidee, maar die eveneens de meest radicale vraag van de metafysica 
is. 

Beide, van elkaar te onderscheiden, vragen naar “hoe kan de ervaringswereld 
bestaan?” vloeien voort uit de (eenheid van de) menselijke geest, die nu juist 

185 Zie hierover H. Plessner, Die Frage nach der Conditio humana. Aufsätze zur 
philosophischen Anthropologie – Suhrkamp Verlag, 1976 –, dat in de Nederlandse 
vertaling de titel draagt Hoe de mens bestaan kan; inleiding in de wijsgerige 
antropologie, Alphen aan de Rijn, 1978.

186 1685-1753.
187 Zowel in a als in b is sprake van contingentie, maar in tweeërlei zin, namelijk: 

contingentie in de zin van zo-zijn, dus zo- of anders kunnen zijn binnen 
de ervaringswereld en contingentie in de zin van kunnen-niet-zijn van de 
ervaringswereld. Hiermee corresponderen, volgens Hollak twee vormen van 
“niets”, namelijk als het onbepaalde (Hegel, a) en als het kunnen-niet-zijn (b). 
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als geest openstaat voor het absolute, haar absolute object; in de traditie de 
transcendentale openheid van de mens genoemd. Bovenstaande vragen komen 
voort uit typisch geestelijke acten die overeenstemmen met de aard van hun 
object: de ervaringswereld, die daarin niet losgelaten maar integendeel naar 
haar eigen aard, dus àls ervaringswereld, beschouwd wordt.

In zijn oratie uit 1966 onderscheidt Hollak met betrekking tot het eindige 
zijn, twee vormen van “niets”, in de zin van het “onbepaalde” en in de zin van 
het “kunnen-niet-zijn”. Later komen wij daar uitvoeriger op terug.188 

Een andere interpretatie van Hollaks metafysische niets

De onderwerpen van a. en b. brengen we in verband met Hollaks twee vormen 
van “niets” waarover hij in zijn oratie spreekt189: voor a. geldt het “niets” als het 
“onbepaalde”. Voor b. geldt Hollaks “niets” als het “kunnen-niet-zijn”, dat de 
motivatie is voor de mens te zoeken naar dat absolute zijn dat hem uittilt boven 
dit kunnen-niet-zijn: de religieuze act gericht op “God”, de metafysische act 
gericht op “Ens a se”. Hollak verbindt beide geestelijke acten: “Een werkelijke 
metafysica is tevens religieuze ervaring.” 

Om Hollaks positie te verduidelijken contrasteren we die met Karskens 
positie met betrekking tot de eindigheid van de mens.190 Beider vertrekpunt is 
de wijsgerige bepaling van de eindigheid van de mens. Die, zoals we hierboven 
hebben gezien, door Hollak wordt omcirkeld door deze twee wijzen van niets, 
namelijk als het in-zich-onbepaalde en als het kunnen-niet-zijn.

Karskens neemt deze twee inderdaad ook als uitgangspunt voor de 
ontwikkeling van zijn sociale en politieke wijsbegeerte. Maar zijn interpretatie 
van de eerste wijze is al, volgens ons, onjuist en wel om de volgende reden. 
Karskens stelt namelijk: 

“In veel theorieën speelt een privatief begrip een belangrijke rol bij de 
bepaling van de grondbegrippen waar de theorie mee werkt. (...) De 
metafysische grond van deze privatieve begrippen is één van de twee zinvolle 
metafysische begrippen van ‘niets’, namelijk het ‘in zich onbepaalde’.”191

Wij stellen onmiddellijk hier tegenover, dat “das  reine Seyn ist das reine 
Nichts” bij Hegel – en Hollak neemt dit mee – niet een privatieve, maar 
een relatieve tegenstelling is, dus in die zin een positieve tegenstelling. We 

188 Zie hoofdstuk 3.  
189 Causa sui,  p. 162/163. 
190 M.L.J. Karskens, Onbeheerst of onbeheersbaar. Enkele beschouwingen over politiek 

en individu,  Nijmegen, 1991, (oratie), pp. 8-10. (Verder: Karskens)
191 Karskens, p. 8.
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hebben hier namelijk te maken met twee zijnsbeginselen die in een innerlijk-
noodzakelijke relatie tot elkaar staan. Waarbij dus de ene term van de 
wederzijdse relaties niet aan de ander ontbreekt – en de ander zou moeten 
aanvullen –, maar waarbij de relatie van de een tot de ander en de relatie van 
de ander tot de een elkaar absoluut uitsluiten en tegelijk elkaar in het zijn 
constitueren. 

Het “on” in het “in zich onbepaalde” suggereert weliswaar een privatieve 
tegenstelling, maar is dat in wezen niet. De privatieve tegenstelling houdt 
namelijk in, dat er aan het subject iets ontbreekt dat er innerlijk aan toebehoort.  
In het “in zich onbepaalde” waar hier sprake van is, is “das reine Nichts” reeds 
de eerste, innerlijke bepaling van het zijn, waarin het zijn zich in de vorm der 
onmiddellijkheid tot uitdrukking brengt. Dit is de wijze waarop Hegel de 
innerlijke structuur van het zijnde als zijnde, als materie-vorm structuur in de 
vorm der onmiddelllijkheid bevestigt.192 

Van het bovenstaande wordt door Karskens – in zijn verkeerde interpretatie 
van het “in zich onbepaalde” – een andere “privatieve ontkenningsvorm’ 
onderscheiden, die hij aanduidt met de term “inclusieve negatie”, waarvan 
Karskens zegt, dat we die gebruiken “wanneer we willen aangeven dat iets 
anders is, maar dat het tegelijk in zijn anders of verschillend zijn juist betrokken 
is op datgene waarvan het onderscheiden wordt, zonder er ooit mee samen te 
kunnen vallen.”193 Van deze laatste omschrijving krijgen wij echter sterk de 
indruk dat Karskens eigenlijk hiermee de relatieve of dialectische tegenstelling 
uitdrukt terwijl hij dat wanneer dit het geval zou zijn, tegelijk ontkent.194 Wij 

192 Zie Afscheidscollege, p. 443/444, waar Hollak het volgende over dit “onbepaalde” 
zegt: “(...) het is een gedachtegang waarbij formeel uitgedrukt wordt wat het 
betekent, als ik van een zijnde zeg dat het is, als van iets gezegd wordt dat het is 
(…). Dan wordt in dat woordje ‘is’ op de meest onmiddellijke wijze, niet gesteld, 
maar bevestigd dat er iets is, dat ik als zijnde moet accepteren.” Hier moeten wij 
met nadruk het volgende opmerken, dat namelijk in deze bevestiging het subject 
van de bevestiging zich op overeenkomstige wijze tot uitdrukking brengt. Zie 
ook Causa sui, p. 176/177, waar deze interpretatie wordt bevestigd. Zie verder 
Afscheidscollege, p. 444: “Of anders uitgedrukt (...): zijnde als zijnde genomen.”  
Ook hier kunnen we bij opmerken, dat dit het uitgangspunt vormt van het 
project van de aristotelische metafysica, die inderdaad door Hegel in zijn Logik 
tot ontwikkeling wordt gebracht. Zie Causa sui, p. 171: “In deze Hegelse Logik 
is voor de eerste keer een serieuze poging gedaan de ‘Metaphysik’ – zoals deze 
door Heidegger wordt opgevat –  naar haar wezen te begrijpen.” Een poging die 
door de zelfstandigheid van het moderne subject mogelijk was geworden. 

193 Karskens, p. 10.
194 Karskens, p. 28, noot 13: “Daarom is de inclusieve negatie geen dialectische 

negatie. In sommige hedendaagse filosofische talen wordt die inclusief-
negatieve verhouding ‘zelf-ander’ genoemd; ik zal soms van die terminologie 
gebruik maken, voor zover zij de verwijzing naar een individueel zijnde (‘zelf’) 
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hebben de indruk dat Karskens te snel van de intelligibele, logische structuur 
van de werkelijkheid, zoals deze door Hegel tot begrip is gebracht, overgaat 
naar empirische relaties. Dit blijkt uit het drietal voorbeelden dat hij van de 
inclusieve negatie geeft. Het derde voorbeeld van inclusieve negatie betreft 
de verhouding van leven en dood. Wij merken hierbij op dat door Karskens 
uitsluitend wordt gesproken over “leven”, maar dat het geestelijk leven van de 
mens juist in relatie tot de dood hier niet ter sprake komt. Vanuit dit kader – de 
dood als “pure afwezigheid van leven”195 – behandelt en beoordeelt hij Hollaks 
metafysische betekenis van ‘niets’. 

Hollak begrijpt dit ‘niets’ in innerlijke relatie tot de positieve aanwezigheid 
van het individu – als “das reine Seyn” –, dat dit zijn niet uit zichzelf constitueert 
en absoluut kan garanderen, maar desondanks ís en dientengevolge als 
geestelijk wezen zoekt naar de absolute grond die dit zijn wel constitueert en 
absoluut garandeert. 

De eindigheid van de mens  legt Karskens in absolute zin in de dood, dat 
is dus het niet-(meer)-zijn van de mens als – in hollakiaanse termen – eindige 
lichamelijke geest. Op de volgende wijze wordt dat door hem verwoord: 

“(...) deze eindigheid moet mijns inziens zonder die gerichtheid op zijn 
absolute grond gedacht worden om werkelijk eindig te kunnen zijn.”196

Hollak zegt over de menselijke eindigheid daarentegen het volgende: 

“ (...) dat de mens zich niet slechts als lichamelijke maar primair als eindige 
geest in de volstrekte alomvattende zin van zijnseindigheid, als eenheid 
van totale zijnsafhankelijkheid en vrije zelfstandigheid, en zo tevens naar 
zijn wezen als intrinsiek relatief tot een Oneindig Wezen, kan en moet 
bevestigen.”197

Onze bespreking van Karskens “Twee typen negatie” uit zijn oratie beoogde 
de twee wijzen van ‘niets’ zoals Hollak die onderscheidt, waarbij vooral de 
laatste in contrast staat met Karskens interpretatie daarvan, te verduidelijken. 

impliceert, de/het ander(e) hoeft echter niet per se als een individueel zijnde 
gedacht te worden.”   

195 Karskens veronachtzaamt hier de menselijke betrokkenheid op de dood van “de 
ander”, dus de betekenis die de “absolute afwezigheid van de ander” heeft voor 
de nog levende betrokkene die meer omvat dan de dood als afwezigheid van 
leven. Hier is sprake van innerlijke betrokkenheid bij de ander die bij Karskens 
ontbreekt.

196 Karskens, p. 9.
197 Eigenaard van het godsbewijs, p. 417/418.
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Het moge duidelijk zijn, gezien het bovenstaande, dat we met betrekking tot 
het zelfbegrip en de eindigheid van de mens de weg van Hollak volgen.  

Metafysica laat de ervaringswereld niet los
 
Na deze bespreking van Karskens interpretaties hernemen we onze 
beschouwing van de twee wijzen van ‘niets’.

De metafysica overschrijdt, zowel wat betreft a. als b., op van elkaar 
onderscheiden wijzen, de “ervaring”, juist omdat ze naar de uiteindelijke zin 
daarvan vraagt. Ze laat dus de ervaring niet los, maar neemt integendeel de 
gehele zwaarte, of, zo men wil de lichtheid daarvan serieus door naar haar 
verbondenheid met het absolute te vragen.

Dus de metafysica – met het accent op haar wijsgerig-antropologische 
beschouwingswijze – geeft niet slechts uitdrukking aan de vele complexe 
structuren van het in-de-wereld-zijn van de mens – wat bijvoorbeeld op allerlei 
wijzen ook de taak van de natuurwetenschappen en van de menswetenschappen 
is –, maar drukt dit in-de-wereld-zijn als zodanig uit, als verbonden met het 
absolute, dat is de intentie van de metafysica. Daarbij honoreert de metafysica 
juist het geestelijk wezen van de mens, dat niet volledig opgaat in de wereld van 
de ervaring.

Bij de volgende grote denkers komt dat volgens ons op de volgende wijze 
tot uitdrukking.

Plato: de vluchtige, veranderlijke wereld betrokken op het rijk van de ideeën.
Thomas: de eindige wereld betrokken op de Schepper.
Kant: de wereld van de subjectief gegeven verschijnselen betrokken op 

de absolute, maar als zodanig onkenbare, wereld van het Ding-an-sich en de 
wereld van het geestelijke gericht op en door de absolute wereld van de morele 
plicht.

Scheler: de geestelijke act van het geloof en de geestelijk act van de metafysica 
zijn beide op hetzelfde ‘object’ gericht, verbinden de eindige persoon en de 
eindige werkelijkheid met het absolute (zie ook Hegel). 

Cobben kan ook tot de hedendaagse metafysici worden gerekend, daar  hij 
zich, in de lijn van Hegel, richt op de verdere explicitering van het zijnde als 
zijnde en de betekenis die deze explicitering heeft voor de menselijke vrijheid 
en de menselijke samenleving. 

Wij zijn geïnspireerd door de metafysici die geïnspireerd zijn door Thomas, 
en dus in het bijzonder door Hollak. Het thomisme, dat als metafysica een 
synthese wilde zijn van klassieke filosofie en filosofisch gedachte religie met 
betrekking tot de scheppingsidee, en daarmee met betrekking tot de idee van 
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het volmaakte zijn. De idee die, in onze opvatting, zeker naar haar wijsgerige 
betekenis ontvouwd kan worden en ook ontvouwd moet worden in deze tijd. 

We willen er met nadruk op wijzen dat bij de door Thomas geïnspireerde 
metafysici de christelijke scheppingsidee een centrale rol speelt. Echter lijkt het 
ons van belang ook voor toekomstige metafysica deze te zien als geworteld in 
de joodse scheppingsidee. Mede omdat naar onze opvatting Hegels metafysica 
eigenlijk de joodse scheppingsidee vooronderstelt.

In de joodse scheppingsidee zien we dat enerzijds God, in Hegels 
bewoording, als “Geist” wordt geschouwd,198 en dat anderzijds de schepping 
inhoudt dat de eindige werkelijkheid door Gods vrije scheppingsdaad in het zijn 
is gesteld, ofwel aan het niet-zijn onttrokken is. De christelijke scheppingsidee 
heeft dit overgenomen, vandaar dat we spreken van de joods-christelijke 
scheppingsidee. De joodse scheppingsidee met betrekking tot de relatie eindig-
oneindig wordt door Thomas als participatieverhouding begrepen en door 
Hegel als immanentie van het goddelijke in het eindige, ofwel het goddelijke 
als de absolute grond (: of het absolute wezen) van het eindige, Hegels 
panentheïsme. Zodoende blijft ons inziens Hegel de joodse scheppingsidee in 
sterke zin, het ontrokken zijn aan het niet-zijn, vooronderstellen.     

Op dit punt verschillen we essentieel van Cobben, daar hij niet wil  meegaan 
in deze scheppingsgedachte. Daar volgens hem199 deze niet filosofische verder te 
doordenken valt, in tegenstelling tot de opvatting van Hollak daaromtrent. We 
kunnen ons hierbij afvragen waaraan het filosofisch denken zijn gezag ontleent 

198 Hegels karakterisering van de joodse godsdienst als de godsdienst van de 
Erhabenheit – zie  Werke 17, p. 50 e.v. –, brengt hem ertoe om de daarin 
heersende opvatting van de absolute transcendentie van God ten opzichte van 
het geschapene te veroordelen als een verzelfstandigde abstractie, in de zin van 
het abstract negatief tegenover elkaar stellen van eindig zijn en oneindig zijn. 
Zie: Yirmiyahu Yovel, Dark Riddle. Hegel, Nietzsche and the Jews, Cambridge, 
1998, p. 57:  ‘But in the Phenomenology, which recognizes no religion of 
sublimity, Judaism is not alluded to as the cause of nature losing its divinity, but 
as the unhappy awareness of the crisis. This is rather odd, since it is improbable 
that Judaism would react with unhappiness to the crisis of paganism. We must 
conclude that Hegel’s inhibition with regard to Judaism are displayed not only in 
his overt text, but also in the hidden subtext. His incomplete recognition of the 
role of Judaism caused him to be incoherent.’ Zie ook hoofdstuk 5: Sublimity 
is not Sublime: The Philosophy of Religion. De passage waar Yovel op doelt, 
WU 2, p. 188/189, luidt als volgt: “Wie von dem jüdischen Volke gesagt werden 
kann, daß es gerade darum, weil es umittelbar vor der Pforte des Heils stehe, 
das Verworfenste sey, und gewesen sey; was es an und für sich seyn sollte, diese 
Selbstwesenheit ist es sich nicht, sondern verlegt sie jenseits seiner; es macht 
sich durch diese Entaüßerung ein höheres Daseyn möglich, wenn es seinen 
Gegenstand wieder in sich zurücknehmen könnte (...).” 

199 In verschillende van de gesprekken met Cobben.
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om te kunnen stellen dat het filosofisch doordenken van de scheppingsidee 
onmogelijk is.  Ons inziens is een verdere ontwikkeling van de metafysica, en 
in het bijzonder van het zelfbegrip, niet alleen via de lijn van de scheppingsidee 
mogelijk maar zelfs noodzakelijk. Een ontwikkeling die de positieve betekenis 
van Hegels filosofie van het zelfbegrip meeneemt.

Metafysica toegelicht aan de hand van de mensenrechten

Na deze apologie voor hedendaagse metafysica willen we hier noodzakelijk 
voorwerk verrichten, opdat een metafysische explicitering van de samenhang 
van zin en zijn, dat is in onze optiek het absolute, voor het begrip van de 
lezer kans van slagen heeft. Voordat we daarmee verder gaan lijkt het ons 
daarom nodig enige begrippen, die in dit hoofdstuk maar vooral ook in onze 
behandeling van de filosofie van Hegel en van Hollak een essentiële rol spelen, 
nader toe te lichten.

In de tegenwoordige tijd, die, gezien de lange geschiedenis van de westerse 
wijsbegeerte, nog pas kort geleden tot “post-metafysisch” is bestempeld, 
is het noodzakelijk geworden om tal van metafysische noties die binnen het 
traditionele metafysisch discours zinvol waren nader te verklaren, met daaraan 
verbonden de intentie deze begrippen weer een actuele betekenis te geven.200

In onze hieronder volgende behandeling van de kerngedachten van 
Hegel en Hollak spelen deze metafysische begrippen voortdurend mee, 
dus is het verklaren daarvan een voorwaarde voor het goed verstaan van 
de gedachtegangen van beide filosofen. Verderop in dit hoofdstuk en de 
hoofdstukken 3 tot en met 5 zullen deze begrippen een grotere inhoudelijke 
rijkdom en betekenis krijgen en hun samenhang ook duidelijker worden. Dat 

200 Habermas, post-modernen, structuralisten, maar reeds in de jaren twintig 
van de vorige eeuw door logisch-positivisten/Wiener Kreis, taalanalytici, met 
name Ayer; maar nog veel eerder door Kant met zijn afwijzen van metafysica 
als theoretisch inzicht in het zijn en wezen der dingen ondermijnd, echter met 
de bedoeling om de metafysica op basis van een kritiek van de praktische rede 
te redden. De drie historisch-ideologische fasen van A. Comte: religieuze, 
metafysische, positieve; in onze visie is deze “historische” ontwikkeling in 
zoverre zinvol, dat namelijk daardoor de drie sferen zelfstandig ten opzichte 
van elkaar zijn geworden en nu filosofisch-metafysisch in een zinvolle 
ordeningsverhouding gedacht kunnen worden, de grote opgave van huidige 
en toekomstige filosofieën. Dat een dergelijke verklaring in deze tijd nodig is, 
doet bij ons de associatie opkomen met G.K. van het Reve’s Veertien Etsen van 
Frans Lodewijk Pannekoek voor arbeiders verklaard, Amsterdam, 1967. Deze 
titel is kennelijk geïnspireerd door en tevens een ironische verwijzing naar het 
geschrift van H. Gorter (1864-1927), met de koket-neerbuigende titel: Het 
historisch materialisme voor arbeiders verklaard, Amsterdam, 1908.
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deze begrippen zinvol zijn willen we nu eerst aannemelijk maken aan de hand 
van “de rechten van de mens”.201

Het doordenken van deze rechten naar hun uiteindelijke betekenis dwingt, 
volgens ons, tot het vormen van een metafysisch begrippenkader. De denker 
dient zichzelf, als denkend gericht op het absolute, in de mensenrechten 
terug te vinden en dat betekent veel meer dan nog eens de met deze rechten 
gegeven definiëring daarvan te parafraseren. Enkele van die fundamentele 
rechten van de mens zijn bijvoorbeeld: het recht op leven (artikel 3), vrijheid 
en onschendbaarheid van zijn persoon (gebaseerd op artikel 1 en 2).202 Laat 
men het hierbij dan blijft men in een zonder meer positief gestelde regel steken.

Bijna dagelijks, bij het lezen van de krant of het zien van het televisiejournaal, 
worden we geconfronteerd met het thema van de mensenrechten. Iedereen 
spreekt erover, iedereen doet er een beroep op. Er is nauwelijks een protest 
denkbaar waarbij dit thema niet wordt aangeroerd. Het thema leent zich voor 
een grote verscheidenheid aan uitwerkingen: mensenrechten en godsdienst, 
mensenrechten en bewapening, mensenrechten en martelen, mensenrechten 
en feminisme enz.

Het is ook duidelijk dat er over mensenrechten zeer verschillend wordt 
gedacht. Het Westen beschuldigt het Oosten van de miskenning van 
mensenrechten, bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting. In islamitische 
landen wordt de westerse opvatting van mensenrechten veelal niet gedeeld 
of zelfs afgewezen als een vreemd element dat niet past in de eigen culturele 
wereld.203 

De expliciete verwoording van de idee van de mensenrechten is nog 
jong.204 Dat gebeurde pas in de achttiende eeuw en vond haar neerslag in de 

201 Zie het interview van Ger Groot met L. Kolakowski in De Groene van 31 maart 
1998. Kolakowski: “De moderne samenleving spreekt liever niet over de laatste 
dingen (…). De typisch moderne idee van mensenrechten is een aanwinst, hoe 
je ook wendt of keert. Maar – waarschuwt hij – we moeten wel onderkennen 
dat die idee gemakkelijk terzijde kan worden geschoven wanneer ze geen 
fundament heeft in – om het zo te zeggen – de inrichting van de kosmos. Als 
er niet zoiets is als goed en kwaad: iets dat niet door ons is uitgevonden maar 
werkelijk objectief bestaat. Als alles uiteindelijk onze eigen schepping is, kan het 
door ons ook weer naar believen worden afgeschaft.”

202 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Verenigde Naties, 1948.
203 Zie de Caïro Declaration of Human Rights van 1990, die eigenlijk niets anders 

behelst dan de invoering van de islamitische wetgeving, de sharia.
204 Zie Werke 10, § 433, Zusatz p. 224, waar Hegel de slavenopstanden in het 

Romeinse Rijk in verband brengt met mensenrechten: “(…) entstanden bei 
den Römern blutige Kriege, in denen die Sklaven sich frei zu machen, zur 
Anerkennung ihrer ewigen Menschenrechte zu gelangen suchten.”  We zouden 
daaraan kunnen toevoegen, dat korte tijd later het christendom, als geworteld in 
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verklaringen van de Amerikaanse Onafhankelijkheid en de Franse Revolutie. 
Sinds de zogeheten Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door 
de Verenigde Naties is de idee van de mensenrechten zowel in de diepte als in 
de breedte doorgebroken. In de breedte, omdat de idee van de mensenrechten 
tot de bevolking van alle landen van de wereld is doorgedrongen; in de diepte, 
omdat in onze tijd wordt beseft dat de mensenrechten toekomen aan ieder 
mens zonder enige uitzondering. In het bewustzijn van velen leeft het thema 
van de mensenrechten. Mensen willen vrede en rechtvaardigheid in de wereld. 
Het wordt als ondragelijk ervaren dat ergens anders in de wereld mensen 
verhongeren, worden mishandeld, onderdrukt.

In de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens wordt als uitgangspunt genomen dat erkenning van de inherente 
waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden 
van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en 
vrede in de wereld. De Verklaring richt zich niet alleen tot de regeringen van 
de verschillende volkeren, maar tegelijk tot alle individuen waaruit ieder volk 
bestaat.

Artikel 1 bepaalt vervolgens dat alle mensen vrij en gelijk in waardigheid 
en rechten worden geboren en begiftigd zijn met verstand en geweten, en zich 
jegens elkaar behoren te gedragen in een geest van broederschap.

Behoeven de in de preambule gebruikte noties van waardigheid, vrijheid, 
gelijkheid, geweten en broederschap nog enige toelichting, of beter: een 
metafysische explicitering?

Want het wordt niet duidelijk op welke wijze de genoemde begrippen moeten 
worden gedacht. Wat bedoelt de Universele Verklaring met de menselijke 
waardigheid? Is menselijke waardigheid een vastliggende werkelijkheid of 
een te verwerkelijken mogelijkheid? Zijn menselijkheid en waardigheid 
mogelijkheden van de mens? Is de menselijke waardigheid een universeel 
begrip of kan de invulling – en dus de acceptatie van de mensenrechten – 
afhangen van de visie op de mens, zoals we hierboven hebben aangegeven?205

het jodendom, in datzelfde rijk de absolute waarde van ieder mens, dus ook van 
de slaaf, verkondigde. Zie ook WU 6, § 482. 

205 P. Cobben, ‘Door Europa opgelegde mensenrechten spreken te weinig aan’, de 
Volkskrant, 2007, 3 februari 2007. In dit artikel plaatst Cobben een kanttekening 
bij het betoog van Barbara Oomen (opgenomen in ‘Betoog’, de Volkskrant 
27 januari 2007). Een beroep op mensenrechten zou, volgens Oomen, het 
debat veel zakelijker maken. Een juridische verplichting is ‘harder’, omdat zij 
bij de rechter afdwingbaar is. Cobben stelt hier het volgende tegenover. Er 
moet steeds een spanning kunnen bestaan tussen de juridische verplichtingen 
die onverkort gelden en afdwingbaar zijn en de morele verplichtingen die 
voortvloeien uit een particuliere morele overtuiging. Wanneer het normen- 
en waardendebat gereduceerd wordt tot de juridische verplichtingen die 



Zin en zijn

135

Wanneer we over de inherente waardigheid van de mens spreken als bron 
van onvervreemdbare rechten, dan behoort het wezen van de mens juist ter 
sprake te komen als grondslag van alle recht.206 Waaraan heeft de mens die 
inherente waardigheid dan wel te danken of wat is er in de mens dat hem zo 
volstrekt eerbiedwaardig maakt?

Het meest voorkomende antwoord op deze vraag is: de vrijheid. Vandaar 
dat uitdrukkingen “eerbied voor de waardigheid van de mens” en “eerbied voor 
de menselijke vrijheid” vrijwel als synoniemen worden gebruikt, daar deze 
eerbied het zelfzijn van de mens als zodanig betreft. Het is dan de vrijheid van 
ieder mens die het fundament vormt van alle recht als zijnde het fundamentele 
recht van de mens. Kunnen we volstaan met dit antwoord of beter gezegd: 
wat houdt dit antwoord in? Wijsgerig gaat het toch om de vraag: waarom, op 
grond waarvan komt een dergelijk recht de mens nu juist als mens toe? Het 
onmiddellijke en onberedeneerde antwoord daarop luidt dan: omdat de mens nu 
eenmaal mens is. Inderdaad, dus het uiteindelijke antwoord moet dan berusten 

mensenrechtenverdragen opleggen, wordt deze spanning teniet gedaan. Er is een 
tweede reden die de juridisering van het waarden- en normendebat onwenselijk 
maakt. Rechtsnormen werken uiteindelijk alleen maar, wanneer ze in de ogen 
van de burgers aanspraak kunnen maken op legitimiteit. Rechtsverplichtingen 
kunnen voor alle burgers legitimiteit hebben als er een soort overkoepelende 
morele overtuiging bestaat: een morele overtuiging die allen delen, ondanks 
de subjectiviteit van hun morele overtuigingen. Deze overkoepelende moraal 
vinden we in de Universele Verklaring van de Rechten van de mens. Dit zijn 
mensenrechten in filosofische zin. Deze Verklaring formuleert op welke rechten 
elk mens recht heeft. Niet omdat hij tot een bepaalde rechtsorde behoort, maar 
puur en alleen om het feit dat hij mens is. Wanneer mensenrechten in deze 
filosofische zin worden begrepen, wordt de juridisering van het normen- en 
waardendebat voorkomen.    

206 Zie: D. Meuwissen, “Reflecties rond de verhouding tussen nationaal en 
internationaal recht”, in:   T. Barkhuysen, M.L. van Emmerik en J.P. Loof (red.), 
Geschakeld recht. Verdere studies over Europese grondrechten ter gelegenheid van 
de 70ste verjaardag van prof. mr. E.A. Alkema, Deventer, 2009, pp. 363-378. Op 
pagina 370 stelt Meuwissen: “Mensenrechten hebben ook een politieke en 
juridische betekenis, daar liggen de verhoudingen iets anders, want rechtens kan 
het gedrag dwingend worden voorgeschreven, de geestelijke macht krijgt hier 
een normatieve zin. Het gaat ons echter niet primair om die rechtsmacht, op de 
voorgrond staat het geestelijk appél, dat zoals gezegd, ook aan het internationaal 
recht als zodanig aanwezig is. Dit appél richt zich primair op de zelfmacht 
(Selbstmächtigkeit) van het vrije subject (…). Welke is de grond van dit appél 
precies? Het antwoord is eenvoudig: het gaat uit van ‘het in zich waardevolle’. 
De waardenfilosofie zet uiteen hoe dit waardevolle voor ons zichtbaar wordt.” 
Als achtergrond van de waardenfilosofie verwijst Meuwissen naar Objectieve 
rangorde en naar D. von Hildebrand, Die Idee der sittlichen Handlung, Darmstadt, 
1965.      
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in het antwoord op de vraag: wat, of beter, wie is de mens?207 De kwalificaties 
van de mens en de rechten en plichten waarover in de preambule en in artikel 1  
wordt gesproken208 worden echter niet – afgezien van de betekenis die ze op 
zichzelf hebben en waarover het gezonde verstand veel zinnigs kan zeggen – 
verder gelegitimeerd.

Het expliciteren van hun diepste zin en samenhang is nu inderdaad de taak 
van de (rechts)filosofie, maar ten volle die van de metafysica. Het doordenken 
van deze rechten naar hun uiteindelijke betekenis dwingt tot het vormen van 
een metafysisch kader van waaruit deze rechten begrepen kunnen worden.

Vandaar dat we kunnen zeggen dat deze rechten vragen om zelfbegrip van 
de mens in wezenlijke zin: wie is de mens? Dus de denker moet zichzelf in deze 
rechten, juist als mens, herkennen, op grond daarvan hebben deze rechten 
algemene betekenis.

Het zelfbegrip, indien dit een zinvolle betekenis heeft, vooronderstelt 
een zelf dat als zodanig in dat begrip tot uitdrukking komt. Bij Hegel vormen 
“zelf(zijn)” en “begrip”, in de zin van “beginsel”, een eenheid – het zelfzijn ís 
het beginsel, of begrip –, een eenheid die weer als zodanig in het begrip tot 
uitdrukking komt, waardoor dus vorm en inhoud van het begrip adequaat aan 
elkaar zijn. Dat zelf moet op enigerlei wijze werkelijk zijn, kortom, moet zijn 
en niet niet-zijn. Daarmee zijn we onmiddellijk in het hart van de metafysica 
beland, daar deze zich tot het zijn als zodanig richt.

Uit het hier gestelde blijkt dat de denker, i.c. de metafysicus, innerlijk 
verbonden is met zijn onderwerp, het zelfbegrip dat door de mensenrechten 
wordt voorondersteld, betreft namelijk ook het zelf van de denker. Deze rechten 
moeten begrepen worden als de uitdrukking van het menselijke zelfzijn. Het 
zelfzijn als zodanig denkend tot uitdrukking brengend, expliciteert de denker 
tevens de zin en strekking van deze grondrechten: namelijk als voortkomend 
uit het wezen van de mens en, in een terugbuiging naar dat wezen, gericht 
op de totstandkoming en handhaving van voorwaarden die recht doen aan 
de bescherming en het tot uitdrukking kunnen brengen van het zelfzijn als 
zodanig.

Wat hier met betrekking tot de mensenrechten is opgemerkt, geldt in zijn 
algemeenheid voor alle metafysica, in die zin dat explicitering van het zijnde als 
zijnde een spiegel is voor het menselijk zelfzijn. 

207 Het is dit “wat” waarop de mens-wetenschappen zich richten, waarbij de, in 
wezen metafysische, vraag  “wie is de mens?” de uitkomsten en uitgangspunten 
van deze wetenschappen niet zal veronachtzamen.

208 Hierin vinden we de drie beginselen van de Franse Revolutie terug.
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Zijn en zelfzijn

Het menselijke zelfzijn is niet alleen een bepaalde, want menselijke, vorm van 
zijn, maar evenzeer een ‘geconcentreerde’ vorm van zijn. Daarmee bedoelen 
wij het volgende: het is een zijn, de term zegt het al, dat een ‘zelf’ is. Dit is geen 
loos woordenspel, want deze verbalisering geeft uitdrukking aan een zijnswijze 
die in zichzelf gereflecteerd is en die zichzelf talig uitdrukt in de bevestiging 
“ik ben ik”. Subject en predikaat van dit oordeel zijn volkomen dezelfde, het 
predikaat drukt volledig het subject uit en is daarmee de eigen bevestiging van 
het “ik ben”. Het menselijk zelfzijn is een zijn dat van zichzelf weet dat het 
is, (voorlopig) niet meer en niet minder. Daarmee bevinden het begrip en de 
verdere ontwikkeling van het menselijke zelfzijn zich, wijsgerig gesproken, in 
het hart van de metafysica. 

Zijn is de meest oorspronkelijke term van de metafysica. Dat wil niet zeggen, 
dat historisch gezien deze term als allereerste in de aanvang van de westerse 
filosofie werd gehanteerd. De Griekse Natuurfilosofen isoleerden uit de bonte 
verscheidenheid van de verschijnselen van de wereld één of meer elementen 
die zij als verklaringsgrond voor de wereld opvatten, waarmee zij dus zijn in de 
gestalte van  een natuurelement tot uitdrukking brachten.  

Voor de onderstaande Griekse filosofen gold dat als volgt:
Thales (± 624 – 545 v.C.): water
Anaximenes (ca 550 v.C.): lucht
Herakleitos (± 500 v.C.): vuur
Empedocles (± 492 – 432 v.C.): aarde, water, lucht, vuur
Anaxagoras (± 500 – 428 v.C.) en Anaximandros (± 610 – 546 v.C.) 

brachten  algemene principes in het wijsgerig discours, die meer los gemaakt 
waren van het stoffelijk gegevene: de eerstgenoemde de “geest” (nous), de 
tweede het “onbepaalde” (apeiron). De geest als de wetende en vormende, 
en het onbepaalde als het onbegrensde waaruit het begrensde voortkomt, of 
dat zich verdicht tot het bepaalde. Ook hier zien we dat deze eerste Europese 
filosofen uitgingen van de ervaringswereld en deze nu juist als zodanig, en 
tegelijk zeer abstract, naar haar diepste zin trachtten te vatten.

Wat dit laatste betreft deed Parmenides (± 540 v.C.), metafysisch gesproken, 
de meest fundamentele stap door de ervaringswereld in haar totaliteit als 
“zijn” te vatten. Hiermee brengt hij een omkering aan door zijn vooraf te 
laten gaan aan enigerlei natuurelement. De ervaringswereld, alomvattend in 
het alomvattende denken gevat, ís – en daarbuiten kan niets gedacht worden, 
want niets ‘ís’ niet. Zodoende is het zijn tevens één. Op grond van deze laatste 
denkstap kwam Parmenides tot de conclusie dat de afzonderlijkheid van de 
dingen en hun veranderlijkheid ontkend zou moeten worden. Bij verdere 
doordenking van de eenheid van het zijn, nog afgezien van de metafysische 
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betekenis van de afzonderlijkheid en veranderlijkheid van de dingen in relatie 
tot de absoluutheid van het zijn, moet juist geconcludeerd worden, dat ook 
de afzonderlijke dingen, weliswaar met enige restrictie, in die sterke zin 
deelhebben aan de eenheid van het zijn, zodoende “zijnden” genoemd kunnen 
worden.

Als we afzien van de metafysische betekenis die Plato’s ideeënleer op 
zichzelf heeft, dan menen we, zeer vereenvoudigend, te kunnen stellen dat 
Aristoteles een bepaalde synthese van deze natuurfilosofieën en ideeënleer 
heeft bewerkstelligd. Samengevat in zijn metafysica van het zijnde als zijnde.

Maar het zijnde als zijnde is voor tweeërlei uitleg vatbaar. Namelijk, als 
zijnswijze (: hóe zijn de zijnden juist als zijnden, tot uitdrukking komend in de 
aristotelische materie-vorm structuur van de zijnden), maar ook, in de meest 
sterke zin, als het volstrekt positieve dat niets buiten zich heeft, en in die zin 
dus het werkelijk absolute.

De religieus-wijsgerig benadering van het zijn van de ervaringswereld 
in de meest sterke zin, komt bij Thomas tot uitdrukking in zijn wijsgerige 
verwoording van de scheppingsidee. 

Scheler behandelt in zijn Probleme der Religion de onderscheiden wijzen 
waarop religie en metafysica zich ten opzichte van het absolute verhouden. 
Beide verhoudingen, als geestelijke acten van de eindige persoon, zijn echter 
geworteld in de eenheid van de menselijke geest, de eenheid van het zelfzijn die 
bij Scheler echter niet gehonoreerd wordt, daar de persoon bij hem (slechts) 
uit een veelheid van geestelijke acten bestaat; hier gaan we in hoofdstuk 4 op in. 

Hollak verbindt echter beide onderscheiden acten met elkaar, door, zo 
zouden we kunnen zeggen, gebruik te maken van Hegels ontwikkeling van 
het subject, het zelfzijn, als de concrete eenheid van zijn eigen veelheid: een 
werkelijke metafysica is tevens religieuze ervaring, zo luidde zijn credo.209 

De meest fundamentele termen die de metafysica tot haar beschikking 
heeft, zijn dientengevolge: zijn, zijnden, eenheid, veelheid, eindig, oneindig. In 
de moderniteit is het accent sterk komen te liggen op het zijn van het subject. 
Peters bijvoorbeeld neemt dit als uitgangspunt voor het ontvouwen van de 
metafysische terminologie.210 Dit uitgangspunt ligt dicht bij dat van Hollak, 
maar is bij Hollak, op basis van Hegels filosofie, veel meer concreet ontwikkeld: 

“(…) de hoofdthese (is), dat het in de filosofie tenslotte gaat om het zelfbegrip 
van de mens en dat betekent dat men alles tenslotte vanuit het zelfzijn als 
zodanig zal moeten trachten te begrijpen.”211

209 Een werkelijke metafysica, p. 164. 
210 J. Peters, Metafysica. Een systematisch overzicht, Utrecht/Brussel, 1957. 
211 Een werkelijke metafysica, p. 156.
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Op dit standpunt berust Hollaks metafysica, want het menselijk zelfzijn 
moet naar zijn wezenlijke eindigheid, dus in relatie met het niet-eindige, het 
absolute begrepen worden. Dat is de relatie in het licht waarvan tenslotte 
“alles” begrepen zou moeten worden.

Met de volgende toevoeging, die deze zeer beknopte these al enigermate 
verheldert. Scheler expliciteert namelijk de correspondentie van het zuiver 
geestelijk wezen van de mens – dat tot uitdrukking komt in zijn geestelijke 
acten – en de weltwesentliche gebieden, zoals Scheler die noemt, aan de hand 
van het connaturele kennen. Dit corresponderen van mens en wereld, dat is 
“seines Zusammenhangs mit der objektiven Wesenskonstitution der Welt (…), 
kann uns in der natürlichen Erkenntnis der geistigkeit Gottes weiterführen.”212 
Kortom, het begrip van het menselijke zelfzijn laat de innerlijke verbondenheid 
met (de persoonlijke) God zien. Dat is ook wat Hollak bedoelt met “dat men alles 
tenslotte vanuit zijn zelfzijn als zodanig zal moeten trachten te begrijpen.”213    

Dit alles in aanmerking genomen, staan wij op het standpunt, dat 
hedendaagse metafysica vanuit dít begrip van het zelfzijn ontwikkeld moet 
worden.

De innerlijk samenhangende betekenissen van zijn, identiteit en onderscheid

Op het eerste gezicht schijnt de term “zijn” het meest abstracte, het meest 
lege tot uitdrukking te brengen. “Zijn” behoeft nog de invulling van concrete, 
veelvormige dingen, dingen die zijn, zijnden. Wanneer we de term echter naar 
zijn absolute betekenis vatten – dat is wat de metafysicus beoogt – is “zijn” 

212 Scheler, Probleme der Religion, p. 193 e.v. Het wezensinzicht van Scheler staat 
in schril contrast tot wat Kuitert stelt: “(…) het theïsme van een persoonlijke 
God breekt stuk op de ervaring dat de theologische voorstellingswereld onze 
werkelijke wereld niet langer raakt en imaginair is geworden.” (zie R. te Velde, 
‘Over God als persoon. Kuitert, De Dijn en Thomas van Aquino’, a.w., p. 81) 
Wij stellen hiertegenover op grond van Hollaks positie, dat de wereld van de 
moderniteit een werkelijkheidsverlies heeft ondergaan, juist door het afstand 
nemen van de persoonlijke God. Cobben stelt: “Maar belangrijker is misschien 
nog dat ik meen dat we leven in een tijd waarin de individualisering zo ver 
voortgeschreden is, dat het voor mij niet geloofwaardig is om te denken dat het 
mogelijk is om collectieve vormen te vinden voor de beleving van religieuze 
waarden.” (in: ‘De God van de rede’, a.w., p. 16) Maar hoe zit het dan met de eis 
van de absolute metafysische legitimering van de mensenrechten? Die moeten 
toch collectieve vormen aannemen die een levend deel van de samenleving 
uitmaken? En hoe verhoudt dit zich met Huizinga’s stelling: “Een cultuur moet 
metaphysisch gericht zijn, of zij zal niet zijn?” Moet daar niet een algemene 
culturele (religieuze) vorm aan worden gegeven?  

213 Een werkelijke metafysica, p. 156.
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daarentegen als het denkbare het meest rijke, het omvat en doordringt alles, 
alle dingen die werkelijk zijn.

De talloze vragen naar het zijn en de absoluutheid daarvan, spelen in 
díe wijsgerige tradities die zowel geworteld zijn in de joods-christelijke 
scheppingsidee alsook in de klassieke Griekse filosofie, met name in het (neo-)
thomisme en in een meer afgeleide zin in het rationalisme van Descartes, 
Spinoza, Leibniz, en in de filosofie van Hegel. De absoluutheid van het zijn 
die in die tradities een rol speelt, zullen we later uitvoeriger bespreken; 
absoluutheid in die zin dat het zich slechts onderscheidt van “niets”, dat in deze 
context slechts grammaticale betekenis heeft en dat dus niet gereïficeerd mag 
worden.

Voorlopig echter het volgende: op grond van deze absolute verhouding, 
de verhouding van zijn en niet-zijn, een verhouding die binnen het zijn 
zelf ligt want het zijn sluit zelf het niet-zijn uit, kunnen we spreken van de 
zelfbetrokkenheid van zijn. Deze verhouding van zijn en niet-zijn doet zich 
echter op tweeërlei wijze voor, namelijk in relatieve zin en in absolute zin. In 
relatieve zin als de werkelijke, de ons onmiddellijk gegeven dingen, die zich van 
elkaar onderscheiden, namelijk in de algemene zin: het éne is door dát het is en 
door wát het ís, niet het andere. In absolute zin echter: als het zijn ‘waarbuiten’ 
niets is, daar het alles is, wat impliceert dat niets (in absolute zin) niet ‘is’. Dus 
juist in deze absolute zin is “zijn” zuivere zelfbetrokkenheid, de grond voor 
wat, in allerlei met elkaar samenhangende betekenissen, “identiteit” van de 
dingen genoemd wordt.

Dit onderscheid in de twee wijzen waarop het zijn – in de zin van eindig zijn 
en in de zin van absoluut zijn – begrepen kan worden, zal van fundamenteel 
belang blijken te zijn voor de explicitering van de relatie eindig zijn-oneindig 
zijn.214

Het is de mens eigen, weet te hebben van zijn zijn, zijn eigen zelfbetrokkenheid 
te weten, vandaar dat we kunnen spreken van het “zelfzijn” van de mens.

Tegenwoordig wordt “zijn” vrijwel vereenzelvigd met “materie” (het 
stoffelijke) en inhoudelijk er geheel aan gelijk gesteld, niet meer en niet 
minder. Als uiterste consequentie betekent dat voor de mens een volkomen 
vereenzelviging van zijn zijnswijze met zijn lichamelijkheid, waartoe dan 
evenzeer het “psychische” wordt gerekend.

“Zijn” wordt ook gelijkgesteld aan “werkelijkheid”. Maar tot de 
werkelijkheid behoort ook het “psychische”, de ruimte en de tijd, het morele, 

214 J.A. Aertsen, ‘ ‘Het zijnde en het goede zijn omkeerbaar.’ De zin van een 
scholastieke stelling’ in: Th. van Velthoven (red.),  Zin en zijn; Metafysische 
beschouwingen over het goede, Baarn, 1983, p. 35: ‘Perfect’ wordt door Aristoteles 
in zijn Physica (III, c.6, 207 a 9) gedefinieerd als: “wat niets buiten zich heeft”.
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het waardevolle, relaties tussen de dingen die wel tal van verbanden met elkaar 
en met de “materie” hebben, maar al deze zaken zijn toch weer iets anders, 
zijn niet zonder meer hetzelfde als dat wat tegenwoordig gewoonlijk onder 
“materie” wordt verstaan.

We kunnen echter in metafysische zin, zoals we hierboven al hebben 
aangegeven, er beter zicht op krijgen door “zijn” te contrasteren met zijn 
tegendeel “niets”. Als iets “is”, dan is het niet niets, of beter nog: niet “niet”. 
In absolute zin is het zijn het alomvattende positieve.215 Voor alle dingen, van 
welke aard dan ook, geldt dat als ze werkelijk zijn, dat ze zijn en dat ze niet 
niet zijn. Het zijn is het meest algemene en tevens de meest inhoudelijke notie 
van de metafysica, want het omvat en bevat “alles” en het geldt voor elk ding 
afzonderlijk.

Maar binnen het zijn kan en moet een geleding aangebracht worden, 
waarover we later uitvoerig zullen spreken, en die we hierboven al aangegeven 
hebben met het onderscheid van de verhouding zijn-niet-zijn in relatieve en 
in absolute zin. Vooruitlopend daarop stellen wij, dat in metafysische zin een 
onderscheid gemaakt moet worden tussen eindig zijn en oneindig zijn.  

Zijn, als resultaat van metafysische reflectie, doet zich echter aanvankelijk 
en onmiddellijk voor het menselijke kennen voor als het besef van het zijn van 
de vele dingen van de wereld. Echter niet als volstrekt van elkaar gescheiden 
dingen, maar tegen de impliciet mee-ervaren achtergrond “wereld”.

“Zijn” is de meest fundamentele term van de metafysica daar deze term 
fungeert als aanduiding voor datgene dat niet terug te voeren is naar een 
daaraan ten grondslag liggend “iets”. “Zijn” vindt zijn vervulling in de vele 
dingen van de wereld, die het tegelijk geheel en al doortrekt.

Maar elk ding op zichzelf is een insnoering van het zijn, daar het met zijn 
zo-zijn het zijn niet in zijn volheid representeert. Daarom is het “ding” eindig, 
gemeten aan de absoluutheid van het zijn. Maar, ondanks deze beperking, kan 
ervan gezegd worden “het ís”, en daarom is het in die, weliswaar beperkte, 
zin ook absoluut. Kortom, de dingen van de wereld bezitten in zichzelf een 
verhouding van hun eigen zijn met het absolute. Van die verhouding is de mens 
als geestelijk wezen in principe zich bewust, dat zijn eindige zelfzijn tevens 
innerlijk verbonden is met het absolute. In de metafysica wordt het zich bewust 
zijn van deze verhouding geëxpliciteerd.    

215 Dit grote, metafysische inzicht werd aan het begin van de filosofie uitgesproken 
door Parmenides, (ca. 540–475 v.C.). Maar wanneer de logica daarvan 
verabsoluteerd wordt, dan doet het geen recht aan het relatieve, eindige zijn. 
Daar staat echter weer tegenover, dat het menselijke intellect door dit inzicht 
tot de metafysische vraag kan komen naar de aard van het absolute zijn dat 
noodzakelijkerwijs vooraf gaat aan het eindige zijn. Het absolute zijn dat meer 
is dan een numerieke samenvoeging van vele eindige zijnden. 
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Zijn en zelfbegrip in het licht van het oneindige zijn

Een en ander zal van eminent belang blijken te zijn voor het zelfzijn en 
zelfbegrip van de mens. Hierboven hadden we reeds opgemerkt dat de 
samenhang van zin en zijn, juist met betrekking tot het menselijke zelfzijn, 
beschouwd moet worden in het licht van de verhouding eindig zijn-oneindig 
zijn. Al het voorafgaande en alles dat nog volgt, is een onderbouwing van deze 
positie. 

Scheler heeft met zijn Probleme der Religion dit ook willen laten zien – dat 
lijkt nu voor velen een oud en achterhaald standpunt, maar ons inziens levert 
het ook een nieuw begin op. Vergelijk dit met de volgende uitspraken van 
Hollak:216 

“Interviewer: Wat voor u een dialectisch-logisch eindpunt is van een enorme 
denkontwikkeling in de westerse cultuur, levert een resultaat op, dat bij 
mensen als Augustinus reeds is te vinden.217

Hollak: Ja. Dat komt omdat daar als onmiddellijke ervaring aanwezig is, wat 
wij reflexief en door middel van een bewustwording, nu we de westeuropese 
cultuur hebben doorlopen, opnieuw waar moeten maken. Daar is het 
onmiddellijk gebed in een religieus verband. Dat kunnen wij op het ogenblik 
niet zonder meer herhalen. Dat gaat niet. Als we herhalen, doen we dat op 
een totaal nieuwe manier. En toch is het ook een herhaling.”

Ter illustratie van de samenhang van zin en zijn in het licht van de verhouding 
van de mens met het absolute, refereren we nog een keer aan de mensenrechten. 
Dat de mensenrechten een van de hoofdthema’s van de tegenwoordige tijd 
vormen, wordt door velen erkend, maar hun metafysische betekenis wordt, 
ons inziens, misschien slechts door enkelen onderkend. Zij zijn inderdaad 
de expressie van de innerlijke samenhang van het menselijke zelfzijn en de 
zin daarvan met het absolute. Mensenrechten drukken zijnsvormen van het 
zelfzijn van de mens uit en tevens dat deze vormen rechtens zijn en beschermd 
en bevorderd dienen te worden. Mensenrechten zijn dus als regels, zoals in 
de betreffende Universele Verklaring neergelegd, geworteld in het zijn van de 
mens, en dientengevolge in wie hij en zij wezenlijk is: deze persoon. Het is nu 
juist de eindige menselijke persoon als persoon, zoals we bij de behandeling van 
Max Scheler zullen zien, die innerlijk verbonden is met de oneindige persoon.  

216 Een werkelijke metafysica, p. 159.
217 Namelijk de verheffing van de menselijke geest tot God. Interviewer en Hollak 

refereren hier aan Augustinus’ “inquietum cor nostrum donec requiescat in te”, 
“onrustig is ons hart totdat het tot rust komt in u.” Bij Scheler is deze uitspraak 
ook te vinden in Probleme der Religion, p. 245.
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Het absolute van het zijn en de veelheid: eindig zijn en oneindig zijn

Het absolute van het zijn is gelijkwaardig aan de absolute eenheid van het 
zijn, want het heeft niets buiten zich. Dit “niets” moet echter niet worden 
opgevat als “iets” dat buiten het zijn zou liggen. Een dergelijke interpretatie 
komt voort uit de begoocheling van de taal, die met het “hebben” en het als 
substantief gedachte “niets” suggereert dat er buiten het zijn nog “iets meer”, 
het “niets” zou zijn. Metafysisch gesproken wordt daarentegen met dit “niets” 
nog eens de door ‘niets’ beperkte, absolute volheid van het zijn uitgedrukt.

Zijn is zodoende zuivere zelfbetrokkenheid, of om een voor deze tijd 
herkenbaarder term te gebruiken: zijn is identiteit. Zijn is één. Maar staat 
dat niet in tegenspraak met de ontegenzeglijke veelheid van de dingen van de 
werkelijkheid? Nee, niet als zijn ook naar de zijde van het eindig-zijn gedacht en 
begrepen wordt, dat wil zeggen als een zijn dat altijd op een of andere manier 
bepaald is, als dit of dat, als zo-zijn en dus als een insnoering van het zijn. Maar 
dan wel, ondanks deze beperking, toch een zijnde, en daarmee een zijnde die 
eenheid, identiteit bezit.218

Hier komt dus naar voren wat we aan het eind van de vorige paragraaf 
stelden: de samenhang van zin en zijn van het eindige menselijke zelfzijn moet 
begrepen worden in zijn verhouding met het oneindige zijn. Het eindige zelfzijn 
heeft deel, juist als zijnde, aan het absolute zijn en is in zoverre ook absoluut, 
dus ook in dat opzicht absoluut één. Het is de participatie van het zijnde als 
zo-zijnde aan het zijn. Het heeft zodoende ook deel aan de absolute, positieve 
betekenis – voorlopig daargelaten waaruit de inhoud van dit deelhebben ook 
mag bestaan – van het absolute en wel als zelfzijn op zijn eigen, zelfstandige 
wijze.

Maar tevens wordt het eindige zelfzijn, juist als eindig, door onvolmaaktheid 
gekenmerkt, door niet zuiver één te zijn, dat wil zeggen door niet concreet 
met zijn eigen absoluutheid samen te vallen. Dit verschil, deze ontologische 
differentie tussen het eigen absolute wezen – dat beslist niet volstrekt 
vereenzelvigd moet worden met bijvoorbeeld de psychologische constitutie 
van een mens –, en de verwerkelijking of veruitwendiging van het zelfzijn in 
de wereld, betreft dus ook een verhouding tussen eenheid (: het zelfzijn) en 
veelheid, als de vele onderscheiden wijzen waarop het zelfzijn tot uitdrukking 
komt.

Deze verhouding impliceert ook de transcendentie van het zelfzijn ten 
opzichte van de altijd eindige veruitwendiging of verwerkelijking van het 

218 Scheppingsidee, p. 310: “Want al het zijnde is als zijnde één, ook het onvolkomen 
zijnde; het is min of meer één, naarmate het meer of minder in zichzelf is 
samengesteld (…).”
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zelfzijn. Het zelfzijn is transcendent aan zijn verschijningswijzen, het valt er 
nooit restloos mee samen. 

Het onderscheiden van het zelfzijn van de hier genoemde psychologische 
constitutie van een mens, is ook een voorbeeld van deze verhouding, waarbij 
het zelfzijn transcendent blijft ten opzichte van deze constitutie. Want ook ten 
aanzien van psychologische karakteristieken, vaardigheden en strevingen, hoe 
verbonden wij daarmee ook mogen zijn, we gaan daar niet volledig in op, maar 
staan in een transcendente verhouding tot deze veelheid van gegevens die ons 
bestaan feitelijk kenmerken. Het bewijs voor de eenheid van ons zelfzijn, als 
we dat zo kunnen zeggen, verschaft ons het feit dat we er naar streven orde in 
deze veelheid aan te brengen, zodat de zin van ons zelfzijn daarin, zo veel als 
mogelijk is, tot uitdrukking kan komen.219 

De eenheid van het absolute zijn – een metafysisch inzicht! –, deze 
zelfbetrokkenheid of identiteit – die in gevolgelijke zin in de eindige zijnden 
is ingesnoerd, daar zij steeds een bepaalde vorm van zijn vertegenwoordigen, 
op grond waarvan ze eindig of onvolmaakt genoemd kunnen worden en door 
deze insnoering tezamen een veelheid vormen –, deze eenheid komt in de mens 
tot bewustzijn. Dit bewustzijn is zelfervaring, waarbij het zelfzijn als zodanig 
tot bewustzijn komt. Het is deze zelfbewuste verhouding tot zijn eigen eindige 
identiteit – die evenzeer verbonden is met het absolute zijn en in die zin dus 
evenzeer absoluut –, die talig tot uitdrukking komt in de bevestiging: “ik ben 
ik”.

Historisch gezien vinden we een daarop gelijkende bevestiging van een 
fudamentele ervaring voor het eerst in het Bijbelboek Exodus,220 de passage 
waarin Mozes bij het brandende braambos vraagt naar Gods naam. 

“Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik tot de kinderen Israëls kom 
en zeg tot hen: De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden, en 
zij mij zeggen: Hoe is zijn naam,221 wat zal ik tot hen zeggen? En God zeide 

219 In het deel dat gewijd is aan een beknopte weergave van Hollaks filosofische 
positie, de vier door ons te behandelen artikelen van Hollak – hoofdstuk 3.2 en 
3.3 – met name over de objectieve rangorde van waarden, zullen we laten zien 
dat dit alles niet berust op een immanente drang tot zelfontplooiing, maar dat 
deze betrekking in het licht van het morele staat, kortom, gemeten moet worden 
aan goed en kwaad.

220 Exodus 3:13, 14.
221 Wij menen dat deze vraag van “het volk” gezien moet worden in de toenmalige 

context van het polytheïsme van de andere culturen, waarin alle goden een eigen 
naam en een daarmee verbonden gestalte en eigen positie of functie hadden. In 
deze passage gaat daarentegen “de Naam” boven dergelijke, in het  polytheïsme 
onderscheiden, bepalingen uit, daar Mozes God, Jahweh, als de stem van het 
werkelijk absolute hoort.   
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tot Mozes: Ik zal zijn, die Ik zijn zal. Ook zeide Hij: Alzóó zult gij tot de 
kinderen Israëls zeggen: Ik zal zijn heeft mij tot ulieden gezonden.” 

Deze uitspraken worden ook wel als volgt vertaald: “Ik ben die ik ben”, of 
ook “Ik ben die was, die is, die zal zijn”.222 Met deze formulering, die berust 
op een oorspronkelijke religieuze act,223 wordt dus de alomvattende, eeuwige 
volheid van het absolute, dat is God, tot uitdrukking gebracht. Waaraan geen 
enkel menselijk begrip adequaat uitdrukking kan geven, vandaar de schijnbare 
leegte van deze formulering. 

Vanuit een beperkt formeel-logisch gezichtspunt beschouwd zegt dit “Ik ben 
die ik ben” helemaal ‘niets’, omdat het tautologisch zou zijn, ofwel geen enkele 
inhoud zou hebben. Maar het tegendeel is hier echter geval: die oneindige 
volheid wordt nu juist op deze menselijke, talige wijze tot uitdrukking gebracht. 
Slechts voor de verkeerde verstaander en anti-metafysicus betekent die echter 
helemaal niets.

Hegel interpreteert deze zelfbevestiging van het absolute in de Thora aan het 
begin van zijn Logik, inderdaad als het “unbestimmte, unmittelbare”, als “das 
reine Seyn”.224 Dat is aldaar de absolute geest in de vorm der onmiddellijkheid 
die in de ontwikkeling van het gehele systeem, de drie delen van de Enzyklopädie, 
tot concrete absolute geest wordt ontwikkeld. Het blijft echter de vraag of 
Hegel daarmee werkelijk het met die bevestiging bedoelde, dat is de met de 
mozaïsche formulering geïntendeerde volheid van Gods absoluutheid, en 
daarmee dus ook het menselijke zelfzijn als het evenbeeld daarvan, volledig tot 
uitdrukking heeft gebracht. 

Het eindige bij-zich-zijn 

In metafysische termen getransformeerd verwoordde het mozaïsche citaat het 
absolute, eeuwige bij-zich-zijn; en wel van God, moeten wij daaraan toevoegen. 
Waartegenover de vragende mens in de gestalte van Mozes, als het evenbeeld 
van het absolute, zich als het eindige bij-zich-zijn weet.

De ontwikkeling van het niet-mozaïsche absolute bij-zich-zijn als het 
onbepaalde zijn tot de innerlijke logische samenhang van zijn zijnsvormen die 

222 De allerheiligste naam van God – Jahweh – die – volgens het algemeen geldende 
gebruik – niet uitgesproken mag worden, slechts geschreven.

223 Bij onze behandeling van Scheler (Hoofdstuk 4.7 en 4.8) gaan we hier nader op 
in.

224 WU 3, p. 68/69: “Seyn, reines Seyn, – ohne  alle weitere Bestimmung. In seiner 
unbestimmten Unmittelbarkeit ist es nur sich selbst gleich, und auch nicht 
ungleich gegen anderes, hat keine Verschiedenheit innerhalb seiner, noch nach 
Aussen.”
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Hegel in zijn Logik ontvouwt,225 vindt haar tegendeel in Hegels natuurfilosofie. 
Dat wil zeggen dat aldaar de natuur als de tegengestelde van de innerlijkheid 
van het absolute bij-zich-zijn wordt gesteld. Maar tegelijk is de natuur díe 
zijnswijze, namelijk “het andere van het bij-zich-zijn”, die door het absolute 
gesteld moet worden opdat het in en via “zijn andere” tot zichzelf kan 
terugkeren om werkelijk bij-zich-zijn te zijn. Dit laatste impliceert dat Hegel 
in zijn natuurfilosofie laat zien dat in de natuur, juist als het andere van226 
het bij-zich-zijn, in haar ontwikkeling naar hogere gestalten culminerend in 
het levensproces, het concrete bij-zich-zijn, ofwel de concrete identiteit zich 
aankondigt.

Bij Hegel wordt zodoende de natuur – als het tegendeel van het bij-zich-
zijn – begrepen als het “aan zichzelf uitwendige”, ofwel als het andere van 
het bij-zich-zijn. Maar tegelijk door het “van” verbonden daarmee. Een 
innerlijkheid die desondanks en tegelijk tengevolge van het “van”, zoals Hegel 
in zijn natuurfilosofie laat zien, toch in de natuur aanwezig is. Op haar hoogste 
niveau, dat is die zijnswijze van de natuur die wij “leven” noemen, begint deze 
innerlijkheid zich te manifesteren zonder dat deze ooit ten volle in de natuur 
tot haar recht kan komen. Daarvoor is een verdere ontwikkeling nodig waarin 
de absolute geest, die in de aanvang als das reine Sein nog in de vorm der 
onmiddellijkheid verkeerde, wel concreet als het (absolute) bij-zich-zijn kan 
worden begrepen.

Deze ontwikkeling voltrekt zich via de eindige geest, dat is de mens als 
de concrete eenheid van lichaam (: natuur) en geest (: bij-zich-zijn). Op deze 
wijze laat Hegel de innerlijke verbondenheid van het eindige zelfzijn met het 
oneindige zelfzijn zien.227 

Het aanvankelijk onpersoonlijk zijnde als natuur krijgt tenslotte in de 
lichamelijke – dus natuurlijke – gestalte van de mens zijn persoonlijke identiteit. 
Het menselijk zijn is persoon-zijn.

De mens is een zelfzijn en heeft daar weet van.228 Het zijn de rechten van 
de mens die dit zelfzijn recht willen doen. Zij hebben de intentie het zelfzijn 

225 Het innerlijke verband tussen het mozaïsche en het hegeliaanse bij-zich-zijn is 
gelegen in de relatie Beeld-evenbeeld.

226 Het “van” drukt een innerlijke relatie uit, in de zin van “innerlijk toebehorend 
aan.” 

227 Hegels ontwikkeling van de verhouding van lichaam – dat is natuur, het aan zich 
uitwendige – en geest – dat is bij-zich-zijn, concrete eenheid in en van veelheid 
– laat dus zien dat de cartesiaanse scheiding van lichaam en geest pas in haar 
ontwikkelde relatie tot het absolute als concrete eenheid begrepen kan worden.

228 Dit is echter geen onmiddellijk, altijd al aanwezig weten. Vgl. Causa sui, p. 
175: “Deze zelfervaring is geen zuivere intuïtie en komt dan ook aanvankelijk 
tot uitdrukking in het levendige, existentiële besef van het zich in zijn actieve 
zelfidentificatie als transcendentale openheid affirmerend ik. En juist omdat onze 
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juist voor zover het eindig en kwetsbaar is in bescherming te nemen en zij 
worden tegelijk door dit zelfzijn gelegitimeerd. Het zelfzijn legitimeert deze 
rechten, en niet andersom, noch wordt het zelfzijn door de positiviteit van 
de mensenrechten geconstitueerd, het zelfzijn gaat eraan vooraf. Dit “vooraf 
gaan” vraagt nu juist om metafysische opheldering, in het licht waarvan de 
mensenrechten weer gelegitimeerd kunnen worden.

Mensenrechten drukken zijnsvormen van het zelfzijn van de mens uit en 
tevens, dat deze vormen rechtens zijn en beschermd en bevorderd dienen 
te worden. Mensenrechten zijn dus als regels, in de betreffende Universele 
Verklaring, geworteld in het zijn van de mens, zijn menselijke zijnswijze, en 
dientengevolge in wie hij en zij wezenlijk is: deze persoon.

We willen terloops erop wijzen, hoewel deze kwestie eigenlijk van groot 
belang is, dat de mensenrechten gericht zijn op de mens die enerzijds losgekomen 
is van traditionele samenlevingskaders, maar die anderzijds voorafgaat aan 
enigerlei concrete samenleving. Tegelijk zijn deze rechten gericht, zoals blijkt 
uit de oproep tot solidariteit, op het vormen van samenlevingen die daaraan 
voldoen; met de intentie de verdeeldheid, die het eindige menselijke zijn en het 
onderlinge verkeer van mensen aankleeft, zoveel mogelijk op te heffen.

Om hun functie te kunnen vervullen moeten deze rechten – en dat wil 
eigenlijk zeggen het voor allen geldende zelfzijn – in principe door allen erkend 
worden, en met macht bekleed kunnen worden, anders blijven deze een loze 
oproep en verworden ze tot abstracte regels.

De verwerkelijking van het zelfzijn van de eindige mens

Daar het menselijke zelfzijn eindig is, moet het zelfzijn, zoals al het eindige, zich 
alsnog verwerkelijken: het is niet en nooit af, nooit compleet. Het gaat dan niet 
alleen om een zich handhaven van dat zijn, maar om het ontplooien daarvan. 
Ook daar wijzen de rechten van de mens op, in zoverre hebben deze dus ook de 
intentie de eindigheid van de mens, voor zover dat “zich verwerkelijken” zegt, 
te beschermen.

Eindig zijn zegt ook “het andere of de ander nodig hebben”. Maar juist de 
geestelijke zijnswijze van de mens verheft zich boven natuurlijke behoeftigheid: 

menselijke geest als lichamelijke geest, als ‘Geist in Welt’, geen zuiver intuïtief 
wezen kan zijn, moet hij anderzijds tot het zelfbewustzijn van zijn eigen wezen 
als transcendentale openheid komen – hetgeen door Hegel op zijn wijze in 
zijn Phänomenologie des Geistes werd beschreven – en kan hij anderzijds, tot dit 
zelfbewustzijn gekomen, deze transcendentale openheid als zodanig slechts in 
een denken tot adequate uitdrukking pogen te brengen.”
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is tot erkenning van het andere of de ander in staat. De mensenrechten zijn 
daar zelf een voorbeeld van.

Dit op het andere gericht zijn doet zich voor in de gestalten van menselijk 
kennen en menselijk handelen met alle daarmee gepaard gaande, zinvolle 
emoties. Hiermee is echter niet het laatste woord gezegd, ook niet wat de 
concrete uitwerking van de mensenrechten betreft, want de vraag kan gesteld 
worden op grond waarvan dit kennen en handelen en genoemde emoties 
zinvol kunnen zijn.

Immanentie en transcendentie

In de visie van het rationalisme en het empirisme op het menselijke kennen 
als bewustzijn moet enerzijds de kant van de kenner en anderzijds de kant van 
het gekende onderscheiden worden. Voor het rationalisme is het kennen als 
kennen, in de zin van de cartesiaanse ideés claires et distinctes, immanent aan 
de kenner. Voor het empirisme levert het gekende object de ideeën voor de 
kenner, daar de menselijke geest voor het empirisme tabula rasa is. Voor beide 
stromingen geldt echter dat het gekende object reëel is onderscheiden van de 
kenner en in die zin transcendent aan de kenner. 

Voor Hegel is dat echter niet een absoluut onderscheid, maar ligt 
absolute eenheid daaraan ten grondslag. We zouden kunnen zeggen, dat de 
filosofie enerzijds erop gericht is geweest dit onderscheid te laten zien en te 
benadrukken, maar dat anderzijds deze analyse meestal gepaard ging met de 
intentie deze kloof weer te overbruggen.

Wij hebben de keuze gemaakt voor die wijsgerige benaderingen, zowel 
klassieke als moderne, die de oplossing voor deze kwestie hebben gezocht 
in de oneindige immanentie van het absolute zijn aan deze verhouding van 
kennen en gekend-zijn. De immanentie van het absolute in het eindige zijn 
garandeert de innerlijke eenheid van immanentie en transcendentie in de zin 
van een specifieke – niet absolute – zijnseenheid van het menselijke kennen en 
handelen van kenner en handelende enerzijds en het gekende en het door het 
handelen bewerkte en bewerkstelligde anderzijds.229

Maar deze toedracht wijst zodoende al op een tweede betekenis van 
immanentie en transcendentie. Als volgt: het immanent zijn van het absolute 
zijn aan het eindige zijn, dit inwonen in en totaal vervullen van het absolute 
zijn van het eindige zijn, kan op de volgende wijze uitgedrukt worden, 

229 De drie geledingen van Hegels Philosophie des Geistes – subjectieve geest, 
objectieve geest en absolute geest – brengen deze verhouding van immanentie 
en transcendentie tot begrip en daarmee het begrip van de mens als Geist in 
Welt.
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namelijk als het participeren van het eindige zijn aan het daaraan transcendente 
oneindige zijn. Zoals in de mundane kenverhouding kenner en gekende reëel 
onderscheiden van elkaar zijn en blijven, zo zijn in de verhouding van eindig-
zijn en oneindig-zijn beide eveneens onderscheiden van elkaar, maar in een 
geheel andere betekenis. Het absolute zijn vervult het eindige zijn geheel en 
dientengevolge is er volmaakte eenheid daarmee – in zoverre en tot op zekere 
hoogte vergelijkbaar met de keneenheid die de kenner met het door hem 
gekende onderhoudt. Maar als eindig is het eindige zijn van zijn kant volstrekt 
onderscheiden van het, om die reden aan hem transcendente, oneindige zijn, 
en bovendien onvolmaakt één met zichzelf.230 Hier willen we met nadruk erop 

230 Het is van belang dat de verschillende relaties van immanentie en transcendentie 
goed in het oog worden gehouden. Ons inziens is dit bij Hegel niet geheel adequaat 
gebeurd. Wel zijn de volgende vormen van transcendentie en immanentie in de 
hegeliaanse filosofie adequaat geëxpliciteerd. De verhouding van het kennen 
en het gekende is een verhouding van immanentie en transcendentie. Ook 
het zelfzijn is ten opzichte van diens bepalingen transcendent. Met andere 
woorden: de geest is enerzijds immanent aan het lichaam, terwijl deze laatste 
extrinsiek is aan de geest, met als keerzijde dat de geest tevens transcendent 
is aan het lichaam. Bovendien zijn deze verhoudingen gegrond in de absolute 
geest, de goddelijke immanentie, die tevens transcendent is aan het eindige 
zelfzijn. Hiermee is weliswaar in Hegels filosofie de intelligibele structuur van 
de eindige werkelijkheid tot uitdrukking gebracht, maar daarmee is nog niet de 
eindige werkelijkheid begrepen als onttrokken aan de afgrond van het kunnen-
niet-zijn. Dit laatste impliceert tenslotte de oneindige transcendentie van het 
absolute zijn ten opzichte van de eindige werkelijkheid. Dit is de verhouding 
die in de joods-christelijke scheppingsidee is vervat. De verhouding die 
door Thomas op wijsgerige wijze als participatie van het eindige zijn aan het 
oneindige zijn tot uitdrukking is gebracht. Zie ook: R. te Velde, “God and the 
language of participation”, in: Divine transcendence and immanence in the work of 
Thomas Aquinas, Leuven, 2009, p. 20/21: “The notion of transcendence and the 
related term of immanence are notoriously vague and ambiguous. In general, it 
may be said that the notion of transcendence refers to a beyond, an exceeding of 
a realm characterized in terms of immanence, whether the immanence of finite 
reality or the immanence of what lies within reach of our cognitive powers. 
‘Transcendence‘ is a relational word. A reality is characterized as transcendent 
in relation to another reality which points beyond its limits to something 
transcendent. Transcendence is usually opposed to immanence, but at the 
same time transcendence, as something beyond, must mark its presence in the 
sphere of immanence through a kind of transcending movement or orientation. 
The sphere of immanence must be, so to speak, more than purely immanent 
and self-sufficient if it is to relate from within to something that transcends 
it. If immanence – for instance, the immanence of the world (EB/FB: het in 
zichzelf besloten liggen van de wereld) – were to be taken in an absolute sense, 
as being nothing more than it is, then transcendence would lose its meaning.” 
Te Velde’s vraag in dit artikel betreft de verschillende wijzen waarop door 
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wijzen, dat dit niet betekent, dat het eindige zijn van eigen zin ontdaan zou 
zijn. De eigen zin van de eindige menselijke zijnswijze, die, zoals we hebben 
gezien, door de mensenrechten wordt voorondersteld, is nu juist gelegen in 
het deelhebben aan het daaraan transcendente absolute zijn. En wel op de 
volgende wijze.

Voor het menselijke denken is de idee van aboluut zijn onontkoombaar, 
daar absoluut niet-zijn, in de zin van niet-zijn van enigerlei zijn, niet alleen 
voor de mens ondenkbaar is, maar eenvoudigweg niet ‘is’. Het absolute zijn 
waarbuiten ‘niets’ is, impliceert dat het eindige zijn, dat niet voor zijn zijn zelf 
in kan staan, deelheeft aan het absolute zijn. Het absolute zijn is het volmaakte 
zelf, dat volstrekt voor zichzelf instaat, in tegenstelling tot de mens, het is het 
zijn waaraan al het eindige zijn, dus ook de mens deelheeft; dat dus, vanwege 
het eindig-zijn zelf, oneindig transcendent is aan het eindige zijn. Met als 
keerzijde, dat het eindige zijn eigen zelfstandigheid heeft, op grond van zijn zijn 
dat noodzakelijkerwijs als zijn zelfbetrokkenheid, “zelfzijn” zegt.231 Wij menen 
met dit intermezzo de belangrijkste metafysische noties voorlopig voldoende 
uit de doeken te hebben gedaan.

Thomas de verhouding van God en wereld, schepper en geschapene, in termen 
van transcendentie en immanentie, begrepen worden. Ofwel de vraag naar 
het onderscheid en de verbondenheid die bestaan tussen God en wereld en de 
mens in het bijzonder; een verhoudingswijze van transcendentie en immanentie 
die samengevat wordt met de term ‘participatie’: het deel laten hebben en het 
deelhebben aan het absolute zijn van God, die liefde en goedheid is.  

231 Dit erkend zijn van het eindige zijn, een erkenning die eigenlijk tussen eindig zijn 
en oneindig zijn wederzijds is en die reeds geanticipeerd is door de wederzijdse 
erkenning voortvloeiend uit de heer-knecht verhouding in de Phänomenologie 
des Geistes. Volgens Hollak (Scheppingsidee, p. 312), vormt de opheffing van de 
heer-knecht verhouding het hoofdthema van Hegels Religionsphilosophie. Maar 
wij willen hierbij opmerken, dat wederzijdse erkenning uiteraard uitsluitend 
bestaat tussen personen, in dit geval tussen de eindige geest en de oneindige geest. 
Weliswaar heeft Hegel de absoluutheid van het eindige zelfzijn op grond van het  
christendom – zie § 482 van de geestesfilosofie – overgenomen en geëxpliciteerd. 
Maar bij zowel Hegel als bij Cobben is het absolute de onpersoonlijke absolute 
rede. Hiermee is ons inziens deze ‘wederzijdse’ erkenning eenzijdig, daar deze 
erkenning slechts uitgaat van het eindige zelfzijn. Binnen deze onpersoonlijke 
verhouding maakt de absolute rede de eindige rede als eindige rede mogelijk en 
niet meer dan dat.
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2.3 Voortgang van de metafysische explicitering van zin en 
zijn

Heeft de aloude vraag naar het verband tussen verschijning en wezen 
afgedaan?

De geschiedenis van de filosofie heeft ons vele malen laten zien dat een 
oorspronkelijk gegeven samenhang van zin en zijn niet onmiddellijk aan de 
werkelijkheid af te lezen valt. Samen te vatten in de traditionele figuur van het 
onderscheid tussen het verschijnen van de dingen en het daarachter vermoede 
wezen – dat is de zin – van de dingen. Dit ging samen, zeker sinds het begin van 
de moderniteit, met het inzicht dat de mens juist als kennend en handelend een 
actief en eigen aandeel heeft in die samenhang, zodanig zelfs dat de mogelijkheid 
van het kunnen doordringen tot een oorspronkelijke samenhang voorafgaand 
aan deze menselijke activiteit geheel verdwenen schijnt te zijn en de vraag naar 
deze samenhang en de antwoorden daarop tot de onmogelijkheden zijn gaan 
behoren.232 

De moderne subjectfilosofie à la Kant, de existentiefilosofie, alsook allerlei 
hedendaagse vormen van wijsbegeerte die het primaat van de taal stellen, 
benadrukken dit laatste. Met als consequentie dat we niet ‘achter’ de door 
de, door menselijk handelen tot stand gekomen, cultuur verschafte zingeving 
zouden kunnen kijken naar de oorspronkelijke samenhang van zin en zijn, 
waaronder ook, en in het bijzonder in dramatische en tragische zin, die van de 
mens zelf. In de spiegel van de cultuur ziet de mens van deze tijd het antwoord 
op de vraag, zo die al gesteld wordt, “wie is de mens?”. Terwijl, in onze visie, 
deze vraag en de antwoorden daarop voorafgaan aan cultuur en deze laatste 
beter begrepen zou kunnen worden als eindige uitdrukking van het metafysisch 
wezen van de mens. Daarom is het zinvol daarnaar te vragen “door de cultuur 
heen”.

Het filosofische project dat gericht was op de explicitering van de 
oorspronkelijke samenhang van zin en zijn werd gemotiveerd en gevormd 
door de vraag: is het pragmatisch aangehangen vertrouwen in die samenhang 

232 Kants analyse van het menselijk kennen, die leidde tot de absolute scheiding 
tussen de in de verstandsvormen en in de aanschouwingsvormen van ruimte 
en tijd geplaatste verschijnselen en het ‘daarachter liggende’ Ding-an-sich als de 
onkenbare zin van zijn, vormde de uiterste consequentie van deze verhouding. 
Een verscheurde verhouding van zin en zijn die dan in het morele handelen 
hersteld dient te worden; waarbij zich dan de vraag voordoet hoe dat theoretisch 
te denken valt. Dat laatste is slechts mogelijk als er wel een zinvolle verhouding 
van zin en zijn bestaat. 
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ook legitiem of waar? Een vraag die moest leiden tot de wijsgerige explicitering 
van deze samenhang. Socrates heeft de aanzet tot dit project gegeven.

Het ongereflecteerde, onmiddellijke vertrouwen moest eerst op zijn 
betrouwbaarheid beproefd, en daardoor evenzeer geschokt en aan het 
wankelen gebracht worden teneinde zijn absolute bevestiging of waarheid te 
kunnen verkrijgen. Dit denkexperiment van het kritisch onderzoek door de 
socratische dialoog van traditonele overtuigingen resulteerde in het inzicht, dat 
eindige zaken en morele handelingen hun legitieme zin verkregen voorzover 
ze deel hadden aan de ideeën, het welgeordende rijk van zin en zijn.

We zouden kunnen zeggen dat deze platoonse figuur op deze wijze 
weliswaar de principiële vraag naar de zin van zijn had blootgelegd, maar met 
als gevolg dat de zintuiglijke, onmiddellijk gegeven werkelijkheid van eigen 
zin ontdaan werd. Het is al vele, vele malen gezegd dat deze toedracht voor 
Aristoteles niet acceptabel was, de eindige dingen van de werkelijkheid moesten 
hun zin in zichzelf bewaren. Zijn materie-vorm schema en substantieleer was 
het antwoord op Plato’s scheiding tussen Ideeënwereld en de wereld van de 
vluchtige verschijningen. De vormen als de eigen, de hun toebehorende, zin 
van de substantiële, zijnde dingen, waaronder de mens zelf. De geschiedenis 
van de filosofie als de vraag naar de samenhang van zin en zijn kunnen we 
zien als een voortdurende pas de deux van deze platoonse en aristotelische 
antwoorden op deze vraag.

Het vatten van de dingen volgens het materie-vorm schema, of volgens hun 
essentie-existentie structuur – hun eigen zichzelf toebehorende substantie –, 
alsook de platoonse transcendente ideeën, in het bijzonder die van het Goede, 
bepaalden de verdere ontwikkeling van de vraag naar de samenhang van zin 
en zijn. De zin van de dingen kwam zodoende tot uitdrukking in hun vorm of  
wezen, hun essentie, en wel in de mate waarin vorm of wezen in het veranderen 
en worden van de dingen zelf tot hun recht, en daarmee tot het of hun “Goede”, 
kwamen. Vereenvoudigd komt hier de verhouding van zin en zijn eigenlijk op 
een oordeel als het volgende neer: de zin van dit paard is gelegen in zijn paard-
zijn. Dat deze bewering gemaakt kan worden, vooronderstelt echter dat degene 
die dit beweert, al betrokken is bij dit paard-zijn, maar zodanig dat dit in zijn 
eigen zelfstandigheid tot uitdrukking wordt gebracht. Hier komt naar voren 
wat Hollak herhaaldelijk in colleges over de menselijke geest zei, dat deze “iets 
als zodanig tot uitdrukking kan brengen”. 

Naar de mate waarin het paard-zijn – als de kwaliteiten of zijnsvormen 
die een paard als paard behoort te bezitten – beter tot zijn recht komt, 
vertegenwoordigt dit meer zin. Dit is in het algemeen de wijze waarop we nog 
altijd de dingen van de wereld beoordelen en keuren: de zin en waarde die zij 
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in zichzelf, naar hun wezen hebben en de betekenis die zij, op grond daarvan, 
voor ons kunnen hebben.233

Wat is de zin van het vragen naar de zin van zijn?

Anders dan de levenloze zaken en de slechts levende, niet-geestelijke wezens 
heeft de mens in principe een overeenkomstige – maar tevens zelfbewuste 
– verhouding van zin en zijn met betrekking tot zichzelf: hij beoordeelt zijn 
kwaliteiten, zijn aard, zijn wezen en tevens ook zijn zijn zonder meer. De mens, 
een van zijn identiteit bewust bij-zich-zijn, vraagt naar de zin van dit, zijn eigen, 
dus individuele zijn als zodanig, zijn en zin worden hier als een en hetzelfde 
gevat.

Wat voegt de filosofie nu met haar explicitering van deze toedrachten toe 
aan de pragmatische zekerheid? Wat is de zin daarvan? Sinds Socrates en Plato 
zou die zin gelegen zijn in het streven de praktijk meer te doen conformeren 
aan het absolute, dat is het Schone, Ware en Goede. Afgezien van de afschuw 
die men tegenwoordig tegenover een dergelijk streven voelt, is een meer 
alledaagse negatieve reactie daarop zelfs aannemelijker en snijdt deze meer 
hout door de metafysicus ertoe aan te sporen de zin van zijn bemoeienissen 
duidelijker voor zijn publiek voor het voetlicht te plaatsen. De volgende situatie 
moge dat illustreren.

233 Een en ander impliceert dat de menselijke geest iets als zodanig kan inzien, dus 
de eenheid van zin en zijn van dat iets vat. Dergelijk inzicht vooronderstelt het 
zelfzijn van het subject, het zelfzijn dat nu juist door de subjectfilosofie, met 
name die van Hegel, tot begrip is gebracht. Dat betekent, dat de hegeliaanse 
subjectfilosofie de innerlijke verbinding heeft blootgelegd tussen de klassieke 
opvatting betreffende de objectief gegeven zin van de (levende) dingen en het 
oordelende subject. Het volgende citaat van Hollak (Een werkelijke metafysica, 
p. 161) vat dat compact samen: “(…) dat door deze concrete ervaring van mijn 
existeren ik tevens analoog verstaan kan wat anders niet menselijk existeren is.” 
Dat wil zeggen, dat we in het voorbeeld van het paard, dit dier op grond van ons 
eigen (levende) existeren eveneens als levend (kunnen) verstaan en begrijpen. 
Zie ook   Causa sui, p. 175: “(…) (een denken) waarin het subject (…) zijn 
denkbepalingen inhoudelijk zowel als de bepalingen waarin het zijn zelf als zelf 
uitdrukt, alsook als die (…) van het object, als diens intelligibele structuur zal 
moeten begrijpen.” Deze door de filosofie (van Hegel) geëxpliceerde toedracht 
ligt ten grondslag aan het onmiddellijk vatten door het gewone bewustzijn van 
“dit paard als dit levende wezen”. We projecteren dit levend-zijn niet vanuit 
ons zelfzijn in het paard, maar we vatten het als zodanig. In de context van 
bovenstaand citaat zegt Hollak ook: “Zijn is niet een abstracte notie of toedracht. 
Zijn is primair de concrete ervaring, die ik uitdruk door te zeggen dat ik ben.” 
(Een werkelijke metafysica, p. 161)
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Op een korte uiteenzetting van Hegels wijsgerige explicitering van het 
waarom van het fenomeen dat muziek ons diep in ons innerlijk kan beroeren, 
reageerde een gesprekspartner met de nuchtere opmerking: (… als ik ontroerd 
wil worden…) “Dan zet ik een plaat op”.234 De praktijk van die onmiddellijke, 
positief gewaardeerde en ontroerende ervaring is voldoende, het waarom 
daarvan is in de visie van de niet-filosofisch geïnteresseerde niet van belang, 
voegt niets aan die ervaring toe. Om zich niet een charlatan te voelen moet het 
de metafysicus duidelijk zijn wat de zin van zijn denken voor de zin van het 
leven is, wat het daaraan in positieve zin toevoegt. Deze vraag echter is al net zo 
oud als de filosofie zelf. Een vraag die van oudsher aan filosofen gesteld werd 
en die ze zichzelf nog vaak stellen: wat is de meerwaarde van dit alles, wat voegt 
zijn denken aan het voortdurende en vluchtige spel van zin en zijn toe?

Het is de taak van de filosofie de ongereflecteerde samenhang te explici-
teren, en dat moet een meerwaarde opleveren, die gelegen is in verdiept 
zelfbegrip –  met als meest fundamentele vraag, de vraag naar de oorsprong, 
het waarom van het “dat er eenheid van zijn en zin is”. De explicitering van het 
vooronderstelde is de meerwaarde: de waarheid van het adequate streven naar 
de gerealiseerde eenheid van zin en zijn maakt vrij. We hebben dat aan de hand 
van de mensenrechten al willen laten zien.

Dat de mensen leven vanuit de onmiddellijke zekerheid, die de filosofische 
reflectie als de samenhang van zin en zijn benoemt, is voor de filosofie, zoals 
hierboven reeds gezegd, al in haar aanvang niet voldoende geweest. Het 
waarom van de mogelijkheid van dat vertrouwen wilde ze doorschouwen. Dat 
kwam hoofdzakelijk neer op de vraag naar het in zichzelf intelligibel zijn van 
de werkelijkheid. Zowel bij de pre- als bij de post-socratici was dat aan de orde: 
het zoeken naar en het tot uitdrukking brengen van principes die vanuit chaos 
een kosmos zouden bewerkstelligen, een wereld waarin het Schone, Ware en 
Goede heersten.

Het in zichzelf kenbaar zijn van de werkelijkheid was een fundamentele 
voorwaarde voor de zin die zij in zichzelf en voor de mens kon hebben. Deze 
intelligibiliteit en het handelen van de mens, waarin hij zijn innerlijke motieven 
tot uitdrukking bracht, moesten met elkaar kunnen overeenstemmen. We 
zouden dus nogmaals kunnen zeggen, dat, vanuit deze problematiek gezien, 
gedurende een lange tijd de geschiedenis van de westerse filosofie gekenmerkt 
werd door het streven deze complexe toedracht te expliciteren. Vooral sinds 
het op het wijsgerig toneel verschijnen van Nietzsche werd aan dit streven 

234 Hegels muziekesthetiek laat zien, dat de reden daarvoor ligt in de verwantschap 
van ons innerlijk, ons zelfzijn met de tijd. Waarbij muziek een zinvol gevormde 
fysisch geworden gestalte van de tijd is, die om die reden in het innerlijk van het 
subject door kan dringen.
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echter steeds meer een halt toegeroepen, zodat in deze tijd er zelfs een einde 
aan schijnt te zijn gekomen. De zin van zijn is wat de mens zelf ervan maakt, 
werd het credo. In tegenstelling tot de zekerheid van zin en zijn die uit het doen 
en laten van andere levende wezens lijkt te spreken, vloeit bij de mens niet alles 
als vanzelf uit die zekerheid voort.

Van die zekerheid op zichzelf, abstract genomen, kan men niet leven. 
Techniek, taal, wetenschappen, morele regels, waarden, omgangsvormen, 
sociale verhoudingen, communicatie, dromen, verlangens, te bevredigen 
behoeften, begrip en begrippen moeten er gestalte aan geven.

Feitelijk blijken, altijd maar weer, tal van menselijke projecten geheel 
of ten dele op een illusie te berusten of op een debacle uit te lopen, zowel in 
de gemeenschappelijke als in de individuele sfeer. Maar ook de geslaagde 
werkzaamheden, en zonder deze zouden er geen mensen kunnen zijn, brengen 
nog niet onmiddellijk een diepere samenhang van zin en zijn aan het licht.

Van de illusie kunnen we in het algemeen zeggen dat ze een denk-, gevoels-, 
voorstellings-, en waarnemingsinhoud is – en slechts in die zin betekenis 
heeft – zonder werkelijke mogelijkheid tot zijn te bezitten. Omgekeerd is de 
gerichtheid op het zuivere zijn zonder nadere inhoudelijke zin als denkinhoud 
een grenswaarde die het niets nadert.

De complexe wijzen waarop de mens zich tot de eenheid van zin en zijn 
verhoudt: werkelijkheid en cultuur

De mens is geplaatst en heeft zich geplaatst in de ruimte van de cultuur; als het 
tweede universum dat zich uitstalt als een voor de individuele mens altijd reeds 
gegeven, en tegelijk in caleidoscopische vormen evoluerende, constellatie van 
zin en zijn. Daarachter zou de natuur zich dan schuilhouden, om zo nu en dan 
bij rampzalige gebeurtenissen haar ware gezicht te tonen.

De zaken liggen natuurlijk gecompliceerder. Er is geen zuiver aanwezig zijn 
van de mens in de wereld zonder zijn eigen constructies, zonder zijn cultuur, 
noch een zuiver menselijke constructie, zijn sociaal-culturele wereld, zonder 
een vooraf gegeven werkelijkheid, een werkelijkheid die niet willekeurig, 
zonder meer naar menselijk believen te hanteren is. Was het laatste wel 
het geval, dan verkeerde de mens in een magische sprookjeswereld, in zijn 
zelfgeschapen fantasie-universum.235 

De mens heeft naar het schijnt de diverse geledingen van de cultuur, zoals 
de taal, het samenstel van de techniek en sociale structuren tussen zichzelf en 
de werkelijkheid van de natuur gesteld, waarbij deze menselijke creaties tot 

235 De menselijke fantasie als fantasie is juist mogelijk door de vrije, realistische 
verhouding ten opzichte van de ijzeren wetten van de werkelijkheid.
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zijn werkelijkheid worden. Met dit “naar het schijnt” bedoelen we, dat zolang 
de cultuur als een op zichzelf staand gegeven geobjectiveerd wordt, de cultuur 
zich als een soort barrière tussen de mens en de natuur gaat voordoen. Terwijl 
de cultuurvormen eigenlijk uitdrukking geven aan de oorspronkelijke en 
innerlijke relatie van de mens met de natuur, ook met zijn eigen natuur.    

Een metafysische, wijsgerig-antropologische explicitering van deze 
toedracht zal daarom laten zien dat ze gestalten zijn die berusten op deze 
oorspronkelijke relatie, een oorspronkelijke eenheid tussen de mens en de 
werkelijkheid en dat alle cultuurvormen op eindige en diverse wijze uitdrukking 
geven aan de relatie met, of de participatie van de mens aan een transcendente 
eenheid van zijn en zin.236 

De cultuur als deze ‘tussen’sfeer wordt echter in de hoog ontwikkelde en 
complexe fase van de moderne tijd door een bijna onoverzichtelijk aantal 
wetenschappen en hun diverse praktische toepassingen inhoudelijk bepaald.237 
Het is deze fundamentele betekenis van de wetenschappen voor de cultuur 
– de wetenschappen die op zichzelf al uitdrukking zijn van de reflectie op de 
oorspronkelijke, de traditionele en spontane menselijke formering van de 
eenheid van zin en zijn –, dat is de verwetenschappelijking van de samenleving 
en de vermaatschappelijking van de wetenschappen, waardoor die 
oorspronkelijke relatie, hoewel absoluut aanwezig, tot een illusie schijnt te zijn 
geworden. Zin schijnt slechts in het systeem “cultuur” te huizen, waarvan de 
elementen als tekens alleen maar naar elkaar lijken te verwijzen. Het is echter 
de vraag of de ontdekking van de cultuur in de moderne, of postmoderne tijd 
als het enige reservoir van zin het laatste woord heeft.

Is het viseren en expliciteren van de samenhang van zin en zijn door de 
cultuur heen wel mogelijk?

We zouden voorlopig tegenover de, op eventueel diverse gronden, negatieve 
beantwoording van de hier opgeworpen vraag, als de daaraan volstrekt 
tegengestelde positie het volgende kunnen stellen.

236 Die tot uitdrukking komt in de transcendentalia: het Schone, Ware en Goede.
237 Het wetenschappelijke wereldbeeld is tot in het alledaagse taalgebruik en 

ervaren doorgedrongen. Een voorbeeld van dergelijke wetenschappelijke 
objectiveringen van persoonlijke ervaringen: men spreekt bijna niet meer 
van “ik was doodsbenauwd” of “ik voelde me vreselijk kwaad”, maar wel 
met betrekking tot dergelijke situaties van “de adrenaline gierde me door het 
lijf”. Wat natuurlijk onzinnig is, men voelt geen adrenaline, maar ervaart de – 
fenomenologisch zinvolle – emoties, waarvoor nog altijd de traditionele termen 
toepasselijk zijn. Zo ervaart men ook geen “hertzen” of “hilbertruimten” maar 
wel muziek.
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De alomvattende openheid van de mens voor de zin van zijn die gelegen is in 
diens geest zijn – dat is zijn identiteit of zelfzijn –, die niet compleet samenvalt 
met zijn lichamelijkheid, is de grondslag voor cultuur. Deze openheid drukt 
zich actief uit in geestelijke acten die overeenstemmen met het wezen van delen 
van de werkelijkheid en die door deze acten als zodanig weer tot uitdrukking 
worden gebracht. Dat wil zeggen, als deze openheid er niet was, was er zelfs 
niet eens zoiets als menselijke cultuur.

Is het daarom niet zinvoller om te vragen naar de verhouding van de 
sociale en culturele mensenwereld en het andere, de werkelijkheid in hun 
innerlijke eenheid. Of nog anders: naar de mogelijkheidsvoorwaarden van die 
cultuurwereld of nog beter, naar het innerlijk-noodzakelijk zo-zijn van cultuur. 
Dat laatste wil zeggen: de vraag naar het eigen wezen van cultuur als menselijke 
schepping, dat cultuur is wat ze, in haar vele gestalten, is. En dan niet de vraag: 
waarin alle culturen naar hun diverse aspecten met elkaar overeenstemmen: 
taal, zeden en gewoonten, materiële constructies, wijzen van levensonderhoud, 
maar waaruit dat alles voortkomt. En die vraag kan niet gesteld en opgelost 
worden zonder de vraag naar de “verhouding”: hoe staat de mens als mens 
in de wereld? Of anders gezegd: die relatie moet zodanig zijn dat inderdaad 
de cultuurschepping als zodanig, als eigen mensenwereld begrijpelijk wordt 
en daarmede cultuur als cultuur voortkomend uit een innerlijk-noodzakelijk 
verhouding. Om misverstanden te voorkomen wat dit laatste betreft: niet 
inhoudelijk, want de concrete, bepaalde – en dus eindige – gestalten van cultuur 
vertonen altijd naar wat ze zijn een zekere mate van feitelijke toevalligheid en 
veranderlijkheid. In zoverre kan cultuur wat betreft haar bepaalde inhouden 
niet innerlijk-noodzakelijk zijn, maar wel naar de formele zijde. Dat is de door 
de mens(en) zelf gecreëerde, niet van nature gegeven levensvorm, op grond 
van zijn innerlijk-noodzakelijk zo-zijn als alomvattende openheid voor de zin 
van zijn en dientengevolge in een innerlijk-noodzakelijke verhouding tot de 
werkelijkheid staand.238

238 Scheler laat met zijn behandeling van het connaturele kennen zien, dat dit kennen 
van de mens, zin-, of waardengebieden aan het licht brengt en dat deze innerlijk-
noodzakelijke verhouding met betrekking tot deze zin- en waardengebieden 
tot uitdrukking komt in de cultuur. Zie: M. Scheler, ‘Die Formen des Wissens 
und der Bildung’, in: Philosophische Weltanschauung,  Bern/München, 1968, p. 
29: “Erst der Besitz von Akten einer autonomen Gezetzlichkeit gegenüber aller 
psychischen Vitalkausalität (die) parallel und analog der objektiven Sachstruktur 
und der Wertstruktur der Welt selbst geht, macht den Menschen zum Menschen.” 
Dat betekent ook dat de drie transcendentalia op grond daarvan aanwezig 
zijn in de cultuur. Daaraan willen wij toevoegen, dat de drie transcendentalia, 
het Goede, Schone en Ware die het zijnde als zijnde volledig doortrekken, 
beschouwd moeten worden tegen de achtergrond van wat Scheler in zijn 
Probleme der Religion het “heilige” noemt. Dat impliceert dat de cultuur in 
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Cultuur is niet op niets gebouwd. Wat de materiële cultuur betreft is dat 
evident en lijkt objectiviteit gewaarborgd. In die zin dat haar stof, haar materiaal 
van “het andere” afkomstig is en de uiteindelijke vorm daarvan, “subjectief” 
door de mens er aan gegeven is. De niet-materiële cultuur schijnt eerder 
“subjectief”, uitsluitend van de mens zelf afkomstig, en in die zin vergelijkbaar 
met de traditioneel-wijsgerige term “schijn” in de meest rigoureuze zin als 
tegengesteld aan “werkelijk”. Waarbij overigens op te merken valt dat ook 
alle niet-materiële cultuur in een of andere verhouding tot de materiële staat, 
en omgekeerd uiteraard. Zo is de gesproken taal niet mogelijk zonder het 
natuurfenomeen van de klank en daar maakt de taaluiting gebruik van. De 
uiteindelijke vorm die aan enig materiaal van de materiële cultuur gegeven 
wordt is nu juist weer niet-materieel. Zoals de betekenis van gesproken taal 
juist als betekenis op geen enkele wijze door de klanken wordt bepaald.239 Dat 
de vormgeving van materiële dingen ook in zekere mate “schijn” is blijkt uit de 
“slijtage” in de loop van de tijd, of deze nu snel of langzaam gaat, van wat voor 
artefact dan ook. Het veranderen of “slijten” van niet-materiële cultuur is van 
een andere orde, al zal ook daar vaak enig verband met de materiële zijn.

Het is nu juist het tweeslachtige, het dubbelzinnige, het gespannen zijn 
tussen twee werelden – het vooraf gegeven zijn als de specifieke gestalten 
van de natuur, of wereld en de eigen, eveneens gegeven zijnswijze van de 
mens – die de existentie van de mens uitmaakt. Dat wil zeggen: waardoor 
enerzijds feitelijk deze cultuurwereld tot stand wordt gebracht en tegelijk de 
problematiek van objectieve zin en waarheid zich voordoet. Als lichamelijk is de 
mens opgenomen in en deel van de objectieve werkelijkheid en als bewustzijn, 
als datgene waaraan en waarin de werkelijkheid verschijnt, zich verhoudend 
tot, staand tegenover de werkelijkheid als “het andere”. Overigens een relatie 
die we al bij het dierlijke leven kunnen constateren, ook dat verhoudt zich 

principe door de transcendentalia met het heilige verbonden is. Etymologisch 
komt heilig van heil, dat is “heel” of “volmaakt”. Probleme der Religion, p. 64: 
“Mit dem Ens a se und der alldurchdringenden Wirkkraft ist in der Idee des 
Göttlichen notwendig und wesenhaft für das religöse Bewußtsein ohne 
weiteres verknüpft die Wertmodalität des Heiligen mit allen ihr zugehörigen 
reichen Wertqualitäten.” Zie ook M. Scheler, ‘Die Formen des Wissens und 
der Bildung’, a.w., p. 42, waarin Scheler in het kader van de verschillende 
Wissensformen en de daarmee corresponderende Bildung van de mens deze 
laatste met het “Erlösungs- oder Heilswissen” verbindt, “Dieses Wissen um der 
Gottheit, des Ens a se willen”.

239 Als we in een gesprek naar elkaar luisteren, horen we voortdurend betekenissen 
en is het fenomeen van de klank geheel naar de achtergrond verdwenen. Bij 
het horen van een ons onbekende taal treden de klanken nu juist weer op de 
voorgrond; terwijl wij er ons ervan bewust zijn dat deze klanken voor die 
anderen  (kennelijk) betekenisvol zijn.
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als lichamelijk en actief in zekere mate tegenover het andere, vandaar dat we 
kunnen spreken van het “milieu” van een bepaalde diersoort.

Door het ‘prisma’ van de menselijke geest valt het licht van zin en zijn uiteen 
in het bonte spectrum van de cultuur

In plaats van (sommige delen van) de cultuur op te vatten als de categorieën, of 
de bril waardoor we het andere, de werkelijkheid beschouwen is het zinvoller 
deze te begrijpen als de gestalte waarin de mens zijn openheid voor de zin van 
zijn tot uitdrukking brengt.

Overigens doet zich onmiddellijk de vraag voor hoe het mogelijk is dat 
we over deze ‘bril der culturele categorieën’ met anti-metafysische zekerheid 
kunnen spreken, want daarvoor is toch het inzicht vereist om deze als zodanig, 
als ‘bril’, te kunnen benoemen. Eigenlijk duikt hier weer op een hedendaagse 
wijze – want in deze periode is de cultuur als een schijnbaar zuiver menselijke 
constructie en exclusief zin-universum ontdekt – het oude, kwellende probleem 
van immanentie en transcendentie op. De immanentie van de culturele 
categorieën als de vormen van het kennen, en de natuur, waaronder de mens 
zelf als lichamelijk en psychisch verschijnsel, als het transcendente andere.

Wij menen dat deze zienswijze de zaken op hun kop stelt. Het is nu juist 
de innerlijke samenhang van immanentie en transcendentie in de sfeer van 
menselijk kennen en handelen, die menselijke cultuur in haar veelvormigheid 
en veranderlijkheid mogelijk maakt. Op grond hiervan is metafysica mogelijk, 
het viseren van de samenhang van zin en zijn, ofwel menselijk zelfbegrip.240

Wat we bedoelen met de samenhang van immanentie en transcendentie met 
betrekking tot cultuur zullen we eerst nog verduidelijken aan de hand van een 
bepaald cultuurfenomeen, te weten muziek. In de volgende paragraaf zullen 
we een algemene, systematische verantwoording van deze samenhang geven.

Muziek is een zich historisch ontwikkelende culturele categorie bij uitstek 
– met vele van tijd en plaats afhankelijke functies: bij arbeidsverrichtingen, bij 
ceremonieën, als gestyleerde uiting van alle menselijke emoties, als uiting en 
onderstreping van historische gebeurtenissen in volksepen in etnische muziek 
– functies die in hun verscheidenheid teveel zijn om op te noemen. De muziek 
is altijd al, en zeker tegenwoordig, een verbond aangegaan met tal van sociale, 
culturele en economische instituten, waarbij dit complexe geheel geworteld 

240 De absolute grond voor de werkelijkheid en de legitimiteit van het kennen en 
handelen van de eindige menselijke geest wordt door Hegel op de volgende 
wijze uitgedrukt, Werke 17, p. 270: “Die Einheit der Subjektivität und 
Objektivität, diese göttliche Einheit muss als Voraussetzung sein für mein 
Setzen”; dientengevolge: absolute voorwaarde voor cultuur.
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is in slechts één natuurfenomeen: de klank, waarvan de gesproken taal zich 
overigens, zoals hierboven reeds opgemerkt, ook bedient.

Een voorbeeld

Zoals veel van de culturele categorieën met eigen menselijke zin is muziek niet 
gericht op verwerving van enigerlei kennis van de werkelijkheid als zodanig. 
Desondanks ontbreekt de kenniscomponent met betrekking tot werkelijke 
verschijnselen er niet aan. Haar materiaal is de klank in het algemeen, ofwel 
de toon in het bijzonder, een materiaal dat afkomstig is van de wijze waarop 
‘natuur’ zich uit en de menselijke geest, door bemiddeling van de tijd, daar één 
mee is.

De eigenaardigheden van de toon, dit natuurfenomeen, zijn nauw verweven 
geweest met de historische ontwikkeling van de westerse muziek. Daar treedt 
zeer pregnant het kennisbestanddeel dat aan de muziek kleeft naar voren. 
Zoals mogelijk bij alle culturele verschijnselen het geval is, ligt echter haar 
ontstaan in een onmiddellijk praktisch omgaan met natuurgegevenheden en 
blijft de daaraan inherente kenniscomponent aanvankelijk nog impliciet. Maar 
juist in de ontwikkeling van de westerse muziek, die zich in de loop der eeuwen 
onder tal van invloeden, waarvan de belangrijkste de voortdurende reflectie op 
haarzelf en kennisverwerving met betrekking tot haar materiaal en expressieve 
vermogen waren, ontpopte als toonkunst, blijkt hoe deze niet los te denken 
valt van inzichten in het ‘van nature gegeven’ materiaal. Het in die zin meest 
in het oog springende is misschien wel de ontwikkeling van het zogenaamde 
functioneel-tonale stelsel, dat de periode van ca. 1600 tot ca. 1900 besloeg. 

In een reflectie op het in de Middeleeuwen, Renaissance en Barok 
ontwikkelde muzikale materiaal kwam men tot de ontdekking dat het 
universum der tonen, en wel in het bijzonder dat van de samenklanken, zich 
volgens bepaalde wetten, of, zo men wil, zich volgens bepaalde regels gedroeg. 
Wetten die de voortdurende opeenvolging in de tijd van synchroon klinkende 
tonen naar andere synchroon klinkende tonen, die zo in de loop van een 
bepaald tijdsbestek een muzikaal weefsel vormen, reguleren.241 Deze wetten 
werden op het gehele gebied van hun mogelijke toepassing in de loop van 
enige eeuwen beproefd en beheersten zodoende, tezamen met tal van andere 
factoren, de muziek van de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. 
Als reactie daarop en in zekere zin voortzetting daarvan kreeg de twintigste-
eeuwse kunstmuziek haar eigen gestalte.

241 Door de componist en theoreticus Jean-Philippe Rameau (1683-1764) 
systematisch behandeld in zijn Traité de l’harmonie, 1722. 
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In het zich richten op de toon als een bepaalde wijze van verschijnen van 
het innerlijk van bepaalde dingen,242 is het kennen, waarvan hier toch zeker 
sprake is, gericht op en gericht door het zijn van weliswaar primair muzikaal 
relevante, maar in zich concrete dingen, zowel levenloze – de traditionele 
instrumenten en de electronische – als levende, te weten mensen naar hun zang 
voortbrengende stem.

Dit kennen, de muziektheorie in de meest omvattende zin, streeft naar het 
op verschillende wijzen karakteriseren en begrippelijk vatten van de toon in al 
zijn dimensies en de daaruit voortvloeiende mogelijke culturele toepassingen. 
Het verkeert daarbij dus niet slechts in een subjectief menselijk zin-universum, 
al heeft het in zekere zin abstracte compositieproces alle schijn daarvan, maar is 
het tegelijkertijd gericht op de werkelijkheid van bepaalde dingen als mogelijke 
bron van toonproductie. Ook als de compositie bijvoorbeeld als zuiver 
electronisch opgewekte klankstructuur wordt gedacht, is deze nog gericht 
op de, weliswaar door de mens in bepaalde vorm gestelde, fysische (klank)
mogelijkheden van de betreffende apparatuur en de daaraan ten grondslag 
liggende dingen. 

Een muziekfilosofie streeft naar de explicitering van deze toedrachten en 
draagt zodoende bij aan menselijk zelfbegrip.243 Als culturele categorie is de 

242 De toon als fysisch geworden tijd, waarin het ding, het muziekinstrument 
als cultureel artefact, door samentrekking van al zijn eigenschappen, zijn 
innerlijk uit. Zie voor de wijsgerige uiteenzetting van deze toedracht Hegels 
muziekesthetiek.

243 Zie Hegels muziekesthetiek. Het muzikale bouwwerk kan, abstract genomen, 
uitgedrukt worden als een structurele verhouding van trillingsgetallen. Een 
dergelijke abstrahering vooronderstelt echter de geestelijk-emotionele 
zin van muziek die gelegen is in haar innerlijke relatie met het subject. Dit 
uiterst abstracte verstandsmoment van de westerse muziek heeft via het 
twaalftoonsyteem van Arnold Schönberg (1874-1951) geleid tot de muzikale 
‘structuur’ van uitwendig verbonden klankelementen, zoals het muzikale 
‘pointilisme’ van Anton Webern (1883-1945). Tegelijk kon deze uitwendigheid 
ertoe leiden de samenhang van muzikale elementen als “toevallig” op te 
vatten en deze elementen zodoende zelfs onder te brengen onder statistische 
parameters of “stochastische variabelen”. De zogenaamde toevalsmuziek 
van John Cage (1912-1992) als reactievorm op deze zuiver verstandelijk 
geconstrueerde muziek is dan ook eigenlijk niets anders dan de keerzijde 
van deze verstandsmuziek. De oorspronkelijk zin van muziek als geestelijk-
emotionele uitdrukking en gestalte van de “tijd-lijke” zijnswijze van het subject 
is daarmee grotendeels verloren gegaan. “Grotendeels” dus nog niet helemaal, 
daar ook deze klankvormen vanwege hun eigen aard nog altijd verbonden zijn 
met deze “tijd-lijkheid” en dus nog altijd enigerlei emotie of ontroering kunnen 
opwekken. Op deze wijzen zijn ook deze een uitdrukking van het levensgevoel 
van de laatmoderniteit. Het cultuurelement muziek, op deze wijze filosofisch 
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muziek daarom een medium, dat enerzijds gericht is op de klankmogelijkheden 
van delen van de werkelijkheid – de wijze waarop bepaalde dingen naar hun 
innerlijke hoedanigheden aan de tijd deelnemen en als zodanig verschijnen: 
klinken, tonen voortbrengen. Anderzijds, als datzelfde door historische 
periodisering gekenmerkte medium, uitdrukking gevend aan de door hun tijd 
gekleurde zelfervaring of zelfbeleving van de mensen, in de meest individuele 
en tevens in de meest algemene, sociaal-culturele zin. Zodoende, op basis van 
de hier aangestipte zelfreflectie, stof leverend voor menselijk zelfverstaan.

Met het bovenstaande uitvoerige voorbeeld wilden we illustreren, dat 
een cultureel, en in zekere zin nog betrekkelijk eenvoudig en overzichtelijk, 
fenomeen als de westerse kunstmuziek een complex geheel vormt van 
menselijke zingeving en vooraf gegeven zin van zijn en dat deze laatste 
wijsgerig daaraan te onderscheiden en op te helderen valt.244.

Daarmee wilden we laten zien, dat het probleem van de verhouding van 
immanentie van het menselijke kennen als kennen en de transcendentie van 
de werkelijkheid die gekend wordt, die dus reëel aan gene zijde van dat kennen 
blijft, onoplosbaar wordt als men gefixeerd blijft op de vraag hoe het kennen, 
‘door de cultuur heen’ de werkelijkheid in zichzelf bereikt, en dat daarentegen 
deze kwestie naar haar reële verhoudingen beschouwd moet worden. Dat 
namelijk cultuur geworteld is in de reële samenhang van immanentie en 
transcendentie met betrekking tot menselijk kennen en handelen; ofwel in de 
subject-object verhouding zoals deze door Hegel tot begrip is gebracht.

Dientengevolge vormt de cultuur in principe geen onoverkomelijke barrière 
om te komen tot een metafysische explicitering van het zijnde als zijnde. Hegels 
filosofie is exemplarisch voor de reële mogelijkheid van deze explicitering.

2.4 Metafysische beschouwing van de samenhang van zin en 
zijn

Hegels antwoord op de vraag naar de eenheid van zin en zijn: zelfbegrip

Direct in het begin van zijn Philosophie des Geistes stelt Hegel met de oproep 
“ken uzelve”, dat het in dat werk om het zelfbegrip gaat.245 Zelfbegrip in de 
door Hegel bedoelde zin is wel een zeer specifieke kennis en tegelijk de 

verstaan, drukt daarmee uit dat de moderniteit haar grenzen heeft bereikt.
244 Zie Hegels muziekesthetiek. 
245 In hoofdstuk 4 door ons uiteengezet en enerzijds positief gewaardeerd, maar 

anderzijds op basis van Hollaks kritiek in haar beperking bekritiseerd. Beperkt, 
daar in het hegeliaanse zelfbegrip van het zelfzijn diens relatie tot het absolute 
nog niet voldoende tot uitdrukking komt.  
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meestomvattende, daar het subject van de kennis, dat is het beginsel van het 
kennen, en het object van de kennis in dit geval dezelfde zijn, namelijk het 
zelfzijn, de zijnsidentiteit van het subject als zodanig. De zijnsidentiteit laat zich 
echter slechts expliciteren op grond van de activiteiten van haar eigen kennen 
en handelen dat gericht is op het andere. Zodoende omvat het zelfbegrip, dat is 
het begrip van de zijnsidentiteit, zowel het een als het ander.

Dit eigenaardige kennen moet zich in zijn oorsprong, zijn beginsel 
kunnen vinden en omgekeerd moet het beginsel van het kennen in het kennen 
geëxpliciteerd, naar zijn zijnsvormen ontvouwd, kunnen worden. Maar dat 
is slechts mogelijk, zoals Hegel in zijn Phänomenologie des Geistes heeft laten 
zien, via het uitoefenen van alle zinvolle, verschijnende vormen van kennen en 
handelen.

In Hegels geestesfilosofie gaat het om de systematische, begrippelijke 
explicitering van de zijnsvormen van het zelfzijn, zodat tenslotte op het 
hoogste niveau van het zijn, dat is het geestelijke – voor Hegel het bij-zich-zijn, 
het denken –, het zijnde als zijnde als de absolute geest tot uitdrukking komt. 
Op dat niveau zijn de inhoud van het kennen, dat is het zijnde als zijnde als 
denken, en de vorm van het kennen, dat is het denken, adequaat aan elkaar, 
de zijnsvormen volledig en concreet ontplooid. De filosofie heeft daarmee, in 
Hegels visie, haar taak volbracht, want haar idee, dat is de gedachte eenheid van 
begrip en werkelijkheid, gerealiseerd.

Het begrip van de subject-object verhouding: in het andere als andere bij zich 
zijn

Om tot zelfbegrip te kunnen komen behoeft de geest, dat is aanvankelijk de 
mens als eindige lichamelijke geest, de omgang met het andere en de ander. 
De geestelijke zijnswijze van de mens, zijn bij-zich-zijn, dit beginsel van het 
menselijke kennen, gebonden als het is aan zijn lichamelijke bestaan, heeft geen 
onmiddellijke toegang – in de zin van onmiddellijk en omvattend zelfbegrip – 
tot zichzelf. Maar kan echter wel door het via zijn lichamelijkheid uitgeoefende 
kennen en handelen, in die hierboven genoemde algemene zin van de vele 
vormen daarvan, doordringen tot, en gestalte geven aan de zin van zijn eigen 
geestelijke zijnswijze: de vrijheid.

Het wezen moet verschijnen

De ontwikkeling van de subject-object verhouding in Hegels Phänomenologie 
– dat als einddoel heeft het absolute weten “in het andere als andere bij zich te 
zijn” – begint met het bevestigen door het onmiddellijk gegeven zintuiglijke 
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bewustzijn van de aangetroffen dingen van de wereld. Bevestigingen die door 
de onmiddellijke relatie van het natuurlijke bewustzijn met de natuur niet meer 
kunnen zeggen over de dingen dan dat ze zijn. Zodat de vragen naar het eigen 
wezen van de dingen die bij dit natuurlijke bewustzijn opwellen aanvankelijk 
nog niet adequaat beantwoord kunnen worden. Vragen die het natuurlijke 
bewustzijn stelt om juist ook over het eigen wezen uitsluitsel te krijgen. 

Het eerste resultaat van deze eerste fase van het algemene “hier en nu” 
van het onmiddellijk gegevene voor het natuurlijke bewustzijn – de fase van 
het onmiddellijk betrokken zijn van het subject bij de dingen van de wereld 
– is een pendelen van dit bewustzijn tussen het stellen van het voorwerp als 
het wezenlijke, of Ik als het wezenlijke. Want in het zintuiglijke “gegeven 
zijn” bemiddelen beide elkaar: de zekerheid van Ik dat het is doordat het een 
voorwerp tegenover zich heeft, tezamen met de zekerheid dat dit voorwerp 
zich voordoet door iets anders, namelijk door Ik.246

Het pendelen tussen de zekerheid en onzekerheid van de positie van het 
wezen, binnen deze zekerheid van de bemiddeling, legt dus het wezen afwisselend 
in het gegevene of in Ik; met het uiteindelijke resultaat dat het natuurlijke 
bewustzijn zich opwerkt tot verstand, dat het verschijnen van de dingen 
betrekt op hun innerlijk, dat uitgedrukt kan worden in verstandscategorieën, 
dat wil zeggen in natuurwetten. 

Dat wil zeggen, dat het Ik zijn eigen innerlijk in de gestalte van de door 
hem zelf ontworpen natuurwetten in het innerlijk van het andere terugvindt. 
Hiermee is het niveau van het zelfbewustzijn bereikt, het niveau waarop het Ik 
dat zich in het andere van zichzelf, en daarmee in zichzelf, weerspiegeld ziet: 
ik ben ik. 

Met deze positie heeft het Ik van het bewustzijn zich tot zelfbewustzijn 
opgewerkt. Het trancendentale Ik “dat al ons kennen begeleidt”247 is daarmee 
tot “ik ben ik” ontwikkeld, het Ik dat zich van het Ik van het bewustzijn 
onderscheidt en tegelijk, uiteraard, er een mee is. 

Met de zelfbewuste identiteit van het “ik ben ik” is in principe de geestelijke 
zijnsvorm, de geestelijke identiteit bereikt die openstaat voor het andere 
als andere, of nog beter: voor de ander als de ander. Dat wil zeggen, dat de 
subjectiviteit van het ik van het bewustzijn als objectvorm 248 doorbroken 
wordt, zodat niet de dingen van de werkelijkheid slechts worden begrepen 
volgens hun fenomeen-zijn, maar in hun eigen zelfstandigheid, als eigen (zo-)

246 Het verschijnen is als veelheid gegeven, eenheid is echter niet onmiddellijk 
gegeven. Das reine Seyn is het wezen van het verschijnen in de vorm der 
onmiddellijkheid; is Kant’s Ding an sich = absolute geest in de vorm der 
onmiddellijkheid.

247 Kant.
248 Kant.
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zijn. Dat is het standpunt waarop het naïeve, niet-filosofische bewustzijn zich 
altijd al bevindt, maar dan wel zonder bewustzijn van alle implicaties die dat 
standpunt in zich bevat. De gehele ontwikkeling van de geestelijke zijnsvorm 
vindt tenslotte zijn beslag in het “absolute Wissen”, het “in het andere als 
andere bij zich zijn”. Zodat het oorspronkelijke, “naïeve” uitgangspunt van de 
relatie “Ik-dingen van de wereld” is ontplooid tot het begrip van deze relatie en 
dientengevolge het begrip van de vrijheid is bereikt. Daarmee is het absolute 
wezen in de ontwikkeling van zijn verschijnende gestalten tot begrip gebracht.

Ofwel: het verschijnende bewustzijn heeft daarmee op zelfbewuste wijze 
het, altijd al vooronderstelde, punt bereikt waarop daadwerkelijk filosofisch 
begrip als zodanig ontwikkeld kan worden, waarmee de altijd reeds gegeven 
relatie Ik-wereld naar haar zin tot uitdrukking kan komen. Dit laatste nu  
wordt door Hegel in het geheel van logica, natuurfilosofie en geestesfilosofie 
systematisch ontvouwd. 

Op het punt waar het zelfbewustzijn op het niveau van het verstand 
tevoorschijn treedt, komt tevens de eenheid (in onderscheid) van bewustzijn 
en zelfbewustzijn tot stand. Het bewustzijn als de gestalte van de onmiddellijke 
eenheid en het onderscheid met de wereld ofwel de natuur, heeft nu zijn 
fundament in het zelfbewustzijn. Het zelfbewustzijn is de instantie  geworden 
die ernaar streeft deze gestalte van eenheid en onderscheid van het bewustzijn, 
ofwel de subject-objectverhouding zowel theoretisch als praktisch haar 
adequate vorm of eenheid te geven. 

Deze eenheid van bewustzijn en zelfbewustzijn vindt haar waarheid en 
werkelijkheid in de (daseiende) Geist,249 maar nog an sich en wel aanvankelijk in 
de historische gestalte van de Griekse polis. Het an sich zijn – het bewustzijn van 
het “gegeven zijn” – van de Geist ontwikkelt zich dan in een opeenvolging van 
historische gestalten tot zijn für sich zijn in de Religion als het zelfbewustzijn 
van de daseiende Geist.250 In deze hegeliaanse context betekent dit, dat de 
Religion de gestalte is van het zelfbewuste weten van de Geist als bewustzijn in 
de wereld bij zich te zijn.251 In het (filosofische) absolute weten, de eindfase van 
deze gehele ontwikkeling, vindt de opheffing en wederzijdse doordringing van 
het bewustzijn en zelfbewustzijn van de daseiende Geist plaats.252 Dat is het 
absolute weten in het andere als andere bij zich te zijn, ofwel het verschijnende 
begrip van de vrijheid van de Geist. 

We zouden de ontwikkeling die tot deze apotheose heeft geleid ook als 
volgt kunnen uitdrukken. De geest heeft zichzelf tot het begrip van zijn 

249 Structuur, p. 364.
250 Structuur, p. 364.
251 Hollak drukt dat als volgt uit, Structuur, p. 364: de Geist als bewustzijn is “zich 

als de wereld en de wereld als zichzelf bewust geworden”.
252 Structuur, p. 364.
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verschijnende gestalten gebracht, ofwel tot de erkenning van het absolute van 
zichzelf. Het verschijnende begrip van het absolute is zodoende niets anders 
dan het begrip van het zijnde als zijnde dat naar zijn wezen het “in het andere 
als ander bij zich zijnde”, samen-zijn is.253

De absolute geest is de absolute zijnseenheid van denken en zijn, van geest en 
natuur

We zouden dit resultaat ook zo kunnen formuleren: in deze slotfase van 
de verschijnende gang van de geest als bewustzijn naar zelfbegrip is het 
zelfbewustzijn in zijn innerlijke relatie met met het bewustzijn dat van het 
begin af aan het zijn van de zijnden, het absolute, als zijn inhoud heeft gehad, 
tot concrete eenheid met alle gestalten van het bewustzijn, die dus gestalten 
van het absolute zijn, gekomen. In een notendop is dit het project, dat Hegel 
in zijn Philosophie des Geistes met het “ken uzelve” aanduidt en dat aldaar 
niet meer als een verschijnende ontwikkeling wordt ontvouwd, zoals in de 
Phänomenologie, maar dat systematisch volgens zijn verschillende momenten 
wordt geëxpliciteerd. Waarbij deze verworven kennis, die samenvalt met de 
vrijheid van de mens, zich in de vrije samenleving – dat is in de geestesfilosofie 
Der objektive Geist - tot uitdrukking brengt.

In de zelfstandige Phänomenologie des Geistes heeft Hegel aangetoond dat 
dit project – het “ken uzelve” dat accordeert met het komen tot het begrip 
van het zijnde als zijnde –, dat de kern van de filosofische intentie uitmaakt, 
werkelijk mogelijk is. Op basis van deze uitkomst heeft hij in de drie delen van 
de Enzyklopädie de momenten van dit kennen in hun systematische samenhang  
ontwikkeld. 

In de Logik namelijk als de ontvouwing van het begrip van de uiteraard 
innerlijk samenhangende zijnsvormen of categorieën, want zijn als zijn is één. 
Hiermee is de, weliswaar nog abstracte, structuur, ofwel het begrippelijke van 
het zijnde als zijnde ontvouwd. Deze in zichzelf abstracte begrippelijkheid 
of identiteit heeft haar concrete gestalten in de natuur, de natuur is daarmee 
de belichaming van het begrippelijke. Oplopend van de meest abstracte 
belichamingen – ruimte en tijd –, naar steeds hogere, concretere vormen, 
met als laatste en in die zin hoogst bereikbare binnen de sfeer van de natuur: 

253 Dit resultaat, het begrip van het absolute als samen-zijn, dat de alles omvattende 
afsluiting van het systeem vormt, is tegelijk in zijn concreetheid eigenlijk altijd 
het begin van alles. Het is de absolute eenheid, dit samen-zijn, die de veelheid 
‘eeuwig’ innerlijk verbindt. Met onze verdere uiteenzetting van Hollaks begrip 
van Hegels filosofie willen we echter laten zien, dat het hegeliaanse begrip van 
het absolute in metafysische zin nog tekort schiet.
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het dierlijke organisme en zijn soortproces. Dit alles wordt ontvouwd in Die 
Naturphilosophie.

Dat de natuur de belichaming van het begrippelijke is, komt niet in de 
natuur in haar totaliteit, noch in al haar onderdelen op zichzelf genomen, tot 
zelfbewustzijn. Dit tot concreet begrip komen wordt tenslotte systematisch in 
Die Philosophie des Geistes uiteengezet. De begrippelijkheid van het zijnde als 
zijnde krijgt pas in de geest, dat is aanvankelijk de mens als eindige lichamelijke 
geest, zijn adequate concrete gestalte. 

De geestesfilosofie ontwikkelt zodoende systematisch de meest concrete 
gestalten van identiteit, wat uitmondt in de concrete gestalte van het zijnde als 
zijnde, dat is de absolute geest, die de begrippelijke totaliteit van alle zijn is: de 
alles omvattende, en alles doordringende redelijke eenheid van natuur en geest.

Wij stellen dat het Hegels intentie was om aan te tonen, dat kennis, juist 
als inzichtelijke kennis, zijnseenheid van het kennen en het gekende is. In de 
meeste gevallen van in meer of mindere mate juiste kennis – met zijn gradaties 
van de onmiddellijke zintuiglijke waarneming, via dagelijkse praktische 
kennis en wetenschappelijke kennis – blijft deze zijnseenheid impliciet, of als 
vanzelfsprekend aangenomen. 

Het filosofische inzicht als wezensinzicht in deze zijnseenheid van kennen 
en gekende moet dan deze eenheid als zodanig aan het licht brengen. De 
filosofische opdracht bestaat dan ook uit de explicitering van deze specifieke 
eenheid van kenner en gekende in het altijd reeds spontaan uitgeoefende 
veelvormige kennen.254  Hegel expliciteert dus systematisch in zijn 
Enzyklopädie, dat werkelijke kennis van deze zijnseenheid (filosofische) kennis 
van het absolute moet zijn. Het filosofische kennen van het zijnde als zijnde 
laat daarmee zien dat alle kennen als kennen geworteld is in het redelijke van 
het zijnde als zijnde: de absolute eenheid van kenner en gekende is gegrond in 
de absolute rede.

Hoewel Hegel naast het principiële van de kwestie van het zelfbegrip – 
in die zin dat deze onlosmakelijk verbonden is met de explicitering van de 
zijnseenheid van kenner en gekende –, ook wijst op de klassieke oorsprong 
van de aansporing “ken uzelve”255, is voor hem deze problematiek in pregnante 
zin die van de moderne filosofie sinds Descartes. Daar is de autonomie van het 
denkende subject ten aanzien van het te kennen object, dat is de werkelijkheid 
in het algemeen, voor het eerst tot expliciete uitdrukking gekomen.256 

254 Zie bijvoorbeeld M. Scheler, ‘Die Formen des Wissens und die Bildung’, a.w., p. 
40: “Wissen ist ein Seinsverhältnis”.

255 WU 6 , paragraaf 377. Het orakel van Delphi, dat als stelregels had: “Ken uzelve” 
en “Word die gij zijt”.

256 Causa sui, p. 156.
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De breuk tussen kenner en gekende: de autonomie van het zelfbewustzijn

Om die autonomie te bewerkstelligen treedt tegelijk daarmee de breuk in de 
oorspronkelijke zijnseenheid tussen kenner en gekende op. In die zin, dat het 
cartesiaanse zelfbewustzijn met zijn tot het uiterste doorgevoerde twijfel een 
breuk met de oorspronkelijke, altijd reeds gegeven natuurlijke leefwereld van 
de traditie bewerkstelligt.257 

Met dit wijsgerige concept “natuurlijke leefwereld” wordt de oorspronkelijke 
en spontaan geleefde, en in die zin nog naïeve, eenheid van kennen en gekende 
omvat. Het cartesiaanse twijfelexperiment doorbreekt dus deze eenheid om als 
cogito vrij tegenover de gegeven werkelijkheid, zoals deze in de onmiddellijkheid 
van de natuurlijke leefwereld gegeven is, te komen staan. Met als resultaat het 
begrip van een wereld die zich voor een zuiver mathematische kennis leent: de 
wereld van de res extensa, ofwel het kwantitatief structureerbare. 258 

Het wetenschappelijke kennen heeft de natuurlijke leefwereld ‘verlaten’, het 
heeft daarvan geabstraheerd in zijn methodische benadering van zijn object, 
maar blijft het werkelijk gegeven zijn daarvan vooronderstellen. Dit kennen 
beweegt zich binnen het veld dat enerzijds wordt omlijnd door het cogito – het 
vrij construerende verstand dat slechts werkt met heldere en onderscheiden 
begrippen – en anderzijds door het als res extensa gegeven door het verstand 
als mathematisch te bepalen en te structureren object.

Hegel maakt de betekenis van deze positie van de moderne natuurwetenschap 
duidelijk aan de ontwikkeling van Wahrnemung die opgeheven wordt in 
Verstand. In Verstand gaan empirisme en rationalisme een verbinding aan, die 

257 Hegel zal laten zien dat het cogito de absolute eenheid vooronderstelt, die 
uiteraard ook in de natuurlijke leefwereld aanwezig is, maar nog niet als zodanig 
geëxpliciteerd.  

258 L. Fleischhacker, Beyond structure, a.w., p. 12: “In antiquity the main problem 
was to separate mathematical objectivity from experience, without making the 
applicability of mathematics impossible to understand. Modern times, however, 
begin with the idea of the identity of mathematics and physics. Nature herself 
is thought to be structural, and thus accessible to mathematical investigation, 
not only by her external geometrical shapes (…) but also in her inner laws. In 
philosophy this had a very strong impact. Descartes characterises the world 
of experience as res extensa, taking what in Aristotelianism had only been an 
outer property of material things to be their essence. The externality of nature 
becomes its inner principle. Hegel (…) formulates the essence of nature as ‘the 
Idea in the form of externality to itself’. For philosophy this meant that the 
problem was no longer one of the relation of the mathematical to the physical, 
but of the knowing subject, Descartes’ res cogitans, to a mathematical=physical 
world. This produced a strongly mathematically coloured, but never really 
mathematical, metaphysics.”
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tezamen de fundamentele structuur van de moderne natuurwetenschappen 
uitmaken. Maar daar blijft het niet bij, want na deze beginfase in de zelfstandige 
Phänomenologie is er nog een lange weg te gaan, die tenslotte eindigt in het 
“absolute Wissen”. Hegel wil daarmee laten zien, dat niet in de eerste plaats de 
spontaan geleefde eenheid van zin en zijn in en van de natuurlijke leefwereld de 
altijd blijvende en absoluut-noodzakelijke basis van de natuurwetenschappen 
vormt – de natuurlijke leefwereld die bovendien in de moderniteit in symbiose 
met de wetenschappen verkeert –, maar dat het positieve feit van het bestaan 
van de natuurwetenschappen en hun vele, ontegenzeggelijk positieve resultaten 
gelegen moet zijn in het absolute, ofwel in het absolute wezen van mens en 
werkelijkheid. Een toedracht die uiteraard evenzeer geldt voor alle vormen van 
geldige kennis binnen de sfeer van de natuurlijke leefwereld.259 

De wiskunde is niet in staat om het zijnde als zijnde tot begrip te brengen

De res extensa is ook door begrip, in hegeliaanse zin, bepaald: het is het 
kwantitatieve waarvan Hegel in zijn Logik heeft laten zien, dat het een 
zijnsvorm is.

Het wijsgerige kennen tracht echter het gegevene naar zijn zijnsvolheid 
tot uitdrukking te brengen.260 Voor Hegel betekent dat, met betrekking tot 

259 Een van de hedendaagse antwoorden op de vraag naar de correspondentie van 
menselijk kennen en de werkelijkheid is de volgende: deze relatie van mens en 
wereld berust op de mogelijkheid van het bestaan van oneindig veel werelden 
of universa waarvan nu juist toevallig het concrete bestaan van een daarvan, 
“onze wereld”, deze correspondentie heeft opgeleverd. Dit antwoord ontwijkt 
de vraag en berust op de mathematisch-statistische benadering en objectivering 
van de werkelijkheid, die dus al wordt gebruikt voor het geven van dit antwoord, 
en daarmee dus eigenlijk niets zegt, omdat het zelf een van die – en wel uitermate 
abstracte – vormen van correspondentie is. Zie in dit verband H. Berger, Evolutie 
en metafysica,  Budel, 2001, p. 137 e.v.: het anthropische beginsel, de idee dat 
je van de mens uit moet denken om dan aan de evolutie van het universum te 
kunnen aflezen dat het universum op de mens gericht stond. Vergelijk dit met 
Afscheidscollege, p. 443: “(...) als in die stoffelijke werkelijkheid de mens niet 
mee begrepen zou zijn en op zou treden, (dan zou) die werkelijkheid er niet als 
een intelligibele werkelijkheid zijn. (…) Een werkelijkheid die geen intelligibilteit 
in zich bevat, is geen werkelijkheid die genomen kan worden als geschapen 
door een absolute Geest. En dat zal men eerst eens moeten leren aanvaarden. 
In die stoffelijke werkelijkheid treedt op een andere wijze de mens op, maar dat 
is niet alleen maar een factisch gebeuren. Dat heeft een heel grote en zinvolle 
betekenis, zonder welke wij helemaal niet meer kunnen spreken over iets. En 
dat verdwijnt bij een hypothetische beschouwing van de werkelijkheid, omdat 
de natuur er puur geobjectiveerd aanwezig is.”    

260 Mede om die reden zouden we het wijsgerig denken het meest concrete denken 
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Descartes’ eis van het helder en onderscheiden zijn van de begrippen – dat zijn 
voor Descartes toch in de eerste plaats de mathematische begrippen – het 
zijnde als zijnde niet slechts door begrippen die helder en onderscheiden van 
elkaar zijn – uiteraard moeten ze dat ook zijn – gevat kan worden, maar dat ze 
evenzeer innerlijk verbonden met elkaar moeten zijn, want zijn zegt één zijn. 
Dat is eigenlijk wat Hegel tegen de mathematische benadering heeft, dat daarin 
deze innerlijke band ontbreekt, en dat is ook de zin van de kritiek die Hegel 
uit in zijn Vorrede van de Phänomenologie tegen het mathematische denken of 
kennen. Het mathematische denken is niet geschikt om het zijnde als zijnde tot 
uitdrukking te brengen, slechts de sfeer van het kwantitatief-structureerbare is 
het passende onderwerp van de wiskunde.261 

De breuk tussen kenner en gekende wezenlijk herstellen

Hoewel res extensa en cogito beide “idées claires et distinctes” zijn, staan ze 
abstract-negatief tegenover elkaar. In deze verhouding is de één precies wat 
de ander niet is: het uitgebreide, het deelbare tegenover het nu juist niet-
uitgebreide, het bij-zich-zijnde, het niet deelbare ene en worden ze in die zin 
tevens door elkaar bepaald. Slechts door de mathematische begrippen in het 
kennen bemiddeld: de door het cogito ontworpen mathematische begrippen 
structureren de deelbare res extensa.262 

Het cartesiaanse cogito werd daardoor niet alleen opgezadeld met de 
aldaar onoplosbare problematiek van de scheiding van lichaam en denken of 
zelfbewustzijn, maar, voortvloeiend uit zijn zelf gestelde positie, eveneens 
geconfronteerd met de kloof tussen bewustzijn en natuurlijke leefwereld, 
waaronder ook het menselijke lichaam ressorteert.

kunnen noemen. 
261 Aan dit onderwerp is het boek van Fleischhacker, Beyond Structure gewijd. In 

zijn boek maakt Fleishhacker duidelijk dat de filosofie van de moderniteit in 
het bijzonder sterk onder invloed van het mathematische of structureerbare 
wereldbeeld staat.    

262 Causa sui, p. 157: “Zoals voor Descartes de analytische meetkunde het model 
toont van de ware wetenschap, daar zij laat zien hoe enerzijds de onmiddellijke 
(geometrische) aanschouwing – dat is de objectivering van, of het teken voor 
de idee van de res extensa; onze toevoeging – op zich onvrij en begriploos, 
haar zuiverheid eerst bewijst in zoverre ze in distincte (algebraïsche) relaties 
gedacht kan worden en tevens hoe anderzijds deze verstandelijk geformuleerde 
verhoudingen eerst in zoverre ze zich onmiddellijk aanschouwen laten 
evident blijken (…)”, zo brengt op dezelfde wijze het “cogito sum” dit zelfde 
noodzakelijke onderscheid en verband aan tussen “een in zich evidente actieve 
component: het geestelijke: ik denk, en in een zich evidente passieve component: 
het feitelijke: ik ben (…)”
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Déze zijnsbreuk ten aanzien van het kennen van de gegeven wereld vond 
tenslotte bij Kant haar uiterste consequentie in de onkenbaarheid van het Ding-
an-sich. De zijnsvormen zijn in de kantiaanse filosofie volledig teruggetrokken 
in het subject: de zelfuitleg van het zelfzijn naar zijn zijnsvormen kan aldaar 
niet meer begrepen worden als evenzeer de intelligibele vormen van “het 
andere”, het objectieve zijn zelf betreffend. Dat resulteert in de aporie van het 
theoretische kennen ten overstaan van de dingen zoals zij in zichzelf zijn, daar 
dit de band met het zijn zelf van de dingen verloren heeft. Waarbij het morele 
handelen de dan eigenlijk onuitvoerbare, immer voortdurende taak opgelegd 
krijgt de kloof tussen subject en werkelijkheid praktisch op redelijke wijze – dat 
is op intelligibele wijze, intelligibiliteit die evenzeer voor de werkelijkheid in 
zichzelf zou moeten gelden – te dichten.

Voor Hegel ligt de oplossing voor deze problemen waarmee de moderniteit 
worstelt – die in het cartesianisme inherent zijn aan het tot zelfbewustzijn 
komen van de eigen zelfstandigheid van het subject – in de explicitering van 
de relatie van het eindige subject tot het absolute of oneindige zijn. Om dit te 
kunnen doen vat Hegel het kantiaanse Ding-an-sich – dat als het ware wezen 
van de werkelijkheid uitmakend aan gene zijde van het menselijke kennen zou 
liggen – als de absolute geest in de vorm der onmiddellijkheid, en wel in de aanvang 
van de Logik waar het Ding-an-sich tot uitdrukking komt als “das reine Seyn ist 
das reine Nichts”.

Hegels explicitering van de absolute waarheid: de eenheid van subjectiviteit 
en objectiviteit

De vrijheid van het cartesiaanse wetenschappelijke subject, dit zich losmaken 
van alle wijzen waarop het zijn zich onmiddellijk, alsmede door de cultuur en het 
sociale leven bemiddeld, voordoet en de daarmee samenhangende abstinentie 
van alle traditionele kennis, was noodzakelijk om wetenschappelijk in moderne 
zin te kunnen zijn. Dat wil zeggen, dat het inzicht in de natuur als res extensa 
de grondslag legde voor de vrijheid zelf inzichtelijke ontwerpen te construeren 
waarmee uitsnijdingen van de gegeven werkelijkheid mathematische konden 
worden gestructureerd. De naïviteit waarmee de “klare zelfgegevenheid 
der verschijnselen”263 in de natuurlijke leefwereld werd geaccepteerd, moest 
doorbroken worden om tot onomstotelijke wetenschappelijke vaststellingen 
te komen.

Voor het in die zin aan het cartesianisme schatplichtige, wetenschappelijke 
kennen kan en mag de werkelijkheid eigenlijk uit zichzelf geen enkele zin en 
betekenis aan de wetenschapper opdringen – het ziet zodoende ook af van 

263 Causa sui, p. 157.
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alle voorwetenschappelijke vormen van kennis –, want daarmee zou het zijn 
onbevooroordeelde en vrije verhouding tot de werkelijkheid verliezen, dat is: 
het gericht zijn op het verwerven en bevestigen van eigen inzichten.

Aangezien het wetenschappelijke kennen – alle andere vormen van kennen 
worden met deze maatstaf gemeten respectievelijk eraan geüniformeerd 
–, niet meer spontaan en receptief kan openstaan voor het zinaanbod van 
de werkelijkheid, ja, zelfs voor de wezenlijke zin van het mens-zijn – waarin 
het wetenschappelijk kennen ontegenzeggelijk zelf geworteld is –, wordt zin 
van zijn, wanneer de uiterste consequentie uit deze fundamentele houding 
wordt getrokken conform het wetenschappelijk theoretisch en hypothetisch 
ontwerpen,  tot een evenzeer subjectieve, hypothetische constructie. De 
opvatting van de hedendaagse geest die zegt dat alle ‘waarden’ en ‘zin’ relatief 
zijn, ofwel geen enkele objectieve, met het zijn gegeven, grond hebben, komt 
in de eerste plaats voort uit deze, door het cartesianisme geïnspireerde, 
wetenschappelijke houding.

Een en ander heeft in de westerse cultuur geleid tot allerlei vormen van 
zinverlies met de daaraan gepaard gaande verbijstering ten aanzien van zin 
van het eigen bestaan. Tegelijk opent deze vrije verhouding, dat is hier de 
emancipatie uit traditioneel gegeven zin, de weg naar de beantwoording van 
de vraag: wie, wat is de mens? Voor het hedendaagse gevoelen wordt het 
omvattende antwoord daarop omkaderd door het slechts eindig zijn van de 
mens,264 dat zodoende het eindpunt zou vormen van de weg die de moderniteit 

264 De opvatting van het “slechts eindig zijn” van de mens doet zich in de negentiende 
eeuw bij tal van denkers steeds veelvuldiger voor. Met name door Marx en 
Nietzsche wordt het slechts eindig zijn meer of minder expliciet verwoord. Dat 
wil zeggen, dat aldaar enigerlei innerlijke relatie van het eindige subject met 
het absolute expliciet wordt ontkend, of dat deze ontkenning impliciet in hun 
denken aanwezig is. Beiden vatten de mens primair als lichamelijk op; zij denken 
de mens, zijn doen en laten, zijn cultuur en spiritualiteit vanuit de lichamelijkheid. 
Daarmee wordt de mogelijkheid om de innerlijke relatie van de mens met het 
absolute werkelijk bloot te leggen bij voorbaat teniet gedaan. Desondanks treedt 
bij beiden deze relatie op verhulde wijze weer op. In het marxisme: “de materie” 
als het absolute wezen waartoe de mens als lichamelijke geest zich innerlijk 
verhoudt. Bij Nietzsche met name in zijn leer van de Ewige Wiederkehr. Die 
eigenlijk inhoudt, dat de mens zijn leven en het daarmee gepaard gaande lijden, 
dus zijn slechts eindig zijn, ook als zodanig moet willen. Dus niet opgeheven in 
een “eeuwig hemels leven”, maar het eindige bestaan “eeuwig” zodanig positief 
te willen. Bij Nietzsche treedt nog een andere vorm van Ewige Wiederkehr 
des Gleichen op, die voortvloeit uit zijn opvatting van het eeuwige bestaan 
van de kosmos. Dit betekent voor hem, dat, op grond van die eeuwigheid, elke 
constellatie van de kosmos, dus ook van het menselijke bestaan, zich weer, 
en zelfs oneindig vaak, voordoet. Ons inziens spreekt hier ook bij Nietzsche 
eigenlijk het mathematische wereldbeeld van de moderniteit zich uit.   
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is gegaan. In onze visie daarentegen, waarover later meer, verwijst de eindigheid 
van de mens juist naar haar band met het oneindige, of absolute. In die zin 
knopen we, op kritische wijze aan, bij Hegels daarmee overeenstemmende 
opvatting.

Heeft Descartes’ twijfelexperiment als de wijsgerige aanvang van de 
moderniteit al deze negatieve gevolgen opgeleverd?265 Descartes’ universele 
twijfelexperiment “bleef zelf nog in zich naïef, ongereflecteerd”.266 Deze 
reflectie, op basis van verdere ontwikkelingen van de moderne filosofie, in 
het bijzonder de resultaten van Kants wijsgerig werk, heeft Hegel voltrokken. 
Eenvoudig gefomuleerd als volgt: om te begrijpen hoe het menselijke kennen 
werkelijk inzicht in de werkelijkheid, en daarmee ook in zichzelf, verwerft, 
moet van alle vormen van het daadwerkelijk uitgeoefende kennen (en handelen 
niet te vergeten), waaronder het wetenschappelijke kennen in specifieke zin, 
het wezenlijke geëxpliciteerd worden. In die zin, dat deze vormen begrepen 
worden als uitdrukking van het zelfzijn.

Deze reflectie-in-zich zal aantonen dat aan alle kennen en handelen een altijd 
reeds aanwezige eenheid ten grondslag ligt die de subject-object verhouding, 
in al haar geledingen en op al haar niveaus van concreetheid, reëel mogelijk 
maakt. Deze eenheid is voor Hegel de Vernunft, de rede die gelegen is in de 
absolute geest. Hegel verwoordt deze eenheid op de volgende compacte wijze: 
”Die Einheit der Subjektivität und Objektivität, die göttliche Einheit muß als 
Voraussetzung sein für mein Setzen.”267

Het is de absolute rede die aan de subject-object verhouding, in al haar 
diverse en complexe niveaus, immanent en tegelijk trancendent is en daarmee 
haar zin en waarheid garandeert. Of beter gezegd: de subject-objectverhouding 
ís de rede.268 Het is de in zich gereflecteerde moderne filosofie, dat is de 
hegeliaanse, die deze toedracht expliciteert, concreter en omvattender dan het 
in het cartesianisme het geval was.

Hieronder zullen we zien, dat dit een samenvatting is – een samenvatting 
die echter door Hegel tot in alle details is uitgewerkt – van de filosofische 
stellingname die in Descartes’ tijd ten opzichte van het accorderen, ofwel de 
parallelliteit, van de verschijnselen van het lichaam en de geest werd ingenomen. 

265 De positieve betekenis van de ontwikkeling van de moderne wetenschappen, 
en de Verlichting in het algemeen, en de autonomie van het subject die deze 
vooronderstellen en waarvan Descartes de wijsgerige rechtvaardiging heeft 
geleverd, laten we hier voor wat deze is.

266 Causa sui, p. 158.
267 Werke 17, p. 270.
268 Het sluitstuk van de geestesfilosofie wordt gevormd door de absolute redelijke 

eenheid van natuur en geest, § 577, waarmee de subject-object verhouding als 
absolute rede tot uitdrukking wordt gebracht. 
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Deze positie bestond hierin, dat deze betrokken werden op het absolute, het 
absolute dat de overeenstemming tussen beide sferen garandeerde.

Hegels oplossing van de problemen van de moderniteit: de explicitering van 
de innerlijke verhouding van de mens met het absolute

Het cartesiaanse cogito sum is het resultaat van het twijfelende bewustzijn juist 
als twijfelend en daarmee de eigen prestatie van dat bewustzijn. Het twijfelende 
bewustzijn heeft zichzelf daarmee de zekerheid van zijn bestaan, in de gestalte 
van het denken, gegeven.

Fundamenteel twijfelend komt het cartesiaanse denken tot zijn onomstote-
lijke zelfbevestiging, tot expliciete uitdrukking van zijn zelfbewustzijn. 
Maar tegelijk daarmee heeft het, naar het schijnt, zich absoluut in zichzelf 
teruggetrokken. Hoe kan het dan nog het andere, of de ander bereiken?

Daaruit resulteerde eveneens het schier onoverbrugbare onderscheid 
van lichaam en geest. Descartes’ situering van deze brug in de, voor het 
cartesianisme tot de sfeer van de res extensa behorende, pijnappelklier in de 
hersenen, is, zeker wijsgerig gezien, te naïef en in tegenspraak met het resultaat 
van het twijfelexperiment, de absolute, elkaar naar hun wezen uitsluitende, 
tegenoverstelling van cogito en res extensa, die echter beide in de absolute 
substantie geworteld zijn.

De twee belangrijkste oplossingen die men in de zeventiende eeuw voor 
dit dualisme binnen de kenverhouding en het daarmee overeenstemmende 
dualisme van lichaam en geest binnen de mens zelf aandroeg, waren het 
occasionalisme van Geulinckx en Malebranche269 en Spinoza’s leer van de 
absolute substantie.270 Hiermee werd dus de legitimiteit van de subject-object 
verhouding en de correspondentie tussen de veranderingen in de geest en in 
het lichamelijke, gelegd in de relatie van de mens en alle werkelijkheid tot het 
absolute, dat is hier God.

Bij Kant blijft deze scheiding doorwerken en wordt door hem deze 
tegenstelling nog meer ontwikkeld en zodanig doordacht, dat bij hem de 
autonomie van het morele subject zuiverder naar voren kan treden. Maar 
ook hier zien we nog steeds de zeventiende-eeuwse problematiek van de 
verhouding van behoeftig door begeerten beheerst en tot de sfeer van de natuur 
en de verschijnselen behorend, ‘uitgebreid’ lichaam en vrije morele geest 
terugkeren. De oplossing die Kant hiervoor aandraagt ligt in het verlengde van 
de oplossingen die de zeventiende-eeuwers er voor gaven. Die eenheid wordt 
dan echter niet meer bewerkstelligd door de onmiddellijke relatie van beide 

269 A. Geulinckx (1624-1669); N. Malebranche (1638-1715).
270 B. Spinoza (1632-1677).
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tot het absolute, maar is gelegen in het eindpunt van het morele streven dat 
gericht is op het met elkaar verzoenen van begerend, natuurlijk lichaam en vrije 
geest. Dat eindpunt van zijn en behoren wordt door Kant gedacht als te liggen 
in God. In het absolute ligt de garantie voor de overeenstemming van zijn en 
behoren, van lichaam en geest.

In aanvang wordt de moderniteit, die de zelfstandigheid van het subject in 
haar vaandel voert, dus gekenmerkt door dit fundamentele probleem: hoe kan 
de ken-verhouding die gespannen ligt tussen de immanentie van het kennen 
en de transcendentie van het gekende gedacht worden als gegarandeerd door 
haar verhouding tot het absolute? Of nog algemener: van welke aard is de 
verhouding van het eindige tot het absolute?

Want het eindige zelfbewustzijn heeft weliswaar denkend zijn zijn als 
denkend bevestigd, maar heeft zichzelf niet in absolute zin in het zijn gevestigd. 
Zijn denken is niet in absolute zin constitutief voor zijn zijn, denkend heeft 
het zijn zijn slechts onomstotelijk geëxpliciteerd. Het cartesiaanse denken 
bevestigt dan ook de idee van God – metafysisch: het absolute zijn, voor 
Spinoza de absolute substantie –, de idee die de eindigheid van dit denken 
oneindig te boven gaat.271

Maar hoe moet deze verhouding dan gedacht worden, die gekenmerkt 
wordt door de zelfstandigheid van het denken tezamen met zijn afhankelijkheid 
van het absolute?

Doorslaggevend voor de verdere ontwikkeling van de moderne filosofie, 
de filosofie van het zelfstandige subject, is dan de wijze waarop het absolute, 
gezien de relatie van dit subject tot het absolute, zelf wordt gedacht.

Het bovenstaande citaat van Hegel laat zien dat hij de relatie van 
subjectiviteit en objectiviteit, in alle betekenissen die deze kan hebben, in 
zichzelf als “goddelijke eenheid” opvat, in die zin dat het absolute als Vernunft, 
dat is de alles verbindende rede, immanent daaraan is.

Voor Hegel betekent dit, dat hij de beide momenten van de ken- en 
handelingsverhouding – namelijk het subjectieve als het beginsel en het 
objectieve als de werkelijkheid van deze verhouding –, begrijpt als uitdrukking 
van het absolute subject – dat causa sui, ‘zijn zelfs oorzaak’ is,272 door zijn 
als subject, dat is de in zijn veelheid en veranderingen bij zich blijvende en 

271 Het verenkelde cogito, het cartesiaanse subject blijkt hier een verhouding tot 
het absolute, God, te hebben, waarmee voor dit cogito reeds in de kiem de 
verhouding tot de ander, dus intersubjectiviteit, aanwezig is.

272 Spinoza, Ethica, vertaald en ingeleid door H. Krop, Amsterdam, 2009 (vijfde 
druk) (Latijnse grondtekst en Nederlands). Naast deze vertaling hebben we ook 
gebruik gemaakt van Spinoza, Ethica, vertaald, ingeleid en toegelicht door N. 
van Suchtelen, Amsterdam, 1915. Wanneer we de Ethica aanhalen gaan we uit 
van de vertaling van N. van Suchtelen.    
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samenbindende eenheid, te denken. Met als resultaat het concept van de 
absolute geest als de in zich gelede alles verbindende totaliteit.

In de zelfstandige Phänomenologie des Geistes wordt door hem op diverse, uit 
elkaar ontwikkelde niveaus van theoretische en praktische rede deze verhouding 
van subject en object beproefd en geëxpliciteerd tot het niveau van het absolute, 
het in het andere als andere bij zich zijn bereikt is. De absolute relatie die geldt 
voor het zijnde als zijnde, dus evenzeer voor de eenheid van de theoretische en 
praktische momenten van de subject-object verhouding in specifieke zin.

De eenheid van subjectiviteit en objectiviteit als het absolute

Het door Descartes opgeworpen probleem van de immanentie van het kennen 
en de transcendentie van het door het kennen te bereiken object, ligt uiteindelijk 
in de vraag naar de status van zowel sum en cogito enerzijds en (het zijn van) de 
res extensa anderzijds: het deel zijn van, of het veroorzaakt zijn door het absolute 
en wat dat voor de zinvolle verhouding tussen beide zijden impliceert.273 Is 
het absolute, ofwel God, een immer bedrijvige marionettenspeler, zoals het 
occasionalisme het doet voorkomen? Zijn denken en uitgebreidheid slechts 
twee – van het oneindige aantal – vormen van de ene absolute substantie, zoals 
in Spinoza’s visioen de more geometrico, in meetkundige trant uiteen gezet? 
Doen deze verhoudingen tot het absolute wel recht aan de zelfstandigheid van 
het eindige subject?

Hegels antwoord hierop, zoals neergelegd in zijn wijsgerig project, de 
zelfstandige Phänomenologie des Geistes, kan als volgt worden samengevat: het 
gaat erom díe sfeer te bereiken, ofwel te expliciteren, waarin het onderscheid 
tussen kenner en gekende opgeheven is, waarmee de absolute of goddelijke 
sfeer is bereikt. Een streven dat, evenals Descartes’ twijfelexperiment en 
het daaruit voortvloeiende resultaat, de prestatie van het als absolute geest 
gedachte subject zelf is, waarin het zijn zelfstandigheid tot uitdrukking 
brengt.274  Het eindige subject heeft zich dan zodoende zelf nu expliciet – daar 

273 Het cartesiaanse cogito verbindt denken en zijn tot een innerlijke eenheid 
van onderscheidene; met als gevolg dat het kenobject van het cartesiaanse 
rationalisme, namelijk het mathematische als zodanig, deze zelfde relatie in 
zich bergt, waardoor tenslotte de gehele werkelijkheid als een mathematische 
structuur wordt opgevat. 

274 Zelfstandigheid, autonomie die bij Kant slechts in de geestelijke sfeer van 
het morele ligt, zonder een zinvol theoretisch verband met het lichaam als 
verschijnsel, want daarachter zou zich zijn zijn als onkenbaar Ding-an-sich 
schuil houden. Dat zich daarentegen weer wel via het lichaam als moreel 
subject tot uitdrukking moet brengen. In Hegels project wordt deze kantiaanse 
tegenspraak nu juist opgeheven.
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aan het eindige het oneindige altijd al immanent is – zelfbewust en concreet 
met de absoluutheidssfeer verbonden, en heeft het tegelijk daarmee, in Hegels 
visie, het absolute verwerkelijkt, of helpen verwerkelijken.

Hegel heeft met zijn wijsgerig project de absoluutheidssfeer, dat is de 
zinvolle, intelligibele eenheid van de werkelijkheid, in beginsel geëxpliciteerd, 
die sfeer die eigenlijk bij alle kennen en handelen is voorondersteld. De 
absoluutheidssfeer maakt de eindige vormen van kennen en handelen mogelijk 
en zinvol. Zou deze ontbreken, dan geldt het tegenovergestelde: eigenlijk 
zijn redelijk en zinvol kennen en handelen niet mogelijk. Maar dat laatste is 
onmogelijk, tenzij men bij hoog en bij laag wil volhouden, dat we slechts een 
verwarde droom dromen. Eindig kennen en handelen blijken altijd enigermate 
uitvoerbaar en zinvol te zijn, en verwijzen daarmee indirect naar deze gezochte 
sfeer en zijn dientengevolge het uitgangspunt voor de gang daar naar toe. Dat 
is de weg die Hegel is gegaan.

Wil het leven zin hebben, dan dienen menselijk kennen en handelen zin 
tot uitdrukking kunnen brengen. Leven we als identiteitsloze fantomen in een 
evenzeer efemere waanwereld of is dit spookbeeld slechts een, onder bepaalde 
condities zich voordoend, grensgeval  van een in-zich-zinvolle wereld?

Zowel in de sfeer van het kennen als in de sfeer van het morele – op het plan 
van de juiste intentie, namelijk déze gewilde daad te kiezen en uit te voeren 
daar deze het goede bewerkstelligt – moeten subjectiviteit en objectiviteit met 
elkaar kunnen overeenstemmen. Juist de mate van overeenstemming bepaalt 
de waarde van het kennen en het morele handelen. Hegel laat zien, dat de 
absolute geest de absolute grondslag daarvoor is. Vandaar, dat, in Hegels visie, 
al het morele handelen naar zijn intentie gericht is op het verwerkelijken van de 
absolute geest, die in die zin het absoluut goede is.

Hoe kan de sfeer van het absolute als zodanig begrepen worden?

Dat het begrip van het absolute bereikt kan worden, kan pas blijken wanneer 
vanuit het eindige – dat is het bepaalde standpunt van het kennen en handelen 
waarop het eindige nog niet de adequate vorm van het oneindige heeft bereikt 
–, de absoluutheidssfeer van het kennen en handelen, dat is de gezochte 
innerlijke zijnseenheid van objectiviteit (transcendentie) en subjectiviteit 
(immanentie), geëxpliciteerd kan worden: in het andere als andere bij zich te 
zijn, het absolute weten. Wanneer blijkt dat de sfeer van de eindigheid en de 
sfeer van het absolute altijd al innerlijk met elkaar verweven zijn en dat hun 
eenheid, dat ís het absolute, de eenheid van het subjectieve en het objectieve, 
niet op een uitwendige wijze geconstrueerd behoeft te worden.
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Dit nu is het project van Hegels zelfstandige Phänomenologie des Geistes, 
ofwel de samenvatting van het zinvolle wijsgerig-historische project, dat 
zich van begin af aan op het kennen van het absolute heeft gericht. Bij deze 
karakterisering mag echter niet uit het oog verloren worden, dat, zoals al eerder 
gezegd, Hegel alle relevante vormen van kennen en handelen erbij betrekt. 
Zodoende laat hij tevens zien, dat het wijsgerige kennen niet alleen maar een 
exclusieve, in zekere zin abstracte, vorm van kennen is, maar integendeel de 
meest concrete, daar het nu juist het kennen als kennen en het daarop stoelende 
(morele) handelen tot uitdrukking brengt.

Het aanvankelijk schijnbaar slechts eindige menselijke kennen en dit 
‘goddelijke’ kennen, het weten in het andere als andere bij zich te zijn, dat voor 
Hegel het absolute doel van alle filosofie is, verbindt hij innerlijk met elkaar. 
Het twijfelende cartesiaanse subject dat zijn voorlopige rustpunt in het cogito 
sum vond, heeft hier zijn absolute zekerheid en waarheid verkregen.

Hegels explicitering van het begrippelijke van alle werkelijkheid

Bij Kant valt de waarheid van het menselijke kennen samen met de synthetische 
eenheid van diens eigen subjectieve verstandsvormen met de verschijningen 
van de dingen van de wereld. Dientengevolge is in het kantianisme het 
menselijke kennen eindig, want dit kennen valt niet samen met, dringt niet 
door tot de vormen van het zijn zelf, wat toch tot het wezen van het kennen 
behoort: de identiteit met de objectiviteit, het zijn zelf. Hegel laat zien, dat dat 
voor het menselijke kennen daarentegen wel mogelijk is, door namelijk de 
zijnsvormen uit het zijn zelf te ontwikkelen (: Logik), waarbij zodoende een 
innerlijke verbinding tot stand komt tussen het zijn van het subject en het zijn 
van het object, want innerlijk verbonden met elkaar door de categorieën van de 
werkelijkheid zelf. 

Het zijn van waaruit Hegels Logik vertrekt is – eigenlijk, zoals we later 
zullen betogen – het zijn van de eindige werkelijkheid, inclusief en in het 
bijzonder het zijn van het eindige menselijke subject. Dat wil zeggen: het 
uitgangspunt is de nog onontwikkelde identiteit, het zijn zonder meer, dat zich 
in Hegels Logik als materie-vorm eenheid ontplooit. Het is dus tevens het zijn, 
de zelfbetrokkenheid, de identiteit van het subject zelf. De menselijke identiteit 
bezit categoriale eenheid met het zijn van het object. 

Met de explicitering van deze toedracht is de eindige werkelijkheid tot 
absoluut begrip gebracht. Met andere woorden: met de ontvouwing van deze 
innerlijke eenheid is het subject als absolute geest geëxpliciteerd, de absolute 
geest als de absolute grond van deze eenheid.
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Daardoor is Hegel in staat geweest op het niveau van de zijnscategorieën 
de innerlijke eenheid van subject (immanentie) en object (transcendentie) te 
expliciteren. Hollak formuleert deze toedracht als volgt:275 

“(…) een zodanig denken (…) waarin het subject zijn bepalingen zowel als 
die waarin het zijn zelf als zelf ontvouwt alsook als de bepalingen van het 
van dit zelf reëel onderscheiden object, als diens intelligibele structuur, 
begrijpt (…). De onmiddellijke vorm nu waarin dit, (…) ik zich als zodanig 
tot uitdrukking kan brengen is die zelfbepaling waarin het zijn zelf als ‘Sein’, 
als dit affirmatieve zonder meer, als ‘reines Sein’, (…), uitspreekt.” 

Deze bepalingen zijn dan inderdaad de bepalingen van het subject zelf.276 
Samenvattend zouden wij Hegels credo op de volgende wijze kunnen 

uitdrukken: het eindige en het oneindige zijn concreet één, dat is: niet abstract 
één zoals bij Spinoza. Hegel blijft niet bij de onmiddellijke eenheid van het 
eindige en het oneindige staan, hij ontwikkelt die verhouding concreet, noch 
accepteert hij de onoverbrugbare kloof die, volgens hem, het verstandsdenken 
aanbrengt tussen het eindige en oneindige, of absolute.

In Hegels visie is het het verstand dat onderscheidt en scheidt, en is het 
de Vernunft, als het concreet ontwikkelde verstand, die de onderscheidingen 
innerlijk verbindt. Met de Vernunft heeft Hegel het cartesiaanse abstraherende 
en negatief-onderscheidende verstandswereldbeeld overwonnen. De Vernunft 
die, zoals we in hoofdstuk 6 zullen zien, opbloeit uit de wederzijdse erkenning 
van zelfbewustzijnen. Dat is het punt waarop de relatie met het absolute tot 
uitdrukking wordt gebracht: de erkenning van de zijnden juist als zijnden.277

Dit betekent evenzeer dat het eindige zijn als zodanig in eigen waarde en 
zelfstandigheid door het absolute zijn erkend is.278 Met deze gedachtegang, 
namelijk de explicitering van de relatie van het oneindige zelfzijn en het eindige 
zelfzijn in hun wederzijdse erkenning, opent Hegel in principe de toegang tot 
de betekenis die de verhouding Beeld en evenbeeld, waarover in Genesis wordt 
gesproken, kan hebben. Naar de mate waarin het evenbeeld zich als evenbeeld, 

275 Causa sui p. 176.
276 In de scholastiek is de verhouding van de substantie, het zijn zelf, en de 

bepalingen van de substantie nog uitermate abstract. Hegel ontwikkelt deze 
verhouding tot een concrete verhouding, zodat het totaal van accidenten en 
substantie als subject is gedacht.    

277 Vergelijk met de, ondertussen door commercieel gebruik bijna tot cliché 
geworden, elkaar naderende vingertoppen van Adam en God op Michelangelo’s 
fresco in de Sixtijnse Kapel.

278 Vergelijk met Scheppingsidee p. 312: “(…) het grondmotief van Hegels 
Religionsphilosophie: de overwinning (‘opheffing’) van de heer-
knechtverhouding in de ‘Absolute (scil. christelijke) Religion’ (…).” 
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als eindig zelfzijn, weet te verwerkelijken benadert het meer het eigen, dat is 
goddelijk, wezen. 

Aan deze zelfverwerkelijking moeten echter verschillende differenties 
onderscheiden worden. In de eerste plaats de differentie binnen het “evenbeeld”: 
namelijk de differentie tussen het eindige zelfzijn als het goddelijke wezen en 
de eindige gestalten van zijn zelfverwerkelijking.

Aan deze gestalten kunnen adequatere en minder adequate onderscheiden 
worden, dat wil zeggen, dat de eerste in morele zin het zelfzijn beter tot 
uitdrukking brengen en het daarmee dichter benaderen dan de andere. 

Binnen deze hegeliaanse context moet ook nog de volgende fundamentele 
differentie onderscheiden worden: de differentie tussen het eindige zelfzijn 
of de eindige rede en de absolute geest of absolute rede. Waarbij de absolute 
geest zich niet als zodanig in de historie van het eindige zelfzijn tot uitdrukking 
brengt. Het laatste is dus analoog aan de differentie met betrekking tot het 
zelfzijn en de eindige gestalten van zijn zelfverwerkelijking.

Ook  van deze relatie kunnen we zeggen, dat naar de mate waarin de 
eindige rede zich meer of minder adequaat uitdrukt, niet alleen de relatie tot 
de absolute rede, maar ook de absolute rede zelf adequater of minder adequaat 
wordt uitgedrukt en daarmee de eindige rede de absolute rede dichter benadert. 
Zonder dat beide ooit samen vallen, de differentie blijft bestaan.

De positieve betekenis van het bovenstaande moet echter nog worden 
opgenomen in de metafysische dimensie die met het volgende wordt 
uitgedrukt. De differentie die wij in deze metafysische sfeer nog onderscheiden 
is die van de absolute, volmaakte schepper-persoon en de eindige, onvolmaakte 
persoon. De vraag kan dan gesteld worden wat hier de betekenis van de 
zelfverwerkelijking van de eindige persoon is voor de relatie Beeld-evenbeeld. 
Naar de mate waarin de eindige persoon als het evenbeeld zich verwerkelijkt 
benadert het evenbeeld het Beeld, zonder dat daarmee het Beeld adequater tot 
uitdrukking komt, respectievelijk moet komen, daar het reeds in eeuwigheid 
alle volmaaktheid is.

Het is met uitsluiting van deze laatste differentie – en de daarmee 
gegeven werkelijk metafysische dimensie – dat de andere differenties en de 
daarmee gepaard gaande relaties, in onze visie, eigenlijk de kern van Hegels 
geestesfilosofie vormen.279 In onze behandeling van Hollaks wijsgerig denken 

279 Deze kern is gelegen in de actieve zelfidentificatie in de stof die het leven als 
leven kenmerkt. Die bij de mens een geestelijke zelfidentificatie is. In de zuiver 
geestelijke dimensie van de mens komt die laatste differentie tot uitdrukking; 
zie Wording, p. 81: “En de mens, dat stoffelijk levend wezen dat zijn actieve 
zelfidentificatie op zelfbewuste wijze uitdrukt in de affirmatie: ik ben ik, waar 
staat hij in de totaliteit van het stoffelijke leven? Het antwoord hierop kan onzes 
inziens niet zo moeilijk zijn. Want in deze zelfaffirmatie bevestigt de mens zich 
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en in ons kritisch commentaar op Hegels geestesfilosofie gaan we ten dele met 
deze hegeliaanse intentie mee, maar leveren we tegelijk fundamentele kritiek 
op de beperking van Hegels filosofie tot deze kern, door haar uitsluiting van 
genoemde metafysische dimensie. 

Nu weer terug naar Hegels project dat het absolute als Geist tot begrip 
heeft gebracht en daarmee gepaard gaande innerlijke band van eindig en 
oneindig zijn tot uitdrukking wil brengen, wat volgens Hegel van meet af aan 
de motivatie en het doel van alle filosofie is geweest.280  

De onmiddellijke eenheid van eindig en oneindig zijn doet zich aanvankelijk 
voor in de vorm van het eindige, dat is in de zelfstandige Phänomenologie des 
Geistes de wijze waarop het zintuiglijke bewustzijn onmiddellijk op de dingen 
van de werkelijkheid is betrokken. We zouden kunnen zeggen, dat op grond 
van de verbondenheid met het absolute deze (lichamelijke, natuurlijke) 
onmiddellijkheid de eindige geest, dat is hier de mens als aanvankelijk 
‘opgesloten’ in de  lichamelijkheid van zijn bewustzijn, niet bevredigt, dat hij 
meer wil dan alleen dit. Zodoende wordt dit eindige standpunt opgestoten naar 
een hoger doel door een verlangen dat in het volgende citaat zijn uitdrukking 
vindt: “(…) im Sollen beginnt das Hinausgehen über die Endlichkeit, die 
Unendlichkeit”.281 Al het eindige streeft naar zijn ware wezen, het streven naar 
het tot stand brengen van de eenheid van goddelijk begrip en werkelijkheid. 
Het wezen van het oneindige en eindige stelt Hegel, in onze bewoordingen 
geformuleerd, als volgt:282 het oneindige heeft in zijn wezen, in zijn innerlijk, 
het eindige in zich en omgekeerd heeft het eindige het oneindige in zich, en 
déze innerlijke verbondenheid is zelf het oneindige.

Zodoende kan zijn, op grond van dit streven en deze verbondenheid, zoals 
in de Logik ontwikkeld, als concrete identiteit en daarmee als samen-zijn, of, 
nog pregnanter, als intersubjectiviteit begrepen worden. Intersubjectiviteit, 

zowel als absoluut intelligibel alsook als door zichzelf niet volledig te vatten, 
derhalve als geest bestaande in zijn stof.”

280 WU 6, § 384: “Das Absolute is der Geist; diß ist die höchste Definition des 
Absoluten. – Diese Definition zu finden und ihren Sinn und Inhalt zu begreifen, 
diß kann man sagen, war die absolute Tendenz aller Bildung und Philosophie, 
auf diesen Punt hat sich alle Religion und Wissenschaft gedrängt; aus diesem 
Drang allein ist die Weltgeschichte zu begreifen. – Das Wort und die Vorstellung 
des Geistes ist früh gefunden, und der Inhalt der christlichen Religion ist, Gott 
als Geist zu erkennen zu geben. Diß was hier der Vorstellung gegeben und was 
an sich das Wesen ist, in seinem eigenen Elemente, dem Begriffe, zu fassen, ist 
die Aufgabe der Philosophie, welche so lange nicht wahrhaft und immanent  
gelöst ist, als der Begriff und die Freiheit nicht ihr Gegenstand und ihre Seele 
ist.”  

281 Werke 5, p. 145.
282 WU 1, p. 157. 
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die in de zelfstandige Phänomenologie des Geistes met de, uit de heer-knecht 
verhouding voortvloeiende wederzijdse erkenning, niet meer slechts zuiver 
begrippelijk, maar als concrete gestalte haar aanvang neemt. 

Het totaal van de innerlijke relationaliteit van identiteiten, ofwel de eenheid 
in de veelheid van alle vormen van zelfzijn, die zich innerlijk tot de absolute 
eenheid verhouden – zich uitstrekkend van de natuurlijke tot de zuiver 
geestelijke –, is voor Hegel het absolute,  het zijnde als zijnde.

De gang naar steeds concretere identiteit is de opgang naar het absolute: het 
zijnde als zijnde

Aan het eind van Hegels Logik, het deel Die Idee – het sluitstuk van het geheel dat 
de intelligibele structuur van begrip en werkelijkheid in de vorm van het zuivere 
begrip, als de innerlijk ontvouwde zijnsvormen tot uitdrukking heeft gebracht 
– heet het eerste hoofdstuk van dat deel: Das Leben. We zullen niet stilstaan 
bij de verwondering, zoal niet verbijstering die de combinatie van droge, 
abstracte en bloedeloze logica en leven misschien bij de lezer kan oproepen. 
Hegel is hier namelijk door en door consequent: de complexe zijnsidentiteit, 
het eenheidsweefsel van het zijn dat alle dingen van de werkelijkheid totaal 
doortrekt, vindt haar ware behuizing in het leven en haar ware rijk in dat van de 
geest. Het is nu deze actieve zelfidentificatie in en van de levende stof die Hegel 
in zijn geestesfilosofie in haar volle ontplooiing en vrijheid, dat is het zijnde als 
zijnde, tot uitdrukking brengt; of beter gezegd, meende te brengen, omdat de 
metafysische dimensie in de zin van Hollak daaraan nog ontbreekt. 

We kunnen zeggen dat Hegel in de drie delen van zijn Enzyklopädie 
systematisch graden van (zelf)zijn, graden van identiteit ontwikkelt. In zijn 
natuurfilosofie namelijk als niveaus in de natuur naar steeds concretere 
identiteit, naar meer (zelf)zijn. Hegel beschouwt aldaar de eenheid van die 
graden onderling als overgangen van het ene niveau naar het andere. Hij 
ontwikkelt deze graden, als vormen van steeds concretere identiteit, uit elkaar.

In hoofdstuk 3 zullen we de fundamentele betekenis van de zijnsgraden, 
zoals in het thomisme en in het bijzonder bij Hollak en Barendse aanwezig, 
belichten, daar Hegel op dit punt, juist wat de verhouding eindig-oneindig 
betreft ernstig, en daardoor wat het zelfbegrip betreft, ons inziens, fataal tekort 
schiet. Waarbij we echter de positieve betekenis van het zelfbegrip bij Hegel 
niet uit het oog verliezen.

De gang naar steeds concretere identiteit voert in de geestesfilosofie 
tenslotte tot de absoluut concrete identiteit: de absolute geest als de absolute 
grond, van alle eindige identiteit.
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Hoewel Hegel zodoende de eenheid van subjectiviteit en objectiviteit en de 
absolute betekenis die deze heeft voor de menselijke vrijheid, dialectisch tot 
begrip heeft gebracht – en daarmee in formele zin de transcendentale openheid 
van de eindige geest voor alle zijn heeft uitgedrukt –, blijft zijn filosofie echter 
steken in dit formele begrip van de verwerkelijking van de eenheid van 
subjectiviteit en objectiviteit. Dat wil zeggen, dat de inhoudelijke betekenis 
van de transcendentale openheid bij Hegel nog niet voldoende tot haar recht 
komt, met als gevolg dat hij meende dat met het begrip van de eenheid van 
subjectiviteit en objectiviteit het begrip en de verwerkelijking van het waarlijk 
absolute, het goddelijke was bereikt. Terwijl de transcendentale openheid naar 
haar zuivere en ultieme metafysische zin nu juist het openstaan voor God als 
de absolute, volmaakte persoon inhoudt. 

Hegel ziet de verhouding, ofwel de eenheid, van eindig zijn-oneindig 
zijn als wederzijdse noodzakelijkheidsverhouding op de volgende wijze: 
“Unendlichkeit: Ihr Wesen ist das unvermittelte Gegenteil (: nl. eindigheid) seiner 
selbst zu seyn”.283 Geheel consequent, wat deze visie betreft, is dan zijn opvatting, 
dat al het eindige – om het metaforisch uit te drukken, maar Hegel, zoals we 
hieronder zullen zien, wendt zelf beeldspraak aan – het bonte kleed van het 
absolute vormt, het kleed waarmee het absolute zijn eigen abstracte naaktheid 
kan bedekken. Hier ligt het aanknopingspunt voor Hollaks negatieve kritiek op 
Hegel, maar daarover in het aan Hollak gewijde stuk.

Is het absolute, is God eenzaam?

Dat het oneindige het eindige ‘nodig heeft’, zoals Hegel dat ziet, blijkt 
ontegenzeglijk uit de regels waarmee de Phänomenologie des Geistes eindigt, als 
waren deze regels het slotakkoord waarin al het voorafgaande is uitgestroomd 
en bevestigd. Bij de dichter waaraan deze regels zijn ontleend komt dit ‘nodig 
hebben’ voort uit de behoefte aan vriendschap. Wijsgerig beschouwd: de 
behoefte aan verbondenheid, intersubjectiviteit.

Deze slotregels van de Phänomenologie des Geistes – waarin Hegel enige 
dichtregels van Schiller parafraserend citeert –284 laten ook duidelijk zien 
dat Hegel de geschiedenis van alle werkelijke, gekende en zichzelf kennende 
eindige geestesgestalten tezamen begrijpt als de “troon”, in de zin van de 
uitdrukking, de veruitwendiging van de absolute geest: waarop de absolute 
geest zelf zetelt als het eenheidsweefsel van alle zijn. Deze gestalten – als de 
weg naar het absolute begrip van het zijnde als zijnde –: “bilden die Erinnerung 

283 WU 1, p. 431. 
284 Het gedicht Die Freundschaft;  J.C.Friedrich von Schiller, 1759-1805.
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und die Schädelstätte285 des absoluten Geistes, die Wirklichkeit, Wahrheit und 
Gewissheit seines Throns, ohne den er das leblose Einsame 286 wäre; nur287 –

                     
aus dem Kelche dieses Geisterreiches
schäumt ihm seine Unendlichkeit”.288

Deze laatste regels van dit werk bevatten de essentiële elementen van 
Hegels filosofie; hij citeert deze niet voor niets als bevestiging van de zin van 
het door de Phänomenologie uitgevoerde project. Dat wordt duidelijk uit het 
laatste couplet van Schillers gedicht waaraan deze regels zijn ontleend, waar 
de dichter gebruik maakt van de spiegelbeeld metafoor. Met deze metafoor – 
die echter door het gehele project wijsgerig doordachte realiteitsgehalte bezit, 
namelijk als het verschijnende begrip van het zijnde als zijnde – drukt Hegel 
niets anders uit dan het begrip en het zich eeuwig verwerkelijken289 van de 
subject-object verhouding. 

Dit standpunt levert tegelijk alle kritiekpunten in Hollaks denken op ten 
aanzien van Hegels opvatting van de verhouding eindig-oneindig. Want Hegel 
heeft weliswaar het fenomeen van de subject-object verhouding van de eindige 

285 Dat is: Golgotha, de heuvel van de kruisiging van Jezus, de plaats van de dood 
en tevens de belofte van Pasen als het begin van de opstanding van het leven, de 
verrijzenis van de geest uit de dood.

286 God is zonder het andere en de ander – de natuur en de eindige geest – eenzaam; 
vgl. het gedicht van Gerard (van het) Reve waarin deze God ook als eenzaam 
karakteriseert:

   Eigenlijk geloof ik niets,
   En twijfel ik aan alles, zelfs aan U.
   Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft,
   dan denk ik, dat Gij liefde zijt, en eenzaam,
   en dat in zelfde wanhoop, Gij mij zoekt
   zoals ik U.
 In: Nader tot U, Amsterdam, 1966, p. 160.
287 Dit “nur” benadrukt nog eens Hegels opvatting dat de absolute geest (God in 

traditionele zin?) niet zonder het andere, niet zonder het eindige waarlijk is.
288 Het laatste couplet van Schillers Die Freundschaft (afgedrukt op p. 523 van de 

Phänomenologie des Geistes, WU 2):
   Freundlos war der grose Weltenmeister,
   Fühlte Mangel – darum schuf er Geister,
   Sel’ge Spiegel seiner Seligkeit –!
   Fand das höchste Wesen schon kein Gleiches,
   Aus dem Kelch des ganzen Seelenreiches
   Schäumt ihm – die Unendlichkeit.
 Schillers eigen cursivering.
289 Schillers “schuf”.



Zin en zijn

185

(menselijke) geest zodanig ontwikkeld dat hij kon laten zien dat deze op grond 
van het wezen van de werkelijkheid – de eindige rede die gegrond is in de 
absolute rede – een werkelijk zinvolle verhouding tot de werkelijkheid bezit 
– waarmee hij dus deze verhouding tot begrip heeft gebracht –, maar daarmee 
nog niet de verhouding eindig zijn-oneindig zijn als scheppingsrelatie, in de zin 
van Hollaks visie daarop.

Bij Hegel zijn zijnden in het algemeen en menselijke individuen in het 
bijzonder pas concreet in het relationele netwerk van de, zich in zichzelf 
weerspiegelende, absoluut-redelijke totaliteit,290 waarbij de eindige (menselijke) 
rede zich concreet verhoudt tot de oneindige rede. Dat wil zeggen, dat de 
eindige rede deze relatie als zodanig begrijpt en tot uitdrukking brengt, ofwel de 
absolute geest, waarvan de absolute rede het middelpunt vormt, als de absolute 
grond erkent. Binnen die context kan pas, volgens Hegels gedachtegang, van 
(concrete, menselijke) zijnden sprake zijn. 

Het is tegen deze achtergrond, die, in de bewoordingen van Hollak, “het 
zelfzijn van de mens in zijn eindigheid adequaat tot uitdrukking (heeft) 
gebracht”,291 “datgene zichtbaar wordt waarnaar dat eindige verwijst”, dat is 
God.292 

Thomistisch geïnspireerde denkers zoals Barendse, Hollak en De Petter 
willen laten zien dat voor het uiteindelijke vatten van het eigen, eindige zijn 
van de zijnden en met name het eindige zijn van de mens, de onmiddellijke 
relatie van elk zijnde afzonderlijk met het absolute zijn, zonder welke  het 
eindige zijnde in de meest sterke zin niet is, tot uitdrukking moet komen. Deze 
metafysische relatie moet dus duidelijk onderscheiden worden van de relaties 
die in de hegeliaanse dialectiek tot begrip zijn gebracht.

Hollaks bijzondere positie hierin is deze, dat hij dit uiteindelijke en adequate 
vatten van die onmiddellijke relatie en de inhoudelijke implicaties daarvan, 
juist tegen de achtergrond van Hegels filosofie plaatst. 

Hegel heeft weliswaar de door de thomistische participatieleer bedoelde 
metafysische eenheid van het zijnde als zijnde die berust op de eenheid van 

290 Zie J. Lensink, Het waagstuk van de omvattende rede. Het vraagstuk van de metafysica 
in een ontheiligde wereld, Kampen, 1994, waarin de auteur tot een hernieuwde 
verdediging van Hegels Vernunft komt, maar de absolute rede tenslotte een 
materialistische wending geeft door de absolute weerspiegeling niet meer 
in de geest maar in de stof te situeren. Zie: Hoofdstuk 9: ‘Materialistische 
omkering van de speculatief-idealistische filosofie’, in het bijzonder 9.4: ‘De 
transformatie van het absoluut idealistische perspectief’, en hoofdstuk 10: ‘Het 
speculatieve geheim van de materialistische filosofie’, in het bijzonder 10.1: ‘De 
omkeerbaarheid van het speculatief-logische.’

291 Een werkelijke metafysica, p. 157.
292 Een werkelijke metafysica, p. 158.
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het eindige zijn met het oneindige zijn, benaderd, maar is stil blijven staan 
bij het begrip van het coherente samen-zijn van eindige zijnden. Hegel heeft 
laten zien, dat deze coherentie gelegen is in de  innerlijke relatie van de eindige 
zijnden met de aan hen transcendente absolute rede als de concrete totaliteit 
van het absolute. Voor Hegel was daarmee de eenheid van eindig en oneindig 
zijn tot begrip gebracht.293 Waardoor de participatie in thomistische zin van 
de eindige zijnden aan het absolute zijn – wijsgerig berustend op de joods-
christelijke scheppingsidee –, de relatie waarin nu juist de unieke, absolute 
individualiteit van de menselijke persoon – als evenbeeld Gods – gelegen is, 
bij Hegel niet meer aan de orde is. Met als gevolg dat, ons inziens, het eindige 
zelfzijn – de identiteit die bij Hegel alleen in de context van de totaliteit tot 
uitdrukking komt – in zijn absolute betekenis verloren gaat. 

Weliswaar heeft Hegel in principe aangetoond, dat het zelfzijn, als beginsel 
van de vrijheid, elke verwerkelijking daarvan te boven gaat en dat mede daarom 
ook het individu boven elke concrete samenleving uitgaat; maar dat deze 
toedracht in wezen gelegen is in de onmiddellijke relatie van het zelfzijn met de 
oneindige scheppende geest in de traditionele zin – dat is de participatie aan 
het zijn van de oneindige geest als absoluut volmaakt persoon – daaraan gaat 
Hegels filosofie voorbij.294 

Het is dit laatste waar Hollaks kritiek op Hegel om draait. In het volgende 
hoofdstuk laten we dit aan de hand aan de hand van een viertal artikelen van 
Hollak zien.

293 Ook in het thomisme garandeert de goddelijke immanentie de redelijke eenheid 
van de eindige werkelijkheid.

294 Scheppingsidee p. 306: “Een afhankelijkheid die zelfstandigheid niet uitsluit; 
want het eindige zijnde is, juist als zijnde, reëel onderscheiden van het oneindige 
zijn en dit is als zodanig een zelfstandigheid die geen afhankelijkheid insluit, 
want het oneindige zijn, vrij van àlle potentialiteit, laat dit eindige zijnde juist 
als zijnde vrij aan zijn Bestaan deelhebben. Een scheppingsidee waarin het 
schepsel zichzelf van zijn Schepper krijgt toebedeeld en de Schepper zichzelf in 
zijn schepsel mede-deelt, waarin het schepsel met zijn Schepper onmiddellijk is 
verenigd.”
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Hoofdstuk 3:    Hollaks filosofie in vier artikelen van 
hem verwoord

3.1 Kerngedachten van Hollaks wijsbegeerte

In het vorige hoofdstuk hebben wij uiterst beknopt de hoofdlijnen van Hegels 
filosofie weergegeven. De kern van Hegels filosofie ligt in zijn explicitering van 
de subject-object verhouding – de grote problematiek van de moderniteit sinds 
Descartes –, die verhouding waarvan hij laat zien, dat haar innerlijke eenheid 
gegarandeerd wordt door de goddelijke immanentie, ofwel de absolute geest, 
die tevens ten grondslag zou liggen aan de verbondenheid van de mensen. Het 
zinvolle van de subject-object verhouding die nu juist in de hoogste mate geldt 
voor de menselijke intersubjectiviteit, waarvoor het haar passende veld de vrije 
samenleving is. 

In onze visie behoeft het hegeliaanse zelfbegrip en de daarmee 
corresponderende intersubjectiviteit en vrijheidsverwerkelijking echter een 
metafysische vervulling die meer recht doet aan de menselijke individualiteit 
en aan alles wat daarmee innerlijk samenhangt. Dat betekent dat dit zelfbegrip 
beschouwd moet worden in zijn verhouding tot het absolute, die de door Hegel 
geëxpliciteerde verhouding tot het absolute binnen het kader van de subject-
object verhouding te boven gaat.

Dat wil zeggen, dat, in onze door Hollak geïnspireerde visie, Hegel de 
explicitering van de verhouding eindig zijn-oneindig zijn beperkt tot het begrip 
van de mens als eenheid van lichaam en geest, de eenheid die gegarandeerd 
wordt door de absolute geest als de absolute grond van die eenheid. 
Daarbij is de verhouding van het eindige zijn, en wel met name de mens als 
eindig zelfzijn, met het oneindige zijn zoals die in de traditie van de joods-
christelijke scheppingsidee besloten ligt, verloren gegaan, respectievelijk niet 
gethematiseerd. Wijsgerig gesproken is deze scheppingsidee voor Hollak 
de eigenlijke sfeer van de metafysica, die de hegeliaanse verenging van de 
verhouding eindig zijn-oneindig zijn tot het begrip van de mens als lichamelijke 
geest in zijn verhouding tot de absolute geest, verre te boven gaat.

Deze sfeer vinden wij in het wijsgerige denken van Hollak, dat in die zin 
een kritiek op Hegels filosofie vormt. Een kritiek die tegelijk het waardevolle 
van deze filosofie bewaart en het in een zodanige omlijsting plaatst, dat de zin 
daarvan, in onze opvatting, nog beter in het licht komt te staan.
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Samenvattend zouden we Hollaks wijsgerig denken als volgt kunnen 
omlijnen. Het bestrijkt Schelers personalisme en gereviseerde materiële-
waarden leer en de meer uitgewerkte, want hegeliaans bevruchte, thomistische 
participatieleer tezamen met een revisie van Hegels leer van de verwerkelijking 
van de vrijheid, dat is de verwerkelijking van het menselijke zelfbegrip. Waarbij 
echter tal van andere wijsgerige stromingen, al of niet positief beoordeeld, 
bij Hollak aan bod kwamen, daar, wat het menselijk zelfbegrip betreft, geen 
enkel wijsgerig standpunt bij voorbaat buitengesloten kan zijn. Dit alles werd 
bij Hollak gemotiveerd door het recht willen doen aan de eindige geestelijke 
zijnswijze van de mens. 

In Filosofie als science fiction, dat uit een groot aantal interviews met 
prominente Nederlandse filosofen bestaat, formuleert Hollak zijn beginsel-
verklaring als volgt: 

“(…) dat het in de filosofie tenslotte gaat om het zelfbegrip van de mens 
en dat betekent dat men alles tenslotte vanuit zijn zelfzijn als zodanig zal 
moeten trachten te begrijpen.”295 

Deze stellingname komt volstrekt overeen met de oproep “ken uzelve” 
waarmee Hegel zijn geestesfilosofie begint.

Daar het zelfzijn zich primair verhoudt tot het absolute betekent het 
bovenstaande, dat alles uiteindelijk in het licht van díe verhouding beschouwd 
moet worden; ook hierin stemt Hollak met Hegel overeen, in zoverre zou 
men hem een hegeliaan kunnen noemen. Maar tegelijk lag voor Hollak hierin 
de reden om de hegeliaanse filosofie ten dele vaarwel te zeggen en, enigszins 
overdreven, zou men hem op grond van dat standpunt evengoed meer-dan-
hegeliaan kunnen noemen. 

Dit alles werd door Hollak, en dat maakte eveneens of juist zijn grootheid 
als filosoof uit, betrokken op de huidige wereld. Het wijsgerig begrip van 
het menselijk zelfzijn was voor hem geen ijl woordenspel maar bevond zich 
in de werkelijke wereld, was betrokken op alle fundamentele problemen 
van de maatschappelijke werkelijkheid, zodoende inhoud gevend aan de 
wezensbepaling van de mens als Geist in Welt. De hierna door ons te 
behandelen vier studies van Hollak hebben betrekking op genoemde elementen 
van dit geheel. In de Inleiding op de tekst van Hegels geestesfilosofie296 gaan 
we uitvoerig in op nog een ander artikel van Hollak, getiteld ‘Enige wijsgerige 
beschouwingen over de eigenaard van het godsbewijs’.297

295 Een werkelijke metafysica, p. 156. 
296 Hoofdstuk 5.
297 Eigenaard van het godsbewijs, pp. 409-418.
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Wat vormt nu de samenhang van deze vier artikelen? Het is de rode draad 
van het eindige menselijke zelfzijn in zijn verhouding tot het absolute, het 
oneindige zijn, die deze vier studies verbindt. Door aan te knopen bij Hegels 
explicitering van het menselijke zelfzijn, respectievelijk zelfbegrip, die de mens 
laat zien als Geist in Welt, geworteld in de oorspronkelijke eenheid van mens 
en wereld, de eenheid die door de mens in zijn denken en handelen zelfbewust 
tot uitdrukking kan worden gebracht, is Hollak in staat dit Geist in Welt zijn, dit 
zelfbewust in de zinvolle eindigheid staan, in zijn gerichtheid op het absolute 
verder te doordenken.298 Wijsgerig impliceert een en ander een inhoudelijke 
verdieping en verwerkelijking van de mens juist als eindig geestelijk wezen, 
waardoor eveneens de broodnodige positiefkritische verhouding tot de 
hedendaagse werkelijkheid ingenomen kan worden. 

Bij de tijd zijn

We zullen, na de hierboven gegeven karakterisering, de hoofdlijnen van Hollaks 
wijsgerige gedachten weergeven. Wij menen, dat de wijsgerige visies van deze 
Nederlandse filosoof op de achter ons liggende geschiedenis van de westerse 
filosofie en op haar twintigste-eeuwse gestalten werkelijk vooruitgang kunnen 
bieden bij het verdiepen van het zelfbegrip. Zijn kerngedachten vormen tevens 
wijsgerige reflecties op de hedendaagse mondiale situatie en die van Europa in 
het bijzonder. Dit alles werd bij hem gevoed door een waarachtige en tevens 
kritische symbiose met de wijsgerige traditie, die in die gestalte haar zinvolle 
betekenis voor het menselijke leven kon vertonen.

Van Hollak kunnen we zeggen, feitelijk reeds door de jaartallen waartussen 
zijn leven gespannen lag (1915-2003), dat hij de twintigste eeuw ten volle heeft 
meegemaakt. Maar dan wel als bewogen wijsgerig waarnemer, die deze eeuw 
naar haar wezenlijke betekenis voor het menselijk zelfbegrip beschouwde, een 
betekenis die uiteraard voor hem niet los stond van dat wat de voorafgaande 
eeuwen evenzeer wezenlijk had bewogen. Zo zegt hij bijvoorbeeld in het begin 
van zijn oratie uit 1966:  

“De schokkende ervaringen van twee wereldoorlogen, waarvan wij eerst 
nu de volle uitwerkingen beleven, hebben de westerse wereld tot een 
dusdanige distantie van haarzelf gebracht dat de contouren van haar jongste 
verleden, van dat verleden waarin zij tot wereldgeschiedenis werd, voor ons 
zichtbaar beginnen te worden. En ook voor de wijsgeer, die tot taak heeft 
de geschiedenis van de moderne wijsbegeerte te doceren, begint eerst nu 
de eigen aard van de moderne westerse geest, zoals die in zijn filosofie van 

298 Zie Hegels, door ons in hoofdstuk 6 behandelde, geestesfilosofie.
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de laatste vier eeuwen tot uitdrukking kwam, naar zijn wezen zichtbaar te 
worden.”299 

Dergelijke “schokkende ervaringen”300 waren voor Hollak dus niet slechts 
voorbije gebeurtenissen, maar ingrijpende gebeurtenissen – zoals “van oude 
mensen, de dingen, die voorbijgaan” en die hen niet met rust laten –, die juist 
van grote wijsgerige betekenis waren, met name voor het zelfbegrip van de 
mens, het grote verhaal dat steeds maar doorgaat. Wij voelen ons geheel thuis 
in een dergelijke opvatting van de zin van de wijsbegeerte en haar relatie met 
het concrete, historische leven – en daarmee evenzeer, of juist, haar relatie met 
het individuele leven, daar in de historie, als we haar goed bezien, eigenlijk de 
individuele gezichten van al die anderen ons aanzien.

In die zin hebben wij niet voor niets de uitspraak van de schrijver Josef 
Roth aan het begin van ons onderzoek geplaatst. We zijn nog met alle vezels 
verbonden met de wezenlijke problemen van vroeger, die nog altijd, in 
weliswaar nieuwe gestalten en omvang, de onze zijn. Wat impliceert dat we, op 
grond van inzicht in deze problemen, daarvan ons los moeten maken teneinde 
tot hernieuwd en verdiept zelfbegrip te kunnen komen.

Hollaks positieve beoordeling van Hegels ontwikkeling van de mens als Geist in Welt 
en negatieve beoordeling van deze ontwikkeling voor zover deze nog in metafysische 
zin tekortschiet 

Wij gaan bij onze weergave van Hollaks wijsgerige gedachten in de eerste 
plaats uit van zijn positieve beoordeling van Hegels filosofie. 

Hollak wees voortdurend op Hegels grote verdienste het concrete 
identiteitsbeginsel te hebben ontwikkeld; met als hoogste resultaat dat daarmee 
zijn als samen-zijn, als intersubjectiviteit was gedacht.301 Ofwel: de hoogste 
graad van het zijnde als zijnde is intersubjectiviteit. Waarmee intersubjectiviteit, 

299 Causa sui, p. 153/154. We geven slechts drie feitelijke voorbeelden van 
die “volle uitwerkingen.” De Russische bolsjewistische revolutie van 1917 
kon zeker mede plaats vinden door de Europese situatie die grotendeels 
door de Eerste Wereldoorlog werd bepaald. Beide wereldoorlogen hebben 
in hoge mate bijgedragen aan de daarop volgende dekolonisatie en de 
ontwikkeling van de atoombom. Dit absolute wapen, is zeker – afgezien van 
de natuurwetenschappelijke grondslag daarvan – ook te beschouwen als een 
product van de Tweede Wereldoorlog.

300 In hoofdstuk 7 (Zelfbegrip en het probleem van goed en kwaad) zullen we 
bepaalde aspecten daarvan belichten.

301 Scheppingsidee, p. 312 en Noot 1 op p. 304.



Hollaks filosofie in vier artikelen van hem verwoord

191

hegeliaans geformuleerd, gegrond is in de absolute geest, het concept dat het 
wezen van de werkelijkheid als samen-zijn tot uitdrukking brengt. 

Met betrekking tot de mens impliceert dat, dat binnen de sfeer van het 
eindige zijn de samenhang van immanentie (subjectiviteit) en transcendentie 
(objectiviteit) voor het menselijke kennen en handelen – en daarmede in 
principe de menselijke vrijheid – concreet begrepen kan worden en tot 
uitdrukking kan komen.

Zoals we hierboven in hoofdstuk 2 hebben laten zien, berust deze samenhang 
in Hegels filosofie op de goddelijke immanentie, dat is de werkelijke – in het zijn 
aangelegde, niet slechts gefantaseerde – absolute eenheid van het subjectieve 
en het objectieve. Hegel heeft de betekenis daarvan voor de verwerkelijking 
van de vrijheid, dat is de verwerkelijking van het zelfzijn, in zijn rechtsfilosofie 
uiteengezet; in zijn geestesfilosofie is dat de objectieve geest. 

Deze verhouding van eindig zijn en oneindig zijn met betrekking tot de 
sfeer van het eindige zijn, als de door de goddelijke immanentie gegarandeerde 
zinvolle subject-object verhouding, heeft Hegel echter – in Hollaks visie – 
op onjuiste wijze opgevat, door deze tevens te begrijpen als de ‘functionele’, 
dialectische eenheid van oneindig zijn en eindig zijn, in die zin dat deze elkaar 
wederzijds als zodanig zouden constitueren. 

Hegels methodische drieslag die het zijnde als zijnde expliciteert, namelijk: 
beginsel – werkelijkheid van het beginsel – concrete eenheid van beginsel 
en werkelijkheid van het beginsel, wordt eveneens gesuggereerd door de 
opeenvolgende delen van de geestesfilosofie, namelijk subjectieve geest – 
objectieve geest – absolute geest. 

Volgens Cobben302 behoeft echter de relatie objectieve geest-absolute geest 
niet meer als een dialectische tegenstelling gedacht te worden. In die zin dat 
de absolute geest niet als de eenheid van de zich wederzijds constituerende 
relaties van beginsel en werkelijkheid ten opzichte van elkaar begrepen behoeft 
te worden. Maar dat de absolute geest de absolute grond is van het beginsel van 
de (sociale) werkelijkheid, dat is de subjectieve geest en van de werkelijkheid 
van het beginsel, dat is de vrije samenleving, de objectieve geest. Ofwel, de 
absolute geest is de aan de eindige, zich verwerkelijkende subject-object 
verhouding immanent-transcendente absolute rede. 

Dit opheffen van de dialectiek als het opheffen van de relatieve tegenstelling 
subjectieve geest-objectieve geest, waarbij de objectieve geest de overgang naar 
de absolute geest als zijn absolute grond voltrekt, is enerzijds nog hetzelfde 
als het opheffen van de dialectiek zoals Hollak die bedoelt, maar anderzijds 
minder omvattend.

302 In een van de gesprekken die wij met Cobben hebben gevoerd.
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Het opheffen van de dialectiek in de zin van Cobben komt op het volgende 
neer: Hegel heeft met de concrete relatie subjectieve geest-objectieve geest, hun 
relatieve tegenstelling, ofwel de relatie beginsel van de (sociale) werkelijkheid- 
(sociale) werkelijkheid van het beginsel, de immanentie van het goddelijke – 
de goddelijke eenheid van subjectiviteit en objectiviteit als de absolute grond 
van die relatie – tot begrip gebracht. De tot begrip gebrachte subject-object 
verhouding heeft daarmee het resultaat opgeleverd, dat het andere als het 
zelfstandige begrepen wordt.303 

Cobben stelt daarbij terecht, dat Hegels explicitering van de absolute 
rede als de goddelijke immanentie-transcendentie de tot begrip gebrachte 
sfeer van de religie is – voor zover deze sfeer het weten van de immanente, 
absolute redelijkheid van de geschapen wereld met zich meebrengt, zouden wij 
daaraan willen toevoegen. Een en ander impliceert volgens Cobben ook, dat de 
absolute rede ten grondslag ligt aan de vrije samenleving en dat deze door de 
eindige rede als zodanig wordt erkend. Zodat zodoende het subject als eindige 
rede als grondslag van de vrije samenleving wordt erkend, daar het innerlijk 
verbonden is met de absolute rede. Waarbij echter de ontologische differentie 
tussen eindige rede en absolute rede blijft bestaan.

Dit is inderdaad correct en consequent, maar vervolgens komt Hollaks 
opheffen van de dialectiek aan de orde. De relatie eindige rede-absolute rede, 
zoals door Cobben verwoord, beantwoordt nog niet de vraag naar het uitgetild 
zijn van de eindige rede, respectievelijk het eindige subject boven het kunnen-
niet-zijn. Dat wordt eigenlijk door Hollak met het opheffen van de dialectiek 
bedoeld, waarmee de metafysische sfeer, in de zin van Hollak, betreden kan 
worden

Cobbens opheffen van de dialectiek lijkt al een antwoord daarop te zijn, 
maar is het ons inziens nog niet. In de visie van Cobben is er niet meer te zeggen 
over de relatie eindige rede-absolute rede. Wat dat betreft blijft de filosofie 
tegenover een duister niets staan. Slechts een hernieuwde bezinning op Hegels 
derde logische besluit – waarin in de laatste paragraaf van de geestesfilosofie 
de absoluut redelijke eenheid van natuur en geest wordt uitgedrukt – behoort 
volgens Cobben tot onze mogelijkheden. Dat wil zeggen, dat met het derde 
logische besluit de eindige rede, of het eindige zelfzijn zich (vrij) weet te staan 
tegenover de zelfstandige werkelijkheid waarvan het wezen “waarheid” is.304 
Deze vrije relatie tegenover “werkelijkheid” en het tot uitdrukking brengen van 
“waarheid” impliceert ook dat het subject vrij staat tegenover de feitelijkheid 

303 P. Cobben, Postdialectische zedelijkheid. Ontwerp voor een Hegeliaans antwoord 
op Heidegger, Habermas, Derrida en Levinas, Kampen, 1996, p. 322. (Verder: 
Postdialectische zedelijkheid)

304 Postdialectische zedelijkheid, p. 323/324.  
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van de vrije samenleving en daarmee, zich baserend op “waarheid”, zich 
kritisch en gewetensvol kan verhouden ten opzichte van het reilen en zeilen 
van de feitelijke vrije samenleving. Wij kunnen daarin zeker meegaan en wij 
veronderstellen, dat ook Hollak het daar mee eens zou zijn geweest. Maar is 
dit nu alles?

Wij willen hier nog bij opmerken, dat aan “waarheid”, in het licht waarvan 
die kritische houding staat, ook nog de transcendentalia het Schone en het 
Goede toegevoegd zouden moeten worden. Hegel ging het inderdaad ook om 
(het verwerkelijken van) het Goede, zoals duidelijk blijkt uit zijn behandeling 
van de moraliteit in de objectieve geest. Bovendien speelt kunst als moment 
van de absolute geest een rol. Daarnaast heeft Hegel in zijn Ästhetik uitvoerig 
aandacht aan de kunsten besteed, die hij begrijpt als systematische momenten 
in het ontvouwen van de absolute idee en daarmee van het zelfbegrip.

Dat wil zeggen, later komen we daar uitvoeriger op terug,305 dat de 
transcendentalia een wezenlijke rol spelen in de objectieve geest, daar de 
objectieve geest de sfeer is waarin het streven naar zelfverwerkelijking van de 
eindige geesten georiënteerd is op het Goede – en evenzeer op het Ware en 
Schone. Dat betekent eveneens, dat, op grond van deze oriëntatie, dit streven 
gericht is op de absolute geest, ofwel: als de sfeer van dit streven is de objectieve 
geest de overgang naar de absolute geest. Anders gezegd, maar met dezelfde 
zin: de objectieve geest is als dit op de transcendentalia georiënteerde streven 
gericht op het tot hun bestemming brengen van de zijnden.

Hier raken we aan de metafysische sfeer die Hollak viseert met het opheffen 
van de dialectiek. De transcendentalia zijn de metafysische concepten in 
het licht waarvan  de eindige geest beoogt de zin van zijn tot uitdrukking te 
brengen, of die, omgekeerd, het zijn zelf ten volle vertegenwoordigen. Deze 
innerlijke wederkerigheid komt tot uitdrukking in de scholastieke stelling “het 
zijnde en het goede zijn omkeerbaar”.306 Vandaar, dat het hierboven genoemde 
streven naar het Goede, Schone en Ware erop gericht is de eindige zijnden tot 
hun bestemming te brengen. Dat wil zeggen: het streven de zijnden  volgens 
hun zijn en wezen in hun volheid gestalte te geven.

De transcendentalia zijn metafysische concepten die echter onderscheiden 
en van elkaar gescheiden zijn voor een eindige geest.307 De vraag kan gesteld 

305 Hoofdstuk 4 en 5.
306 J.A. Aertsen, ‘ ‘Het zijnde en het goede zijn omkeerbaar.’ De zin van een 

scholastieke stelling’, a.w. 
307 Vgl. met het volgende citaat uit John Keats’ Ode on a Grecian Urn: “Beauty is 

truth – truth beauty.” Keats (1795-1821) vat in dit gedicht de schoonheid van 
een Griekse vaas op als het symbool voor, of objectivering van de platoonse 
transcendentalia, waarbij beide transcendentalia gelijkwaardig aan elkaar zijn 
en zodoende ook omkeerbaar. Een poging de eenheid van de volmaaktheid van 
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worden of de transcendentalia slechts uitdrukkingen zijn van het absolute in 
zijn ongenaakbare en koude verhevenheid, gelijk de platoonse ideeën, of dat 
wij het Goede, Schone en Ware en het aan de transcendentalia homologe zijn 
in de eerste plaats dankbaarheid verschuldigd zijn, omdat zij uitdrukking zijn 
van een persoon en wel van een absoluut volmaakt persoon?308 Dat deze vraag 
niet vergezocht is, willen we met het volgende aantonen.

Als genoemde scholastieke stelling geldigheid bezit, dan heeft zij dat 
evenzeer met betrekking tot het eindige menselijke zelfzijn. Dat wil zeggen, dat 
het eindige zelfzijn, ofwel de mens als persoon-zijn, en de transcendentalia – 
waaronder ook “eenheid” als metafysisch concept – omkeerbaar of homoloog 
aan elkaar zijn. 

In dit licht gezien, kunnen we zeggen dat de transcendentalia in de 
menselijke persoon als persoon, gepersonifieerd zijn. Bij Scheler zullen we 
zien, dat de persoons-waarden de hoogste waarden zijn; in deze samenhang 
betekent dit, dat de transcendentalia in het persoon-zijn van de mens binnen de 
sfeer van de eindigheid optimaal tegenwoordig worden gesteld. Een en ander is 
uiteraard van grote betekenis voor de vrije samenleving en de daarin heersende 
intersubjectiviteit, maar daar gaan wij nu niet op in.

Met deze verpersoonlijking van de transcendentalia binnen de sfeer 
van de eindigheid willen wij echter aannemelijk maken, dat de absolute 
verpersoonlijking van de transcendentalia gelegen moet zijn in de oneindige, 
volmaakte persoon die tevens de bron is waaruit de transcendentalia 
overvloeien in de sfeer van de eindigheid.309 

Ontegenzeggelijk spelen ook bij Hegel de transcendentalia een centrale 
rol: de objectieve geest is de sfeer waarbinnen de verwerkelijking van het 
goede leven wordt nagestreefd, de kunsten vertegenwoordigen de idee 
als het schone, de filosofie in haar geheel is de gestalte waarin de waarheid 
verschijnt en werkelijk wordt. Maar zij blijven aldaar binnen het concept van 
de (onpersoonlijke) absolute geest hun onpersoonlijke karakter behouden. Bij 
onze behandeling van Scheler en nog op andere plaatsen gaan we dieper op 
deze uiterst belangrijke kwestie in.310 

het absolute zijn – in dit geval poëtisch – tot uitdrukking te brengen.
308 Deze dankbaarheid naar haar metafysische zin is bijvoorbeeld door Beethoven 

in diens Heiliger Dankgesang uit het strijkkwartet opus 132 op intense wijze 
tot uitdrukking gebracht; zie hoofdstuk  1.6: ‘Summa vitae: Beethovens laatste 
pianosonate, zijn liedje voor God.’

309 In onze behandeling van Scheler in hoofdstuk 4 komen wij uitvoeriger terug 
op deze schijnbare vermenging van theologie en metafysica. Daar in Schelers 
filosofie het geestelijk wezen van de mens inhoudelijk meer gehonoreerd wordt 
dan in Hegels filosofie wordt het hier beweerde inzichtelijk.

310 Zie onze behandeling daarvan in hoofdstuk 4.
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Met betrekking tot de verhouding absolute rede-eindige rede en de 
methodische drieslag – subjectieve geest, objectieve geest, absolute geest – die 
de beweging vormt voor het tot begrip brengen van deze relatie, plaatsen wij 
de volgende kritische opmerking, die we echter niet verder zullen uitwerken. 
Hier moet onderscheid gemaakt worden tussen de dialectische ontwikkeling 
of explicitering van het beginsel, of enigerlei beginsel in het algemeen, naar 
zijn nadere bepalingen en het vinden van het beginsel en het daarmee gepaard 
gaande wezensinzicht in dat beginsel. Met andere woorden, de ontwikkeling 
van de beginselen – dat zijn de hier genoemde transcendentalia – tot het begrip 
van hun concrete verwerkelijking, zoals Hegel die in zijn geestesfilosofie 
voltrekt, zegt nog niets over het in het zijn gesteld zijn van beginselen, dat 
vooraf gaat aan de concrete ontwikkeling daarvan.

Hegels verhouding absolute rede-eindige rede lijkt wel overeen te stemmen 
met de traditionele zienswijze op de relatie scheppende God-geschapene: 
de absolute rede die de eindige rede geschapen heeft. Maar deze hegeliaanse 
‘scheppingsverhouding’ drukt slechts de begrippelijke structuur van alle 
werkelijkheid uit, in de zin van de innerlijke verhouding van de eindige rede 
met de absolute rede, op grond waarvan de eindige werkelijkheid innerlijk 
deelheeft aan het redelijke, dus aan het Goede, Schone en Ware. 

In zoverre stemt deze hegeliaanse scheppingsverhouding overeen met 
de traditioneel-wijsgerige, thomistische interpretatie van de scheppingsidee 
waar het immanent zijn van God aan zijn schepping garant staat voor de 
redelijkheid van de eindige werkelijkheid. Maar daarmee is in Hegels filosofie 
nog niet het in metafysische zin absolute van het zijn waaraan het eindige (zelf)
zijn, juist als zijnde, participeert en waardoor het aan zijn kunnen-niet-zijn – 
zijn absolute zijnscontingentie – in absolute zin onttrokken is, geviseerd. De 
thomistische participatie-idee is de wijsgerige wijze waarop aan de traditionele 
scheppingsidee uitdrukking wordt gegeven. Hegels absolute rede neemt de 
plaats in van de “God van Abraham, Izaak en Jacob”,311 terwijl Hegels begrip 

311 In de nacht van 23 november 1654 begaf Blaise Pascal zich per koets naar huis, 
toen de koetsier de bocht bij de Pont de Neuilly te scherp aansneed, waardoor de 
as van het voertuig brak en kapseisde. Na zijn dood vond men in de voering van 
een kledingstuk van Pascal een getuigenis op perkament en papier, die hij had 
geschreven omdat hij bij dat ongeluk de dood voor ogen had gehad. De tekst – 
bekend onder de naam ‘Mémorial’ – begint als volgt. 

   “Het genadejaar 1654  
 Maandag 23 november (…) vanaf ongeveer half elf ’s avonds tot ongeveer half 

één ’s nachts
   VUUR                     
 God van Abraham, God van Isaak, God van Jakob. Niet de God van filosofen 

en geleerden. Zekerheid. Zekerheid. Gevoel. Vreugde. Vrede. God van ‘Jezus 
Christus’ (…).” 
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van de relatie absolute rede-eindige rede deze eigenlijk blijft vooronderstellen, 
of waarop het zelfs, om het zeer negatief uit te drukken, parasiteert.

Hollaks negatieve beoordeling van Hegels filosofie en de positieve, 
metafysische keerzijde van deze kritiek

Hollaks fundamentele kritiek op Hegel is gericht op de wijze waarop Hegel de 
innerlijke verhouding van de mens met het absolute zijn heeft geëxpliciteerd. 
Hollaks wijsgerig denken cirkelde om het begrip van deze relatie om te komen 
tot een verdere verdieping daarvan. 

De kern van Hegels filosofie bestaat uit het wijsgerig tot uitdrukking 
brengen van deze verhouding. Dat betekent eveneens, dat in de hegeliaanse 
context het zelfbegrip van de mens gelegen is in het blootleggen van diens 
innerlijke relatie met het absolute zijn. Dat is dan een innerlijk-noodzakelijke 
relatie en geen toevallige relatie. Binnen deze hegeliaanse probleemstelling is 
een toevallige relatie met het absolute een onmogelijkheid. Een  relatie met het 
absolute zijn kan nooit een toevallige relatie zijn, daar het eindige menselijk 
zelfzijn, dat een gegeven is, niet zou (kunnen) zijn zonder deze relatie; Hegel 
nam nu juist deze positieve visie in. 

Tenzij men ervan uitgaat, dat deze probleemstelling – de vraag naar de relatie 
van het eindige menselijke zelfzijn met het absolute – zinloos is, waarmee dus 
van een noodzakelijke noch van een toevallige relatie met het absolute zijn 
sprake kan zijn. De keerzijde van een dergelijke negatieve positie is echter wel, 
dat werkelijk zelfbegrip van de mens onmogelijk wordt, daar de mens zonder 

 Over het verschil tussen het denken van Pascal en dat van Descartes heeft 
Th. de Boer geschreven in zijn boek De God van de filosofen en de God van 
Pascal, Zoetermeer, 1989. De titel van het boek van De Boer is ontleend aan 
de uitspraak van Pascal in de ‘Mémorial’. Wat moeten wij verstaan onder de 
door Pascal afgewezen God van de filosofen en geleerden die ook de God van 
Descartes is? De Boer vat het als volgt samen: de God van de filosofen bestaat 
als eerste oorzaak, als eerste beweger, als hoogste doel van de wereld; deze God 
is intelligent, Hij is de almachtige, de alwetende, de laatste grond van alle dingen. 
Tot deze God hebben wij volgens de filosofen met ons menselijk verstand 
toegang, dat wil zeggen: wij begrijpen dat Hij bestaat en dat Hij is. Cobben 
en Redbad Klijnstra (acteur en regisseur) hebben in 2006 de eenakter De heer 
Descartes en de jonge Pascal van Jean-Claude Brisville gespeeld: Een namiddag 
in 1647. In een eenvoudige kloostercel in Parijs ontvangt de gevierde filosoof 
René Descartes het aanstormende talent Blaise Pascal. Het gesprek begint 
beleefd, maar al snel botsen de opvattingen. Descartes gelooft in de kracht van 
de ratio, in het voortschrijdend inzicht van de wetenschap. De jeugdige Pascal 
ziet, hoewel hij reeds naam heeft gemaakt als natuurwetenschapper, vooral de 
poverheid van de rede.
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deze innerlijke relatie slechts een feitelijk gegeven is waaraan geen enkele 
innerlijke noodzakelijkheid te ontdekken valt. Het heeft er alle schijn van dat 
deze laatste overtuiging zich in de laatmoderniteit alom rondgesproken heeft. 
Het terzijde schuiven van de innerlijk-noodzakelijke relatie van het menselijke 
zelfzijn met het absolute leidt tenslotte tot de, ons inziens fatale, opvatting van 
het slechts eindig-zijn van de mens. 

Dit “slechts” – dus het “niet meer dan” – moet echter duidelijk onderscheiden 
worden van het begrip van het eindig zijn als zodanig. De mens en alle zijnden 
met hem zijn in zichzelf eindig, daar alle zijnden niet in absolute zin voor hun 
zijn in kunnen staan. Maar dat betekent nog niet dat het absoluutheidsmoment 
aan de mens en aan alle andere zijnden ontbreekt, want zij zijn en in die zin 
hebben zij, of zijn zij dat absoluutheidsmoment. Waarvoor zij echter, zoals 
gezegd, zelf niet in kunnen staan, waardoor zij dus innerlijk verbonden zijn 
met het absolute dat daar nu juist wel voor instaat, tengevolge waarvan zij níet 
slechts eindig zijn.  Het is nu juist dit uitgetild zijn boven de afgrond van het 
kunnen-niet-zijn, dat, in Hollaks visie, in Hegels filosofie niet gehonoreerd 
wordt.

Het is deze dimensie van de menselijke geest en het zichzelf bewust zijn van 
deze dimensie die voor Hollak religie en metafysica verbindt. De dimensie die 
de mens boven de zinloosheid van het slechts eindig zijn uittilt.

Het reduceren van het menselijke bestaan tot zijn feitelijk gegeven zijn leidt 
wel tot een uiterst schrale vorm van (formeel-logische) noodzaak, namelijk 
de uitwendige noodzaak dit gegeven te moeten bevestigen en niet te kunnen 
ontkennen, daar men anders in een tegenspraak vervalt. Het bestaan van de 
mens is een niet te ontkennen feit,312 maar zonder het licht van metafysische 
beschouwingen van dit feit, zijn er aan dit feit niet meer dan feitelijke details 
te ontdekken en wordt bijvoorbeeld op het niveau van de vele en diverse 
menswetenschappen de samenhang van deze details uiteengezet, zonder dat 
daarmee een diepere existentiële betekenis tot uitdrukking kan komen. Pas in het 
kader van metafysische beschouwingen kunnen deze feitelijke samenhangen 
een dergelijke betekenis krijgen. Het is daarom gewenst om eerst een korte 
uiteenzetting te geven over de verschillende noodzakelijkheidsrelaties die hier 
spelen.

312 Eigenlijk zijn noodzakelijkheid en toevalligheid metafysische concepten; zie H. 
Berger, Evolutie en metafysica, a.w. in het bijzonder hoofdstuk 5.5.: Waarom 
spreken zij toch van toeval? Ziet men van een metafysische beschouwing van de 
mens af, dan verliezen deze termen met betrekking tot de mens hun eigenlijke zin 
en zijn deze niet meer dan een slag in de lucht bij een dergelijke a-metafysische 
beoordeling van de existentie van de mens.
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Hegels explicitering van het innerlijk-noodzakelijk zo-zijn van de 
subjectstructuur

Hegel ontwikkelt de subject-object verhouding van het in-de-wereld-zijn van 
de mens zodanig, dat deze als een innerlijk-noodzakelijke zo-zijns verhouding 
begrepen wordt, samengevat in het door Hollak gebezigde, aan Karel Rahner 
ontleende, concept Geist in Welt. Waarvan binnen de hegeliaanse context de 
absolute geest de absolute grond is.  

Hegels filosofie legt de innerlijke relatie bloot van de eindige geest met de 
absolute geest, ofwel de innerlijke relatie van de eindige rede met de oneindige 
rede. Dit is een innerlijk-noodzakelijke relatie. Innerlijk-noodzakelijk in die zin 
dat deze relatie voor de eigen aard van de termen innerlijk-noodzakelijk is. 
De vraag is echter of dit voor beide termen geldt of voor slechts een daarvan, 
namelijk voor de eindige rede of eindige geest. 

Het lijkt er toch sterk op dat Hegel deze innerlijk-noodzakelijke relatie voor 
beide termen laat gelden. Om dit hegeliaanse standpunt kort samen te vatten: 
om niet abstract, onwerkelijk te blijven behoeft de oneindige rede de eindige 
rede om zich tot uitdrukking te brengen en daarmee werkelijk te zijn. Deze 
toedracht drukt Hollak op een bepaald punt als volgt uit:  

“Het is de als Causa-sui opgevatte Oneindige Geest, die in en door zijn 
zelfvereindiging tot natuur en eindige geest (...), zich het bewustzijn van 
zijn zelfbegrip als oneindige geest geeft en heeft gegeven. Een onchristelijk 
antropomorfisme, waarin zowel de oneindige als de eindige, menselijke 
geest tot zuivere quo’s, en het geheel derhalve tot een zuivere abstractie, is 
gemaakt.”313

Heideggers bekende onderscheid, de “Differenz” van Sein en Seiendes314 
is bij Hegel reeds gevat als de absolute dialectische relatie: het algemene zijn 
dat alle zijnden als zijnden toekomt en dat tegelijk de zijnden in hun eigen 
bijzonderheid vooronderstelt om dit algemene te kunnen zijn.315 

313 Scheppingsidee, p. 317. Met dit geheel dat tot een zuivere abstractie is gemaakt, 
bedoelt Hollak dat de identiteit van beide termen – die slechts als zuivere “relatie 
tot”, als quo’s tot uitdrukking komen – niet ten volle recht wordt gedaan en 
daardoor “abstract” blijven, waardoor dit geheel een abstractie blijft.

314 Zie zijn Identität und Differenz, Pfullingen, 1957, p. 37 e.v.
315 Wij plaatsen hierbij de kanttekening dat dit “Sein” in het perspectief van de 

traditionele scheppingsidee niet het volmaakte zijn van God als – scholastisch 
uitgedrukt – actus purus is. Deze wordt nog door de differentie en eenheid van 
“zijn” en “zijnden” voorondersteld. In de zin van de traditionele scheppingsidee 
is dit  “Sein” van de differentie van Sein en Seiendes het zijn dat aan alle zijnden 
in het algemeen en aan elk zijnde afzonderlijk geschonken is.
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De relatie Sein-Seiendes is de innerlijk-noodzakelijke causa-sui relatie, in 
zoverre het algemene Sein niet abstract blijft door zijn innerlijk-noodzakelijke 
relatie met alle Seienden, en omgekeerd alle Seienden het algemene, het allen 
en alles verbindende Sein vooronderstellen en dit door hun “aanwezig zijn” en 
hun activiteiten op hun eigen wijze manifesteren.

Aan deze innerlijk-noodzakelijke relatie van zijn en zijnden is de oneindige 
rede weliswaar immanent – deze maakt de intelligibiliteit van de totaliteit 
daarvan uit –, maar wordt echter door de zijnden niet als zodanig en ten volle, 
ook niet door de menselijke geest als eindige rede, tot uitdrukking gebracht. De 
oneindige rede die de eenheid en het onderscheid van zijn en zijnden inhereert, 
blijft aan de eindige rede transcendent. 

Voor Hegel was echter het begrip van de innerlijk-noodzakelijke relatie 
zijn-zijnden=causa sui, het begrip van God.316 De fundamentele moeilijkheid 
die zich voordoet bij het ontwarren van deze noodzakelijkheidsrelaties is ons 
inziens in het volgende gelegen: het door elkaar spelen van de traditionele 
visie op de relatie eindig zijn-oneindig zijn, zoals deze in de joods-christelijke 
scheppingsidee tot uitdrukking komt en de wijze waarop Hegel deze “vertaald” 
heeft naar de sfeer van de redelijkheid van alle werkelijkheid en de plaats van 
de eindige menselijke rede daarin. Deze “vertaling” is op zichzelf legitiem, daar 
in de traditionele scheppingsidee besloten ligt dat de werkelijkheid in wezen 
redelijk moet zijn en het dientengevolge voor de mens en zijn zinvolle relatie 
tot alle werkelijkheid, inclusief zijn eigen werkelijkheid, van essentieel belang 
is om te komen tot inzicht in dit redelijke wezen van alle werkelijkheid.317 Wat 
ons inziens is gebeurd, is misschien met het volgende beeld te verduidelijken. 
Hegels filosofie is als een palimpsest waarbij de tekst van de traditionele 
scheppingsidee – die volgens Hegels een abstracte, verstandelijke kloof 
tussen eindig zijn en oneindig zijn tot uitdrukking bracht – is weggeschraapt 
en overschreven is door de tekst die de innerlijk noodzakelijke relatie tussen 
eindige rede en oneindige rede verwoordt. Waarbij, om bij deze beeldspraak te 

316 Causa sui, p. 171:  “(...) deze ‘Differenz van Sein en Seiendes’ (is) het onderwerp 
van heel het tweede deel van Hegels Wissenschaft der Logik: ‘die Lehre vom 
Wesen’, en dat daar als resultaat van een dialectische begripsontwikkeling de 
causa-sui-idee als het ware wezen van deze verhouding wordt aangetoond (...) 
en ten slotte, in de overgang van het tweede naar het derde deel: ‘die Lehre vom 
Begriff’, als haar wezen het speculatieve begrip zichtbaar gemaakt.”

317 Hegel schijnt eerder gefixeerd te zijn op het blootleggen van de redelijkheid van 
de werkelijkheid zoals deze in de klassieke Griekse filosofie en in de moderniteit 
ontlook en tot bloei kwam. Maar tegelijk betrekt hij voor het blootleggen van het 
zelfbegrip van het schepsel mens het christendom – en daarmee het jodendom 
– daarbij; zie met name § 482 van de geestesfilosofie.
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blijven, door moderne technieken duidelijk is geworden dat de oorspronkelijke 
tekst door de nieuwe heen schemert.

In de traditionele scheppingsidee vooronderstelt het eindige zijn 
noodzakelijkerwijs het oneindige zijn, ofwel de oneindige schepper. Maar het 
omgekeerde, dat de schepper noodzakelijkerwijs het eindige zijn zou moeten 
vooronderstellen om zelf te kunnen zijn, geldt in de traditionele scheppingsidee 
echter volstrekt niet. Wijsgerig doet zich dan wel het probleem voor – gegeven 
het bestaan van de eindige, geschapen werkelijkheid – hoe deze relatie als 
een zijnsrelatie begrepen kan worden; waarbij Hegel deze vraag toespitste 
op de vraag hoe deze zijnsrelatie gedacht kan worden zonder dat eindig zijn 
en oneindig zijn abstract tegenover elkaar komen te staan en zodoende het 
oneindige zijn als oneindig teniet zou worden gedaan. 

Thomas van Aquino vond de oplossing in de participatie-idee, de schepping 
wijsgerig gedacht als het laten deelhebben van het eindige zijn aan het oneindige 
zijn. Hegel zag de oplossing daarentegen in het begrip van de dialectische relatie 
van oneindige rede en eindige rede. 

In beide wijsgerige visies op de verhouding eindig zijn-oneindig zijn en het 
moment van innerlijke noodzakelijkheid daarin, geldt voor het eindige zijn de 
absoluut noodzakelijke afhankelijkheidsrelatie van het eindige zijn ten opzichte 
van het oneindige zijn, respectievelijk van de eindige rede ten opzichte van de 
oneindige rede.318

Hollak verwijt Hegel dus, dat deze de verhouding eindige geest-oneindige 
geest als een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie heeft opgevat. Cobben lost 
deze problematiek op door dit als een overdrijving van Hegel  op te vatten, 
die niet noodzakelijkerwijs in Hegels filosofie besloten zou liggen. Dat wil 
zeggen: Hegels dialectische ontwikkeling van de relatie eindige rede-oneindige 
rede voert tot het inzicht in deze verhouding, waardoor de dialectiek daarvan 
opgeheven is en de eindige rede de oneindige rede als de absolute grond van 
haarzelf erkent.

Het is ons inziens echter de vraag of de ware aard van de relatie eindige 
rede-oneindige rede zonder de traditionele scheppingsidee en de wijsgerige 
benadering daarvan – zoals onder andere door de, door Hollak geamendeerde, 
thomistische participatieleer –, ten volle tot uitdrukking kan komen.  

Weliswaar impliceert de opgeheven dialectiek van eindige rede-oneindige 
rede, in de zin van Cobben, dat de oneindige rede transcendent is aan de 
eindige rede – en tegelijk immanent daaraan, anders zou er toch weer een 

318 In Hollaks visie is deze afhankelijkheidsrelatie echter niet primair, maar is 
daarentegen de verhouding eindige persoon-oneindige persoon primair; een 
kritiek die zowel op Thomas als op Hegel is gericht, zie Scheppingsidee, p. 313 
e.v. 
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abstracte tegenstelling tussen beide bestaan –, maar deze relaties vormen 
ons inziens slechts de begrippelijke eenheidsstructuur van de ervaringswereld.  
De eindige rede – in de gestalte van de (hegeliaanse) filosofie – is volgens 
Cobben tot het inzicht gekomen dat de ervaringswereld uitdrukking is van een 
absoluut wezen, de absolute rede en dat tengevolge daarvan de eindige rede 
zich innerlijk tot de waarheid verhoudt. Wat impliceert dat de eindige rede zich 
zo tot de ervaringswereld verhoudt dat zij tot ware inzichten kan komen en 
dientengevolge ernaar kan streven haar vrijheid te verwerkelijken. 

Bij deze interpretatie van de opheffing van de hegeliaanse dialectiek worden 
echter ons inziens twee wijzen van transcendentie toch nog niet duidelijk van 
elkaar onderscheiden. Met als gevolg, dat het onmogelijk (wordt) nog een 
zuiver onderscheid tussen oneindig en eindig wezen te handhaven.319 

Wij bedoelen daarmee het volgende: oneindige rede en eindige rede staan 
niet abstract tegenover elkaar, daar de oneindige rede immanent is aan de 
eindige rede, juist als rede, maar tegelijk is de oneindige rede in die immanentie 
transcendent aan de eindige rede. Met betrekking tot de eindige rede zelf kan 
echter ook nog gesproken worden van een innerlijk-noodzakelijke relatie, 
waarbij de ene term van deze relatie, namelijk het zelfzijn of de eindige 
rede transcendent is aan de andere term. Dat is namelijk de relatie van de 
eindige rede met haar bepalingen, voor zover deze bepalingen inderdaad het 
absoluutheidsmoment van de eindige rede – absoluutheidsmoment dat gelegen 
is in de aan de eindige rede immanente absolute rede –, op eindige wijze tot 
uitdrukking brengen. De relatie tussen de eindige rede, ofwel het eindige 
zelfzijn en deze bepalingen is een innerlijk-noodzakelijke relatie. Hier is dan 
in de volle zin sprake van subject-zijn, daar het subject – de eindige rede of het 
eindige zelfzijn – zich als subject in zijn eindige predikaten tot uitdrukking 
brengt en zich als zodanig weet en wil. 

Het eindige zelfzijn is transcendent aan zijn bepalingen, waarin het zich 
verwerkelijkt. Deze transcendentie van het eindige zelfzijn of de eindige rede 
is echter, zoals gezegd, zelf weer gegrond in de oneindige rede – zonder de 
oneindige rede was de eindige rede niet –, de oneindige rede is als zodanig 
immanent aan de eindige rede. 

De brandende vraag die zich hier voordoet is deze: hoe kan nu de 
transcendentie die eigen is aan het eindige zelfzijn – transcendentie ten opzichte 
van zijn eindige bepalingen waarin het zich verwerkelijkt om niet abstract te 
blijven – zuiver onderscheiden worden van de transcendentie van de oneindige 
rede ten opzichte van het eindige zelfzijn?  Want aan de transcendentie van het 
eindige zelfzijn is de oneindige rede oneindig immanent als de absolute grond 

319 Causa sui, p. 160, waar deze kritiek direct slaat op de bepaling in de moderniteit 
van Gods aseitas, diens absolute zelfzijn, als causa sui.
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van zijn bestaan en moet er dus een criterium gevonden worden op grond 
waarvan het eindige zelfzijn zich toch in positieve zin van de transcendentie 
van de oneindige rede onderscheidt, om zelfstandig ten opzichte van de 
oneindige rede te zijn; enerzijds zelfstandig ten opzichte van het eindige andere 
als andere, maar anderzijds juist ook ten opzichte van het oneindige andere. 
Want in negatieve zin onderscheidt de eindige rede zich van de oneindige rede, 
juist op grond van haar eindigheid,320 dat geldt zowel binnen de context van de 
traditionele scheppingsidee alsook binnen de hegeliaanse context. 

Binnen de hegeliaanse context is echter slechts vanuit het perspectief van de 
eindige geest de oneindige geest transcendent aan de eindige geest. Dat wil 
zeggen: binnen de hegeliaanse context komt de eindige geest tot het inzicht dat 
de oneindige geest zijn absolute grond is. Het is echter de vraag of daarmee de 
werkelijke eigen zelfstandigheid van de eindige geest – waarin diens eindigheid 
verdisconteerd blijft – voldoende tot haar recht komt. Want binnen die zelfde 
context is vanuit het “perspectief” van de oneindige geest – als we dat zo kunnen 
noemen – de oneindige geest, ondanks het anders zijn van de eindige geest, niet 
meer dan immanent aan de eindige geest. Dit onderscheid wordt, ons inziens, 
binnen de hegeliaanse context namelijk niet actief door de oneindige rede 
zelf voltrokken. Waardoor geen duidelijk onderscheid tussen eindig wezen 
en oneindig wezen valt te handhaven. Dit is het tekort dat Hegel vele malen 
is verweten, dat bij hem deze ambiguïteit optreedt, tengevolge waarvan de 
zelfverwerkelijking van de eindige geest, of eindige rede tot uitdrukking van 
de zelfverwerkelijking van de oneindige geest, of oneindige rede (ver)wordt. 

Vanuit het hegeliaanse “perspectief” van de oneindige rede is voor de 
oneindige rede de eindige rede niet de ander als ander, daar de oneindige rede, 
zoals hierboven gezegd, slechts oneindig immanent is aan de eindige rede. 
Omgekeerd betekent dat ook, dat de eindige rede immanent is aan de oneindige 
rede. Wij bedoelen daarmee, dat met Hegels dialectische ontwikkeling van de 
innerlijk noodzakelijke relaties die hier spelen het onderscheid tussen eindig 
zijn en oneindig zijn niet voldoende op positieve wijze tot zijn recht komt, 
waardoor, zoals gezegd, het onderscheid tussen eindig wezen en oneindig 
wezen vervaagt.

Door dit tekortschietende “perspectief” vanuit de hegeliaanse oneindige 
rede, komt de zelfverwerkelijking van de eindige rede in haar uiterste 
consequentie op het conto van de oneindige rede te staan.  Dit staat volledig 
in tegenspraak met de traditionele scheppingsidee waarin God op geen 

320 Scheppingisidee, p. 308: “Het onderscheid tussen God en de wereld is 
wederzijds, maar niet de oorzaak ervan, die ligt uitsluitend aan de kant van het 
schepsel: in zijn onvolkomenheid.”
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enkele wijze zich via zijn schepping moet verwerkelijken daar hij reeds in alle 
eeuwigheid volmaakt is.

Sinds Descartes en Spinoza heeft de idee van God als causa sui in de 
moderniteit deze aporie bewerkstelligd en die kan niet opgelost  worden zolang 
er niet een positief criterium gevonden wordt dat een evenwichtig inzicht in 
deze verschillende verhoudingen van immanentie en transcendentie mogelijk 
maakt. 

Dat criterium moet op positieve wijze het eindige zelfzijn zuiver en ten 
volle onderscheiden van de hem immanente oneindige rede en wel zodanig 
dat daarmee de transcendentie van de oneindige rede op positieve wijze tot 
uitdrukking kan komen. Het criterium moet dan antwoord kunnen geven op de 
vraag hoe de totale zijnsafhankelijkheid van het eindige zelfzijn van de oneindige 
rede te rijmen valt met diens zelfstandigheid ten opzichte van het absolute. 

De transcendentalia en de idee van de persoon

Ons inziens is dit criterium gegeven met  de idee van de persoon.321 Pas in het 
licht van de relatie van de eindige, onvolmaakte persoon met de absolute, 
volmaakte persoon kunnen deze diverse vormen van transcendentie en 
immanentie duidelijker van elkaar worden onderscheiden en kan hun zin beter 
naar voren treden. 

De intersubjectiviteit van personen juist als personen binnen de sfeer van 
de eindigheid vertegenwoordigt aldaar de optimale wijze van transcendentie 
in immanentie. In een dergelijk intersubjectief verkeer zijn personen namelijk 
wederzijds in en door hun wederzijds voltrokken en bij elkaar passende 
geestelijke acten “bij” – immanent aan, één met – de transcendentie van de 
ander als ander.322 Dit intersubjectieve verkeer constitueert de personen niet 
in hun zijn in de meest sterke zin, maar constitueert idealiter hun wederzijdse 
groei als personen. 

In relatie tot de absolute, volmaakte persoon geldt daarentegen wel de 
constituering in het zijn – schepping – van de eindige persoon, wat dus totale 
zijnsafhankelijkheid impliceert. Maar eerder nog geldt hier het intersubjectieve 
verkeer zoals dat tussen personen zich afspeelt: de wederzijdse transcendentie 
in immanentie die hun onderscheid in verbondenheid uitmaakt.

321 Bij onze behandeling van Scheler (hoofdstuk 4) en diens filosofie van de persoon 
en haar zuiver geestelijke acten en connaturele kennen, zullen we een en ander 
meer contouren geven.

322 We lopen hiermee vooruit op onze behandeling van Scheler (hoofdstuk 4) waar 
we dieper op deze belangrijke kwestie zullen ingaan.
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Hollak drukt de constituering in het zijn van de eindige persoon die tegelijk 
de persoonlijke relatie eindige persoon-oneindige persoon constitueert met 
de volgende, innerlijk complementaire samenhang uit: de zelfmededeling 
van de kant van God en een zichzelf ontvangen van het schepsel.323 Deze 
complementaire eenheid constitueert de eindige, menselijke persoon in het zijn 
in de meest sterke zin – wat totale zijnsafhankelijkheid zegt –, maar betekent 
tevens dat de eindige persoon door haar zijn en wezen de intersubjectieve 
relatie met de oneindige persoon in zich bergt. 

Pas op grond hiervan is de absolute geest niet slechts transcendent vanuit 
het perspectief van de eindige geest, maar in zichzelf als absolute, volmaakte 
persoon ten opzichte van de eindige geest en is vanuit het perspectief van de 
oneindige geest de eindige geest als de ander in zijn zelfstandigheid, als persoon, 
werkelijk absoluut erkend.

Een van de belangrijke consequenties van deze intersubjectieve 
relatie eindige persoon-oneindige persoon is de diepere betekenis die de 
transcendentalia hierdoor krijgen, met als keerzijde dat de intersubjectieve 
relatie eindige persoon-oneindige persoon zelf weer aan diepere betekenis 
wint. Wij bedoelen daarmee het volgende. 

De transcendentalia zijn homoloog aan het zijn van de zijnden. Het Goede, 
Schone en Ware doortrekken het zijn van de zijnden totaal, zij zijn niet een 
aspect of een eigenschap daarvan. Dat impliceert evenzeer en uiteraard, dat de 
transcendentalia homoloog zijn aan het eindige zelfzijn. Met de nog daaraan 
toegevoegde dimensie, dat door de reflexiviteit van het zelfzijn – het weet hebben 
van eigen zijn, dat nu juist het zelf uitmaakt –, dit homoloog zijn in diens streven, 
als weten en willen, tot uitdrukking wordt gebracht. Het zelfzijn brengt in zijn 
op het Goede, Schone en Ware georiënteerde streven tegelijk zichzelf, als het in 
die zin absolute, tot uitdrukking. In de eindige persoon zijn de transcendentalia 
niet slechts homoloog aan het zelfzijn – zoals dat bij al het onpersoonlijke 
zijn wel het geval is –, maar is het zelfzijn in zijn zelfbewuste streven zichzelf 
te verwerkelijken erop gericht deze homologie als zodanig tot uitdrukking te 
brengen; een streven dat resulteert in steeds weer eindige bepalingen van het 
Goede, Schone en Ware, als iets goeds, iets schoons en iets waars.

Binnen de sfeer van de eindigheid vinden de transcendentalia dan ook in 
de eindige persoon letterlijk hun hoogste personifiëring. De keerzijde daarvan 
is, dat binnen de sfeer van de eindigheid de persoon de hoogste waarde 
vertegenwoordigt, waarmee de transcendentalia hun grootste betekenis in de 
gestalte van de persoon verkrijgen.324 

323 Scheppingsidee, p. 313; onze cursivering.
324 In hoofdstuk 4 zullen we aangeven dat Scheler de persoonswaarden als de 

hoogste waarden ziet. 
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Met betrekking tot de absolute, volmaakte persoon betekent dit, dat de 
transcendentalia in haar hun absolute betekenis hebben, want daar zijn zij op 
absolute wijze aanwezig. Er is geen onderscheid tussen de volmaakte persoon 
en de transcendentalia, mede in die zin dat de volmaakte persoon, uiteraard, in 
tegenstelling tot de eindige persoon, niet in een streven op de transcendentalia 
gericht is teneinde zichzelf te verwerkelijken.

Als we een en ander betrekken op Hollaks stelling dat de ”zelfmededeling 
van de kant van God en het zichzelf ontvangen van de kant van het schepsel”325 
voor de scheppingsrelatie primair is, dan betekent dat, dat voor het eindige 
zelfzijn, als homoloog met de transcendentalia, de oneindige persoon, God, de 
bron van de transcendentalia is. Met als gevolg, dat het op de transcendentalia 
georiënteerde streven van het eindige zelfzijn tevens de innerlijke bevestiging 
is van deze relatie tot de bron; in dit streven bevestigt de eindige persoon haar 
aanwezig zijn bij de oneindige, volmaakte persoon en het aanwezig zijn van 
deze in haar.326 

325 Scheppingsidee, p. 313.
326 Dit “aanwezig zijn” wordt op een bepaalde manier in het volgende gedicht 

van Michael Lermontov (1814-1841) uitgedrukt. De componist Sergei 
Rachmaninov (1873-1943) heeft dit gedicht getoonzet als het zesde deel van 
zijn Zes koorstukken voor vrouwenstemmen en piano, opus 15. Wij geven de 
Engelse vertaling van het gedicht:            

     Angel

   Through the sky, the midnight-angel flew,
   and a silent song he sang,
   and moon, stars and all the many clouds,
   they listened to that holy song.

   He sang of the bliss of innocent souls,
   in the shade of the paradisal garden,
   of the great Lord he sang
   and his praise was unfeigned.

   A young soul in his arms he carried
   over to the world of grief and tears.
   And the resonance of his song within the soul,
   wordless, it remained, yet alive.

   And long in the light did it languish,
   with wondrous longing brimming over;
   and those sounds of heaven were never outranked 
   by the weary songs of the earth. 
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Hieraan voegen we het volgende toe, zonder dat op deze plaats nader uit te 
werken: dit streven kan begrepen worden als het complement van het passieve 
deelhebben van het eindige schepsel aan het absolute zijn, namelijk als het 
actieve deelnemen aan het zijn, waarmee eigen eindig zijn in positieve zin wordt 
bevestigd. 

Beide complementaire zijden van het eindige zelfzijn dienen dan ook de 
grondslag van de vrije samenleving te vormen, daar dit streven, waar de vrije 
samenleving de ruimte voor biedt, tevens de bevestiging is van het deelhebben 
aan het oneindige zijn van de volmaakte persoon. Ofwel: de vrije samenleving 
is de sfeer waarin de seculiere dimensie – genoemd deelnemen – en de sacrale 
dimensie – genoemd deelhebben – innerlijk met elkaar verbonden zijn. 

In Hegels geestesfilosofie vertegenwoordigt de objectieve geest inderdaad 
de sfeer waarin het streven naar het Goede zijn werkelijkheid vindt. Maar de 
absolute geest die het sluitstuk vormt van de geestesfilosofie en aldaar als de 
absolute grond van de eindige geest wordt geëxpliciteerd, is als absolute rede 
dientengevolge de onpersoonlijke bron van het Goede. De vraag doet zich dan 
voor, wat het persoonlijk-zijn van de bron van het Goede in de visie van Hollak 
voor meerwaarde bezit ten opzichte van het hegeliaanse “onpersoonlijke” 
standpunt. Terwijl bovendien de vraag aan het hollakiaanse standpunt gesteld 
moet worden wat deze strikt persoonlijke relatie van elke eindige geest 
afzonderlijk met de oneindige, volmaakte geest – de relatie die dientengevolge 
“religieus geweten” genoemd kan worden – voor algemene betekenis kan hebben 
voor de objectieve geest. Waarbij zich nog een vraag voordoet, namelijk of die 
strikt persoonlijke relatie, die tegelijk ook een algemene betekenis zou moeten 
hebben, op filosofische wijze geëxpliciteerd kan worden en zodoende die 
algemene betekenis zou kunnen krijgen. Op grond van het algemene kader dat 
wij met al het bovenstaande geschetst hebben, zullen ons inziens deze vragen 
door de idee van de persoon beantwoord moeten worden.

Als Hollak op het eind van zijn studie ‘Wijsgerige reflecties over de 
scheppingsidee’327 stelt dat wij voorbij de hegeliaanse filosofie moeten komen 
tot een juistere opvatting van “wat waarlijk menselijke vrijheid en vrije 
menselijke samenleving mag heten” dan wordt deze vraag naar die meerwaarde 
nog knellender en schijnt deze schier onoplosbaar te zijn. Ons inziens ligt het 
antwoord op deze oproep van Hollak nu juist in de hierboven uiteengezette 
relatie en werd dat antwoord ook door hem in die zin bedoeld. Uiteindelijk 
betekent dit, dat de eindige persoon als de hoogste waarde binnen de sfeer van 
de eindigheid, als de personifiëring van het Goede, Schone en Ware, juist in 
die zin als persoon haar absolute bevestiging krijgt door haar innerlijke relatie 
met de absolute, volmaakte persoon. Een dergelijke absolute bevestiging van 

327 Scheppingsidee, p. 319.
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het persoon-zijn van de eindige persoon kan echter, ons inziens, niet gegeven 
worden door een onpersoonlijke absolute rede.328 

Bij de behandeling van Hegels geestesfilosofie329 zullen wij zien, dat Hegel 
in het kader van de Moralität het geweten behandelt; het geweten, ofwel het 
eindige zelfzijn dat zijn handelen, overeenkomstig zijn zuiverste wezen, in 
absolute zin wil afstemmen op het Goede. Hegel laat dan zien dat het geweten 
voor een aporie komt te staan: het moet het Goede verwerkelijken, maar kan 
daar uit zichzelf geen inhoud voor zijn handelen aan geven. Hegel lost deze 
aporie op door de overgang naar de Sittlichkeit, de vrije samenleving, te 
voltrekken.330

De Sittlichkeit, als de vrije samenleving, is de sfeer waarin altijd al gestreefd 
wordt het Goede te verwerkelijken en waarin dat streven inderdaad telkenmale 
op eindige wijze een dergelijk beoogd resultaat oplevert, respectievelijk de 
sfeer die de mogelijkheden daartoe biedt. 

Hierboven rees de vraag in hoeverre Hollaks nadere bepaling van de 
scheppingsrelatie als primair geconstitueerd door de innerlijke relatie van 
de eindige (individuele) persoon met de absolute, volmaakte persoon een 
meerwaarde oplevert ten opzichte van Hegels bepaling van de onpersoonlijke 
absolute rede als de absolute grond van de eindige rede. Waarbij deze vraag 
toegespitst moet worden op de vraag wat deze relatie toevoegt aan de inhoud 
en de zin van de Sittlichkeit, de objectieve geest, zoals deze door Hegel is 
uiteengezet: de objectieve geest als de sfeer die het streven naar het Goede 
gestalte geeft.

Want voorbij de hegeliaanse filosofie – zonder dat deze naar hare 
ware zin losgelaten wordt – moet tot uitdrukking komen “wat waarlijk 
menselijke vrijheid en vrije menselijke samenleving mag heten.”331 Gezien 
het bovenstaande impliceert dat een vrije samenleving waarin de wederzijdse 
erkenning van eindige personen – de seculiere dimensie – deze relatie met de 
absolute, volmaakte persoon – de sacrale dimensie – als haar grondslag heeft.332 
Een vrije samenleving die het homoloog zijn van transcendentalia en eindige 

328 De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens vooronderstelt eigenlijk 
deze absolute bevestiging en de daarmee gepaard gaande door ons bedoelde 
relatie.

329 Hoofdstuk 6; de overgang naar de Sittlichkeit.
330 Max Schelers materiële-waarden leer en de objectieve rangorde van waarden, 

die door Hollak is geamendeerd en geplaatst is in het veld dat gemarkeerd wordt 
door de seculiere en sacrale dimensie – zie hoofdstuk 4.6. en 4.7 –, laat echter 
zien, dat de persoon juist op grond van haar geestelijk zijn, in haar intentie en 
handelen wel degelijk in staat is een eindige inhoud te geven aan het Goede, 
ofwel aan de transcendentalia in het algemeen.

331 Scheppingsidee, p. 319.
332 WU 6, § 482: Gott in sich wohnen haben.
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persoon heeft geïncorporeerd en, daar deze homologie haar bron heeft in de 
volmaakte persoon,  deze homologie eveneens betrekt op deze relatie. Dat 
impliceert dat in de “vrije menselijke samenleving” deze innerlijke eenheid van 
de seculiere en sacrale dimensie als haar grondslag zelfbewust tot uitdrukking 
dient te komen. We zouden kunnen zeggen, dat in het huidige tijdsgewricht de 
vrije, democratische rechtsstaat in principe deze verbinding van de seculiere en 
de sacrale dimensie reeds bezit – daar het vrije individu zijn grondslag is –, maar 
dat deze verbinding nog niet expliciet tot uitdrukking komt.  Deze explicitering 
zou ons inziens een transformatie van de vrije samenleving betekenen naar 
het niveau, dat Hollak aanduidde met “waarlijk menselijke vrijheid en vrije 
menselijke samenleving”.  

Desondanks biedt de vrije, democratische rechtsstaat reeds de ruimte 
aan alle levensbeschouwingen die op enigerlei wijze en in verschillende 
vermengingsgraden aan het seculiere en sacrale gestalte geven. 

Waarbij de rechtsstaat deze ruimte ook beschermt, door er op toe te zien dat 
geen van deze levensbeschouwingen andere beknot en zonder zich bovendien 
met een of meerdere van die levensbeschouwingen te vereenzelvigen. Deze 
levensbeschouwelijk neutrale ruimte wordt in principe gevormd door de 
democratische, rechtsstatelijke levensbeschouwing van allen.333 

Met deze inleiding op de hieronder te behandelen artikelen van Hollak 
hebben we de rode draad in deze artikelen, als representanten van Hollaks 
filosofie, aangegeven: een hernieuwde bezinning op de relatie van de mens met 
het absolute en de betekenis die deze bezinning kan hebben voor het zelfbegrip 
en de wijze waarop dit zelfbegrip in de samenleving tot uitdrukking kan komen 
en aan deze samenleving gestalte kan geven.

Voordat we echter tot die behandeling overgaan, zullen we een en ander 
nog iets meer in detail beschouwen.

Het complexe geheel van menselijke zintuiglijkheid, bewustzijn, 
zelfbewustzijn, verstand en rede, dit geheel van het theoretische en het 
praktische, wordt gedragen door en is doortrokken van het goddelijke, dat 

333 De hedendaagse, feitelijke democratische rechtsstaat staat echter door tal 
van krachtige, negatieve factoren onder een enorme spanning. Daarvan 
is de verwetenschappelijking van de samenleving, die volgens Hollak de 
“hypothetische samenleving” heeft opgeleverd, mogelijk de belangrijkste; 
Afscheidscollege, p. 433. In de gedachtegang van Hollak impliceert dit een 
steeds verder teloor gaan van het inzicht in wat goed is. De democratische 
levensbeschouwing waaruit die vrije ruimte voortvloeit is daardoor aangetast. 
Waardoor ons inziens de vrije ruimte die de democratische rechtsstaat aan 
levensbeschouwingen biedt zelf op losse schroeven komt te staan, daar zij op 
deze wijze zelf waarheid en goedheid ontbeert en haar neutraliteit in die zin een 
volstrekte leegte openbaart.
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de werkelijkheid en legitimiteit daarvan garandeert. Het streven van de mens 
is dan daarin gelegen dit complexe geheel zoveel mogelijk in harmonie te 
brengen met het, zijn eigen, goddelijke wezen.334 Dit alles impliceert, dat de 
menselijk rede en de menselijke existentie niet tot een regionale toevalligheid 
gereduceerd kunnen worden; al spelen dergelijke toevalligheden uiteraard wel 
een rol in dit complexe geheel. Een fixatie op dit laatste gegeven heeft weer tot 
gevolg, dat de menselijke existentie in het hedendaagse ervaren en gevoelen 
wel als een toevalligheid wordt opgevat. Hegel heeft daarentegen het innerlijk-
noodzakelijk zo-zijn van de mens als Geist in Welt tot begrip gebracht; maar 
daarmee is nog niet laatste woord gezegd.

De lijn van Hollaks kritiek op Hegels explicitering van de relatie eindig zijn-
oneindig zijn vatten wij nog een keer met het onderstaande samen.

De toepassing van de relatieve tegenstelling op de verhouding absoluut 
zijn-eindig zijn met betrekking tot het absolute zijn, als zou de relatie van 
het oneindige zijn met het eindige zijn noodzakelijkerwijs zijn identiteit als 
oneindig uitmaken, is daarentegen, anders dan bij haar toepassing op de 
subject-object verhouding binnen de sfeer van de eindigheid, inderdaad, 
onterecht. Want als de relatieve tegenstelling met betrekking tot de verhouding 
eindig zijn-oneindig zijn wordt toegepast, dan zegt de relatieve tegenstelling 
op grond van haar eigen aard: de ene term van de verhouding bezit nu juist haar 
identiteit (dat is hier: oneindig zijn) voor zover het een innerlijke relatie heeft tot 
de andere term (dat is: het eindige zijn) en het zelfde geldt, in omgekeerde zin, 
voor de andere term. Zoals de relatie “ouder-zijn van” haar identiteit positief 
ontleent aan de haar tegengestelde relatie “kind-zijn van” en omgekeerd, terwijl 
beide relaties elkaar nu juist volledig uitsluiten, negeren. 

De identiteiten, het volle zelfzijn van beide termen van deze elkaar 
weerspiegelende en in die termen wortelende relaties, komen echter met deze 
relaties niet volledig tot hun recht. Blijft men, wat de zijnsvolheid van zowel 
het oneindige als het eindige zelfzijn betreft, staan bij de relatieve tegenstelling, 
dan heeft dat een abstractie van die zijnsvolheid tot gevolg.335 Een dergelijke 
identiteitsontlening op de wijze van de relatieve tegenstelling geldt zeker 

334 Vergelijk met onze stelling aan het begin van dit hoofdstuk, dat de geschiedenis 
van de filosofie begrepen kan worden als het streven het absolute tot begrip 
te brengen teneinde het door het absolute reeds gedragen eindige kennen en 
handelen van de mensen zoveel mogelijk in overeenstemming daarmee te 
brengen.

335 Als Cobben in een gesprek met ons heeft gezegd, dat hij het/zijn persoon-zijn 
verder niet kan funderen, dan heeft dat precies hiermee te maken, namelijk: we 
kunnen slechts tot het begrip van de dialectische, relatieve tegenstelling komen 
en niet tot het begrip – in de meest volle, zijnszin – van de termen zelf, die die 
tegenstelling vormen. 
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niet voor het absolute zijn ten opzichte van het eindige zijn, in de traditionele 
scheppingsidee. Het oneindige zijn bezit niet noodzakelijkerwijs deze relatie tot 
het eindige zijn om zich als oneindig zijn te kunnen constitueren, zoals Hegel 
meent, terwijl het omgekeerde echter wel geldt: het eindige (zelf)zijn juist als 
eindig bezit noodzakelijkerwijs een innerlijke relatie tot het oneindige zijn, om te 
kunnen zijn.336 Dit laatste is Hollaks visie en tevens diens fundamentele kritiek 
op Hegels behandeling van de verhouding eindig zijn-oneindig zijn.

Weliswaar is de immanentie van het goddelijke binnen de eindigheid 
terecht door zowel Spinoza als Hegel aangenomen, respectievelijk concreet 
ontwikkeld, maar daarmee is nog niet de ware verhouding tussen het eindige 
zijn en het daaraan transcendente oneindige zijn geviseerd. Transcendentie 
die voortvloeit uit het eindig zijn zelf juist als eindig, daar het oneindige 
onderscheid met het oneindige in het eindige zijn zelf gelegen is en niet in het 
oneindige zijn. Het eindige is meer één met zijn oorsprong, het oneindige zijn, 
dan met zichzelf.337  

De verhouding van het eindige zijn zelf tot het transcendente, in de zin van 
het oneindige zijn, kan níet als de absolute relatieve tegenstelling begrepen 
worden, maar moet als de participatieverhouding gedacht worden, waarover 
hieronder meer.338

Bij Hegel is de aan de eindige werkelijkheid immanente absolute rede tevens 
transcendent aan de eindige rede, zoals dat ook, uiteraard, in de traditionele 
opvatting van de goddelijke immanentie het geval is. Maar deze hegeliaanse 
transcendentie drukt nog niet de traditionele scheppingsverhouding uit, die 
meer zegt dan grond te zijn voor de begrippelijke structuur van de eindige 
werkelijkheid. 

We zouden zelfs Hegels op zichzelf uiterst waardevolle resultaat op de 
volgende wijze ten opzichte van “het meer” van een wijsgerige uiteenzetting 
van de traditionele scheppingsverhouding, door het volgende kunnen 
relativeren. Hegels ontvouwing van de innerlijke verhouding van eindige 
rede en absolute rede expliciteert de absolute grondslag waarop (natuur)
wetenschappen mogelijk zijn, of in het algemeen het wetenschappelijke 
wereldbeeld. Bovendien verkrijgt de innerlijke relatie van eindige rede en 
oneindige rede in Hegels filosofie haar concrete basis in “het leven” – dit lijkt 
een triviale constatering, maar het is een onwrikbare waarheid: zonder levend-
zijn geen wetenschappen, geen kennen en handelen. Ofwel “Das Leben” is de 
noodzakelijke voorwaarde voor de wetenschappen, daar in het leven de eenheid 

336 Afhankelijkheidsrelatie in het zijn die echter nog niet alles zegt over de eigen 
identiteit en zelfstandigheid van het eindige zelfzijn, juist als persoon; zie 
Scheppingsidee, p. 313/314. 

337 Scheppingsidee, p. 308.
338 P. 153.
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van oneindige rede en eindige rede haar eerste concrete gestalte krijgt.339 Het is 
daarom van Hegel geen toevallige interesse, dat hij op het einde van zijn Logik, 
waarin de Idee – de eenheid van begrip en werkelijkheid, ofwel het zijnde als 
zijnde – tot ontplooiing komt, “Das Leben”, als resultaat van de voorafgaande 
ontwikkeling van het zijnde als zijnde, als het uitgangspunt voor de Idee in de 
vorm der onmiddellijkheid neemt.340 

Zodoende heeft Hegel aangetoond dat door menselijke vrijheid 
wetenschappen mogelijk zijn en dat de mens zich, uiteraard, in principe 
vrij ten opzichte van deze door hemzelf ontworpen wetenschappen en de 
verwetenschappelijkte samenleving verhoudt. Daarmee worden echter de 
zinvragen met betrekking tot het menselijke zelfzijn maar ten dele en zeker 
nog niet in hun uiterste consequentie beantwoord, daar het zijn van het zelfzijn 
in de meest sterke zin nog niet tot uitdrukking is gekomen.  

Noch kan bovengenoemd menselijk streven naar het eigen goddelijk wezen, 
dat is het zelfzijn, in tegenstelling tot Hegels opvatting, tevens begrepen worden 
als de zelfverwerkelijking van het goddelijke, of het absolute zelf. Dit laatste zou,  
betekenen dat wij mensen “heer” zouden zijn over onze eigen geschiedenis, wat 
onmogelijk is.341 Dat is op zichzelf juist voor zover de mens geen “heer” kan zijn 
over het boventijdelijke, de beginselen van de werkelijkheid, die gelegen zijn in 
de goddelijke immanentie. Maar een en ander moet, ons inziens,  desondanks 
enigermate genuanceerd worden. In onze inleiding op Hollaks artikelen zijn 
wij uitvoerig ingegaan op de verschillende differenties die te onderkennen zijn 
met betrekking tot de relatie eindige geest-oneindige geest en de nuances die 
daarin moeten worden aangebracht. Met betrekking tot de eindige geest kan 
gesproken worden van diens zelfverwerkelijking, voor de oneindige geest geldt 
dat echter niet.   

De menselijke geschiedenis, het menselijke bestaan is weliswaar gegrond 
in de boventijdelijkheid van de beginselen van de werkelijkheid, maar dat 
impliceert nog niet dat de beginselen, samengevat in de absolute rede ofwel de 
absolute geest, de loop van de geschiedenis streng dicteren. Terwijl anderzijds 
de menselijke geschiedenis, als resultaat van menselijk kennen, handelen en 
onvoorziene factoren ook niet een chaos van volstrekt toevallige gebeurtenissen 
is, “a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing”.342 

339 Het hedendaagse hersenonderzoek buigt zich over dit eminente element van 
het leven teneinde daarin haar eigen mogelijkheidsvoorwaarden te ontdekken 
en blijft daarbij dus het eigen levend-zijn vooronderstellen, dat geen regionale 
toevalligheid is.

340 WU 4, p. 179 e.v.
341 Aldus Cobben in een de gesprekken met ons.
342 Shakespeare, Macbeth, Act 5, scène 5.
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Het is de eindige menselijke rede in de geschiedenis in haar meer of minder 
adequate relatie tot de, voor het bestaan van de eindige rede noodzakelijke, 
absolute rede die de loop van de historische ontwikkelingen bepaalt. Deze 
meer of minder adequate relatie komt tot uitdrukking in de mate van het 
waarheidsgehalte van de vrije samenleving, dat is naar de mate waarin de 
vrijheid of de subject-object verhouding naar haar ware gehalte in deze 
samenleving gerealiseerd wordt. 

Bij Hegel blijft er toch een zekere tweeslachtigheid bestaan ten aanzien van 
de relatie absolute rede-eindige rede, daar toch ook de eerste de tweede nodig 
zou hebben om zich als absolute rede te manifesteren en als concrete totaliteit 
in absolute zin werkelijk te zijn. Een dergelijke noodzakelijkheid wordt in de 
traditionele scheppingsidee volkomen uitgesloten.

Deze tweeslachtigheid kan echter vermeden worden door de verschillende 
innerlijk-noodzakelijke relaties en verhoudingen van immanentie en 
transcendentie duidelijk van elkaar te onderscheiden, zoals we dat in deze 
inleiding op onze behandeling van Hollaks artikelen en oratie reeds hebben 
gedaan. Met betrekking tot de verhouding van de goddelijke immantie – dat 
is de wezenlijke intelligibiliteit van alle werkelijkheid – en de eindige rede, kan 
inderdaad in een bepaalde zin gezegd worden, dat deze immanentie de eindige 
menselijke rede nodig heeft om tot uitdrukking te komen. Door de menselijke 
geest manifesteert zich de werkelijkheid als een intelligibele werkeljkheid.343 
Maar met betrekking tot het zijn van de mens in de meest sterke zin is er sprake 
van een eenzijdige totale zijns-afhankelijkheid aan de kant van de mens ten 
opzichte van de  absolute geest, ofwel van de volmaakte, absolute persoon. 

De dialectiek van eindig zijn en oneindig zijn opgeheven in de participatieleer

Het deelhebben van het eindige zijn aan het absolute zijn is geen 
weerspiegelingsverhouding, in die zin dat beide termen in het zijn van hun 
identiteit – identiteit in de zin van oneindig zijn en eindig zijn –, juist door 
hun “relatie tot” geconstitueerd zouden worden, dus wederzijds van elkaar 
afhankelijk zouden zijn. De participatieverhouding is slechts aan de kant van 
het eindige zijn een afhankelijkheidsverhouding. Wel in die zin, dat het eindige 
zelfzijn een eindige ‘afbeelding’ van het oneindige, volmaakte zelfzijn is. 

Daarbij is het juist Hollaks intentie geweest de zelfstandige identiteit 
van de menselijke persoon als persoon te bewaren en te verhogen – door 
het in de participatieverhouding “aan zichzelf gegeven zijn” en subject te 
zijn, te benadrukken –, waardoor het tevens mogelijk wordt om van een 

343 Afscheidscollege, p. 443.
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intersubjectieve verhouding van de eindige persoon en de oneindige persoon 
te kunnen spreken.

Samenvattend: de totaliteit van oneindig zijn en eindig zijn moet anders, 
meer en plastischer geleed worden gedacht dan door Hegel is gedaan. Dat 
wil zeggen, het immer voortdurende streven naar zelfverwerkelijking dat het 
eindige zijn kenmerkt, de verwerkelijking van het zijnde als zijnde, met als 
hoogtepunt de verwerkelijking van de subject-object verhouding, dat is de 
verwerkelijking van het zelfzijn, de vrijheid van de mens als Geist in Welt, kan 
niet begrepen worden als de verwerkelijking van het transcendente absolute. 

Wij bedoelen met dit meer en plastischer geleed zijn van de totaliteit van het 
oneindige zijn en het eindige zijn dat daarin zowel de absolute afhankelijkheid 
van het eindige zelfzijn alsook de eigen zelfstandigheid daarvan beter 
tot uitdrukking moeten komen. Ons inziens komen de verhouding en de 
eenheid van absolute afhankelijkheid en eigen zelfstandigheid meer tot hun 
recht in Hollaks verbinding van de hegeliaanse filosofie met de gereviseerde 
thomistische scheppingsidee en  Schelers personalisme en gereviseerde 
materiële-waarden leer. De eigen zelfstandigheid van het eindige zelfzijn 
juist als gestalte van het zijn vraagt niet slechts om erkenning door het andere 
eindige zelfzijn – een erkenning die uiteraard wederzijds is –, maar in de eerste 
plaats door het absolute zijn zelf. Erkenning impliceert persoon-zijn, opdat het 
eindige zelfzijn in absolute zin erkend wordt dan zal dat dus door de absolute 
persoon moeten gebeuren. De absolute persoon die naar voren treedt in de 
traditionele scheppingsidee als God.

Zo stelde Cobben,344 dat in de verhouding eindige rede-absolute rede, de 
eindige rede binnen de sfeer van de religie het absolute als de absolute heer erkent. 
Deze verhouding van absolute heer-eindige rede of eindig zelfzijn wordt 
dientengevolge tenslotte door de filosofie begrepen als de verhouding absolute 
rede-eindige rede. Daarmee is de absolute heer tot moment van de absolute 
rede geworden en de innerlijke relatie van absolute rede en eindige rede tot 
begrip gebracht en de eerste door de laatste als de absolute grond erkend. 

Een erkenning die inderdaad noodzakelijkerwijs volgt uit de absolute 
afhankelijkheid van de eindige rede van de absolute rede: de absolute rede is de 
absolute grond voor de zin van het bestaan van de eindige rede. Daarmee is het 
metaforische taalgebruik “absolute heer” in Hegels onpersoonlijke absolute rede  
opgeheven, maar blijft het moment religie, in de zin van de heer-knecht relatie, 
Hegels absolute rede toch nog aankleven. De absolute rede blijft de heer – als 
de absolute vrijheid – ten opzichte van het eindige zelfzijn – als eindige vrijheid. 
Waardoor ons inziens de erkenning van het eindige zelfzijn als persoon  nog 
niet ten volle tot uitdrukking kan komen.

344 In een van de gesprekken die wij met Cobben voerden.
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In de traditionele scheppingsidee impliceert de totale zijnsafhankelijkheid 
van het eindige zelfzijn weliswaar het heer-zijn van de schepper ten opzichte 
van het eindige zelfzijn, maar dit is de ene zijde van de relatie schepper-
eindig zelfzijn. De andere zijde daarvan, die primair is in Hollaks visie, is de 
relatie oneindige persoon-eindige persoon en pas in die relatie is sprake van 
wederzijdse erkenning en is de dialectische relatie heer-knecht werkelijk 
opgeheven en kan het eindige zelfzijn in principe adequater tot uitdrukking 
komen.345 

Bovendien suggereert het gebruik van de term “absolute heer” tevens een 
terugvallen in de sfeer van de Oriënt: het buigen in het stof voor de potentaat, 
als deze als zodanig door de eindige rede – beter: door de eindige persoon – 
vrijwillig is erkend, maar deze erkenning slechts van één kant komt, daar de 
absolute heer, ondanks de betiteling “heer” – waardoor de schijn van een 
absoluut persoon wordt gewekt –, de onpersoonlijke absolute rede is, waarvan 
de eindige rede geen erkenning behoeft te verwachten. 

De lutheraan Hegel (er)kent volgens Cobben346 wel een persoonlijke 
God, maar de individuele relatie tot de persoonlijke God kan geen algemene, 
filosofische betekenis hebben, ofwel in algemene wijsgerige begrippen 
uiteengezet worden, die zin zouden kunnen hebben voor het begrip van de vrije 
samenleving. De persoonlijke, religieuze relatie met God als religieus geweten 
heeft geen algemene betekenis voor de seculiere as.  Behalve dat dit geweten 
zich kritisch kan verhouden ten opzichte van het feitelijke reilen en zeilen van 
een vrije samenleving, maar dat blijft dan een individuele aangelegenheid.347 

Ons inziens is dit nu juist een van de klemmende en fundamentele vragen 
waar een antwoord op gevonden dient te worden om de huidige crisis in de  
westerse cultuur te boven te komen, zonder dat daarmee bijvoorbeeld de 
scheiding tussen kerk en staat, ofwel de scheiding tussen religie in het algemeen 
en het politieke leven opgeheven zou worden. 

We zouden deze vraag in haar meest geconcentreerde vorm zo willen 
stellen: als Hegel inderdaad het zijnde als zijnde tot begrip heeft gebracht 
en gelijk daarmee dus de intelligibele eenheid van de totaliteit, dan wordt de 

345 Als Hegel zegt dat in de Oriënt slechts één – de heerser, de keizer, de sultan, de 
farao – vrij was, in de Griekse wereld sommigen vrij waren – de burgers van 
de polis –, maar dat in de germanische Welt – Noordwest Europa – allen vrij 
zijn, dan heeft dat in wezen ermee te maken, dat tenslotte in die laatste sfeer 
de mens als persoon, omdat hij evenbeeld van de oneindige persoon is, erkend 
is. Zie: Werke 12, p. 134: “Der Orient wußte und weiß nur, das Einer frei ist, 
die griechische und römische Welt, daß Einige frei seien, die germanische Welt 
weiß, daß Alle frei sind.”

346 In gesprekken met ons.
347 Aldus Cobben in een van de gesprekken die wij met hem hadden.
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mogelijkheid geboden om wijsgerig de vraag te stellen naar de aard van de 
relatie van elk zijnde afzonderlijk met het absolute. Ofwel: de vraag naar het 
zijn, in de meest sterke zin, van de identiteit die elke zijnde afzonderlijk in de 
intelligibele totaliteit bezit. De metafysische vraag die in haar algemeenheid 
luidt: waarom zijn er zijnden? De vraag die elk zijnde afzonderlijk betreft en 
tegelijk voor alle zijnden geldt. 

Ons inziens zal het verdiepte zelfbegrip dat in het antwoord op deze vraag 
ligt, de zijnswijze moeten gaan vormen van de toekomstige geschiedenis der 
mensheid.348  

De door Hegel geviseerde verwerkelijking van het zelfzijn is het streven 
naar verwerkelijking van de eindige zijnden in hun totale, alzijdig relationele 
samenhang, die haar absolute grond, haar absoluut noodzakelijke voorwaarde 
in de absolute rede heeft, wat tezamen de totaliteit van alle werkelijkheid – het 
absolute subject – uitmaakt. Daarmee blijft deze verwerkelijking binnen de 
sfeer van deze totaliteit als zodanig en moet deze alsnog in haar verhouding tot 
het haar transcendente en volmaakte zijn geplaatst worden. 

Een en ander heeft tot gevolg, dat bij Hegel de waarlijk geestelijke zijnswijze 
van de mens – het werkelijk openstaan voor het volmaakte oneindige, dat 
onverbrekelijk verbonden is met het begrip van eigen eindigheid – niet 
voldoende tot haar recht komt, en dat daarmee eveneens de werkelijke zin van 
wereld en mens versluierd blijft.

De betekenis van Schelers materiële-waarden leer voor de mens als Geist in 
Welt

Het ontsluieren van de zin van mens en wereld, het zich richten op en ontginnen 
van waardengebieden komt aan bod in de door Hollak gereviseerde materiële-
waarden leer van Scheler. Hier kan de mens zich juist als geestelijk wezen 
inhoudelijk terugvinden: de, op het transcendente gerichte, zin van eindig zijn.

Metafysisch gezien komt dat op het volgende neer: 

“Hoe de relatie van al het eindige in-zich-waardevolle tot de Oneindige, in 
zich waardevolle persoonlijke geest begrepen moet worden – een relatie 
waardoor de zedelijke waarde van onze handelingen, waarin wij het in-zich-
waardevolle en het objectieve goed voor de persoon realiseren, eerst haar 
volle betekenis krijgt.”349 

348 Causa sui, p. 154.
349 Objectieve rangorde, p. 333.
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Kortom, de zedelijke, morele zelfverwerkelijking op grond van het immer te 
ontsluieren en te cultiveren in-zich-waardevolle goed, waaronder de mens zelf 
als levend en geestelijk wezen, wordt voltrokken in de sfeer van de participatie 
van het eindige in-zich-waardevolle aan het oneindige zijn als persoon, daar 
slechts voor een persoon (: geestelijk wezen) het in-zich-waardevolle als 
zodanig kan voordoen en door haar gecultiveerd, respectievelijk door een 
oneindig persoon gecreëerd kan worden. Deze zelfverwerkelijking van de 
mens is daarmee tevens circulatie, terugkeer naar, gericht zijn op, ofwel zich 
actualiserende relatie tot het transcendente, de oerbron van het in-zich-
waardevolle, de oerbron van de eenheid van zin en zijn.

Het absolute zijn verwerkelijkt zich niet, het eindige zijn daarentegen wel

In Hollaks visie vloeit deze verwarring ten aanzien van de zelfverwerkelijking 
voort uit de verkeerd begrepen causa-sui idee, die in de aanvang van de 
moderne filosofie een centrale rol heeft gespeeld. De causa-sui idee die daar, 
door Descartes, wordt gesteld als het wezen van God uitdrukkend en die voor 
Spinoza het uitgangspunt van zijn gehele filosofie is. Door het benadrukken 
door Descartes van de oorzakelijkheid ten aanzien van het absolute, oneindige 
zijn, namelijk de vraag naar het waarom van het absolute, de vraag naar 
het waarom van Gods zijn, – die bij Hegel uitloopt op de gedachte van de 
zelfverwerkelijking van het absolute – verwordt deze idee met betrekking tot 
het volmaakte absolute zijn, zoals dat door de scheppingsidee van het thomisme 
wordt geviseerd, tot een waandenkbeeld.350 

Het volmaakte absolute zijn heeft zeker geen uitwendige oorzaak voor zijn 
zijn, maar evenmin een innerlijke van zijn zijn onderscheiden oorzakelijkheid. 

Daarentegen kunnen we wel Hegel navolgen in die zin, dat de 
verwerkelijking van het eindige zelfzijn het moment van absoluutheid in zich 
heeft doordat deze verwerkelijking de innerlijke relatie met de absolute rede 
niet alleen vooronderstelt, maar ook, op eindige wijze, tot uitdrukking brengt. 

350 Causa sui, p. 159: “Want, daar voor Descartes Gods wezen een grondeloze 
wilsalmacht betekent, (…) wordt hij ertoe genoopt de vraag te stellen naar het 
waarom van Gods esse (…). Voor Descartes heeft (…) het causaliteitsprincipe 
een universaliteit die geen enkele uitzondering toelaat, zelfs niet het oneindige 
zijn (…).” Met betrekking tot het absolute als de schepper, zoals geviseerd in de 
joods-christelijke traditie, is de idee van diens zelfverwerkelijking, met name de 
causa-sui idee, een waandenkbeeld. Met betrekking tot het eindige zelfzijn kan 
met enige restrictie wel gesproken worden van de zelfverwerkelijking van het 
absolute, daar het eindige zelfzijn juist als zijn en door diens innerlijke relatie 
met het absolute, een absoluutheidsmoment bezit dat zich in die verwerkelijking 
tot uitdrukking brengt.
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Dit inzicht kunnen we daarom een adequaat inzicht noemen, maar toch 
ontbreekt iets essentieels aan het hegeliaanse inzicht. De innerlijke eenheid van 
alle werkelijkheid, de absolute rede, is uiteraard reeds het volmaakte – dit stemt 
overeen met de traditionele scheppingsidee, dat namelijk het zijn, komende 
uit Gods hand, in zich redelijk en goed is –, maar het blijft in Hegels filosofie 
het onpersoonlijke volmaakte. De oneindige, volmaakte persoon, God, heeft de 
oneindige rede meegegeven aan zijn schepping – zonder deze zou de eindige 
werkelijkheid zinloos zijn, dus de schepping een zinloze daad, een daad die niet 
te verwachten valt van de volmaakte persoon. Evenzeer kan het niet zo zijn, dat 
de oneindige persoon via de oneindige rede en de immer eindige bepalingen 
daarvan, zichzelf werkelijkheid moet verschaffen. 

De oneindige rede is in het licht van het hier gezegde het midden tussen 
de volmaakte persoon en de zich verwerkelijkende eindige werkelijkheid, 
waaronder uiteraard de mens. Ofwel, de oneindige rede is de “gevolgelijke 
eenheid” waarover Hollak in zijn studie over de relatie van de mens met de 
organische evolutie spreekt,351 de eenheid die Hegel tot begrip heeft gebracht.

De moderne causa-sui idee is geldig voor de eindige zijnden, waaronder de 
mens in het bijzonder, als wordende. Het worden kenmerkt het eindige zijn juist 
als eindig. Het (eindige) zijnde als zijnde is door Hegel terecht mede naar het 
moment van zijn wording, als de tot uitdrukking komende zijnsvormen van 
het zijn, begrepen. Het is echter op grond van hun zijnde, dat is hun aan henzelf 
gegeven en aan het absolute zijn deelhebbende, wezen dat de eindige zijnden 
streven naar zelfverwerkelijking van hun, uit hun zijn voortvloeiende wezen. 
Wat de mens betreft betekent dat, in Hollaks woorden: “meer mens worden”, 
en dan wel gemeten aan het in-zich-waardevolle en dientengevolge het voor de 
mens moreel verplichtende.352 

Het is de moderne causa-sui idee die Hegel in zijn filosofie heeft 
geëxpliciteerd, maar daarbij meende hij, dat daarmee de zelfverwerkelijking 
van het absolute, de concrete eenheid van eindig zijn en oneindig zijn, tot 
uitdrukking was gebracht. 

Weliswaar zijn de eerste beginselen voor Hegel, terecht, boventijdelijk353 
en zijn ze in die zin niet op verwerkelijking aangewezen en laat hij zien, 

351 Wording, p. 84.
352 Wording, p. 84: “De evolutie van het plantaardige zijnde kan dus slechts 

gedragen worden door een tendens tot een steeds meer plant-zijn en niet tot 
een méér-dan-plant-zijn. En hetzelfde geldt natuurlijk mutatis mutandis voor 
het dierlijk en menselijk zijnde.”

353 Ons inziens is het “boventijdelijke” van de eerste beginselen – Hegels 
karakterisering van de begrippen van de Logik als zijnde “God voor de 
schepping”, – als inderdaad geïmpliceerd door de goddelijke immanentie, 
niet zonder meer gelijk te stellen aan de eeuwigheid van God zoals die in de 
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dat de bonte, eindige wereld van de veranderlijke, aan de tijd onderhevige 
verschijnselen naar de mate waarin deze meer of minder betrokken zijn op de 
eerste beginselen, of deze tot uitdrukking brengen, zij meer of minder waar 
zijn. Maar ondanks de boventijdelijkheid blijven de eerste beginselen bij Hegel 
– ook het allerhoogste beginsel, dat is de concrete synthetische identiteit – 
aangewezen op hun eindige verschijningswijzen om niet abstract, onwerkelijk 
te blijven. Hegels visering van het absolute blijft daardoor ambigu: het absolute 
als enerzijds ‘eeuwig’ en anderzijds zich uitdrukkend in het eindige en tijdelijke. 
Waardoor het onderscheid tussen het absoluut volmaakte en het eindige, 
onvolmaakte vervaagt.

Hegels wijsgerig project beperkt zich eigenlijk tot het begrip van de eindige 
zijnden die zich in hun zelfverwerkelijking als substantiële, dat is zijnde, 
materie-vorm eenheid tot uitdrukking brengen, vorm geven aan zichzelf. Naar 
de mate waarin zij daarin slagen, zijn zij concreter, waarachtiger, en de mens 
meer mens.354 En daarmee op intensere wijze gericht op hun oerbron.

3.2 De wijsgerige betekenis van de vier artikelen van Hollak

De hegeliaans geïnspireerde kerngedachten van Hollak verbonden met een 
hernieuwde bezinning op de thomistische participatieleer en de daarmee 
verbonden materiële-waarden leer en het personalisme van Scheler en dit 
alles betrokken op de geest van deze tijd, vinden we terug in een viertal studies 
van Hollak. Deze zullen wij hieronder behandelen, zodat Hollaks wijsgerig 
gedachtegoed minder abstract blijft en de achtergrond van de kritische analyse 
die wij van Hegels Philosophie des Geistes in het vijfde en zesde hoofdstuk zullen 
geven, duidelijk is.

Hollaks  artikel ‘De wording van de menselike geest’

In zijn bijna vijftig jaar oude artikel ‘De wording van de menselike geest’355 
schetst Hollak een wijds wijsgerig panorama zoals we dat tegenwoordig naar 

religieuze, joods-christelijke traditie wordt geïntendeerd. Zie: WU 3, p. 34: 
“Die Logik ist sonach als das System der reinen Vernunft, als das Reich des 
reinen Gedankens zu fassen. Dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie ohne Hülle an 
und für sich selbst ist. Man kann sich deßwegen ausdrücken, daß dieser Inhalt die 
Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen von der Erschaffung der Natur 
und eines endlichen Geistes ist.”   

354 Een werkelijke metafysica, p. 160: ‘Causa sui betekent voor mij dat (de mens) 
zijn zelfzijn áls zelfzijn tot (…) verwerkelijking brengt.’

355 Wording. In hetzelfde jaar gepubliceerd als het artikel ‘Hegel, Marx en de 
Cybernetica’, pp. 60-72. Dit artikel wordt verder geciteerd als Cybernetica. 
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het schijnt nooit meer aantreffen. Hollak durft het aan om in dit betoog de mens 
een beredeneerde zinvolle plaats in het geheel van de kosmos te geven,356 in het 
bijzonder wat betreft diens verhouding tot de evolutie van het organische leven 
op aarde. Waarbij hij aan het eind van het artikel summier aangeeft, hoe deze 
unieke positie haar zinvolle verwerkelijking en uitdrukking verkrijgt in de vorm 
van de historiciteit, de geestelijke eenheid van verleden, heden en toekomst. 

We zullen hieronder de argumenten die Hollak voor een en ander aanvoert 
behandelen. Maar eerst willen we nog iets zeggen over de pretentie die uit 
dit artikel spreekt, de pretentie dat filosofie zoals Hollak die hier bedrijft en 
tijdens zijn leven bedreven heeft, in staat is om door te dringen tot de zin van 
het menselijke bestaan en deze ook tot uitdrukking te brengen. 

Het is tegenwoordig gemeengoed geworden de eindigheid van de mens 
zonder meer te stellen en zodanig te benadrukken dat eigenlijk de tegengestelde 
figuur ontstaat: een gigantische, onheilszwangere schildering, à la Carel 
Willink,357 van een werkelijkheid, waaronder de mens zelf, waarin geen enkele 
aan te wijzen objectieve of geheel te rechtvaardigen zin te ontdekken valt. 
Waardoor de mens gedoemd is een vreemdeling in het Al te zijn, die nergens 
een thuis kan vinden. 

356 Vgl. met Max Schelers Die Stellung des Menschen im Kosmos, Bern, 1978, dat is 
gericht op de beantwoording van de vragen: wat is de mens en wat is zijn positie 
in het zijn? Hollaks artikel is waarschijnlijk mede geïnspireerd door de Teilhard 
de Chardin hype, die eind jaren vijftig, begin zestig van de vorige eeuw heerste. 
Hollak heeft zich echter niet laten meeslepen door Teilhard de Chardins visioen 
van een allesomvattende evolutie van de kosmos, maar brengt daarin geledingen 
aan waarbij de verschillende zijnsniveaus, waaronder de mens, op specifieke 
wijze hun eigen evolutie voltrekken; Wording, p. 83.

357 Carel Willink (1900-1983): Nederlands magisch-realistisch schilder. Een van 
de meest indringende, in de hier bedoelde zin, is wel het schilderij ‘Simeon de 
Pilaarheilige’, geschilderd aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. 
Daar is de pilaarheilige gezeten op het brokstuk van een pilaar van een 
tempelruïne, terwijl op de achtergond zwarte rookwolken boven een brandende 
stad uitstijgen. De schilderijen van Willink drukken een duister, dreigend wezen 
van de werkelijkheid uit, met name het schilderij ‘de Brief’. De verlatenheid 
van de straten van Willinks steden en huizen – die vaak de weergave van 
bestaande huizen zijn – schijnt een niet te ontsluieren, onheilspellend geheim 
te herbergen. De, in deze schilderijen geconcentreerde, dreigende uitstraling en 
verlatenheid die de werkelijkheid voor de daarvoor gevoeligen onder bepaalde 
omstandigheden of stemmingen ook kan hebben, is ook terug te vinden in 
sommige verhalen van de Nederlandse schrijver Ferdinand Bordewijk (1884-
1965). Daarin heerst vaak een vergelijkbare magisch-realistische sfeer; een van 
zijn verhalen, ‘Het gele huis te huur’, heeft als inspiratiebron een schilderij van 
Willink dat de titel ‘Het gele huis’ heeft.
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Een visie op de mens die weer gelogenstraft kan worden door de roep om 
bijvoorbeeld de realisering van “mensenrechten”, die dan toch een objectieve 
grond in het wezen van de mens zelf zouden moeten hebben. Tenzij men dit 
laatste, om wat voor redenen dan ook, ontkent en deze rechten zodoende 
reduceert tot een uiteindelijk niet te rechtvaardigen (schier infantiele?) eis.

Hollak begrijpt en verwoordt daarentegen in dit artikel en eveneens in de 
volgende door ons behandelde artikelen, de eindigheid van de mens op een 
volstrekt daaraan tegengestelde wijze. Het zijn van de mens en zijn verkeren op 
aarde heeft niet ondanks zijn eindigheid, maar juist op grond van zijn begrepen 
eindigheid objectieve zin. In het artikel laat Hollak dat zien aan de begrepen 
relatie van de mens tot de evolutie van het organische leven.

Zo langzamerhand heeft onder vrijwel alle mensen die kunnen lezen en 
schrijven en naar de televisie kijken het denkbeeld postgevat, dat de mens 
gewoon een van de vele en toevallige uitkomsten van de evolutie van het leven 
op aarde vertegenwoordigt. Sommige tijdgenoten, die eveneens over dezelfde 
vaardigheden beschikken, menen dat een dergelijke kijk op de mens deze 
degradeert en tegen Gods woord ingaat, blasfemie is.

Hollaks wijsgerig betoog gooit voor de goede verstaander olie op de 
hoogoplopende golven van deze botsende opvattingen. Hieronder zullen we 
zien, dat zijn wijsgerige visie op de evolutie van het organische leven en de 
verhouding die de mens daartoe inneemt een verzoening van beide standpunten 
mogelijk maakt.358

We zullen nu een samenvatting geven van zijn betoog. In zekere zin zijn 
alle belangrijke resultaten van de westerse wijsbegeerte in Hollaks artikel 
vervat en wel in het bijzonder de uitkomsten van de filosofie van Hegel. Hegel 
pretendeerde zelf de systematische samenvatting te hebben gegeven van het 
project van de westerse filosofie. In de hierboven staande beschouwing over 
Hegel hebben we al beredeneerd wat nu de kern van Hegels filosofie uitmaakt: 
het zelfbegrip, het wijsgerig antwoord op de vraag: wat is de mens? Of misschien

beter: wie is de mens? De vraag die voor haar beantwoording op wijsgerige 
wijze “alles” daarbij betrekt. Dat zullen we hier niet herhalen, slechts Hollaks 
vertrekpunt voor zijn betoog aangeven en de consequenties die daaruit 
voortvloeien – de verhouding van de mens ten opzichte van de evolutie van het 
leven op aarde.

Dat begin is gegeven met, wat Hollak noemt: de actieve zelfidentificatie in de 
stof die op zelfbewuste wijze in het oordeel “ik ben ik” wordt uitgedrukt.359 Met 

358 In principe is de mogelijkheid van deze verzoening al bij Thomas van Aquino 
aanwezig; zie  B.M.I. Delfgaauw, Thomas van Aquino; de wereld van een 
middeleeuws denker, Kampen, 1985, p. 64: “Of er nu evolutie is of niet: in beide 
gevallen is de wereld volkomen afhankelijk van Gods scheppende activiteit.”

359 Wording, p. 76.
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dit oordeel balt de mens zijn er-zijn, zijn bestaan als dít lichamelijke levende 
wezen samen en drukt hij zodoende in de zuiverste vorm zijn identiteit, dat 
is zijn zijn, uit.360 De actieve zelfidentificatie in de stof maakt het wezen van 
het leven uit, die door de mens echter op zelfbewuste, geestelijke wijze in dit 
oordeel tot uitdrukking wordt gebracht. De op deze wijze in zijn zuiverste 
vorm uitgedrukte identiteit van een individueel lichamelijk leven kenmerkt 
dit leven tevens als de hoogste graad van stoffelijk leven. Dat wil eenvoudig 
zeggen: deze vorm van leven – i.c. het menselijke – heeft weet van haar eigen 
bestaan en drukt dat, als individu, want zo is het leven steeds gegeven, dit zijn, 
dus deze identiteit als grond van het individuele bestaan, in dit oordeel uit.361

De identiteit ligt dus primair in deze samenballing, in deze zelfbetrokkenheid, 
in het zijn. In tegenstelling daarmee wordt tegenwoordig identiteit dikwijls 
geïdentificeerd met deze of gene eigenschap of een complex van eigenschappen. 
Dat kunnen meer lichamelijke zijn, in het bijzonder geslachtelijke, of 
psychologische kenmerken en sociale, waaronder vooral de, als zodanig door 
sociale wetenschappen betitelde, “sociale rollen”. Het conglomeraat van zonder 
meer gegeven, of extern opgelegde, of zelf verkozen kenmerken vat men dan op 
als iemands “identiteit”. Dat dit samenstellen en het zoeken naar een passende 
identiteit de wezenlijke zijnsidentiteit vooronderstelt, wordt daarmee uit het 
oog verloren. Het gaat uiteindelijk om een empirische identiteit waaraan het 
“Ik”, deze zijnsidentiteit die zich tot zichzelf verhoudt, want weet heeft van 
zichzelf, zijn goedkeuring kan hechten, ofwel zich ermee kan vereenzelvigen. 
Eigenlijk speelt hier nog steeds de klassieke en scholastieke problematiek van 
de verhouding van substantie en accidenten: het gaat dan om accidenten die 
begrepen kunnen worden als wezenlijk overeenstemmend met de substantie, 
met het zijn zelf. In die laatste verhouding kan gesproken worden van subject: 
de identiteit, de zijnseenheid die zichzelf terugvindt in zijn vele bepalingen en 
daarvan de samenbindende eenheid is.

Tegenwoordig wordt de menselijke, individuele identiteit in de door 
Hollak bedoelde zin door postmoderne stromingen afgewezen en menen 
wetenschappers dat identiteit uit natuurlijke of sociale gegevens geconstrueerd 
kan worden, bijvoorbeeld door genetische manipulatie. Een genetisch 
gemanipuleerde tomaat heeft een door de wetenschapper geconstrueerde 
identiteit. Wat er dan is gebeurd, is echter niets anders dan dat de oorspronkelijke 
(soort) tomaat in een andere is overgegaan, is veranderd. Het beginsel van de 
zelfidentificatie in de stof die kenmerkend is voor het leven, in sterke zin voor 
het individuele leven, en die aan elk menselijk construeren voorafgaat, want 

360 Zie WU 4, ‘Das Leben’, p. 179 e.v.: het leven als de woonplaats van synthetische 
identiteit, de eerste gestalte van de Idee.

361 Wording, p. 75/76.
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geconstitueerd door het absolute, hier in de zin van zijnsidentiteit als het 
altijd reeds gegevene, is voor die nieuwe tomatensoort precies hetzelfde. Díe 
identiteit kan niet geconstrueerd of gemanipuleerd worden. 

Deze vaststelling berust op het (traditionele) metafysische inzicht, dat het 
zijnde als zijnde één is – wat veelheid niet uitsluit –,362 daar het juist als zijnde 
in de meest sterke zin zich slechts onderscheidt van niet-zijn. Deze onwrikbare 
identiteit van het zijnde juist als zijnde verkrijgt haar meer uitgesproken gestalte 
in de levende organismen die deze identiteit in hun levensactiviteiten van groei, 
ontplooiing en zelfhandhaving tot uitdrukking brengen. Een eenheid, die 
echter een meer of mindere mate van verdeeldheid – en veranderlijkheid – in 
die (levende) eenheid niet uitsluit, waardoor dit concrete zijnde ondanks zijn 
zijnsidentiteit zich als eindig kenmerkt. 

Bij het veranderen van de ‘identiteit’ van de genetisch gemanipuleerde 
tomaat is slechts sprake van een accidentele verandering, een problematiek 
waarmee de klassieken en scholastici zich al bezig hielden; met dien verstande, 
dat hier van een dieper gaande door de mens bewerkstelligde verandering sprake 
is, dan men zich vroeger kon voorstellen. Deze door de mens gemanipuleerde 
veranderingen, zijn overigens pas weer mogelijk op grond van de geestelijke 
identiteit van de mens die tot dergelijke inzichten in het zijn van de dingen kan 
komen. Men maakt gebruik en construeert op basis van het, niet door de mens 
te construeren, eenheidsbeginsel van het zijn.

De identiteit van het leven als actieve zelfidentificatie in de stof, heeft 
zich in de organische evolutie in een veelheid van vormen en veranderingen 
gemanifesteerd. Waarbij echter steeds de ene bepaalde levensvorm zich als 
eigen identiteit tegenover de andere stelde: de continuïteit van de evolutie van 
het leven drukt zich uit in de discontinuïteit van de onderscheiden klassen, 
soorten, geslachten en individuen.363 De eenheid van het leven als actieve 
zelfidentificatie in de stof die zich in deze veelheid tot uitdrukking brengt is als 
het ware de levende illustratie van het metafysische project dat de werkelijkheid 
als eenheid in veelheid tot begrip wil brengen.364 Hegel heeft dit project in zijn 

362 Wording, p. 94 (Gedachtewisseling).
363 Wording, p. 86/87.
364 De ware, geestelijke eenheid in veelheid is in het verschijnsel van het leven op 

zich genomen nog niet bereikt, daar het vele van de levensverschijnselen nog 
steeds een feitelijk uiteen liggen van onderscheidenen vertoont; dat is duidelijk 
bij het soortproces. De soort is algemene eenheid, maar die eenheid komt slechts 
tot uitdrukking in de vele onderscheiden individuen die zelf weer onmiddellijk 
samenvallen met de algemeenheid van de betreffende soort. Concrete, geestelijke 
eenheid zegt: “in het andere als andere bij zich zijn”, dat is dus de concrete eenheid 
van identiteit (eenheid, bij zich zijn) en onderscheid (het andere); die eenheid 
dus waarbij het geestelijke, het bij zich zijn de overkoepelende en coördinerende 
eenheid van het subjectieve en het objectieve is.
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Enzyklopädie ten uitvoer gebracht. Op grond van Hegels filosofie is de evolutie 
van het organische leven als beslissend moment in de evolutie van het zelf-
worden te begrijpen en daarmee in de wording van het (eindige!) zijnde als 
zijnde. 

Het verrassende resultaat van Hollaks wijsgerige benadering via de actieve 
zelfidentificatie in de stof van het fenomeen van de ontplooiing van het leven, 
is wel, dat hij inzichtelijk maakt, dat in de eerste plaats het plantaardige leven, 
waarin het zelfzijn zich tot uitdrukking brengt als zelfopbouw, zelf de overgang 
voltrekt van levenloze stof naar zichzelf, de levende stof.365 Overigens een 
toedracht die wij overal om ons heen op empirische wijze kunnen constateren 
en waarbij we het bij deze constatering kunnen laten. Maar het gaat erom dat het 
“plantaardig-zijn als zodanig”, als deze specifieke zijnswijze, als een bepaalde 
graad van zelfzijn niet door de levenloze stof tot stand is gebracht, omdat deze 
nu juist deze graad van zelfzijn niet bezit. De plant neemt de levenloze stof 
actief in haar bezit ten einde zichzelf op te bouwen. 

Op overeenkomstige wijze kunnen we dan het dierlijke leven begrijpen 
als zelf de overgang van plantaardig naar dierlijk leven voltrekkend: namelijk 
als intentioneel, zich actief zintuiglijk en zinvol gedragend, op een milieu 
betrekkend, voltrekt het dier zelf zijn groei en lichamelijke instandhouding.

De mens is dan het wezen, dat op zelfbewuste wijze zelf de overgang 
voltrekt van dier naar menszijn. Een zelfverwerkelijking die op zijn 
geestelijke, niet van enigerlei stoffelijk proces afhankelijke, zijnswijze 
berust, een zelfverwerkelijking die daarmee, met deze geestelijke zijnswijze 
overeenstemmend, moreel genormeerd wordt.

De vrijwel onontkoombare vraag doet zich echter voor, hoe dit moment 
in de tijd van de organische evolutie waarop de mens deze overgang van dier 
naar mens zelf is gaan voltrekken, wijsgerig gedacht kan worden. Wij bedoelen 
daarmee het volgende: de mens als lichamelijke geest – waarvan het geestelijk-
zijn niet betwijfeld kan worden – is als lichamelijk niet uit de lucht komen 
vallen, er is een ontwikkeling van organische substantie aan vooraf gegaan.366 
Een organische stof waarop de mens kon voortbouwen en vorm aan kon gaan 
geven.

365 Wording, p. 81/82. 
366 Deze vraag die bij ons zelf is opgekomen, werd reeds tijdens het symposium 

‘Themata rond Evolutie’ onder andere door prof. dr. B. Delfgaauw aan Hollak 
gesteld: “Het is lijkt mij een juiste stelling van dr. Hollak, dat het levende zelf 
de overgang is van niet-leven naar leven en de mens de overgang van dier naar 
mens. Dit neemt niet weg, dat het vraagstuk blijft: waar is in een bepaalde 
periode van de aardse geschiedenis het uitgangspunt voor deze overgang 
geweest?” Wording, p. 93 (Gedachtewisseling).
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Ons inziens was dat tijdstip gekomen waarop een hominide vorm het 
toppunt of de grens van de dierlijke vermogens had bereikt – dat is het 
maximale van de dierlijke intentionaliteit met betrekking tot haar milieu –, 
dat de metafysische grens vormt ten opzichte van het mens-zijn. Het moment 
waarop deze organische gestalte ontvankelijk geworden was voor de goddelijke 
immanentie, in de zin van een vestiging van het openstaan voor de absolute 
intelligibiliteit van alle werkelijkheid in deze gestalte.367 

In onze inleiding op deze artikelen van Hollak zijn we ingegaan op de 
verschillende vormen van transcendentie en immanentie en de daarmee 
corresponderende innerlijk noodzakelijke relaties. Aan alle zijnsvormen, 
levende en niet-levende, ligt de goddelijke immanentie ten grondslag, dat is 
hun absolute grond. Het moment waarop het geestelijk licht in de organische 
evolutie werd ontstoken – het “ik ben ik”, zonder dat dit als oordeel uiteraard 
werd uitgesproken –, was het moment in de aardse tijd waarop de boventijdelijke, 
absolute intelligibiliteit aan deze materie zodanig immanent werd dat deze in 
dit nieuwe wezen, de mens, als door de mens vanaf dat moment zelfstandig 
voltrokken, tot uitdrukking kon komen.

In zijn mooie boek Evolutie en metafysica368 is Berger – geïnspireerd door 
Hollaks studie – aan de hand van Karl Rahners overeenkomstige vraagstelling 
nader op deze problematiek ingegaan.369 Rahner ziet de overgang in de “actieve 
zelf-transcendentie van een eindig zijnde door zichzelf.”370 Dat zou in dit geval 
de hominide zijn, het nog net dierlijke wezen dat zich op de grens van mens en 
dier bevindt en dat zichzelf transcendeert naar het niet-meer-dierlijke, de mens. 
Met deze zienswijze van Rahner is dus eigenlijk Hollaks inzicht teniet gedaan: 
de mens die zelf die overgang voltrekt. We hebben hier dus steeds te maken met 
het metafysische concept van grenzen in het zijn en de overschrijding van die 
grenzen en hoe dit alles gedacht kan worden.371 Berger neemt ten dele Rahner’s 
gedachtegang over als hij het volgende stelt. 

“Het ging (Rahner) erom de evolutie van het beneden-menselijke naar het 
menselijke te verklaren zonder enig beroep op een speciale tussenkomst 
van God. Terecht ging hij daarom op zoek naar het punt waarop de materie 

367 De transcendentale openheid voor alle zijn.
368 H. Berger, Evolutie en metafysica, a.w.
369 H. Berger, Evolutie en metafysica, a.w., p. 143 e.v., in het bijzonder p. 151 e.v.
370 H. Berger, Evolutie en metafyscica, a.w., p. 152.
371 Dat wil zeggen meer of minder rijke vormen van identiteit die zich uiteraard als 

zodanig van elkaar onderscheiden, zoals ook binnen de organische substantie 
de soorten en rassen, of de gewervelden en ongewervelden zich van elkaar 
onderscheiden. 
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geschikt is geworden om de materiële oorzaak van een persoon te zijn. Maar 
wat hij in zijn betoog vindt, is dan ook niet meer dan die materiële oorzaak.“372

De materiële oorzaak is zodoende de noodzakelijke voorwaarde, maar deze 
behoeft nog de voldoende voorwaarde, dat is de haar geëigende vorm, om, in 
Hollaks bewoordingen, tot de mens als lichamelijke geest te komen.  

Berger gaat er dan toe over de formele oorzaak te bepalen die tezamen met 
de materiële oorzaak het mens-zijn oplevert. Hij doet dit aan de hand van de 
transcendentalia, het Ware en Goede, die zijn en wezen van de mens uitmaken. 
Daar waarheid en goedheid móeten, aldus Berger, móet de mens, de mens is 
“een dimensie van absoluutheid eigen.”373 

Berger verbindt dan de materiële oorzaak en formele oorzaak op de 
volgende wijze. “De mens ontstaat op basis van de evolutionaire ontwikkeling. 
De evolutie verklaart zijn ontstaansgeschiedenis. Zij levert de noodzakelijke 
voorwaarden aan. Maar de voldoende voorwaarde voor de specifieke wijze 
waarop de mens bestaat, is de mens zelf.”374 Met deze conclusie kunnen we het 
eens zijn. Maar ons inziens ontbreekt  daaraan een toch nog meer bevredigende, 
metafysische verantwoording, die we eigenlijk hierboven reeds uiteen hebben 
gezet. Voor die verantwoording wenden we ons weer tot Hegels filosofie, die 
het begrip van de innerlijke relatie van de eindige rede met de oneindige rede, 
ofwel de goddelijke immanentie heeft geëxpliciteerd. Zowel bij Rahner als bij 
Berger ontbreekt deze achtergrond, of wordt ze in ieder geval niet voldoende 
voor de oplossing van deze onderhavige problematiek gebruikt. Hoewel 
Bergers in het spel brengen van de transcendentalia en de daarmee gepaard 
gaande dimensie van absoluutheid van de mens wel in die richting wijst. 

De diverse vormen van zelfzijn, van plant, dier en mens, zoals Hollak 
die heeft uiteengezet en die Berger eveneens in zijn betoog hanteert, zijn de 
onderscheiden wijzen waarop deze zijnswijzen zich innerlijk verhouden tot de 
goddelijke immanentie – de redelijke eenheid van natuur en geest –, die nu juist 
hun specifieke identiteit garandeert. 

We kunnen nu in dit licht de vraag “wanneer was er sprake van de eerste 
mens(en)?” als volgt beantwoorden. Dat was het moment waarop in de 
hominide de goddelijke immanentie als zodanig “aansloeg”, ofwel het moment 
waarop de goddelijke immanentie als de absolute rede van alle werkelijkheid 
aan dit hominidale zelfzijn als zodanig immanent werd en dientengevolge de 
hominide de grens van het tot zijn hoogtepunt gekomen dier-zijn kon gaan 

372 Berger, Evolutie en metafysica, a.w., p. 154.
373 Berger, Evolutie en metafysica, a.w., p. 156.
374 Berger, Evolutie en metafysica, a.w., p. 158.
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overschrijden.375 Vanaf dat moment begon de menselijk geworden hominide 
zelf de overgang van dier naar mens te voltrekken, waarbij hij en zij parallel 
aan hun daarmee gepaard gaande geestelijke, culturele ontwikkeling hun nog 
resterende dierlijke eigenschappen – die nog noodzakelijk waren om zich 
in hun milieu te handhaven – begonnen af te werpen en dus steeds meer de 
lichamelijke vorm van de moderne mens benaderden. 

Wij menen, dat wij hiermee de inderdaad prangende vraag hoe het menselijke, 
geestelijke zelfzijn op een bepaald moment in de organische evolutie aanwezig 
kon zijn op grond van Hegels begrip van de innerlijke verhouding eindig rede-
oneindige rede voorlopig enigermate beantwoord te hebben. 

De volgende vaststelling van Hollak vormt de overgang van het “existentiële” 
naar het metafysische: 

“Die drie door ons a-priorisch afgeleide stoffelijke levensniveaus376 nu 
zijn als graden van zelf-zijn, zijnsgraden.377 Ten aanzien van  hen geldt dus 
de metafysische evidentie dat twee beperkte zijnden zich tot elkaar niet 
als meer en minder in het zijn kunnen verhouden, tenzij ieder van hen 
afzonderlijk eerst hiërarchisch verenigd is met een zonder meer onbeperkt 
zijnde.378 Immers de verhouding minus-magis veronderstelt hier allereerst 
de verhouding minus-maximum: de vereniging met andere beperkte 
zijnden is wel werkelijk, maar gevolgelijk aan het zijn dat resulteert uit de 
vereniging met het maximum, die de velen, door ze met zichzelf onmiddellijk 
te verenigen, ook met elkaar verbindt.”379

Deze graden van identiteit, ofwel van zelfzijn, zijn in relatie met het absolute 
zijns-graden en participeren daarmee in verschillende graden van intensiteit 
aan het absolute zijn.  

Hier spelen bij Hollak twee wijzen van werkelijk-zijn die gelden voor elk 
eindig zijnde juist als eindig. Deze zijnswijzen onderscheiden zich naar de wijze 

375 Dit ontstaan van de mens, binnen de sfeer van het eindige zijn dat zich moet 
verwerkelijken, is een moment van de totale scheppingsidee zoals deze in het 
volgende, door ons te behandelen, artikel van Hollak wordt uiteengezet.

376 Dat zijn het plantaardige, dierlijke en menselijke; Wording, p. 83.
377 Wording, p. 83/84.
378 Het laatste “zijnde” in dit citaat heeft niet meer dezelfde betekenis die geldt voor 

de eindige zijnden, daar er een absoluut onderscheid is tussen eindig zijnde en 
oneindig zijn, ofwel “onbeperkt” zijnde. Het “maximum” drukt dus niet zoiets 
als “hoogste zijnde” in een opklimmende hiërarchie uit, maar juist het absolute 
onderscheid met eindige zijnden.

379 De term maximum suggereert zoiets als het maximale zijnde, het zijnde dat het 
toppunt van de zijnshiërarchie zou vormen. Bij Hollak betekent de term echter 
het absolute zijn – God van de traditie – dat incommensurabel is met eindig zijn.
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waarop elk eindig zijnde zich tot “niets” verhoudt. Op het existentiële niveau 
is dat het niets als het onbepaalde – het uitgangspunt van Hegels Logik –, dat 
zich nader bepaalt. Met betrekking tot het hier behandelde onderwerp zijn dat 
de drie door Hollak onderscheiden levensvormen, die zich zelfstandig nader 
bepalen of verwerkelijken. Dat wil zeggen, dit niets als het onbepaalde vormt 
de grondslag en de sfeer – van het onmiddellijk gegeven zijn – van de dingen 
van de werkelijkheid die zich, in samenhang en samenspel met elkaar, nader 
bepalen, die meer zichzelf worden. Kortom, de sfeer van de verwerkelijking van 
de eindige zijnden.

Deze sfeer vooronderstelt echter de sfeer die Hollak in het bijzonder ter harte 
ging. Dat is de metafysische sfeer die gemarkeerd wordt door het kunnen-niet-
zijn en desondanks te zijn, de sfeer waarbinnen de eindige zijnden zich primair 
als eindig voordoen.380 Het kunnen-niet-zijn is de tweede vorm van het niets 
waarboven, zouden we kunnen zeggen, de eindige zijnden – juist begrepen in 
hun kunnen-niet-zijn als eindig – gespannen zijn.381 De mens als eindige geest 
wendt zich tot de keerzijde van dit absolute niets, namelijk door te vragen en 
te zoeken naar de aard van het absolute zijn dat de eindige zijnden onttrekt aan 
het absolute niets en dat hen zodoende doet zijn.382 Het is het absolute zijn, dat 
de eindige zijnden aan hun kunnen-niet-zijn onttrekt – en dat dus zelf niet als 
een “zijnde” in die relatieve zin opgevat kan worden – dat Hollak, in navolging 
van de metafysische traditie, met “maximum” aanduidt: het maximum van zijn, 
het absolute zijn, waaraan de eindige zijnden deelhebben. 

Voor alle duidelijkheid voegen we nog eraan toe, dat hier sprake is van 
deelhebben en niet van deelnemen.383 Dit laatste zou een activiteit suggereren, 
waardoor het absolute zijn, ten dele of als geheel, zou bestaan uit het samenstel 
van afzonderlijke, actief zichzelf in het zijn stellende zijnden. Het onttrokken 
zijn of onttrokken worden van de eindige zijnden aan het absolute niets belicht 

380 Deze vorm van absoluut niets in de zin van kunnen-niet-zijn is voor Hollak de 
wijsgerige verwoording van wat speelt in de traditionele scheppingsidee. In 
onze tijd wordt het einde van het individuele menselijke leven beschouwd als 
een terugval in dit absolute niet-zijn, waarbij dus de positieve betekenis van het 
zelfzijn dat het absoluutheidsmoment van zijn heeft, wordt veronachtzaamd. 
Het is ons inziens noodzakelijk om de relatie van dit absoluutheidsmoment en 
het kunnen-niet-zijn metafysisch verder te doordenken.

381 Karskens interpretatie van dit “niets” (M.L.J. Karskens, a.w., pp. 8-10).
382 Causa sui, p. 162.
383 Deze wijze van deelhebben is bijvoorbeeld van een geheel andere orde dan 

het op zichzelf intrigerende feit, dat het menselijke lichaam samengesteld is 
en steeds weer samengesteld wordt uit stof die in de loop van de tijd deel heeft 
uitgemaakt van tal van andere bestaande dingen. Dit is een van de wijzen van 
deelnemen aan en verbonden zijn met de dingen van de eindige kosmos.
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de volstrekte passiviteit van de eindige zijnden met betrekking tot hun kunnen-
zijn, hun zijn dat deze daarom hebben en dat ze niet absoluut uit zichzelf zijn.

Naar de mate waarin zijnden op intensere wijze deelhebben aan het absolute 
zijn, zonder dat daarmee de oneindige afstand tot het absolute zijn verminderd 
wordt, is hun zijn, zoals dat in de traditie wordt begrepen, van een lagere of 
een hogere graad. Dus op grond van de verbondenheid met het maximum 
kan binnen de sfeer van de eindige zijnden van een rangorde van (zelf)zijn 
gesproken worden.

Door deze onmiddellijke relatie van het deelhebben aan het absolute zijn, 
zijn de eindige zijnden – en dus juist de menselijke individuen als geestelijke 
wezens –, in een daarvan afgeleide zin, binnen de wereldse sfeer met elkaar 
verbonden. De samenhang van de eindige werkelijkheid (kosmos) ligt 
niet primair in de kosmos zelf, maar in de verhouding van elk eindig zijnde 
afzonderlijk met het oneindige, absolute zijn.

We zouden ons hier de vraag kunnen stellen wat het concept van de 
zijnsgraden betekent voor het zelfbegrip bij Hollak. Hollaks wijsbegeerte is 
gericht op het tot begrip brengen van het eindige zijn van de mens als eindig, 
omdat juist daarmee de verbondenheid met het oneindige tot uitdrukking kan 
komen en zodoende het zelfbegrip wordt verdiept.

Zijnsgraad en eindig-zelfzijn verwijzen naar elkaar. In het eindig-zijn zijn 
alle eindige zijnden gelijkelijk eindig en zijnde, maar naar de mate van het 
intenser gericht zijn op, respectievelijk verbonden zijn met het maximum is er 
binnen de eindigheid verschil in graad van zelfzijn. Daar het volgens Hollak in 
de filosofie om het zelfbegrip gaat, is het concept van de zijnsgraden als graden 
van zelfzijn van uitzonderlijk belang voor het zelfbegrip.

Zijnsgraden stellen juist het eindig-zijn van de mens als eindig in relatie tot 
het absolute in het licht. Zelfbegrip en begrip van eigen eindigheid zijn in die 
zin twee zijden van hetzelfde.

Als we de drie wijzen die Hollak onderscheidt aan de actieve zelfidentificatie 
in de stof in hun onderlinge, zinvolle verband op elkaar betrekken – waarbij 
uiteraard de levenloze stof voorondersteld blijft –, dan komen we tot de 
volgende bepalingen. Het dierlijke leven heeft het beginsel van het plantaardige, 
namelijk de actieve zelfopbouw, in zich opgenomen, maar dan wel zodanig dat 
dit in eenheid is met het dierlijke beginsel van de intentionele betrokkenheid op 
een milieu. Waardoor het plantaardige beginsel op een hoger plan is gekomen. 
Het dierlijke lichaam is de eenheid van zelfopbouw en intentionaliteit. 

Het beginsel van het zelfbewuste leven dat de mens toekomt, brengt de op een 
hoger plan gekomen eenheid van het plantaardig-dierlijk beginsel van het dier op 
een nog hoger, menselijk plan doordat het zelfbewuste leven onafhankelijk van 
stoffelijke processen is, waardoor de dierlijke intentionaliteit van het betrokken 
zijn op een milieu getransformeerd wordt tot een betrokken zijn op de wereld, 
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of de werkelijkheid als zodanig. De mens is zodoende (eindige) lichamelijke 
geest, Geist in Welt; vanuit deze positie onderhoudt de mens een zinvolle relatie 
tot de organische evolutie. De mens ontstijgt enerzijds in zijn morele streven 
zijn zelfzijn te verwerkelijken de organische evolutie van het leven, zonder dat 
daarmee anderzijds dit organische leven losgelaten wordt, of als een slechts 
nuttige zaak, zonder eigen intrinsieke waarde zou worden opgevat.384  

Het op weg zijn naar meer zelfzijn kenmerkt het leven juist als eindig. Het 
beginsel van het leven, de actieve zelfidentificatie in de stof, drukt zich niet 
onmiddellijk ten volle uit, en heeft dat ook niet gedaan. Zoals alle vormen van 
eindig zijn is ook het leven een vorm van zijn en daarmede een zijnsbeperking 
of zijnswijze. Eindig zijn impliceert voor elk eindig zijnde, dat het zijn zijn niet 
volledig bezit maar dat het op weg daar naar toe is, zich verwerkelijkt. Dat 
betekent dat het leven als deze bepaalde zijnswijze – die zich ook al in de drie 
hierboven genoemde vormen onderscheidt – zich in een veelheid, die innerlijk 
gerelateerd is aan deze zijnswijze, moet uitdrukken om werkelijk te zijn. Dat 
betekent, dat de drie onderscheiden vormen van het leven, het plantaardige, 
het dierlijke en het menselijke in die veelheid van uitdrukking op weg zijn naar 
zichzelf, dat zij hun volheid van zijn in die veelheid tot uitdrukking brengen. Zo 
komt Hollak er dan ook toe om te zeggen, dat de evolutie van het organische 
leven en van het geestelijke leven gericht is op een meer plant-zijn, een meer 
dier-zijn en een meer mens-zijn.385 

Het beginsel van het leven drukt zich zodoende in de tijd uit; voor de mens 
is dat zijn historie, voor het organische leven is dat zijn evolutie in de tijd. Aan 
die evolutie ligt dus een eerste beginsel, de actieve zelfidentificatie in de stof ten 
grondslag. Feitelijke, toevallige factoren die zich, in positieve of negatieve zin, 
met betrekking tot deze ontplooiing kunnen voordoen of hebben voorgedaan, 
vooronderstellen het beginsel van het leven als het op weg zijn naar het zelfzijn. 
Niet het toeval is de eerste vormgever van het leven, noch oorzaak voor het 
ontstaan van de mens in het bijzonder, maar de zelfidentificatie in de stof, 
die een metafysisch gegeven is. In zoverre zouden we zelfs het hedendaagse 
gewicht dat aan het toeval met betrekking tot de evolutie van het leven wordt 
toegekend, een vervalsing van het leven kunnen noemen.

384 Hollak spreekt van het relatieve einde van de organische evolutie, Wording, 
p. 86/87. De grandioze organische evolutie gloeit nog slechts na in minimale 
veranderingen. Aan de evolutie van het organische leven is een einde gekomen, 
maar aan het organisch leven en zijn levensvormen uiteraard niet. Ons inziens 
onderhoudt de mens een morele verantwoordelijkheid ten opzichte van het 
organische leven en de evolutie daarvan, die hem als lichamelijk wezen dragen 
en ten opzichte van de eigen intrinsieke waarde van het leven. Het verdwijnen 
der soorten door toedoen van de mens is in die zin een morele last.

385 Wording, p. 84.



230

Deel 1 – Hoofdstuk 3

De machtige organische evolutie kunnen we daarom beschouwen als de 
bonte schildering van de eindigheid van het leven in metafysische zin. Maar 
dit eindig zijn impliceert dat de van elkaar onderscheiden graden van zelfzijn, 
die tegelijk in “gevolgelijke” eenheid met elkaar zijn, zich in de eerste plaats 
onmiddellijk verhouden tot hun maximum. Dat betekent ook dat er niet één, 
uniforme evolutie van het heelal bestaat – met als hoogtepunt de mens, zoals 
Teilhard de Chardin de evolutie opvatte –, maar dat die evoluties zich binnen 
de sfeer van de diverse van elkaar onderscheiden graden van zelfzijn zich 
voordoen.386 

Tegengesteld aan deze hollakiaanse visie is de hedendaagse opvatting 
dat de mens slechts een toevallig product van kosmische ontwikkelingen 
is. Op de wijze van Hollak beschouwd, licht de eigen zin van de op die wijze 
onderscheiden zijnsgebieden op. Juist binnen een scheppingsverhouding, dus 
binnen een geschapen, eindige werkelijkheid, bezitten de diverse graden van 
zelfzijn hun van elkaar onderscheiden eigen zin. Hollak drukt dat onder andere 
als volgt uit: 

“(…) de eenheid van de stoffelijke geschapen kosmos is primair een 
zineenheid en niet een genetische eenheid.”387 

Dat wil zeggen, dat juist in relatie tot het maximum als de oerbron van het 
eindige zijn de essentiële betekenis van het zelfzijn tot uitdrukking kan komen. 
Dus dat het gaat om de verwerkelijking van het zelfzijn – die primair een 
zinontwikkeling is – en dat de feitelijke genese van levensvormen deze zin als 
grondslag heeft.

In de loop van zijn artikel komt Hollak tot de volgende slotsom: 

“In zijn handelen brengt de mens zijn wezen als de tot zelfbewustzijn 
gekomen zin van de scheppende evolutie (…) tot zijn zuiverste uitdrukking 
(…) waar dit handelen  gedragen wordt door het ethos (…) van de geestelijk 
scheppende mens en (…) historiciteit”.388 

Dat impliceert een historiciteit van de “mensheid die de veelheid van 
haar waardebelevingen (de vitale, cultuur, innerlijke en zedelijke waarden) 
in een steeds verder gaande actualisering van een principieel onherleidbare 
bestaansvolkomenheid tot uitdrukking kan en wil brengen.” Met als slot: 

“(…), en aanvaardt hij onvoorwaardelijk eigen eindigheid.”389 

386 Wording, p. 83.
387 Wording, p. 85.
388 Wording, p. 88.
389 Wording, p. 91.
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Hollaks studie ‘Wijsgerige reflecties over de scheppingsidee; St.Thomas, 
Hegel en de Grieken’

In deze studie herneemt Hollak in zekere zin een problematiek van het vorige 
artikel, namelijk de aldaar met de zijnsgraden slechts summier aangeduide 
metafysische verhouding eindig zijn-oneindig zijn en gaat hij deze nu als 
scheppingsverhouding verder belichten; de metafysisch-wijsgerige belichting 
van de participatieverhouding, dat is de deelhebbing van de eindige zijnden aan 
het zijn van het absolute.  

Daaraan voorafgaand geeft Hollak een zeer korte aanduiding van de 
klassieke denkbeelden betreffende de structuur en eenheid van de werkelijkheid 
en contrasteert hij deze met de scheppingsverhouding zoals deze wijsgerig 
door Thomas van Aquino is ontwikkeld.

Met de twee genoemde namen en “de Grieken” in de ondertitel van 
deze studie omvat hij in globale zin de drie belangrijkste wijsgerige wijzen 
waarop in de westerse filosofie de verhouding eenheid-veelheid in relatie tot 
de verhouding eindig-oneindig is gedacht. Dit alles samenvattend: de wijzen 
waarop de verhouding van het eindige of relatieve tot het absolute is gedacht.

Overigens zijn beide verhoudingswijzen, alsmede de interne geledingen 
daarvan, vaak en nog altijd met elkaar verward. Een metafysische beschouwing 
moet deze zo zuiver mogelijk uit elkaar houden, waardoor tevens hun 
onderlinge relatie beter aan het daglicht kan treden. In het algemeen is dat niet-
onderscheiden het geval in het pantheïsme, waarbij de veelheid van de eindige 
dingen eigenlijk samenvalt met God als de oneindige eenheid.390 

In deze studie laat Hollak zien, dat naar de mate waarin het eindige 
zijnde, in het bijzonder de mens als individu, zijn innerlijke verdeeldheid 
met zichzelf en met de ander uitsluit, dus meer zichzelf wordt, meer één met 
zichzelf èn met de ander is.391 Daarmee bewerkstelligt het individu tevens 
een intensievere relatie tot het oneindige zijn. Dit laatste is de toedracht die 
in de thomistische circulatieleer aan de orde is, waarbij het subject op weg 
naar zichzelf, zijn primaire relatie met het maximum – zijn evenbeeld-zijn 

390 Met name in de moderne filosofie van de causa-sui idee, waarmee ons inziens 
ook Hegels filosofie behept blijft. Causa sui, p. 160: “Bepaalt men Gods aseitas 
– zijn “in-zichzelf-zijn” (onze toevoeging) (…) als causa sui in positieve zin – in 
haar moderne betekenis (onze toevoeging) –, dan wordt het onmogelijk nog een 
zuiver onderscheid tussen oneindig en eindig wezen te handhaven.”

391 Scheppingsidee, p. 311: “Een veelheid waarin het ene subject ‘van’ en ‘in’ 
het andere is en juist daardoor zichzelf constitueert in zijn onvervreemdbare 
eigenheid. En voegen wij eraan toe: derhalve op volmaakte wijze in God 
aanwezig is.”
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– bevestigt en tot uitdrukking brengt.392 Deze circulatie heeft zodoende de 
volgende betekenis binnen de thomistische scheppingsidee: het scheppen 
van de eindige werkelijkheid door God impliceert een oneindige afstand of 
oneindig onderscheid tussen God en mens, maar door zijn streven naar wat 
de mens behoort te zijn, diens streven naar zijnsperfectie, bevestigt de mens de 
Goedheid van alle zijn en is dit streven gericht op de oerbron van alle Goedheid 
en daarmee  een zekere terugkeer naar die bron.

Hegels ontwikkeling van de concrete identiteit – in deze context: de eenheid 
in de veelheid – en de wijze waarop Hegel deze betrekt op de verhouding 
eindig zijn-oneindig zijn confronteert Hollak weer met de thomistische 
participatieverhouding, om het tekortschieten van Hegel met betrekking tot de 
scheppingsidee te laten zien.

Zoals gezegd gaat het om een zuiver zicht op de relatie tussen de eenheid 
van eenheid en veelheid en de verhouding eindig zijn-oneindig zijn. Die eerste 
eenheid is samen te vatten met het begrip van de synthetische identiteit: de 
identiteit (: eenheid) van identiteit en onderscheid (: veelheid). De tweede 
verhouding betreft de wijze waarop eindig zijn en oneindig zijn op elkaar 
betrokken zijn. In de wijsgerige benadering van de traditionele scheppingsidee 
wordt deze betrekking verwoord door de participatieleer: het eindige zijn heeft 
deel aan het oneindige zijn. Of ook: het oneindige zijn laat het eindige zijn 
deelhebben aan het oneindige zijn.

Hollak onderscheidt aan de synthetische identiteit echter een onvolmaakte 
vorm en een volmaakte vorm.393 De volmaakte vorm valt samen met het 
oneindige zijn, zoals dat in de traditie wordt opgevat, dat is God, de oneindige 
geest. Hollaks kritiek op Hegel luidt dan, dat deze het begrip van de onvolmaakte 
vorm te zeer vereenzelvigd heeft met de verhouding eindig zijn-oneindig 
zijn.394

Waarmee Hegel, ondanks dit begrip van de synthetische identiteit, met deze 
onvolmaakte vorm verdeeldheid in het absolute zijn introduceerde, het absolute 
zijn dat in de participatieleer volmaakte eenheid in volmaakte veelheid is, dat 
geen verdeeldheid kent. Hierbij willen we echter nog opmerken, dat Hollak ook 

392 Zie B. Meyer, ‘Het participatiebegrip in de thomistische circulatieleer’, in: De 
Thomistische Participatieleer, Nijmegen 1944 (Tiende algemene vergadering van 
de Vereniging voor thomistische wijsbegeerte), p. 64: “Ook St. Thomas ziet in 
den mensch het beeld van God. Het beeld is geen willekeurige gelijkenis; het 
is een zeer bepaalde gelijkenis, waardoor het eigene van het exemplar wordt 
uitgedrukt. Alle werelddingen vertoonen eenige gelijkenis met hun goddelijken 
Oorsprong (…). Maar te midden van al die prachtige scheppingen in de zichtbare 
natuur is alleen de mensch Gods beeld.”  

393 Scheppingsidee, p. 311/312, p. 318/319.
394 Scheppingsidee, p. 316/317.
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met betrekking tot Thomas’ participatieleer de volgende kritiek heeft. Dat bij 
Thomas eigenlijk uitsluitend de afhankelijkheidsrelatie van het schepsel, met 
name uiteraard de mens, wordt belicht en dat daardoor het persoon-zijn Gods 
tekort wordt gedaan – en daarmee van de mens, voegen wij daaraan toe.395

In het begin van zijn studie stipt Hollak de door Plotinos ontwikkelde 
structuur van de totale werkelijkheid aan.396 Daar diens leer op het eerste 
gezicht een zeker overeenstemming met de thomistische participatie- en 
circulatieleer vertoont, lijkt het ons van belang Plotinos’ denkbeelden397 hier 
zeer verkort weer te geven, waardoor de eigen betekenis van de thomistische 
participatieleer, en niet te vergeten circulatieleer, beter tot uitdrukking kan 
komen. Waardoor eveneens Hollaks intentie duidelijker wordt.398

We zouden kunnen zeggen dat het werkelijkheidsbeeld dat Plotinos 
ontvouwt, gemotiveerd wordt door de vragen die de klassieke filosofie 
hebben beheerst, te weten: de vraag naar het hoe van het begrijpelijke van 
de werkelijkheid en de vraag naar de oorzaak, de reden, of de oorsprong van 
haar bestaan, alsmede de plaatsbepaling van de mens in dat geheel. Waarbij 
uiteraard deze vragen en hun antwoorden met elkaar samen hingen. Vragen en 
antwoorden die aanvankelijk in mythen hun beeldende uitdrukking vonden, 
maar die bij de eerste Griekse filosofen een wending naar algemene begrippen 
ondergingen. 

Deze vragen en antwoorden komen goed beschouwd eigenlijk voort 
uit het geestelijke wezen van de mens en niet slechts uit zijn psychologische 
hoedanigheden. Daarmee willen wij zeggen dat het wezen van de mens 
betrokken is op de werkelijkheid als zodanig, dus een objectiviteitsgehalte of 

395 Scheppingsidee, p. 306/307, p. 312.
396 J. A. Aertsen, ‘Eenheid en veelheid, Thomas van Aquino over een grondvraag 

van de  metafysiek’, a.w., 1989, p. 53/54: Thomas onderkent dat er een diversiteit 
van opvattingen omtrent “het ene en vele” bestaat. Zoals het Neoplatonisme dat 
het ene “aan gene zijde van het zijnde” plaatst. Daar staat tegenover de traditie 
die op Aristoteles teruggaat: het ene is een eigenschap die aan elke zijnde 
toekomt. Bij dit laatste sluit Thomas zich aan, waarbij de eenheidsopvatting bij 
hem door middel van de transcendentalia een nieuwe uitwerking krijgt. 

397 Zoals in zijn Enneaden neergelegd, met name in Boek I over de boven 
alles staande God=de Ene=de absolute Vorm en de daaruit voortvloeiende 
zijnssferen: Nous=geest, psuchè=wereldziel, individuele zielen, de materie als 
de zijnssfeer die grenst aan het niets.

398 Overigens willen we er hier op wijzen, dat de christelijke scheppingsidee, zoals 
deze in de betreffende wijsgerige literatuur wordt genoemd, in het bijzonder 
geworteld is in het joodse scheppingsverhaal zoals beschreven in de eerste 
verzen van de Thora en in de verhouding schepper-schepsel zoals deze in het 
jodendom in het algemeen aanwezig is. Op de verhouding tussen de joodse en 
de christelijke scheppingsidee zullen we ons niet inlaten.
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zelfs absoluutheidsgehalte bezit, dat de in die zin meer beperkte psychologische 
hoedanigheden met betrekking tot het kennen en ervaren van de wereld niet 
bezitten. 

De verwondering waarover Aristoteles in zijn Metafysica399 zegt, dat ze de 
aanleiding tot het verwerven van kennis is, doet zich op het eerste gezicht voor 
als een subjectieve gemoedsgesteldheid die voor een deel psychologisch te 
duiden is. Maar een wijsgerige reflectie over die gemoedsgesteldheid moet tot 
de conclusie komen, dat deze voortkomt uit het openstaan van de menselijke 
geest voor de wereld als zodanig, ofwel voor het zijnde als zijnde – een dier 
is niet verwonderd over zijn milieu, mogen we toch met grote zekerheid 
aannemen.

Hier wordt tegelijk nog eens duidelijk wat Hollak bedoelt als hij zegt, dat het 
in de filosofie uiteindelijk gaat om het zelfbegrip van de mens, en dat van daar 
uit alles begrepen moet worden. Want in die, uit de verwondering opwellende,  
metafysische vraag naar het zijnde als zijnde en in de antwoorden daarop 
weerspiegelt de mens ook zichzelf.

Plotinos vat in zijn schildering van het Al het altijd voortdurende ontstaan 
èn het begrijpelijke van alles uit het onbenoembare Ene tezamen. Begrip en 
werkelijkheid storten uit de godheid, het, wars van al het vele, Ene neer als een 
van licht doorstraalde naar beneden toe steeds donkerder wordende cascade. 
De eindige dingen liggen gespannen tussen het stralende, oogverblindende 
lichtpunt en de buitenste duisternis; een samengaan van gradueel in het zijn 
gesteld worden en graduele inzichtelijkheid, dat is het meer of minder ver 
afstaan van het Ene. 

Deze verhoudingen dienen niet primair als ruimtelijk opgevat te worden, 
al wordt dat wel door het beeld van de uitstroming gesuggereerd, maar als 
hiërarchisch geordende zijnsprincipes. Een zijnsordening die voortvloeit uit 
de boven alles verheven Ene, die de nous voortbrengt, het denken. Hier kunnen 
we dit kosmische denken, dat voorafgaat aan het specifiek menselijke denken, 
begrijpen als het denken dat de dingen inhereert, hoe merkwaardig dat ook 
klinkt. Het wil echter niets anders zeggen, dan dat de bestaande dingen geaard 
zijn zoals ze zijn, en dientengevolge ook op die wijze, dat wil zeggen vanuit hun 
onderscheiden geaardheden, met elkaar communiceren. Om het op een bijna 
kinderlijke wijze uit te drukken: de dingen ‘weten’, want door de nous geïn-
formeerd, hoe ze met elkaar moeten omgaan, hoe ze op elkaar moeten reageren 
en verbanden met elkaar aan moeten gaan; dat is het denken dat hen door de 
nous is ingeplant. Het menselijke denken, kennen en weten denkt dit kosmische 

399 Aristoteles Metaphysica A, in de vertaling van H. de Ley, Baarn, 1977, p. 77 
(982b12): “(...) zowel nu als vroeger zijn de mensen aan filosofie gaan doen 
wegens het verwonderd-zijn.”
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weten na. De daaruit resulterende samenhang, deze innerlijke communicatie 
van de dingen van de werkelijkheid, wordt door het plotinisch-(neo-)platoonse 
concept van de wereldziel tot uitdrukking gebracht.

Met de nous, het denken treedt de scheiding van subject en object op, het 
denken dat zijn object denkt, ofwel het denken dat de aard van enig bestaande 
denkt en tegelijk daarmee dit denken, deze stempel de dingen inprent. Het 
volgende eenvoudige voorbeeld kan deze toedracht illustreren. Stel een 
werkelijkheid die uit een aantal mathematische punten bestaat, waarbij 
diezelfde punten zich bewust zijn van eigen bestaan en aard: nuldimensionaal 
te zijn. Er bestaat dan een onderscheid tussen dit denken en het gedachte, maar 
tevens zijn beide één; het denken is daar niet meer dan de explicitering van hun 
intelligibele bestaan en wezen dat de punten reeds inhereert, want door het 
denken daar ingebracht.

Het weefsel van dit reeds door de nous gegenereerde denken is de wereldziel, 
de voortbrenger – via de demiurg (: de maker) – van bestaan en eenheid van 
de individuele dingen tezamen.400 De individualiteit van de vele dingen berust 
tenslotte op de verdelende materie, waarin de dingen hun intelligibele, door de 
nous reeds gedachte, vormen indrukken. Wat de mens betreft: het denken dat 
zich op het ondermaanse heeft moeten verenigen met het lichaam, de stof, de 
materie.

Bij Plotinos vinden we een circulatieleer: het terugverlangen en gaan van de 
dingen naar de oorsprong, het licht. Dat impliceert voor de mens het moeten 
loskomen van de verdelende materie, die grenst aan de buitenste duisternis, 
het niets, het niet-zijn, teneinde, onthecht van het lichaam in geestelijke extase, 
weer op te kunnen gaan in het licht van het Ene.

Terloops kunnen we er nog op wijzen, dat er dus bij Plotinos geen sprake 
kan zijn van de zelfverwerkelijking naar lichaam en geest van de mens als dít 
unieke, concrete individu. Want de individualiteit ligt bij Plotinos uitsluitend in 
het verdelende beginsel materie, tot uitdrukking komend in de lichamelijkheid 
waardoor de menselijke individuen zich van elkaar onderscheiden. Maar niet 
alleen op het vlak van de lichamelijkheid is de materie het individuerende 
beginsel, ook in de sfeer van de zielen berust het onderscheid op het 
materiebeginsel. Het opstijgen naar het licht van de Ene impliceert dus een 
toenemend loslaten van het verdelende beginsel, zowel naar lichaam als ziel, 
en dus uiteindelijk een volledig oplossen van het, uitsluitend door de materie 
bepaalde, individuele in het algemene Ene.

Wij zijn tamelijk uitvoerig stil blijven staan bij Plotinos, omdat zijn leer 
globaal genomen de culminatie is van het antieke beeld van de wereld die 

400 In het begin van Hegels geestesfilosofie, in § 391, zullen we terloops genoemd 
de wereldziel tegenkomen.
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gestructureerd is volgens het materie-vorm schema, het klassieke paradigma 
voor het zijnde als zijnde en dat gerelateerd is aan de hoogste platoonse idee: 
het Goede, het Ene. De dingen van de wereld die aldaar gespannen liggen 
tussen het hoogste beginsel van eenheid, het Goede, de identiteit die de vormen 
als vormen inhereert en de materie als het daaraan tegengestelde beginsel van 
verdeeldheid. Hollak wijst erop, dat aan dit wereldbeeld een scheppingsidee, 
in de zin van de christelijke,401 vreemd is. Thomas van Aquino werd dus 
geconfronteerd met het probleem het aan dit wereldbeeld eigen begrippelijke 
apparaat te verzoenen met een wijsgerig begrippelijk denken van de religieuze 
scheppingsidee.402 

In zijn artikel wil Hollak “trachten aan te geven in hoeverre juist deze 
problematiek van essentiële betekenis is gebleken voor de ontwikkeling van het 
moderne denken.”403 Hollak bedoelt hiermee, dat in het moderne denken sinds 
Descartes, culminerend in de hegeliaanse filosofie als de, ten dele geslaagde, 
reflectie-in-zich van het moderne denken, ook hier weer het probleem zich ging 
voordoen hoe het begrippenapparaat van het klassieke wereldbeeld tezamen 
met het centraal stellen van het autonome subject, gerelateerd kon worden aan 

401 Scheppingsidee, p. 304. Het christelijke wereldbeeld dat geworteld is in het 
joodse wereldbeeld, zouden we daaraan willen toevoegen.

402 R. te Velde, ‘Het verhoudingsdenken van Thomas’ in: Jaarboek Thomas-
Instituut, Utrecht, 2007, vol. 27. P. 39: “Het probleem (volgens Ter Horst) is 
dat het oorspronkelijke dualisme van vorm en materie niet door een diepere 
zijnseenheid overstegen en omgrepen zou worden. Is dat zo?” P. 42: “De 
vorm-materie verhouding (wordt opgenomen) in de omvattende verhouding 
van ieder zijnde als zodanig, stoffelijk of niet: de verhouding van wezen zijn.” 
Vandaar, p. 43: “Thomas introduceert een tweeledige verhoudingsvorm in de 
dingen, één die beantwoordt aan de stoffelijkheid van de dingen (vorm-materie 
compositum), en één die beantwoordt aan de eindigheid (c.q. Geschapenheid 
ervan (wezen-zijn compositum).” Zie Scheppingsidee, p. 306: “Door, in zijn 
zijnsleer, de potentie-actleer ook voor het begrip van de interne structuur van 
het eindige zijnde als zodanig vruchtbaar te maken en daarbij het essentiële 
onderscheid tussen de reële essentie-existentiestructuur van het metafysisch 
compositum en de materie-vormstructuur van het ‘fysisch’ compositum scherp 
naar voren te brengen, overschreed St. Thomas op radicale wijze de Griekse 
denksfeer (…). Want door te laten zien dat het fysisch compositum juist als 
compositum, dus als een derde, onderscheiden van zijn beide componenten 
(‘materie’ en ‘vorm’) bestaat, maar daarentegen het metafysisch compositum 
juist niet als compositum bestaat (…), kon hij het eindige zijnde juist als zijnde in 
een directe en volstrekte afhankelijkheid van het oneindige zijn, dat enkelvoudig 
is in de orde van de essentie en existentie, m.a.w. wiens wezen het is: te bestaan, 
zichtbaar maken.” R. te Velde, ‘Het verhoudingsdenken van Thomas’, a.w., p. 45: 
“Misschien zou je moeten zeggen dat voor Thomas de meest basale verhouding 
van het zijnde die van forma en esse is.” 

403 Scheppingsidee, p. 306.
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het absolute, het oneindige zijn dat het “eindige zijnde juist als zijnde vrij aan 
zijn Bestaan (laat) deelhebben”.404 In Hollaks visie heeft het moderne denken 
geworsteld met het probleem het aldaar geëmancipeerde, autonome – en tevens 
eindige – subject in relatie met diens, als causa-sui opgevatte, scheppende 
oorsprong te denken. 

In het vierde door ons behandelde artikel van Hollak zal blijken dat in het 
moderne denken deze problematiek verduisterd is door een onjuiste opvatting 
van de causa-sui idee met betrekking tot het absolute. Maar daarover later, 
hier willen we eerst nog een beknopte omschrijving geven van het wijsgerige 
wereldbeeld dat correspondeert met de religieuze scheppingsidee, daar Hollak, 
evenals Thomas van Aquino, het ‘mundane’, fysische wereldbeeld van het 
materie-vorm schema en dit eerstgenoemde, eigenlijk metafysische wereldbeeld 
in samenhang met elkaar wil denken, waarbij het metafysische het fysische op 
een hoger plan brengt.

Op de achtergrond van Hollaks betoog staat de belangrijke studie van 
Barendse ‘Over de graden in het zijn’.405 Het lijkt ons daarom voor een beter 
begrip van Hollaks studie van belang in het kort, zoals we dat bij Plotinos hebben 
gedaan, de belangrijkste punten uit deze studie van Barendse te belichten.

Barendse begint zijn studie met een beschouwing over de twee manieren 
waarop “het wezen” van iets kan worden gedefinieerd, namelijk volgens de 
abstractie-methode of volgens de sublimatie-methode, waarbij, om een en 
ander zeer kort samen te vatten, in het geval van de laatste methode, anders 
dan bij de eerste, het zelf-zijn beter tot zijn recht komt.406 Namelijk als volgt: in 
beide methoden sluit de definiëring van het wezen datgene wat het niet is uit, 
maar op twee totaal verschillende wijzen. In het eerste geval sluit het wezen 
door te zijn wat het is het positief “anders-zijn” van het andere wezen uit, en in 
het tweede geval 

404 Scheppingsidee, p. 306.
405 B.A.M. Barendse, ‘Over de graden in het zijn’ in de bundel Zich door het leven 

heendenken. Keuze uit het werk van Prof. Dr. B.A.M. Barendse o.p., Kampen, 
1982, pp. 42-75 (verder: Barendse). Reeds in zijn studie Wording refereert 
Hollak op p. 84, noot 10, aan genoemd artikel. Zie ook: H. Berger, ‘Graden 
van emanatie, van leven en van zelfreflectie’, in: R.A. te Velde (red.), Vruchtbaar 
woord. Wijsgerige beschouwingen bij een theologische tekst van Thomas van Aquino, 
(Summa contra Gentiles, boek IV, hoofdstuk 11), Universitaire Pers Leuven, 
1990, pp. 47-60.  

406 Een en ander is bijvoorbeeld van belang voor de metafysische rechtvaardiging 
van de mensenrechten.
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“bestaat de negatieve functie van het wezen in het opponeren van het 
subject aan wat het zonder meer niet-is, aan het pure, ongekwalificeerde 
niet-zijn.”407 

Vervolgens laat Barendse zien dat met deze twee radicaal verschillende 
methoden twee evenzeer van elkaar verschillende wereldbeelden 
corresponderen. Hij noemt deze het fysische en het metafysische wereldbeeld.408 
Met “wereldbeeld” bedoelt Barendse “de voorstelling die men zich maakt 
van de aard van de eenheid der “wereld”, van de wijze waarop de vele dingen 
met elkaar het éne wereldgeheel uitmaken”.409 Aanknopend bij de resultaten 
van “de definiëring van het wezen” kan Barendse laten zien dat het verschil 
tussen beide wereldbeelden berust “op de verschillende wijzen waarop de 
onderlinge eenheid der dingen zich verhoudt tot hun zijn”.410 In het fysische 
wereldbeeld onderscheiden primair de dingen zich van elkaar, hun eenheid volgt 
pas “naderhand”, 

“(…) het zal een eenheid zijn die het zijn der verenigde dingen niet 
constitueert, maar veronderstelt, een eenheid die dus gevolgelijk is aan de 
veelheid: een eenheid in een veelheid.”411 

Dientengevolge is in het fysisch wereldbeeld “de eenheid der dingen 
secundair t.a.v. hun zijn, in het metafysische echter fundamenteel.”412   

Dat eerste wereldbeeld is het wereldbeeld waarin bijvoorbeeld de 
mathematische fysicus zich thuis voelt, want daar kunnen de relaties tussen 
de dingen als mathematische relaties worden uitgedrukt. Voor sommige 
beschouwingswijzen kan dat zo ver gaan dat men de wereld nog slechts als een 
netwerk van relaties ziet.

Met het metafysische wereldbeeld wordt daarentegen “volledig recht 
gedaan aan de evidentie dat in het zijn niet de uiteindelijke reden kan gezocht 
worden van het niet-zijn, resp. van de onderscheidenheid.”413 Het onderscheid 
tussen de dingen ligt dan niet in hun positief zijn wát ze zijn, waarmee ze in het 
fysische wereldbeeld hun grenzen tegenover elkaar trekken, maar wel in het 
volgende. 

407 Barendse, p. 47.
408 Barendse, p. 49.
409 Barendse, p. 49.
410 Barendse, p. 49.
411 Barendse, p. 49.
412 Barendse, p. 49.
413 Barendse, p. 51.
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“Het definitieve beginsel van onderscheid moet iets negatiefs zijn, en wel 
een onbelichaamde negatie, geen negatie die per se de vorm aanneemt 
van een positieve wezensinhoud. In laatste instantie moet een ding zich 
onderscheiden door enigszins niet, door enigszins gebrekkig te zijn wat het 
is.”414        

Daar in de dingen van de wereld hun wát ze zijn niet realiter te scheiden 
is van hun zíjn, hun zijn waarmee ze zich slechts onderscheiden van het, geen 
enkele inhoud hebbende, niet-zijn, ligt dientengevolge hun onderscheid slechts 
in een meer of mindere mate van tekort in hun essentie, dus, zoals gezegd, niet 
in hun positief dít of dát zijn. Kortom, in een (nog) niet volkomen zichzelf zijn.

In Hollaks artikel over de relatie van de mens ten opzichte van de evolutie 
van het organische leven zijn we deze verschillen in essentie als graden van 
zelfzijn in het stoffelijke leven tegengekomen.

De voor de dingen van de wereld kenmerkende metafysische verbonden-
heid met het zijn, dat tevens hún eigen zijn uitmaakt, levert bij een nadere 
beschouwing twee resultaten op die van zeer groot belang zijn voor het 
zelfbegrip. Ten eerste de evidentie van de absolute individualiteit van de 
menselijke persoon: een zijn, dat zichzelf en de ander als zelfzijn weet, zich 
als (zelf)zijn slechts onderscheidend van ‘niets’. Maar, ten tweede, tevens 
een onvolmaakt, eindig zelfzijn dat nog tekort schiet in dat wat hij in wezen, 
eigenlijk is en dat, in het streven die vervulling te bereiken, nog wordend, zich 
bepalend is.

Als dat laatste bevindt de “wordende naar een meer zichzelf zijn” zich in de 
wereld van, en met de anderen en het andere, de fysische wereld. Het is deze 
wereld waarin het onderscheid tussen de zich aan elkaar opponerende dingen, 
in de zin van verdeeldheid, heerst.

Maar naar de mate waarin het individu de verdeeldheid in zichzelf uitsluit, 
meer zichzelf wordt, sluit het in diezelfde mate de verdeeldheid met de ander 
uit. Dat is het resultaat dat de studie van Barendse oplevert en waar Hollak 
gebruik van maakt, mede om kritiek op Hegel in deze te leveren. Het vatten van 
de eenheid van de zijnden en hun streven naar “te worden die ze eigenlijk zijn 
– en niet meer dan dat” in de fysische wereld, de wereld gestructureerd volgens 
het materie-vorm schema, vereist een metafysisch wereldbeeld, dat de eindige 
zijnden begrijpt als participerend aan het oneindige zijn.     

We willen er met nadruk op wijzen dat beide wereldbeelden, het fysische 
en het metafysische, elkaar niet uitsluiten, dat ze niet onverzoenlijk tegenover 
elkaar staan, maar dat ze, metafysisch beschouwd, de twee zijnswijzen zijn 

414 Barendse, p. 51/52.
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waaronder de eindige zijnden zich in het zijn, en tot elkaar in het zijn verhouden 
en zich als zodanig kunnen manifesteren. 

Sterk vereenvoudigend zouden we kunnen zeggen, dat Hegels wereldbeeld 
in zekere mate stoelt op beide wereldbeelden, maar dat bij hem het accent is 
komen te liggen op het fysische. De metafysische wereld in haar relatie tot het 
volmaakt absolute ligt in haar volheid ten grondslag aan de fysische, waaraan 
dientengevolge het goddelijke, zoals dat door Hegel bij zijn ontwikkeling van 
de subject-object verhouding en de synthetische identiteit van het zijnde als 
zijnde werd voorondersteld en aangetoond, immanent is. De eenheid van de 
fysische zijnden die Hegel expliciteert is “gevolgelijk”415 aan de verhouding van 
het eindige zijn met het absolute zijn zoals die in het metafysische wereldbeeld 
tot uitdrukking komt.

De verdere metafysische implicaties van Hollaks artikel over de 
scheppingsidee

We willen nu dieper ingaan op centrale punten in Hollaks wijsgerige 
uiteenzetting van de traditionele scheppingsidee en wel om de volgende 
fundamentele reden: omdat in Hollaks visie deze idee van essentieel belang 
is voor het hedendaagse zelfbegrip. Dat betekende voor hem niet een zonder 
meer terugvallen op de traditionele uiteenzettingen van deze idee, want 
het wijsgerige begrip van de ervaringen van de moderniteit diende daarbij 
betrokken te worden, met name uiteraard de hegeliaanse filosofie. We zouden 
zelfs willen stellen, dat deze hernieuwde bezinning op de scheppingsidee voor 
Hollak een overwinning betekende op het werkelijkheidsverlies dat de huidige 
fase van de historie, de laatmoderniteit kenmerkt. Omgekeerd impliceert een 
dergelijke metafysica, die Hollak voor ogen stond, een verdiepte betrokkenheid 
bij de werkelijkheid.416 

Het is het metafysische wereldbeeld, dat vruchtbaar is voor een wijsgerige 
benadering van de scheppingsidee, omdat in dat wereldbeeld het scherpst de 
verhouding van het eindige zijn – dat gespannen is boven het eigen kunnen-
niet-zijn – met het oneindige zijn tot uitdrukking kan komen. Het is om die 
reden, dat Hollak op het eind van zijn artikel wijst op de noodzaak het fysisch 
compositum, ofwel het fysische wereldbeeld, via het metafysisch compositum, 

415 Wording, p. 84.
416 Zie zijn Afscheidscollege waarin zijn concept van de “hypothetische 

samenleving” centraal staat. Ten gevolge van de verwetenschappelijking van 
de samenleving heeft deze de hypothetische structuur van de wetenschappen 
als algemene attitude in zich opgenomen, met als gevolg het ontstaan van een 
‘hypothetische’ samenleving die gekenmerkt wordt door werkelijkheidsverlies.  
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ofwel het metafysische wereldbeeld, “in het geheel van de concrete zijns-
samenhang” te plaatsen.417

Hierboven418 hebben we bij Barendse gezien, dat het subject van 
het metafysische wereldbeeld slechts geopponeerd is aan het pure, 
ongekwalificeerde niet-zijn. Anders gesteld: de consequentie daarvan is dat 
eindige zijnden zich, naar hun metafysische zin, verhouden tot het absolute 
niets. Vandaar de metafysische zijnsvraag: waarom zijn er zijnden en niet 
veeleer niets? 

Op deze wijze geformuleerd doet het tweede deel van deze vraag eigenlijk 
de zin van die vraag bijna teniet daar het “veeleer niets” de mogelijkheid 
van het stellen van de vraag absoluut teniet zou doen. Zinvoller is het dus 
om bij het stellen van de vraag naar het zijn van de zijnden uit te gaan van 
de ontegenzeglijke positiviteit van de zijnden, maar dan wel tevens van hun 
eindigheid – hun niet kunnen instaan voor het eigen zijn in de meest sterke zin, 
hun “niets” –, wat dus impliciet verwijst naar het absolute zijn, de verwijzing 
die nu door de metafysische zijnsvraag expliciet gesteld wordt. Deze zou dan 
kortweg moeten luiden: waarom zijn er zijnden?

Het absolute niets is voor de eindige zijnden de afgrond waarboven hun zijn 
gespannen ligt en waaraan zij onttrokken worden door het absolute zijn. Deze 
afgrond van het absolute niets kan dus niet begrepen worden als een soort 
verklaringsgrond voor het oprijzen van de eindige zijnden uit dit niets, maar is 
voor het redelijke ‘zijnde’ mens het motief om te zoeken “naar de aard van dat 
absolute zijn dat, als de werkelijke en zinvolle grond van dit eindige zijnde”,419 
tevens logisch aan diens niet-zijn voorafgaat.420

Het is dus zinvoller om bij het stellen van de metafysische zijnsvraag uit te 
gaan van het positieve gegeven van de zijnden en deze (eindige) positiviteit te 
verbinden met het absolute, hoe complex het verder wijsgerig doordenken van 
deze verbinding ook zal blijken te zijn.421 Dit wijsgerig doordenken heeft bij 
Thomas in diens participatieleer zijn eerste uitwerking gekregen, waar Hollak 
gebruik van maakt. 

Het stellen en verder doordenken van de metafysische zijnsvraag, die haar 
religieuze pendant in de scheppingsidee heeft, neemt zijn uitgangspunt in het 
zelfzijn. Dat is de betekenis die de volgende uitspraak van Hollak heeft: “(...) dat 
het in de filosofie tenslotte gaat om het zelfbegrip van de mens en dat betekent 

417 Scheppingsidee, p. 319.
418 Pp. 237-239.
419 Dat dus niet vereenzelvigd mag worden met de afgrond van het absolute niets.
420 Causa sui, p. 162.
421 Waarbij Hegels begrip van de intelligibiliteit, waaronder het daarmee 

corresponderende menselijk zelfbegrip als causa sui, in deze complexiteit 
betrokken is.
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dat men alles tenslotte vanuit het zelfzijn als zodanig zal moeten trachten te 
begrijpen.”422 Hierin is door Hollak het zelfbegrip zoals dat door Hegel is 
geëxpliciteerd verdisconteerd, omdat door Hegel het eindige zelfzijn als Geist 
in Welt tot begrip is gebracht, maar nog niet op adequate wijze betrokken op 
de metafysische zijnsvraag zoals deze hierboven is geformuleerd, zo voegen 
we hieraan toe. Hollak verbindt dus Hegels, sterk fysisch geaccentueerde, 
wereldbeeld met het metafysische wereldbeeld.423 

Er kunnen ons inziens aan dit “zoeken” twee vormen onderscheiden 
worden, die ook weer innerlijk met elkaar samenhangen, al kunnen deze zich in 
de praktijk afzonderlijk voordoen. Wij bedoelen daarmee het volgende: Hollak 
spreekt van het zoeken naar de aard van dat absolute zijn dat logisch aan het 
niet-zijn (van het eindige zijnde) voorafgaat. Dit “logische” zoeken legt het 
accent op het doordenken van de innerlijke relatie van eindig zijn en oneindig 
zijn, dat is het metafysische project in meer specifieke zin.424 

Als een “logisch” zoeken leidt dit zoeken daarom tot een uiteenzetting 
van een meer onpersoonlijke band van de eindige zijnden met het oneindige 
zijn, namelijk als de absolute zijnsafhankelijkheid van het eindige zijn van 
het oneindige zijn. Als een existentieel, persoonlijk zoeken is daarentegen dit 
zoeken gericht op het absolute waarin nu juist het eindige zelfzijn als zodanig, 
het persoon-zijn diens absolute rustpunt kan vinden, dat wil zeggen in de 
relatie van de eindige persoon met de oneindige persoon. We zouden kunnen 
zeggen, dat Hollak beide vormen van zoeken combineert, terwijl bij Thomas 
bijvoorbeeld het accent meer op die eerste vorm van zoeken ligt.425

422 Een werkelijke metafysica, p. 156.
423 R. te Velde, ‘Metaphysics and the question of creation: Thomas Aquinas, 

Duns Scotus and us’, in:, C. Cunningham & P.M. Candler, jr. (Reds), Belief and  
metaphysics, London, 2007, p. 76; “The assumption here is that the meaning of 
‘creation’ is not restricted to religious belief or to the pre-modern experience 
of the world (which is of course no longer accesible to us moderns), but that its 
alleged truth and meaning is open to a genuine philosophical articulation. What 
people may assert in faith is not necessarily without fundamentum in re – that 
is, not without an intelligible basis in the general structure of human experience 
of reality.” In deze passage stelt R. te Velde dat het metafysische wereldbeeld en 
het religieuze wereldbeeld elkaar niet uitsluiten. Integendeel. Deze passage sluit 
aan bij Hollaks visie. 

424 Bij Hegel heeft dit “zoeken” geleid tot het begrip van de innerlijke eenheid 
van absolute rede en eindige rede, ofwel het begrip van de intelligibiliteit of 
“gevolgelijke eenheid” van alle werkelijkheid.

425 Cobben stelde in verschillende gesprekken, dat hij – de filosoof in het algemeen? 
– een dergelijk existentieel zoeken niet meer wijsgerig kan verantwoorden en 
dat dientengevolge aan dit zoeken en aan de eventueel daaruit voortvloeiende 
persoonlijke bevestiging van genoemde relatie geen algemene betekenis – voor 
de samenleving – gegeven kan worden. Wij menen echter, in navolging van de 
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Hollak formuleert zijn kritiek op Thomas eenzijdigheid als volgt: 

“In de thomistische traditie is te zeer de nadruk komen te liggen (....) op 
de scheppingsrelatie in zoverre ze afhankelijkheid zegt. Daardoor komen 
noch het persoon-zijn Gods, noch het het zelfmededelingskarakter  van de 
schepping, noch het zelfstandig-zijn van het schepsel voldoende tot hun 
recht (...).”426

Met de volgende retorische vraag onderstreept Hollak een en ander nog 
eens: 

“Doet een opvatting van de schepping, uitsluitend opgevat als totale 
afhankelijkheidsrelatie van het geschapene, niet juist te kort aan het 
wezenlijke van de scheppingsrelatie: dat ze is zelfmededeling Gods waarin 
het schepsel zichzelf van zijn schepper ontvangt?427 Wij trekken niet in 
twijfel dat scheppen van de kant van het geschapene een werkelijke, totale 
afhankelijkheidsrelatie inhoudt, (...), maar we menen dat dit het secundaire 
aspect is van het geheel, dat zelfmededeling van de kant van God en een 
zichzelf ontvangen van de kant van het schepsel zegt (...).”428

Met de “zelfmededeling van de kant van God” formuleert Hollak het 
primaire aspect van de scheppingsrelatie, dat dus eigenlijk ook het primaire 
aspect van de metafysische relatie eindig zijn-oneindig zijn is. Deze relatie is de 
persoonlijke relatie van de eindige persoon met de oneindige persoon, die “een 
werkelijk positieve wederzijdse relatie” is.429 Ons inziens is het door Hollak hier 
bedoelde reeds gelegen in de Beeld-evenbeeld metafoor uit Genesis. Gezien in 

intenties van Hollak, dat dit wel mogelijk is en wel mede door een hernieuwde 
ontvouwing van de algemene (!) betekenis van de transcendentalia in hun 
innerlijke relatie met de persoon, zowel met de eindige als met de oneindige, 
volmaakte persoon.

426 Scheppingsidee, p. 312.
427 Te Velde sluit zich hierbij aan: zie R. te Velde, ‘Over God als persoon. Kuitert, De 

Dijn en Thomas van Aquino’, a.w., p. 103: “Waar de scheppingsdaad resulteert 
in een wezen dat de zijnswijze van persoon heeft, daar manifesteert zich in de 
eenheid van vrije zelfstandigheid en afhankelijkheid de scheppende grond bij 
wijze van beeld (imago).” P. 103: “Dat beeld komt tot uitdrukking in de drie 
aspecten van het geest-zijn van de mens: ‘intellectualiteit’, ‘vrije wil’ en ‘zelf 
beschikkend vermogen’. Zo kunnen we de mens in zijn morele levenspraktijk 
beschrijven, naar het voorbeeld van zijn schepper, als wezen dat evenzeer zelf 
beginsel is van zijn activiteit, als zijnde in bezit van wil en macht over wat hij 
doet.” 

428 Scheppingsidee, p. 313.
429 Scheppingsidee, p. 313.
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het licht van het bovenstaande drukt deze metafoor de relatie van het oneindige 
zelfzijn (: de persoon God) met het eindige zelfzijn (: de menselijke persoon) uit. 
In deze vormen van identiteit – de oneindige vorm en de eindige vorm – ligt de 
overeenstemming van Beeld en evenbeeld. 

Hollak wijst er echter op, dat het onderscheid tussen de oneindige vorm 
als de volmaakte vorm en de eindige vorm als de onvolmaakte vorm goed vast 
gehouden moet worden.430 Wij stellen daarom, dat er dus op het vlak van de 
vorm zowel eenheid als absoluut onderscheid bestaat. Maar dat geldt evenzeer 
voor de inhoud van de vorm. De inhoud van de vorm bestaat uit de homologie 
van de transcendentalia – het Goede, Schone en Ware – met het zijnde als 
zijnde, de transcendentalia die nu juist daar waar zij één zijn met de hoogste 
gestalte van zijn, namelijk de persoon, hun volle omvang bereiken. Met dien 
verstande, dat zij in de volmaakte persoon uiteraard volmaakt aanwezig zijn 
en in en door de eindige persoon daarentegen slechts op eindige, onvolmaakte 
wijze tot uitdrukking kunnen komen. De inhoudelijke overeenstemming 
tussen de oneindige persoon en de eindige persoon – de inhoudelijke 
overeenstemming tussen Beeld en evenbeeld – berust op de transcendentalia.431 
De zelfverwerkelijking van de eindige persoon is dientengevolge erop gericht 
deze inhoud tot uitdrukking te brengen; een streven dat ten enenmale de 
volmaakte persoon niet toegedicht kan worden, daar deze zelf in alle volheid 
het Goede, Schone en Ware in eeuwigheid is.432

Hollak spreekt over het gemeenschappelijke motief bij Thomas en Hegel, 
namelijk het “synthetisch identiteitsprincipe” – de identiteit van identiteit en 
onderscheid –, waarbij volgens Hollak beiden echter de oneindige, volmaakte 
vorm van zelfzijn en de eindige, onvolmaakte vorm van zelfzijn niet op 
evenwichtige wijze met elkaar verbonden hebben.433

De “zelfmededeling Gods” vat de twee aspecten van de scheppingsrelatie 
samen: de afhankelijkheidsrelatie in de zin van het naar hun zijn en wezen in 
het zijn geplaatst zijn van de  eindige zijnden en, met betrekking tot de mens, 
een in het zijn geplaatst zijn dat tegelijk persoon-zijn zegt, en dus vanzelf in 
beginsel een persoonlijke relatie inhoudt.

430 Scheppingsidee, p. 312 en 317.
431 B’eresjiet/Genesis: “God zag, dat het goed was.”
432 In die zin moet dan ook ons inziens het motto dat wij boven het Voorwoord 

hebben geplaatst geïnterpreteerd worden: een cultuur zal – zoals dat voor de 
persoon geldt – gericht moeten zijn op de transcendentalia, wil zij zijn. Naar de 
mate waarin een cultuur – dus haar dragers, de personen – dit tot uitdrukking 
brengt, bezit zij een daarmee overeenstemmende waarde. Een cultuur gaat ten 
onder wanneer zij aan deze eis niet meer voldoet. Zie ook de onderwerpen van 
de hoofdstukken 7 en 8.

433 Scheppingsidee, p. 312.
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In zijn proefschrift Participatie en substantialiteit; over schepping als 
participatie in het denken van Thomas van Aquino, schenkt R. te Velde in twee 
noten434 enige aandacht aan het hier behandelde artikel van Hollak. Uit die 
noten spreekt enerzijds waardering voor het werk van Hollak, maar anderzijds 
ook  een zekere negatieve kritiek.

Op dat laatste willen we nu in het kort ingaan, omdat ons inziens een kritiek 
op Te Veldes kritiek de betekenis van de scheppingsrelatie voor het hedendaagse 
zelfbegrip, zoals deze door Hollak is uiteengezet, duidelijker naar voren komt.

Daartoe zullen we Te Veldes noten geheel citeren. 

“Vgl. Hollak, “Wijsgerige reflecties over de scheppingsidee”, p. 91: 
“Een zelfmededeling die, als ze resulteert in een redelijk schepsel, het 
karakter krijgt van een zelfopenbaring, waardoor het menselijk verstand 
Gods bestaan als eerste oorzaak van zijn eigen bestaan uit die geschapen 
werkelijkheid zelf kan achterhalen.”
“Zelfopenbaring” lijkt ons te sterk uitgedrukt; onze natuurlijke kennis 
van God is gebaseerd op diens similitudo in de schepping. Gods wezen ligt 
eerder achter deze gelijkenis verborgen dan dat ze erdoor onthuld wordt. 
Van zelfopenbaring kan slechts gesproken worden binnen het perspectief 
van de genade.” 

Het centrale punt in Te Veldes kritiek op Hollak is de “genade”; daar komen 
we hieronder op terug.

Is Te Veldes kritiek met betrekking tot de “zelfopenbaring” bij Hollak 
terecht? De “zelfopenbaring” waar Hollak over spreekt leidt, voorlopig, slechts 
tot een positieve bevestiging van Gods bestaan, dus nog niet direct tot volledige 
openbaring van diens wezen. Het is te vergelijken – om een ‘similitudo’ te 
gebruiken – met een eerste onmiddellijke confrontatie met een ander, die we 
tegelijk als een bestaande persoon ervaren en bevestigen, maar die we uiteraard 
dan nog niet diep in zijn of haar innerlijk doorgronden.435

De zelfopenbaring van dat “bestaan” leidt volgens Hollak wel tot het besef 
dat “Het inwendige, absolute leven Gods (...) volmaakt samen-zijn (moet zijn) 

434 Vrije Universiteit, Amsterdam, 1991, noot 12, p. 282 en noot 14, p. 283. (Hierna 
te noemen: Te Velde 1991).

435 Vgl. Scheppingsidee, p. 308: “Als (...) het schepsel werkelijk iets zelfstandigs is 
en God zijn schepper, dan moet er ook een werkelijke positieve relatie bestaan 
tussen God en zijn schepselen.” Deze positieve relatie is een relatie tussen 
personen – i.c. de oneindige persoon God en de mens als eindige persoon. Wij 
voegen daaraan toe, dat de mens op grond van zijn geestelijk wezen open staat 
voor deze relatie en voor de “genade” in de zin van Te Velde, een openheid die 
niet aanwezig is in de andere eindige zijnsvormen.
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(...),”436 maar hóe dat absolute leven inhoudelijk verder is, dat blijft verborgen. 
Uit het besef van het “volmaakte samenzijn Gods” volgt, dat dat samenzijn ook 
“volmaakte intersubjectiviteit” zegt.437

In de tweede noot komt Te Velde tot een gelijksoortige kritiek op Hollak en 
ook hier is de “genade” van centrale betekenis voor Te Velde. 

“Met de kritische opmerkingen van Hollak t.a.v. Thomas’ scheppingsidee 
als zou daarin de afhankelijkheidsrelatie van het schepsel-zijn benadrukt 
worden (...) kunnen we op zichzelf wel instemmen, maar het lijkt ons dat 
deze kritiek verkeerd gericht is.” 

Te Velde bedoelt daarmee, dat Thomas, voor zover deze de scheppingsrelatie 
vanuit een onpersoonlijk metafysisch zijns-perspectief beschouwt, dit 
tekortschieten met betrekking tot het uiteenzetten van een intersubjectieve 
relatie God-mens niet verweten kan worden, daar volgens Te Velde deze pas: 

“binnen de genade gegeven (is), niet binnen de schepping. Daarom heeft, 
zo lijkt ons, de idee van God zoals die door ons gevormd wordt uitgaande 
van de geschapen similitudo noodzakelijk een zeker onpersoonlijk karakter 
van een “universele zijnsoorzaak”. Binnen de context van de schepping kan 
nog niet de volle intersubjectieve zin van de verhouding van God tot zijn 
schepsel (tot de mens) tot uitdrukking worden gebracht. (Vgl. Hollak, a.c., 
p. 92).”438 

We zullen hier niet ingaan op de vraag of in de Genesis-metafoor van het 
jodendom reeds het persoonlijke karakter van de similitudo impliciet gegeven 
is. Wij menen dat dat wel het geval is, maar laten het daarbij. Het is natuurlijk 
Jezus Christus – of, zo men wil, Jesjoea Hamaschiach – die voor Te Velde de 
genade belichaamt. Hij zegt daarover: 

“Onder genade verstaat Thomas specifiek de christelijke genade, de genade 
die de mens door Christus’ heilswerk deelachtig is geworden.”439 

Als we ons bepalen tot de betekenis die deze belichaming voor onze en Te 
Veldes metafysische beschouwingen heeft, dan kunnen we stellen dat daarmee 

436 Scheppingsidee, p. 314.
437 Scheppingsidee, p. 315.
438 Te Velde 1991, noot 14, p. 283.
439 Te Velde 1991, p. 283/284.
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inderdaad de verhouding schepper-schepsel expliciet440 tot een persoonlijke is 
geworden.  

Het is deze “genade” die in de westerse cultuur als een van haar belangrijkste 
elementen is gaan functioneren. Bij zijn metafysische uiteenzettingen over de 
scheppingsidee heeft Te Velde de ontwikkeling van het moderne, autonome 
subject – dat in de hegeliaanse filosofie tot begrip is gebracht – er niet bij 
betrokken, terwijl hij toch ook met “substantialiteit” bij Thomas de eigen 
zelfstandigheid van het schepsel, i.c. de menselijke persoon, tot uitdrukking wil 
brengen.

Ons inziens wordt door Hegel een van de belangrijkste facetten van de 
“genade” als de “zelfmededeling en -openbaring van God” met het volgende 
verwoord: “Diese Idee (der Freiheit) is durch das Christentum in die Welt 
gekommen, nach welchem das Individuum als solches einen unendlichen Wert hat 
(...).”441 Het is op grond van deze verkondiging expliciet geworden, dat de mens 
persoon is, een absolute waarde is, waarmee de intersubjectieve relatie God-
mens, die met de Genesis-metafoor reeds gegeven was, expliciet geworden is, 
wat een verdere ontwikkeling daarvan mogelijk maakt.

Deze “genade” is in de Europese cultuur haar werk gaan doen. En daarmee 
is deze ook deel gaan vormen van de westerse metafysica – en wijsgerige 
antropologie, zouden we daaraan kunnen toevoegen. De absolute waarde 
van het individu, waarover Hegel spreekt, heeft in beginsel haar hedendaagse 
gestalte in de democratische rechtsstaat en in de universele mensenrechten 
gekregen. Aan de democratische rechtsstaat ligt de absolute waarde van het 
individu ten grondslag.

Het begrip van de menselijke persoon en haar autonomie is in de moderniteit 
verder tot begrip gebracht en tot ontwikkeling gekomen – een ontwikkeling 
van de menselijke persoon die Thomas en diens hiërarchisch geordende 
middeleeuwse samenleving nog niet kenden – en deze is de grondslag gaan 
vormen van de vrije samenleving. 

Wij menen daarom, dat een hedendaagse werkelijke metafysica, zoals 
Hollak voor ogen stond, de “genade”, in de zin van het besef van de autonomie 
en de absolute waarde van de eindige persoon en haar relatie met de absolute 
persoon, in zich opgenomen heeft. Dit stemt ons inziens overeen met de 
hierboven reeds vermelde aanbeveling van Hollak het fysisch compositum – 
ofwel het fysische wereldbeeld – via het metafysisch compositum – in sterke 
zin is dat de menselijke persoon als zodanig – “in het geheel van de concrete 

440 De verkondigingen van Jezus Christus – geworteld in het jodendom –  hebben 
ertoe geleid dat de bewustwording van het “persoon-zijn”  in de westerse cultuur 
een essentiële stap vooruit gemaakt heeft.

441 WU 6, § 482. 
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zijns-samenhang te plaatsen”.442 Aan het slot van deze confrontatie van Te 
Velde en Hollak met betrekking tot hun waardering van de participatieleer van 
Thomas kunnen we ons afvragen wat deze confrontatie nu heeft opgeleverd. 
Te Velde stelt, dat een uitsluitend wijsgerige benadering van de scheppingsidee 
als participatieleer, in de zin van de innerlijke verhouding van God en mens, 
tekort schiet omdat daaraan een essentieel religieus element, de genade in de 
zin van de openbaring in de gestalte van Jesjoea/Jezus, ontbreekt. 

Kortom, in de visie van Te Velde dringt een uitsluitend wijsgerige 
doordenking van de scheppingsidee in de vorm van de participatieleer, niet door 
tot de betekenis die God heeft voor de mens daar deze slechts in de openbaring 
tot uitdrukking kan komen. Maar deze heeft Hollak nu juist in zijn metafysica 
verdisconteerd, zoals deze in het hegeliaanse zelfbegrip van de mens als eindig 
zelfzijn gestalte heeft gekregen: de mens als eindig zelfzijn is persoon. De 
drieduizendjarige historie van de westerse mens – waarbij dus de geschiedenis 
van het jodendom en van de klassieke Oudheid is meegerekend – heeft in 
principe de “oneindige=absolute waarde” van het individu443 opgeleverd, op 
basis waarvan nu juist de innerlijke, persoonlijke verhouding van de eindige 
persoon met de oneindige persoon verder doordacht kan worden. Te Velde’s 
accentuering van de zuiver religieuze component van deze verhouding, houdt 
dan ook een aansporing in de wijsgerige, metafysische betekenis daarvan voor 
het huidige zelfbegrip verder te doordenken. Gezien in dit licht is het niet zo 
vreemd, dat Hollak ooit stelde, dat “een werkelijke metafysica tevens religieuze 
ervaring is.”444   

442 Scheppingsidee, p. 319.
443 WU 6, § 482.
444 Een werkelijke metafysica, p. 164. Zie: P. Cobben, ‘Recht en religieus geweten. 

Een vergelijking tussen Paul Scholten en Hegel’ in: A. Ellian, T. Slootweg en 
C. Smith (red.), Recht, beslissing en geweten. Beschouwingen naar aanleiding 
van Paul  Scholten, Deventer, 2010, p. 63: Cobben heeft het concept van het 
“filosofisch geweten” geïntroduceerd. “Hegels filosofisch geweten wordt 
in innerlijke samenhang met de rechtsgemeenschap ontwikkeld. Een vrije 
rechtsgemeenschap vooronderstelt een filosofisch geweten (alhoewel een 
lange historische ontwikkeling nodig is om dit ook expliciet in te zien). Het 
filosofisch geweten creëert daarom geen nieuwe geslotenheid, maar komt toe 
aan alle zelfbewuste wezens. Filosofisch en religieus geweten staan bij Hegel 
niet los van elkaar. De explicitering van het filosofische geweten veronderstelt 
de ontwikkeling van het religieuze geweten. Het religieuze geweten is een 
specifieke, aan de traditie van een bepaalde religie gebonden, voorstellingswijze 
van het filosofisch geweten. Pas in het filosofische geweten wordt het religieuze 
geweten in zijn zuivere vorm tot begrip gebracht. Het filosofische geweten 
doet recht aan het individu überhaupt, los van de (religieuze) traditie waarin 
dit staat.” “Op het niveau van het filosofische geweten zijn noties als die van 
een “persoonlijke god” of “onsterfelijkheid van de ziel” niet inzichtelijk. Ze 
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In verband met onze behandeling van het volgende artikel van Hollak 
willen we hier nog beknopt ingaan op de verhouding eindig zijn-oneindig zijn 
zoals deze in de participatieleer wordt uiteengezet. In dat artikel zet Hollak 
namelijk uiteen wat onder een “objectieve rangorde van ‘waarden’” verstaan 
kan worden. Hij laat zien dat deze rangorde ontspruit aan het zijnde als zijnde; 
dat betekent voor het “zijnde” mens dat diens zelfverwerkelijking door deze 
rangorde genormeerd moet zijn.

Daar de participatieleer tevens een leer over het streven naar  
zelfverwerkelijking van de eindige zijnden inhoudt, dus in het bijzonder het 
morele streven van de mens in die zin, is er zodoende een zakelijk verband 
tussen Hollaks wijsgerige reflecties over de scheppingsidee en zijn artikel over 
‘waarden’.

Bij zowel Hegel als de thomisten is sprake van zelfverwerkelijking van de 
eindige zijnden en van de mens in het bijzonder – in het thomisme als “streven 
naar zijnsperfectie” aangeduid –, daarin stemmen ze overeen; maar wat betreft 
de uiteindelijke  betekenis daarvan verschillen ze fundamenteel.

In het thomisme wordt, zoals we aan de hand van Hollaks uiteenzetting 
hebben laten zien, de verhouding van oneindig zijn en eindig zijn begrepen als 
de vrije scheppingsdaad van God die het eindige zijn voortbrengt en dat dus 
het eindige zijn niet als noodzakelijk uit het wezen van het oneindige, of “het 
Ene” voortvloeit. Het is op de wijze van de participatieleer, dat de thomisten de 
religieuze scheppingsidee wijsgerig tot uitdrukking brengen. Het voortkomen 
van het eindige zijn uit het oneindige zijn is in het thomisme een vrij laten 
deelhebben aan het oneindige zijn en aan-zichzelf-gegeven-zijn van het eindige 
zijnde.

Hegel daarentegen laat de graden van identiteit – het stoffelijke, het 
organische, het geestelijke – logisch zich uit elkaar, op de grondslag van 
hun aller metafysische eenheid, tot de relationele totaliteit ontwikkelen, 
tot het absolute, ofwel het zijnde als zijnde. Deze innerlijk noodzakelijke 

behoren niet tot het domein van de filosofie, maar tot de persoonlijke religieuze 
overtuiging. Door het onderscheid te maken tussen het religieuze en filosofische 
geweten is Hegel daarom in staat het onderscheid tussen geloof en rede vast te 
houden. Daardoor vermijdt hij het religieuze fundamentalisme van Scholten, 
maar hoeft hij toch niet af te zien van de morele potentie van het geweten die 
bij Scholten zo centraal staat.” Bij Hollak gaat het erom, dat de idee van de 
religieuze verhouding van alle personen (‘gevoed’ door de transcendentalia, die 
bijvoorbeeld de mensenrechten funderen) leidt tot verdiept zelfbegrip, dat de 
toekomstige geschiedenis van de mensheid dient te vormen. Zie bijvoorbeeld 
het slot van Scheppingsidee waar eigenlijk metafysisch inzicht en religieuze 
ervaring en inzicht met elkaar worden verbonden met betrekking tot “waarlijke 
menselijke vrijheid” en “vrije menselijke samenleving”.  



250

Deel 1 – Hoofdstuk 3

zelfverwerkelijking van het absolute representeert voor hem “schepping”.445 
Hollak confronteert dus in deze studie over de scheppingsidee Hegels leer 
van het tot begrip gebrachte zijnde als zijnde, dat is het naar zijn categoriale 
zijnsvormen ontvouwde materie-vorm schema, of “fysisch compositum” zoals 
Hollak het noemt, met de participatieleer waarin het zijnde als metafysisch 
geheel van essentie en existentie wordt begrepen. 

De vraag kan gesteld worden waarin dit laatste van Hegels aanpak verschilt, 
daar diens Logik nu toch juist de logische ontvouwing van Sein naar Wesen 
en hun beider concrete samenvatting in het Begriff behelst. Het antwoord 
daarop kan als volgt gegeven worden: daarmee expliciteert Hegel weliswaar 
de wording – dat is als causa sui – van de zijnden als fysische composita tot 
hun, of de, concrete relationele totaliteit, de absolute Idee, waarin en waardoor 
de op zichzelf abstracte, onontwikkelde zijnden naar hun logische structuur 
tot zijnden als zijnden ontwikkeld worden. Maar in de participatieleer hebben 
de zijnden, als individuele essentie-existentie eenheid, daarentegen een 
onmiddellijke relatie tot het aan hen transcendente, oneindige zijn.

Dat laatste impliceert dat het zelfzijn evenzeer onmiddellijk deelheeft aan 
en openstaat voor de transcendentalia van het zijn: het Schone, Goede en 
Ware. Ook deze, zo zullen we zien, zijn in Hegels geestesfilosofie aanwezig. Ze 
vormen bij hem de drie concrete gestalten waarin de absolute Idee als absolute 
geest tot uitdrukking wordt gebracht, namelijk als die Kunst, die geoffenbarte 
Religion en die Philosophie. Geheel consequent, want de transcendentalia, als het 
boven-categoriale, inhereren totaal het zijnde als zijnde en daarmee evenzeer 
de afzonderlijke zijnsvormen. De transcendentalia verkrijgen echter niet hun 
concrete gestalten in en als deze totaliteit, deze verkrijgen ze binnen de sfeer 
van de eindigheid nooit, ze zijn niet als zodanig aanwezig te stellen. 

Voor Hegel geldt ook, dat de zelfverwerkelijking van de eindige zijnden 
die gericht is op en door het Ware, Goede en Schone – en wel bij de mens als 
eindige lichamelijke geest op zelfbewuste wijze – nooit de oneindigheid van 

445 De concrete identiteit, de identiteit van identiteit en onderscheid, manifesteert 
zich op de wijze van de onderscheiden zijnssferen, die op grond van dit algemene 
innerlijk wezen in innerlijke relatie tot elkaar staan, in eenheid met elkaar zijn. 
Deze verhoudingswijzen heeft Hegel in de Enzyklopädie ontwikkeld. Maar 
tevens is de goddelijke immanentie, ofwel de absolute rede als het beginsel van 
de concrete identiteit transcendent aan die vormen van (zelf)zijn; dit zouden 
we de absolute verhouding van de vormen van (zelf)zijn tot hun grond bij 
Hegel kunnen noemen. Het essentiële verschil met de traditionele wijsgerige 
uiteenzetting van de scheppingsrelatie is, dat Hegel daarmee weliswaar de 
begrippelijke, fysische structuur van het zijnde als zijnde in principe heeft 
uiteengezet, maar het in het zijn gesteld zijn van de zijnsvormen in de meest 
sterke zin, zoals bedoeld in de traditionele scheppingsleer, uit het oog heeft 
verloren.
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de transcendentalia als zodanig in de eindigheid tot uitdrukking kan brengen. 
Voor Hegel is daarmee de kous af, zouden we kunnen zeggen. In de volgende 
studie van Hollak waarin hij Max Schelers materiële-waarden leer behandelt, 
zullen we echter zien, dat de transcendentalia als het in-zich-waardevolle 
van de zijnden als zijnden betrokken worden op het volmaakte absolute, de 
persoonlijke God.

De transcendentalia zijn de absolute oriëntatiepunten waar de menselijke 
geest juist als geest zich op richt en die, in diens zelfverwerkelijking of in diens 
streven naar zijnsperfectie, steeds weer een eindige, inhoudelijke vervulling 
krijgen. 

Met deze summiere explicatie hebben we het kader willen vormen waarmee 
de betekenis van het onderwerp van de volgende door ons te behandelen studie 
van Hollak, naar wij hopen, duidelijk wordt. In het volgende artikel behandelt 
Hollak namelijk de materiële waarden als voortvloeiend uit de participatie 
van het eindige zijn aan het oneindige, volmaakte zijn, waarin de gegeven 
zinvolheid van de werkelijkheid gelegen is. Deze zin is nu juist betrokken op 
het primaat van het geestelijk-zijn van de mens, waarvoor en waarin deze zin 
zich manifesteert.

Kan men zinvol van een objectieve rangorde van ‘waarden’ spreken ?

In dit artikel, dat in de tijd onmiddellijk aansluit bij de vorige studie, behandelt 
Hollak één van de andere zijden van de scheppingsverhouding. We zouden de 
strekking van deze verhandeling met de volgende vraag kunnen aangeven: wat 
betekent de scheppingsverhouding, dat is metafysisch gezien de verhouding 
eindig zijn-oneindig zijn, inhoudelijk voor de zelfverwerkelijking van de mens 
juist als geestelijk wezen?

Pas op het eind van het artikel wijst Hollak erop dat de hele kwestie van 
de materiële-waarden leer, op het ontwikkelen waarvan Scheler met het 
oog op het zich in geestelijke acten tot uitdrukking brengende persoon-zijn 
van de mens de weg heeft gewezen, ten slotte geplaatst moet worden in de 
relatie van de mens met het absolute. Dat wil zeggen, dat “al het eindige in-
zich-waardevolle begrepen moet worden in relatie tot de Oneindige in zich 
waardevolle persoonlijke Geest”.446 

446 Objectieve rangorde, p. 333.  Zie ook J. Nota, Max Scheler. Een worstelen om 
het wezen van den mens, Utrecht/Brussel, 1947, p. 189, noot 4: “Scheler beziet 
den mens nog te weinig ontologisch en in zijn zoeken naar een oplossing voor 
de God/Mens verhouding gaat hij voorbij, dat de mens participeert aan de 
Goedheid Gods en dus zijn wet en de waarden zelf  ‘modo participato’ is.”
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Hollak begint zijn artikel met erop te wijzen hoe ‘waarden’ begrepen dienen 
worden; tegelijk bevat dit een kritiek op Schelers opvatting daaromtrent. In de 
eerste plaats neemt Hollak Schelers concept van het connaturele waarde-kennen 
over. Aan dit concept ligt het inzicht ten grondslag, dat de mens als geestelijk 
wezen met kwalitatief van elkaar onderscheiden geestelijke – niet van het 
stoffelijke, het organische afhankelijke – acten op de werkelijkheid betrokken 
is. De menselijke geest is “in zekere zin alles”,447 dat wil in deze context zeggen, 
dat met de onderscheiden wijzen waarop de werkelijkheid zich voor kan doen, 
acten van de menselijke geest accorderen, dus met de betreffende aard van een 
bepaalde uitsnijding van de werkelijkheid overeenstemmen. Dat betekent dat 
dergelijke acten, daar zij beantwoorden aan deze aard, op deze aard als zodanig, 
en dat is in het geval van ‘waarden’ gevoelsmatig, “antwoord geven” en de mens 
in een nadere, zelfbetrokken reflectie op deze communicatie tot inzicht in de 
betekenis daarvan kan komen.

Het primaat van het natuurwetenschappelijke kennen heeft daarentegen 
ertoe geleid, dat menselijk kennen uniform wordt opgevat, en wel zodanig dat 
de veelvormige geledingen van het zich geestelijk verhouden van de mens tot 
de evenzeer veelvormige werkelijkheid voor onze tijd vrijwel geheel verloren 
schijnt te zijn gegaan. 

Wat het kennen van ‘waarden’ betreft, spreekt Hollak, in navolging 
van Scheler, van “waardevoelen”, dat wil zeggen dat ‘waarden’ ons in een 
emotionele, geestelijke act gegeven zijn. Ons antwoord op iets werkelijks in die 
zin is ons in de vorm van een emotie, waarbij ons gehele zelfzijn betrokken is, 
gegeven.448 

Vandaar dat men tegenwoordig in dergelijke gevallen van “dat voel ik nu 
eenmaal zo” spreekt, waardoor een en ander schijnbaar tot een puur subjectieve 
houding gereduceerd zou kunnen worden. Het tegendeel kan echter het geval 
zijn: deze vorm van kennen heeft objectieve status door de wijze waarop 
werkelijkheid ‘waardevol’ kan zijn. Het spreekt ons zelfzijn als zodanig aan.

Hollak begint de verschillende wijzen waarop men van ‘waarden’ spreekt te 
onderscheiden van elkaar om tot een juist en objectief begrip ervan te komen.

Zowel het op zich stellen van ‘waarden’ – wat Scheler doet door in zijn 
gehele werk het “rijk der waarden” te stellen naast het rijk van de werkelijke 

447 Thomas van Aquino zegt: “Anima est quodammodo omnia”, de geest van de 
mens is in zekere zin alles. Hoe meer iemand persoon, mens is, des te meer 
omhelst hij het huidige ogenblik en leeft hij daarin al wat hem voorafging en 
hem omringt.  Thomas van Aquino, “De Veritate”, Summa Theologiae, I, q. 14, 
art. 1; I, q. 16, art. 3. Thomas citeert hier en geeft commentaar op de definitie van 
Aristoteles, III, De anima, c. 8, lect. 13. 6.  

448 Een dergelijk affectief antwoord bevindt zich op een ander plan dan de 
lichamelijke prikkelgevoeligheid voor enigerlei stimulus.
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dingen – en het “zo te spreken van ‘waarden’ en van ‘iets dat goed of waardevol’ 
is alsof waarde een qualiteit zou zijn die enerzijds idealiter op zich gesteld en 
anderzijds toch ook weer als een aparte eigenschap van iets naast andere 
beschouwd zou kunnen worden”449 moet afgewezen worden om tot het juiste 
inzicht in ‘waarden’ en de – objectieve – betekenis daarvan voor het zelfzijn van 
de mens  te komen.

We dienen daarom te begrijpen, dat het in deze sfeer gaat om “in zich 
waardevolle goederen, toedrachten, handelingen.”450 Dat wil zeggen: 

“De intentionaliteit eigen aan het vatten van iets reëels als in zich waardevol 
is (…) het verstaan van een aanwezige realiteit door haar feitelijke 
verwerkelijking heen in haar concrete, volle, idee.”451 

Dus, de feitelijke waarde van iets is relatief ten opzichte van en wezenlijk 
betrokken op zijn gestalte zoals deze maximaal zou kunnen en moeten zijn, dat 
is de volle verwerkelijking van zijn zijn en wezen, zijn absolute waarde. 

We zien hier hoe Hollak het connaturele waarde-kennen en -voelen 
onderbouwt en versterkt met de hegeliaanse leer van het zijnde als zijnde: het 
is aldaar dat de (absolute) idee de eenheid is van begrip en werkelijkheid. Dat 
wil zeggen: de concrete eenheid van de (zijns)identiteit van enigerlei zijnde met 
zijn, met zijn identiteit overeenstemmende, bepalingen. Naar de mate waarin 
deze eenheid bereikt wordt is het feitelijke zijnde meer waar en daarmede tevens 
meer waardevol – want wezenlijk betrokken op zijn in-zich-waardevol zijn –, 
heeft het betreffende zijnde meer de absolute zin van zijn bestaan benaderd.452 

Hollak waarschuwt er voor de verhouding van de feitelijke realisatie en 
de volmaakte vorm van het betreffende goed of de handeling niet abstract-
negatief tegenover elkaar te stellen, waardoor het feitelijke tot iets ‘waardeloos’ 
en de ‘waarde’ tot iets abstracts, puur ideëels zou verworden. ‘Waarde’ en 
‘waardedrager’ staan in een materiële wezenssamenhang tot elkaar.453 

Hollak gaat dan over tot het waarde-vol zijn van iets nader te differentiëren 
in “het in-zich-waardevolle, het objectieve goed voor mij en het slechts 
subjectief bevredigende”454 teneinde tot de objectieve rangorde van ‘waarden’ 
te komen, om te laten zien in welke zin deze rangorde van wezenlijke betekenis 
kan zijn voor de verwerkelijking van de mens als geestelijk wezen. Want om dit 
laatste gaat het.

449 Objectieve rangorde, p. 320.
450 Objectieve rangorde, p. 320/321.
451 Objectieve rangorde, p. 321.
452 Zie het Hegel-citaat over Sinn als motto aan het begin van hoofdstuk 2.
453 Objectieve rangorde, p. 323.
454 Objectieve rangorde, p. 323/324.
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De zelfverwerkelijking van de mens, van het zelfzijn, dient gericht te zijn op 
het in-zich-waardevolle en kan en mag niet begrepen worden als een immanente 
drang tot zelfontplooiing. Met het in die zin gericht zijn op ‘waarden’ is de 
mens gericht op en geleid door het aan hem transcendente, de zin die gelegen 
is in de participatie aan het absolute zijn, dat het absoluut goede is.

Hollak heeft, wat dit aspect van de scheppingsverhouding betreft, een 
radicaal onderscheid dat Scheler heeft gemaakt, overwonnen. In zijn studie 
Probleme  der Religion455 stelt Scheler namelijk dat het object van de “religieuze 
act” het absoluut “goede” is, en dat het object van de metafysica primair het Ens 
a se, het absolute zijn is, en dat de metafysica niet in staat is, zoals de religieuze 
act daarentegen wel, dit als het absoluut goede te bepalen. Ons inziens komt 
dit rigoureuze onderscheid voort uit Schelers, hierboven reeds door Hollak 
bekritiseerde, uiteenrukken van de zijnssfeer en de waardensfeer. Als dit 
onderscheid al niet geldt voor het eindige in-zich-waardevolle goed, dan geldt 
dit zeker niet voor de absoluutheidssfeer waar absoluut zijn en absoluut goed-
zijn in volmaaktheid samen zijn. Zodoende kan de metafysische act die zich 
richt op het absolute zijn eveneens het absoluut goed-zijn daarvan viseren en 
nader uiteen zetten.

Hieronder456 zullen we ingaan op Schelers behandeling van de verhouding 
van religieuze act en metafysische act, waarbij niet in het minst het viseren 
door de metafysica van het absolute als absoluut persoon aan bod zal komen.

Als we nog eens terugblikken naar het eerste door ons behandelde artikel van 
Hollak, dan zien we dat Hollak door en door consequent blijft in zijn opvatten 
van de mens als eindig en in het, juist in die zin, daarmee gepaard gaande gericht 
zijn van de mens op het absolute. Want dit artikel over ‘waarden’ is een verdere 
inhoudelijke bepaling van wat hij in ‘De wording van de menselike geest’ op de 
volgende manier zegt: 

“(...) het daadwerkelijke willen van een zodanige toekomstige mensheid 
(…) dat daarin haar historiciteit het vormgevende element uitmaakt, 
d.w.z. in het positieve willen van een mensheid die de veelheid van haar 
waardebelevingen (de vitale, cultuur, innerlijke en zedelijke waarden) in 
een steeds verdergaande actualisering van een principieel onherleidbare 
bestaansvolkomenheid tot uitdrukking kan en wil brengen”.457 

Een streven dat overeenstemt met wat in de thomistische participatie- en 
circulatieleer het streven naar zijnsperfectie wordt genoemd. 

455 Zie Hoofdstuk 4. 
456 Zie hoofdstuk 4. 
457 Wording, p. 91.
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De volgende en laatste studie die wij van Hollak behandelen, “Van causa sui 
tot automatie”, zouden we een menetekel aan de wand van de (laat)moderniteit 
kunnen noemen. Dat wil zeggen, dat in deze studie, afgezien van het belichten 
van de eigen positieve elementen van de moderniteit, de diepste wijsgerige 
redenen worden aangegeven voor de bedreiging en het teloor gaan van al het 
positieve dat in de vorige studies werd ontvouwd. Dat alles is onder de noemer 
te brengen van de versluiering, de vertroebeling of zelfs het totaal verzaken van 
de verhouding van de mens tot het absolute. In enkele woorden samengevat: de 
hedendaagse overtuiging dat de mens slechts eindig is.

Hollak wil met deze studie laten zien waar in de moderniteit de oorzaak 
ligt voor deze val in de afgrond van de eindigheid. Deze waarschuwing aan het 
adres van de moderniteit vinden we aan het slot van zijn oratie:458 

“Zolang (…) de moderne westerse wijsbegeerte (…) (de) volledige 
theoretische reflectie in zich van de causa-sui-idee niet voltrekt, zal ze 
(…) in een of andere vorm van verabsolutering van deze idee bevangen en 
daarmede in die zelfoverschatting gevangen blijven die in de hedendaagse 
zelfverbijstering en zelfvervreemding van de westerse geest haar 
vernietigende459 uitwerking toont”.

Met onze analyse van Hegels geestesfilosofie in de hoofdstukken 5 en 6 
willen wij een aandeel leveren aan genoemde theoretische reflectie, door het 
positieve van Hegels filosofie als mede het tekortschieten daarvan te belichten. 
Maar voor het zover is zullen wij in grote lijnen Hollaks studie over de causa-
sui idee weergeven.

Van causa sui tot automatie

Als we kunnen stellen dat de filosofie van begin af aan het absolute tot 
uitdrukking, ofwel tot begrip heeft willen brengen – een streven dat in de 
huidige tijd, moe geworden van al die pogingen, nu juist afgezworen schijnt 
te zijn – en dat daarmee tevens het zelfbegrip van de mens samenhing, want 
in dat wijsgerige denken de innerlijke relatie van de mens tot het absolute 
noodzakelijkerwijs naar voren brengend, dan zal de aard van deze uitdrukking 
telkens weer de aard van dat zelfbegrip hebben bepaald. Met zijn studie ’Van 
causa sui tot automatie’ wil Hollak laten zien, dat de wijze waarop aan het begin 
van de moderne filosofie de causa-sui idee als het wezen van het absolute – het 
absolute is daar God als oorzaak van zichzelf – werd gesteld, fatale gevolgen 

458 Causa sui, p. 187.
459 Onze cursivering.
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heeft gehad voor het zelfbegrip van de (westerse) mens zoals dat in relatie tot 
het absolute begrepen moet worden.

In de voorafgaande beschouwingen die we hierboven aan Hegels werk 
hebben gewijd, hebben we al laten zien dat het in diens filosofie uiteindelijk 
gaat om het begrijpen van de verwerkelijking van het absolute en wat de rol van 
de mens, dat is zijn deelname aan die verwerkelijking die ook de zijne beoogt 
te zijn, in dat drama is. Daar hebben we ook laten zien dat een en ander, zowel 
in positieve als negatieve zin, voortvloeit uit de valse probleemstelling van de 
vraag naar de  ‘oorzaak’ van het zijn van het absolute – dat is God bij Descartes.

Spinoza stelt de absolute substantie als causa sui onmiddellijk aan het 
begin van zijn systeem, causa sui als de eerste van de definities betreffende 
‘God’. De eindige dingen worden aldaar begrepen als de noodzakelijk uit het 
wezen van deze oneindige, want alles zijnde, vrije substantie (Def. VI en VII) 
voortvloeiende manifestatie van deze substantie.

De causa-sui idee bij Spinoza impliceert dat het zijn en alle wetmatig 
verlopende ‘bewegingen’ van de eindige dingen niets anders zijn dan de eeuwige 
wetmatigheid van de absolute substantie zelf.460 De vrijheid van de mens ligt 
dan hierin dat de mens tot het heldere inzicht in, en daarmee tot de volledige 
acceptatie van, deze absolute noodzaak komt. De mens vindt tenslotte zijn 
vrijheid in de amor Dei intellectualis, de redelijke liefde tot de eeuwige noodzaak.

Hegel komt ertoe deze spinozistische verhouding van het oneindige en 
het eindige als de concrete verwerkelijkingsverhouding van het absolute op te 
vatten en te ontwikkelen, door het evenzeer noodzakelijk zijn van het eindige 
voor het oneindige, de absolute substantie, aan te tonen. Dat wil zeggen, het 
noodzakelijk zijn van de eindige zijnden voor het werkelijk zijn van het absolute. 
Slechts in verhouding tot een werkelijk zijn van de eindige zijnden, dat is: zich 
verwerkelijkende eindige zijnden, en dan wel in het bijzonder de eindige geest, 

460 Werke 20, p. 177: “Aber Spinoza setzt gar nicht Gott mit der Natur identisch, 
sondern das Denken. Gott aber ist eben die Einheit des Denkens und Seins; 
Gott ist die Einheit selbst, nicht eins von beiden. Und in dieser Einheit ist 
die Beschränktheit der Subjectivität des Denkens und der Natürlichkeit 
untergegangen; nur Gott ist, alle Weltlichkeit hat keine Wahrheit. Man würde 
also sein System besser Akosmismus haben nennen können.” P. 191: “Spinoza 
fordert dazu die wahrhafte Erkenntnisweise, alles sub specie aeterni zu denken, 
in absolut adäquaten Begriffen, d.i. in Gott. Der Mensch soll alles auf Gott 
zurückführen, Gott ist Eines in Allem; so ist der Spinozismus Akosmismus.”; 
p. 194/195: “Es ist schon bemerkt, daß allerdings die Spinozistische Substanz 
den Begriff von Gott nicht erfüllt, indem er zu fassen ist als der Geist. Will 
man ihn aber Atheismus nennen nur deshalb, weil er Gott nicht von der Welt 
unterscheidet, so ist dies ungeschickt; man könnte ihn vielmehr ebensogut 
einen Akosmisten nennen. Spinoza behauptet, was man eine Welt heißt, gibt es 
gar nicht; es ist nur eine Form Gottes, nichts an und für sich.” 
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de zich tot vrijheid verwerkelijkende mens, is het absolute werkelijk. Hiermee 
is het akosmisme van Spinoza, bij wie slechts God, dat is de absolute substantie, 
werkelijk is, overwonnen.

In zijn studie laat Hollak de verschillende fasen zien, waarin deze moderne 
visie op de causa-sui idee zich ontwikkeld heeft; met Hegel als hoogtepunt in 
deze ontwikkeling, opgevolgd door zijn ‘materialistische’ tegenhanger Karl 
Marx. Bij deze laatste is deze idee tenslotte omgeslagen in een visie op de 
arbeidende mens als causa-sui, waarmee deze idee met beide benen op aarde 
is beland, waar ze als deze moderne idee ook eerder thuishoort, zonder dat de 
goddelijke inspiratie (Spinoza, Hegel) en het primair geestelijk wezen zijn van 
de mens daarbij verloren hadden mogen gaan. Want bij Marx begint evenzeer 
de opvatting van het slechts eindig-zijn van de mens, daar bij hem, en sindsdien 
bij vele filosofen, elke band met het absolute zijn – al heeft de ‘materie’ de 
opengevallen plaats daarvan ingenomen – verloren is gegaan.461  

Voor een beter begrip van een en ander willen wij op het volgende 
wijzen. Het zuivere, onontwikkelde zijn – het zijnde als zijnde in de vorm 
der onmiddellijkheid – waarmee Hegel zijn Logik begint, is de substantie, de 
‘grondstof’ waaruit de eindige zijnden als materie-vorm eenheden zich logisch 
in hun innerlijke samenhang opheffen, emanciperen of ‘opbouwen’, kortom 
een tot begrip brengen van het zijnde als zijnde. 

“Seyn, reines Seyn, – ohne alle weitere Bestimmung (…). Es ist die reine 
Unbestimmtheit und Leere. (…) Das Seyn, das unbestimmte Unmittelbare 
ist in der That Nichts, und nicht mehr noch weniger als Nichts. Nichts, das 
reine Nichts (ist) dasselbe leere Anschauen oder Denken, als das reine Seyn. – 
Nichts ist somit dieselbe Bestimmung oder vielmehr Bestimmungslosigkeit, 
und damit überhaupt dasselbe, was das reine Seyn ist.  
Das reine Seyn und das reine Nichst ist also dasselbe. Was die Wahrheit ist, ist 
weder das Seyn, noch das Nichts, sondern daß das Seyn in Nichts, und das 
Nichts in Seyn, – nicht übergeht, – sondern übergegangen ist. Aber eben 
so sehr ist die Wahrheit nicht ihre Ununterschiedenheit, sondern daß sie 
nicht dasselbe, daß sie absolut unterschieden, aber eben so sehr ungetrennt und 
untrennbar sind, und unmittelbar jedes in seinem Gegentheil  verschwindet.”462

Wat hier wordt uiteengezet is niets anders dan dat het klassieke materie-
vorm schema van het zijnde als zijnde in de vorm der onmiddellijkheid wordt 
gepresenteerd. En wel zodanig dat beide zijnsbeginselen in hun innerlijke 
eenheid en onderscheid worden gevat. Vorm, das reine Seyn en materie, das 
reine Nichts zijn – in eeuwigheid – één en tevens onderscheiden van elkaar. Op 

461 Causa sui, p. 178.
462 WU 3, p. 68/69. 
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deze wijze kan Hegel de materie-vorm structuur van het zijnde als zijnde in 
haar categoriale ontwikkeling ontvouwen.  

Dat wil zeggen, dat Hegel in zijn Logik heeft laten zien, dat de eindige 
dingen van de eindige werkelijkheid zich zelf bepalen tot de bepaalde dingen 
die zij zijn vanuit het aan alle dingen toekomende absolute in de vorm der 
onmiddellijkheid, het onbepaalde zijn. Zodoende zijn zij tezamen en in 
innerlijke relatie tot het absolute, het relationele geheel van het absolute, het 
absolute subject, dat daarmee causa sui is. Binnen deze sfeer ‘is’ zijn, dat is de 
algemene, absolute substantie, niet zonder zich verwerkelijkende zijnden. Het 
totaal van het gehele samenhangende weefsel van deze gestalten is voor Hegel 
het absolute.463 

Hollak komt in verband met Heideggers oproep zich te wenden tot “het 
zijn” op grond van de “Differenz” tussen zijn en zijnden, tot de volgende 
vaststelling, dat het namelijk de causa-sui idee is die de concrete verhouding 
van zijn en zijnden tot uitdrukking brengt. 

“(…) (de) ‘Differenz von Sein und Seiendes’ (is) het onderwerp van heel het 
tweede deel van Hegels Wissenschaft der Logik: ’die Lehre vom Wesen’ en (...) 
daar (wordt) (…) de causa-sui-idee als het ware wezen van deze verhouding 
aangetoond’.464       

Dus de causa-sui idee die bij Spinoza zonder meer aan het begin van zijn 
Ethica als de definitie van God wordt gesteld, is bij Hegel het resultaat van een 
ontwikkeling die de categoriale structuur van het fysische zijnde als zijnde – 
waaronder uiteraard ook levende zijnden vallen – ontvouwt.

Goed beschouwd is “das reine Seyn” echter slechts het zijn van de eindige 
zijnden juist als eindig, maar daaraan ontbreekt niet het absoluut-zijn ervan: 
zijn, ook al is het eindig, is als zijn absoluut. Het zijn van Hegels Logik is echter 
niet het absolute zijn in in de meest sterke zin. Het is het onbepaalde zijn dat 
voor alle eindige zijnden juist als eindig geldt. Dat wil zeggen, dat vanuit de 
thomistische participatieleer beschouwd “das reine Seyn” het zijn van de 

463 Cobben in gesprekken met ons stelde dat Hegel dus niet denkt vanuit eindige 
zijnden, maar vanuit de absolute substantie – das reine Seyn – die de absolute 
geest, het zijnde als zijnde, in de vorm der onmiddellijkheid is. Maar het is 
tegelijk elk zijnde in de vorm der onmiddellijkheid. Afscheidscollege, p. 443: 
(…) hier wordt “formeel uitgesproken wat het betekent, als ik van een zijnde zeg 
dat het is, als van iets gezegd wordt dat het is. Dan wordt in dat woordje ‘is “op 
de meest onmiddellijke wijze, niet gesteld, maar bevestigd dat er iets is dat ik als 
zijnde moet accepteren.”  

464 Causa sui, p. 171.
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eindige zijnden zelf is èn dat het zijn van de eindige zijnden daarenboven 
deelheeft aan het transcendente, volmaakte absolute zijn. 

Slechts binnen de sfeer van de ontwikkeling van “das reine Seyn”, daar 
komt Hollaks betoog eigenlijk op neer, heeft de moderne causa-sui idee zin. 
Maar “das reine Seyn” vraagt om nog iets meer.

Hollaks reflectie-in-zich van de causa-sui idee berust op twee betekenissen 
van “niets” die hij hanteert om deze idee, in het bijzonder bij Hegel, te 
bekritiseren. Het is het “dialectische niets”, het “onbepaalde zijn” van Hegel 
enerzijds en het “metafysische niets”, binnen het kader van de (thomistische) 
participatieleer, anderzijds. Wat betreft het laatste: de eindige zijnden, 
waaronder de mens, worden door hun participatie aan het absolute zijn 
onttrokken aan het absolute niet-zijn. Daar de afgrond van dit kunnen-niet-
zijn de volstrekte ontkenning is van een eindig, zelfstandig zijnde als zodanig, 
moet het als het ‘absolute niets’ worden opgevat.465 Dat is dus niet Hegels 
“niets” als het “onbepaalde zijn” dat de eindige zijnden als substantiële, dat is 
zijnde, materie-vorm eenheden in de vorm der onmiddellijkheid ‘aankleeft’ en 
aldaar een positieve betekenis heeft:466 het onbepaalde, dat echter, in innerlijke 
samenhang met het of zijn andere, nader in zich bepaalbaar is.

Het zijn deze twee betekenissen van niets, de dialectische en de metafysische, 
die de eindigheid van alle dingen en in het bijzonder die van de mens uitmaken.

Het is op grond van het inzicht in deze twee betekenissen van “niets”, dat 
Hollak de volgende kritiek op Heidegger heeft: 

“Een dergelijke abstracte wezensdialectiek,467 als wijsgerige uitdrukkings-
vorm van een als slechts eindig gesteld menselijk-zijn, zal er nimmer 
in kunnen slagen haar eigen voor-onderstellingen te doorzien en blijkt 
bijvoorbeeld bij Heidegger dan ook een ‘Nichts’ als ‘Schleier’ van een ‘in 
Wesen endliches Sein’ te vooronderstellen, dat in feite een hem zelf niet 
bewuste confusie van de twee (…) zinvolle betekenissen van ‘absoluut 
niets’, het dialectische én het ondialectische, inhoudt”.468 

Hollak heeft hiermee willen laten zien, dat Hegel met zijn explicitering van 
de moderne causa-sui idee slechts in principe het zelfstandige wordingsproces 
– een proces dat weliswaar gegarandeerd wordt door de goddelijke immanentie 

465 Causa sui, p. 162
466 Hiermee is door Hegel het aristotelische substantiebegrip doordacht en innerlijk 

ontwikkeld, de begrippelijke ontwikkeling van het bestaan van de dingen als 
materie-vorm eenheden.

467 Namelijk Heideggers analyse van de “Existenzialen” in Sein und Zeit, Tübbingen, 
1984. 

468 Causa sui, p. 172.
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in het eindige zijn – van de eindige zijnden, in het bijzonder van de menselijke 
geest als culminatie van het totale proces, heeft ontvouwd.

Het onttrokken zijn aan het niet-zijn in absolute zin is daarmee bij 
Hegel nog niet aan de orde gekomen. Dit onttrokken-zijn is gelegen in het 
participeren aan het absolute zijn, met alle inhoudelijke betekenis die dit voor 
de zelfverwerkelijking van de mens als eindige lichamelijke geest heeft. Een 
betekenis die Hollak in de voorafgaande artikelen heeft aangegeven.

De verdere inhoud van Hollaks oratie, dat is de wijsgerig-antropologische 
betekenis die de hegeliaanse filosofie heeft voor het begrip van de ontplooiing 
van de menselijke techniek als èèn objectivatie van het menselijke zelfzijn, en 
de grote betekenis die deze heeft voor het begrip van het heden, laten we hier 
voor wat het is.469

3.3 De metafysische positie van Hollak

De kracht van Hollaks kritiek op Hegel bestaat hieruit, dat hij het positieve 
van Hegels filosofie weet te bewaren470 en dit combineert met thomistisch en 
scheleriaans geïnspireerde metafysica, met de bedoeling tot dieper zelfbegrip 
te komen. Dat wil zeggen, dat Hollak de autonomie van het subject, zoals deze 
in de moderne filosofie naar voren is getreden en die door Hegel concreet 
is geëxpliciteerd, verbindt met filosofisch gedachtegoed waarin de zin van 
deze autonomie haar vollere betekenis krijgt in de intensievere relatie van de 
menselijke persoon met het absolute. De relatie met het absolute is hier dieper 
gedacht dan in Hegels filosofie. 

Deze tweezijdige Hegel-kritiek – het positieve en het tekortschieten – 
opent de weg naar verdiept zelfbegrip en het daarmee gepaarde gaande inzicht 
in wat mensen ten diepste met elkaar bindt. Hollaks metafysische inzichten 
bieden zodoende tevens een antwoord op de vraag uit het eerste hoofdstuk: 
wat bindt mensen?471  Op de vraag hoe deze dieper doordachte binding tussen 

469 Zie: Voorwoord: ‘De rode draad van onze wijsgerige verhandeling.’
470 Het “goud” zoals Hollak dat in colleges wel noemde, terwijl de “slakken” 

verwijderd dienden te worden.
471 Vergelijk met noot 1 bij Hollaks studie Scheppingsidee, p. 304:  “In deze 

bijdrage heb ik getracht een grondmotief in het latere werk van prof. dr. S. 
Strasser: de intersubjectiviteit, vanuit haar metafysische dimensie te belichten.” 
Deze opmerking bevestigt onze vaststelling, dat het Hollak zeker ging om de 
beantwoording van de metafysische vraag naar wat mensen bindt, maar laat 
tevens zien, dat de relatie van de eindige mens met het absolute – hier in de 
zin van de scheppingsidee – caleidoscopisch in een veelheid van metafysische 
vraagstellingen uiteenvalt, een veelheid die uiteraard weer terug te voeren is tot 
die relatie van het eindige zelfzijn met het absolute. 
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mensen de toekomstige vormgeving en inhoud van de samenleving(en) en “het 
toekomstig ons nog onbekende wereldgebeuren”472 zal bepalen, kan uiteraard 
nog geen antwoord worden gegeven. 

Hollak behoudt het positieve van Hegels begrip van de concrete subject-
object verhouding, het begrip van de innerlijke band die het menselijke 
kennen en handelen in principe met de werkelijkheid onderhoudt – waarin 
de menselijke vrijheid, het zelfzijn tot uitdrukking kan komen –, samengevat 
in het concept van de mens als Geist in Welt. Een band die echter door het 
absolute wordt gegarandeerd en die niet in zichzelf door de eindige mens is 
geconstitueerd, maar die zich in menselijk kennen en handelen manifesteert.    

Samenvattend kunnen we zeggen, dat Hollak wijsgerig op het vlak van de 
eindigheid positie kiest om des te beter de relatie tot het absolute te kunnen 
viseren. Met het volgende willen wij deze positie nog eens zo duidelijk en 
beknopt mogelijk weer te geven.

Daartoe zullen wij Hollaks metafysische positie zoals deze in de vier 
artikelen is neergelegd zo geconcentreerd mogelijk weergeven. Ons inziens 
bevatten deze vier artikelen die positie in de meest kernachtige en tegelijk in de 
meest omvattende zin. De vier artikelen moeten dus niet opgevat worden als 
vier afzonderlijke essays die niet meer dan een aantal interessante, afzonderlijke 
thema’s zouden behandelen, maar als vier invalshoeken van waaruit de relatie 
van de eindige mens met het absolute belicht wordt. In die zin staat het 
artikel over de scheppingsidee centraal; de zin die in de drie andere artikelen 
ontwikkeld wordt, staat of valt met de zin die de wijsgerige ontwikkeling van 
de scheppingsidee al of niet zou hebben.

Hollaks wijsgerige positie sluit dus naadloos aan op Hegels filosofie, die 
evenzeer berust op de uiteenzetting van de innerlijke relatie van de eindige 
mens met het absolute, maar omvat meer dan deze. Deze relatie vraagt om 
reflecties vanuit vele verschillende invalshoeken. 

Met het artikel over de wording van de menselijke geest laat Hollak zien, dat 
het noodzakelijk is om in de huidige tijd de positie van de mens in en ten opzichte 
van het organische leven op aarde en zijn evolutie wijsgerig te verhelderen, 
daar slechts op die wijze de verbondenheid èn het wezenlijke onderscheid 
van de mens als geestelijk, levend wezen met het leven op aarde uiteengezet 
kan worden;473 het inzicht in deze positie levert zodoende een fundamentele 
bijdrage aan het huidige zelfbegrip. Hegels filosofie biedt daarvoor het kader 

472 Causa sui, p. 154.
473 De moderne evolutieleer objectiveert deze verbondenheid waarbinnen het 

wezenlijke onderscheid echter niet gethematiseerd kan worden. Het is dit 
geestelijke onderscheid dat door die objectivering blijvend wordt voorondersteld 
om die verbondenheid in wetenschappelijke zin uit de doeken te kunnen doen.
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en fundament waarop deze uiteenzetting mogelijk is.474 Daarmee wordt tevens 
het hedendaagse gevoelen als zou de mens slechts een toevalligheid binnen de 
organische evolutie zijn, en dus ook binnen de kosmos, weerlegd.475

Dit inzicht in de positie van de mens als lichamelijke geest ten opzichte 
van het leven op aarde, maakt het mogelijk om de geestelijke dimensie van de 
mens –  als wordende en geworden geest – duidelijker te belichten. Waardoor 
de relatie van de mens met het absolute dieper doordacht kan worden. Het is 
deze innerlijke relatie met het absolute die traditioneel met het metafysische 
concept van de zijnsgraden wordt gevat. Het metafysische concept “zijnsgraad” 
wordt door Hollak in dit artikel niet verder uitgewerkt, maar het artikel over 
de scheppingsidee levert eigenlijk het materiaal voor een verdere doordenking 
daarvan. Onder andere daar waar Hollak stelt: 

“(...) scheppen zegt een eindig zijnde juist als zijnde aan het Absolute Zijn 
laten deelhebben, zegt een zelfstandige deelname van dit eindige zijnde aan 
het Oneindige zijn (...).”476

Het is nu, in onze bewoordingen, de mate van intensiteit van het 
“deelhebben” aan het absolute, in de zin van Hollak, dat van zijnsgraden 
gesproken kan worden. De mens als eindige lichamelijke geest heeft juist op 
grond van zijn geestelijk-zijn op intensere wijze deel aan het absolute dan het 
dierlijke, het plantaardige en het levenloze stoffelijke.

De (zelf)verwerkelijking van enigerlei zijnde in het algemeen en van de 
mens als wordende en geworden geest in het bijzonder, is de wijze waarop 
het passieve “deelhebben” als actieve “deelname” tot uitdrukking komt. 
Voor de werkelijkheid die als geschapen wordt begrepen, betekent dit dat 
door deze innerlijke verhouding van deelhebben en zelfstandige deelname 
de transcendentalia – het Goede, Schone en Ware – het middelpunt van deze 
zelfverwerkeljking vormen.477

474 Wording, p. 88: “Het zelfbegrip van de mens als wordende en geworden geest 
heeft onzes inziens zijn tot nu toe zuiverste uitdrukking gevonden in de Hegels 
dialectiek.”

475 Wij gaan hier niet op het hedendaagse overtrokken gebruik van het in laatste 
instantie metafysische concept “toeval” in het wetenschappelijke discours en in 
de openbare mening.

476 Scheppingsidee, p. 314.
477 Zie Kritiese theorie, p. 302: “In de overgang: abstract recht-moraliteit wordt ten 

aanzien van eigendom en overeenkomst niet slechts het moment van willekeur 
maar tevens dat van het Sollen, van de verplichting ontwikkeld.” Dit betekent dat 
het ontwikkelde en daarmee bewezen moment van het Sollen (van de moraliteit) 
impliceert, dat het Goede, Schone en Ware moet. Een moeten waarbij het subject 
zich vrij verhoudt ten opzichte van dit moeten en de transcendentalia; het is 
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Ons inziens is Hollaks artikel over de objectieve rangorde van waarden een 
concrete uitwerking van het hier door ons gestelde. De zelfverwerkelijking 
van de zijnden naar hun “concrete, volle, idee”478 betekent een (eindige) 
verwerkelijking van de idee van het Goede, Schone en Ware. Waarmee in één 
beweging het deelhebben aan de absolute bron van het Goede, Schone en 
Ware tot uitdrukking komt. Vandaar dat Hollak in de laatste alinea van zijn 
artikel over de objectieve rangorde van ‘waarden’ erop wijst, dat “de zedelijke 
waarde van onze handelingen, waarin wij het in-zich-waardevolle en het 
objectieve goed voor de persoon realiseren, eerst haar volle betekenis krijgt” in 
haar relatie “tot de Oneindige, in zich waardevolle persoonlijke geest.”479

Dit houdt in, dat de betekenis van de transcendentalia voor het menselijk 
handelen duidelijker naar voren treedt, indien deze in die relatie met de 
“Oneindige, in zich waardevolle persoonlijke geest” als hun bron, begrepen 
worden. 

In deze drie artikelen ontwikkelt Hollak dus de door hem bedoelde 
metafysische sfeer in positieve zin. In zijn oratie laat Hollak daarentegen 
zien hoe de definiëring van God als causa sui bij de wijsgerige aanvang van de 
moderniteit enerzijds, door de daaruit voortvloeiende inadequate verhouding 
met het waarlijk absolute, negatieve gevolgen voor het westerse zelfbegrip 
heeft gehad, maar dat anderzijds de adequaat ontwikkelde causa-sui idee de 
eigen zelfstandigheid van de mens als Geist in Welt tot begrip heeft gebracht.480

In zijn oratie schetst Hollak de wijsgerige, zich tot in het heden 
uitstrekkende, consequenties van de wijze waarop in (de aanvang van) de 
moderniteit het absolute – God als causa sui – wijsgerig is gevat. Met als de 
belangrijkste consequentie, dat tegelijk daarmee dit opvatten van het absolute 
zijn uitwerking op het moderne zelfbegrip heeft gekregen. Hollak ziet dan 
ook de ontwikkeling van de moderne, westerse wijsbegeerte – als een aan 
maatschappelijke en culturele verschijnselen parallel verlopende en daarmee 

geen immanente drang tot zelfverwerkelijking. Berger stelt ook in zijn Evolutie 
en Metafysica, a.w., p. 168 – naar aanleiding van de vraag “wanneer begint de 
mens in de organische evolutie?” –, dat het Goede en het Ware moet(en). In zijn 
verhaal over ‘Achilles and the Tortoise’ voert Lewis Caroll – de schrijver van 
Alice in Wonderland – de schildpad op die weigert een onontkoombare logische 
conclusie – die de schildpad zelf wel inziet – te aanvaarden of uit te spreken. De 
schildpad weigert dus het “moeten van de waarheid” te accepteren; dat is zijn 
verkeerd gerichte vrijheid. Het geweten (= zelfzijn) zegt, daarentegen: “Het in-
zich-waardevolle moet, ik zie dat in, dit wordt mijn keus.”  

478 Objectieve rangorde, p. 321.
479 Objectieve rangorde, p. 333.
480 Zie hierboven onze behandeling van Wording, pp. 156-165: de mens als 

wordende en geworden geest is adequaat in de hegeliaanse dialectiek tot 
uitdrukking gekomen. 
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gepaard gaande ontwikkeling – als “het dramatische gebeuren van (de moderne 
westerse geest) van zijn worsteling in de diverse verabsoluteringen, zowel 
theoretisch als praktisch, van deze grondidee zijn eigen wezen tot uitdrukking 
te brengen.”481

Door deze opvatting van het absolute – God als causa sui – is de idee van het 
absolute in de meest sterke zin – en daarmee de relatie van de eindige mens met 
het absolute – vertroebeld en dientengevolge daarvan het huidige zelfbegrip 
evenzeer. Wat tot gevolg heeft gehad, dat 

“de moderne westerse wijsbegeerte (...) in die zelfoverschatting gevangen 
(blijft) die in de hedendaagse zelfverbijstering en zelfvervreemding van de 
westerse geest haar vernietigende uitwerking toont.”482 

We zouden kunnen zeggen, dat het hedendaagse gevoelen van “de dood van 
God” – en tengevolge daarvan de “dood” van de transcendentalia – eigenlijk 
niets anders is, dan de dood van God, die gedefinieerd is als de moderne causa-
sui idee.483

Een werkelijke, bij de tijd zijnde metafysica zal dus enerzijds de causa-sui idee 
als uitdrukkende het wezen van de mens zelf – en van de eindige werkelijkheid 
in het algemeen – in haar juiste hoedanigheid tot uitdrukking moeten brengen 
en anderzijds deze idee – waarin de zelfstandigheid van de mens gelegen is – in 
relatie moeten zien met God die nooit dood is geweest.  

Het bovenstaande zouden we ook nog als volgt kunnen uitdrukken.
In Hegels filosofie wordt primair de mens als eindige wordende lichamelijke 

geest tot begrip gebracht: een eindig, als causa sui zich verwerkelijkend, zelfzijn 
dat als zelfzijn altijd al innerlijk verbonden is met het absolute.484 

481 Causa sui, p. 155.
482 Causa sui, p. 187.
483 Nietzsches vraag, p. 426: “In de provocatieve metafoor ‘dood van God’ drukt 

zich niet uit dat God niet bestaat, maar wel de ervaring dat een bepaalde 
Godsvoorstelling gegrond in een geo- en egocentrische opvatting van onze 
menselijke situatie haar zin heeft verloren.” Dat wil zeggen dat hiermee een 
levensgevoel waarin – “het moderne, abstract formele subjectiviteitsbegrip” 
een centrale rol speelde doorbroken dient te worden – “de ware zin van de 
postmoderne ‘dood van het subject’ –, alsook de laatmoderne visie op “het 
menselijk subject als louter concreet vitaal individu (de ware zin van een ‘dood 
van het postmodernisme’).”  

484 Doordat de eindige geest deelheeft aan de goddelijke immanentie kan hij causa 
sui zijn, maar daarmee is de goddelijke immanentie en de daaruit voortvloeiende 
relatie absolute geest-eindige geest niet gelijk te stellen aan causa sui in de 
moderne zin.
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In een verder doorgevoerde, metafysische reflectie op deze tot begrip 
gebrachte categoriale ontvouwing van de zijnsvormen van het eindig 
geestelijk wezen – dat is van de eindigheid van de mens –, treedt de diepere 
verhouding tot het absolute meer in het licht. De eindige geest transcendeert 
zijn eindigheid voor zover hij in staat is tot begrip van zijn eindigheid te 
komen. Een verhouding waarbij evenzeer de eigen zelfstandigheid van de 
eindige mens nog beter tot haar recht komt, want juist als eindig zelfzijn is de 
mens een zelfstandig zijn.485 Het eindige zelfzijn is niet een voor het absolute 
zijn noodzakelijk constituerend deel daarvan, zoals dat in Hegels visie op de 
verhouding absoluut zijn-eindig zijn wel in hoge mate het geval is, maar heeft 
deel aan het absolute zijn.

Dientengevolge heeft het eindige menselijke zelfzijn evenzeer deel aan de 
transcendentalia, de boven-categoriale ofwel metafysische sfeer van het Schone, 
Goede en Ware die alle zijn als zijn ten volle doortrekken. Transcendentalia 
die niet in en voor het eindige menselijke zelfzijn aanwezig zijn te stellen maar 
deze wel, juist als zelfzijn, ten volle vervullen, waar dientengevolge het streven 
van het zich inhoudelijk verwerkelijkende zelfzijn, juist als geestelijk, op gericht 
is.486  

Hetzelfde geldt weliswaar ook voor de wijze waarop de transcendentalia in 
Hegels filosofie worden opgevat, maar deze blijven daarin iets onpersoonlijks 
houden, daar zij door Hegel niet in verband worden gebracht met de absolute 
persoon.487 Het beroep dat de transcendentalia doen op het geweten van de 
eindige persoon, de myriade nuances en feitelijke omstandigheden daarbij in 
aanmerking genomen, is geen onpersoonlijk appèl. Dat blijkt ook wel uit het 
feit, dat dat het krachtigst is, wanneer deze oproep betrekking heeft op de wijze 
waarop in een bepaalde situatie de ene persoon zich dient te gedragen tegenover 
de andere persoon. Dan zijn de transcendentalia eigenlijk het meest levend, want 

485 Dit berust op de zijnswijze van de mens als lichamelijke geest, die de 
verhoudingseenheid van forma substantialis en forma subsistens is; zie 
Hollak over forma substantialis en forma subsistens, Kritiese theorie 
(Gedachtewisseling), p. 283: “Met forma substantialis wordt bedoeld een 
vormprincipe waardoor een veranderlijk iets zus of zodanig is. Forma subsistens 
zegt echter zelf iets zelfstandigs, dus niet een vorm waardoor iets zelfstandigs 
zus of zodanig is; maar in de mens is de ziel als forma subsistens tevens, virtueel, 
forma substantialis (...).”

486 Zie onze behandeling van Hollaks artikel over ‘waarden’ en de essentiële 
betekenis van het connaturele kennen in deze. In relatie tot de transcendentalia 
kan het subject gedecentreerd worden genoemd, daar het enerzijds als zelfzijn 
van deze geheel vervuld is, maar anderzijds als eindig niet samenvalt met deze 
vervulling, maar in zijn streven naar zelfverwerkelijking op deze vervulling en 
de transcendentalia als het aan het eindige zelfzijn transcendente, gericht is.

487 Zie Wording en onze behandeling van Scheler (hoofdstuk 4.7 en 4.8).
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in overeenstemming met hun absolute zijnswijze – namelijk gepersonifieerd –, 
en zodoende de absolute oriëntatie waarop de verwerkelijking van het zijnde 
als zijnde innerlijk gericht is. Deze overeenstemming is maximaal als hun 
absoluutheid tegen de achtergrond van de oneindige, absoluut waardevolle 
persoon geviseerd wordt.

Het zwaartepunt van Hollaks kritiek op Hegel is dus gelegen in Hollaks 
metafysica, die de wijsgerige uiteenzetting is van die sfeer die uitgaat boven het 
zelfbegrip van de mens – als Geist in Welt – die door de hegeliaanse dialectiek 
tot uitdrukking is gebracht.488 In onze bewoordingen gesteld is het Hollaks 
kritische vraag of aan het voorafgaan van het absolute aan het eindige door 
Hegels filosofie voldoende recht wordt gedaan. Dat namelijk de hegeliaanse 
dialectiek nog niet voldoende de werkelijke verhouding van het eindige zijn, de 
eindige mens tot het absolute, het oneindige zijn tot uitdrukking heeft gebracht. 
Daar wordt anderzijds evenzeer in Hegels filosofie nog niet voldoende recht  
gedaan aan de eigen zin en autonomie van het individu juist als eindig. Dat 
betekent, dat in Hegels filosofie de, daarin weliswaar geïntendeerde, absolute 
individualiteit uit het oog wordt verloren. Met alle, zelfs fatale, gevolgen voor 
het zelfbegrip in de tegenwoordige tijd waarin het credo van het slechts eindig 
zijn van de mens vele aanhangers heeft gekregen.

Voor Hollak kan nu juist bedoelde absoluutheid van het individu pas naar 
voren treden, wanneer diens eindigheid als eindigheid ingezien en aanvaard 
wordt. 

De verwerkelijking van het zelfzijn behelst enerzijds, uiteraard, de 
verwerkelijking van het eindige zelfzijn als autonoom. Maar in eenheid 
daarmee brengt deze verwerkelijking zowel de innerlijke relatie van het eindige 
zelfzijn met de goddelijke immanentie – Hegels absolute geest als de absolute 
rede – alsook in één beweging daarmee de innerlijke relatie met de absolute 
persoon tot uitdrukking. 

Op grond van deze verbondenheid kunnen we het menselijke zelfzijn 
absolute geest in secundaire zin noemen.489 Het zich bewust zijn van deze 
relationaliteit van het eindige zelfzijn en het absolute, is een bevestiging van de 
differentie met het absolute en tegelijk de verzoening met deze differentie: een 
bevestiging van eigen eindigheid in haar relatie met het oneindige.490  

488 Een werkelijke metafysica, p. 157.
489 De wijsgerige wending die gegeven wordt aan de mens als evenbeeld van God 

uit de Thora.
490 Cobben in een van onze gesprekken met hem.
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Hollaks kritische Hegelreceptie als toetssteen bij de analyse van Hegels 
geestesfilosofie

Bovenstaande beschouwingen en metafysische resultaten hebben ons 
het instrument geleverd waarmee we Hegels geestesfilosofie nader 
kunnen analyseren. Dit betekent dat we aan de hand van Hollaks kritische 
Hegelreceptie de positieve betekenis van Hegels geestesfilosofie willen laten 
zien. Dat wil zeggen, te laten zien dat daarin de mens als Geist in Welt – zowel 
naar het theoretische als het praktische moment en de innerlijke samenhang 
daarvan –  als gedragen door de absolute geest tot begrip is gebracht. Maar dat 
daarentegen die laatste relatie in hollakiaanse, metafysische zin nog inadequaat 
is gebleven. Waarbij een verdere opheldering van die laatste relatie, zoals deze 
in Hollaks vier artikelen gestalte heeft gekregen, noodzakelijk is om tot een 
verdiept, metafysisch zelfbegrip te willen komen. Een zelfbegrip dat voor deze 
tijd hout snijdt. 

Hollaks wijsgerige positie – dat is onze toetssteen – ten opzichte van Hegels 
filosofie omvat het hegeliaanse zelfbegrip voor zover dit de mens als Geist in 
Welt heeft geëxpliciteerd – dat is de mens die zich “in Welt” verwerkelijkt – en, 
in innerlijke samenhang daarmee, een hernieuwde bezinning op de relatie met 
het absolute die reeds in het hegeliaanse zelfbegrip aanwezig is, maar nog niet 
adequaat genoeg wat betreft de inhoud daarvan. Met dit laatste bedoelen wij, dat 
het zuiver geestelijk gehalte in Hegels begrip van de mens als Geist in Welt nog 
niet voldoende gehonoreerd wordt en dat dit tekort opgeheven dient te worden 
door de relatie met het absolute te begrijpen als de relatie eindige (menselijke) 
persoon-oneindige, volmaakte persoon. Want pas in die relatie wordt aan het 
zuiver geestelijk gehalte van de menselijke geest recht gedaan. Waardoor het 
zicht op wat het inhoudelijk betekent Geist in Welt te zijn duidelijker wordt. 
Een en ander impliceert ons inziens een hernieuwd levensgevoel dat het, toch 
sterk nihilistische, levensgevoel van de laatmoderniteit achter zich laat.

Om het positieve en het tekortschieten in hollakiaanse zin van het 
hegeliaanse zelfbegrip bloot te leggen zullen we in hoofdstuk 6 stap voor 
stap een parafraserende vertaling, respectievelijk verklarende weergave 
van Hegels geestesfilosofie geven. In hoofdstuk 4 ontwikkelen we eerst een 
kritisch commentaar op Hegels geestesfilosofie dat stoelt op Hollaks kritische 
beschouwing van Hegels filosofie en de wijze waarop daarin het zelfbegrip tot 
uitdrukking is gekomen.

Zo willen wij een rijkere inhoudelijke betekenis geven aan de vraag naar het 
“dichter bij elkaar van mensen?”, respectievelijk “wat bindt mensen?” 

In de hoofdstukken 7 en 8 zullen we de verworven inzichten toepassen op 
een tweetal fundamentele kwesties die het heden beheersen, om daarmee te 
laten zien dat het wijsgerige begrip van het heden mede een legitimatie van 
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de democratische rechtsstaat inhoudt. Zodoende is eveneens de band van de 
metafysica met het werkelijke leven aannemelijk gemaakt. 

Hoofdstuk 9 behandelt in het kort hoe bedoelde metafysische sfeer waarin 
de onderlinge band van mensen gezocht moet worden, in de Europese cultuur 
reeds is verklankt.
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Hoofdstuk 4:   Positieve en negatieve kritiek op 
Hegels filosofie

4.1  Inleiding: de interne en externe kritiek op Hegels filosofie, 
in het bijzonder op diens geestesfilosofie als systematische 
ontvouwing van het zelfbegrip

In hoofdstuk 2 en 3 hebben wij onze metafysische positie afgebakend aan de 
hand van een beknopte weergave van de filosofie van Hegel en van die van 
Hollak. Dit metafysische standpunt kan worden verwoord door de stelling dat 
het in de filosofie gaat om het zelfbegrip. Zelfbegrip vooronderstelt zelfzijn dat 
door ontvouwing van diens eigen begrip nader wordt geëxpliciteerd, waardoor 
tevens de eenheid en het onderscheid van het begrip en zijn werkelijkheid tot 
uitdrukking komt. Een en ander impliceert metafysica, want zelfzijn heeft 
een metafysische dimensie daar het, juist als zijn, innerlijk betrokken is op het 
absolute. Ons onderzoek heeft de bedoeling om aan de hand van Hollak, Hegel 
en Cobben de richting aan te geven naar verdiept zelfbegrip, zelfbegrip dat 
leidt tot verdiept inzicht in “wat mensen bindt”.

Ons kritisch commentaar op Hegels geestesfilosofie berust op Hollaks 
Hegel-receptie die inhoudt, dat Hegel de innerlijke verbondenheid van de 
eindige mens met het absolute deels juist, maar ook onvolledig en onjuist heeft 
geëxpliciteerd.

Deze hollakiaanse visie op Hegel omvat twee te onderscheiden kritische 
benaderingen van diens filosofie, een externe en een interne kritiek. 

In zijn oratie ‘Van causa sui tot automatie’ heeft Hollak betoogd dat de 
kern van Hegels filosofie van de moderniteit wordt gevormd door de causa-
sui idee.491 De door Hollak beoogde kritiek van Hegels filosofie is daarom een 
kritiek van deze idee. Deze kritische benadering is enerzijds een kritiek langs de 
lijnen van deze idee zelf, het traceren van de wijze waarop in Hegels wijsgerige 
explicitering van deze idee het eindige zelfzijn tot begrip komt. Anderzijds 
echter de externe kritiek op deze idee, die laat zien dat met de ontvouwing 

491 Causa sui, p. 160: “(...) bij Descartes is zij (EB/FB: de causa-sui idee) het 
uiteindelijk resultaat van een nog slechts abstract negatief twijfelexperiment, 
bij Spinoza staat zij als een zonder meer in zich klaar en duidelijk idee aan de 
aanvang van zijn Ethica en bij Leibniz voldoet alleen de gedachte van Causa sui 
in positieve zin (= God) in volle zin aan zijn ‘Satz vom Grund” (...).”
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daarvan de door Hegel geïntendeerde relatie492 van het eindige zelfzijn met 
het absolute niet voldoende tot haar recht komt, en daarmee ook het begrip 
van het eindige zelfzijn als zodanig. Om de volgende reden: deze idee van de 
moderniteit die het wezen van de eenheid van begrip en werkelijkheid vertolkt, 
geldt juist niet voor het werkelijk absolute, het oneindige zijn. Deze idee 
van de eindigheid – die met betrekking tot de mens diens actieve, geestelijke 
zelfidentificatie in de stof tot uitdrukking brengt493 – moet nog in relatie tot het 
werkelijk volmaakte absolute begrepen worden.

Deze relatie wordt verwoord door Hollaks gereviseerde thomistische 
scheppingsidee, waarin de relatie van al het eindige tot het werkelijk absolute 
wijsgerig tot uitdrukking komt. Hollaks interne en externe Hegel-kritiek 
completeren in hun innerlijke verbondenheid zodoende elkaar: enerzijds de 
zelfstandigheid van het eindige menselijke zelfzijn als actieve zelfidentificatie 
in de stof zoals door de wijsgerige ontvouwing van de causa-sui idee 
geëxpliciteerd, anderzijds de wijsgerige explicitering van de relatie van het 
eindige zelfzijn tot het werkelijk absolute.     

Met onze hierna volgende kritiek blijven we dus niet steken in een slechts 
negatieve beoordeling van Hegels filosofie, maar beogen we integendeel het 
hegeliaanse zelfbegrip een meerwaarde te geven. Deze meerwaarde bevat ook 
de positieve waarde die Hegels filosofie in zichzelf bezit, waarover hieronder 
meer.

Voordat we overgaan tot een kritische uiteenzetting van de wijze waarop 
het zelfbegrip in relatie tot het absolute in Hegels geestesfilosofie wordt 
geëxpliciteerd, willen we, uitgaande van Hollaks interne en externe Hegel-
kritiek, een kort exposé geven van twee radicaal verschillende visies op het 
absolute. Visies op het absolute die echter, zoals we hieronder willen laten 
zien, innerlijk met elkaar verbonden gedacht moeten worden. Het duidelijk 
onderscheiden van beide visies is van het grootste belang, want daardoor 
treedt, ons inziens, de eigen betekenis van Hegels filosofie voor het zelfbegrip 
beter voor het voetlicht.

Ons kritisch commentaar op Hegels geestesfilosofie, dat tegelijk een 
uiteenzetting van ons wijsgerig standpunt is, gaat vooraf aan onze behandeling 
van de gehele tekst van Hegels Philosophie des Geistes in hoofdstuk 6 waarmee 
deze kritiek, in positieve en negatieve zin, zal worden onderbouwd.  

492 Hegels filosofie vertrekt vanuit het eindige zijn om te komen tot de innerlijke 
relatie daarvan met het oneindige zijn, maar dat is dan geen abstracte, van 
buiten af eraan toegevoegde relatie, maar een explicitering van deze relatie die 
reeds in het eindige zijn impliciet aanwezig is. Vandaar dat wij hier spreken van 
“geïntendeerd”.

493 Wording, p. 73, p. 76.
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Standpuntbepaling met betrekking tot de tegenstelling: volmaakte absolute 
werkelijkheid versus zich verwerkelijkende absolute werkelijkheid

In onze visie is het al of niet kunnen doorbreken of relativeren van Hegels 
filosofie afhankelijk van de wijze waarop men de aard van het absolute ervaart 
en schouwt.494 Dat wil zeggen, zoals deze enerzijds in de filosofie van Hegel tot 
uitdrukking komt en zoals deze anderzijds de blik van de kritische uitlegger van 
Hegels filosofie wezenlijk bepaalt. Waarbij beide volledig met elkaar kunnen 
corresponderen of van elkaar kunnen verschillen. Wij bedoelen daarmee 
het volgende. Of men ziet het absolute als het eeuwig volmaakte dat geen 
verwerkelijking behoeft, òf men ziet het als het absolute dat, om tot volmaaktheid 
te komen, zich eeuwig verwerkelijkt en moet verwerkelijken.495

Wij menen echter, dat het zich verwerkelijkende absolute niet als volmaakt, 
noch als het ware absolute gewaardeerd kan worden, daar het zijn zijn, zijn 
werkelijkheid die tevens zijn volmaaktheid zou zijn, voortdurend tot stand 
moet brengen. Het is in de idee van het (volmaakt) absolute  nu juist gelegen, dat 
het dat niet behoeft, omdat het in alle eeuwigheid reeds volmaakt en absoluut 
is, de scholastieke idee van het esse subsistens, of ens a se.496

Volgens ons berust dit schouwen van het ‘ware’ absolute als zich verwerke-
lijkend op een projectie van de zich verwerkelijkende eindige werkelijkheid, 
of op een extrapolatie daarvan naar de idee van het absolute.497 Weliswaar is 
de goddelijke immanentie de absoluut noodzakelijke voorwaarde voor het 
verwerkelijkingsproces van de eindige zijnden – en berust het inzicht in deze 
noodzaak op het begrip van eigen eindigheid –, maar omgekeerd betekent dat 

494 Wij gaan voorbij aan die posities met betrekking tot de waardering van de 
hegeliaanse filosofie waarbij de idee van het absolute als zinloos, als fantoom 
wordt opgevat, respectievelijk geheel niet aan de orde komt, daar volgens ons 
vanuit dergelijke posities de gehele hegeliaanse filosofie eigenlijk haar zin 
verliest. Fundamentele zin die wij nu juist wel in Hegels filosofie aanwezig 
achten.  

495 Allerlei met beide vormen op verschillende wijzen en wederzijdse 
doordringingen verwante visies op het absolute, zoals spinozisme, plotinisme 
en de hedendaagse procesfilosofie, laten we buiten beschouwing.

496 Scheppingsidee, p. 311: “Het Absolute, het Esse subsistens, is (…) de volmaakte 
veelheid in de volmaakte enkelvoudigheid zonder meer, de volkomen immanentie 
in de volkomen transcendentie, zonder enige beperking of afhankelijkheid. 
Gods enkelvoudigheid in de orde van de existentie en essentie betekent dus 
volheid van zijn, die veelheid zònder enig samengesteld-zijn, volmaakte veelheid 
zonder enige vorm van verdelende onvolkomenheid is”.

497 Met als fatale consequentie dat men zich, door deze vertroebeling, eigenlijk 
terugtrekt binnen de sfeer van de eindigheid en het zicht op de absolute zin of 
waarde van het absolute daarmee verloren gaat. 
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niet, dat God zijn immanentie aan een verwerkelijkingsproces laat deelnemen 
om zelf werkelijk te kunnen zijn. Als men meent, dat dit laatste wel het geval 
is, dan is “het onmogelijk nog een zuiver onderscheid tussen oneindig en 
eindig wezen te handhaven”.498 Wel kan geëxpliciteerd worden, dat in en door 
het kennen en handelen van de mens de goddelijke immanentie, ofwel de 
intelligibiliteit van alle werkelijkheid tot uitdrukking komt. Dat is nu precies 
wat Hegel met het geheel van zijn filosofie heeft laten zien. De mens neemt 

498 Causa sui, p. 160: De moderne causa-sui idee, die voor Gods bestaan een 
oorzakelijkheid legt in zijn wezen, heeft ertoe geleid dat er een zekere 
vereenzelviging plaats vond tussen de sfeer van de zich verwerkelijkende 
eindigheid en het absolute. Mogelijk heeft ook het volgende daarin een rol 
gespeeld: de accentuering door de moderne natuurwetenschappen van de 
causa efficiens voor de samenhang van natuurverschijnselen is geprojecteerd 
op het bestaan van het absolute; het absolute wezen als de causa efficiens 
voor zijn eigen bestaan. Voor Descartes geldt, ook voor God: “Tout ce qui 
existe est par une cause, ou par soi comme  par une cause;” Causa sui, p. 159. 
Zie ook: H. van Veghel, ‘De reden van Gods bestaan. Het causa-sui-begrip bij 
Descartes’, in: W.F.C.M. Derkse, A.J. Leijen en B.M.J. Nagel (red.), Subliem 
niemandsland. Opstellen over metafysica, intersubjectiviteit en transcendentie, Best, 
1996, p. 289: “De godsbewijzen van Descartes verbinden (…) het zijn van 
God aan het denkende subject, en het denkende subject aan het zijn van God. 
Uit dit verband vloeit de wereld van het denken voort: in het begrip dat het 
denkende subject van God heeft – in tegenstelling tot het begrip dat het van 
zichzèlf heeft – ligt besloten dat God wel in zichzelf berust, dat hij ook alles wat 
in zijn begrip besloten ligt daadwerkelijk veroorzaakt. Uit het bestaan dat aan 
de godsidee beantwoordt vloeit het bestaan voort van alles wat in de godsidee 
besloten ligt. Descartes herwint met de zekerheid omtrent het bestaan van (het 
begrip van) God, de zekerheid omtrent de werkelijkheid die van God afhangt: 
zichzelf, de schepping, en de intelligibele werkelijkheid. Descartes heeft een 
buitenwereld aan het denken herwonnen door de betrekking tussen denken en 
zijn te doordenken. Denken en zijn cirkelen om elkaar heen. In het denken is een 
‘zijn’ geïmpliceerd, terwijl het zijn zich – niet als een secundair moment maar 
primair – als denken uitdrukt. Denken en zijn hebben hun gemeenschappelijke 
grond in dezelfde oorzaak dan wel reden, in hetzelfde ‘waarom’ dat aan alles 
ten grondslag ligt. Alles wordt gedragen door een ‘waarom’, door een zinvolle 
grond.” Vergelijk dit met Causa sui, p. 159: “Voor Descartes heeft (...) het 
causaliteitsprincipe een universaliteit die geen enkele uitzondering toelaat, zelfs 
niet het oneindige zijn (...).” P. 160: “Descartes houdt eraan vast dat voorbij de 
identiteit van Gods wezen met zijn bestaan, voorbij zijn aseitas in de zin van 
onveroorzaakt zijn, er een positieve grond gevonden moet worden waarom 
Hij zich in zijn zijn bevestigt: voor Descartes blijft het idee van een oorsprong 
superieur aan dat van het ‘zijn’.” Zie ook de noot die Hollak hieraan toevoegt: 
“Gods Aseitas krijgt aldus een emanatief karakter, daar het nu een voortdurend 
ontvangen van zijn bestaan, zij het ook van zijn eigen wezen uit, en dus een 
zekere afhankelijkheid ten opzichte daarvan gaat betekenen.”
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dus in het totaal van de werkelijkheid een unieke en zinvolle plaats in, dat wil 
zeggen dat in en door de mens in beginsel zin en waarde van alle werkelijkheid 
tot uitdrukking kan komen. In zoverre heeft dit algemene wezen van de 
werkelijkheid de mens nodig.499

Met betrekking tot de hegeliaanse absolute geest betekent dit, dat de vraag 
gesteld kan worden wat deze, gemeten aan het hier gestelde, in zichzelf waard 
is. Hegel plaatst zich volgens ons op die tweede positie, of legt althans een 
zodanige nadruk daarop, dat de door zijn filosofie vooronderstelde en impliciet 
daarin aanwezige eerste positie in de verdrukking komt; in die zin zou zijn 
positie een vertroebelde vorm van beide genoemd kunnen worden. Een en 
ander heeft grote gevolgen voor de wijze waarop de verhouding tussen het 
absolute en het relatieve wordt opgevat. Met ernstige consequenties voor de 
betekenis van zin en zijn van het eindige, menselijke zelfzijn.

Hieronder zullen wij een uiteenzetting geven van de algemene trekken van 
beide visies op het absolute, waarbij we tevens willen laten zien dat deze met 
betrekking tot het eindige zelfzijn innerlijk verbonden gedacht kunnen en moeten 
worden.

De twee visies op het absolute

Aan de wijsgerige behandeling van de vraag naar de verhouding eindig zijn-
oneindig zijn in relatie tot de verhouding eenheid-veelheid zijn twee visies op 
het absolute te onderscheiden. Ten eerste de in het door Hollak geamendeerde 
thomisme500 heersende visie op het absolute als het volmaakt absolute en ten 
tweede de in de filosofie van Hegel heersende visie op het absolute als het naar 
verwerkelijking strevende absolute. 

In dit onderscheid spelen twee kwalitatief te onderscheiden gestalten van 
de verhouding eenheid-veelheid mee. Namelijk, zoals deze enerzijds geldt 
voor het eindige zijn en anderzijds voor het oneindige zijn. Met betrekking 
tot het eerste kan gesproken worden van een onvolmaakte veel-eenheid, met 
betrekking tot het tweede van een volmaakte veel-eenheid. Het is om die reden, 
dat het eindige zijn gekenmerkt wordt door streven, namelijk het streven die 
onvolmaaktheid optimaal op te heffen. Voor het oneindige zijn, het volmaakt 
absolute geldt een dergelijk streven uiteraard niet. De zinvolheid van het 
streven van het eindige zijn wordt echter gegarandeerd door de relatie van het 
eindige zijn met het oneindige, het absoluut volmaakte zijn. Dat is de toedracht 

499 Afscheidscollege, p. 442/443.
500 Geamendeerd in die zin, dat in de scheppingsidee en participatieleer van Thomas 

enerzijds het persoon-zijn van God en anderzijds de zelfstandigheid van de 
mens meer tot uitdrukking moeten komen; zie Scheppingsidee, p. 312/313.
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die Hegel weliswaar onderkende, maar die hij te zeer liet opgaan in het streven 
naar verwerkelijking, zodat hij op grond daarvan de totaliteit van dat streven 
gelijkstelde aan het absolute als de naar verwerkelijking strevende, concrete 
eenheid van eindig en oneindig zijn.

We willen hier nog eens in enkele bewoordingen het verschil tussen Hollaks 
visie op de relatie eindig zijn-oneindig zijn als scheppingsverhouding en 
Hegels visie daarop aangeven. In de hollakiaanse visie – dat is zijn thomistisch 
geïnspireerde participatieleer stoelend op de traditioneel-religieuze schep-
pings idee –, zouden we kunnen zeggen, kan er pas sprake zijn van goddelijke 
immanentie – Hegels absolute rede – onder de voorwaarde, dat er een 
geschapen wereld is in de traditionele zin.501 In Hegels opvatting bewerkstelligt 
deze traditionele visie echter een onoverbrugbare kloof tussen oneindig zijn en 
eindig zijn en is dat onderscheid te vermijden en op te heffen door de innerlijke 
relatie eindige rede- oneindige rede (dat is de goddelijke immanentie) tot begrip 
te brengen. Waarmee de traditionele scheppingsidee opgeheven zou zijn. 

Maar daarmee heeft de goddelijke immanentie de eindige werkelijkheid, 
inclusief de eindige rede, op een andere manier ‘nodig’ dan in de hollakiaanse 
visie. In Hegels opvatting blijft de oneindige rede, ofwel de goddelijke 
immanentie abstract als deze zich niet ‘eeuwig’ in eindige vormen tot uitdrukking 
brengt. De meest adequate veruitwendiging komt dan tot uitdrukking in de 
eindige rede die zichzelf als zodanig verwerkelijkt.

In een visie zoals die van Hollak op de scheppingsrelatie, vloeit de goddelijke 
immanentie noodzakelijkerwijs voort uit Gods vrije scheppingsdaad en is 
de goddelijke immanentie dientengevolge als het innerlijke, absolute wezen 
meegegeven aan het zijn van de eindige werkelijkheid. Waarbij dan uiteraard 
evenzeer de door Hegel bedoelde innerlijke relatie eindige rede-oneindige rede 
absoluut geldt, maar niet als de noodzakelijke voorwaarde voor het werkelijk 
kunnen zijn van het volmaakte bestaan van God zelf.

Samenvattend zouden we kunnen zeggen, dat Hegels ‘scheppingsverhou-
ding’, in de zin van de relatie eindige rede-oneindige rede, de traditionele joods-
christelijke scheppingsidee blijft vooronderstellen. 

Deze van elkaar te onderscheiden, maar, zoals we hieronder zullen laten 
zien, niet te scheiden visies op het absolute vloeien voort uit de wijze waarop 
men de verhouding eindig zijn-oneindig zijn in relatie tot de verhouding 
eenheid-veelheid ziet. Het is dan ook de taak van een hedendaagse, realistische 
metafysica deze diverse verhoudingen in hun innerlijke betrokkenheid te 
expliciteren en zodoende het zelfbegrip te verdiepen. Hollaks studie ‘Wijsgerige 
reflecties over de scheppingsidee’ heeft de eerste stappen daarvoor gezet.

501 Zie wat betreft “schepping in traditionele zin”, onze behandeling in hoofdstuk 
3.2 van Hollaks Scheppingsidee
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De wijsgerige behandeling van de vraag naar de verhouding eindig zijn-
oneindig zijn berust noodzakelijkerwijs op de geestelijke openheid van de 
mens voor de idee van het absolute. Over de horizon van de ervaringswereld 
heen schouwt de mens – juist als geestelijk wezen – de idee van het absolute 
zijn. 

In het thomisme is de religieuze achtergrond van de wijsgerige vraag naar de 
verhouding van eindig zijn en oneindig zijn zonneklaar, terwijl in de filosofie 
van Hegel, waarin de idee van het absolute eveneens centraal staat, haar 
religieuze betekenis veel meer versluierd optreedt. Omdat hij de termen “God” 
en “schepping” een systematische betekenis geeft in de ontvouwing van het 
absolute – dat is in zijn filosofie het naar verwerkelijking strevende absolute –, 
wekt dat de suggestie dat dit alles een verbondenheid heeft met het traditioneel 
religieuze. Dat heeft het uiteraard ook, omdat het besef van het absolute en het 
religieuze twee zijden van dezelfde zaak zijn. Maar daar voor Hegel het absolute 
gelijk was aan het naar verwerkelijking strevende absolute – deze toedracht is 
voor Hegel schepping=causa sui –, werd daarmee de oorspronkelijk religieuze 
betekenis van “God en schepping” vertroebeld. Wij zullen deze tegenstelling 
nader verklaren.

In het thomisme ligt bij de behandeling van de verhouding eindig zijn-
oneindig zijn het accent op het wijsgerig tot uitdrukking brengen van de 
verhouding schepper-schepsel, kortom de scheppingsidee, zoals deze eigenlijk 
in het jodendom geworteld is.502 In de filosofie van Hegel fungeert daarentegen 
de moderne causa-sui idee, als het wezen van God tot uitdrukking brengend, 
en de wijze waarop deze idee daarin tot ontwikkeling wordt gebracht als 
het wezen van de verhouding eindig zijn-oneindig zijn.503 Dit laatste heeft 
tot gevolg gehad, aldus Hollak en wij volgen hem daarin, dat door Hegel de 
ontwikkeling van de causa-sui idee, als het wezen van de verhouding eindig 

502 In het jodendom is God als geest geschouwd, dat wil zeggen als niet met enigerlei 
natuurgestalte, noch met de natuur als geheel te vereenzelvigen; zie Werke 17, 
‘Die Religion der Erhabenheit (jüdische)’, p. 53: “In der Naturreligion haben 
wir die Seite der Bestimmung gesehen als natürliche Existenz, als Licht usf., 
dies Selbstbewußtsein in dieser vielfachen Weise. In der unendlichen Macht 
ist dagegen alle diese Äußerlichkeit vernichtet. Es ist also ein gestalt- und 
bildloses Wesen, für den Gedanken, den Geist. Diese Bestimmung des Einen ist 
diese formelle Einheitsbestimmung, die der Grund ist, Gott als Geist zu fassen, 
und für das Selbstbewußtsein ist sie die Wurzel seines konkreten, wahrhaften 
Inhalts.” 

503 Causa sui, p. 171: de causa sui idee als het wezen van de differentie van zijn 
en zijnden; met onze kanttekening dat het hegeliaanse Seyn, zoals we al 
verschillende keren hebben opgemerkt, eigenlijk het eindige zijn van de zijnden 
betreft.
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zijn-oneindig zijn, opgevat werd als de verwerkelijking van het absolute.504 
Kortom, in Hegels filosofie, als culminatie van de moderniteit, is het absolute 
de zich immer verwerkelijkende totaliteit van de verhouding eindig zijn-
oneindig zijn. Terwijl Hollak daarentegen de hegeliaanse filosofie opvat als 
het begrip van het zich verwerkelijkende eindige zijn en als het begrip van het 
zich verwerkelijkende menselijke zelfzijn in het bijzonder: “Causa sui betekent 
voor mij dat hij (EB/FB: de mens) zijn zelfzijn áls zelfzijn tot realisatie en 
verwerkelijking brengt.”505  

Ook al is dit het onvolmaakte, eindige zelfzijn dat zich als causa sui 
verwerkelijkt, dan is dit toch in zekere zin de verwerkelijking van het absolute 
in de mens. Dat is wat eigenlijk in Hegels filosofie tot begrip is gebracht.506 

Het eindige zelfzijn in zijn verhouding tot het absolute

Zelfzijn impliceert juist als zelfzijn het absoluutheidsmoment van het eindige 
zelfzijn, maar het vraagt tevens als eindig om een nadere explicitering van 
zijn verhouding tot het absolute, oneindige zijn. In die zin willen wij daarom 
het naar verwerkelijking strevende eindige zelfzijn het secundair absolute en 
het volmaakt absolute, dat geen verwerkelijking behoeft, het primair absolute 
noemen. Beide visies moeten innerlijk op elkaar betrokken worden. Hollak 
heeft in zijn artikel laten zien hoe beide wederzijds gereviseerde visies van 
het thomisme en hegelianisme op het absolute in een evenwichtige, innerlijke 
verhouding tot elkaar gedacht kunnen worden.507 In ‘De weg omhoog is de weg 

504 Wat Hollak “functionele relatie” noemt en die hij categorisch verwerpt; zie 
Nietzsches vraag p. 427: “In deze volledige aanvaarding van zichzelf als eindige 
lichamelijke geest weet hij (EB/FB: de mens) zich tevens als op de wijze van 
een lichamelijke geest zo betrokken te zijn op een oneindige geest dat deze 
relatie iedere functionele relatie van beider betrokkenheid alsook elke vorm van 
egocentriciteit destrueert.”  

505 Een werkelijke metafysica, p. 160. 
506 De overdrijving bij Hegel is echter dat hij dit gelijk stelde aan het begrip van God, 

ofwel gelijk stelde aan wat in de thomistische scheppingsleer het volmaakte 
absolute is.

507 Scheppingsidee, p. 312: “(…) de scheppingsidee zó te denken dat hierin zowel 
het grondmotief van Hegels Religionsphilosophie: de overwinning (…) van de 
heer-knechtverhouding in de ‘Absolute (…) Religion (…) alsook het thomistisch 
grondmotief van de totale afhankelijkheid van het schepsel, vanuit de volle 
zin van Gods persoon-zijn zijn opgenomen en begrepen.” Onze toevoeging: 
genoemde opheffing van de heer-knecht verhouding, in absolute zin, betekent 
absolute erkenning van het zelfzijn van de mens als eindige persoon, door de 
absolute persoon. 
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omlaag’508 waarin wij het eindige stoffelijke zijnde als het “metafysisch-fysisch 
geheel” behandelen willen wij aantonen dat beide visies samen komen in dat 
metafysisch-fysisch geheel.

Het is Hegels grote verdienste dat hij de oorspronkelijke wijsgerige 
vraag naar de eenheid in de veelheid van de ervaringswereld op concrete en 
systematische wijze tot begrip heeft gebracht, samen te vatten in het begrip 
van de concrete, synthetische identiteit als de identiteit van identiteit en 
niet-identiteit, of de identiteit van identiteit en onderscheid. Dit hegeliaanse 
resultaat brengt Hollak tot de uitspraak dat “het Absolute als identiteit van 
identiteit en niet-identiteit, als samen-zijn509 moet worden begrepen”,510 maar 
dat aan deze vorm van het absolute twee kwalitatief verschillende wijzen 
van samen-zijn te onderscheiden zijn.511 Namelijk, zoals we hierboven al 
hebben laten zien, de eenheid in de veelheid, dat is het samen-zijn, binnen de 
sfeer van de eindigheid ofwel de ervaringswereld en het samen-zijn van het 
absolute, oneindige zijn. Waarbij het eerste als het onvolmaakte samen-zijn 
en het tweede als het volmaakte samen-zijn gekwalificeerd moet worden. Om 
misverstanden te voorkomen willen we er hier weer de nadruk op leggen dat 
deze twee wijzen van samen-zijn innerlijk op elkaar betrokken moeten worden, 
waarover hieronder meer. 

Het onvolmaakte en het volmaakte synthetisch identiteitsprincipe 

Hollak onderscheidt aan het synthetisch identiteitsprincipe een onvolmaakte 
vorm en een volmaakte vorm; ofwel samen-zijn in de gestalte van het eindige 
zijn als onvolmaakt, want inhoudelijk door verdeeldheid gekenmerkt512 en 
samen-zijn als het oneindige, volmaakte zijn dat eeuwig vooraf gaat aan het 
eindige, onvolmaakte zijn. 

Hegels uitspraak, dat de begrippen van de Logik als het ware “God voor de 
schepping” zijn,513 duidt weliswaar de ‘eeuwigheid’, of boventijdelijkheid van de 

508 P. 246.
509 Onze cursivering.  
510 Scheppingsidee, p. 312.
511 Scheppingsidee, p. 312: “(…) het synthetisch identiteitsprincipe, dat in Hegels 

opvatting van de scheppingsidee ten onrechte in de vorm van een verabsolutering 
van zijn onvolmaakte, eindige vorm, en bij Thomas’ opvatting ervan te eenzijdig 
naar zijn volmaakte vorm in het inwendige leven Gods naar voren komt (…).”

512 Verdeeldheid die in het derde logische besluit van de filosofie op het eind 
van Hegels geestesfilosofie aan de kant van de natuur gelegen is; zie onze 
parafraserende vertaling in Hoofdstuk 6 en en onze behandeling van de drie 
logische besluiten hieronder in paragraaf 2: Over de drie logische besluiten.   

513 WU 3, p. 34: “(…) Die Logik ist sonach als das System der reinen Vernunft, als 
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zijnsbeginselen aan, maar de scheppingsrelatie die Hegel hiermee suggereert, 
is toch een andere dan in de traditie. In de scholastieke visie op het zijn van de 
begrippen of ideeën werden deze ook opgevat als – voorafgaand aan de vrije 
scheppingsdaad – deel uitmakend van Gods innerlijke leven.514 Wanneer we   
beide scheppingsrelaties op elkaar betrekken, dan kunnen we stellen, dat de 
scheppende God van de traditie die de eindige zijnden in het zijn stelt, ‘vooraf’ 
gaat aan de ‘logische’ God van Hegel – die de goddelijke immanentie is die de 
eenheid, de intelligibiliteit van de eindige werkelijkheid garandeert. Ofwel, de 
logische God van Hegel staat voor de gevolgelijke eenheid waarover Hollak 
spreekt in zijn studie ‘De wording van de menselike geest’.515

Het onvolmaakte, eindige samen-zijn streeft naar het opheffen van zijn 
verdeeldheid, naar het wenkende perspectief van eigen volmaaktheid, dat 
het nooit bereikt. Het is dit streven dat Cobben begrijpt als “het morele 

das Reich des reinen Gedankens zu fassen. Dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie 
ohne Hülle an und für sich selbst ist. Man kann sich deßwegen ausdrücken, daß 
dieser Inhalt die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen vor der 
Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist.”  

514 F.C. Coppleston, A History of Medieval Philosophy, London, 1972. Divine ideas, 
p. 61/62: “(John Scotus) tries to show how God in himself, described as ‘Nature 
which creates and is not created’, generates the divine Word of Logos and, in 
the Word, the external divine ideas. These ideas are created in the sense that 
they are logically, though not temporally, posterior to the eternally generated 
Word; and they are creative at any rate in the sense that they are the exemplars 
or archetypes of finite things; together, therefore, they form ‘Nature which is 
created and creates’. Finite things, created according to their eternal patterns, 
constitute ‘Nature which is created and does not create’. They are divine self-
manifestation, the theophany or appearing of God.” P. 88/89: “The idea of 
harmonizing Aristotle with Plato goes back to antiquity. And though the 
thinkers associated with Chartres were not well acquainted with Aristotle, we 
can find among them a desire to bring together the Platonic theory of eternal 
ideas or forms and the Aristotelian theory of the immanent forms or intelligible 
structures in virtue of which each material thing is the kind of thing that it is. 
For example, Bernard of Chartres made a distinction between the eternal ideas 
or exemplar archetypes of Plato and Augustine on the one hand and the ‘native 
forms’ (formae nativae) on the other, which are copies of images of the archetypes 
and which make things members of this or that species.” Archetypes, p. 21: 
Volgens Origenes is “creation the expression or communication or diffusion of 
goodness, proceeding from God by a necessity of his nature, because, that is to 
say, he is what he is. The medium of creation is the Logos, which contains the 
Ideas or eternal patterns of creation, the archetypes in the divine mind, which is 
identified with the second Person of the Trinity (…). Exemplarism, p. 167/168: 
“For Bonaventura (…) exemplarism is at the heart of metaphysics. It is closely 
bound up with belief in divine creation.”     

515 Wording, p. 84.
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handelen  van de zelfbewustzijnen het absolute wezen (het ‘absoluut goede’) 
te verwerkelijken”.516        

Een dergelijk streven kan niet toegekend worden aan het volmaakte 
absolute zoals dat in het thomisme geschouwd en wijsgerig benaderd 
wordt. De zinvolheid van het streven van het eindige zijn naar eigen 
volmaaktheid vooronderstelt daarentegen het absoluut volmaakte dat geen 
zelfverwerkelijking of streven naar eigen volmaaktheid nodig heeft.

Het voorondersteld zijn van het absoluut volmaakte door het eindige zijn 
komt tot uitdrukking in zin en waarde van de eindige werkelijkheid. Het is 
deze koppeling tussen eindig zijn en oneindig zijn waar de materiële-waarden 
ethiek en het personalisme van Max Scheler uitdrukking aan geeft.517 De 
transcendentalia – het Goede, Ware en Schone – maken in principe het in-zich-
waardevol-zijn uit van de eindige dingen en handelingen naar hun idee, dat is 
naar hun ware eenheid van begrip en werkelijkheid.518 Dientengevolge moeten 
de transcendentalia als absolute ideeën hun oorsprong hebben in het absoluut 
volmaakte. Daar in Schelers ethiek en personalisme de persoonswaarden de 
hoogste waarden zijn, ligt het in de rede om het absoluut volmaakte en persoon-
zijn in volmaakte eenheid met elkaar te schouwen. Dit laatste stemt overeen 
met de traditionele religieuze en wijsgerige benaderingen van het absolute.

Hollak achtte het wijsgerig verder inhoudelijk ontwikkelen van deze 
koppeling van het grootste belang voor een hedendaagse metafysica, omdat 
daarin de menselijke geest juist als geest inhoudelijk tot uitdrukking komt.519 

We zouden kunnen zeggen, dat het Hollaks intentie is geweest, de rode 
draad die door zijn artikelen en colleges liep, om te laten zien dat het wijsgerige 
begrip van het heden vraagt om deze synthese van beide visies, op het volmaakte 
absolute en het relatief onvolmaakte absolute. Deze synthese die zodoende het 
niveau van het hedendaagse wijsgerige zelfbegrip is, waarover Hollak in zijn 
oratie spreekt.520

De scheppingsidee als heet hangijzer

Wij voelen geen remmingen wanneer we in het voetspoor van Hollak meegaan 
in zijn poging om wijsgerig uitdrukking te geven aan de scheppingsidee. In 

516 Zie: Postdialectische zedelijkheid, p. 122. 
517 In paragraaf 7, onze behandeling van Scheler, zullen we daar langer bij stil 

blijven staan.
518 Zie onze behandeling in hoofdstuk 3.2. van Objectieve rangorde.
519 Zie Objectieve rangorde, p. 320 e.v., onze behandeling daarvan in hoofdstuk 

3.2. en paragraaf 8: Over de zin van de objectieve geest. 
520 Causa sui, p. 153 en p. 187.
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onze optiek is dat geen terugval.521 Het moderne subject als causa sui vraagt om 
de verrijking door de scheppingsidee, de scheppingsidee die bij Hollak door 
de causa-sui idee is heengegaan. Hollak wilde laten zien dat de thomistische 
scheppingsidee door de causa-sui idee met betrekking tot de menselijke 
zelfstandigheid geamendeerd is522 en dat ze tegelijk de causa-sui idee – het 
wezen van de moderniteit – moet meenemen.

De thomistische, in Griekse begrippen uitgedrukte, scheppingsidee is in het 
jodendom geworteld. Het is aldaar de ene God die met geen enkele natuurgestalte 
vereenzelvigd kan worden, noch met de natuur als geheel, vereenzelvigingen 
zoals die daarentegen in andere, polytheïstische godsdiensten wel gebruikelijk 
waren. Waarbij bovendien en niet in de laatste plaats de mens als evenbeeld van 
de niet-natuurlijke schepper-God werd begrepen. 

De moderne causa-sui idee verenigd met de hedendaagse wijsgerige visie op 
de scheppingsverhouding

Voor Hollak betekende een verdere doordenking van de causa-sui idee, dus 
van het moderne zelfstandige subject, juist een opheldering en actualisering 
van de scheppingsidee in wijsgerige zin523 en zodoende een verdieping van het 
zelfbegrip. 

“Zo gezien is de wetenschap van de geschiedenis der moderne, westerse 
wijsbegeerte tevens reeds aanduiding van die zijnswijze, van dat niveau 
van de menselijke geest, waarop het toekomstig ons nog onbekende 
wereldgebeuren, naar zijn zuiverste vorm: de ons nog onbekende wijsgerige 
stromingen waarin die wereldgeschiedenis haar zelfbegrip tot uitdrukking 
zal trachten te brengen, zal plaatsgrijpen.”524 

521 Zoals ook het meenemen in ons denken van het reeds 200 jaar oude denken van 
Hegel voor ons geen terugval is.

522 Scheppingsidee, p. 312: “ In de thomistische traditie is te zeer de nadruk komen 
te liggen op veelheid in zoverre ze met verdeeldheid samengaat en correlatief 
hiermede op de scheppingsrelatie in zoverre ze afhankelijkheid zegt. Daardoor 
komt noch het persoon-zijn Gods, noch het zelfmededelingskarakter van de 
schepping, noch het zelfstandig-zijn van het schepsel voldoende tot hun recht, 
krijgt de thomistische metafysica vaak een te sterk aristotelisch accent en de 
Schepper-schepselrelatie te zeer het karakter van een heer-knechtverhouding.”

523 Deze verdere doordenking gaat zelfs zo ver, dat volgens Hollak de vraag 
“waarom zijn er zijnden, en niet veeleer niets?” op grond daarvan adequaat 
gesteld kan worden; Causa sui, p. 179.

524 Causa sui, p. 154.



Positieve en negatieve kritiek op Hegels filosofie

283

Dit niveau wordt in onze visie gevormd door de vereniging van de 
gerelativeerde filosofie van de moderniteit met het hollakiaans gereviseerde 
thomisme, tezamen met Schelers personalisme en gereviseerde materiële-
waarden leer.525 Deze vormen de complementaire zijden van het hedendaagse 
zelfbegrip; het is ons inziens niet voorbarig deze met elkaar te verenigen. Waar 
het uiteraard wel te vroeg voor is, is het uitdrukking willen geven aan die “ons 
nog onbekende wijsgerige stromingen”. 

De worsteling om “het streven naar volmaakt samen-zijn” en “het eeuwig 
volmaakte samen-zijn” met elkaar te verbinden

Voor het hedendaagse zelfbegrip gaat het er dus om, gezien het bovenstaande, 
de relatie absoluut volmaakte werkelijkheid naar verwerkelijking, of 
volmaaktheid strevende werkelijkheid op evenwichtige wijze tot uitdrukking 
te brengen. Hollak formuleert dat zo: 

“(…) de scheppingsidee zò te denken dat zowel Hegels panentheïsme als 
Thomas’ eenzijdige afhankelijkheidsrelatie erin overwonnen worden 
en toch het gemeenschappelijk motief in beide denkers: het synthetisch 
identiteitsprincipe, dat in Hegels opvatting van de scheppingsidee ten 
onrechte in de vorm van een verabsolutering van zijn onvolmaakte, eindige 
vorm, en bij Thomas’ opvatting ervan te eenzijdig naar zijn volmaakte vorm 
in het inwendige leven Gods naar voren komt, te bewaren.”526  

Wijsgerig beschouwd kunnen we daarom het hedendaagse samen-zijn van 
de mensen op aarde begrijpen als de worsteling en de moeizame pogingen beide 
zijden van de verhouding volmaakt samen-zijn naar volmaaktheid strevend 
samen-zijn zowel naar hun afzonderlijke waarde en betekenis tot uitdrukking te 
brengen alsook innerlijk met elkaar te verbinden. In haar zuivere vorm kunnen 
we deze worsteling terugvinden in de vele heersende wijsgerige stromingen, 
die we, in navolging van Hegel, kunnen begrijpen als de evenzovele pogingen 
het menselijke zelfbegrip tot uitdrukking te brengen.527

525 Waarbij mede de feitelijkheid – die niet losstaat van het wijsgerig begrip – 
van wetenschap en techniek, van democratische rechtsstaat en mondiale 
verhoudingen vorm geven aan dat niveau.

526 Scheppingsidee, p. 312. 
527 Causa sui, p. 155: “Heel de geschiedenis van de moderne westerse geest kan 

men dan ook zien als het dramatisch gebeuren van zijn worsteling (…) zijn 
eigen wezen tot uitdrukking te brengen (…).”
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Het onderscheiden van het verwerkelijkingsproces van het eindige zijn en het 
volmaakte absolute

In het begin van zijn Logik528 stelt Hegel: 

“(…) die logischen Bestimmungen überhaupt können als Definitionen des 
Absoluten, als die metaphysischen Definitionen Gottes angesehen werden”.529 

Het gehele systeem van logica, natuurfilosofie en geestesfilosofie is de 
uitwerking daarvan in de vorm van het zuivere begrip, en vindt zijn alles 
samenvattende hoogtepunt in de drie logische besluiten van de filosofie; 
waarover meer in de volgende paragraaf. Gezien dit uitgangspunt brengt het 
gehele systeem de goddelijke identiteit, ofwel de begrippelijkheid van de totale 
omvang van de ervaringswereld tot begrip. Dat is echter in onze optiek de tot 
begrip gebrachte synthetische identiteit in haar onvolmaakte vorm.  

Het zuivere zijn waarmee de logica aanvangt is namelijk het zijn van 
de (stoffelijke) eindigheid, waaraan weliswaar het goddelijke, ofwel het 
begrippelijke, immanent is – dat is wat het systeem tot uitdrukking brengt –, 
maar dat niet het absoluut volmaakte zijn van de thomistische scheppingsidee 
vertegenwoordigt. 

Het systeem vertolkt de dialectische ontwikkeling van deze begrippelijkheid 
of goddelijkheid in de vorm van het zuivere, zich in natuur- en geestesfilosofie 
verwerkelijkende, begrip.530 Het is niet meer en niet minder dan het begrip 
van de wijze waarop het eindige zijn – ofwel het zijnde als zijnde – naar 
verwerkelijking, naar zijn eigen volmaaktheid streeft, een streven dat wordt 
gegarandeerd door de goddelijke immanentie. 

Hegels overdrijving met betrekking tot dit begrip schuilt echter hierin, dat 
met dit begrip het concrete begrip van God tot uitdrukking zou zijn gebracht. 
Daarmee was de problematiek van de moderniteit, hoe de eenheid van lichaam 
en geest als gelegen in haar relatie tot God te denken, weliswaar opgelost – dat 
wil zeggen, dat de eindige rede in haar innerlijke relatie tot de oneindige rede 
tot begrip was gebracht.531 Maar met dit dialectische begrip van eigen eindigheid 

528 WU 6, § 85. 
529 Zie ook WU 3, p. 34. 
530 Daarmee is bewezen dat het absolute wezen van de werkelijkheid theoretisch is, 

ofwel door het menselijke intellect te vatten.
531 In zoverre zou Hegel, als criticus van de Verlichting, zelfs met de hedendaagse 

term postmodern denker gekwalificeerd kunnen worden. Wij zouden echter 
Hegels filosofie eerder hoogmodern willen noemen, omdat daarin de causa-
sui idee van de moderniteit als het wezen van het absolute subject tot begrip is 
gebracht en daarmee het inzicht in de relatie eindige rede-oneindige rede. Het 



Positieve en negatieve kritiek op Hegels filosofie

285

komt nog niet voldoende het metafysische begrip van de relatie van het eindige 
zelfzijn tot het oneindige zijn tot uitdrukking.

Vandaar dat zowel Cobben als Hollak spreken van de noodzaak van het 
overwinnen van de verabsolutering van de dialectiek. Maar deze overwinning 
heeft bij hen verschillende betekenissen.

De verabsolutering van de dialectiek volgens Cobben en volgens Hollak

Cobben stelt dat Hegel de dialectiek verabsoluteert.532 Met betrekking tot het 
centrale punt, dat is de verhouding van het eindige zelfzijn tot het absolute, 

hedendaagse tijdperk, waarvan ons inziens het feitelijke begin gemarkeerd wordt 
door de Eerste Wereldoorlog en in filosofische zin door werken als de Tractatus 
logico-philosophicus van Ludwig Wittgenstein (Frankfurt a/M, 1977, eerste druk 
1921), en Sein und Zeit van Martin Heidegger (Tübbingen, 1984, eerste druk 
1927), zouden wij laatmodern willen noemen. Laatmodern, omdat de causa-sui 
idee en het daarmee gepaard gaande subject-begrip van de moderniteit hun volle 
uitwerking hebben gekregen en tegelijk daarmee het subject-begrip de grenzen 
van zijn eindigheid heeft bereikt. Dat betekent niet dat het subject(-begrip) 
over boord moet worden gegooid, of dood moet worden verklaard, maar wel 
dat zijn relatie tot het absolute hernieuwd en verdiept dient te worden. Met 
het onderhavige werk, waarvoor we aan Hollak vrijwel alles te danken hebben, 
alsmede de grote steun die Paul Cobben ons geboden heeft, willen wij dit nu 
juist laten zien. 

532 In de gesprekken die wij met Cobben hebben gehad, stelde hij verschillende 
keren, dat Hegels vereenzelviging van het begrip van de subject-object 
verhouding – als het begrip van de verhouding oneindige rede-eindige rede 
–, met het begrip van God uiteraard een overdrijving is en daarmede een 
verabsolutering van de (hegeliaanse) dialectiek. Terzijde willen we echter 
opmerken, dat dit hegeliaanse begrip van de goddelijke immanentie, dus van de 
verhouding oneindige rede-eindige rede, een bevestiging is van de traditionele 
opvatting van Gods immanentie in de eindige werkelijkheid, die de redelijkheid 
van de eindige, geschapen werkelijkheid waarborgt. Met zijn relativering, 
ofwel overschrijding van Hegels dialectiek wil Cobben echter meer. Dat meer 
komt in het volgende citaat tot uitdrukking. Postdialectische zedelijkheid, pp. 
321-324: “Het morele subject kan niet begrepen worden als de persoon van 
het abstracte Recht die zijn wezen tracht te objectiveren in het eigendom: door 
de natuurlijk gegeven werkelijkheid te stellen als uitdrukking van zíjn vrijheid. 
Weliswaar verhoudt ook het morele subject zich tot een natuurlijk gegeven 
werkelijkheid, maar het is reeds tot het inzicht gekomen dat deze werkelijkheid 
niet alleen een eigen zelfstandigheid heeft, maar ook een eigen wezen. Het 
begrijpt de natuurlijke werkelijkheid als uitdrukking van een absoluut wezen. Of 
– anders geformuleerd – de natuurlijk werkelijkheid is zelfstandig, in zoverre 
zij een innerlijke waarheid tot uitdrukking brengt. Het morele subject dat de 
natuurlijke werkelijkheid kent als een zelfstandige werkelijkheid met een eigen 
wezen, kent tevens zichzelf als vrij zelfbewustzijn. Door de natuur in haar 
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betekent dit: Hegel blijft deze verhouding tot het eind toe dialectisch opvatten. 
Hoe denkt Cobben deze verabsolutering postdialectisch te overwinnen?

Als volgt: de hegeliaanse dialectiek vertolkt de wijze waarop het eindige 
zelfzijn zich uit de substantie als het altijd al onmiddellijk gegevene, bevrijdt en 
tot zelfbegrip komt. Postdialectiek betekent dan dat deze emancipatie voltooid 
is en dat er nu een vrije verhouding tot de absolute substantie, de absolute 
inhoud tot stand is gekomen en dat zodoende het eindige zelfzijn zich niet 

eigen zelfstandigheid te kennen maakt het een expliciet onderscheid tussen 
zichzelf en de natuur. Dat wil zeggen: het is tevens uit de natuur tot zichzelf 
gekeerd: het is vrij.(…) Het vrije zelfbewustzijn weet dat het geen God is. (…) 
Dat betekent dat aan het beschouwde zelfbewustzijn weliswaar geen expliciete 
absolute kennis toegekend kan worden, maar wel het formele besef dat het alle 
inhoud in zich omvat. (…) Het  (morele subject) begrijpt zichzelf als eindig, 
omdat het inziet dat de natuurlijke gegeven werkelijkheid als verschijning van 
een absoluut wezen een eigen zelfstandigheid heeft. Het inzicht in de eigen 
eindigheid moet gedacht worden als een verhouding tot een absoluut wezen. 
Deze verhouding moet daarom inderdaad aangeduid worden met de term 
geweten. Het is een theoretisch geweten omdat hierin voor het morele subject 
de zekerheid wordt uitgedrukt dat de natuurlijke werkelijkheid kenbaar is als 
een werkelijkheid met een eigen zelfstandigheid, omdat in deze werkelijkheid 
een absoluut wezen (‘waarheid’) tot verschijning komt. Het theoretisch geweten 
drukt daarom een kenverhouding uit. Nu we het morele subject formeel bepaald 
hebben, kunnen we nagaan wat het op dit niveau kan betekenen dat het zich 
als substantie tracht te objectiveren. Het morele subject verhoudt zich tot een 
objectief gegeven werkelijkheid. (…) Juist omdat het vrije zelfbewustzijn zich 
vrij tot de gegeven substantie verhoudt, kan het deze opvatten als uitdrukking 
van zijn eigen substantialiteit. (…) Het zelfbewustzijn is in staat om de gegeven 
substantie absoluut, naar waarheid te kennen. (EB/FB: Met deze bewoordingen 
wordt de transcendentale openheid van de menselijke geest formeel uitgedrukt) 
De absolute inhoud die het zelfbewustzijn in zich omvat, is objectief gegeven als 
uiterlijke substantie. Dit drukt het zelfbewustzijn expliciet uit door zijn absolute 
kennis van de gegeven substantie in taalhandelingen te formuleren. De vraag kan 
nu gesteld worden in hoeverre deze zelfobjectivatie van het vrije zelfbewustzijn 
als ware zelfobjectivatie begrepen kan worden, als zelfverwerkelijking van 
de waarheid? In hoeverre kan de uiterlijk gegeven substantie objectief (naar 
waarheid) gevat worden in de taalhandelingen van het vrije zelfbewustzijn? 
Deze problematiek geeft aanleiding tot een nieuw soort ‘dialectiek’ die ik 
postdialectiek zal noemen. Niet de dialectiek waarin de geest zich bevrijdt van 
haar dialectische verhouding tot de natuur, maar een dialectiek die een vrije 
verhouding tot een objectief gegeven werkelijkheid veronderstelt en nagaat in 
welke zin de objectivering van deze verhouding als adequate zelfuitdrukking 
genomen kan worden van het morele subject als de absolute werkelijkheid. In 
de postdialectiek wordt de dialectiek ‘opgeheven’ in zoverre er een open, niet-
dialectische relatie tot het andere gethematiseerd wordt.” 
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meer dialectisch tot het andere verhoudt, maar dit als het zelfstandige andere 
begrijpt.533 

De weerspiegelingsverhouding binnen de sfeer van de eindigheid – het in 
het andere als andere bij zich zijn, de wederzijdse weerspiegeling van de twee 
zijden van de relatieve tegenstelling – is hiermee opgeheven, het andere is niet 
meer “het andere van hetzelf”. Het andere wordt nu postdialectisch begrepen 
in zijn eigen zelfstandigheid. 

Voor Hollak geldt evenzeer dit postdialectische begrip van de eigen 
zelfstandigheid van het andere of de ander, maar voor hem betekent 
verabsolutering van de dialectiek nog meer. Namelijk dat Hegel de verhouding 
eindig zijn-oneindig zijn binnen het kader van de scheppingsidee eveneens tot 
op het laatst als een dialectische verhouding blijft zien. Op het eerste gezicht 
lijkt dat hetzelfde te zijn wat Cobben met zijn kritiek beoogt, maar beiden 
verschillen essentieel in hun visie op het absolute in de zin van de verhouding 
eindig zijn-oneindig zijn.  

Hollaks kritiek op Hegel betreft het volgende: Hegel beschouwt de 
verhouding eindig zijn-oneindig zijn als een innerlijk noodzakelijke 
verhouding, oneindig zijn vooronderstelt eindig zijn en omgekeerd. Of: het 
weliswaar onomstotelijke gegeven van het eindige zijn als ervaringswereld 
impliceert volgens Hegel, dat dit niet buiten het oneindige zijn kan staan, want 

533 Door deze overschrijding of relativering door Cobben van Hegels dialectiek 
wordt tevens duidelijk in welke zin de hegeliaanse dialectiek voor hem een 
verabsolutering is, namelijk in die zin, dat “Het morele subject niet begrepen 
kan worden als de (EB/FB: hegeliaanse) persoon van het abstracte Recht die 
zijn wezen tracht te objectiveren in het eigendom: door de natuurlijk gegeven 
werkelijkheid te stellen als uitdrukking van zijn vrijheid.” Het bovenstaande 
citaat samenvattend voegen wij hieraan toe: het morele subject bevestigt de 
natuurlijk gegeven werkelijkheid als zelfstandig en met eigen wezen. Pas op deze 
wijze verhoudt het morele subject zich vrij ten opzichte van de werkelijkheid. 
Wij denken, dat deze door Cobben bedoelde overschrijding van de hegeliaanse 
dialectiek eigenlijk uitdrukking geeft aan de menselijke geest als forma 
subsistens, het zuiver geestelijk wezen zijn van de mens, waarop we in onze 
behandeling van Scheler en diens filosofie van de persoon nader zullen ingaan.   
De emancipatie uit de absolute substantie betekent eveneens, dat het subject 
de traditionele samenleving doorbreekt en zodoende een vrije verhouding ten 
opzichte van de maatschappelijke substantie kan innemen. Dat wil niet zeggen, 
dat het subject niet verbonden zou zijn met de maatschappelijke substantie, maar 
dat het subject zich als vrij in deze substantie wil terug vinden en er naar streeft 
dit praktisch tot uitdrukking te brengen. In de meest omvattende en concrete 
zin is het dan de filosofie, die zich zelf onderscheidt van de maatschappelijke – 
telkens weer historisch gevormde – substantie om daarvan de redelijke inhoud 
tot begrip te brengen en zo zichzelf als het redelijke in die substantie terug te 
vinden. 
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anders is dit laatste niet oneindig, dus is het eindige zijn noodzakelijkerwijs op 
enigerlei wijze, en wel dialectisch, in het oneindige zijn opgenomen. 

Maar dan gaat het om de betekenis die Hegel hecht aan dit “opgenomen zijn”. 
Het oneindige zijn neemt, in Hegels visie, het eindige zijn in zich op, op grond 
van de relatieve tegenstelling eindig zijn-oneindig zijn. Het oneindige zijn verkrijgt 
zijn identiteit als oneindig zijn door de relatieve tegenstelling tot het eindige 
zijn, en omgekeerd. Dat is de wijze waarop Hegel de wederzijdse innerlijke 
betrokkenheid van het eindige en het absolute begrijpt. Zodoende heeft het 
oneindige zijn het eindige zijn ‘nodig’ om oneindig te zijn. Dat is de absolute 
relatieve tegenstelling van eindig zijn en oneindig zijn. Met deze verabsolutering 
van de relatieve tegenstelling gaat ook samen de opvatting dat het ‘eeuwige’ 
veranderingsproces van het eindige zijn als verwerkelijkingsproces van het 
eindige zijn innerlijk noodzakelijk moment is van het verwerkelijkingsproces van 
het absolute, het oneindige zijn.534 Voor de verhouding eindig (onvolmaakt) zijn-
oneindig (volmaakt) zijn gaat echter de dialectische weerspiegelingsverhouding 
niet op. Beeld en evenbeeld staan niet in de, wijsgerig tot uitdrukking gebrachte, 
joods-christelijke scheppingsverhouding in de wederzijdse, dialectische 
weerspiegelingsverhouding zoals deze wel binnen de sfeer van het eindige zijn 
functioneert. Daarover hieronder meer. 

Nadere uiteenzetting van Hegels verabsolutering van de dialectiek volgens 
Cobben: de postdialectiek en de absolute werkelijkheid

Cobben behoort in Nederland tot de weinigen die zich bezighouden met het 
verder doordenken van het zelfbegrip en de verwerkelijking van de vrijheid 
zoals Hegel deze heeft geëxpliciteerd. Dit doordenken houdt bij hem niet 
slechts een weer na-denken in van de hegeliaanse filosofie, maar beoogt haar 
eigenlijke consequenties verder te ontwikkelen en haar tekortkomingen op 
bepaalde, uiterst belangrijke punten te corrigeren.

Zoals: het niet meer in dialectische verwikkeling zijn van het subject met 
het andere of de andere, daar het tot begrip brengen van deze relatie in de 
hegeliaanse filosofie nu juist de vrije relatie van het subject en het andere of de 
andere tot klaarheid heeft gebracht. Een en ander betekent een correctie op 

534 Cobben heeft in verschillende gesprekken met ons erop gewezen, dat het 
ontologische onderscheid eindig zijn-oneindig zijn in de postdialectiek nu juist 
gehandhaafd blijft. Daar zijn wij het mee eens – het oneindige zijn is immanent-
transcendent aan het eindige zijn –, maar ons inziens blijft de vraag of op basis 
van de hegeliaanse dialectiek het postdialectische zelfbegrip het eindige (zelf)
zijn al voldoende tot uitdrukking brengt. Ons inziens is dat niet het geval; 
vandaar dat Hollak op tal van plaatsen spreekt van de noodzaak om te komen 
tot dieper zelfbegrip.
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de wijze waarop Hegel de relatie van het individu en zijn samenleving heeft 
ontwikkeld; en ook de daarmee samenhangende vraag naar de absoluutheid 
van het individu die bij Hegel niet voldoende tot haar recht komt.

Als we Cobbens visie op Hegels tekortkomingen samenvatten, dan 
komt deze op het volgende neer: Hegel heeft weliswaar door het gegevene, 
dat is de ervaringswereld, tot zijn alomvattend begrip te brengen, de grens 
naar de metafysische sfeer bereikt en daarmee in principe deze grens reeds 
overschreden, maar heeft nog niet voldoende de consequenties daaruit 
getrokken. Cobben karakteriseert deze sfeer met de term postdialectiek, de 
sfeer die nu openligt voor verdere doordenking, nu de dialectiek haar taak heeft 
volbracht.

Het is echter de vraag of door Cobben en Hollak met deze zelfopheffing 
van de dialectiek precies dezelfde sfeer wordt geïntendeerd. Want voor dit alles 
is van essentieel belang welke van de twee hierboven aangegeven posities ten 
aanzien van het absolute wordt ingenomen.

Naar ons gevoel verschilt Cobbens visering van de relatie van de eindige 
mens tot het absolute, als de relatie waarin het zelfzijn en zelfbegrip gelegen 
zijn, van de onze, die meer in overeenstemming is met die van Hollak.   

De zelfopheffing van de dialectiek in de sfeer van de postdialectiek

In zijn boek Postdialectische zedelijkheid formuleert Cobben op het eind van de 
Inleiding535 zijn programma als volgt: 

“De postdialectische versie van de Grundlinien536 thematiseert de 
verwerkelijking van het morele handelen als de zelfverwerkelijking van de 
absolute geest. Zij stelt zich niet tegenover de dialectiek, maar transcendeert 
de dialectiek door deze in haar uiterste consequenties te doordenken. (…) De 
postdialectische positie thematiseert de zelfverwerkelijking van de absolute 
geest. Zij omvat de dialectische verwerkelijking van de objectieve geest, maar 
laat zien dat die zich slechts kan voltooien in een transcenderende beweging 
die de objectieve geest tot moment maakt van de absolute geest.” 

Hieronder willen we onderzoeken wat dit betekent voor de positie die 
Cobben inneemt ten opzichte van het absolute, in de zin van de hierboven 
door ons onderscheiden posities. Daar Cobben zijn boek besluit met de zin 
“Bovendien kan het ontwerp voor de herschreven Grundlinien geïnterpreteerd 
worden als een uitwerking van de derde sluitrede waarmee Hegel de 

535 Postdialectische zedelijkheid, p. 23.
536 Dat is Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts.
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Enzyklopädie afsluit,”537 mogen we verwachten dat deze uitwerking ons meer 
vertelt over de aard van de absolute geest in postdialectische zin. Met als 
keerzijde een verdere doordenking van de absolute relatie van het eindige 
zelfzijn – als moreel subject – tot de absolute geest. 

Daar onze interesse gericht is op het verkrijgen van een zo zuiver mogelijk 
zicht op het absolute, voor het verdiepen van het zelfbegrip, willen we in het 
kort de principiële lijnen beschouwen waarlangs Cobben de correcties op 
Hegels rechtsfilosofie aanbrengt, correcties die verbeteringen daarvan beogen. 
Want, daar deze tegelijk begrepen kunnen worden als een uitwerking van 
Hegels concept van het absolute, de derde logische sluitrede, worden daarmee 
de implicaties van dit concept, in het licht van de visie van Cobben daarop, 
uitgewerkt en wordt het mogelijk duidelijk welke betekenis en waarde Cobben 
aan dit concept hecht. 

Op pagina 321 van de paragraaf ‘De zelfverwerkelijking van de vrije wil 
en de zelfverwerkelijking van het morele subject’, waarin bedoelde relatie in 
postdialectisch zin tot uitdrukking wordt gebracht, vinden we de volgende 
formuleringen: 

“(…) door de absolute werkelijkheid te verwerkelijken, verwerkelijkt het 
morele subject zijn eigen wezen (…). De zelfverwerkelijking van het morele 
subject valt samen met de zelfverwerkelijking van de absolute werkelijkheid 
zelf. De zelfverwerkelijking van het morele subject heeft hier daarom 
veeleer de betekenis van de verwerkelijking van de verhouding tot de absolute 
werkelijkheid, van de explicitering van de verhouding objectieve/absolute 
geest.”

Hoewel volgens Cobben538 de ene zin de andere verklaart, lijkt een en ander 
op het eerste gezicht op een weerspiegelingsverhouding. Hier spreekt volgens 

537 Postdialectische zedelijkheid, p. 368. WU 6, § 577: “Der dritte Schluß ist die 
Idee der Philosophie, welche die sich wissende Vernunft, das absolut-Allgemeine 
zu ihrer Mitte hat, die sich in Geist und Natur entzweyt, jenen zur Voraussetzung 
als den Proceß der subjectiven Thätigkeit der Idee, und diese zum allgemeinen 
Extreme macht, als den Proceß der an sich objectiv, seyenden Idee.” De 
derde sluitrede brengt de absoluut-redelijke eenheid van natuur en geest tot 
uitdrukking, dat is de absolute eenheid die in de aanvang van de moderniteit met 
betrekking tot de relatie lichaam en geest werd gesteld en die in Hegels systeem 
tot begrip is gebracht. Dat wil zeggen, dat in de Grundlinien der Philosophie des 
Rechts – dat is de objectieve geest in de geestesfilosofie – de vrije verwerkelijking 
van de mens als eenheid van lichaam en geest wordt uiteengezet; zie onze 
behandeling van de drie logische besluiten, paragraaf 2: Over de drie logische 
besluiten.

538 Cobben in een van de gesprekken met ons. 
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ons een panentheïstische visie uit op de verhouding van het eindige morele 
subject en de absolute werkelijkheid. Wij bedoelen daarmee het volgende: de 
absolute werkelijkheid inhereert het eindige zelfzijn, dat is hun innerlijke relatie 
– waarbij de absolute werkelijkheid in die immanentie tevens transcendent is 
aan het eindige zelfzijn –, zodat inderdaad de verwerkelijking van het morele 
subject, vanwege die innerlijke relatie, tevens de verwerkelijking, ofwel de 
verschijning van deze relatie is.   

Cobben stemt met Hollak in die zin overeen – een overeenstemming 
gebaseerd op Hegels explicitering van de relatie eindige geest-oneindige geest 
– dat de ware zelfverwerkelijking van de eindige geest berust op het begrip 
van eigen eindigheid, dus op het inzicht in de innerlijke relatie met de absolute 
geest. Kortom, de verwerkelijking van eigen zelfzijn, van eigen zelfstandigheid 
is tegelijk de bevestiging van de absolute afhankelijkheidsverhouding. Dat wil 
zeggen, dat deze relatie tot verschijning komt, en dat is nog wat anders dan dat 
de absolute werkelijkheid, in de zin van de goddelijke immanentie of absolute 
geest zelf als zodanig verwerkelijkt, in de zin van geconstitueerd zou worden 
door het morele handelen van de eindige geest.

Maar door te spreken van de “zelfverwerkelijking van de absolute 
werkelijkheid zelf”, wordt ons inziens toch de suggestie gewekt, dat de 
zelfverwerkelijking van “het morele subject” ook de verwerkelijking van de 
goddelijke immanentie als zodanig bewerkstelligt.

Daar de absolute werkelijkheid van het eindige zelfzijn gelegen is in zijn 
innerlijke relatie met het oneindige absolute – de absolute rede, de absolute 
geest – is de “zelfverwerkelijking van het morele subject” inderdaad een 
bevestiging van deze relatie. 

In de thomistische participatie-, circulatieleer is dat niet anders: het streven 
naar zijnsperfectie van het eindige schepsel – het streven eigen zijn dat in 
wezen perfect is tot uitdrukking te brengen – is de bevestiging en het intenser 
benadrukken van de (scheppings)relatie met de oerbron. Maar wat is dat 
“samenvallen met de zelfverwerkelijking van de absolute werkelijkheid zelf” 
bij Cobben? Het is een bevestiging van die relatie met de oerbron: bij Hegel en 
Cobben “de verwerkelijking van de relatie objectieve geest-absolute geest”.539 

539 Postdialectische zedelijkheid, p. 11/12: “ De essentie van het betoog komt 
erop neer dat Hegels eerste grote werk, de Phänomenologie des Geistes (1807), 
in een bepaalde vorm reeds het geheel van zijn denken representeert. Latere 
werken, met name de Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (1817) en 
de Grundlinien der Philosophie des Rechts (1821) zijn in beginsel een uitwerking 
van een eerder ingenomen grondpositie. Wanneer de logische opbouw van de 
Phänomenologie des Geistes geconfronteerd wordt met deze latere werken, 
dan treedt er echter een discrepantie op: op het niveau van de overgang naar 
de absolute geest en op het niveau van de absolute geest zelf. (…) Mijn centrale 
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Maar blijft dit toch niet in de dialectische sfeer van de relatieve tegenstelling 
steken? Om dit aan een eenvoudig, empirisch voorbeeld te illustreren: in 
hoeverre is dit anders dan de wederzijdse, positieve verwerkelijking van de 
relatie “moeder en dochter”, die daardoor – ideaal gesproken – rijker, intenser 
wordt en inhoudelijk tevens geheel samenvalt met de betreffende – hun eigen, 
rijker wordende identiteit bewarende – personen zelf? Want deze zinvolle 
relationaliteit bevestigt en verklaart nog niet het zijn van die personen, juist als 
personen, in de meest sterke zin, namelijk hun onttrokken zijn aan de afgrond 
van het niet-zijn. Met betrekking tot het zijn van de objectieve geest geldt dan 
dezelfde vraag: de vraag naar het onttrokken zijn van de concrete subjecten van 
de objectieve geest aan de afgrond van het niet-zijn. Het begrip van de relatie 
objectieve geest-absolute geest in hegeliaanse zin laat wel zien, dat de absolute 
geest als de absolute grond het streven naar zelfverwerkelijking in en als de 
objectieve geest in absolute zin draagt of mogelijk maakt, maar daarmee is het 
onttrokken zijn aan het niet-zijn van de subjecten niet inzichtelijk gemaakt.

stelling is dat Hegel juist in de genoemde passages van de Phänomenologie des 
Geistes ( die bij hem de titel: Der seiner selbst gewisse Geist. Die Moralität en Das 
absolute Wissen krijgen) een adequaat begrip ontwikkelt van de menselijke 
eindigheid. Hegel stelt zich niet eenzijdig op het standpunt van het absolute, 
maar tracht juist in de verhouding objectieve/absolute geest, de verhouding 
tussen absolute en eindige werkelijkheid te denken. (vs Heidegger) In Der seiner 
selbst gewisse Geist ontwikkelt Hegel een begrip van intersubjectiviteit dat niet 
wordt opgeheven in de absolute geest, maar door de overgang naar de absolute 
geest juist als een werkelijke verhouding gedacht kan worden. (vs Habermas) 
De overgang van objectieve naar absolute geest betekent geen opheffing van 
differentie en transcendentie, maar maakt ze juist mogelijk (vs Derrida en Levinas). 
Betrokken op Enzyklopädie en Grundlinien heeft de genoemde kritiek op Hegel 
een zeker recht. Het is echter mogelijk om – uitgaande van de Phänomenologie 
des Geistes – Hegels positie in Enzyklopädie en Grundlinien immanent te 
corrigeren. Dit leidt met name tot een zogenaamde ‘postdialectische’ versie 
van de Grundlinien, die recht doet aan de menselijke eindigheid.” Wij willen 
echter de volgende, ons inziens fundamentele, kritische opmerking bij dit 
citaat maken. Weliswaar ontwikkelt Hegel in de Phänomenologie des Geistes het 
begrip van de geest – “Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist;” WU 2, p. 108/109 – tot 
het absolute weten in het andere als andere bij zich te zijn – het absolute als 
samen-zijn – en zodoende het begrip van de intersubjectiviteit in formele zin, 
maar daarmee is nog niet de absolute individualiteit tot uitdrukking gekomen. 
De absolute individualiteit die ons inziens, in de lijn van Hollak, adequater tot 
uitdrukking komt in haar relatie met de absolute, volmaakte persoon, een relatie 
die meer recht doet aan de eindigheid van de menselijke persoon. Met in het 
verlengde daarvan een inhoudelijke verdieping van het begrip van de geest en 
dus van de intersubjectiviteit. In onze, op Hollak gebaseerde, visie biedt Cobbens 
postdialectische zedelijkheid nog geen voldoende  begrip van de menselijke 
eindigheid.  
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We kunnen wel stellen, dat het eindige zelfzijn absolute werkelijkheid, 
absolute inhoud is – berustend op de innerlijke relatie met het werkelijke 
absolute, de absolute geest, de absolute rede –, dat tegelijk echter transcendent 
blijft aan zijn eindige bepalingen, zijn verschijningen, zijn verwerkelijkingen 
daarvan, maar dat het tevens door deze bepalingen verwerkelijkt wordt, in de 
zin van “niet-abstract” blijvend. In zoverre wordt dus de absolute werkelijkheid 
van het eindige zelfzijn verwerkelijkt, op grond van zijn relatie met de absolute 
geest en wordt daarmee die relatie bevestigd, of “verwerkelijkt”, eveneens in de 
zin van “niet-abstract” blijvend.

Voor het absoluut volmaakte daarentegen is de bevestiging van de relatie 
van het eindige zelfzijn met het absoluut volmaakte geen noodzaak. Het 
rijker, in de zin van het moreel beter worden, of het armzaliger, in de zin van 
het moreel slechter, worden van het eindige schepsel heeft – in de religieuze 
traditie – voor de absolute, volmaakte schepper-persoon echter wel betekenis, 
maar dat is heel iets anders dan dat het absolute in de meest sterke zin daarmee 
verwerkelijkt zou worden.

Deze formuleringen van Cobben tezamen genomen, drukken ons inziens 
toch een zekere ambiguïteit met betrekking tot het absolute uit: er is sprake 
van de verwerkelijking van het absolute en van de verwerkelijking van de 
verhouding tot het absolute. Deze mogelijke schijn van ambiguïteit wordt 
ten dele opgelost als die eerste “verwerkelijking van het absolute” begrepen 
wordt als de verwerkelijking van het eindige zelfzijn, dat juist als zelfzijn 
het absoluutheidsmoment in zich heeft, op grond van zijn relatie met het 
absolute zijn, Hegels absolute geest. Waarbij dan inderdaad door deze 
zelfverwerkelijking de innerlijke verhouding tot het absolute, in die tweede 
betekenis bevestigd wordt. 

We zouden daar echter aan toe willen voegen, dat de immanente redelijkheid 
van de (geschapen) werkelijkheid inderdaad pas als zinvolle redelijkheid tot 
uitdrukking komt als de eindige geest deze als zodanig inziet, wat nu juist 
door de (hegeliaanse) filosofie is gepresteerd en wat op een bepaalde manier 
door Cobbens formuleringen wordt uitgedrukt. Maar als de filosofie bij dat 
resultaat blijft staan, dan dreigt ons inziens toch voortdurend het gevaar, dat de 
zelfverwerkelijking van het eindige zelfzijn eveneens als de uitdrukking van de 
zelfverwerkelijking van het absolute zijn wordt opgevat.

Een en ander lijkt voor ons dan toch een keuze te zijn voor de door ons 
genoemde tweede positie, het absolute dat zich verwerkelijkt, respectievelijk 
zich moet verwerkelijken. De verwerkelijking van deze laatste verhouding 
betekent immers niet alleen de zelfverwerkelijking van het morele subject 
(in zoverre zij door zíjn morele handelen wordt voortgebracht), maar ook de 
zelfverwerkelijking van de absolute werkelijkheid; absolute werkelijkheid die 
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in Hegels filosofie begrepen wordt als de totaliteit van de absoluut innerlijke 
eenheid van oneindig zijn en eindig zijn. 

Weliswaar ontwikkelt Hegel dit alles vanuit de menselijke situatie, ofwel 
vanuit het eindige zelfzijn540 en zou dus gezegd kunnen worden, gezien dit 
uitgangspunt, dat deze ontwikkeling nooit het begrip van de zelfverwerkelijking 
van het oneindige zijn, dat in eeuwigheid transcendent blijft aan het eindige zijn, 
kan betreffen. Maar ons inziens blijft het de vraag of daarmee die ambiguïteit, 
zolang de absolute werkelijkheid slechts als de absolute rede wordt begrepen 
en dus niet, daar bovenuit, als de absolute, volmaakte persoon, overwonnen 
kan worden. Omdat de intelligibiliteit, ofwel de absolute rede – dat is de  
“gevolgelijke eenheid”  van de werkelijkheid –, de eindige rede in zekere zin 
nodig heeft om tot uitdrukking te komen,541 waardoor de schijn kan ontstaan 
van de zelfverwerkelijking van de oneindige rede in en door het handelen 
van de eindige rede en mede daardoor de schijn van een wederzijdse innerlijk-
noodzakelijke relatie van eindig zijn en oneindig zijn.

Het citaat van Cobben gaat als volgt verder:542 

“Wat tot verschijning komt in de verwerkelijking van de verhouding tot de 
absolute werkelijkheid, is de absolute inhoud. Dat wil zeggen een inhoud die 
er steeds al was en in die zin niet door het morele subject verwerkelijkt is, 
maar slechts als zelfverschijning gedacht kan worden. In die zin betekent 
de verwerkelijking van het morele subject de ontwikkeling van een openheid 
voor een absoluut gegeven werkelijkheid, een absoluut zijn.”

Nog afgezien van de vraag of het nu bij de zelfverwerkelijking van het eigen 
wezen van het morele subject de ene keer gaat om de verschijning van de absolute 
inhoud (: de vrijheid, het zelfzijn) en de andere keer om de zelfverwerkelijking van 
de absolute werkelijkheid, kan de vraag gesteld worden of hier nu werkelijk de 
uiterste consequenties van de dialectiek en de overschrijding daarvan worden 
gepresenteerd? Volgens ons gebeurt dat hier niet. 

De formuleringen die Cobben hier naar voren brengt, geven nog steeds 
uitdrukking aan de klassieke vraag naar de verhouding van wezen (: de absolute 
inhoud, de transcendentalia het Ware, Goede en Schone die het zijn en dus ook 

540 Dit stemt geheel overeen met Hollaks opvatting, of zo men wil met diens 
inzicht, dat “men alles tenslotte vanuit zijn zelfzijn als zodanig zal moeten 
trachten te begrijpen;” Een werkelijke metafysica, p. 156. Een zelfbegrip dat 
nu juist de innerlijke relatie van het eindige zelfzijn met het absolute blootlegt, 
maar waarbij dit hollakiaanse zelfbegrip verder gaat dan wat het hegeliaanse te 
bieden heeft.

541 Zie Afscheidscollege, p. 443.
542 Postdialectische zedelijkheid, p. 321. 
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het zelfzijn inhereren) en verschijning (: de verwerkelijking van de verhouding 
tot de absolute werkelijkheid/absolute inhoud); met dien verstande, dat in 
de hegeliaanse filosofie inderdaad deze verhouding is geëxpliciteerd en als 
zodanig begrepen. Waarbij, dat geven wij uiteraard toe, in deze verhouding de 
absolute inhoud echter altijd transcendent blijft aan haar verschijning.

Voor Hollak en voor ons is het doordenken van de uiterste consequenties 
van de hegeliaanse dialectiek daarentegen het doordenken van de betekenis 
van de absolute relatie van het eindige zijn tot het volmaakte absolute zijn; het 
absolute zijn dat in geen enkele zin zich verwerkelijkt of verwerkelijkt moet 
worden.

In onze visie wil Cobben de uiterste consequentie van de derde logische 
sluitreden expliciteren, binnen het geheel dat door deze sluitreden tot 
uitdrukking wordt gebracht: het eeuwige verwerkelijkingsproces van het zijnde 
als zijnde, dat redelijk is, de absolute inhoud waarvan gezegd kan worden, dat 
“die er steeds al was” en waaraan het eindige zelfzijn als zich verwerkelijkend 
moreel subject een eigen zinvol aandeel heeft, voor zichzelf en, in een innig 
verband daarmee, tevens voor de totaliteit als de zelfverwerkelijking van 
de absolute werkelijkheid. Volgens ons blijft Cobben, ondanks zijn verdere 
doordenking van de consequenties van de hegeliaanse dialectiek, daarmee 
geheel en al gebonden aan Hegels filosofie en haar wijze van expliciteren van 
het absolute.543 

De uiterste consequentie van de dialectiek die Cobben bedoelt, is, als we 
hem juist interpreteren, dat in de postdialectische sfeer het morele subject een 
vrijere verhouding heeft tot de diverse sferen van de totaliteit en tot de totaliteit 
zelf dan bij Hegel het geval is; en dat om die reden van het morele subject gezegd 
kan worden, dat het door zichzelf te verwerkelijken de absolute werkelijkheid 
verwerkelijkt. Hieronder zullen wij nader ingaan op de wijze waarop Cobben 
dit uiteenzet.

543 In colleges heeft Hollak erop gewezen, dat de hegeliaanse dialectiek weliswaar 
eerste beginselen naar hun concrete identiteit ontwikkelt, dus hun concrete 
werkelijkheid tot begrip brengt – de ontwikkeling van het A=A naar het A als A. 
Maar dat het vinden van de eerste beginselen iets anders is – we zouden kunnen 
zeggen, dat dat een kwestie van fenomenologische wezensschouw is. Zo stelde 
Cobben in een van onze gesprekken met hem, dat het persoon-zijn een dergelijk 
gegeven is en dat dit gegeven-zijn niet dialectisch te ontwikkelen is. Het ging 
Hollak erom deze oorspronkelijke gegevens op het volmaakt absolute in de 
traditionele zin te betrekken. Wij menen, dat als men deze laatste stap niet durft 
te wagen, dus als men bij het blote ‘feit’ van deze ‘absolute’ gegevens blijft staan, 
dat die dan nog slechts, zo men wil, omringd blijven door het zinloze niets. 
Met alle fatale gevolgen van dien met betrekking tot de zin van het ‘gegeven’  
“persoon-zijn”.
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Met de term postdialectiek geeft Cobben aan, dat de verabsolutering van 
de dialectiek door Hegel overwonnen kan worden en ook overwonnen moet 
worden. In welke zin kan van verabsolutering van de dialectiek bij Hegel 
gesproken worden?

Om een en ander zeer in het kort weer te geven, met de vooropstelling 
dat we Cobben hier juist interpreteren, het volgende: het resultaat, de 
innerlijke samenvatting van al het voorafgaande, dat Hegel in zijn zelfstandige 
Phänomenologie des Geistes bereikt, is het absolute kennen. Dat is het 
geëxpliciteerde absolute weten “in het andere als andere bij zich te zijn”, het 
door de filosofie bereikte absolute standpunt, waar het filosofische denken 
altijd al vanuit ging en waar het altijd vanuit zal gaan. Het standpunt van waaruit 
daarna de drie delen van de Enzyklopädie ontwikkeld zijn; in de paragraaf over 
de drie logische besluiten zullen we dit behandelen.

Hieruit volgt Cobbens conclusie, dat de dialectiek, die tot dit resultaat 
heeft geleid, overwonnen is, in die zin dat er nu een werkelijk vrije verhouding 
tegenover de werkelijkheid, respectievelijk de natuur bereikt is. De relatie van 
het “in het andere als andere bij zich zijn”, die altijd al, maar dan impliciet, 
aanwezig was, is dialectisch geëxpliciteerd. 

Hij stelt dan: 

“Hier wordt (…) duidelijk wat de (dialectische) overwinning van de 
dialectische verhouding betekent. Het vrije zelfbewustzijn staat open voor 
de werkelijkheid in haar eigen aard.544 (…) Het is niet dialectisch betrokken 
op de werkelijkheid als het andere van hetzelf.”545 

De “zelfopheffing van de dialectiek” bij Hollak impliceert uiteraard 
eveneens hetzelfde – Hollak sprak in colleges over “de menselijke geest die 
iets als zodanig kan inzien” en Hegel heeft dat laten zien –, maar het is nog veel 
meer: het is niet alleen die vrije verhouding, het is het inzicht dat eigen aard en 
zijn van de werkelijkheid eindig is, en daarmee in haar eindige ‘absoluutheid’ – 
want, ondanks alles, zijnde en daarmee ‘absoluut’ – participeert aan het volmaakt 
absolute.546 

544 Postdialectische zedelijkheid, p. 321; “haar eigen aard”: onze cursivering.
545 Postdialectische zedelijkheid, p. 321; de ondertitel van Cobbens werk spreekt 

van een “Ontwerp voor een Hegeliaans antwoord op Heidegger, Habermas, 
Derrida en Levinas”, het antwoord dat volgens ons in de hier geciteerde zinnen 
besloten ligt, maar waar we verder niet op ingaan.

546 Voor Hollak betekende de participatie aan het volmaakt absolute, dat de 
eindige, menselijke persoon zich innerlijk verhoudt tot de oneindige, absoluut 
volmaakte persoon, met alle – nog te ontvouwen – implicaties die deze relatie 
voor het eindige zelfzijn kan hebben.
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De vrije samenleving en de hollakiaans gereviseerde scheppingsidee

Het gaat Cobben uiteindelijk om de condities waaronder deze vrije verhouding 
tot uitdrukking kan komen, en dan wel, zoals Hegel dat ook heeft willen laten 
zien, om die condities die tevens begrepen kunnen worden als het begrip van 
de actuele (westerse) staatsorde.547

In Hegels rechtsfilosofie wordt de overgang ontwikkeld van de subjectieve 
geest naar de absolute geest, die overgang wordt vertegenwoordigd door de 
objectieve geest. Cobbens project heeft echter een andere status, want dit 
begint namelijk met het morele handelen 

“dat begrepen wordt als het handelen waarin de absolute geest in en door 
het vrije handelen van vele subjecten tot verschijning wordt gebracht.”548 

Sterk schematiserend menen we te kunnen zeggen dat dit het door Hegel 
verder ontwikkelde kantiaanse postulaat van de verzoening van natuur en 
geest in God is. Hierboven hebben we reeds uitvoerig geciteerd uit de passages 
waarin Cobben dit verder uitwerkt. Passages zoals: 

“Het morele subject is het subject dat de absolute werkelijkheid in en door 
zijn vrije handelen wil verwerkelijken. Daarbij erkent het in de eerste plaats 
dat de verwerkelijking van de absolute werkelijkheid een intersubjectief 
proces is: niet alleen zíjn handelen is nodig, maar ook dat van de andere vrije 
subjecten. Bovendien valt de verwerkelijking van de absolute werkelijkheid 
in en door het vrije handelen van de vele subjecten, samen met de 
zelfverwerkelijking van de absolute werkelijkheid.”549   

547 Postdialectische zedelijkheid, p. 319: “In de voorafgaande uiteenzettingen 
hebben we gezien dat het vertwijfelingsexperiment uit de Phänomenologie des 
Geistes voor ons – dat wil zeggen allen die na de Franse Revolutie leven – slechts 
zijn relevantie behoudt, wanneer we op de een of andere manier in staat zijn 
het begrip van de actuele staatsorde te vatten als verschijning van het morele 
handelen. In dit hoofdstuk (“De postdialectische versie van de Grundlinien”) wil 
ik laten zien hoe een dergelijk project in beginsel uitgewerkt kan worden. Dat 
betekent dat ik niet alleen ontwikkel onder welke condities het morele handelen 
als werkelijk handelen tot verschijning kan komen, maar tevens duidelijk zou 
moeten maken hoe deze condities begrepen worden als het begrip van de 
actuele (westerse) staatsorde. Deze laatste opgave valt echter buiten het bestek 
van deze studie.” 

548 Postdialectische zedelijkheid, p. 319.
549 Postdialectische zedelijkheid, p. 320.
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Het (morele) “vrije handelen van de vele subjecten” impliceert de wederzijdse 
Anerkennung als moreel handelende subjecten.550 Met betrekking tot de 
Anerkennung stelt Cobben551, dat deze geen dialectische verhouding meer is. 
Dat wil zeggen, dat voor deze verhouding van wederzijdse erkenning niet meer 
de dialectische ontwikkeling naar het absolute kennen van het “in het andere als 
andere bij zich zijn” geldt, maar dat deze ontwikkeling hier overwonnen, of 
opgeheven is in het wederzijdse weten en erkennen van elkaars zelfzijn, in de 
gestalte van het geweten. Dit is de wederzijdse erkenning van de ander in diens 
eigen (morele) zelfstandigheid. Wij kunnen hier geheel in mee gaan; maar er zit 
nog meer aan vast. 

Op basis van deze postdialectische verhoudingen van morele subjecten kan 
de ware verhouding tot de absolute geest tot uitdrukking komen. Om deze 
verhouding gaat het, want de kern van de problematiek ligt in de relatie van 
de eindige mens met het absolute. Dat wil zeggen: de wederzijdse erkenning 
van de moreel handelende subjecten impliceert de wederzijdse erkenning van 
de absoluutheid van het eindige zelfzijn. Maar uit deze erkenning vloeit voort, 
dat dit zelfzijn, juist als eindig zijn, gegrond is in het absolute zijn. Vandaar dat 
Hegel in de zelfstandige Phänomenologie des Geistes na het Gewissen overgaat 
naar de Religion, de sfeer van de absolute geest. 

Wat betekent dit verder ontwikkelde en tot begrip gebrachte kantiaanse 
standpunt nu voor de verhouding objectieve geest-absolute geest bij 
Hegel en Cobben? Ofwel, de verhouding waarin het morele streven naar 
zelfverwerkelijking de innerlijke relatie met de absolute geest tot uitdrukking 

550 Zie R.R. Williams, Hegel’s ethics of recognition, Berkeley/Los Angeles/London 
1997, p. xi/xii: “My thesis is that recognition (Anerkennung) is not only the 
existential phenomenological shape (Gestalt) of the concept of freedom but 
also the general intersubjective structure and pattern of Hegel’s concept of 
spirit. As such it provides the ontological deep structure of his philosophy of 
spirit, practical philosophy, and account of ethical life (Sittlichkeit). ( ..) I will 
show that recognition continues as an important operative concept and theme 
in Hegel’s mature philosophy of spirit.” P. 2/3: “Hegel does not fundamentally 
change his position concerning recognition, but he does change its context and 
develops the concept differently. (…) the focus here is on the significance of 
recognition in and for Hegel’s ethics, that is, his constructive philosophy of 
spirit. (…) Recognition for Hegel is a topic with several levels, aspects, and 
dimensions in his account of ethical life. First, love and marriage are determinate 
intersubjectivities constituted through mutual recognition. (…) The second 
level of recognition is between individuals and institutions, for example, family, 
property. (…) The third level of recognition is the state, which must strive to 
extend throughout the nation ethical concerns for persons similar to those 
exhibited by family members for each other.”           

551 Cobben in een van de gesprekken met ons.
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brengt; met andere woorden: het is zodoende de objectieve geest die de 
overgang naar de absolute geest voltrekt.

Cobben ziet deze verhouding van objectieve geest-absolute geest tevens 
als de ontologische differentie.552 De ontologische differentie heeft haar meest 
algemene en in zekere zin nog abstracte betekenis in het onderscheid dat te 
maken valt tussen zijn en zijnden. Het zijn is het algemene zijn dat alle zijnden 
van welke aard dan ook toekomt en waarvoor elk zijnde op zijn eigen wijze 
representatief is. Hegels filosofie heeft nu juist laten zien, dat das reine Seyn, 
dat voor alle zijnden geldt – dat is aldaar de absolute geest, ofwel het zijnde als 
zijnde in de vorm der onmiddellijkheid – tenslotte in de geestesfilosofie zijn 
volle ontplooiing verkrijgt in het derde logische besluit, de absoluut-redelijke 
eenheid van natuur en geest. Kortom, de ontologische differentie in de vorm 
der onmiddellijkheid, dus in haar abstractheid als de onmiddellijke eenheid van 
differentie èn eenheid van zijn en zijnden, komt tot haar concrete ontplooiing 
in het derde logische besluit, zodat de aanvankelijk nog abstracte absolute 
grond, das reine Seyn als de absolute grond van de zijnden, dat is de absoluut 
redelijke eenheid van natuur en geest, begrepen wordt.

Wij onderscheiden echter ontologische differentie in tweeërlei zin: namelijk 
de hierboven genoemde differentie van zijn en zijnden, die verweven is met de 
intelligibiliteit, ofwel de gevolgelijke eenheid van de werkelijkheid èn die van 
eindig zijn en oneindig zijn.

Het zelfbegrip dat met de eerstbedoelde differentie gepaard gaat, is het 
absolute weten, dát het morele streven het zelfzijn te verwerkelijken zinvol is 
in een in wezen zinvolle, intelligibele werkelijkheid en niet een absurd pogen. 
Een absoluut inzicht dat wijsgerig ontwikkeld is vanuit de menselijke situatie 
die altijd al vormen van in die zin zinvol streven heeft opgeleverd. 

Het is dit inzicht dat de objectieve geest begrijpt als de zedelijke sfeer (van 
de vrijheid) die de overgang voltrekt naar de absolute geest, of, met andere 
woorden: de sfeer waarin de wezenlijke zinvolheid van de werkelijkheid 
zelfbewust op steeds weer eindige wijze tot uitdrukking komt.

Ons inziens speelt hier toch nog een zekere vorm van objectivisme met 
betrekking tot de wezenlijke zinvolheid van de werkelijkheid die het komen 
tot verdiept zelfbegrip belemmert. Wij bedoelen daarmee, dat deze wezenlijke 
zinvolheid – die uiteraard ook geldt voor het eindige zelfzijn dat zich actief op 
die zin betrekt – een  aangetroffen zin betreft die nog niet op haar oorsprong 
betrokken is en daarmee nog niet in haar volheid is begrepen. Hier kan dan 
duidelijk worden waarom Hollak streefde naar een onontbeerlijke aanvulling 
op de hegeliaanse filosofie, namelijk de (geamendeerde) participatieleer van 
Thomas en het scheleriaanse personalisme en de materiële-waarden leer. De 

552 Cobben in een aan ons gerichte e-mail.
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wezenlijke zinvolheid van de werkelijkheid en het eindige zelfzijn – samen 
te vatten in de transcendentalia, het Goede, Schone en Ware – is, zonder 
afbreuk te doen aan de eigen zelfstandigheid van de menselijke persoon, 
gelegen in het participeren aan God. Zodat bovengenoemd objectivisme 
opgeheven is, doordat het eindige zelfzijn door zijn participeren aan de bron 
van het Goede, Schone en Ware er niet alleen werkelijk als zelfzijn innerlijk 
mee verbonden is, maar dit ook van zichzelf weet, zodat het objectivisme 
van het aangetroffen zijn van zin opgeheven is. De eindige persoon weet de 
transcendentalia – waarmee zij zelf innerlijk verbonden is – als uitdrukking 
van de volmaakte persoon, zij zijn tot iets persoonlijks geworden; waarmee de 
transcendentalia pas ten volle tot het innerlijk van het eindige zelfzijn gaan 
behoren.                                                                                                                                                                            

De objectieve geest is dus als het streven naar de (morele) verwerkelijking 
van het eindige zelfzijn (van allen) de overgang naar de absolute geest, zowel 
in de hegeliaanse zin alsook als modo participato in bovenbedoelde zin. Hierin 
ligt dan ook de opgave van een werkelijke metafysica: de algemene betekenis 
van dit laatste voor de objectieve geest tot uitdrukking te brengen.

Hollak onderscheidt ons inziens twee differenties, of misschien is het 
beter om te zeggen: een ontologische en een metafysische differentie,553 die 
in samenhang met de objectieve geest als de overgang naar de absolute geest 
van groot belang zijn. Hierboven hebben we reeds in een bepaalde zin de 
betekenis daarvan voor de verhouding objectieve geest-absolute geest beknopt 
weergegeven. 

De differentie van eindig zijn en oneindig zijn komt dan op het volgende 
neer: de absolute geest is als de intelligibiliteit van de werkelijkheid – dat is dus 
binnen de hegeliaanse context – in die zin de absolute grond van het eindige zijn 
en tevens als het absolute zijn dat het eindige zijn opheft boven de afgrond van 
het niet-zijn ook in die zin de absolute grond van het eindige zijn en zodoende 
in tweeërlei zin “ontologisch” different aan het eindige zijn. Waarbij beide 
wijzen van differentie gezien zijn vanuit de positie van het eindige zelfzijn, daar 
de reden van dit onderscheid gelegen is aan de kant van het schepsel.554 

553 Causa sui, p. 171: de differentie van zijn en zijnden waarvan het wezen de causa-
sui idee is; p. 162: de twee wijzen van “niets”, waarvan de ene centraal is voor 
de differentie van zijn en zijnden en waarbij de andere betrekking heeft op het 
uitgetild zijn van de eindige zijnden, in het bijzonder de mens, boven de afgrond 
van het kunnen-niet-zijn door het absolute zijn; een verhoudingswijze van 
absolute, metafysische differentie, die echter geheel aan de kant van het eindige 
zijnde ligt en die tot uitdrukking komt in het volgende citaat, Scheppingsidee, p. 
308: “Het onderscheid tussen God en wereld is wederzijds, maar niet de oorzaak 
ervan, die ligt uitsluitend aan de kant van het schepsel: in zijn onvolkomenheid.” 

554 Scheppingsidee, p. 308: “Maar elk eindig wezen is ook van God ‘uitgesloten’ 
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Op grond van Hollaks visie hebben wij dus enerzijds onderscheiden de door 
Cobben bedoelde ontologische differentie van absolute geest en eindige geest 
– ofwel de differentie van zijn en zijnden, van absoluut wezen en verschijning, 
van oneindige rede en eindige rede – op grond waarvan het wezen van het 
eindige zijn causa sui, in de zin van Hollak, is555 en anderzijds de ‘ontologische’, 
eigenlijk metafysische, differentie eindig zijn-oneindig zijn.556 

De ontologische differentie waar Cobben op doelt is gelegen in de sfeer van 
de gevolgelijke eenheid van de werkelijkheid: de absolute intelligibiliteit – de 
absoluut-redelijke eenheid van geest en natuur – waarvan het eindige zelfzijn 
als eindige rede op grond van zijn eindigheid onderscheiden blijft. Dat is de 
sfeer waarbinnen het streven van het eindige zelfzijn zijn zelfzijn als zelfzijn te 
verwerkelijken als zinvolle mogelijkheid wordt gegarandeerd door de absolute 
geest, ofwel de absolute intelligibiliteit als de absolute grond. 

Weliswaar heeft de hegeliaanse filosofie deze verhouding tot begrip 
gebracht, dus het absolute inzicht verschaft dat de zaken zo liggen, maar dit 
begrip heeft als zijn ene moment het streven van het eindige zelfzijn dat een 
absolute inhoud tot verschijning brengt en daarmee is dan deze verschijning 
toch altijd nog een gestalte van die inhoud die in meer of mindere mate met 
verdeeldheid, onvolmaaktheid behept blijft. 

Dit streven, als zinvol streven, bevestigt daarmee enerzijds zijn relatie met 
de absolute geest, maar die bevestiging blijft anderzijds, om het sterk uit te 
drukken, besmet met de verdeeldheid die dit streven blijft aankleven. Het is 
dus de vraag of door deze visie op, of het begrip van de verhouding absolute 
geest-eindige geest, waarin in hegeliaanse zin alle verdeeldheid “opgeheven” 
zou zijn, aan het absoluut volmaakt zijn van de absolute geest recht gedaan kan 
worden. En daarmee ook voldoende recht gedaan kan worden aan de zin van 
het eindige zelfzijn. 

In onze hollakiaans geïnspireerde visie op de relatie objectieve geest-
absolute geest, moet in die (strevens)verhouding daarenboven, of eigenlijk in 
de eerste plaats, de relatie tot de absolute, volmaakte geest bevestigd worden en 

door de betrekkelijkheid van zijn eenheid. Het onderscheid tussen God en de 
wereld is wederzijds, maar niet de oorzaak ervan, die ligt uitsluitend aan de kant 
van het schepsel: in zijn onvolkomenheid. Wat het wèl is, is het bij ontlening aan 
God, door wat het niet is, is het van Hem onderscheiden. Dit onderscheiden- en 
uitgesloten-zijn van het schepsel van God zegt dus niet een ‘buiten God’ zijn: 
het eindige is meer één met zijn oorsprong dan met zichzelf (...).”

555 Causa sui, p. 171. Zie ook: Een werkelijke metafysica, p. 160: “De mens schept 
zich niet uit het niets. Causa sui betekent voor mij dat hij zijn zelfzijn áls zelfzijn 
tot realisatie en verwerkelijking brengt.”

556 Het onderscheid dat geheel gelegen is aan de kant van het eindige zijnde; 
Scheppingsidee, p. 308.
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tot uitdrukking komen. Zodoende is die bevestiging dan de bevestiging van de 
hierboven bedoelde metafysische differentie tussen het eindige zelfzijn en het 
oneindige zelfzijn van de volmaakte schepper-persoon.

Cobbens visie op de zelfverwerkelijking van het eindige zelfzijn 
samenvattend: in de verwerkelijking van het eindige zelfzijn komt de 
verhouding tot de absolute inhoud “die er altijd al was”557 tot verschijning. 
Deze verhouding bepaalt uiteraard ook de eindigheid van het zelfzijn daar 
die inhoud altijd al aan het eindige zelfzijn voorafgaat, niet door het zelfzijn 
geconstitueerd is. Maar is daarmee alles over de eindigheid van het zelfzijn 
gezegd? Wordt daarmee, als de keerzijde daarvan, het absolute als het absoluut 
volmaakte in de door ons hierboven bepaalde zin geviseerd?

Hoe bepaalt Cobben nu, in postdialectische zin, de eindigheid van het 
morele subject? 

“Door de natuur in haar eigen zelfstandigheid te kennen maakt het een 
expliciet onderscheid tussen zichzelf en de natuur. Dat wil zeggen: het 
is tevens uit de natuur tot zichzelf teruggekeerd: het is vrij. Het vrije 
zelfbewustzijn moet zichzelf daarom tevens als eindig zelfbewustzijn 
kennen.”558 

Het komen tot zelfbegrip, waarvoor het begrip van eigen eindigheid 
constitutief is, vereist inderdaad ervaring van “werkelijkheid”, van het andere, 
van natuur. Het is echter de vraag of in deze verhouding tot de natuur het 
volledige begrip van eigen eindigheid gelegen kan zijn. Cobben gaat als volgt 
verder: “In het begrip van de eigen eindigheid, heeft het morele subject die 
eindigheid op een bepaalde manier ook steeds al overstegen. Het begrijpt 
zichzelf als eindig, omdat het inziet dat de natuurlijke gegeven werkelijkheid 
als verschijning van een absoluut wezen een eigen zelfstandigheid heeft.”559 Dit 
absolute wezen is ‘waarheid’.560 

We kunnen hier Hegels bepaling van “waarheid” in herinnering roepen: 
enigerlei “goed” waarvan begrip en werkelijkheid in adequate innerlijke 
eenheid met elkaar verkeren, iets dat volmaakt zijn idee, eenheid van begrip en 
werkelijkheid vertegenwoordigt, is waar. Dus “waar” is het zijnde als zijnde, 
waarvan het wezen Vernunft is.561 

557 In de eerste plaats het wezen, dat is het zelfzijn, de vrijheid; maar wij denken ook 
aan het zijnde als zijnde en zijn transcendentalia: het Schone, Goede en Ware.

558 Postdialectische zedelijkheid, p. 322.
559 Postdialectische zedelijkheid, p. 322; onze cursivering.
560 Cobben 1996, p. 322/323.
561 Wij willen hier wijzen op het verband tussen Hegels bepaling van waarheid en 

Spinoza’s causa-sui idee als uitdrukking van Gods wezen. Hegels, volgens ons 
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Afgezien van de postieve uitkomsten die Cobbens postdialectiek biedt ten 
aanzien van de vrije verhouding van het morele subject tot de samenleving en 
de natuur, in vergelijking met de wijze waarop deze door Hegel is benaderd,562 
menen wij dat Cobbens begrip van het eindige zelfzijn toch nog te zeer is 
blijven steken in de objectivering van de ervaringswereld van het derde logische 
besluit. Want dit alles betreft, in onze visie, de zich verwerkelijkende absolute 
werkelijkheid in secundaire, onvolmaakte zin. 

“Het inzicht in de eigen eindigheid moet gedacht worden als een verhouding 
tot een absoluut wezen.”563 

Daar zijn wij het volledig mee eens; maar dan wel als een verhouding tot 
een volmaakt, zich niet-verwerkelijkend, absoluut wezen, dat bovendien 
en in de eerste plaats als absoluut persoon geviseerd moet worden. Want 
wat houdt het absolute wezen bij Cobben in? De absolute rede, de absolute 
vrijheid en de daarmee gepaard gaande, in hegeliaanse context onpersoonlijke, 
transcendentalia: het Goede, Schone en Ware? Terwijl daarentegen binnen 
de hollakiaans-thomistisch-scheleriaanse context de ultieme betekenis van de 
transcendentalia voor het eindige zelfzijn nu juist gelegen is in diens participatie 
aan de oneindige, volmaakte persoon die het Goede, Schone en Ware zelf is.564 

Wij menen dat Cobben, ondanks de verbeteringen van de hegeliaanse 
filosofie die de postdialectiek oplevert met betrekking tot de zin van de objectieve 
geest en het eindige zelfzijn, blijft steken in Hegels panentheïsme.565 Dat wil 
zeggen, dat Cobben de goddelijke immanentie, waar Hegels absolute geest 
voor staat, bevestigt door te spreken van “absolute werkelijkheid” en “absoluut 
wezen” en ook – evenals Hegel – de transcendentie (ontologische differentie) 
daarvan ten opzichte van het eindige zelfzijn handhaaft. Transcendentie 
waarvoor Hegels panentheïsme de mogelijkheid openlaat: het eindige zelfzijn 
valt nooit met de hem inhererende absolute eenheid samen, in zoverre blijft de 

inderdaad adequate, bepaling van “waarheid” als de waarheid van het zijnde 
als zijnde is de concrete uitwerking van de causa-sui idee: de eenheid van Gods 
wezen en zijn werkelijkheid. Maar het is nu juist deze positie die Hollak als 
uitgangspunt heeft voor zijn kritiek op Hegels “God als causa sui”.

562 Postdialectische zedelijkheid, pp. 325-364: ‘De postdialectische versie van de 
Grundlinien’.

563 Postdialectische zedelijkheid, p. 322.
564 Vergelijk met: “Denn ein Theomorphismus ist die Idee des Menschen (…). Sie 

sind sich selbst als solche wissende Abbilder und Spiegelbilder der Gottheit 
gegeben”; Scheler geciteerd door J. Nota, a.w., p. 189. 

565 Scheppingsidee, p. 312: “(...) de scheppingsidee zò te denken dat zowel Hegels 
panentheïsme als Thomas’ eenzijdige afhankelijkheidsrelatie erin overwonnen 
worden (...).”
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absolute eenheid, ook die van eigen zelfzijn, aan hem transcendent. Maar het 
is de vraag of daarmee de transcendentie van het volmaakt absolute voldoende 
geviseerd is, en daarmee de absolute relatie van eindig zelfzijn en volmaakt, 
oneindig zelfzijn.566 Als men op de wijze van Cobben blijft staan bij wat hij 
onder de transcendentie van het absolute wezen verstaat, komt volgens ons, 
zoals we hierboven voorlopig nog op beknopte wijze hebben laten zien, de 
zelfstandigheid van het eindige zelfzijn, juist als zelfzijn, nog niet goed tot haar 
recht.567

De goddelijke immanentie garandeert de zinvolle eenheid van subject 
en object, de eenheid van de fysische kosmos, dat is de gevolgelijke eenheid, 
waarover Hollak spreekt, van alle zich met elkaar bemiddelende eindige dingen 
die tezamen het Al vormen.568 Maar deze eenheid berust op de onmiddellijke, 
dus niet-bemiddelde, relatie van de eindige dingen met hun maximum, hun 
participeren aan het absolute zijn. Het absolute zijn dat in “een werkelijke 
metafysica” ervaren wordt als de volmaakte persoon, waarbij deze metafysica 
tot taak heeft deze ervaring ook in algemene zin tot uitdrukking te brengen.569 
Hegel wil die sfeer van de zich met elkaar tot eenheid bemiddelende eindige 
dingen begrijpen als de zelfuitdrukking van het absolute; dit begrip dat zijn 

566 In de gesprekken die wij met Cobben hebben gehad, heeft hij echter steeds 
benadrukt dat de filosoof geen kennis hierover kan hebben en dat het bevestigen 
van deze relatie slechts een kwestie van persoonlijk geloof kan zijn en dus nooit 
een algemeen geldende betekenis kan hebben. Dan blijft ons inziens toch de 
vraag zich voordoen of iets dat door de individuele persoon als zinvol wordt 
ervaren, juist op grond van dat zinvolle, noodzakelijkerwijs ook een algemene 
betekenis moet hebben. Een vraag die ons inziens bevestigend beantwoord zou 
moeten worden.

567 Hieronder gaan we uitvoeriger in op Cobbens gelijkstellen van de onpersoonlijke 
absolute rede met de, om die reden tevens onpersoonlijke, absolute Heer; 
volgens ons kan dan de eindige persoon in een dergelijke eenzijdig-persoonlijke 
relatie niet als zodanig, in haar eigen zelfstandigheid erkend worden.  

568 Wording, p. 83/84: “De drie door ons a-priorisch afgeleide stoffelijke 
levensniveaus nu zijn als graden van zelf-zijn zijnsgraden. Ten aanzien van hen 
geldt dus de metafysische evidentie dat twee beperkte zijnden zich tot elkaar 
niet meer als meer en minder in het zijn kunnen verhouden, tenzij ieder van 
hen afzonderlijk eerst hiërarchisch verenigd is met een zonder meer onbeperkt 
zijnde. Immers de verhouding minus-magis veronderstelt hier allereerst de 
verhouding minus-maximum: de vereniging met andere beperkte zijnden is wel 
werkelijk, maar gevolgelijk aan het zijn dat resulteert uit de vereniging met het 
maximum, die de velen, door ze met zichzelf onmiddellijk te verenigen, ook met 
elkaar verbindt.”  

569 In verband met de connaturele ken-acten stelt Hollak het volgende: “Zo is er 
ook de ervaring van God. Dit betekent niet de concluderende kennis dat een 
absoluut wezen persoon is, maar dat ik een persoon ervaar als God.” (Een 
werkelijke metafysica, p. 158.)
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voltooiing vindt in het derde logische besluit van de idee van de filosofie, het 
sluitstuk van de geestesfilosofie. Om een en ander te verduidelijken en de 
betekenis van de door ons onderscheiden posities met betrekking tot de wijze 
waarop Hegel het absolute tot begrip brengt – waarop Cobben voortbouwt 
– zullen we Hegels derde logische besluit – de absolute, redelijke eenheid van 
geest en natuur –  nader beschouwen.

Cobbens kritiek nog eens samenvattend, komt deze, ons inziens, op het 
volgende neer. Hegel is blijven steken in het absolute weten als het “in het 
andere als andere bij zich zijn”: de dialectiek van de relatieve tegenstelling, 
metaforisch uitgedrukt, bij voorbeeld: de moeder die zich slechts in haar relatie 
tot haar dochter als dochter als moeder weet, maar die als persoon meer is dan 
moeder. Waarbij voor de dochter hetzelfde geldt en die ook als persoon meer 
dan dochter is. Déze wederzijdse relaties-tot weerspiegelen zich in elkaar. 
Terwijl volgens Cobben de dialectiek van het absolute weten komt tot het 
postdialectische weten, dat het niet meer het andere “als het andere van hetzelf 
weet”, maar het andere in zijn zelfstandigheid weet; metaforisch uitgedrukt: de 
moeder weet de dochter als zelfstandig (in dit geval: zelfstandig persoon) ten 
opzichte van haar zelf. Het gaat er dus niet meer om de eigen ‘betrekkelijke’ 
identiteit aan de hand van het andere, of de andere formeel te bevestigen – zich 
aan de hand van het andere de ander als zelfzijn te emanciperen –, maar om 
deze als absolute identiteit inhoudelijk en – zeker in het geval van innerlijk op 
elkaar betrokken personen – wederzijds te verwerkelijken. Inderdaad. Vandaar 
dat Cobben  spreekt van: “het morele handelen van de zelfbewustzijnen het 
absolute wezen (het absoluut goede) te verwerkelijken.”570 

Samenvattend zouden we dit laatste, zoals hierboven reeds gezegd, het 
hegeliaans gereviseerde kantiaanse perspectief op de eenheid van natuur en 
geest kunnen noemen. Op zichzelf is dat een vruchtbare en noodzakelijke 
accentuering van het door de dialectiek bereikte absolute weten, maar dat brengt 
ons nog niet op de hoogte van Hollaks metafysische kritiek. Om dit verschil te 
laten zien, zullen we hier zeer beknopt deze hegeliaans-kantiaanse positie van 
Cobben, zoals wij deze menen te kunnen interpreteren, behandelen.

Cobbens hegeliaans-kantiaanse positie

Cobbens positie stemt overeen met die van Kant.571 Deze positie houdt in de 
eerste plaats in, dat wij geen begrip van God kunnen hebben. Maar ten tweede: 
om het morele streven niet zinloos te laten zijn moet het postulaat van Gods 
bestaan gesteld worden. Het morele streven als de verzoening van natuur en 

570 Postdialectische zedelijkheid, p. 122.
571 Volgens Cobben in een van de gesprekken met ons.    
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geest ligt dan in het oneindige perspectief op God als postulaat. Het postulaat 
zegt dus, dat slechts het bestaan van God garandeert dat natuur en zedenwet 
uiteindelijk met elkaar verzoend worden. Let wel, voor Kant is dit een postulaat, 
op geen enkele wijze zijn wij in staat op grond van ervaring of theoretische 
kennis dit “bestaan” als onwrikbare zekerheid te kennen. 

Zoals we hieronder zullen laten zien stemt daarentegen Cobben met Hegel 
in die zin overeen, dat de verzoening van natuur en geest zoals Kant die in de 
gepostuleerde God legde, de eeuwig aanwezige absolute grond is; Hegels derde 
logische besluit. Cobben gaat echter niet mee met Hegel als deze het begrip van 
de relatie van de eindige rede met de absolute grond als het begrip van God 
opvat. In die zin stemt Cobben weer overeen met Kant, dat wij geen begrip 
van God kunnen hebben.572 Het is Hegels intentie geweest om op grond van 
ervaring het bestaan van die kantiaans beoogde eenheid van natuur en geest, als 
de absolute goddelijke eenheid, wel zekerheid te verschaffen en tot begrip, tot 
zijn waarheid en zekerheid te brengen. Maar om dit in te zien zullen we eerst in 
korte trekken Kants positie schetsen.

Kant ontkende dat er zoiets als een traditionele metafysica, die wil komen 
tot kennis van de werkelijkheid zoals deze in zichzelf is, mogelijk zou zijn. Op 
grond van het volgende. Deze kennis is volgens Kant onmogelijk omdat de 
“dingen” altijd als verschijnselen – dus afhankelijk van onze zintuiglijkheid – 
tot ons komen. Tussen de dingen-in-zichzelf en onze kennis ligt de barrière van 
de verschijnselen. Bovendien zou voor kennis van het object in zichzelf, nodig 
zijn dat we dit object zelf constitueren, kortom ‘scheppen’.573 

572 In een van de gesprekken met ons stelde Cobben, dat Hegel de volgende 
mogelijkheid open houdt, een mogelijkheid die Cobben eveneens onderschrijft: 
de strikt persoonlijke keuze de persoonlijke relatie met de persoonlijke God aan 
te gaan; die echter aldus Cobben niet meer wijsgerig in algemene zin uiteen te 
zetten zou zijn.  

573 Zie de kritiek van D.M. de Petter op dit kantiaanse afwijzen van de realistische 
metafysica in diens posthuum uitgegeven Naar het metafysische. Filosofie en 
Kultuur, Antwerpen/Utrecht, 1972. (verder: Naar het metafysische), p. 33 e.v.: 
“Hoewel Kant (...) de menselijke theoretische kenbaarheid van de ‘Dingen an 
sich’ en meteen de mogelijkheid van de theoretische metafysiek resoluut ontkent 
(toch zijn volgens Kant) (de) ‘Dingen an sich’ (...) de enige mogelijke verklaring, 
resp. oorzaak van het voor ons verschijnende. Merk wel hoe bij deze redenering 
het zg. oorzakelijkheidsbeginsel, en niet in formele, doch in reële zin genomen, 
opnieuw stiekem wordt ingeschakeld.” Wij willen in dit verband erop wijzen, dat 
Hegels filsofie nu juist laat zien, dat de welbegrepen verschijnselen het absolute, 
i.c. het ‘Ding an sich’ tot uitdrukking brengen. Vgl. met Hegel, WU 3, p. 323: 
“Das Wesen muß erscheinen.” Zie over De Petter: S. A. J. van Erp, ‘De Petters 
‘impliciete intuïtie’ als bevestiging van het zijn van de zijnden én het Zijn zelf’, 
in: (red. W.F.C.M. Derkse, A.J. Leijen en B.M.J. Nagel, Subliem niemandsland. 
Opstellen over metafysica, intersubjectiviteit en transcendentie. Budel, 1996, pp. 
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Kants conclusie: een metafysica van het werkelijke als werkelijk is 
onmogelijk. Wat het theoretische kennen betreft moeten we ons houden, 
en kunnen we ook niet anders, aan datgene wat de zintuigen ons inhoudelijk 
opleveren en wat onze eigen, spontane verstandscategorieën formeel daarvan 
‘maken’. Dit is wat een “kritiek van de zuivere (: theoretische) rede” laat zien.

Hoe redt Kant de metafysica dan wel? Door de praktische rede. Een 
voorwaarde daarvoor is, dat deze zich onttrekt aan, zich terugtrekt uit het 
zintuiglijke, want de praktische, morele rede mag niet onderworpen zijn aan de 
toevalligheid van de verschijnselen, of begeerten. Ze stelt haar eigen (wereld, 
werkelijkheid van de) morele wet: de categorische imperatief. Die dus uitgaat 
boven het ‘fysische’ van de zintuiglijke wereld, en zodoende de ‘metafysische’ 
– noumenale – wereld vertegenwoordigt.

Maar met de uitoefening van de zedelijke vrijheid574 zijn volgens Kant 
onlosmakelijk de postulaten van de praktische rede verbonden, opdat de morele 
wetten en hun opvolging niet zinloos zouden worden. Deze postulaten zijn: 
de onsterfelijkheid van de ziel, het bestaan van God en de vrijheid van de wil. 
Postulaten, een soort axioma’s, waarvan we het werkelijk zijn van de daarmee 
gestelde inhoud niet kunnen aantonen, maar die als redelijk uitgangspunt 
dienen en tevens einddoel zijn van de ontplooiing van de praktische rede.575 
Kortom, bij Kant staan theoretische en praktische rede tegenover elkaar, 

295-308; D. Scheltens, ‘De filosofie van D.M. de Petter’, Tijdschrift voor Filosofie, 
Vol. 33 (1971), pp. 439-473.   

574 Naar het metafysische, p. 36: “M.a.w. en zoals Kant het zelf zegt, het zedelijk 
handelen zou ( EB/FB: anders) zinloos zijn omdat het zonder grond en zonder 
doel zou zijn, zonder geloof en zonder hoop. Aldus kunnen wij besluiten dat (...) 
Kant inderdaad niet kan doorgaan voor de vernietiger van dé metafysiek (...).”

575 Wat dit “werkelijk zijn” betreft: zie De Petters verhandeling over het 
“onrechtstreeks bereiken van God”. Naar het metafysische,  p. 152 e.v.: “De 
vraag is echter wat men bedoelen kan door het onrechtstreeks ‘bereiken’ van 
iets door de algemeen menselijke ervaring;” p. 162: “(...), de metafysische 
Godsbevestiging is slechts de keerzijde van de bevestiging van de ontologische 
contingentie, want wie zegt dat de dingen er zijn hoewel ze aan zichzelf niet 
hebben wat er nodig is om te zijn, die heeft reeds op een negatieve wijze gezegd 
dat ze een werkelijkheid is die de zijnden dezer wereld in hun zijn zelf, en dus 
totaal en radicaal fundeert en tevens dat deze werkelijkheid van die aard is dat zij 
dit vermag. Onder dit laatste opzicht is natuurlijk een geleidelijke explicitering 
noodzakelijk, een explicitering die trouwens nooit een einde kent (...).” Onze 
cursivering. Vgl. met Causa sui, p. 162: “(...) het zoeken (...) naar de aard van 
dat absolute zijn dat, als de werkelijke en zinvolle grond van dit eindige zijnde, 
tevens logisch aan diens niet-zijn voorafgaat.” 
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waarbij echter de “Ideeen” – regulatieve beginselen – een wankele brug tussen 
beide vormen.576 Kant bleef dus wel zoeken naar de eenheid van de rede.577 

We kunnen Hegels filosofie in haar geheel opvatten als correctie op deze 
kantiaanse, vrijwel onverzoenlijke tegenstelling tussen theoretische en 
praktische rede en op die van de kantiaanse opvatting van de onkenbaarheid 
van de “dingen in zichzelf”. Hegel heeft de theoretische en praktische rede wèl 
innerlijk verbonden met elkaar; of beter gezegd: de altijd al aanwezige eenheid 
van het theoretische en praktische, de eenheid van kennen en willen naar hun 
concrete eenheid geëxpliciteerd.578 In het kort als volgt. Hegels kritiek komt 
erop neer dat de verschijnselen niet slechts als subjectieve verschijnselen – dat 
is: volledig door onze zintuiglijkheid en eindigheid bepaald – maar evenzeer als 
objectieve verschijnselen – als uitdrukking van zijn en wezen van de dingen zelf, 
dus als verschijning van het absolute – begrepen moeten en kunnen worden.

Hoe kan men die tweeduidigheid van “verschijnen” in zichzelf onderscheiden 
en tevens deze onderscheidingen met elkaar verbinden? Kant heeft dat eigenlijk 
in zekere zin al aangegeven als hij de oorzaak – en dan causaliteit hier als reëel 
en niet slechts als formele verstandscategorie – van verschijnselen in het “Ding-
an-sich” legt: dat we verschijnselen in ons bewustzijn hebben, is gelegen in, is 

576 Naar het metafysische, p. 34: “Het belangrijkste aan deze kantiaanse ‘Ideen’-leer 
is nog wellicht dat zij de brug vormt tussen de Kritik der reinen Vernunft en de 
Kritik der praktischen Vernunft. “

577 Kants Kritik der Urteilskraft is weliswaar een poging om een brug te slaan 
tussen de theoretische rede en de praktische rede, maar het gaat te ver om daar 
dieper op in te gaan, omdat Hegels filosofie die brug – de concrete eenheid van 
verstand en wil – concreet geslagen heeft en het dus zinvoller is om daarmee 
verder te gaan.

578 In colleges stelde Hollak over de theoretische en het praktische momenten van 
de subject-object verhouding, dat de wijsgerige explicitering daarvan laat zien, 
dat het om de volgende dialectische verhouding van beide momenten gaat: het 
moment van het primaat van het theoretische ten opzichte van het praktische 
als het overkoepelende en coördinerende in zijn relatie tot het moment van 
het primaat van het praktische ten opzichte van het theoretische. Kortom, om 
dit schijnbare woordenspel te verduidelijken: kennen en willen verhouden 
zich in de eindige lichamelijke geest niet als een abstracte elkaar uitsluitende 
tegenstelling, maar als relatieve tegenstelling tot elkaar. Dat wil zeggen, dat 
beide momenten hun andere moment in zich opgenomen hebben – denk aan 
het reeds eerder gebruikte voorbeeld van “moeder en dochter” –, en dat daarbij 
het eerste moment van het primaat van het theoretische over het praktische 
de ‘boventoon’ voert in de wederkerige verhouding met het moment van het 
primaat van het praktische ten opzichte van het theoretische, dus over het 
zinvolle, concrete geheel van beide momenten. Hiermee komt dus het primaat 
van de geest, de geest die verenigt, met betrekking tot het theoretische en het 
praktische van de subject-objectverhouding tot uitdrukking.
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veroorzaakt door “iets” dat werkelijk buiten ons ligt. Hegel wil die toedracht 
honoreren. Dat doet Hegel door (het verschijnen van) Kants Ding-an-sich als 
de absolute geest in de vorm der onmiddellijkheid op te vatten, de vorm en haar 
onmiddellijke inhoud die tot concreetheid ontwikkeld moeten worden. Dat is 
het project van de Phänomenologie des Geistes.

Vertrekkend vanuit het als onmiddellijk subjectief-objectief verschijnsel 
– als sinnliche Gewissheit – gegeven zijn van de dingen van de wereld, moet 
het bewustzijn komen tot het niveau waarop de verschijnselen, dus ook die 
allereerste primitiefste (maar nog betrekkelijk ‘onware’), als uitdrukking van 
het ware wezen van de werkelijkheid begrepen kunnen worden: het absolute 
Wissen “in het andere als andere bij zich te zijn”. De vrijheid, het bij-zich-zijn, de 
identiteit die in het andere, dus ook in zijn verschijnselen, bij-zich blijft. Dit is 
het absolute beginsel van alle werkelijkheid, dat is de absolute grond waardoor 
subjectief verschijnsel en objectief verschijnsel innerlijk met elkaar verenigd 
zijn.579 

Dat wil zeggen, dat dan de alle onderscheiden dingen inhererende en tevens 
aan hen transcendente eenheid, die alle innerlijk tezamen bindt, dat dit wezen 
van de werkelijkheid, als absolute geest begrepen wordt. Blijft men echter 
bij dit hegeliaanse, op zichzelf genomen adequate, begrip van de goddelijke 
eenheid als de goddelijke immanentie staan, dan impliceert dit panentheïsme, 
ons inziens, een onmiddellijke eenheid van eindig zelfzijn en absolute geest. 
De transcendentie van het eindige zelfzijn ten opzichte van zijn uitwendige 
bepalingen, zijn verschijningen, valt dan volledig samen met de transcendentie 
van de absolute geest. Dit is echter, ons inziens, de “gevolgelijke” eenheid 
van de – geschapen – werkelijkheid die resulteert uit de onmiddellijke relatie 
van de afzonderlijke zijnden met hun “maximum”. Beperkt men zich tot dit 
panentheïsme – de reden waarom Hegel meende, dat met het begrip van 
de goddelijke immanentie in haar eenheid met het eindige zelfzijn ook het 
begrip van God zelf tot uitdrukking zou zijn gebracht –, dan is het eigenlijk 
onmogelijk geworden nog een duidelijk onderscheid tussen eindig wezen en 
oneindig wezen te handhaven. Omdat aan deze onmiddellijke eenheid van 
eindig zelfzijn en absolute geest, of goddelijke immanentie, niet meer tweeërlei 
transcendentie te onderscheiden valt. Met als gevolg, dat het oneindige wezen 
niet meer als het absoluut volmaakte ervaren kan worden.580 Dit resultaat wordt 

579 Deze gang van zaken stemt overeen met  Aristoteles’ epagogè: het gaan van het 
onmiddellijk gegevene, het oppervlakkige naar het beginsel dat ten grondslag 
ligt aan het gegevene; in paragraaf 4.3 gaan we daar op in.

580 In de gesprekken die wij met  Cobben hebben gevoerd, stelde hij dat men daar 
niet bij behoeft te blijven staan – want strikt persoonlijk kan men die ervaring 
wel hebben –, maar dat men als filosoof daar geen algemene kennis over bezit 
en dus geen algemene, filosofisch gefundeerde uiteenzetting over deze ervaring 
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dan in het systeem – logica, natuurfilosofie, geestesfilosofie – systematisch tot 
concreetheid ontwikkeld, met als bekroning de drie logische besluiten van de 
filosofie.

Met betrekking tot de kantiaanse positie betekent dit het volgende: zowel 
de theoretische als de praktische rede staan niet meer agnostisch tegenover 
de werkelijke wereld als “Ding-an-sich”, want de theoretische rede heeft 
laten zien dat het innerlijk wezen van de werkelijkheid zódanig is – in de ware 
verschijnselen tot uitdrukking komend – dat er overeenstemming is tussen 
werkelijkheid en praktische rede, ofwel het morele streven. Het morele streven 
zoals dat in de objectieve geest tot uitdrukking komt. De objectieve geest is 
daarmee de, weliswaar nog eindige, sfeer waarin de – altijd reeds gegeven – 
innerlijke samenhang van wezen en verschijning nagestreefd wordt.

Daarmee heeft Hegel aangetoond dat de existentie van God niet slechts 
een postulaat is, maar eeuwig – immanent – aanwezig is. Dat wil echter 
zeggen, dat voor dit ‘bewijs’ het onmiddellijke existentiële besef van het 
onmiddellijk verbonden zijn van de eindige persoon met de oneindige persoon, 
voorondersteld is; de vooronderstelling en al haar implicaties die echter met dit 
hegeliaanse bewijs onvoldoende, of in haar geheel niet, gehonoreerd worden. 
In onze inleiding op hoofdstuk 5, bij de behandeling van een artikel van Hollak 
over deze kwestie, komen we daarop uitvoeriger terug.

Hoe nu verder? Cobben blijft ons inziens, ondanks verdere uitwerkingen, 
staan bij dit resultaat. Dit resultaat moet, in onze visie, echter overgaan naar die 
metafysische sfeer waarin het weten van de verhouding van het morele streven 
tot het volmaakt absolute tot uitdrukking komt.

De overeenstemming van natuur en geest in God (: het derde logische 
besluit) is nu niet meer slechts een postulaat, maar de reeds hier en nu eeuwig 
aanwezige absolute grond en de door het eindige zelfzijn, in de sfeer van de 
objectieve geest, reeds enigermate gerealiseerde feitelijkheid, die voor verdere 
(nooit geheel te bereiken) vervolmaking open ligt.

Het gaat er niet om, dat de eindige geest, het eindige zelfzijn ernaar 
streeft de goddelijke immanentie te verwerkelijken, want dan zou hij met 
de transcendentie, de volmaaktheid van God samenvallen. Het gaat om 
de verhouding van de eindige geest tot de immanente transcendentie of 
transcendente immanentie. Wat wordt er verwerkelijkt, of komt tot uitdrukking 
in het proces van het morele streven? Het eindige zelfzijn, de secundaire absolute 
geest, en nooit de goddelijke immanentie zelf.

kan geven. Het was echter Hollaks streven te laten zien, dat dit nu juist wel 
mogelijk is en dat dit door een werkelijke metafysica tot uitdrukking gebracht 
behoort te worden.
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De verhouding van de eindige geest met de goddelijke immanentie-
transcendentie is die van de innerlijke band van totale afhankelijkheid èn 
zelfstandigheid. Dat wil zeggen: de verhouding is primair in die van de 
(intersubjectieve!) scheppingsverhouding gelegen, waarover hieronder meer. 
Deze is wat anders dan de scheppingsverhouding als verwerkelijking van het 
absolute bij Hegel.

De goddelijke immanentie is in alle eeuwigheid het absoluut volmaakte, dat 
ten grondslag ligt aan het streven van het eindige onvolmaakte zijn, waarbij dit 
laatste het eerste behoeft, maar het eerste niet het laatste om volmaakt te zijn.

De verhouding eindig zijn-oneindig zijn als scheppingsverhouding, in 
hollakiaanse zin, komt bij Cobben niet aan bod. Waarom niet? Dat is niet 
alleen omdat deze op grond van onze eindigheid niet bevestigd, respectievelijk 
ingezien zou kunnen worden. Maar juist omdat Cobben door de wijze waarop 
hij Hegels verabsolutering van de dialectiek interpreteert, Hegels eenheid van 
eindig zijn en oneindig zijn eigenlijk nog steeds plaatst binnen de sfeer van 
de eindigheid van de ervaringswereld, ofwel binnen de sfeer van de fysische 
kosmos, de absoluut redelijke eenheid van natuur en geest.

Cobbens gedachtegang geven wij als volgt weer: Hegel heeft dialectisch de 
theoretisch-praktische wijze waarop de eindige geest in de (ervarings)wereld 
verblijft en innerlijk met deze wereld verbonden is, tot begrip gebracht. Dat 
impliceert dat de eindige geest zich nu vrij tegenover de ervaringswereld weet en 
verhoudt581 en zich tegelijk als eindig tegenover de altijd reeds gegeven inhoud 
van de werkelijkheid, de natuur weet. En deze tevens weet als uitdrukking 
van een absoluut wezen. Maar wat moeten we ons bij dit absolute wezen als 
de eenheid van natuur en geest verder denken? Blijft dit, ondanks Cobbens 
bepaling van het absolute wezen als “waarheid”,582 open voor tal van eindige 
projecties, òf wordt het absolute wezen ervaren als het absoluut volmaakte, dat 
is de absoluut volmaakte persoon die geen verwerkelijking behoeft?583 

Het eindige zelfzijn en de idee van het absolute

Over de horizon van de ervaringswereld heen schouwt de mens – juist als 
eindig geestelijk wezen – de idee van het absolute zijn.

Het is dit wenkend perspectief dat bij Kant een bepaalde invulling krijgt: het 
in het oneindige liggende punt van samenkomst van zijn en behoren, van natuur 

581 Bij voorbeeld tot uitdrukking komend in de ontwikkeling van wetenschappen 
en techniek, vrije samenleving, enz.

582 Postdialectische zedelijkheid, p. 322/323. 
583 In paragraaf 7, De betekenis van Schelers filosofie van de menselijke persoon in 

haar relatie tot de volmaakte persoon, gaan we daar uitvoeriger op in.
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en geest.584 Het punt dat in Kants visie samenvalt met God.585 Wij interpreteren 
deze einder van het eindeloze streven echter als de plaats waarop de mens zich 
zijn eigen vervolmaking voorspiegelt. De toedracht die door Cobben wordt 
verwoord als het morele streven van allen de absolute geest te verwerkelijken.

Hollaks gereviseerde thomistische visie van het absolute zijn omvat niet 
alleen dit kantiaanse morele streven naar volmaaktheid586 – dat is de mens als 
causa sui strevend naar deze eenheid, of verzoening van zijn en behoren – dat 
het hegeliaanse denken geïnspireerd heeft en waar Cobben op voortbouwt, 
maar ook de idee van het absoluut volmaakte dat in eeuwigheid voorafgaat aan 
dit streven dat de eindigheid als eindig kenmerkt.

De mens betrekt zichzelf en zijn ervaringswereld zodoende op tweeërlei 
wijzen op de idee van het absolute, die, zouden we kunnen zeggen, de seculiere 
en de sacrale dimensie van de menselijke geest vertegenwoordigen en die 
door een werkelijke metafysica als in eenheid in de menselijke geest worden 
begrepen. De seculiere dimensie is betrokken op de verwerkelijking van het 
eindige zelfzijn, dat is het secundair absolute,587 dat ligt op de steeds wijkende 

584 I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, Hamburg, 1985, p. 143: “Also wird 
auch das Dasein einer von der Natur unterschiedenen Ursache der gesamten 
Natur, welche den Grund dieses Zusammenhanges, nämlich der genauen 
Übereinstimmung der Glückseligkeit mit der Sittlichkeit enthalte, postuliert;” 
p. 144 “(...) die oberste Ursache der Natur (ist), sofern sie zum höchsten Gute 
voraus gesetzt werden muß, ein Wesen, das durch Verstand und Willen die 
Ursache (folglich der Urheber) der Natur ist, d.i. Gott. Folglich ist das Postulat 
der Möglichkeit des höchsten abgeleiteten Guts (...) zugleich das Postulat der 
Wirklichkeit eines höchsten ursprünglichen Guts, nämlich der Existenz Gottes. 
(...) es ist moralisch notwendig, das Dasein Gottes anzunehmen.”

585 God is bij Kant bijvoorbeeld de garantie “Zum ewigen Friede”: “Niets minder 
dan de grote kunstenares natuur (‘natura daedala rerum’) is degene die deze 
waarborg (garantie) levert.” Uit haar mechanische loop komt duidelijk 
doelmatigheid naar voren, zodat uit de tweedracht van mensen eendracht 
resulteert, zelfs tegen hun wil in. Voorzover deze doelmatigheid dwingend is 
op grond van een oorzaak die ons onbekend is wat betreft de werking van haar 
wetten, wordt zij dus lotsbestemming genoemd. Maar zij wordt voorzienigheid 
genoemd wanneer men haar doelmatigheid in de gang van de wereld bedenkt, 
namelijk als diep gewortelde wijsheid van een hogere oorzaak die op het 
objectieve einddoel van het menselijke geslacht gericht is en die deze loop van 
de wereld tevoren heeft bepaald.” I. Kant, Naar de eeuwige vrede. Een filosofisch 
ontwerp, Amsterdam, 2004, p. 79/80.  (Voorwoord, inleiding en annotaties 
Thomas Mertens).    

586 Vgl. het “meer mens worden” in: Wording, p. 84: “De evolutie van het 
plantaardige zijnde kan dus slechts gedragen worden door een tendens tot een 
steeds meer plant-zijn en niet tot een méér-dan-plant-zijn. En hetzelfde geldt 
natuurlijk mutatis mutandis voor het dierlijk en menselijk zijnde.“

587 Het secundair absolute, als een vorm van de verhouding eindig zijn-oneindig 



Positieve en negatieve kritiek op Hegels filosofie

313

horizon van de ervaringswereld. Maar tevens staat deze verwerkelijking, en 
dat niet in het minst, in het licht van het volmaakt absolute, dat is de sacrale 
dimensie van de menselijke geest Het is deze laatste verhouding die de eerste 
voor verbrokkeling en zinontlediging behoedt. Waarom?

De betekenis van de scheppingsidee voor zin en waarde

De scheppingsidee is die gestalte van de idee van het absolute waarin de 
verhouding eindig zijn-oneindig zijn als zodanig tot uitdrukking komt. 
Wat “scheppen” in absolute zin betekent kan de mens niet inhoudelijk 
doorgronden, omdat deze handeling gelegen is in de absolute volmaaktheid 
van het absolute.588 Het absolute zijn blijft (inhoudelijk) mysterie – en daardoor 
open voor tal van menselijke projecties in positieve en negatieve zin –, maar 
wel noodzakelijkerwijs en in alle eeuwigheid voorafgaand aan het eindige, zich 
verwerkelijkende zijn.

De innerlijke verbondenheid van het absoluut volmaakte en het eindige, 
zich verwerkelijkende zijn manifesteert zich echter in het openstaan van de 
mens voor zin en waarde: het Schone, Goede en Ware, de transcendentalia. 
Dat is het perspectief waarop het eindige zelfzijn – waaraan, zoals aan alle 
zijnden, de transcendentalia inherent zijn –589 zich richt en dat het al strevend 
tracht te bereiken. Het heeft zichzelf en de werkelijkheid als dit perspectief van 
zijn en haar secundair-absolute  werkelijkheid voor ogen.590 Maar, zoals we 
herhaaldelijk betoogden, aan dat perspectief op het zelfzijn gaat het absoluut 
volmaakte vooraf.

Ontvangen als intersubjectieve act

“Zelfzijn” zegt deelhebben aan het zijn en wel het absolute zijn. Door het 
participeren aan het oneindige zijn heeft het eindige zijn deel aan de absolute 
volmaaktheid, tot uitdrukking komend in de transcendentalia.

Met de term “participatie” wordt in het thomisme het deelhebben van de 
eindige zijnden aan het absolute zijn aangeduid en daarmee tevens hun totale 
afhankelijkheid daarvan. Hollak vult de betekenis van deze relatie aan door 

zijn, dat in Hegels filosofie wordt verabsoluteerd ten gevolge waarvan de 
verhouding van het eindige zelfzijn met het primaire, het volmaakte absolute 
niet meer aan de orde komt.

588 Wij willen nog eens benadrukken dat “scheppen” bij Hegel  het ‘eeuwige’, 
dialectische verwerkelijkingsproces van het absolute betekent. 

589 Zie: J.A. Aertsen, ‘ ‘Het zijnde en het goede zijn omkeerbaar.’ De zin van een 
scholastieke stelling.’, a.w., pp. 32-45.  

590 Het perspectief waaraan bijvoorbeeld de mensenrechten hun zin ontlenen. 
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haar in positieve zin als “geschenk-relatie” te kwalificeren en zodoende haar 
eerder nog als een persoonlijke relatie te belichten. Zo schrijft hij: 

“Wij trekken niet in twijfel dat scheppen van de kant van het geschapene 
een werkelijke, totale afhankelijkheidsrelatie inhoudt, die men met 
oorzakelijkheidsverhouding kan aanduiden, maar we menen dat dit het 
secundaire aspect is van het geheel dat zelfmededeling van de kant van God 
en een zichzelf ontvangen van de kant van het schepsel zegt, een zichzelf 
ontvangen dat van het redelijke schepsel een bewust actief zichzelf als 
zodanig aanvaarden vraagt: de relatieve autonomie”.591 

Hier is dus sprake van een absoluut geschenk.
De scheppingsverhouding als oorzakelijkheidsverhouding sluit weder-

zijds verkeer uit; de geschenk-relatie daarentegen vormt in beginsel een 
intersubjectieve eenheid. De wederkerige acten van geven en ontvangen 
vormen een intersubjectieve eenheid. 

“(…) geven en ontvangen als eigensoortige, complementaire en intentioneel 
op elkaar gerichte acten zijn distinctief voor intersubjectiviteit als zodanig. 
Deze wordt uitgeoefend door subjecten, die zich op enigerlei wijze gevend 
en ontvangend tot elkaar wenden.”592 “Want in een eigenlijk gezegde 
intersubjectieve act wordt de act van de ander niet slechts als zodanig 
erkend, maar ook geïntendeerd. Een intersubjectieve act onderscheidt zich 
juist hierdoor, dat de geïntendeerde eindterm er van (…) niet een ding is, 
een verschijnsel in de wereld, dat ik waarneem of waarvan ik geniet, niet 
een produkt, dat ik vervaardig of gebruik, niet een eigen activiteit, die ik 
wil uitvoeren; maar de eindterm die ik voor ogen heb, is een act van een 
ander, juist als subjectsdaad.593 (…)  Voor een intersubjectieve relatie is (…) 
wezenlijk, dat twee of meer subjecten zich als subject gedragen en daarbij 
elkaar ook als subject erkennen. Deze elementen zijn ook aanwezig in een 
samenwerkingsverband, waarin meerdere subjecten hun actviteit verenigen 
ter bereiking van een gezamenlijk nagestreefd doel en waarin ze zich in 
solidariteit met elkaar verbonden voelen. Deze onderlinge verhouding 
van samenwerkende subjecten is echter op zichzelf genomen niet gelijk te 
stellen met intersubjectiviteit in eigenlijke zin (…). Men zou hier eerder van 
cosubjectiviteit kunnen spreken. Want wel erkennen en ondersteunen de 
subjecten elkaars activiteit door hun eigen activiteit, maar ze zijn precies als 

591 Scheppingsidee, p. 313. 
592 Th. van Velthoven, ‘Ontvangen als intersubjectieve act’, in: De intersubjectiviteit 

van het zijn. Keuze uit het werk van Prof. dr. Th van Velthoven, Inleiding J. A. Aertsen, 
Kampen, 1988, p. 68.

593 Van Velthoven, a.w., p. 70.
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samenwerkende en samenstrijdende niet in hun act intentioneel op de act 
van de ander gericht. En dat vormt juist het het formele kenmerk van de 
intersubjectiviteit, uitgeoefend in  wederzijds geven en ontvangen.”594

Wederzijdse erkenning van het zelfzijn tussen eindige subjecten is wel 
een vorm van geven en ontvangen: de vrije act van erkenning is het geschenk 
dat wel in objectieve zin de vooralsnog subjectieve absolute waarde van het 
zelfzijn bevestigt – in de sfeer van de moraliteit de wederzijdse erkenning van 
eigen geweten –, maar constitueert niet in metafysische zin het zelfzijn. Aan 
deze constituering van het zelfzijn als scheppingsverhouding zijn twee kanten 
te onderscheiden: naar de kant van het eindige zelfzijn een eenheid van datgene 
dat geschonken wordt – het geschenk als object, dat is het zelfzijn als totale 
afhankelijkheidsrelatie – en de intersubjectieve act van acceptatie die tegelijk 
in de vrijheid van het geschenk als subject gelegen is. Naar de kant van het 
oneindige zelfzijn de niet te scheiden eenheid van geschenk en schenkingsact: 
de “zelfmededeling van de kant van God”.595 596 

De wederzijdse erkenning binnen de sfeer van de hollakiaans ontvouwde 
scheppingsidee bevestigt de individualiteit van het eindige zelfzijn in absolute 
zin, daar deze erkenning en schenking, in een en dezelfde (scheppings)act, 
komt van de kant van een absoluut, volmaakt persoon; dit is de metafysische 
sfeer die Hollak viseert.

De verhouding van objectieve geest en absolute geest

Wat betekent Hollaks visie voor de verhouding objectieve geest-absolute 
geest? Want het is toch in en als de objectieve geest in zijn verhouding tot 
de absolute geest dat het streven van de eindige mens naar de vervulling van 
zijn zelfzijn plaats vindt, dus is het zaak dit streven van de objectieve geest in 
zijn verhouding tot de absolute geest in het juiste licht te zien. Het wenkend 
perspectief van de absolute geest is aldaar enerzijds het wenkend perspectief 

594 Van Velthoven, a.w., p. 71. De absolute verhouding van geven en ontvangen 
als primair kenmerkend voor de verhouding schepper-schepsel raakt aan de 
problematiek van de zelfbeschikking. Een geschenk kan ook afgewezen worden, 
in laatste instantie mondt dit afwijzen uit in zelfmoord. Maar dat geschenk is het 
zelfzijn van de zelfmoordenaar zelf waarover hij in absolute zin niet beschikt. 
Het zelfzijn kan men ook opvatten als een ‘geschenk’ van de ouders, de natuur, 
de samenleving. Dat is in relatieve zin tot op zekere hoogte waar, maar niet in 
absolute, metafysische zin.

595 Scheppingsidee, p. 313.
596 Vandaar dat in Genesis deze relatie als de relatie van “Beeld en evenbeeld” wordt 

ervaren, bevestigd en uitgedrukt.  
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van eigen zelfzijn en anderzijds het perspectief van de absoluut volmaakte, 
absolute geest. Beide, loodrecht op elkaar staande en innerlijk verbonden, 
perspectieven moeten volgens ons reeds in het begrip van de subjectieve geest 
aanwezig zijn. Dit impliceert de verbinding van het sociale geweten – de plicht 
het Goede in het samenzijn te verwerkelijken –, dat zich tot uitdrukking brengt 
in en als de objectieve geest en het religieuze geweten, dat dit streven weet te 
staan in het licht van het absoluut volmaakte.

Cobben wijst er op, in zijn artikel ‘Het project van de verlichting in het licht 
van Hegels rechtsfilosofie’597 dat Hegel ook spreekt van het religieuze geweten 
in de Anmerkung bij § 137 van de Grundlinien598 waarin Hegel het geweten 
behandelt: 

“(...) In den moralischen Standpunkt, wie er in dieser Abhandlung von dem 
sittlichen (EB/FB: Standpunkt) unterschieden wird, fällt nur das formelle 
Gewissen (...), (EB/FB: het waarlijke geweten) (ist) (EB/FB: daarentegen) 
in der sittlichen Gesinnung enthalten. Das religiöse Gewissen gehört aber 
überhaupt nicht in diesen Kreis.” 

In dit verband verwijzen we naar Hollaks ‘Kritische theorie en 
rechtsfilosofie’, p. 258: 

“In deze eis ligt besloten dat het recht als de verwerkelijking van ‘s 
mensen vrijheid, van zijn zelf-zijn als zodanig (...) tevens in de vorm van 
de ‘subjectiviteit’: van het in zich of voor zich zijn, als zodanig, aanwezig 
dient te zijn: de ‘Moralität (Hegel) als rechts-categorie. Men verwarre deze 
zin van moraliteit: de moraliteit als rechts-categorie, als moment van de 
‘objectieve geest’ (Hegel) niet met de moraliteit als uitdrukkingsvorm van de 
‘subjectieve geest’, ‘das praktische Gefühl’ (Hegel), waar de ervaring van het 
zelf-zijn als zodanig nog slechts in de vorm van de onmiddellijke beleving 
aanwezig is, en ook niet met het ‘religiöse Gewissen’, dat een boven de 
sfeer van de objectieve geest uitgaande ervaring van het in de absolute geest 
gegrond zijn van de ‘Sittlichkeit’ tot uitdrukking brengt.” 

Het “praktische Gefühl” bepaalt Hegel als volgt,599: 

“Der praktische Geist hat seine Selbstbestimmung in ihm zuerst auf 
unmittelbare Weise, damit formell, so daß er sich findet als in seiner 
innerliche Natur bestimmte Einzelnheit. Er ist so praktisches Gefühl.”

597 Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 1990, 82-3, pp. 212-231.
598 WU 5.
599 WU 6, § 471.
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Met andere woorden: hier is het zelfzijn gericht op zijn zelfverwerkelijking 
in de vorm der onmiddellijkheid, die dus nog door de sfeer van de moraliteit – 
het Goede behoren te doen – moet gaan.600

Wij begrijpen “Moralität” bij Hegel zodoende als een ontwikkeling van het 
kantiaanse “handel steeds volgens die maxime waarvan je tegelijk wilt dat ze 
algemene wet wordt.” Dus de moraliteit bij Hegel – die dus een gewetensfunctie 
heeft – is dát willen of Sollen dat het zelfzijn als zelfzijn wil verwerkelijken in 
de vorm van een algemene wet; en dat vindt nu juist plaats in de zedelijkheid, 
dat is de aangewezen plaats daarvoor. Vandaar dat de moraliteit de overgang 
(het Sollen) is van het abstracte recht naar de zedelijkheid.

Hegel bepaalt de inhoud van het zedelijke geweten als het “objektive System” 
van “Grundsätze und Pflichten”601 Wij zouden daaraan kunnen toevoegen: die 
voortvloeien uit de heersende waarden en normen binnen de zedelijkheid.602 

In het volgende citaat van Cobben603, wordt de hegeliaanse opheffing van 
de religie in het begrip van de filosofie uitgesproken: 

“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.”

In onze visie wordt met dit hegeliaanse “kennen van de absolute geest” 
het begrip van de “gevolgelijke eenheid” van de werkelijkheid geviseerd. De 
gevolgelijke eenheid die één is met de goddelijke immanentie, is zodoende 
altijd reeds “verwerkelijkt”, in de zin van absoluut werkelijk. Voor het religieus 
bewustzijn in de traditionele zin is de innerlijke eenheid van de werkelijkheid 
– Hegels absolute rede – een ‘afgeleide’, of een ‘noodzakelijk gevolg’ van de 
scheppingsdaad van God, de aan alle eindige werkelijkheid transcendente, 
absoluut volmaakte persoon.

600 Zie: Kritische theorie, p. 261: “Tevens heeft (Hegel) daarmede aan de moraliteit 
haar volle zin teruggegeven, door haar karakter als rechtscategorie (haar 
functie in de ‘objectieve geest’) als wezenlijk moment in haar ontwikkeling 
van ‘praktisches Gefühl’ (‘subjectieve geest’) naar religieus geweten (‘absolute 
geest’) in het volle licht te plaatsen.”

601 WU 5, § 137.
602 P. Cobben, ‘Het geweten als openheid. Hegels bepaling van het geweten in 

de Phänomenologie des Geistes’, in: W. Desmond, L. Heyde en E-O. Onnasch 
(red.), Geweten en Zedelijkheid, Nijmegen, 2000, p. 147: “De verwerkelijking 
van het geweten is aan de orde in het hoofdstuk “die Religion” (EB/FB: van de 
Phänomenologie des Geistes). Het gaat hier om die vorm van ‘geweten’ die in de 
Grundlinien wordt aangeduid als religöses Gewissen;”

603 Postdialectische zedelijkheid, p. 127
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Het is dan ook de vraag of het hegeliaanse religieuze geweten het theoretische 
absolute weten, ofwel het filosofische geweten kan overstijgen. Hoewel Hegel 
aan het religieuze geweten een fundamentele betekenis toekent,  zoals uit de 
hieronder volgende citaten blijkt – het zedelijke, ‘horizontale’ geweten dat 
gekeurd wordt door het religieuze, ‘verticale’ geweten –, blijft een en ander 
ambigu.604 Ons inziens vloeit dit voort uit Hegels wijsgerige verwaarlozing 
van de metafysische sfeer in de zin van Hollak; of anders uitgedrukt: in Hegels 
filosofie ligt de verticale dimensie – van de menselijke geest – nog te dicht 
tegen de horizontale dimensie aan. Het zijn bijvoorbeeld de mensenrechten 
waarin dit hoekpunt van beide perspectieven tot uitdrukking komt; het is de 

604 De volgende citaten van L. Hemetsberger, uit zijn artikel ‘Staat und Religion bei 
Hegel und Rousseau. Das Gewissen als Grundlage der Sittlichkeit’, (in: Hegel-
Jahrbuch 2003, Akademie Verlag Berlin, 2003, pp. 265-270) vertolken het belang 
van het religieuze geweten voor de hedendaagse samenleving en staatsorde. P. 
265: “Die konkrete Einheit von Endlichem/Staat und Unendlichem/Religion ist 
bei Hegel im Gewissen gesetzt, denn in der Religion findet die Gesinnung des 
Bürgers einen festen Grund.” P. 265/6: “Die Sittlichkeit gründet wesentlich im 
Gewissen. Heute soll dafür der demokratische Grundkonsens ausreichen. Der 
propagierte freie Diskurs muß aber tiefer verankert sein, sonst ist er auf Sand 
gebaut.” Dit impliceert, dat de democratische levensbeschouwing en de daaruit 
voortvloeiende praktische levenshouding – in hoofdstuk 8 gaan wij nader 
daarop in – gedragen zal moeten worden door een religieus bewustzijn. Een 
slechts procedureel gedachte en, in het verlengde daarvan, praktisch uitgevoerde 
democratie is op drijfzand gebouwd. Hetzelfde geldt voor de mensenrechten. 
P. 266: “Eine Gemeinschaft muß auf ein Unbedingtes bezogen Sein, das nicht 
relativierbar ist. (...) das leistet die Religion.” P. 267: “Für Hegel (...) spricht sich 
das Göttliche im Menschen durch das Gewissen aus. Der vernünftig handelnde 
Mensch bezieht sich notwendig auf das religiöse Gewissen, woran das sittliche 
Selbstverständnis sein Korrektiv hat, und ohne welches sich der objektive 
Geist absolut setzte.” Onze cursivering. Deze “Absolutsetzung” kenmerkt de 
hedendaagse democratische samenlevingen, waaraan de metafysische dimensie 
in de zin van Hollak ontbreekt. We kunnen hier nogmaals aan het aan Huizinga 
ontleende motto herinneren: “Cultuur moet metaphysisch gericht zijn, of zij zal 
niet zijn.” P. 267: “Es kann kein rational konstruierte Instanz geben, welche die 
Religion einfach ersetzt, denn der Mensch hat in der Religion “das Bewußtsein 
von der Einheit des göttlichen und menschlichen Natur, (...) die Bestimmung 
des Menschen als Menschen überhaupt.” Werke 17, p. 274. Door het verlies van 
“Religion”, zo stelt Hemetsberger, verliest het geweten zich in het “Zeitlichen, 
weil ihm nur als Spiegelbild der sozialwissenschaftlichen Prozesse seine 
Berechtigung zugesprochen wird. Die Verwissenschaftlichung des Gewissens 
führt in eine ähnliche Gesinnungsdiktatur, die Hegel bereits am abgeklärten 
Verstande des savoyischen Vikars in Rousseaus Emile kritisiert hat. (...) Heute 
ist es die Verabsolutierung der empirischen Gesellschaftswissenschaften, die 
ihr Eschaton als beste aller irdischen Gesellschaften vor sich hertragen.” Zowel 
in hoofdstuk 7 als in hoofdstuk 8 gaan we nader in op deze laatste problematiek.
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democratische rechtsstaat die in de huidige historische fase van de mensheid 
gestalte geeft aan deze verbinding. 

Zo bezien is in beginsel de democratische rechtsstaat eenheid van het 
sacrale en het seculiere; de samenleving waarin de verwerkelijking van de 
transcendentalia, die ontspringen aan het absoluut volmaakte, nagestreefd 
wordt. Dat impliceert, dat de zin van de concrete institutites van de vrije 
samenleving gelegen is in de wijze waarop deze instituties de verhouding 
eindig zijn-oneindig zijn tot uitdrukking brengen. 

Het ervaren en bevestigen van het absolute bij Hollak, respectievelijk bij 
Hegel, Kant en Cobben

Zoals we hierboven hebben laten zien, gold voor Hollak dat het oneindige 
zijn als het volmaakt absolute en het eindige zijn als het onvolmaakt absolute 
in de filosofie onderscheiden èn in hun innerlijke samenhang gedacht 
moeten worden. Theoretisch en praktisch komt die innerlijke samenhang tot 
uitdrukking in het “in-zich-waardevolle”: dat is het (eindige, geschapen) zijnde 
als innerlijk Waar, Goed en Schoon. Het morele is gelegen in het streven van 
de mens dit laatste tot uitdrukking te brengen. We zouden kunnen zeggen, 
dat deze twee perspectieven tezamen genomen de hedendaagse realistische 
metafysica moeten vormen.

Voor Hegel, Kant en Cobben geldt dit morele streven, met inachtneming 
van allerlei nuances daarin, evenzeer. Maar de ‘absolute kant’ van de zaak  komt 
daarbij niet voldoende uit de verf en daardoor wordt, ons inziens, het eindige 
zelfzijn als het onvolmaakt absolute, door verbrokkeling bedreigd.

In zijn streven naar verwerkelijking brengt de eindige mens tevens zijn 
relatie tot het absoluut volmaakte tot uitdrukking. Cobben benadrukt het 
streven naar verwerkelijking en erkent evenzeer het oneindige zijn als het 
absolute. Maar voor ons wordt het niet duidelijk hoe Cobben de volmaakte en 
de onvolmaakte vorm van de synthetische identiteit, het eindige en het absolute 
samenzijn, met elkaar verbindt.

We willen nu overgaan naar de behandeling van de drie logische besluiten 
van de filosofie bij Hegel, omdat daarin, in de vorm van het absolute begrip, het 
streven naar verwerkelijking van het absolute tot uitdrukking komt.

Hegel wil de sfeer van de zich met elkaar tot eenheid bemiddelende eindige 
dingen begrijpen als de zelfuitdrukking van het absolute; dit begrip dat zijn 
voltooiing vindt in het derde logische besluit van de idee van de filosofie, het 
sluitstuk van de geestesfilosofie, de absoluut-redelijke eenheid van natuur en 
geest. Om nu een en ander te verduidelijken en de betekenis van de door ons 
onderscheiden posities met betrekking tot de wijze waarop Hegel het absolute 
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tot begrip brengt, op te helderen, zullen we Hegels drie logische besluiten 
nader beschouwen

4.2 Over de drie logische besluiten

Met de analyse van de drie logische besluiten willen we direct tot de kern van de 
zaak doordringen. Dat wil zeggen, dat we ons niet bezig zullen houden met de 
betekenis van de twee eerste momenten van de absolute geest, der Kunst en der 
Religion, maar slechts met de bekroning van al het voorafgaande, die Philosophie 
als het absolute begrip van het absolute. 

De absolute geest, alsmede de betekenis van deze drie momenten, wordt 
door vele commentatoren volstrekt veronachtzaamd of zelfs met enige 
wrevel afgewezen.605 In hun visie is deze slechts een kwalijk theologisch 
residu of overbodig aanhangsel en heeft het meer zin zich uitsluitend met de 
kentheoretische- en sociaal- of politiek-filosofische inzichten van Hegel bezig 
te houden. Men vergeet daarbij dat het Hegel om het tot begrip brengen van de 
zinvolle eenheid van alle werkelijkheid ging, dus ook wat betreft het menselijke 
kennen en samenleven en dat de filosofie deze eenheid in absolute zin tot 
uitdrukking behoorde te brengen en dan wel, in zijn visie, door het concept van 
de absolute geest. Dat heeft tot gevolg, dat de zin van genoemde inzichten bij 
Hegel staat of valt met het absolute inzicht dat door het begrip van de absolute 
geest, ofwel door de idee van de filosofie wordt vertegenwoordigd.

Wat behelst nu dat inzicht? Om deze vraag op te helderen zullen we 
overgaan tot een analyse van de idee van de filosofie om te laten zien welke 
absolute eenheid Hegel daar tot uitdrukking brengt. Daarvoor maken we 
gebruik van Thomas Steinherr’s verhandeling over het begrip absolute geest 
bij Hegel.606 Steinherr behandelt de absolute geest, respectievelijk de drie 
logische besluiten slechts binnen het kader van het systeem. Het is echter een 
voorwaarde voor het goede verstaan van de idee van de filosofie, zoals deze in 
de drie logische besluiten tot uitdrukking wordt gebracht,607 in te zien dat zij in 
alle drie de werkelijke besluiten van de filosofie608 aanwezig is en dientengevolge 

605 Cobben stelde in een van de gesprekken met ons dat de absolute geest niet 
geamputeerd kan worden, omdat dan de zin van het geheel bij Hegel verdwijnt.

606 Th. Steinherr, Der Begriff ‘Absoluter Geist’ in der Philosophie G.W. Hegels, St. 
Ottilien, 1992. (Verder: Steinherr)

607 WU 6, §§ 574 – 577.
608 Hollak onderscheidt aan Hegels filosofie drie innerlijk samenhangende 

geledingen, die hij de werkelijke besluiten van de filosofie noemt, namelijk: de 
Phänomenologie des Geistes, het Systeem (: de drie delen van de Enzyklopädie) 
en de filosofie van de geschiedenis; zie Structuur pp. 356-358: “Hoe is nu de 
verhouding tussen de drie delen waaruit Hegels wijsbegeerte is opgebouwd? 
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uiteraard ook de drie logische besluiten zelf, maar dan in de twee andere 
werkelijke besluiten op meer verhulde, dat wil zeggen op nog niet systematisch 
geëxpliciteerde wijze. 

Pas in het systeem, de ontwikkeling van het zich in natuur- en geestesfilosofie 
realiserende zuivere begrip, wordt deze idee expliciet. Hollak heeft in zijn 
proefschrift de nadere betekenis van de drie logische besluiten nauwelijks 
uitgelegd. Maar daar zij de slotsom van het gehele systeem vertegenwoordigen, 
verschaft een uitleg van hun betekenis, evenzeer een nadere uitleg van de 
betekenis van het systeem in het algemeen en van de geestesfilosofie in het 
bijzonder.

Wat drukt de idee van de filosofie nu eigenlijk uit? Het absolute. En wel, 
binnen deze Hegeliaanse context: de eenheid van subjectieve en objectieve 
idee,609 dat wil zeggen: de filosofie is het begrip van de innerlijke eenheid van 
de werkelijkheid van de geest (: subjectieve idee) en de werkelijkheid van de 
natuur (: objectieve idee), dat is het begrip van de absolute idee. 

De Phaenomenologie des Geistes, het systeem van de zuivere en in natuur en 
geestesphilosophie zich realiserende logica en de geschiedenisphilosophie? Als 
voorlopige karakterisering stellen wij: genoemde drie delen moeten begrepen 
worden als de drie werkelike besluiten van de philosophie, derhalve moeten zij 
en zichzelf weer dialecties tot het geheel der philosophie samensluiten en moet 
ieder deel tevens voor zich, op zijn wijze, het geheel zijn, dus èn de andere delen in 
zich bevattend. (…) Men moet hierbij deze drie werkelike besluiten (sluitreden) 
niet verwarren met de drie logiese besluiten der philosophie, waarover Hegel 
aan het slot van zijn systeem (§§ 575-577) spreekt. Deze drie logiese sluitreden 
vertolken de logies-dialectiese ontwikkeling van het begrip philosophie. Als het 
slot van het systeem, dus tevens van de “absolute geest” begrijpt de philosophie 
zich hier als de zich denkende idee, is zij het logiese als de concrete algemeenheid 
die zich hier als de zich denkende idee, in de totale concrete inhoud van het 
systeem als in zijn werkelijkheid heeft begrepen. Als dit begrip der philosophie 
doorloopt zij drie momenten die zich, in de vorm der drie logiese sluitreden, 
als leden van een en hetzelfde geheel tot elkaar verhouden. Daar nu de eerste 
sluitrede dezelfde volgorde heeft als die van het systeem: Logica, Natuur, Geest 
(§ 575), de tweede echter de philosophie als een “subjektives Erkennen” begrijpt 
(§ 576), heeft men in de eerste het systeem, in de tweede de Phaenomenologie 
des Geistes menen terug te vinden, terwijl dan de derde sluitrede de werkelike 
philosophie als idee, als zich begrijpende objectieve rede (§ 577), door Hegel 
niet zou zijn uitgewerkt. Dit misverstand werd natuurlik nog begunstigd door 
het ons reeds bekende feit dat Hegel zelf de dialectiek van zijn philosophie, dus 
de dialectiese verhouding van de drie werkelike sluitreden nergens nader heeft 
uiteengezet. Met de drie logiese sluitreden hebben ze echter niets te maken. 
Deze zijn immers de innerlike, logies-begrippelike beweging van de philosophie 
tot de éénheid van de subjectieve en objectieve idee en kunnen dus niet bizondere 
delen der werkelike philosophie weergeven.”   

609 Structuur, p. 358 e.v. 
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Het resultaat van het systeem in zijn totale omvang is, naar ons inzicht, niet 
meer en niet minder dan de ontwikkeling van het zuivere begrip van de actieve 
geestelijke zelfidentificatie in de stof die het menselijke leven als menselijk 
kenmerkt. We grijpen hiervoor terug op Hollaks artikel ‘De wording van de 
menselike geest’. Daarin stelt hij, dat “de hoogste graad van stoffelijk leven (…) 
naar zijn zuivere verschijningsvorm” als actieve zelfidentificatie wordt uitgedrukt 
in het oordeel “ik ben ik”, en dat de Hegelse dialectiek deze “zuivere existentie-
ervaring van de mens in de vorm van het zuivere begrip vertolkt.”610

De structuur van de absolute idee, in algemene zin gevormd door de drieslag 
begrip, de bepalingen van het begrip – dat is de verschijning of werkelijkheid 
van het begrip – en hun beider als zodanig begrepen concrete eenheid als hun 
grond, geldt uiteraard ook voor de idee van de filosofie, die nu juist de absolute 
idee tot uitdrukking brengt.

De structuur van de idee van de filosofie bestaat uit de configuratie van 
de drie logische besluiten, dus: het begrip van de filosofie, de verschijning of 
werkelijkheid van de filosofie en hun beider eenheid als het begrip van hun, 
zich in elkaar weerspiegelende, adequate relaties tot elkaar. Deze eenheid, als 
de vorm, is zodoende concreet één met haar inhoud, het absolute.

We gaan dit na aan de hand van Steinherrs analyse.
De inhoud van het religieuze bewustzijn, dat is het absolute, is als 

zodanig door het bewustzijn geweten, het wetende en het gewetene zijn 
hier onmiddellijk identiek.611 Maar deze onmiddellijke identiteit is echter 
onvermijdelijk gebonden aan het proces van het zichzelf tot voorwerp makende 
weten, dat zodoende deze beide momenten voor zichzelf tot onderwerp maakt: 
een immer zelfbewust denken.612 Eenvoudig uitgedrukt als volgt: ik weet, dat 
ik weet heb van het absolute. Het religieuze zelfbewustzijn brengt dus steeds 
eigen zelfbewustzijn en het absolute met elkaar in een innerlijk verband.613 

Dit innerlijke verband wordt tenslotte door de filosofie tot begrip gebracht. 
Als volgt: de drie logische besluiten van de filosofie vormen tezamen het ene 
syllogisme van de absolute bemiddeling van de geest met zichzelf; die drie zijn 
de openbaring van de geest, die het leven van de geest volgens zijn kringloop 
van concrete voorstellingen expliciteert. In dit resultaat, namelijk het met 
zichzelf aaneensluiten van de geest, worden niet slechts de enkelvoudigheid 

610 Wording, p. 76 en p. 89.
611 De capaciteit van de menselijke geest de idee van het absolute als inhoud te 

hebben is “religieus bewustzijn”; dat moet dus niet onmiddellijk en zonder meer 
vereenzelvigd worden met enigerlei traditioneel “godsdienstig bewustzijn”. 
Vandaar dat dit “religieus bewustzijn” zeer wel met een metafysisch, wijsgerig 
bewustzijn kan samenvallen.

612 Steinherr, p. 162.
613 WU 6, § 482, en uiteraard der Religion als moment van de absolute geest.
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van het geloof en de gevoelsdevotie tezamen genomen, maar ook het denken.614 
In deze vorm van de waarheid is de waarheid voorwerp van de filosofie. Het 
denken van deze waarheid is dan het vrije denken van de filosofie; dat zodoende 
de absolute inhoud – als de absolute vrijheid – als zijn object heeft en waartoe 
het zich dus, overeenkomstig die inhoud, vrij verhoudt.615 De filosofie – als de 
vorm – brengt deze verhouding van het weten en gewetene – als de inhoud – tot 
begrip. Het filosofische begrijpen begrijpt dit aanschouwen van het absolute 
als een aan het absolute zelf inherent noodzakelijk aanschouwd worden.616 
Zijn is intelligibel zijn, het verbergt zich niet maar openbaart zich als de tijd 
daarvoor rijp is aan en in de eindige geest, waardoor het zichzelf aanschouwt. 
Dus het absolute aanschouwt noodzakelijkerwijs zichzelf.617 Hier wordt het 
aanschouwen tot de vorm die zichzelf als inhoud heeft; echter niet op de wijze 
van de kunst of de religie waar deze verhouding nog een zekere uitwendigheid 
bezit.618 Daardoor worden in het filosofische begrijpen van het begrip van de 
filosofie begrip en werkelijkheid identiek. Dat wil zeggen, dat het begrijpen van 
de werkelijkheid zelf als werkelijkheid wordt begrepen.

De absolute geest heeft daarmee in de filosofie werkelijk dezelfde 
structuur aangenomen als de absolute idee (van de logica), namelijk absoluut 
zelfbegrijpen te zijn. Het logische is daarmee door het in zijn andere – dat is de 
natuur – zichzelf aanschouwen tot geest geworden.619 Geest: de zijnsrelatie van 
het in het andere als andere bij zich zijn, samen-zijn. Dientengevolge is in de 
filosofie de absolute geest tot een weten van de absolute geest geworden. Een 
“weten van” in de zin van genitivus objectivus en genitivus subjectivus.

Uitgangspunt van het systeem is het logische, maar dat is dus tevens 
resultaat geworden, namelijk als het geestelijke, welks hoogste voltooiing de 
filosofie is.620 Het geestelijke is het geschikte element (: sfeer, gestalte) voor het 
logische.621 

Het logische als het begrip, het beginsel van de filosofie, is gevormd uit de 
vele diverse zijnsvormen die door de filosofie – in de loop van haar geschiedenis 

614 WU 6, § 571.
615 WU 6, § 571 (op het eind van de geoffenbarte Religion, de overgang naar de 

filosofie): “In dieser Form der Wahrheit ist die Wahrheit der Gegenstand der 
Philosophie,” p. 553; zie ook: Steinherr, p. 162.

616 Steinherr, p.163; hier klinken echo’s van Plotinos en Spinoza door.
617 Wij zouden dit ook als volgt kunnen uitdrukken: zijn is in zichzelf kennen en 

gekend worden.
618 Steinherr, p. 163.
619 Steinherr, p. 165.
620 Steinherr, p. 166.
621 Steinherr, p. 169.
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– zijn ontvouwd en die in de logica systematisch tot een zich-zelf-wetend 
innerlijk verband zijn gebracht. 

Door haar eigen begrip te vatten is de filosofie zodoende de verwerkelijking 
van de absolute idee.622 In dit filosofisch begrijpen van het begrip van de 
filosofie is de idee van de filosofie bereikt, namelijk het begrijpen van haarzelf 
als “absolute en alle waarheid”.623 

De volgende stap die gezet moet worden is het komen tot de reëel voor zich 
zijnde idee van de filosofie; het voorafgaande was nog pas het an sich daarvan. 
Dit wordt bereikt door het begrijpen van de realisering van dit begrip, dat is 
de realiteit van de filosofie, want alleen daardoor kan dit begrip voor zich zelf 
(aanwezig) worden. Dat is niet anders dan dat voor de filosofie haar eigen 
weten als zodanig voor haar verschijnt, zodat ze op het totale proces van haar 
verschijnen kan terugzien.624 

Dit terugblikken van de filosofie is zodoende tweeledig: ten eerste om 
haar eigen begrip te vatten en ten tweede om het verschijnen van haar begrip te 
vatten.625

Het begrijpen van de verwerkelijking van het begrip van de filosofie – de 
bepalingen van de filosofie vormen de verwerkelijking van het begrip van de 
filosofie – wordt voltrokken in de drie logische besluiten. Als volgt: de realiteit 
van de filosofie is het vooronderstelde, of het voorafgaande; het terugkeren naar 
haar begin levert het begrijpen van het begrip van de filosofie (: het logische) 
op en daarmee is dit vooronderstelde opgeheven, de filosofie zodoende als het 
absolute en als alle waarheid erkend.

Voor het werkelijk identiek worden van begrip en werkelijkheid van de 
filosofie is nodig dat het begrip van de filosofie tot het vooronderstelde of de 
voorwaarde wordt voor het begrijpen van haar werkelijkheid. Dit levert het 
“bestaande verschijnen van de filosofie” op. 

Deze wordt uitgedrukt door de eerste sluitreden:  Logica – Natuur – Geest.
De filosofie doorloopt dus in zuiver begrippelijke zin deze drie 

opeenvolgende gestalten van haarzelf. Deze opeenvolging vertoont dus 
dezelfde volgorde als de delen van het systeem, de zich in natuur- en 
geestesfilosofie realiserende zuivere logica. Het systeem als de ontplooiing van 
het zuivere begrip is één van de drie werkelijke besluiten, maar met het systeem 
mag het eerste logische besluit niet totaal met uitsluiting van de andere twee 
werkelijke besluiten vereenzelvigd worden. De idee van de filosofie is in alle 

622 Steinherr, p. 170.
623 Steinherr, p. 171.
624 Steinherr, p. 171.
625 Steinherr, p. 173/174.
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drie werkelijke besluiten aanwezig en daarmee ook haar drie logische besluiten. 
Pas in het systeem komen de logische besluiten tot expliciete uitdrukking.

Het begrip is het logische, dat door de ontwikkeling van zijn fysische 
gestalten – natuur en eindige lichamelijke geest – tot zijn verwerkelijking als 
zuiver begrip komt.

Door deze vorm van de eerste sluitreden – logica, natuur, geest – worden 
deze drie zijnsvormen zuiver begrippelijk samengevat. Maar deze vorm staat 
nog tezeer in de sfeer van de uitwendigheid, waardoor de filosofie nog teveel, 
want deze vorm slechts natrekkend, aan deze ontwikkeling gebonden blijft en 
de totaliteit nog niet de haar geëigende vorm heeft. De vrijheid (: het in het 
andere als andere bij zich zijn) is dan nog slechts resultaat van deze ontwikkeling. 
Het begrijpen van dit resultaat is echter vereist, dat is het tot für sich sein komen 
van deze ontwikkeling, ofwel het zichzelf begrijpen.626 De geest begrijpt zichzelf 
in de gestalte van de filosofie als de waarheid van het logische.

Een zaak is waar wanneer deze de adequate overeenstemming van haar 
begrip en diens werkelijkheid heeft bereikt. Daarmee begrijpt de geest 
zichzelf als het bemiddelende moment tussen het logische en de natuur, de 
tweede sluitreden: Logica – Geest (: filosofie) – Natuur. De geest is hiermee het 
“subjectieve kennen”, dat dus de natuur en het logische met elkaar verbindt, 
ofwel de natuur tot begrip brengt. Met als doel de vrijheid, waarvoor het 
subjectieve kennen zelf de weg daar naar toe is, zelf actief moment is van dit 
proces van de werkelijkheid.

Deze gehele sluitreden is zodoende niet slechts “in de idee”, maar is 
“de sluitreden van de geestelijke reflectie in de idee”. Dat wil zeggen, dat dit 
aaneensluiten zichzelf, in de verschijning van de filosofie, als aaneensluitend 
bewust is. De idee, eenheid van begrip en werkelijkheid, dat is eenheid van 
het logische en de natuur, deze idee is in de gestalte van de filosofie zich van 
zichzelf als zodanig bewust: reflectie in zich. 

Van § 1 tot en met § 573, dat is de eerste verschijningsvorm van de filosofie 
als de bepaling van het zuivere begrip, heeft de filosofie eigenlijk slechts de geest 
als het gegevene tot onderwerp, maar is ze zich van haar principiële identiteit 
met haar voorwerp nog niet bewust. In de terugblikkende § 574 verschijnt 
de filosofie echter voor zichzelf en vat de volgende paragraaf deze beide 
verschijningsvormen van de filosofie samen. Een tweeledige samenvatting, 
namelijk: ten eerste de filosofie als resultaat van de voorafgaande ontwikkeling 
en ten tweede haar terugblikken op haar ontwikkeling.

Door deze samenvatting, door deze geestelijke reflectie, wordt voorkomen 
dat beide verschijningsvormen eindeloos in elkaar overgaan. De geestelijke 

626 Het “ken uzelve”, de oproep waarmee de geestesfilosofie begint, dit zelfbegrip 
nadert hier in hegeliaanse zin zijn voltooiing.
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reflectie vormt de derde sluitreden, want beide verschijningsvormen worden 
aldaar nog een keer onderwerp van de filosofie. Tot aan die paragraaf verscheen 
de filosofie namelijk nog als een begrijpen dat de noodzaak van het begrip 
slechts passief navolgend of natrekkend begreep. In deze laatste paragraaf 
worden de verschijningen van de filosofie in hun noodzaak begrepen, dat wil 
zeggen dat hier verschijning en begrip van de filosofie met elkaar in innerlijke 
overeenstemming worden gebracht. Dit is een nieuwe, en tevens laatste, vorm 
van het aaneensluiten van de werkelijkheid: de zich wetende rede.

De zich wetende rede is het tot zijn vrijheid verwerkelijkte begrip, is het 
midden van het proces van het aaneensluiten van alle werkelijkheid, ofwel het 
in alle werkelijkheid bij zich zijnde zichzelf als zodanig wetende weten. Daarbij 
sluit de rede zich dus eigenlijk alleen maar met zichzelf samen. 

De tot haar idee, eenheid van begrip en werkelijkheid, gekomen filosofie 
weet nu haar principiële eenheid van beide momenten, namelijk enerzijds het 
moment van het uitwendige overgaan van de onmiddellijk gegeven, de zijnde 
idee tot de absolute totaliteit en anderzijds het moment van de kennende 
activiteit die deze overgang tot stand heeft gebracht.

                                                                             >>>>
De derde, absolute sluitreden:  Natuur   Rede   Geest
                                                                             <<<< 

In de idee van de filosofie is de absolute idee als absolute geest, of de absolute 
geest als absolute idee,627 het midden van het proces van de zich met zichzelf 
bemiddelende absolute totaliteit.

Dit proces van de eeuwige wederzijdse overgang van geest en natuur 
reflecteert slechts zichzelf, het is zijn eigen midden: de Vernunft is de innerlijke 
relatie van geest en natuur, en dus is hun relatie niet een afzonderlijke derde, 
maar de absolute relatieve tegenstelling. De geest is in zijn innerlijke relatie tot 
de natuur, dat is zijn werkelijkheid (: het stoffelijke, het fysische, het andere)  
waarlijk geest en niet abstract, in zijn innerlijke, wederkerige relatie tot haar 
heeft hij zijn werkelijkheid. 

In haar innerlijke relatie tot de geest (: het bij zich zijn, de eenheid) is de 
natuur het andere – het in veelheid uiteenliggende – van de geest en heeft zij als 
manifestatie van de geest tevens haar eenheid, haar wezen in de geest en is zij 
zichzelf. Dat geldt eveneens voor haar hoogste vertegenwoordiger de mens als  
eindige lichamelijke geest. De beide momenten van de absolute werkelijkheid 

627 De rede als de eenheid van begrip (: geest) en werkelijkheid (: natuur), de rede als 
het wezen van het zijnde als zijnde.
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– natuur en geest – ontlenen dus hun identiteit aan hun wederzijdse, innerlijke 
relatie met elkaar. Dit alles tezamen is de absolute geest, meer is er niet.628

De absolute totaliteit is zodoende causa sui. Want: in de eerste plaats is 
de totaliteit, uiteraard, allesomvattend, het is alle werkelijkheid, niets valt 
er buiten. In de tweede plaats brengt ze in deze voortdurende inwendige 
beweging zichzelf steeds voort. Haar innerlijke beweging, de wederzijdse 
redelijke overgang van geest en natuur, het eeuwige ontstaan, vergaan en reeds 
weer ontstaan dat de eindigheid uitmaakt, is als dit eeuwige redelijke proces 
tevens het alomvattende oneindige. Bij goed toezien herkennen we hierin 
het tot begrip gebrachte ‘vurige’ proces van het eeuwige redelijke ontstaan en 
vergaan en ontstaan der dingen van Herakleitos.629

Deze inwendige balans van de totaliteit is zelf oorzaak van dit, haar eigen 
inwendig leven, dat haar bestaan en zodoende haar eigen gevolg is. Deze 
innerlijke, absolute samenhang is geest, ofwel de totaliteit is het absolute 
subject. 

De derde logische sluitreden waarmee Hegel de absolute werkelijkheid 
van de absolute geest tot uitdrukking brengt, als het eeuwig redelijke 
verwerkelijkingsproces van de innerlijke verhouding van geest en natuur, 
betreft de door ons hierboven aangegeven tweede positie, naar verwerkelijking 
strevende onvolmaakte absolute zijn. Daarmee is de goddelijke immanentie, 
voor zover deze tot uitdrukking komt als het in zich redelijke wezen van 
het eindige zijn, geëxpliciteerd, de goddelijke immanentie die de zin en 
werkelijkheid van de naar verwerkelijking strevende eindige zijnden mogelijk 
maakt en garandeert. Zodoende vertolkt de derde logische sluitreden, 
ons inziens, slechts het begrip van het absolute in secundaire zin, ofwel de 
“gevolgelijke” eenheid van de geschapen werkelijkheid.

628 De absolute geest is de absolute grond van alle werkelijkheid, de zich eeuwig 
verwerkelijkende en eeuwig werkelijk zijnde absolute eenheid van begrip 
en werkelijkheid. Dat is de totaliteit van het absolute subject dat causa sui is. 
“Meer” is er niet binnen de context van de hegeliaanse filosofie.

629 We willen de lezer erop opmerkzaam maken, dat de filosofie van de geschiedenis 
als het derde werkelijke besluit de samenvatting is van dit zuivere begrip en het 
verschijnende begrip; Structuur, p. 357: “(…) het systeem is het al het gegevene 
(bewustzijn en historiese werkelikheid) in het zuivere begrip omvattende 
midden, daarom treden bewustzijn en historiese werkelikheid hier slechts op als 
bizondere momenten van de zich in haar zuivere begrip ontwikkelde idee; maar 
als de geschiedenis, de zelfbeweging, van het bewustzijn, d.i. als de ervaring van 
de tot zichzelf komende geest vangt de philosophie aan en als de geschiedenis 
van de begrepen wereld voltooit zij (EB/FB: de filosofie) zich en als deze 
begrepen geschiedenis van mens en wereld sluit zij zich in zich, als de eeuwige 
zelfbeweging des Geistes, als de absolute (EB/FB: werkelijke) sluitrede.”; zie 
ook: Steinherr, p. 185.
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Die “secundaire zin” met betrekking tot het absolute lijkt paradoxaal, maar 
wordt begrijpelijk als we inzien dat door het participeren aan het absolute zijn 
de eindige zijnden juist op grond van dit participeren en dus op grond van hun 
zijn dit absoluutheidsmoment bezitten, dat is hun absoluutheid in afgeleide en 
niet in primaire zin. Dus, in zoverre er sprake is van goddelijke immanentie kan 
van de naar verwerkelijking strevende eindige zijnden gezegd worden dat deze 
het absolute, in de zin van hún absoluutheidsmoment, verwerkelijken. Het is 
deze verhouding van goddelijke immanentie en naar verwerkelijking strevende 
eindige zijnden die in Hegels filosofie gehonoreerd wordt. Het streven het 
zelfzijn als zodanig tot uitdrukking te brengen heeft deze immanentie als zijn 
absolute grond, in het licht waarvan het gericht is op zijn (nooit) te bereiken 
doel. Waarmee echter, in onze visie, niet het volmaakt absolute tot stand, 
respectievelijk als zodanig tot verschijning wordt gebracht daar het volmaakt 
absolute in eeuwigheid daaraan voorafgaat en dit verwerkelijkingsproces niet 
nodig heeft.

Het werkelijk doorbreken van de hegeliaanse positie met betrekking tot het 
absolute is volgens ons slechts mogelijk door de overstap te maken naar het 
oneindige zijn als het volmaakte absolute en het eindige zijn als het onvolmaakte 
absolute daarbij mee te nemen, dus dit laatste naar het metafysische niveau op 
te heffen en zodoende de hegeliaanse verabsolutering van het onvolmaakte 
absolute zijn te relativeren. Te relativeren door de absolute     werkelijkheid in 
secundaire zin in haar absolute relatie tot het (volmaakt) absolute in primaire 
zin te beschouwen.

Doet men dit niet dan blijft men steken in een objectivering, of voorstelling 
van de totaliteit van het eindige zijn – Hegels derde logische besluit – en is 
het eindige zijn nog niet als zodanig, dus als eindig in relatie tot het volmaakt 
absolute, werkelijk tot begrip gebracht. Dit laatste vereist het blootleggen van 
de participatie-relatie, dat is de absolute relatie van het eindige zijn met het 
volmaakte absolute zijn, en wel door middel van het metafysisch compositum.630

Door de wereld van de ervaring werkelijk tot begrip te brengen, is de 
metafysica in staat de ervaringswereld als zodanig, dat is volgens haar begrip, 
in relatie met het absolute te vatten. Vanuit deze overtuiging heeft ook Hegel 
zijn filosofie ontwikkeld.

Hegels filosofie als de, in zekere zin, bekroning van de westerse filosofie, 
vertrekt vanuit de ervaring en bereikt door het daaruit ontwikkelde begrip 
haar totaalvisie op de ervaringswereld, totaliteit, het samen-zijn die voor haar 
het absolute is. Deze filosofie schouwt de zich verwerkelijkende, zich tot haar 
absolute wezen oprichtende eindige werkelijkheid, waarmee uitgangspunt 
en resultaat zich tot de als zodanig begrepen absoluut ‘volmaakte’ totaliteit 

630 Scheppingsidee, p. 319.



Positieve en negatieve kritiek op Hegels filosofie

329

aaneensluiten. Hiermee heeft Hegel ons inziens de hierboven genoemde tweede 
positie, tot uitdrukking gebracht; die eigenlijk de voorstelling of objectivering 
van de eindige werkelijkheid is daar deze nog niet voldoende, namelijk als 
eindig in haar absolute relatie tot het volmaakt oneindige verkerend, begrepen 
is. Het overwinnen van deze objectivering is tevens de zelfopheffing van de 
dialectiek van het zelfverwerkelijkingsproces van de eindige werkelijkheid, het 
opheffen van het derde logische besluit, als het begrip van dit proces, naar de 
sfeer van het metafysische.

Voorbij het chiasme van begrip en werkelijkheid

Zitten we opgesloten in het chiasme van het derde logische besluit, de stijlfiguur 
die kenmerkend is voor Hegels ontwikkeling van de zijnsrelatie, of is verdiept 
zelfbegrip en werkelijke vrijheid gelegen in de absolute en directe relatie van 
alle afzonderlijke elementen van dit kruis tot het volmaakt absolute? 

De absolute relatie van begrip en werkelijkheid, de absolute idee die 
de absolute werkelijkheid in de hegeliaanse zin vertolkt, is inderdaad in de 
stijlfiguur van het chiasme te vangen. Het chiasme als de stijlfiguur die de 
dialectische ontwikkeling beheerst, namelijk als de relatie van “het begrip van 
de werkelijkheid en de werkelijkheid van het begrip”. Het chiasme van het 
derde logische besluit: de geest als het absolute beginsel van alle werkelijkheid 
– de natuur en eindige geest als de werkelijkheid van het absolute beginsel. Het 
derde logische besluit is het kroonjuweel van deze chiasmische figuur.631

Dat met het derde logische besluit het absolute subject tot begrip is 
gebracht, wordt duidelijk als we op de ontologische verhouding van subject 
en predikaat – in het derde logische besluit vertegenwoordigd door geest en 
natuur – de stijlfiguur van het chiasme toepassen. Het is de verhouding van de 
geest als subject van het predikaat, de natuur, en de natuur als het predikaat 
van het subject, de geest.  Waarbij de Vernunft de innerlijke verhouding van 
beide, ofwel van wezen en verschijning, uitmaakt. Het is dan de concrete mens 
in de sfeer van de objectieve geest die, als de eenheid van lichaam (: natuur) 
en geest (: zelfzijn), de eindige zijnswijze van deze absolute verhoudingswijze 
vertegenwoordigt.

631 Vergelijk met WU 5, p. 16 (Vorrede): “Die Vernunft als die Rose im Kreuze der 
Gegenwart zu erkennen und damit dieser sich zu erfreuen, diese vernünftige 
Einsicht ist die Versöhnung mit der Wirklichkeit, welche die Philosophie denen 
gewährt, an die einmal die innere Anforderung ergangen ist, zu begreifen, und in 
dem, was substantiell ist, ebenso die subjektive Freiheit zu erhalten, sowie mit 
der subjektiven Freiheit nicht in einem Besonderen und Zufälligen, sondern in 
dem, was an und für sich ist, zu stehen.” 
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4.3 Voortzetting van het kritisch onderzoek

Volgens Hollak heeft Hegels explicitering van de relatie van het eindige 
menselijke zelfzijn met het absolute, ondanks haar grote waarde voor het 
zelfbegrip, zelfs fatale gevolgen gehad voor het wijsgerige zelfbegrip in de 
moderniteit. Hedendaags verdiept zelfbegrip vraagt dus enerzijds om het 
blootleggen van zowel het positieve als ook de tekortkomingen van het 
hegeliaanse zelfbegrip, en anderzijds om wijsgerige stappen in de richting van 
verdiept zelfbegrip.

Met de twee volgende citaten van Hollak willen we laten we zien, dat hij 
ervan overtuigd was, dat de grondfouten van Hegels filosofie ten aanzien van de 
relatie van de eindige mens met het absolute, uiterst negatieve gevolgen heeft 
gehad in de moderniteit en nog steeds heeft voor de hedendaagse menselijke 
existentie. Deze liggen in het hedendaagse ontbreken van de metafysische 
dimensie van de menselijke existentie, in de zin van het verloren zicht daarop, 
of het bewust afwijzen daarvan. 

“Het is de grondfout van geheel de moderne (…) dialectiek dat zij de 
verdeeldheid als zodanig tot een intrinsiek – wezens – moment van de 
concrete volle zin van eenheid heeft gemaakt (….). Van de fatale consequenties 
hiervan: de marxistische godsdienst- en ideologiekritiek en de daarmede 
samenhangende misvatting van wat waarlijk menselijke vrijheid en vrije 
menselijke samenleving mag heten, zijn wij allen heden ten dage het 
slachtoffer.”632 

En: 

“Zolang echter de moderne westerse wijsbegeerte (…) deze volledige 
theoretische reflectie in zich van de causa-sui-idee niet voltrekt (…) zal ze 
(…) in een of andere vorm van verabsolutering van deze idee bevangen en 
daarmede in die zelfoverschatting gevangen blijven die in de hedendaagse 
zelfverbijstering en zelfvervreemding van de westerse geest haar 
vernietigende uitwerking toont”.633 

Deze negatieve beoordeling van de huidige stand van zaken berust dus niet 
in de eerste plaats op het aanwijzen van verstorende feitelijke factoren, maar op 
de fatale gevolgen van inadequaat zelfbegrip. In de eerste plaats de verduistering 
van het begrip van eigen eindigheid als zodanig, dat tegelijk verduistering is 
van de relatie van de mens met het absolute, waaruit tal van andere negatieve 

632 Scheppingsidee, p. 318/319.
633 Causa sui, p. 187.
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zaken voortvloeien. Met name de hedendaagse opvatting dat de mens radicaal, 
ofwel slechts eindig is, of een totaal toevallig verschijnsel, terwijl daarentegen 
de ultieme zin van zijn eindigheid primair gelegen is in zijn relatie met het 
oneindige. Zinverlies en desoriëntatie ten aanzien van de waarheid zijn het 
gevolg hiervan.634 

Verdiept zelfbegrip vraagt dus enerzijds om het opruimen van deze 
grondfouten teneinde anderzijds het zicht op de innerlijke band met het 
absolute beter mogelijk te maken. Dus het verwijderen van die fouten moet 
gepaard gaan met het uitdrukking geven aan dat betere zicht. Wij willen laten 
zien, dat daarvoor het blootleggen van het zuiver geestelijke van de mens nodig 
is, en dat dit wezenlijke van de mens niet los staat van diens eindigheid, die 
gelegen is in zijn verhouding tot het absolute. De verhouding die Hegel terecht 
als essentieel voor het menselijke zelfzijn en zelfbegrip opvatte en die hij tot op 
grote hoogte heeft geëxpliciteerd.

Vooruitlopend op ons systematisch kritisch commentaar op de 
geestesfilosofie willen we hier een voorproefje geven van Hegels opvatting over 
de verhouding van de eindige mens en het absolute, dat is de absolute geest, 
de absolute eenheid die allen en alles bindt, zoals deze zich manifesteert in de 
geschiedenis. De vraag die dan oprijst is, of Hegel de zin van de geschiedenis 
begrijpt als uitsluitend de geschiedenis van het tot bewustzijn komen van 
de vrijheid van de eindige geest, of, in innerlijke samenhang daarmee, als de 
geschiedenis van het tot zelfbegrip komen van God – de geschiedenis als 
theodicee –, dus als een samenspel van beide geschiedenissen.

Gemeten aan het volmaakt absolute dat geen verwerkelijking behoeft kan 
er geen sprake zijn van enigerlei ‘samenspel’ wat betreft de verwerkelijking van 
het volmaakt absolute, wat echter nog geen ontkenning van andere, i.c. rëele 
intersubjectieve relaties tot het absolute impliceert. Goddelijke immanentie 
betekent weliswaar ook bij Hegel dat ‘God’ niet in de door eindigheid 
gekenmerkte menselijk geschiedenis restloos op zou gaan, er blijft in die zin 
bij Hegel een differentie tussen het absolute wezen en ‘diens’ verschijning. De 
vraag blijft echter of wat in de menselijke geschiedenis verwerkelijkt wordt of 
tot verschijning komt nu het “secundair absolute” wezen van de mens is, dat 

634 Daar vloeit evenzeer uit voort: het verlies van het zicht op de betekenis van de 
nationale staten en hun onderlinge verhouding, de ware betekenis van de vrije 
markt in relatie tot de kapitalistische vrije markt, de zin van de geschiedenis, 
gelijkheid van de mensen (van man en vrouw), de zin van cultuur en de onderlinge 
verhouding van culturen, de relatie tot de natuur, absolute waarden, de betekenis 
van de organische evolutie en de relatie van de mens tot deze evolutie, begrip 
van leven als zodanig, het heersen van de techniek, de positieve en negatieve 
betekenis van de techniek, van het economische, de zin van wetenschap, de zin 
van kunst, de zin van religie, de zin van democratie.
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ingebed is in de goddelijke immanentie, of de goddelijke immanentie zelf. Dit 
laatste blijft bij Hegel ambigu, daar door Hegel het begrip van deze verhouding 
eindig zelfzijn-goddelijke immanentie als het begrip van God wordt opgevat. 
Tengevolge waarvan de eindige zelfverwerkelijking schijnt deel uit te maken 
van de ‘verwerkelijking’ van de goddelijke immanentie zelf. Terwijl het de 
verwerkelijking van het inzicht in die innerlijke verhouding van het eindige 
zelfzijn met de absolute rede, of de absolute vrijheid betreft; dat is wat de 
hegeliaanse filosofie eigenlijk tot uitdrukking brengt en wat dus door Hegel is 
verabsoluteerd tot het het begrip van, of het inzicht in God.

Het betreft dus steeds de vraag naar de relatie van de eindige mens tot het 
absolute en dus kan die vraag specifiek gericht worden op de wijze waarop deze 
relatie in de werkelijke geschiedenis aanwezig is, of tot uitdrukking komt. Maar 
het gaat precies om het juiste bepalen van dat laatste.

Daar die relatie verschillende dimensies bezit, is het de vraag welke van die 
dimensies in de werkelijke menselijke geschiedenis werkzaam is. Ons antwoord 
daarop luidt: het is het absolute dat aan het eindige geestelijke zelfzijn van de 
mens als zodanig eigen is, dat de rode draad in de menselijke geschiedenis 
vormt en dat deze geschiedenis niet de zelfuitdrukking is van de absolute geest, 
wat daarentegen door het derde logische besluit wel wordt gesuggereerd.

Bij Hegel blijft ons inziens een en ander ambigu, zoals kan blijken uit het 
volgende citaat op het eind van zijn filosofie van de geschiedenis, waar hij zegt:  

“(…) denn die Weltgeschichte ist nichts als die Entwicklung des Begriffes 
der Freiheit (...) (die) Interesse (der Philosophie) ist, den Entwicklungsgang 
der sich verwirklichenden Idee zu erkennen, und zwar der Idee der Freiheit, 
welche nur ist als Bewußtsein der Freiheit”.635 Als afsluitende conclusie 
stelt Hegel: “Daß die Weltgeschichte dieser Entwicklungsgang und das 
wirkliche Werden des Geistes ist, unter dem wechselnden Schauspiele ihrer 
Geschichten – dies ist die wahrhafte Theodizee die Rechtfertigung Gottes 
in der Geschichte. Nur die Einsicht kann den Geist mit der Weltgeschichte 
und der Wirklichkeit versöhnen, daß das, was geschehen ist und alle Tage 
geschieht, nicht nur nicht ohne Gott, sondern wesentlich das Werk seiner 
selbst ist”.636 

Door het “nicht nur nicht” krijgt Hegels visie op de wereldgeschiedenis iets 
tweeslachtigs daar enerzijds het goddelijke, terecht, het historische handelen 

635 Werke 12, p. 539/540. Met andere woorden: het filosofische begrip van de 
absolute geest is het begrip van de absolute vrijheid. Dit strookt geheel met de 
traditie waarin God als absoluut vrij wordt ervaren, maar bij Hegel beperkt zich 
dat tot de absoluut-redelijke eenheid van natuur en geest.

636 Wesentlich das Werk seiner selbst ist: onze cursivering
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en gebeuren van de eindige geest niet alleen mogelijk maakt door de, door 
het immanent-goddelijke gegarandeerde, redelijke (: vrije) subject-object 
verhouding, maar dat dat zinvolle gebeuren anderzijds in essentie het werk 
van God zelf zou zijn. Ofwel: het historische handelen van de eindige geest(en) 
waarin het streven het eindige zelfzijn te verwerkelijken tot uitdrukking komt, 
is tevens de verwerkelijking of verschijning van het immanent goddelijke zelf. 
Het filosofisch weten dat de zaken zo liggen is de verzoening van de geest met 
de werkelijkheid en daarmee is voor Hegel de kous af. De als zodanig begrepen 
geschiedenis is de werkelijkheid van de idee, ofwel de concrete eenheid van 
begrip (: God) en  werkelijkheid (: natuur en eindige geest).637 

Het is de vraag of het voldoende is om door eliminering van deze 
overdrijving van Hegel, namelijk het gelijkstellen of het vereenzelvigen van de 
historische verwerkelijking van de menselijke vrijheid met die van ‘God’, de 
kwestie opgelost is. Dus door de verwerkelijking van de menselijke vrijheid op 
zichzelf te stellen, maar dan wel als mogelijkheid en werkelijkheid gegarandeerd 
door het goddelijke als de grond van alles. Want de vraag blijft dan toch hoe 
de verhouding tussen beide begrepen moet worden. De verhouding die meer 
is dan de door het goddelijke gegarandeerde subject-object verhouding, die 
zinvolle menselijke projecten mogelijk maakt.

Ons inziens is deze verwarring of dubbelzinigheid het gevolg van het niet 
duidelijk onderscheiden van de verschillende betekenissen die de goddelijke 
immanentie en transcendentie voor de relatie eindig zelfzijn-oneindig, 
volmaakt zijn heeft. Hegel heeft, door de menselijke rede te doordenken – dat 
is, de mens als Geist in Welt te expliciteren –, laten zien dat deze in innerlijke 
relatie met de absolute rede, de goddelijke immanentie, staat. Eindig zelfzijn 
en goddelijke immanentie zijn dus één, in die zin dat het eindige zelfzijn als 
eindig zijn totaal afhankelijk is van het oneindige zijn. Maar tegelijk zijn ze, juist 
op grond daarvan, onderscheiden van elkaar: de eindigheid van het eindige 
zelfzijn impliceert de transcendentie van het oneindige zijn, als de goddelijke 
immanentie, ten opzichte van het eindige zelfzijn.

637 Vergelijk een en ander met het slot van Wording, wat Hollak daar zegt 
over de historiciteit, p. 91: “(...) een expliciet en adequaat willen van eigen 
historiciteit (...), een steeds verdere daadwerkelijke actualisering van zichzelf 
als historiserend bestaan. Eerst in een dergelijk handelen wordt beseft dat de 
zin der geschiedenis niet ligt in een feitelijk zich reeds voltrekkende eenwording 
van de mensheid, respectievelijk in een positief willen daarvan, maar primair in 
het daadwerkelijke willen van een zodanige toekomstige mensheid (eventueel 
van haar zodanige eenwording) dat daarin haar historiciteit het vormgevende 
element uitmaakt d.w.z. in het positieve willen van een mensheid die de veelheid 
van haar waardebelevingen (...) in een steeds verder gaande actualisering van 
een principieel onherleidbare bestaansvolkomenheid tot uitdrukking kan en wil 
brengen.”
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Met betrekking tot deze verhouding van de eenheid en het onderscheid van 
eindig zelfzijn en oneindig zijn, staat de goddelijke immanentie niet ‘buiten’ het 
zijn van de eindige werkelijkheid – als we een dergelijk ruimtelijke uitdrukking 
mogen gebruiken –, want ze is nu juist immanent daaraan. Dit is nu het 
panentheïsme – van Hegel – dat ook ruimte biedt, zoals we hier wilden laten 
zien, voor de transcendentie van de goddelijke immanentie ten opzichte van 
het eindige zelfzijn.

Maar de persoonlijke, scheppende God van de wijsgerig uitgedrukte, 
traditionele scheppingsidee gaat echter niet totaal op – als we ook hier met 
dit ‘totaal’ een soort kwantitatieve uitdrukking mogen gebruiken – in het 
goddelijke dat de eindige werkelijkheid inhereert. De goddelijke immanentie in 
de eindige werkelijkheid vloeit voort uit de vrije scheppingsdaad die de eindige 
werkelijkheid, boven de afgrond van het niet-zijn, in het zijn heeft gesteld. 
Met als gevolg dat het eindige zelfzijn ‘via’ zijn onmiddellijke eenheid met de 
goddelijke immanentie – de zelfmededeling van de schepper in zijn schepsel – 
betrokken is op de scheppingsdaad van de oneindig transcendente schepper en 
daarmee onmiddellijk op de scheppende oorsprong zelf. 

Dus ten aanzien van het eindige zelfzijn geldt, dat het in zijn denken, 
weten en handelen, in tweeërlei innerlijke verhoudingen ten opzichte van het 
hem transcendente oneindige staat. Ten opzichte van de innerlijke, redelijke 
eenheid van de werkelijkheid die hem oneindig transcendeert èn ten opzichte 
van de scheppende oorsprong die hem onttrekt aan het kunnen-niet-zijn, en 
die hem in die zin oneindig transcendeert.

Het is in zijn innerlijke relatie met de redelijke eenheid van de wereld, dat het 
eindige zelfzijn – als Geist in Welt, als objectieve geest – zijn zelfverwerkelijking 
kan nastreven. In de historische tijd en als wereldgebeuren is dat het toneel 
van de wereldgeschiedenis. In zoverre komt in dat gebeuren de relatie met de 
goddelijke immanentie tot uitdrukking.

De wereldgeschiedenis als de overgang van de objectieve naar de absolute 
geest

In de geestesfilosofie laat Hegel ná de objectieve geest de absolute geest volgen. 
Híer is de wereldgeschiedenis de afsluiting of voltooiing van de objectieve geest 
en is de wereldgeschiedenis tevens, als begripsmoment van de idee, de overgang  
naar de absolute geest.638 De wereldgeschiedenis is hier begripsmoment, daar 

638 Zie Structuur, p. 362: “En zoals, anderzijds, de systematiese Phaenomenologie 
slechts de dialectiese rol heeft weer te geven, die het bewustzijn als logies-
metaphysies moment in de ontwikkeling van de idee speelt, zo treedt ook 
de geschiedenis (EB/FB: in het systeem) als zuiver begripsmoment op in de 
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ze hier haar logisch-dialectische rol vervult in de ontwikkeling van de absolute 
idee, de eenheid van begrip en werkelijkheid naar haar zuivere begrip genomen. 

Kort samengevat: de objectieve geest als de (sociale) werkelijkheid van 
het begrip – waarbij de subjectieve geest het beginsel is van de (sociale) 
werkelijkheid – voltooit zich binnen de sfeer van de eindigheid als de 
wereldgeschiedenis. De wereldgeschiedenis vormt zodoende de overgang naar 
de sfeer van de oneindigheid, de absolute geest. Hier is de wereldgeschiedenis 
het al het voorafgaande samenvattende begrip van de naar voltooiing strevende 
sfeer van de eindigheid. In de geestesfilosofie treden dan ook geen concrete 
historische gestalten naar voren.

Daarentegen wordt in de filosofie van de geschiedenis, als de derde 
van de drie werkelijke besluiten, de geschiedenis als opeenvolging van de 
concrete historische gestalten van de zelfbewustwording en verwerkelijking 
van de vrijheid begrepen.639 In de objectieve geest, of eigenlijk in de gehele 

ontwikkeling van de idee en onderscheidt zij zich van haarzelf als de werkelike 
geschiedenis, die géén opeenvolging van zich uit elkaar ontwikkelende zuivere 
begripsmomenten is, maar een opeenvolging van gestalten, wier wisseling 
volgens een eigen immanente dialectiese wet geschiedt. Daarom behandelt 
Hegel in het “System” (§§ 548 e.v.) dan ook slechts de logies-dialectiese 
betekenis van de “Weltgeschichte”; dat hij in de Rechtsphilosophie (§§ 341 
e.v.) ook nog een korte samenvatting over de opeenvolging der concrete 
gestalten in de wereldgeschiedenis geeft, heeft slechts de bedoeling, de abstracte 
uiteenzetting door de geschetste concrete gang te verduidelijken. Het is dus 
onjuist te menen dat Hegel in het systeem, als slot van de objectieve geest, de 
geschiedenisphilosophie had moeten laten volgen en dan te veronderstellen 
dat hij dit in de Enzyclopaedie wegens gebrek aan ruimte geheel zou hebben 
laten vallen en in de rechtsphilosophie slechts zou hebben aangeduid: de 
geschiedenisphilosophie is een aparte sluitrede in zijn philosophie.”     

639 In Werke 12: De opeenvolging van Die orientalische Welt (Erster Teil), 
Die griechische Welt (Zweiter Teil), Die römische Welt (Dritter Teil) 
en tenslotte Die germanische Welt (Vierter Teil). Zie ook Structuur, p. 
353/354: “Hegel beschouwt – onze opvatting, dat zijn philosophie primair 
geschiedenisphilosophie is, daarmede bevestigend – ook zijn eigen opvatting 
dat de philosophie het speculatieve zelfbegrip van de eeuwige tegenwoordigheid 
van de geest is als een histories product nl. als de tot begrip gekomen uitdrukking 
van het beginsel van de “Christliche oder germanische Welt” en zijn eigen 
philosophie als de tot dan toe concreetste vorm hiervan. In de “Örientalische 
Welt”, nl. is z.i. het wezen der werkelikheid nog niet als gedachte begrepen, 
hoogstens als bovenzinnelik voorgesteld, waardoor deze wereld nog in de 
“substantiële verhouding” bevangen blijft en vrijheid er nog slechts als willekeur 
is. Eerst in de griekse wereld wordt de werkelikheid als gedachte gevat, tot idee 
ontwikkeld, doch deze wereld der idealiteit is hier nog slechts an sich, ideëel, 
onontwikkeld, waardoor de vrije subjectiviteit hier nog partieel, toevallig moest 
blijven. De “christliche oder germanische Welt” tenslotte heeft het wezen der 
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geestesfilosofie, is de geschiedenis het begrips-moment van de geest waarin de 
overgang voltrokken wordt naar de totale verwerkelijking binnen het geheel 
van de geest, dat is de absolute geest. De hierna volgende explicitering van de 
absolute geest is het begrip van de absolute geest als de grond,640 de absolute 
grond of absolute concrete identiteit van begrip en werkelijkheid: 

“Der absolute Geist ist ebenso in sich seyende als in sich zurückkehrende 
und zurückgekehrte Identität (…).”641 

Waarmee de absolute substantie naar haar begripsmomenten tot absoluut 
subject is ontwikkeld. Die absolute identiteit die tenslotte in het derde logische 
besluit tot uitdrukking komt.

Waar Cobben zegt dat de verwerkelijking van de objectieve geest “zich 
slechts kan voltooien in een transcenderende beweging die de objectieve geest 
tot moment maakt van de absolute geest”,642 daar parafraseert hij Hegel die de 
zin van de allgemeine Weltgeschichte643 van de nationaliteiten op de volgende 
wijze uitdrukt: 

“Dieser Bewegung644 ist der Weg der Befreiung der geistigen Substanz 
(…) wodurch der absolute Endzweck der Welt sich in ihr vollführt (…) 
zur Offenbarung und Wirklichkeit seines an und für sich seyenden Wesens 
(…)”.645

De dialectiek van de objectieve geest gaat volgens Cobben over in die 
transcenderende beweging die de objectieve geest – de sfeer waarin de morele 
subjecten hun zelfzijn verwerkelijken – tot moment maakt van de absolute 

werkelikheid als geest gevat, hier dus de idee voor zichzelf als zodanig aanwezig 
en niet meer slechts voor ons, derhalve is dan ook hier de vrije subjectiviteit 
algemeen geworden, de mens als mens vrij. Uit deze gedachtengangen volgt 
o.i., dat Hegel enerzijds zijn eigen systematiese ontwikkeling van dit beginsel 
der “christliche oder germanische Welt” niet als de laatste en definitieve kan 
beschouwen en dit dan ook daadwerkelijk niet heeft gedaan, máár dat hij 
anderzijds wèl de gedachte moest huldigen dat dit beginsel zelf het laatste moet 
zijn. “   

640 Vgl. met Leibniz’ Satz vom zureichenden Grund: er is niets dat niet een grond 
heeft. Geen feit –  Tatsache, toedracht – is waar of bestaand (…) zonder dat een 
voldoende grond aanwezig is, waarom het zo en niet anders is.

641 WU 6, § 554.
642 Postdialectische zedelijkheid, p. 23.
643 WU 6, § 548.
644 Dat is de overgang, of het opgenomen worden, van de enkele Volksgeist in de 

algemene wereldgeschiedenis.
645 WU 6, § 549.
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geest. Dat wil zeggen, gezien bovenstaand citaat, dat de objectieve geest tot 
een moment wordt van het verwerkelijkingsproces van de identiteit van 
de absolute geest. Dit is het punt, als we een en ander juist interpreteren, 
waar de tegenstelling tussen “absoluut volmaakte werkelijkheid” en “zich 
verwerkelijkende ‘absolute’ werkelijkheid” naar voren komt. Wij menen, dat 
de verhouding objectieve geest (: wereldgeschiedenis) – absolute geest anders 
beschouwd moet worden.   

In de geschiedenisfilosofie wordt de werkelijke geschiedenis begrepen als “de 
verwerkeliking van het totale begrip, van het totale systeem.”646 Dus de filosofie 
begrijpt aldaar de geschiedenis als de tot verwerkelijking komende en altijd 
reeds tot verwerkelijking gebrachte absolute subject-object verhouding, ofwel 
de verwerkelijking van het absolute subject. De “ewige an und für sich seyende 
Idee” die zich “ewig als absoluter Geist  bethätigt, erzeugt und genießt”,647 die 
in de menselijk geschiedenis, weliswaar op eindige wijze, tot uitdrukking komt. 
En wel in Hegels visie tot uitdrukking moet komen, opdat hij zich zelf eeuwig 
schept en geniet.

De differentie tussen absolute geest, respectievelijk de goddelijke 
immanentie en eindige menselijke geest blijft in Hegels panentheïsme in zekere 
zin wel gehandhaafd, maar deze transcendentie van de goddelijke geest ten 
opzichte van de eindige geest – waarvoor het panentheïsme de mogelijkheid 
openlaat – wordt gedegradeerd door het standpunt dat ook het absolute zich 
hoe dan ook moet verwerkelijken.

De absolute verhouding tussen de eindige mens en de absolute geest 
waarover Hegel in paragraaf 482 van de geestesfilosofie spreekt en die in de 
objectieve geest als het goddelijke – van de aldaar heersende subject-object 
verhouding – aanwezig is als de substantie van de staat, van het gezin, etc., 
bereikt zodoende binnen de geestesfilosofie in de wereldgeschiedenis haar 
hoogtepunt, maar dan nog wel binnen de sfeer van de eindigheid. Het is deze 
verhouding die in Hegels optiek verwerkelijkt wordt, ofwel tot verschijning 
komt.

In de filosofie van de geschiedenis waarin deze verhouding, zoals deze naar 
haar zuivere begrip in de geestesfilosofie ontwikkeld is, tot verwerkelijking 
komt, vertegenwoordigt de menselijke geschiedenis weliswaar de eindige zijde 
van deze verhouding – en blijft de goddelijke immanentie daaraan transcendent 
–, maar is ze tegelijk essentieel voor de zelfverwerkelijking van de totaliteit en 
daarmee voor het goddelijke absolute zelf. Geheel conform Hegels opvatting 
dat in de verhouding eindig zijn-oneindig zijn het eindige zijn een noodzakelijk 

646 Structuur, p. 361. 
647 WU 6, § 577.
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moment vormt van het oneindige zijn, opdat het oneindige zijn zich als 
oneindig zijn kan constitueren of ‘verwerkelijken’.648 

De verhouding van dit “totale systeem” tot het absolute, ofwel de absolute 
geest in de door Hollak bedoelde metafysische zin, is hierbij verloren gegaan, 
daar het absolute volledig in de totaliteit van het derde logische besluit is 
opgenomen, of juist de totaliteit ervan uitmaakt. Het is daarom van het grootste 
belang om de totale structuur, of de samenhang van de diverse onderdelen, 
van Hegels filosofie nader te beschouwen om de betekenis van dat geheel te 
onderkennen. Dat wil zeggen: wat brengt deze filosofie in haar totaliteit nu 
eigenlijk tot uitdrukking? Tegelijk moet daarbij de positieve waarde van deze 
filosofie nog eens benadrukt worden.

De betekenis van Hegels filosofie is gelegen in het tot begrip brengen van de 
verwerkelijking van de totaliteit, dat is de totaliteit van de ervaringswereld. Dit 
begrip komt tot uitdrukking in het derde logische besluit, de samenvatting van 
de idee van de filosofie (: de vorm) met de absolute idee zelf (: de inhoud), als 
het absolute begrip van de absolute eenheid van begrip en werkelijkheid.

Met dit begrip heeft Hegel de grens bereikt waarachter de sfeer van het 
metafysische ligt en heeft hij in zekere zin deze grens reeds overschreden, maar 
is hij nog niet aan de consequenties daarvan toegekomen. Met het volgende 
betoog willen we dit nader verklaren.

648 In een van onze gesprekken met Cobben wees deze er met nadruk op, dat 
Hegel eigenlijk laat zien, dat het gaat om de verwerkelijking van het inzicht in 
de relatie van het eindige zijn met het absolute zijn. Daar kunnen wij het mee 
eens zijn, maar wij stellen echter, dat het met betrekking tot het eindige zelfzijn 
gaat om inzicht in tweeërlei transcendentie. Ten eerste de transcendentie van de 
transcendentalia het Ware, Goede en Schone voor het, in zijn zelfverwerkelijking 
daarop gerichte, eindige zelfzijn in-Welt en die noodzakelijk voortvloeien uit 
de goddelijke immanentie. Dat is, ons inziens, de transcendentie die in Hegels 
filosofie aan de orde is. Ten tweede: de transcendentie van de oerbron van 
de transcendentalia, dat is de transcendentie van de schepper-persoon, die 
“Welt” boven de afgrond van het kunnen-niet-zijn in het zijn stelt; en met dit 
laatste inzicht overschrijdt het eindige zelfzijn ook werkelijk de subject-object 
verhouding van zijn in-Welt zijn. Het discours over de goddelijke immanentie 
dat door de hegeliaanse filosofie wordt vertolkt, vooronderstelt het bestaan van 
een eindige werkelijkheid. Maar daarmee kan niet gezegd worden, dat God om 
te zijn de eindige wereld vooronderstelt, dus niet zonder zijn schepping zou 
kunnen zijn. Daar in Hegels filosofie de tweede, door ons onderscheiden, vorm 
van transcendentie niet voldoende gehonoreerd wordt, blijft, ons inziens, zijn 
begrip van de “verwerkelijking van het absolute” ambigu.
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De verwerkelijking van de absolute relatie eindige geest-oneindige geest bij 
Hegel

De hierboven aangehaalde citaten uit Hegels filosofie van de geschiedenis 
laten zien, dat het in de filosofie, in Hegels filosofie, gaat om het begrip van de 
verwerkelijking van de relatie van de eindige en oneindige geest. Dit vormde 
het grote thema van Hegels wijsbegeerte. Daarom zullen wij, voordat we 
hieronder met de kritische analyse van Hegels Philosophie des Geistes beginnen, 
in het kort aangeven hoe dit thema in het geheel van zijn filosofie wordt 
ontvouwd. Daarmee kan enerzijds de betekenis van de geestesfilosofie in dat 
geheel duidelijker naar voren komen, en anderzijds biedt een kritische analyse 
van de geestesfilosofie de mogelijkheid de kritiek op de zin van dat geheel te 
onderbouwen.

De vraag is dus op welke wijze het geheel van Hegels filosofie inderdaad het 
zelfbegrip en de verwerkelijking van de geest tot uitdrukking brengt. Of anders 
gesteld: hoedanig moet de structuur van deze filosofie zijn, opdat ze in staat 
is de ‘structuur’ van de relatie van het eindige en het oneindige als zodanig tot 
begrip te brengen? Of omgekeerd: vereisen zelfzijn en zelfbegrip een bepaalde 
structuur van de hen expliciterende filosofie?

Als we ons nu richten op de verschillende delen waaruit Hegels filosofie 
is opgebouwd, dan kunnen we ons afvragen waarom hij na de grote proloog 
van zijn denken, de Phänomenologie des Geistes, precies al die andere delen 
nog heeft laten volgen.649 Men kan de opvatting hebben, dat die andere delen 
de thematiek of details van de Phänomenologie nog eens wat uitgebreider 
overdoen. Dat deze delen eigenlijk een overbodige herhaling daarvan zijn, of 
dat enkele delen, zoals de Vorlesungen über die Ästhetik en de Vorlesungen über 
die Philosophie der Religion op zichzelf staande essays zijn over interessante 
onderwerpen waaraan Hegel ook nog eens een wijsgerige beschouwing wilde 
wijden. 

Het tegendeel is echter het geval, want we zouden kunnen zeggen dat 
die proloog het thema van het geheel presenteert en dat de overige delen de 
specifiekere ontvouwing van dat thema voltrekken. Waarbij tenslotte het 
geheel de concrete totaliteit van het ontwikkelde thema tot uitdrukking brengt. 
Om een en ander nader te verklaren zullen we bedoelde structuur van Hegels 
wijsbegeerte, zoals deze door Hollak in zijn proefschrift – De structuur van 
Hegels wijsbegeerte - is beschreven, uiteenzetten en van ons eigen commentaar 
voorzien. 

649 Met de vooropstelling dat de diverse Vorlesungen een zelfde status hebben als 
de in Hegels tijd gepubliceerde werken.



340

Deel 2 – Hoofdstuk 4

Hollak onderscheidt in Hegels wijsbegeerte de drie werkelijke besluiten of 
sluitreden van de filosofie van de drie logische besluiten van de filosofie.650 De 
eerste drie worden vertegenwoordigd door de Phänomenologie, het systeem  
(: de Enzyklopädie) en de filosofie van de geschiedenis tezamen met de geschiedenis 
van de filosofie. In diezelfde volgorde moeten deze werkelijke besluiten geduid 
worden als het verschijnende begrip, het zuivere begrip en het werkelijkheid 
wordende begrip. Alle drie hebben zij hun identiteit – dat is tevens het beginsel 
dat de delen innerlijk bindt – in de idee, de idee die, zoals we al herhaalde 
malen hebben aangegeven, bij Hegel de concrete eenheid van begrip en 
werkelijkheid is. De idee vertegenwoordigt daarmee de eenheid van zelfbegrip 
en verwerkelijkt zelfzijn, of, in de termen van ons hoofdstuk 2, de eenheid van 
zin en zijn.

In paragraaf 2 hebben we de betekenis van de drie logische besluiten 
verklaard, hier willen we de drie werkelijke besluiten in een klassieke 
context plaatsen.651 Als we van de werkelijke besluiten de drie bijvoeglijke 
naamwoorden die het begrip nader bepalen eruit lichten, dan zien we dat deze 
de bekende, klassieke verhouding van wezen (: het zuivere begrip) en verschijning 
(: het verschijnende begrip) weergeven. Maar bovendien het werkelijk worden 
van deze verhouding (: de filosofie van de werkelijke geschiedenis). De dingen 
van de werkelijkheid, of de werkelijkheid als zodanig, die gekenmerkt zouden 
worden door een verhouding in hun zijn als enerzijds “iets wezenlijks” – 
subjectief – en anderzijds als “iets verschijnends” – ofwel objectief, werkelijk 
–, worden hier evenzeer naar het “werkelijk worden” van deze verhouding 
begrepen.

Bij Kant hebben Ding-an-sich en fenomenon een verhouding die 
onoverbrugbaar blijft. De filosofie heeft echter weet van de toedracht dat 
het kennelijk in het wezen van de werkelijkheid zelf besloten moet liggen aan 
bezintuigde wezens te kunnen verschijnen, vandaar dat Hegel in de ontwikkeling 
van de zijnsvormen deze toedracht expliciteert. 

650 Structuur, p. 358. Hollak zegt over de verhouding van de drie werkelijke 
besluiten, dat Hegel ‘de dialectiese verhouding van de drie werkelike sluitreden 
nergens nader heeft uiteengezet.’ Daaraan zouden we dus in hegeliaanse termen 
kunnen toevoegen, dat deze structuur nog niet werkelijk tot an und für sich is 
gekomen, ofwel, dat dit geheel als geheel nog niet tot begrip van zichzelf is 
gekomen. 

651 De drie logische besluiten vormen het sluitstuk van de absolute geest. Waarmee 
de idee van de filosofie, ofwel de structuur van de filosofie, haar concrete 
eenheid van haar begrip en haar werkelijkheid, tot uitdrukking wordt gebracht. 
Daardoor kan de filosofie tot begrip van alle werkelijkheid, de totaliteit, komen: 
als de (denk)vorm die alle werkelijkheid als haar inhoud tot begrip brengt. 
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Het verschijnen en het wezenlijke van de dingen staan in Hegels filosofie 
niet abstract-negatief tegenover elkaar, maar worden naar het worden van hun 
werkelijkheid of naar hun waarheid, naar hun concrete verhouding beschouwd 
en ontwikkeld. Zo blijkt dan de structuur van Hegels filosofie deze verhouding 
van de dingen van de werkelijkheid,652 ofwel van de werkelijkheid als totaliteit 
tot begrip te willen brengen.653 

De weg omhoog is de weg omlaag

Over deze klassieke context van de drie werkelijke besluiten, kunnen we verder 
nog zeggen dat deze drie, en dan wel in de eerste plaats de Phänomenologie, de 
concrete en moderne uitwerking zijn van het programma dat Aristoteles met 
de epagogè had opgesteld.654 Dat in de volgende bewoordingen kan worden 
uitgedrukt: het is de gang van onze geest, de kennende nous of ons intellect, 
vertrekkende van wat voor ons het eerste is, maar in zich het laatste, naar wat 
voor ons het laatste is, maar in zich het eerste.

Samengevat beschrijft het het gaan vanaf het punt van wat ons het eerst 
gegeven is, de onmiddellijk gegeven dingen die aan en in het bewustzijn 
verschijnen,655 naar de kern van de zaak, de eerste beginselen die daaraan ten 
grondslag liggen.

De klassieke epagogè en Hegels methode zijn beide gericht op de innerlijke 
samenhang der dingen: de eerste beginselen, de principes van de werkelijkheid, 
moeten de verklaring geven voor het totaal van zijn, wezen en verschijning van 
enig gegeven. Naar dergelijke kennis verlangt de menselijke geest, kennis die 
voor de klassieke filosofie eigenlijk pas de ware kennis vertegenwoordigde. 

652 De problematiek die vanaf de Grieken tot in de moderne tijd een van de 
belangrijkste thema’s van de filosofie is geweest; de verhouding die in de 
klassieke filosofie primair als objectief in de dingen van de werkelijkheid zelf 
gelegen werd opgevat: hun veranderlijkheid als hun verschijningswijze en hun 
‘daarin’ – Aristoteles – of ‘daarachter, daarboven’ – Plato – gelegen wezen. In 
de moderne filosofie daarentegen primair als subjectief opgevat, gelegen in de 
zintuiglijkheid die de dingen tot ‘verschijnselen’ transformeert en de daarmee 
verbonden subjectieve rationaliteit, met als uiterste consequentie het kantiaanse 
onderscheid van Ding-an-sich en fenomenon. Dat de middeleeuwse filosofie 
mogelijk deze omslag voorbereidde laten we hier buiten beschouwing.

653 Dit essentiële doel van het project van de westerse filosofie vond Nietzsche 
nu juist het valse, het onwaarachtige van de hele filosofie, deze Hinterwelt 
van het wezen zoeken ‘achter’ de verschijning; dit waarheidszoeken van de 
ressentimentmens, dat volgens hem tot nihilisme, tot verzaking van het leven 
had geleid.

654 Analytica posteriora, II.19.
655 Hegels Gegenstand.
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Wat heeft dit nu met de problemen waarop Hegel zich richt te maken en met 
de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende delen van zijn filosofie? 
Als we echter goed toezien, dan blijkt Hegel de procedure van de epagogè 
op zeer concrete en systematische wijze te hebben toegepast. Hegel voert dit 
programma vooreerst uit in de Phänomenologie des Geistes – vandaar dat dit 
werk kan worden opgevat als de gang naar het standpunt van waaruit filosofie 
op de haar passende, zinvolle wijze bedreven kan worden, op het standpunt 
van het “absolute Wissen”.656 Met dien verstande, dat niet direct vanuit het 
onmiddellijk gegevene, dus vanuit het onmiddellijk verschijnende, gepoogd 
wordt door te stoten naar de diepte van het begrip, of de eerste beginselen. 
Het verschijnende of onmiddellijk gegevene, dat wat Hegel Gegenstand noemt, 
moet daarentegen tot een zodanige hoogte, volheid of concreetheid opgevoerd 
worden, dat is van wezen vervuld zijn, dat het begrip zich uiteindelijk als begrip 
in het verschijnende manifesteert. Dat betekent eveneens, dat het onderzoek 
van de verhouding verschijnsel-eerste beginsel niet slechts een kwestie is van 
het hier en nu, maar dat het de ontwikkeling van het bewustzijn vergt. Een 
ontwikkeling van het bewustzijn, waarvoor toch deze kwestie in eerste aanleg 
geldt, maar aanvankelijk nog niet bewust,657 die zich voltrekt in de historische 
tijd en onder het toeziend filosofisch geestesoog, dat weet heeft van deze 
problematiek en dat als zodanig vorm geeft aan de Phänomenologie des Geistes. 
Wil de epagogè vruchtbaar zijn dan dienen de verschijnselen steeds meer 
vervuld te raken van hun beginsel, of, om bij deze beeldspraak te blijven, tot 
rijpheid te komen om hun beginsel te kunnen tonen. Het is dus niet zo, dat hoe 
schraler de verschijnselen zijn hoe gemakkelijker hun beginsel eruit te halen 
valt en hoe fundamenteler dat zou zijn. 

De voortgang van het verschijnende bewustzijn in Hegels Phänomenologie, 
dat de wereld als verschijnselen tot inhoud heeft en tegelijk zelf de inhoud 
van de ontwikkeling van de geest is en zich steeds zodoende als een bepaalde 
bewustzijnsgestalte voordoet, deze voortgang – naar (zelf)begrip – werkt 
zich steeds verder op, met medeneming van de voorafgaande fasen, naar 
verschijnselen die het begrip op steeds intensere wijze bevatten. Totdat het 
ogenblik aangebroken is dat het beginsel zich als zodanig kond doet in het 
verschijnsel: de vrijheid.658 Dat dan als het beginsel van de – wahre – Geist, en 
daarmee van alle samen-zijn, is geëxpliciteerd. Het beginsel dat als beginsel 

656 Het absolute weten naar de subjectieve zijde, dat wil zeggen met betrekking tot 
het kennen: in het andere als andere bij zich te zijn; naar de objectieve zijde: 
de innerlijke band die de zijnden onderling hebben; zijden die in het absolute 
innerlijk verbonden zijn, de absolute eenheid in onderscheid van zijn en denken.

657 Het is het intellect, de op het zijn als zodanig betrokken menselijke geest, dat het 
besef van deze toedracht heeft.

658 Het historische ogenblik van de Franse Revolutie. 
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tot geweten wordt ontplooid, waarin de geest tot de zekerheid van zichzelf als 
geest komt. 

Deze zekerheid is de sfeer waarin de subjecten elkaar als zodanig, als 
zelfzijn, erkennen. Dit werkelijke verschijnen van het zelfzijn in de gestalte van 
de wederzijdse erkenning is de “erscheinende Gott mitten unter ihnen”,659 
onder hen die zich als het zuivere weten weten. De vrijheid is zodoende niet 
meer een door het theoretisch kennen slechts te aanvaarden, want niet in 
zichzelf te begrijpen, gegeven,660 maar door de geest zelf, als het beginsel van 
zijn eigen wezen in de loop van al het voorafgaande en als resultaat daarvan, 
geëxpliciteerd.

De wederzijdse erkenning van eigen zijn en wezen, dus de zekerheid zich 
in de ander bevestigd te vinden en te weten – dit weten van het goddelijke – 
wordt vervolgens in haar absolute grond661 als het wezen van alle werkelijkheid 
begrepen. Met als resultaat het absolute weten: in het andere als andere bij zich 
te zijn, waarmee de relatie van de eindige geest tot het absolute als zodanig tot 
uitdrukking is gekomen.

Bij de behandeling van het synthetisch identiteitbeginsel, als het beginsel van 
alle werkelijkheid, in hoofdstuk 3662 zijn we nader ingegaan op het onderscheid 
dat Hollak maakt tussen het volmaakte en het onvolmaakte synthetische 
identiteitsbeginsel, daar zullen we hier niet weer op ingaan. Van groot belang 
is echter wel dat Hegel met het synthetisch identiteitsbeginsel heeft laten 
zien, dat Kants postulaat van de verzoening van natuur en geest, van zijn en 
behoren, niet slechts een postulaat is, maar dat deze verzoening gelegen is in 
de altijd reeds aanwezige absolute grond. Het absolute is samen-zijn.663 Voor 
het eindige zelfzijn betekent dit, dat het in principe in alle werkelijkheid thuis is 
en dat daarmee de werkelijkheid van zijn morele streven theoretisch reeds als 
werkelijk zinvol bewezen is.

Dan begint voor de filosofie de taak dit verworven beginsel, de eenheid van 
begrip en werkelijkheid, systematisch naar zijn bepalingen te ontwikkelen, en 
wel zodanig dat nu, omgekeerd, de verschijnselen als manifestatie van begrip 
uitgelegd kunnen worden. Ofwel, dat het beginsel in zijn andere, dat zijn zijn 
bepalingen, bij zich is. We zouden kunnen zeggen, dat dit de teruggang van de 
epagogè is, nu wordt niet het begrip uit de verschijnselen gedestilleerd, maar 

659 WU 2, p. 362. We zouden kunnen zeggen, dat hier het eindige zelfzijn als het 
evenbeeld van het oneindige zelfzijn, God, verschijnt.

660 Zoals bij Kant.
661 Behandeld in het laatste deel: Der Religion.
662 Paragraaf 3: De verdere metafysische implicaties van Hollaks artikel over de 

scheppingsidee. 
663 Scheppingsidee, 312: “(Hegels inzicht) dat het Absolute als identiteit van 

identiteit en niet-identiteit, als samen-zijn moet worden begrepen (…).”
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de verschijnselen uit het begrip ontwikkeld. Deze systematische ontwikkeling 
van het zuivere begrip wordt vertegenwoordigd door de drie delen van Hegels 
Enzyklopädie: logica, natuur- en geestesfilosofie.

Hierin herkennen we nu ook “de weg omhoog is de weg omlaag” van 
Herakleitos.664 Het eeuwige wordingsproces van het zijnde als zijnde moet 
begrepen worden als een intern twee-richtingsverkeer tussen het begrip en zijn 
bepalingen of verschijningen, tussen begrip en werkelijkheid.665  

Het is nu de werkelijke geschiedenis waarin de synthetisering van deze “op- 
en neergang” van een en dezelfde weg tot stand komt. Dit proces wordt door de 
filosofie van de geschiedenis als zodanig begrepen; het historische proces van 
de zelfverwerkelijking van de mens, dat is de verwerkelijking van de vrijheid, 
waarin de zin van het zijnde als zijnde gelegen is.

Daarmee is een van de belangrijkste thema’s uit de geschiedenis van de 
filosofie, de verhouding van wezen en verschijning, tot begrip gebracht. De 
algemeenheid van dat resultaat bereikt haar bekroning in het zelfbegrip van de 
mens, wiens wezen vrijheid zegt.666 

Het is dan ook op grond van dit resultaat, dat Hollak met een zijdelingse 
kritiek op Heideggers blindheid voor deze prestatie stelt, dat 

“In (Hegels) Logik voor de eerste keer een serieuze poging (is) gedaan de 
‘Metaphysik’ – zoals deze door Heidegger wordt opgevat – naar haar wezen 
te begrijpen, want hier wordt niet slechts de idee van causa sui in positieve zin 
gesteld, maar haar begrip ontwikkeld (…). Hegels tekort bestaat (…) hierin, 
dat hij (…) de betekenis van dit speculatieve begrip heeft overschat.”667 

Hollak refereert hierbij indirect aan Heideggers karakterisering van de 
westerse filosofie als “metafysica”, dat wil in Heideggers visie zeggen, dat deze 
‘filosofie van het voorhandene’ is. Inderdaad is Hegels filosofie mede filosofie 
van het voorhandene. Dat is namelijk datgene, dat Hegel “der Gegenstand” 

664 Zie: P. van Schilfgaarde, Geschiedenis der antieke wijsbegeerte, Leiden, 1952, pp. 
65-75: Heraklitus; Herm. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin, 1952.

665 Bij Herakleitos vinden we de eerste formulering van de relatieve tegenstelling; 
vgl. ook met Plotinos’ “weg omlaag en weg omhoog”, namelijk het gespannen 
liggen van de dingen tussen vorm en materie en het omhoog klimmen naar 
het licht van het begrip; de  “kathode” en “anode” van Michael Faraday (1791-
1867), begrippen uit de electriciteitsleer. 

666 Met “algemeenheid” bedoelen we, dat de relatie van mens en wereld – het Geist 
in Welt zijn –, de verschijnende subject-object verhouding naar zijn absoluut-
redelijke wezen tot begrip is gebracht en de mens zodoende in een vrije 
verhouding tot het andere als andere, de zelfstandige werkelijkheid is komen te 
staan en dat dit dus een resultaat is dat algemene geldigheid heeft.

667 Causa Sui, p. 171/172; overschat: onze cursivering. 
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noemt; maar zijn filosofie is meer dan slechts filosofie van het gegevene. In 
deze filosofie wordt het gegevene als zodanig gedacht, dat wil zeggen naar 
zijn zijnsvormen gedacht en ontwikkeld. Hóe dit gegevene zinvol bestaat, dat 
wordt in Hegels filosofie geëxpliciteerd. 

Maar het gegevene dat tot absoluut subject ontwikkeld en als zodanig 
begrepen wordt (: het derde logische besluit), behoeft in onze visie nog een 
metafysica van zijn verhouding tot het absolute zijn.668 Maar is het niet mogelijk 
dat Heidegger aanvoelde dat daar ergens de schoen wrong, zonder dat hij goed 
tot de eigen waarde en betekenis van Hegels filosofie was doorgedrongen? 669 

Terug naar datgene wat de drie werkelijke besluiten van Hegels filosofie tot 
uitdrukking brengen. Komt het zelfzijn van de mens voldoende tot zijn recht in 
de totaliteit van de drie werkelijke besluiten van Hegels filosofie? Ons antwoord 
daarop, uiteraard geïnspireerd door Hollaks kritische Hegel-receptie, luidt 
negatief. Het zelfbegrip in Hegels filosofie is tot op grote hoogte adequaat, 
maar het is nog niet voldoende, er ontbreekt nog ‘iets’ aan.

Om het probleem direct te stellen: in Hegels filosofie is het zijnde slechts 
naar zijn materie-vorm structuur tot begrip gebracht. Het zijnde als zijnde 
heeft in Hegels filosofie materie-vorm structuur, ofwel is als fysisch compositum 
gedacht.670 Materie-vorm structuur zoals deze in het algemeen voor alle 
natuurlijke, stoffelijke dingen geldt, waaronder de mens zelf. 

Aan Aristoteles’ zijnsvormen materie en vorm zouden we uiteraard een  
uitvoerige beschouwing kunnen wijden, maar het volgende lijkt ons voldoende 
om de voortgang van ons betoog te verduidelijken.

668 De derde sluitreden drukt weliswaar al een verhouding met het absolute uit. 
Deze drukt namelijk de oplossing uit van de problematiek van de moderniteit: 
hoe is de eenheid van lichaam en geest van de mens als gelegen in haar relatie tot 
het absolute tot begrip te brengen? De absolute, redelijke eenheid van natuur 
en geest garandeert de eenheid van lichaam en geest van de eindige mens, dat 
drukt de derde sluitreden uit. Maar, hoewel de oplossing dus gelegen is in de 
goddelijke immanentie – in de gestalte van de eenheid van natuur en geest –, 
geeft de derde sluitreden nog geen antwoord op de vraag: hoe kan het, dat het 
eindige zijn onttrokken is aan de afgrond van het niet-zijn? Want dezelfde 
vraag geldt voor datgene dat wordt uitgedrukt door het derde logische besluit, 
namelijk de absoluut-redelijke eenheid van natuur en geest. De eenheid die de 
gevolgelijke eenheid is van de oorspronkelijke scheppingsrelatie.

669 Causa sui, p. 172: “Onzes inziens is het Heidegger zelf niet gelukt zijn eigen 
positie in heel deze ontwikkelingsgang van het moderne westerse denken zich 
helder bewust te maken.” Zie wat de verhouding Hegel – Heidegger betreft 
P. Cobbens boek: Das endliche Selbst; Identität (und Differenz) zwischen Hegels 
“Phänomenologie des Geistes” und Heideggers “Sein und Zeit”, Würzburg, 1999.

670 Zie Scheppingsidee.
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Om te ontkomen aan Parmenides’ idee van het statische, ‘monolithische’ 
zijn, dat niet echt rekenschap kon geven van het onloochenbare bewegen en 
veranderen van de dingen, komt Aristoteles op de twee zijnsvormen materie 
en vorm. Tegelijk zijn deze ook bedoeld om enerzijds te ontkomen aan 
Herakleitos’ permanente veranderlijkheid, het nooit zichzelf blijvende van 
de dingen, maar anderzijds ook om daar weer enigermate recht aan te doen. 
We zouden dus kunnen zeggen, dat Aristoteles het midden zoekt tussen 
Parmenides’ en Herakleitos’ conceptualisering van de (ervarings)wereld.

Op de volgende manier: het gelijkblijvende in het veranderen van een 
concreet ding is materie. Materie als het onbepaalde dat door de vorm  bepaald 
wordt. Vorm: niet slechts in de ruimtelijke betekenis die we in het algemeen daar 
aan hechten, maar in de zin van alle mogelijke eigenschappen of zijnsvormen. 
Het concrete ding verandert naar de mate waarin andere vormen zich in de 
materie, in het gelijkblijvende, van het concrete ding indrukken. Met deze 
oplossing wordt het in zichzelf rustende, gelijkblijvende “zijn” van Parmenides 
behouden. 

De materie-vorm structuur van de dingen bezit tevens in eenheid daarmee 
potentie-act structuur, de structuur die de dynamiek of veranderlijkheid van 
de dingen begrijpelijk moet maken. De dingen zijn aangelegd – dat is hun 
potentie – op hun volkomenheid – dat is hun act –, derhalve vertonen ze de 
strevensdynamiek naar deze volkomenheid, dat is hun veranderen naar dat 
doel toe; met alle mogelijke, storende factoren die dit streven negatief kunnen 
beïnvloeden, zouden we daaraan kunnen toevoegen. Het is de materie die in 
potentie openstaat voor de vorm die de act is die “het ding” (op weg naar zijn 
volkomenheid) concreet, bepaald doet zijn. Derhalve is de materie het zijn, het 
gelijkblijvende dat tegelijk het onbepaalde is. 

Het zijn al deze verhoudingswijzen, die Hegel in de aanvang van zijn Logik 
in één grote greep tezamen neemt met “das reine Seyn ist das reine Nichts”. 
Waarmee hij dus het fysisch compositum in de vorm der onmiddellijkheid 
kiest als uitgangspunt voor de ontwikkeling van het zijnde als zijnde. Hegel 
ontwikkelt zodoende in de Enzyklopädie de absoluut algemene substantie, 
das reine Seyn, tot absoluut subject – de eenheid van het in zijn bepalingen bij 
zich blijvende –, en daarmee de concrete innerlijke eenheid van de materie-
vorm structuur. Waardoor het zijnde als zijnde als het absolute subject slechts 
als fysisch compositum tot begrip is gebracht en nog niet als metafysisch 
‘compositum’.

Hegels geestbegrip vooronderstelt echter het metafyisch ‘compositum’, 
dat we in Hollaks artikel Scheppingsidee reeds zijn tegengekomen. Daar is zijn 
geestbegrip zelfs van doortrokken, maar door de geest te zeer in de dialectische 
ontwikkeling van het begrip van het fysisch compositum op te laten gaan, wordt 
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door Hegel het metafysisch ‘compositum’ niet voldoende geëxpliciteerd, zodat 
het fysisch compositum een prominente plaats gaat innemen.

Zoals we hieronder zullen laten zien, is in metafysische zin de materie-
vorm structuur slechts één kant van het verhaal over de structuur van de 
stoffelijke zijnden.671 Kortom, Hegel heeft de zijnscategorieën van de mens als 
lichamelijke geest ontwikkeld, de mens als fysisch compositum en nog niet de 
zuiver geestelijke zijnswijze van de mens, de sfeer van het boven-categoriale, 
het metafysische. 

Op zichzelf is Hegels begrip van het fysisch compositum een 
bewonderenswaardig wijsgerig resultaat, dat bewaard moet blijven, in zoverre 
hij met dit tot begrip brengen de materie-vorm structuur transcendeert en 
zodoende zijn blik had kunnen richten op de sfeer van het metafysische 
als zodanig. In die zin staat zijn filosofie door haar begrip van het fysisch 
compositum op de grensovergang naar het metafysische. Maar verdiept 
zelfbegrip vraagt om meer dan Hegels filosofie van het fysisch compositum te 
bieden heeft. Waarom? Zoals hierboven reeds gezegd, ligt het antwoord hierop 
in de complexe structuur van de stoffelijke zijnden, complexiteit die met Hegels 
ontwikkeling van “het gegevene” niet voldoende tot haar recht komt. Voordat 
we tot een behandeling daarvan over gaan willen we wijzen op het volgende 
probleem, dat schuilt in het fysisch compositum op zichzelf beschouwd. 

Ondanks de innerlijke eenheid die de materie-vorm structuur bezit – eenheid 
die Hegel nu juist voortdurend tegenover het verstandsdenken benadrukt 
–, kleeft daar, op grond van het materie-beginsel, ook verdeeldheid aan. 
Onderscheid is  weliswaar moment van eenheid, moment van de synthetische 
identiteit, maar naar de mate waarin het onderscheid het uitsluiten van het 
andere zegt, een toedracht die altijd in meer of mindere mate het eindige 
stoffelijke zijn kenmerkt, is er sprake van verdeeldheid. Naar de mate waarin 
dit uitsluiten uitgesloten wordt, is de eenheid, dat is de geestelijke eenheid, met 
het andere of de ander groter. De verdeeldheid kan echter onmogelijk, zelfs 
niet als opgeheven, als moment van het volmaakt absolute gelden.672

671 Scheppingsidee, p. 315/316: “Vanuit de hier gegeven onderscheidingen kan 
nu ook op de eigenaard van Hegels denken een nieuw licht vallen. Uit heel de 
opbouw van Hegels redeleer blijkt dat hij de sfeer van het ‘absolute Wissen’ (…) 
als het (…) zelfbegrip van de verstandelijke categoriale sfeer van de menselijke 
geest, d.w.z. van die sfeer die zijnsrelatief is tot de menselijke geest als lichamelijke 
geest (anima forma corporis), heeft opgevat.” De oplossing voor het probleem 
uit de aanvang van de moderniteit, bij Descartes: de scheiding van lichaam en 
geest.

672 Het is ook om die reden dat een wijsgerige beschouwing van het stoffelijke 
heelal als stoffelijk naar een oorsprong zoekt die geen verdeeldheid kent, die 
dus niet-stoffelijk en niet-categoriaal is.
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Zoals we hierboven hebben laten zien, speelt het niets als het onbepaalde 
in de aristotelische materie-vorm structuur en de wijze waarop Hegel 
deze overneemt voor de ontwikkeling van het zijnde als zijnde als fysisch 
compositum een centrale rol. Deze betekenis van niets als het dialectische, 
onbepaalde niets moet echter, zoals Hollak laat zien,673 gecompleteerd worden 
met het metafysische niets om tot een diepergaand begrip van het (eindige) 
zijnde als zijnde te komen. Dit tweede niets is de afgrond van het kunnen-niet-
zijn van de eindige dingen. Maar desondanks zijn de eindige dingen uít dit niets 
en ín het zijn ‘getrokken’, zodat het eindige zijn daarmee deelheeft aan het 
absolute zijn, dat niets buiten zich heeft. Dit laatste is absolute positiviteit, het 
kunnen-niet-zijn daarentegen absolute negativiteit.

Bij het ‘substantief’ “niets” met betrekking tot het absolute zijn dat “niets” 
buiten zich heeft, willen we de volgende kanttekening plaatsen. Dit woord 
heeft slechts grammaticale betekenis teneinde op negatieve wijze – in de zin 
van “het heeft niet nog iets anders buiten zich” – de positiviteit van het absolute 
zijn talig uit te drukken. 

De metafysische betekenis van het “niets” in de zin van het kunnen-niet-zijn 
van enigerlei zijnde en van het zelfstandig zijnde “mens” in het bijzonder, komt 
niet aan de orde in de filosofie van Hegel, dat is haar grote tekort.674 Slechts 
via het metafysisch ‘compositum’, dat werkelijke eenheid zegt op grond van 
de absolute relatie tot het oneindige zijn, is het verdelende onderscheid als 
opgeheven te denken. De toedracht die, zoals hierboven reeds gezegd, niet 
door Hegel voldoende is geëxpliciteerd. Daar het primair absolute geen 
verdeeldheid kent, blijft het eindige zelfzijn van de mens dat deelheeft aan het 
absolute een spanning behouden zolang het zonder meer als samenvallend 
gedacht wordt met zijn materie-vorm structuur, en het zelfzijn dus naar zijn 
identiteit begrepen wordt op grond van zijn relatie tot zijn andere, dat is zijn 
lichamelijkheid en de natuur in het algemeen.

Metafysische eenheid, eenheid van zijn, is niet iets voorwerpelijks, deze 
kan niet met het stoffelijke vereenzelvigd worden. Daar was Hegel zich zeer 
zeker van bewust, het ging hem juist om het begrip van eenheid in (stoffelijke) 

673 Causa sui, p. 166. 
674 Het niet duidelijk onderscheiden van deze twee betekenis van niets, het 

dialectische en het metafysische, kan tot gevolg hebben, dat in de voorstelling een 
vermenging van beide plaats vindt, die leidt tot een voorstelling van het absolute 
als het onbepaalbare, ofwel het volstrekt zinloze; Causa sui, p. 166/167.  Het is 
om die reden dat Hollak spreekt van “fataal” met betrekking tot Hegels filosofie, 
omdat door dit veronachtzamen van het metafysische niets deze filosofie mede 
een rol heeft gespeeld in het tot stand komen van deze voorstelling van het 
zinloze absolute. Zie Nietzsches vraag. 
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veelheid.675 Weliswaar laat Hegel om die reden in zijn Logik de ontwikkeling van 
de innerlijke eenheid van de materie-vorm structuur, het fysisch compositum, 
terecht vooraf gaan aan de ontwikkeling van de natuurgestalten als de 
belichamingen van deze structuur, maar zowel de categoriale ontwikkeling van 
de materie-vorm structuur als uiteraard ook de natuurvormen, blijven behept 
met de verdeeldheid, die het eindige zijn als zodanig kenmerkt. 

Het opheffen van de verdeeldheid in het begrip van de absolute geest 
op het eind van de Enzyklopädie, zoals Hegels op zichzelf juiste intentie 
was, is nog inadequaat, want het bereikt nog niet de idee van de volmaakte 
synthetische identiteit, daar het volmaakt absolute niet totaal vereenzelvigd 
kan worden met de absoluut-redelijke eenheid van natuur en geest, zoals die 
door de derde logische sluitreden wordt uitgedrukt. De eenheid van de eindige 
werkelijkheid, zoals deze door de derde logische sluitreden wordt vertolkt, 
drukt de gevolgelijke eenheid van de eindige werkelijkheid uit, maar viseert 
daarmee nog niet de absoluut volmaakte, oneindige geest. De visie die absoluut 
noodzakelijk is om het fysisch compositum, via het metafysisch ‘compositum’ 
“in het geheel van de concrete zijns-samenhang” te kunnen plaatsen.676 

Met als gevolg dat Hegel meende, dat het door de ontwikkeling van de 
subject-object verhouding verworven begrip van de synthetische identiteit de 
volmaakte identiteit van God als Ens a se tot uitdrukking was gebracht. Wij 
baseren ons hierbij op de compact geformuleerde redenen die Hollak aanvoert 
om dit tekort of falen van Hegel uit te leggen. 

Hegels Logik expliciteert de “gevolgelijke eenheid” van de geschapen 
werkelijkheid,677 dat wil zeggen de eenheid van de relationaliteit van de zijnden 
als fysische composita.678 Die gevolgelijke eenheid als eenheid is gelegen in de 

675 Vergelijk dit met Hegels ironische kritiek op het resultaat van het ‘voorwerpelijk’ 
zoeken naar de eenheid van de geest in de Phänomenologie: “Daß das Seyn des 
Geistes ein Knochen ist.”; WU 2, p. 190. Als thema terug te vinden in Theun de 
Vries’ policier Het hoofd van Haydn, Amsterdam, 1988, waarin aanhangers van 
de frenologie van F. J. Gall (1758-1828) de schedel van de componist Joseph 
Haydn (1732-1809) roven – een en ander berust inderdaad op historische 
feiten – teneinde ritueel hun geëxalteerde verering aan deze “Knochen” op te 
kunnen hangen. Op het eind van de roman beluistert de Weense politieman 
die deze misdaad weet op te lossen een uitvoering van een aantal van Haydns 
strijkkwartetten en ervaart daarmee de uitdrukking van Haydns ware geest in de 
gestalte van diens muziek.

676 Scheppingsidee, p. 319. 
677 Wording p. 84  
678 Zie ook onze verhandeling, in 4.5. – ‘Hegels ontwikkeling van de causa-sui idee 

als de idee van de zelfschepping van het absolute’ –, over Spinoza’s akosmisme 
en de aard van de relationaliteit der eindige modi die Spinoza stelt, die neerkomt 
op diens adagium “omnis determinatio est negatio”
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synthetische identiteit – het in het andere als andere bij zich zijn –, die door 
Hegel is geëxpliciteerd. Met betrekking tot de synthetische identiteit van de 
gevolgelijke eenheid van de fysische composita stelt Hollak: 

“Weliswaar kunnen wij mensen het synthetisch karakter van het 
identiteitsprincipe slechts via de uitsluiting van de verdeeldheid met het (de) 
andere en van de verdeeldheid in zichzelf, expliciet, tot uitdrukking brengen, 
maar dit zegt geenszins dat die uitsluiting tot de innerlijke constitutie van de 
identiteit zelf behoort.”679 

Met dit laatste bedoelt Hollak, dat in metafysische zin “zijnde” één is – dus 
niet in zich verdeeld. 

“Want al het zijnde is als zijnde één, ook het onvolkomen zijnde; het is min 
of meer één, naarmate het meer of minder in zichzelf is samengesteld en 
afhankelijk is van het andere of de ander: naarmate het minder verdeeld is in 
zich, is het ook minder verdeeld met het andere of de ander; afhankelijkheid 
sluit éénheid en zelf-zijn (zelfstandig zijn) niet uit, wel (EB/FB: wordt) 
echter (EB/FB: door afhankelijkheid) de volmaakte vorm van eenheid (EB/
FB: uitgesloten).”680 

Op basis van het hier gestelde uit Hollak zijn fundamentele kritiek op het 
eind van zijn studie Scheppingsidee als volgt: 

“Zeker, de bepaling van de zijnseenheid als eenheid van eenheid en 
onderscheid zegt dat eenheid en onderscheid niet als onderscheiden 
opzichten (als ‘in zoverre’s’) van één en hetzelfde uit elkaar gehouden 
mogen worden, daar ze integendeel elkaars weerspiegeling zijn.681 
Maar Hegel, (...) wil dat ‘in zoverre’ (dat opzicht), dat in de formele bepaling 
van de zijnseenheid als eigen aan het eindige zijnde als zodanig noodzakelijk 
meedoet – daar hier de zijnseenheid als eenheid in en mèt de (het) andere 
slechts geldt in zoverre ze de verdeeldheid ermede uitsluit -, óók ‘opheffen’, 
en zo die verdeeldheid tot wezenlijk bestanddeel in de ontwikkeling van de 
synthetische eenheid als zodanig maken.
In plaats van in te zien dat de eenheid, in zoverre ze verdeeldheid insluit, 
juist daardoor minder volmaakt één, dus ook minder volmaakt veel, méér 
verdeeld-zijn is, maakt Hegel juist dit verdeeld-zijn tot een constitutief 

679 Scheppingsidee, p. 318.
680 Scheppingsidee, p. 310.
681 De wederzijdse “relaties tot” van “het één en het/de ander” constitueren elkaar 

in het zijn en sluiten elkaar wederzijds volledig uit en zijn zodoende elkaars 
“weerspiegeling”.
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moment (wezensleer) in de ontwikkeling van de eenheid tot haar adequate 
vorm (begripsleer).”682 

Het bovenstaande kunnen we als volgt samenvatten: voor zover van de 
identiteit van het eindige zijnde verdeeldheid uitgesloten wordt gedacht, is deze 
(als) één (gedacht). Hegel is dus – door de verdeeldheid in het begrip van de 
zijnseenheid mee te nemen – niet toegekomen aan de metafysische zin van de 
synthetische eenheid van het zijnde als zijnde, en daarmee nog minder aan een 
wijsgerige visering van de volmaakte eenheid van de absolute persoon, God – 
in de traditionele zin.683 Daar de zijnsidentiteit van het eindige zijnde juist als 
eindig door zowel een mate van innerlijke als uitwendige verdeeldheid bepaald 
is, is het in zoverre één in zichzelf en met het/de andere en onderscheiden 
van het/de andere (naar de mate waarin:) in zoverre het eindige zijnde die 
verdeeldheid uitsluit. Een ‘eis’ die geheel niet voor de volmaakte zijnsidentiteit 
geldt. 

Ons inziens: als men niet op de wijze van Hollak de hegeliaanse gordiaanse 
knoop van de verhouding eindig zijn-oneindig zijn resoluut doorhakt, blijft 
men op allerlei manieren pogen binnen die knoop de ware verhoudingen te 
vinden.

Forma subsistens is het zuiver geest-zijn – zuivere zijnseenheid –, dat 
zich tot zichzelf als lichamelijke geest verhoudt – zonder daarvan intrinsiek 
afhankelijk te zijn – en daarmee lichamelijke geest is. De lichamelijk geest die 
mede gekenmerkt wordt door verdeelheid. Het is vanuit het zuiver geest-zijn 
(forma subsistens) dat het opheffen van de verdeelheid in/van de lichamelijke 
geest nagestreefd wordt.

Gezien het bovenstaande kunnen we stellen, dat als in de absolute negatie – 
de negatie van de negatie684 – de verdeeldheid meegenomen, ofwel ‘opgeheven’ 
wordt, de absoluut-redelijke eenheid van natuur en geest, zoals deze door de 
derde logische sluitreden op het eind van de geestesfilosofie wordt uitgedrukt, 
niet vereenzelvigd kan worden met het volmaakt absolute.685

682 Scheppingsidee, p. 318.
683 Met betrekking tot deze problematiek wordt ook duidelijk waarom Hollak 

Schelers filosofie van de persoon zo belangrijk achtte: de diverse, kwalitatief 
onderscheiden geestelijk acten van de persoon die inhoudelijk gericht zijn op 
de zin van zijn en deze tot uitdrukking brengen, zijn geworteld in de zuiver 
geestelijke, metafysische eenheid van het zelfzijn als forma subsistens; het 
zuiver geestelijke zelfzijn dat bij Hegel niet voldoende gehonoreerd is.

684 Gebaseerd op Spinoza’s “omnis negatio est determinatio”, dat is de wijze 
waarop Hegel de synthetische identiteit, de eenheid van eenheid en onderscheid 
van de fysische composita tot begrip brengt. 

685 Weliswaar is Gods immanentie als de immanentie van de absolute, volmaakte 
persoon in de eindige ervaringswereld uiteraard volmaakt, maar deze wordt nog 
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Resumerend: om de begrippelijke eenheid van de werkelijkheid – de 
eenheid van denken en zijn – filosofisch van begin af aan te garanderen, begint 
Hegel zijn logica met das reine Seyn als het onvoorwaardelijk positieve. Maar 
dat is aldaar tevens das reine Nichts als het onbepaalde positieve, waarmee het 
zijn in de vorm der onmiddellijkheid nog geen enkele positieve bepaling bezit, 
behalve dan deze allereerste bepaling het onbepaalde. Waarmee het positieve 
zijn onmiddellijk en innerlijk verbonden is met het zijnsbeginsel materie, het 
negatieve, het andere.

In hun innerlijke eenheid gelden beide denkbepalingen in deze aanvang 
zodoende voor alle stoffelijke, fysische zijnden, en kunnen dus de twee 
zijnsbeginselen materie686 en vorm687 de ontwikkeling naar de concrete 
structuur van het zijnde als zijnde – als materie-vorm structuur! – tot 
uitdrukking brengen.

Maar daarmee is van het begin af aan de verdeeldheid in het zijnde als 
zijnde meegenomen. Deze blijft aanwezig en blijft daarom doorwerken in de 
geestesfilosofie, waar het geestelijke weliswaar de immanente vorm van de 
stof, het menselijke lichaam, is, maar slechts in die hoedanigheid door Hegel 
geëxpliciteerd wordt. In onze kritische analyse van de geestesfilosofie zullen 
wij dit aantonen. 

Hegels filosofie voldoet zodoende maar gedeeltelijk aan de eis de eenheid 
in de veelheid van de eindige werkelijkheid in haar relatie tot het oneindige, 
absoluut volmaakte tot uitdrukking te brengen.

Uitgaande van de opvatting van Hegel dat de filosofie het absolute, en 
wel de verhouding van het eindige tot het absolute, tot uitdrukking brengt, 
kunnen we de vraag stellen in welke gesteldheid van het eindige zijnde primair 
de verhouding tot het absolute gelegen is. Juist die gesteldheid waardoor het 
eindige zijnde als eindig gekenmerkt wordt, en dus op grond daarvan zich tot 
het absolute verhoudt. Die status van het eindige zijnde wordt traditioneel – 
met aan de klassieke filosofie ontleende begrippen, met name in de scholastiek 
en in het bijzonder bij Thomas van Aquino – door de twee concepten essentie 
en existentie bepaald.

niet – vanuit het perspectief van het eindige zelfzijn – adequaat gehonoreerd in 
het begrip van de absoluut-redelijke eenheid van natuur en geest. We zouden 
daarentegen wel kunnen stellen, dat het begrip van deze eenheid een stap is 
op de weg naar de “transcendentale waarheid” – zie A. Kok, ‘Absoluter Geist 
und Schöpfung: Jan Hollaks neothomistischer Hegelkritik’, in: C. Asmuth & K. 
Drilo (Hg.), Der Eine oder der Andere: Gott in der klassischen deutschen Philosophie 
und im Denken der Gegenwart, Tübbingen, 2009. (pp. 129-140), p. 140 – die 
gelegen is in de absolute, volmaakte persoon.

686 Het onbepaalde, het andere, of grenzend aan niet-zijn.
687 Positief zijnde bepaling, wezen, wat-heid.
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Tezamen vormen ze het zo-zijn, de zijnde essentie van enigerlei zijnde, 
ofwel de inhoud van dat zijnde – zijn zó, zijn essentie – die is. Voor dit zijn van 
het zijnde kan het echter het zijnde of die inhoud zelf, zoals deze traditie zegt, 
niet  instaan. Om die reden kan gezegd worden dat het dat zijn ‘heeft’, terwijl 
dat zijn desondanks een innerlijke eenheid met de inhoud vormt.

We zullen zien, dat Hegel deze gesteldheid – namelijk de essentie die zijn 
bestaan heeft –, waarin primair de eindigheid van zijnden gelegen is, te zeer 
heeft vereenzelvigd met de tot begrip gebrachte materie-vorm structuur van 
het eindige zijn.

In de aristotelische traditie, die toch een van de belangrijkste elementen van 
Hegels filosofie vormt, bezit het stoffelijke zijnde een inwendige structuur die 
bestaat uit de verhouding van essentie-existentie enerzijds en materie-vorm 
anderzijds. Essentieel in dit verband is het volgende citaat van De Petter:

“De aristotelische traditie verzuimt meestal in het stoffelijke zijnde de 
verhouding te preciseren tussen enerzijds het reëel onderscheid tussen de 
zijnsact en de wezenheid die de eindigheid constitueert en het zijn van het 
eindige tot een zo-zijn maakt, en anderzijds de hylemorfische structuur 
die dat eindige en zo-zijnde tot een stoffelijk zijnde constitueert. Die 
twee structuren schijnen zowat op elkaar gestapeld te zijn, zonder dat het 
verband tussen beide duidelijk wordt. In het licht van de (De Petters) kritiek 
met betrekking tot de hylemorfische theorie (...), verschijnt de stoffelijkheid 
als een eindigheid in de tweede graad. Immers, zoals de ontologische niet-
identiteit van het eindige zijnde met zijn zijnsact het eindige zijnde in zijn 
eindigheid constitueert en zijn zijn tot een zo-zijn maakt, zo betekent de 
ontologische niet-identiteit van het stoffelijk zijnde met zijn eindige zo-
zijnsact een slechts deelhebben aan deze zo-zijnsact en dus een eindigheid 
binnen de orde van dit zo-zijn zelf.”688

Een verhouding die eveneens, zoals Hegel met de ontwikkeling van de 
materie-vorm beoogt, als een innerlijke verhouding en niet als een soort 
opeenstapeling of als een naast elkaar bestaan moet worden begrepen. 
Wij menen nu, dat deze verhouding door Hegel niet adequaat ontwikkeld, 
respectievelijk ingezien is.

688 Naar het metafysische, p. 118. Zie ook Scheppingsidee, p. 306: “Want door te 
laten zien dat het fysisch compositum juist als compositum, dus als een derde, 
onderscheiden van zijn beide componenten (‘materie’ en ‘vorm’), bestaat, maar 
dat daarentegen het metafysisch compositum juist niet als compositum bestaat, 
daar het hier zijn essentie zelf is die bestaat of, beter gezegd, zijn bestaan 
heeft, kon hij het eindige zijnde juist als zijnde in een directe en volstrekte 
afhankelijkheid van het oneindige zijn, dat enkelvoudig is in de orde van essentie 
en existentie, ma.w. wiens wezen het is: te bestaan, zichtbaar maken.” 
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Hegels verdienste en Hegels tekort

Hegel heeft in zijn Logik het materie-vorm compositum concreet tot volle, 
zuiver begrippelijke wasdom ontwikkeld. Daardoor was het hem eveneens 
mogelijk de innerlijke betrokkenheid van het moderne subject bij deze 
ontwikkeling van het materie-vorm compositum mee te nemen, want das 
reine Seyn geldt niet alleen voor het object,689 maar tevens en onmiddellijk 
voor het subject.690 Maar ondanks het zuiver geestelijke standpunt, dat 
voorondersteld is door de Selbstbildung van de geest, zoals geëxpliciteerd 
in de geestesfilosofie,691 van waaruit de filosofie de materie-vorm structuur, 
ofwel de eenheid van lichaam en geest, tot begrip brengt, komt dat standpunt 
zelf, als het absoluut – niet slechts subjectief – geestelijk bij-zich-zijn, niet 
meer als zodanig tot zijn recht. Daarmee bedoelen we het volgende: het is in 
geestelijke acten, door het zintuiglijk-lichamelijke heen, acten waaraan geen 
enkel stoffelijk proces intrinsiek is, dat de mens iets als zodanig in zijn eigen 
zinvolle zelfstandigheid inziet.692 In de aanvang van de Logik is het de filosofie 
die het fysisch compositum in de vorm der onmiddellijkheid bevestigt en 
inziet,693 en vervolgens dialectisch ontwikkelt. Hier zien we dus het verschil 
tussen het dialectisch ontwikkelen van enigerlei gegeven en het vinden van dat 
gegeven, waar we hierboven al op gewezen hebben. Zowel het ontwikkelen 
als ook het vinden berusten echter op zuiver geestelijke acten, die niet volledig 
tot uitdrukking komen in het door Hegel ontwikkelde object zelf; ook al stelt 

689 Al het aanvankelijke zijn is bij Hegel Gegenstand – in relatie tot, of voor het 
subject –, dat voorts tot object en tot subject wordt ontwikkeld om tenslotte te 
eindigen bij het absolute subject, de totaliteit.

690 N.b.: de problematiek van de moderniteit sinds Descartes, hoe de eenheid 
van lichaam en geest te denken en de relatie tot het absolute die deze eenheid 
zou bewerkstelligen; Scheppingsidee, p. 316: “Als dit zelfbegrip van de 
verstandelijke, categoriale sfeer is zij tevens de, als zodanig tot uitdrukking 
gebrachte, synthetische eenheid van de subjectieve (Kant) en objectieve 
(Aristoteles) zijde van de materie-vormrelatie.”

691 WU 6, § 387: “In der philosophischen Ansicht des Geistes als solchen wird er 
selbst als in seinem Begriffe sich bildend und erziehend betrachtet, und seine 
Aeußerungen als die Momente seines Sich-zu-sich-selbst-Hervorbringens, 
seines Zusammenschließens mit sich, wodurch er erst wirklicher Geist ist.”

692 Schelers connaturele kennen; Een werkelijke metafysica, p. 158: “Zoals wij in 
het gebied van het zintuiglijke verschillende ken-organen hebben, zijn er in het 
gebied van de menselijke geest ook verschillende ken-’organen’, vormen van 
kenniservaring, die kwalitatief zijn onderscheiden.”

693 Op basis van het in de zelfstandige Phänomenologie des Geistes bereikte standpunt 
van de filosofie: het absolute weten van het in het andere als andere bij zich te 
zijn.
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Hegel, terecht, op het eind van de Enzyklopädie, dat in de idee van de filosofie 
haar inhoud694 en haar vorm695 adequaat aan elkaar zijn.

Hollak drukt dat op de volgende wijze uit: 

“Want in het ‘Absolute Wissen’ wordt die bovencategoriale sfeer niet meer 
naar de haar eigen, zelfstandige, positieve wezensvolheid in zich, naar het 
zuiver geestelijke gehalte van de anima als forma subsistens, als geestelijke 
transcendentale openheid als zodanig, maar slechts vanuit het perspectief van 
het zich als het zelfbegrip van de verstandelijke categoriale sfeer verwerkelijkende 
weten, gezien en tot uitdrukking gebracht.”696 

Het lag zeker in Hegels bedoeling het geestelijke tot uitdrukking te brengen. 
Maar daar hij uitging van de veronderstelling dat het absolute zich in zijn 
bepalingen, dat is in eindige verschijningswijzen moet uitdrukken – de klassieke 
verhouding van wezen en verschijning – en het voor de hand liggende model 
daarvoor het materie-vorm compositum van het stoffelijke zijnde was, had dat 
tot gevolg dat bij hem de relatie eindig zijn-oneindig zijn vertroebeld werd.697 
Met als consequentie dat het zuiver geestelijke zelfzijn van de mens bij Hegel 
niet meer voldoende tot zijn recht kon komen. 

Weliswaar ligt in de gehele hegeliaanse filosofie besloten, dat de eerste 
beginselen boventijdelijk zijn en als zodanig niet opgaan in, ofwel transcendent 
zijn aan hun bepalingen, die gespannen zijn in het schema van ruimte en tijd 
– de veelheid die altijd een meer of mindere mate van verdeeldheid kent –, 
maar daarmee is het begrip van de concrete eenheid van het boventijdelijke 
beginsel – met name de geestelijke identiteit, het eindige zelfzijn – en zijn 
bepalingen nog niet gevrijwaard van verdeeldheid. Daar het begrip de meer 
of mindere mate van verdeeldheid die de bepalingen blijvend aankleeft erin 
heeft verdisconteerd, ofwel erin “opgeheven” heeft. Het is nu juist het eindige 
zelfzijn als zuiver geestelijke identiteit die het verschil tussen de onvolmaakte 

694 Dat is het object, de tot begrip gebrachte subject-object verhouding als fysisch 
compositum, de mens als lichamelijke geest, als Geist in Welt.

695 Het concreet ontwikkelde denken dat adequaat is aan het tot concreetheid 
ontwikkelde object.

696 Scheppingsidee, p. 316.
697 Het begrip van het fysisch compositum, als de adequate eenheid van vorm (: 

het wijsgerige denken) en inhoud (: het object, het fysisch compositum) bevindt 
zich weliswaar op het zuiver geestelijke niveau – het “iets als zodanig inzien”, 
het “A=A” dat tot “A als A” is ontwikkeld –, maar dit begrip onmiddellijk gelijk 
te stellen aan het ‘begrip’ van God, is een zodanig voorbarige overdrijving van 
Hegel, dat tegelijk daarmee geen ruimte meer overblijft voor het juist zuiver 
geestelijke van de menselijke geest.
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en volmaakte synthetische identiteit inziet en zodoende eigen eindigheid 
adequaat benadert.

Hegel heeft daarmee het eindige samenzijn, ofwel de onvolmaakte 
synthetische identiteit waaraan verdeeldheid kleeft, verabsoluteerd. Vandaar dat 
Hollak kan zeggen, dat door Hegel 

“(…) aan het fysisch (materie-vorm) compositum een absolute betekenis 
(werd toegekend) en (dat) het niet meer, via het metaphysisch (essentie-
existentie) ‘compositum’ in het geheel van de concrete zijns-samen-hang 
geplaatst (kon) worden.”698 

Ook hier kan gezegd worden, dat Hegel weliswaar het fysisch compositum 
tot begrip heeft gebracht en dus in die zin dat niet heeft verabsoluteerd, maar 
daar hij het metafysisch compositum niet voldoende daarbij betrokken heeft, 
heeft hij het fysisch compositum teveel op zichzelf gesteld en dus in die zin het 
fysisch compositum, en het begrip daarvan, verabsoluteerd.

Dit alles nu willen we met ons kritisch commentaar op Hegels geestesfilosofie 
aannemelijk maken. In hoofdstuk 6 geven wij een parafraserende en 
verklarende vertaling van Hegels tekst, waarin de ontwikkeling van de eindige 
lichamelijke geest, dat is de mens naar zijn zuivere begrip, tenslotte leidt tot de 
explicitering van de concrete totaliteit. Een ontwikkeling die haar hoogtepunt 
en samenvatting vindt in de absolute geest.

In de volgende paragrafen willen we aantonen dat Hollaks kritiek hout 
snijdt, dat inderdaad bij Hegel het menselijke zelfzijn naar zijn zuiver geestelijk 
gehalte niet voldoende uit de verf komt. Met alle gevolgen van dien voor de 
verhouding met het absolute, die toch – ook volgens Hegel – het wezenlijke 
van het zelfzijn en zelfbegrip uitmaakt. Deze negatieve kritiek op Hegels 
ontvouwing van het zelfbegrip moet tegelijk de weg openen naar verdiept 
zelfbegrip.699 

Verdiept zelfbegrip dat gelegen is in de essentie-existentie structuur, want 
het is dit metafysisch ‘compositum’ waarin de intensiteit van de graad van 

698 Scheppingsidee, p. 319.
699 Het niveau van waaruit en waarop nieuwe, positieve strevingen naar 

zelfverwerkelijking plaats kunnen vinden; overeenkomstig Hollaks visie met 
betrekking tot verdiept zelfbegrip. Zie ook Causa sui, p. 154: “Zo gezien 
is de wetenschap van de geschiedenis der moderne, westerse wijsbegeerte 
tevens reeds aanduiding van die zijnswijze, van dat niveau van de menselijke 
geest, waarop het toekomstig ons nog onbekende wereldgebeuren, naar zijn 
zuiverste vorm: de ons nog onbekende wijsgerige stromingen waarin die 
wereldgeschiedenis haar zelfbegrip tot uitdrukking zal trachten te brengen, zal 
plaatsgrijpen.” 
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verbondenheid met het absolute zijn tot uitdrukking komt. Het is het geestelijke 
zelfzijn van de mens, dat openstaat voor: de “zelfmededeling Gods waarin het 
schepsel zichzelf van zijn schepper ontvangt”700, met de implicatie: “(…) een 
zichzelf ontvangen dat van het redelijke schepsel een bewust actief zichzelf als 
zodanig aanvaarden vraagt: de relatieve autonomie.” Wat betekent dan deze 
verhouding van het metafysisch ‘compositum’ voor het fysisch compositum als 
lichamelijke geest? Want de mens als eindige lichamelijke geest is verhoudings-
eenheid van fysisch compositum en metafysisch ‘compositum’.

De transcendentale openheid van het zuiver geestelijke zelfzijn van de 
eindige mens staat open voor zin en waarde van het zijn, maar moet zich in 
en via zijn lichaam tot uitdrukking brengen. Denk alleen al aan de gesproken 
taal. Dus juist in het eindig geestelijk wezen zijn van de mens ligt het antwoord 
op de vraag waar en hoe het verdiept zelfbegrip gezocht moet worden. Dit 
impliceert een hernieuwde bezinning op de verhouding van de mens, als 
eindige lichamelijke geest, tot het absolute.

Dit verdiept zelfbegrip moet eveneens er toe leiden dat de opvatting van de 
“geest van deze tijd” dat de mens slechts, of radicaal eindig is overwonnen wordt. 
Het is onze overtuiging, dat binnen het kader van het hegeliaanse denken 
blijvend de filosofie echter die “geest van deze tijd” niet teniet kan doen.

4.4 Nadere bepaling van de plaats van de geestesfilosofie in 
het geheel van het systeem: het samengaan van de materie-
vormstructuur en de concreet-organische Porphyrius-
boom  in het systeem als begrip van het zijnde als zijnde

Onze kritiek in de vorige paragraaf op de zin van de gehele filosofie van 
Hegel kwam neer op de vaststelling, dat Hegel niet het zuiver geestelijke 
zelfbegrip van de mens tot uitdrukking had gebracht, respectievelijk de grens 
naar de metafysische sfeer wel had bereikt, maar in deze sfeer niet verder 
was doorgedrongen. Met onze kritiek op Hegels geestesfilosofie willen we 
een en ander aannemelijk maken. Daarbij vormt Hegels intentie om door 
systematische ontwikkeling van het zuivere begrip tot het begrip van de 
concrete, totale identiteit te komen de leidraad voor ons kritisch commentaar.

Deze gang naar concrete identiteit doorloopt verschillende stadia die 
steeds intensievere en omvattender vormen van identiteit vertegenwoordigen.  
Gebaseerd op de “gang omlaag” van de Phänomenologie des Geistes naar begrip, 
waarna de “gang omhoog” volgt, dat is de ontvouwing van het begrip in het 
systeem.

700 Scheppingsidee, p. 313. 
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Voor Hegel is dat de gang van de zuivere, vooralsnog ‘abstracte’, logica die 
zich in natuur- en geestesfilosofie realiseert, ofwel, als nog steeds zuiver begrip, 
zich in zijn totale omvang ontplooit.701 Aan deze ontwikkeling naar steeds 
concreter wordende eenheid van steeds rijkere zijnsvormen ligt de materie-
vorm structuur ten grondslag. Deze structuur die in de traditie voor alle 
stoffelijke zijnden, zowel levende als levenloze, geldt, blijkt zich in het systeem, 
als we goed toezien, volgens het klassieke schema genus, species, individuen 
innerlijk te ontwikkelen. Innerlijk wil hier zeggen, dat deze ontwikkeling van 
haar aanvankelijk abstracte begin – das reine Seyn als de bevestiging in de vorm 
der onmiddellijkheid van “zijnde” – naar haar concrete totaliteit zich voltrekt 
volgens de eigen bepalingen van het begrip.702 Hegel verlaat dus hiermee 
de klassieke, tot in zijn tijd nog doorwerkende, verstandelijke indeling naar 
geslacht, soort, individualiteit van de gegeven dingen.703 Want het gaat Hegel 
om de innerlijke structuur, de eenheidsstructuur van deze verhoudingen – wat 
overigens al door het beeld van de “boom van Porphyrius” wordt gesuggereerd 
–, maar dan wel om de geestelijk-organische eenheid van dit alles; het geestelijke 
dat een hogere, concretere vorm van eenheid is dan de slechts organische van 
de levende dingen.

701 Het derde werkelijke besluit – de filosofie van de geschiedenis/de geschiedenis 
van de filosofie – vertegenwoordigt het werkelijk worden van de totaliteit van 
het ontwikkelde zuivere begrip.

702 Er bestaat een spanning tussen de ontwikkeling van de innerlijke eenheid 
van de materie-vorm structuur die Hegel in de Enzyklopädie voltrekt en de 
traditionele, klassieke indeling van de dingen van de werkelijkheid volgens het 
genus-species-individuen schema. De eerste toont de innerlijke samenhang 
van de dingen uit hun aller ontwikkeling uit het begrip – wat overeenstemt met 
de metafysische intentie de (innerlijke) eenheid in de veelheid te expliciteren 
–, de tweede ontvouwt veel meer een uitwendige samenhang van de dingen 
door een uitwendige toepassing van begrippen. Een duidelijk voorbeeld is de 
tegenoverstelling van “levenloze dingen” en “levende dingen” in het geval van 
dat schema. Hegel daarentegen expliciteert in de natuurfilosofie de dingen 
van de natuur logisch zodanig dat deze een steeds hogere graad van identiteit 
blijken te bezitten, uitmondend in het leven – dus in de “levende dingen” – als 
de actieve zelfidentificatie in de stof. De absolute individualiteit of identiteit 
van de menselijke persoon blijft bij Hegel echter problematisch. De absolute 
individualiteit die berust op de onmiddellijke relatie van het eindige zelfzijn met 
de absoluut volmaakte geest, of absolute persoon.

703 Waarvan de aristotelische oorsprong nog terug te vinden is in de indeling van 
het planten- en dierenrijk door Linnaeus, Carl von Linné (1707-1778); diens 
Systema Naturae, Leiden, 1735.
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De logica vertegenwoordigt de tot begrip gebrachte zuivere materie-vorm 
structuur. Als werkelijkheid van het begrip,704 dat is als natuur,705 dus als 
concreet, doet deze zich aanvankelijk voor in de vorm der onmiddellijkheid 
van het fysisch geworden begrip in de vorm der uitwendigheid: als ruimte, tijd, 
plaats en beweging. Deze onmiddellijkheid ontwikkelt zich logisch tot het 
stoffelijke, die Materie.706 Dan ontwikkelt ook die Materie in de aanvankelijke 
vorm der onmiddellijkheid, vanuit haar algemene mechanische gestalten, zich 
verder logisch tot haar individuele gestalten die zich tenslotte als het chemische 
– de nog altijd levenloze natuur! –  en de daarin zich afspelende processen, 
voordoen.

Zodoende is de species “levenloze natuur” van het meest algemene 
genus, ofwel van het begrip “materie-vorm structuur” – das reine Seyn-das 
reine Nichts –, als de eerste concrete, materie-vorm gestalte van het zijn, 
tot volle wasdom ontwikkeld. Dan is het ogenblik aangebroken waarop de 
andere species van de materie-vorm structuur, de “levende natuur”,707 die de 
eerste bevat en meeneemt, het daglicht ziet en zich eveneens verder logisch 
ontwikkelt: de levende natuur die zich differentieert in het plantaardige en het 
dierlijke. In het organische leven is dan tenslotte de verhouding soort–individu 
als concreet levend proces, het ontstaan en vergaan en steeds weer ontstaan van 
de individuen van de soort, expliciet geworden.

De hierna volgende geestesfilosofie vooronderstelt dus het organische leven 
en neemt dat in zich op; specifiek organisch leven, het menselijke lichaam, dat 
echter nu volgens de daaraan immanente genus de “rede” verder ontwikkeld 
wordt.708 

704 Begrip is de logische eenheid van begrip en werkelijkheid, begrip brengt zelf 
logisch zijn werkelijkheid voort. Dus op het niveau van de natuur is dat de idee 
(: eenheid van begrip en werkelijkheid) in de vorm der uitwendigheid.

705 De natuur is de idee – de eenheid van begrip en werkelijkheid – in de vorm der 
uitwendigheid; uitwendig niet alleen ten opzichte van de geest, maar in en aan 
haarzelf, daar in de natuur begrip en werkelijkheid nog niet tot concrete eenheid 
zijn gekomen, ofwel nog uiteen liggen. De natuurverschijnselen drukken hun 
innerlijke relatie tot hun innerlijke eenheid nog niet als zodanig uit; het is de 
eindige menselijke geest die – mede in de vorm van de natuurwetenschappen 
– deze relatie stap voor stap bloot legt. Waarbij dus de hegeliaanse filosofie laat 
zien op grond waarvan dit laatste mogelijk is.

706 Werke 9, § 261, Zusatz p. 60: “Die Materie ist ausschließende Beziehung auf 
sich und somit die erste reale Grenze im Raum. Das, was die Erfüllung der Zeit 
und des Raumes genannt wird, das Greifbare, Fühlbare, was Widerstand leistet, 
in seinem Sein-für-Anderes  für sich selbst ist, dies ist erreicht in der Einheit der 
Zeit und des Raumes überhaupt.”

707 Als actieve zelfidentificatie in de stof.
708 De vraag die zich voordoet: rede of geest is in alles aanwezig, maar waarom 

wordt deze in de mens expliciet? Hegel benadert deze vraag, ten dele terecht, 



360

Deel 2 – Hoofdstuk 4

We zouden deze niveaus in de ontwikkeling van het concreet wordende 
zuivere begrip kunnen opvatten als de graden van (zelf)zijn die we in Hollaks 
artikel ‘De wording van de menselike geest’ zijn tegengekomen. De zijnsgraden 
die in de metafysica van het thomisme zo een grote rol spelen. Maar wat is nu 
het essentiële verschil in betekenis van de zijnsgraden, in de zin van meer of 
minder uitgesproken identiteit, in beide filosofieën? 

We moeten echter voor de goede orde er op wijzen, dat bij Hegel zijnsgraden 
in thomistische zin, uiteraard, niet aan de orde zijn. Maar Hegels ontwikkeling 
naar steeds hogere, inhoudelijk rijkere vormen van identiteit in de Enzyklopädie 
biedt de mogelijkheid voor een participatieleer in thomistische zin om de 
relatie van de eindige zijnden met het absoluut volmaakte zijn, het maximum, 
die toch met het thomistische concept van de zijnsgraden wordt geviseerd, een 
rijkere betekenis te geven. In die zin vullen Hegels ‘zijnsgraden’, als vormen 
van identiteit, van zelfzijn, en de thomistische zijnsgraden elkaar innerlijk aan, 
zodat met deze verbinding de weg naar verdiept zelfbegrip zich opent.

Zijnsgraden impliceren primair de verhouding tot het absolute en dan wel 
in onderscheiden graden van betrokkenheid op het absolute die de intensiteit, 
het meer of minder, van het betreffende eindige zijn juist in het zijn uitmaken. 
Deze intensiteit van de aanwezigheid van het absolute maakt het meer en 
minder uit van zelfzijn binnen de sfeer van de eindigheid. Zo bezitten levende 
organismen ten opzichte van de levenloze stof een hogere graad van zelfzijn, 
wat Hegel, zoals we hierboven zeer beknopt hebben weergegeven, heeft laten 
zien. Het kan misschien merkwaardig klinken om met betrekking tot levenloze 

van de andere kant. Als volgt: hoe leidt een doordenking van de redelijke mens 
tot een denken van de verhouding eindig zijn–oneindig zijn. In het thomisme 
wordt in zekere zin deze vraag onmiddellijk beantwoord: door de strikt eigen, 
onmiddellijke relatie – het thomistische “participeren” aan het absolute zijn – tot 
het absolute. Waar berust dit middeleeuwse wijsgerige antwoord op? Het berust 
op het scheppingsverhaal van het jodendom, zoals dat in Genesis beschreven 
wordt, en dat in de scholastiek met behulp van de aan het Griekse denken 
ontleende terminologie zijn wijsgerige vertolking kreeg. Centraal in dat verhaal 
en in haar wijsgerige vertaling is de relatie van God en mens, die uitgedrukt 
wordt met de metafoor van “Beeld en evenbeeld”; wat Hegel uitdrukt met het  
“Gott in sich wohnen” van § 482, maar dat geldt overigens voor alles. Het 
antwoord van Hollak in Scheppingsidee, p. 306: “Een scheppingsidee waarin 
het schepsel zichzelf van zijn Schepper krijgt toebedeeld en de Schepper zichzelf 
in zijn schepsel mede-deelt, waarin het schepsel met zijn Schepper onmiddellijk 
(onze cursivering) is verenigd. Een zelfmededeling die, als ze resulteert in een 
redelijk schepsel  (onze cursivering), het karakter krijgt van een zelfopenbaring, 
waardoor het menselijk verstand Gods bestaan als eerste oorzaak van zijn eigen 
bestaan uit die geschapen werkelijkheid zelf kan achterhalen.”
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stof van zelfzijn te spreken, maar als we deze term vervangen door de wat 
neutralere term “identiteit”,709 dan lijkt dat minder vreemd.

De identiteit van de slechts stoffelijke dingen is diffuser, meer bevattelijk 
voor vooral passieve verandering. Maar ook, in termen van Barendse, is 
het stoffelijke meer “bekrompen”, dat wil zeggen dat de identiteit van puur 
stoffelijke dingen minder ontvankelijk is voor het opnemen van “het andere”.710 
Naar de mate waarin identiteit zich meer uitspreekt, dat wil zeggen meer in 
bepaalde acten tot uitdrukking komt, verheft de zijnsidentiteit zich meer als 
zelf. De mens vertegenwoordigt binnen de sfeer van het organische leven de 
hoogste graad daarvan, daar de mens in staat is zijn zijnsidentiteit voor zichzelf 
aanwezig te stellen, bewust te zijn van eigen zijn. Daarmee is de zijnsidentiteit 
van de mens zelfzijn.

Zo beschouwd vormen ‘zijnsgraden’, in de zin van meer of minder 
inhoudelijk rijke vormen van identiteit, in Hegels systeem eigenlijk de rode 
draad. In de logica is de zijnsidentiteit – van het stoffelijke – naar haar zuivere 
begrip concreet ontwikkeld, in de natuurfilosofie en de geestesfilosofie wordt 
de belichaming van het zuivere begrip ontwikkeld. Daarin ontwikkelt Hegel 
dus in die betreffende sferen steeds hogere vormen van concrete identiteit en 
wel zodanig dat de eenheid van zijn tenslotte in de absolute geest haar totale, 
concrete omvang bereikt. Althans, dat is Hegels intentie, maar wij willen 
laten zien, dat hij daarmee niet voldoende er in is geslaagd de concrete zijns-
samenhang tot uitdrukking te brengen.711  

Voor de door bepaalde zijnsgraden gekenmerkte zijnden geldt dat deze in 
de eerste plaats elk afzonderlijk op grond van hun graad in hun onmiddellijke 
relatie tot het transcendente absolute, het maximum, begrepen moeten worden. 
Ze hebben daarmee primair metafysische betekenis. Hegel daarentegen 
ontwikkelt in het systeem de ‘zijnsgraden’ – hier in de zin van onderscheiden 
vormen van identiteit – uit elkaar om met dit gehele zijnsweefsel – dat in 
metafysische zin secundair is – de concrete totaliteit van alle zijn tot uitdrukking 
te brengen. Weliswaar heeft in het systeem de eindige geest, door zijn 
zijnsgraad, zijn identiteit als zelfzijn, een eigen zelfstandigheid in dat geheel, 
maar functioneert hij tegelijk ook als middel om dat geheel, dat voor Hegel het 
absolute is, tot stand te brengen.

Om te bepalen wat daar nu precies gebeurt, moeten we scherp de dimensies 
van de zijnsgraden in het oog houden. Die dimensies worden door Hollak als 
volgt verwoord: 

709 Het hegeliaanse Begriff.
710 Barendse, p. 59.
711 Scheppingsidee, p. 319. 
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“(…) de vereniging met andere beperkte zijnden is wel werkelijk, maar 
gevolgelijk aan het zijn dat resulteert uit de vereniging met het maximum, 
die de velen, door ze met zichzelf onmiddelijk te verenigen, ook met elkaar 
verbindt.”712 

In het hoofdstuk ‘Zin en zijn’ hebben we dat zo geformuleerd: het “op 
elkaar ingespeeld” zijn van de dingen van de werkelijkheid, zoals deze zich op 
onmiddellijke wijze aan ons voordoen, komt niet primair uit de dingen zelf 
voort, maar is het gevolg van hun onmiddellijk verbonden zijn met het absolute.

Daarom menen wij te kunnen stellen, dat Hegel in zijn systeem de vereniging 
van de eindige zijnden in die afgeleide, “gevolgelijke” zin heeft geëxpliciteerd 
op basis van de vooronderstelling van de primaire vereniging met het absolute, 
de vooronderstelling die hij tenslotte op het eind van de geestesfilosofie met het 
concept van de absolute geest volledig geëxpliciteerd meende te hebben. Maar 
daarmee vereenzelvigde hij het totaal van deze secundaire vereniging met de 
primaire. Hieruit kunnen we concluderen dat voor een verdiept zelfbegrip ten 
eerste deze twee dimensies van elkaar onderscheiden moeten worden, en dat 
dan ten tweede de door Hegel ontwikkelde secundaire vereniging betrokken 
moet worden op de primaire en niet daaraan gelijkgesteld.713 

Voor de ontwikkeling van de secundaire vereniging lag het model van de 
materie-vorm relatie als de innerlijke structuur van de stoffelijke zijnden juist 
als stoffelijk voor de hand. De ‘zijnsgraden’, bij Hegel in de zin van gradaties 
in identiteit, die eigenlijk primair metafysische betekenis hebben, werden 
door Hegel daardoor tezeer met de eenheid van het fysisch compositum 
vereenzelvigd.

Met deze krachtige bewering bedoelen wij dat de graden van zelfzijn, de 
graden van identiteit die Hegel in het systeem ontwikkelt, te weinig naar hun 
metafysische betekenis, dat is naar hun primaire zin als uitdrukking van de 
onmiddellijke verbondenheid met het absolute zijn, naar voren komen. De 
verbondenheid die nu juist met het, door Hegel niet voldoende geëxpliciteerde, 
metafysisch ‘compositum’ wel voor het voetlicht komt.

Vandaar dat we kunnen zeggen, dat bij hem sprake is van een overaccen-
tuering van het fysische wereldbeeld ten nadele van het metafysische. Zodanig 
zelfs, dat wij het hegeliaanse wereldbeeld een technikon zouden willen noemen. 
Daarmee bedoelen wij, dat het tot begrip brengen van de verhouding absolute 
rede-eindige rede, de verhouding waar het Hegel, terecht, om ging, slechts de 
begrippelijke vormgeving of logisch-categoriale structuur van het zijnde als 

712 Wording, p. 84.
713 Wat impliceert, dat het fysisch compositum via het metafysisch ‘compositum’ 

in het geheel van de concrete zijns-samenhang geplaatst moet worden; 
Scheppingsidee, p. 319. 
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zijnde tot uitdrukking brengt. Waarbij het onttrokken zijn van het eindige 
zijnde aan het niet-zijn geheel uit het (geestes)oog verloren raakte. 

De relatie van het eindige zijn tot de absolute geest heeft tweeërlei zin: 
namelijk als de garantie voor de redelijkheid van het eindige zijn in het algemeen 
en voor het zijnde mens in het bijzonder èn voor het in het zijn gesteld zijn van 
de eindige zijnden. Dit laatste is eigenlijk de primaire verhouding, waaruit de 
eerste noodzakelijkerwijs, als “gevolgelijke eenheid”,  voortvloeit. Wanneer het 
accent ten volle op die eerste relatie komt te liggen, zoals dat bij Hegel gebeurt, 
dan heeft dat tot gevolg, dat de totaliteit van de werkelijkheid (: de absoluut-
redelijke eenheid van natuur en geest) slechts begrepen wordt als complex 
van innerlijk samenhangende, geïncarneerde verstandsbegrippen, gelijk de 
producten van de techniek die gematerialiseerde verstandsconstructies zijn. 

Weliswaar is de eenheid van de relationele totaliteit – Hegels absolute geest 
als de absoluut redelijke eenheid van natuur en geest – transcendent aan de 
relationaliteit van de vele zijnden, maar dan nog, ook al is dat ingezien, blijft 
ons inziens dat inzicht steken in een wijsgerige opvatting van die totaliteit 
als technikon, als een zaak die zinvol, samenhangend ‘werkt’.714 Om dit te 
verduidelijken, willen wij nog eens wijzen op het verband dat Hollak heeft 
gelegd tussen de hegeliaanse filosofie en de cybernetica. De mathematische 
logica die ten grondslag ligt aan “het proces van de zelfregulering” van de 
cybernetische machine715 – de zelfregulering die expliciet is geïntegreerd in het 
geheel van de stoffelijke onderdelen van deze machine en die daar de ‘identiteit’ 
van uitmaakt – is transcendent aan de praktische resultaten, of de effecten van 
dit type machine, transcendent aan de producten die de machine tot stand 
brengt daar zij niet als zodanig daarin tot uitdrukking komt, maar deze als 
verstandelijke producten in feite mogelijk maakt. De mathematische logica 
kan zodoende – metaforisch of analoog – de ‘ziel’ van de machine genoemd 
worden, analoog aan de menselijke identiteit en zelfs aan de absoluut-concrete 
identiteit van Hegels absolute geest als de redelijke eenheid van natuur en geest.

Terwijl daarentegen het absolute zijn en de verhouding eindig zijn-
oneindig zijn niet zuiver door middel van verstandsbegrippen gevat kunnen 
worden,716 ook al kan de samenhang van de eindige werkelijkheid in tweede 

714 Dit inzicht is echter ons inziens wel een stap op de weg naar de transcendentale 
waarheid; zie A. Kok, a.w. p. 140 en daar tegenover Hollak in verband met de 
nu adequaat te stellen metafysische zijnsvraag – Causa sui, p. 187 – en, Een 
werkelijke metafysica, p. 158: “(...) (de metafysische) sfeer wordt pas adequaat 
benaderd nadat men door middel van de dialectiek heeft gevat wat het zelfzijn 
van de mens is.”

715 Causa sui, p. 185.
716 Een werkelijke metafysica, p. 156/157. 
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instantie, dat is als participerend aan het absolute, wel als redelijk bestel van 
verstandsbegrippen begrepen worden.717 

Dit heeft, ons inziens, tot gevolg, dat voor het morele handelen in een 
werkelijkheid die eigenlijk, in onze visie, slechts als technikon gevat wordt, de 
inhoudelijke oriëntatie op de transcendentalia uit de koers raakt.718

Dat de “Waarheid’’ in deze tijd afgedaan schijnt te zijn – en daarmede 
uiteraard ook het “Goede” en het “Schone” – berust ons inziens niet op een dieper 
inzicht, maar heeft zijn grond in het vatten van de werkelijkheid als technikon. 
Het morele handelen – en in het bijzonder het politieke, democratische 
handelen – schijnt dan alleen nog maar een kwestie van procedures te zijn: 
het handelen volgens bepaalde regels, die niet meer inhoudelijk gefundeerd 
zouden kunnen worden. 

In de paragrafen 7 en 8 zullen we laten zien dat de metafysische beschouwing 
van de eindige zijnden, inclusief uiteraard de stoffelijke dingen die op zo 
overweldigende wijze het gezicht van de werkelijkheid bepalen, het in zich 
zinvolle of het in-zich-waardevolle daarvan tot uitdrukking brengt. In de fysische 
beschouwing die zich tezeer of uitsluitend richt op de innerlijke ontwikkeling 
van de zijnsvormen als verstandscategorieen, raakt deze sfeer uit het zicht. Het 
is de sfeer van de transcendentalia, ofwel het boven-categoriale, het Goede, 
Schone en Ware die het zijnde als zijnde totaal doordringen en omvatten, en 
dientengevolge ook de categorieën. 

717 De motiverende vooronderstelling van de wetenschappen, maar vooral ook 
de overweldigende resultaten van de techniek, die totale beheersbaarheid 
suggereren, verduisteren evenzeer het zicht op de onmogelijkheid van het 
verstandelijk kunnen manipuleren van het absolute zijn.

718 Wij ontkennen daarmee niet dat de transcendentalia, het Goede, Schone en 
Ware in Hegels filosofie een centrale rol spelen. Integendeel, het streven naar 
zelfverwerkelijking – in de objectieve geest – is uiteraard georiënteerd op de 
transcendentalia, maar deze krijgen pas hun volle, inhoudelijke betekenis voor 
dat streven als ze hun onpersoonlijke karakter verliezen en betrokken zijn op 
hun oerbron, de volmaakte persoon. De transcendentalia worden dus niet door 
Hegel ondermijnd, maar wel niet voldoende gestut, zodat voortdurend het 
gevaar van instorten dreigt. 

 Objectieve rangorde, p. 333: “(...) (het is) de relatie van al het eindige in-
zich-waardevolle tot de Oneindige, in zich waardevolle persoonlijke geest 
(waardoor) de zedelijke waarde van onze handelingen waarin wij het in-zich-
waardevolle en het objectieve goed voor de persoon realiseren eerst haar volle 
betekenis krijgt (...).”  Zie ook: J. Nota, a.w. p. 189: “Scheler beziet den mens 
nog te weinig ontologisch en in zijn zoeken naar een oplossing voor de God/
Mens verhouding gaat hij voorbij, dat de mens participeert aan de Goedheid 
Gods en dus zijn wet en de waarden zelf ‘modo partcipato’ is.” Zie ook het 
metafysisch artikel over de Schoonheid Gods van van J.R. Betz, ‘The Beauty of 
the metaphysical Imagination’, a.w. 
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De transcendentalia zijn meegegeven aan het eindige zijn tezamen met 
het ontrokken-zijn van het eindige zijn aan de afgrond van het kunnen-niet-
zijn. Dat wil zeggen, dat de transcendentalia in hun absoluutheid enerzijds de 
positiviteit van dit ontrokken-zijn, dus van het eindige zijn zelf, bevestigen en 
anderzijds, in eenheid daarmee, de relatie tot de oneindige oorsprong van het 
eindige zijn en de transcendentalia bevestigen. Dat impliceert, dat het morele 
streven van de eindige geest dat georiënteerd is op de transcendentalia en 
waar het zijn zin aan ontleent, tegelijk daarmee de zin van het eindige zijn als 
participerend aan de oneindige bron van zijn en zin bevestigt.

In de totaliteit van een werkelijkheid die als fysisch, causa-sui compositum 
wordt begrepen, kunnen de transcendentalia weliswaar formeel gesteld 
worden – en daarbinnen ‘functioneren’ –, maar inhoudelijk niet meer betrokken 
worden op hun oneindige, absolute oerbron waarin hun absolute zin gelegen 
is. Samenvattend: in het streven naar zelfverwerkelijking, gericht op de 
transcendentalia, bevestigt het eindige zelfzijn in een en dezelfde beweging 
zijn onttrokken zijn aan de afgrond van het kunnen-niet-zijn.719 720 721 

Bij Hegel spelen het fysische en het – door hem vooronderstelde – 
metafysische wereldbeeld door elkaar heen, waarbij echter, zoals reeds 
opgemerkt, het fysische de overhand krijgt. Of anders gezegd, door Hegel 
wordt het vooronderstelde metafysische teveel veronachtzaamd ten gunste 
van het fysische. Die afwijzing berust op Hegels opvatting dat de traditionele 
– volgens hem verstandelijke – scheppingsrelatie een onoverbrugbare kloof 
tussen eindig zijn en oneindig zijn stelt, waardoor het oneindige dit andere 
buiten zich zou hebben, zodoende begrensd en dus ook eindig. Hij meent 
dit probleem op te lossen door er daarentegen van uit te gaan dat het eindige 

719 Zie onze behandeling van Beethovens laatste pianosonate, (hoofdstuk 1.6); of 
het slot van Wording, het slot van Causa sui, het slot van Scheppingsidee en het 
slot van Objectieve rangorde.

720 Hegel heeft weliswaar de ‘werkzaamheid’ van de transcendentalia geëxplici-
teerd: in de Enzyklopädie de “waarheid” van de absolute idee – dat is het zijnde 
als zijnde als de absoluut redelijke eenheid van geest (: beginsel) en natuur (: 
werkelijkheid); in de Ästhetik het “schone” als het schijnen van de idee in 
de kunsten – als de uitwerking van de traditionele opvatting van de kunst als 
eenheid van natuur en geest; in de Rechtsphilosophie de verwerkelijking van het 
“goede”. Maar daarmee is aan hun inhoudelijke betrokkenheid op hun oerbron 
– bij Hegel de absolute rede als de opgeheven absolute heer – en de betekenis die 
deze heeft voor de eindige geest, nog niet voldoende recht gedaan.

721 Onze behandeling in paragraaf 7 van Schelers Probleme der Religion, zal laten 
zien, dat de persoonswaarden de hoogste waarden vertegenwoordigen, wat 
impliceert dat de transcendentalia in hun absoluutheid begrepen moeten 
worden als gelegen in een absoluut, oneindig waardevol persoon; zie ook 
Objectieve rangorde. 



366

Deel 2 – Hoofdstuk 4

zijn moment van het oneindige zijn moet zijn; zijn filosofie is de explicitering 
daarvan. Daarmee treedt bij hem de metafysische sfeer, in de zin van Hollak, 
niet voldoende aan het licht, daar de verhouding eindig zijn-oneindig zijn, als 
scheppingsrelatie, begrepen moet worden als het deelhebben van het eindige 
zijn aan het oneindige zijn, en niet in die zin dat het eindige zijn een deel, of een 
moment is van het oneindige zijn.

“Maar daar Hegel zelf de eigenaard van de metafysische sfeer niet tot haar 
recht laat komen – ze is voor hem als zodanig een verzelfstandigde abstractie 
– moest hem het wezen van zijn eigen speculatieve dialectiek ontgaan en 
deze een absolute betekenis voor hem krijgen.”722 

Hollak bedoelt daarmee Hegels afwijzen van de opvatting van het aan het 
eindige zijn absoluut transcendente oneindige zijn, en tengevolge daarvan 
diens benadrukken van de dialectische eenheid van eindig zijn en oneindig zijn. 
Volgens Hollak is dus Hegels verabsolutering van de dialectiek het gevolg van 
diens visie op de verhouding eindig zijn-oneindig zijn, de verhouding die in de 
scholastiek anders werd verwoord, namelijk als participatieverhouding.

In Hegels filosofie wordt de relatie blootgelegd tussen het oneindige zijn 
en het eindige zijn, in de zin van de innerlijke relatie van de oneindige rede 
en de eindige rede die zich in een wederzijdse noodzakelijkheidsrelatie tot 
elkaar verhouden, als (absolute) oorzaak en effect. Waarbij de eindige rede 
de oneindige rede als haar absolute grond blijkt te vooronderstellen en de 
oneindige rede zich in en door de eindige rede tot uitdrukking brengt. Als de 
absolute grond is de oneindige rede transcendent aan de eindige rede, maar die 
transcendentie blijft ambigu, omdat deze in Hegels filosofie onpersoonlijk is en 
dientengevolge nog niet in de ware transcendentieverhouding ten opzichte van 
het eindige zelfzijn begrepen is; er ontbreekt nog iets aan. 

Een vergelijkbare noodzakelijkheidsrelatie geldt zeker ook voor het 
eindige zelfzijn, daar dit zich inderdaad als zelfzijn in zijn bepalingen 
moet verwerkelijken, waarbij het zelfzijn tevens transcendent blijft aan die 
bepalingen, het komt nooit ten volle erin tot uitdrukking. Het heeft er alle schijn 
van dat Hegel de relatie oneindige rede-eindige rede te zeer naar het model van 
deze laatste relatie heeft begrepen. Met als gevolg, dat de metafysische sfeer in 
de zin van Hollak niet tot uitdrukking komt en daardoor de eigen aard van God 
als oneindige persoon en van de mens als eindige persoon niet meer voldoende 
tot haar recht kan komen.

Om het essentiële verschil tussen het fysische, hegeliaanse en het 
metafysische, hollakiaanse wereldbeeld duidelijk te maken, laten we Barendse 

722 Scheppingsidee, 316.
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daarover nog een keer aan het woord.723 Barendse betoogt in zijn studie ‘Over 
de graden in het zijn’, dat het verschil in eenheid tussen beide wereldbeelden, 
het fysische en het metafysische, berust op de wijze waarop deze eenheid zich 
verhoudt tot het zijn van de dingen. 

“In het fysische wereldbeeld is de eenheid der dingen secundair t.a.v. hun 
zijn, in het metafysische echter fundamenteel.”724 

De verklaring daarvoor: 

“Fysisch gezien wordt iets, mèt dat het door zijn wezen wordt tot wat het 
is, tegelijk ook onderscheiden van het “andere”. De eenheid met het andere 
die dan nog mogelijk is, kan slechts après coup725 zijn: het zal een eenheid 
zijn die het zijn der verenigde dingen niet constitueert, maar veronderstelt, 
726 een eenheid dus die gevolgelijk is aan de veelheid: een eenheid in een 
veelheid. In dit wereldbeeld is dus de veelheid en het onderscheid van de 
dingen fundamenteel, origineel, primair.”727 

In het metafysische wereldbeeld daarentegen is dit onderscheid van de 
dingen ten opzichte van elkaar secundair, daar in het metafysische wereldbeeld 
de dingen zich primair onderscheiden ten opzichte van hun “onbelichaamde, 
gebrekkig zijn wat ze zijn.”728 Dus ze onderscheiden zich niet primair ten 
opzichte van elkaar maar ten opzichte van zichzelf: hun eindig zijn – dat 
primair gelegen is in hun relatie met het oneindige zijn – manifesteert zich 
in hun nog niet geheel te zijn wat zij eigenlijk zijn.729 Niet het door een ander 
ding, of door een verandering gerepresenteerde onderscheid, zoals in het 

723 In hoofdstuk 1.3. hebben wij bij de behandeling van Scheppingsidee Barendse 
uitvoerig geciteerd.

724 Barendse, p. 49.
725 Après coup: naderhand, achteraf.
726 Onze cursivering.
727 Barendse, p. 49. Het is dit wereldbeeld waarvan wij zeggen, dat dit bij Hegel 

een zodanig accent heeft gekregen, dat het metafysische wereldbeeld naar de 
achtergrond is geraakt. Zodat het licht van het metafysische wereldbeeld op 
de eigen zin van het fysische wereldbeeld verduisterd wordt, met alle fatale 
gevolgen voor het zelfbegrip van de eindige geest.

728 Barendse, p. 52.
729 Bij Hegel geldt dit laatste evenzeer voor het eindige zelfzijn. Maar bij Hegel is 

dat gelegen in de relatie met de absolute rede, waarbij dus het onttrokken zijn 
van de eindige rede aan het kunnen-niet-zijn, dat nu juist in het metafysische 
wereldbeeld naar voren kan komen, niet gehonoreerd wordt. Daardoor 
beantwoordt de eenheid in Hegels wereldbeeld nog niet aan de eenheid van het 
metafysisch wereldbeeld; zie het slot van Scheppingsidee.
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fysisch wereldbeeld, maar een onderscheid dat berust op het zijn zelf van de 
dingen dat zich slechts van het niet-zijn in absolute zin en niet in relatieve zin, 
onderscheidt, en dan wel een zijn dat een zekere mate van gebrek in het zijn 
bezit, dat wil zeggen, niet volmaakt is.

Deze innerlijke verhouding in de dingen zelf, hun onvolmaakt zijn, berust op 
hun verhouding tot, hun deelhebben aan het volmaakte zijn, het maximum, dat 
niets buiten zich heeft, daar het alles is, en geen verdeeldheid – onvolmaaktheid 
– kent. Hier verhouden de dingen zich door hun eindig zijn, tot uitdrukking 
komend in hun onvolmaakt-zijn, primair tot het absolute zijn, waarin hun 
eenheid ligt.

Dit onderscheid, het niet volmaakt corresponderen van wezen en 
verschijning van de eindige dingen, kent Hegel zeker ook, maar hij laat het 
streven naar het opheffen en het opgeheven zijn daarvan in de totaliteit van 
de werkelijkheid, als het absolute gelden. Daarmee laat hij dit streven naar 
opheffing van het eindige zijn in het oneindige zijn – dat het eindige zijn juist als 
eindig kenmerkt – en het tot begrip brengen van deze relatie van eindig zijn en 
oneindig zijn, voor de ware verhouding van eindig en oneindig zijn doorgaan.

Hegels revérences zowel in de richting van het metafysische wereldbeeld 
als in dat van het fysische verhinderen hem niet om uitsluitend met het fysische 
wereldbeeld, maar in de rug gesteund door het metafysische, de dansvloer op 
te gaan. 

“(Die Logik ist) (…) die Darstellung Gottes, wie er in seinem ewigen Wesen vor 
der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist.”730 

Hegel stelt daarmee het “ewige Wesen” van God “vor der Erschaffung, 
etc.”, als het apriori, het beginsel dat eeuwig ten grondslag ligt aan, of dat het 
wezen is van “alles”. Maar dan wel, in Hegels visie, het absolute wezen dat zich 
moet verwerkelijken, want niet ‘abstract’ kan blijven; daaruit vloeit voort wat 
Hegel onder ‘schepping’ verstaat.

Dit absolute wezen gaat bij Hegel niet vooraf aan een – vrije! – 
scheppingsdaad, maar is altijd al aanwezig, zowel in de totaliteit als in het 
eindige. Het is zelfs zo dat dit, het logische, dit wezen van God – dit apriori van 
de ‘schepping’, van alle werkelijkheid – zich moet bepalen in natuur en eindige 
geest, dát is voor Hegel ‘schepping’. Zijn systeem is de concrete uitwerking 
daarvan, volgens het zuivere begrip.

Het is een thematiek die al in de scholastiek speelt: de idee, de beginselen, 
de wezens van de eindige dingen zijn eeuwig aanwezig in God, maar door zijn 

730 WU 3, p. 34. 
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vrije scheppingsdaad worden deze het zijn gegeven.731 Dat is echter heel wat 
anders dan de hegeliaanse opvatting van het beginsel dat zich, om niet abstract 
te blijven, noodzakelijkerwijs moet bepalen. Voor Hegel is dit het wezen van 
‘God’ zelf. Bij Hegel blijft op deze wijze de verhouding van het absolute wezen 
(: God) en verschijning (: het eindige, ‘geschapene’) een centrale, wij zouden 
bijna zeggen geperverteerde, rol spelen.

Hegels logica vertrekt weliswaar van het zijn, met de intentie daarmee de 
innerlijke eenheid van allen en alles te garanderen, maar dit zijn bergt door 
het zuivere niets als het onbepaalde reeds het fysische wereldbeeld in zich. 
Waarna dit eindige, verdeelde zijn, ondanks Hegels concept van de absolute 
geest, niet meer betrokken wordt op het onverdeelde, absolute zijn, maar 
integendeel het absolute de verdeeldheid in zich opneemt en zodoende, in 
Hegels gedachtegang, de verdeeldheid ‘opheft’.732 De verdeeldheid wordt 
niet door het volmaakt absolute opgeheven, in die zin dat de verdeeldheid 
door deel te gaan hebben aan het volmaakte niet meer verdeeldheid zou zijn, 
want dan zou het desondanks als, weliswaar ‘getransformeerde’, verdeeldheid 
het absoluut volmaakte als verdeeldheid aankleven, waardoor het absoluut 
volmaakte niet wezenlijk volmaakt zou zijn. Het streven naar het opheffen van 
de verdeeldheid blijft  gebonden aan de sfeer van de eindigheid als het morele 
streven het eigen zelfzijn te verwerkelijken, met als keerzijde: het streven de 
eigen onvolmaaktheid op te heffen, een streven dat nooit dit einddoel bereikt. 
Maar dat zodoende daarentegen wel de absolute relatie met het absoluut 
volmaakte, dat geen verdeeldheid kent, positief bevestigt.733 

731 Hiermee hangt echter weer de problematiek van het essentialisme samen. Voor 
het essentialisme is het zijn van de eindige dingen een weinig ter zake doend 
aanhangsel van het begrip of het wezen van de dingen; een waardering van de 
verhouding van existentie en essentie die in de geschiedenis van de filosofie 
voorkomt bij zo van elkaar verschillende filosofen als Avicenna en Kant.  

732 Met het volgende voorbeeld willen we illustreren hoe een en ander totaal 
verschillende visies op de menselijke existentie tot gevolg kan hebben. Deze 
twee wereldbeelden verklaren namelijk misschien ook de verschillen in 
opvatting over de ‘zijnswijze’ van de dood van de individuele mens. De ‘fysicus’ 
beschouwt de dood als het tot volstrekte onbepaaldheid geraken van het 
wezen. De ‘metafysicus’ daarentegen als het volstrekte niet(meer)-zijn binnen 
de sfeer van de eindigheid (: in ruimte en tijd) van het oorspronkelijk zijnde 
wezen, van het zelfzijn. De eerste opvatting verkeert in de sfeer van het fysische 
wereldbeeld: de dood als de terugkeer naar het onbepaalde zijn; de tweede in het 
metafysische, het gespannen zijn van het eindige zijn boven het kunnen-niet-
zijn.

733 Objectieve rangorde, p. 333: “(...) een relatie waardoor de zedelijke waarde van 
onze handelingen, waarin wij het in-zich-waardevolle en het objectieve goed 
voor de persoon realiseren eerst haar volle betekenis krijgt (...).”
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Slotsom: alle rijke details en zinvolle ontwikkelingen in Hegels systeem 
daargelaten, kunnen we globaal zeggen dat dit systeem de materie-vorm 
structuur van het zijnde inwendig langs de lijnen van de, inderdaad als concreet-
organisch opgevatte, Porphyrius-boom heeft ontwikkeld. De absolute 
individualiteit van de menselijke persoon die gelegen is in haar metafysische 
dimensie, is echter daarmee niet voldoende, of eigenlijk nog bijna niet, aan bod 
gekomen. Met als gevolg dat in Hegels filosofie de persoon als zodanig niet (ten 
volle) aan het woord kan komen.

In paragraaf 7 over Max Scheler, onderdeel van onze voorbeschouwing op 
de tekstuele kritiek, zullen we de kern van Schelers filosofie, die een filosofie 
van de zuiver geestelijke persoon is, beknopt behandelen teneinde de negatieve 
kritiek op Hegel een positieve wending te kunnen geven.

4.5   Intermezzo: over de absolute verhouding van subjectieve 
geest en absolute geest

Het was onmiskenbaar Hegels intentie het geestelijk zijn van de mens als 
eindige lichamelijke geest te ontwikkelen. In het kader van de moderniteit 
was dat het antwoord op de vraag naar de redelijke verhouding van lichaam 
en geest; het antwoord dat al in de aanvang van de moderniteit gelegd werd 
in de verhouding van lichaam en geest tot het absolute. Dit leidde ertoe, dat 
de eenheid van lichaam en geest door Hegel in de geest, en wel in de absolute 
geest werd gezocht en aangetoond. Vandaar dat Hegel op het eind van de 
subjectieve geest, in paragraaf 482, over het wezen van de mens, de vrije geest 
als de redelijke eenheid van lichaam en geest, zegt, dat deze gelegen is in zijn 
absolute verhouding tot de absolute geest. De sfeer van de objectieve geest 
vertegenwoordigt dan het streven deze redelijke eenheid tot stand te brengen. 
Deze sfeer is tegelijk daarmee de overgang naar de absolute geest, omdat dit 
streven en de positieve resultaten daarvan de absolute geest als de absoluut 
redelijke eenheid van natuur en geest, dat is de absolute grond van de eenheid 
van lichaam en geest,  bevestigt.

Hegel besluit dan, wanneer de ontwikkeling van de subjectieve geest volgens 
hem in haar totale omvang tot het resultaat van de vrije geest is gekomen, 
tot de overgang naar de objectieve geest. Ons inziens is dat voorbarig. De 
ontwikkeling van de absolute verhouding van de eindige menselijke geest tot 
het absolute wordt daardoor voortijdig afgebroken, om pas na de objectieve 
geest voortgezet te worden. Want de prangende vraag is of dit resultaat, de 
afronding van de subjectieve geest als beginsel van het Geist in Welt zijn van de 
mens, inderdaad voldoet aan het zuiver geestelijke wezen, het evenbeeld Gods, 
van de eindige geest.
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In de subjectieve geest is namelijk door Hegel slechts de zinvolle verhouding 
van lichaam en geest als anima forma corporis ontwikkeld, en dat is maar een 
kant van het verhaal over de subjectieve geest en zijn absolute verhouding tot 
de absolute geest. Aan de andere kant daarvan, het zuiver geestelijke zelfzijn als 
forma subsistens, is Hegel niet voldoende toegekomen.

In de zelfstandige Phänomenologie is de Moralität de overgang naar Die 
Religion, dus inderdaad uitdrukking van de relatie met de absolute geest: het 
eindige, concrete zelfzijn in zijn volle en zuivere omvang als geweten in zijn 
absolute relatie met de absolute grond van alles. Dit mondt uit in het absolute 
weten “in het andere als andere bij zich te zijn”. Maar wat is hier de absolute 
geest die tot uitdrukking komt in deze synthetische identiteit? 

De absolute geest is de sfeer waarin de eindige subject-object verhouding 
als zodanig gegrond is en waarin deze verhouding in haar absoluutheid tot 
uitdrukking komt en wijsgerig bevestigd wordt. Als zodanig is deze de absolute 
grond van de subject-object verhouding zoals deze verhouding als eindige 
geest – in de sfeer van de objectieve geest – gestalte krijgt. Eenvoudig gezegd: 
de subject-object verhouding als de wijze waarop de innerlijke relatie van mens 
en wereld tot uitdrukking komt, is gegrond in de absolute geest als de absolute 
subject-object verhouding, de absolute eenheid van natuur en geest, ofwel de 
eindige subject-object verhouding is gegrond in het absolute subject. 

Dat wil zeggen, dat de goddelijke immanentie, uiteraard, de absolute 
grond is voor de zinvolle, redelijke, maar tevens eindige subject-object 
verhouding.734 Maar dat betekent nog niet, dat de goddelijke immanentie zelf 
geheel vereenzelvigd kan worden met de hegeliaanse structuur van de absolute 
subject-object verhouding, ofwel vereenzelvigd met de innerlijke eenheid van 
het boventijdelijke begrip en de contingentie van de eindige wereld.

Hegels absolute geest is het synthetische identiteitsprincipe in haar 
onvolmaakte vorm, dat is als subject-object verhouding.735 Dat impliceert 
dat de Moralität – terecht door Hegel in innerlijk verband gebracht met de 
absolute geest – hier nog slechts op de zinvolle subject-object verhouding als 

734 Dit is de relatie waarop de transcendentale openheid van de menselijke geest 
– het in principe openstaan voor alle zijn – berust. Als evenbeeld Gods is het 
menselijk zelfzijn, bemiddeld door de absolute rede ofwel de “gevolgelijke 
eenheid”, transcendentale openheid. Nb.: Op deze relatie berust het antwoord 
op de vraag, naar aanleiding van Wording, op welk moment in de organische 
evolutie de mens zelf de overgang gaat voltrekken van dier naar mens. Het begrip 
van de transcendentale openheid van de menselijke geest is door de hegeliaanse 
filosofie ontwikkeld. Zie Causa sui, p. 174/175: “Onzes inziens wordt in Hegels 
Logik, en daar voor het eerst, een poging gewaagd, op adequate en concrete 
wijze, de transcendentale openheid van onze eindige, menselijke geest als zodanig 
tot uitdrukking te brengen.” 

735 Scheppingsidee, p. 312.
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haar ‘technische’ vooronderstelling betrokken is, de vooronderstelling die ook 
voor elk moreel en praktisch handelen een innerlijk noodzakelijke voorwaarde, 
maar nog niet de absolute voorwaarde is. Dat betekent, naar ons inzicht, dat 
de verhouding van de eindige, subjectieve geest tot de absolute geest nader 
onderzocht moet worden, alvorens over te gaan naar de verwerkelijking van 
deze verhouding in de objectieve geest. Waardoor de zin van de objectieve 
geest toch ook in een ander licht zal komen te staan dan bij Hegel het geval is.

In ‘Is dit nu alles?’ zullen we aan de hand van het model van het eindige 
stoffelijk zijnde als metafysisch-fysisch geheel aannemelijk maken, dat de 
subjectieve geest samenvalt met dit metafysisch-fysisch geheel.736 Weliswaar 
vindt het streven naar de verwerkelijking van dit geheel in de objectieve geest 
plaats, dat is dus de sfeer waarin de mens als individu pas in zijn concrete 
gestalte naar voren treedt. Maar als metafysisch-fysisch geheel is de subjectieve 
geest als voltooid beginsel van deze (sociale) werkelijkheid van meet af aan 
gekenmerkt door zijn relatie tot de absolute geest, dus door moraliteit. Het is 
nu juist deze aan de objectieve geest voorafgaande relatie die in de objectieve 
geest tot uitdrukking moet komen.   

In paragraaf 6 willen we nog eens in het kort de ontwikkeling van de subjectieve 
geest weergeven, om te laten zien, dat Hegel hier inderdaad de mens als eindige 
lichamelijke geest, ofwel als materie-vorm compositum, heeft ontwikkeld en dat 
dientengevolge de beoogde absolute verhouding, dat is eigenlijk de geestelijk-
metafysische verhouding, nog niet tot haar recht is gekomen.

In het betoog ‘Over de drie logische besluiten’, hebben we de drie 
logische besluiten van de filosofie, de bekroning van de absolute geest, nader 
geanalyseerd om te laten zien dat daarmee niet meer dan het absolute in de zin 
van het filosofische begrip van het materie-vorm compositum tot uitdrukking 
is gebracht. Weliswaar heeft Hegel door dit tot begrip brengen van het fysisch 
compositum de grens naar het niveau van het metafysische bereikt, maar komt 
deze sfeer, de sfeer van het boven-categoriale van de transcendentalia, als 
zodanig nog niet tot haar recht.

Pas op dat niveau komt de weg vrij om het begrip van de subjectieve geest, 
dat is Hegels vrije geest, verder te ontwikkelen tot moraliteit, ofwel absolute 
individualiteit, gelegen in de onmiddellijke absolute verhouding tot de absolute 
geest. Op deze wijze vormt dan de objectieve geest niet de overgang naar de 
absolute geest in de door Hegel bedoelde zin, maar is deze de werkelijke of 
verschijnende overgang naar de, met het Gott in sich wohnen, bedoelde absolute 

736 De subjectieve geest is moment in de ontwikkeling van de concrete mens, 
die plaats vindt in de objectieve geest, en is daarom slechts de mens naar zijn 
begrip. Maar dit begrip moet evenzeer recht doen aan de mens als metafysisch 
‘compositum’, naar zijn zuiver geestelijk zijn, en niet slechts naar zijn begrip als 
eenheid van lichaam en geest, dat is als fysisch compositum.
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verhouding: de mens als evenbeeld Gods. Met andere woorden: de objectieve 
geest is de sfeer van de verwerkelijking van de absolute geest in secundaire zin, 
het streven naar verwerkelijking van het eindige menselijke zelfzijn in het licht 
van het boven-categoriale of metafysische.

Is dit nu alles?

Bij de beschouwing van de drie logische besluiten dringt zich de vraag op of 
de door de filosofie van Hegel tot begrip gebrachte totaliteit, zoals deze in 
de drie logische besluiten tot uitdrukking komt, nu werkelijk alles is. Heeft 
het zin om deze verder te doordenken om daarbinnen bronnen aan te boren 
waaruit nieuwe resultaten geput zouden kunnen worden? Of is er een radicale 
relativering van deze totaliteit mogelijk en zelfs noodzakelijk?737

Zowel in het verleden als in het heden heeft men gepoogd Hegels filosofie 
te relativeren, respectievelijk open te breken.738 Een aanpak die in die zin 
werkelijk hout snijdt, moet gericht zijn op de kern van de zaak. In Hollaks 
visie is die gelegen in de causa-sui idee in positieve zin, die volgens Hollak 
de gehele moderne filosofie sinds Descartes en Spinoza in wezen bepaald 
heeft en waarvan Hegels filosofie de gedeeltelijke concrete ontplooiing 
vertegenwoordigt.739 Deze door Descartes in de moderniteit geïntroduceerde 
idee als het wezen van het absolute, dat is God, had tot gevolg dat het absolute 
met het oorzakelijkheidsbeginsel werd geïnjecteerd.740 Dat betekende een 

737 Steinherr komt niet aan een dergelijke relativering toe, hij behandelt slechts 
een aantal van de in de laatste twee eeuwen tegen Hegels filosofie ingebrachte 
gangbare bezwaren, zoals: de ‘onbegrijpelijke’ overgang van de Logica naar de 
Natuur, het ‘einde’ van de geschiedenis, de ‘geslotenheid’ van het systeem, het 
‘niet te weerleggen’ van Hegels filosofie, enz., waarbij de kritiek met betrekking 
tot het verloren gaan van het individu in de totaliteit niet vergeten mag worden.

738 De Hegel-kritiek van Karl Marx bijvoorbeeld was enerzijds een fundamentele 
relativering, in die zin dat daarin de causa-sui idee uitsluitend werd opgevat 
als het begrip van de zelfverwerkelijking van de, overeenkomstig zijn wezen, 
‘arbeidende’ mens. Anderzijds had deze ‘praktische’ omkering een de-
spiritualisering van mens en werkelijkheid tot gevolg en dientengevolge het 
doorsnijden van de absolute verhouding van de mens met het absolute, met als 
resultaat een radicalisering van de eindigheid van de mens.

739 Zie onze behandeling van Causa sui in hoofdstuk 3.2. 
740 In zijn Meditaties (Meppel/Amsterdam, 1989; ingeleid en vertaald door W. van 

Dooren) bespreekt hij drie Godsbewijzen. In het eerste en tweede Godsbewijs 
(De Derde Meditatie) wordt vanuit het eindige zijn het bestaan van God 
aangetoond. Het eerste Godsbewijs (pp. 62-64) is op het causaliteitsbeginsel 
gebaseerd: ik heb het idee van God en het komt niet uit mij. Het tweede 
Godsbewijs (pp. 65-67) is net als het eerste Godsbewijs causaal gefundeerd: 
ik ontleen mijn bestaan niet aan mezelf, maar aan een hoger wezen. Het derde 
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radicale breuk met het ervaren van het absolute bij Thomas van Aquino, voor 
wie 

“de vraag naar het waarom van Gods zijn zinloos (was), (…) bij hem bedoelt 
de term ‘Ens a se’ slechts het onveroorzaakt-zijn van Gods esse aan te geven 
(…).”741 

De vraag ‘achter de rug van het absolute zijn om’ naar het waarom, of de 
oorzaak van het absolute zijn is een in zichzelf zinloze vraag, omdat deze op 
het absolute volstrekt niet van toepassing is; het absolute zijn ‘is’ en in die zin is 
en blijft het absolute zijn voor de eindige mens mysterie.

Hollak laat dan zien wat de consequenties zijn van Descartes’ onbeperkte 
causaliteitsidee ten aanzien van het absolute zijn. 

“Descartes houdt eraan vast dat voorbij de identiteit van Gods wezen met 
zijn bestaan, voorbij zijn aseitas 742 in de zin van onveroorzaakt zijn, er 
een positieve grond gevonden moet worden waarom Hij zich in zijn zijn 
bevestigt: voor Descartes blijft het idee van een oorsprong superieur aan 
dat van het ‘zijn’.743 (…) Gods Aseitas krijgt aldus een emanatief karakter, 
daar het nu een voortdurend ontvangen van zijn bestaan, zij het ook van 

(ontologische) Godsbewijs (De Vijfde Meditatie, pp. 81-85) leidt het bestaan 
van God uit diens volmaakte wezen af. Dit bewijs is verwant aan Spinoza’s eerste 
definitie van God als causa sui. Zie ook: L. Heyde, Het gewicht van de eindigheid. 
Over de filosofische vraag naar God, Amsterdam/Meppel, 1995. Op pp. 59-68 
bespreekt Heyde de drie Godsbewijzen van Descartes. P. 59 e.v.: “(In de Derde 
Meditatie) expliciteert hij de specifieke vorm van causaliteit die samenhangt 
met de idee van het oneindige (té hoog om door onszelf veroorzaakt te kunnen 
zijn). Ook daar immers doet het denken de ervaring op dat, wanneer het aan de 
grenzen van zijn mogelijkheden komt, het niet anders kan dan het bestaan van 
een absolute werkelijkheid te bevestigen. God is noodzakelijk implicatie van 
een tot het uiterste doorgedreven reflexieve inkeer van het denken in zichzelf. 
(...) Wat de religieuze traditie God noemt, wordt bij Descartes gedacht als een 
oneindig volmaakt wezen dat noodzakelijk bestaat. (...) (In de Vijfde Meditatie) 
gaat het om een variant van het bewijs van Anselmus. (…) Het komt hier op neer 
dat de samenhang van wezen en bestaan waar het om God gaat niet willekeurig 
is. Zoals driehoek en de som van 180 graden van zijn hoeken niet van elkaar los 
gedacht kunnen worden, zo ook niet God en bestaan. Het is geen samenhang die 
wijzelf geconstrueerd hebben, geen puur nominale definitorische kwestie. Het 
is bovendien een uniek geval waarin begrip en bestaan noodzakelijk verbonden 
zijn.”               

741 Causa sui, p. 159.
742 Gods zelfzijn.
743 Causa sui, p. 160. 
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zijn eigen wezen uit, en dus een zekere afhankelijkheid ten opzichte daarvan 
gaat betekenen”.744 

Een en ander heeft mede tot gevolg dat “het onmogelijk wordt nog een 
zuiver onderscheid tussen oneindig en eindig wezen te handhaven.”745 

De oorzaak van het absolute?

In de aanvang van zijn Ethica stelt Spinoza zonder meer als eerste definitie van 
God: 

“Onder “zijns zelfs oorzaak” versta ik datgene, welks wezen het bestaan 
insluit, ofwel datgene, welks aard niet anders gedacht kan worden dan als 
bestaande.”746

Als we Spinoza’s formulering enigszins anders schikken, waarbij de 
betekenis dezelfde blijft, komt deze verhouding van het wezen en diens 
bestaan nog duidelijker naar voren. Als volgt: het oneindige wezen dat uit zijn 
eigen aard tevens zijn eigen bestaan insluit, ofwel datgene waarvan de aard niet 
anders gedacht kan worden als bestaand, deze toedracht – dat is God, die is 
“datgene” – ís causa sui. Spinoza’s God is causa sui.

De op deze wijze geformuleerde idee van het absolute stelt het wezen (: 
essentie) als logisch voorafgaand aan diens zijn, in die zin dat het wezen de 
absoluut noodzakelijke oorzaak is van het eigen bestaan (: existentie). In de 
moderniteit wordt de idee van het absolute dus gekenmerkt door een innerlijke 
oorzakelijkheidsverhouding, en wel zodanig dat in deze innerlijke verhouding 
van wezen en bestaan het wezen een fundamentelere betekenis heeft dan het 
bestaan. In het absolute wezen ligt de grond voor zijn bestaan. Het waarom 
van het bestaan van het absolute wezen, ofwel God, is dan gelegen in “Gods 
ondoorgrondelijke wilsalmacht als grond van alle rationele intelligibiliteit.”747 

In de lijn van de hedendaagse kritisch-metafysische beschouwing van 
de traditionele metafysica kan deze opvatting, zoals hier bij Spinoza, een 
vorm van essentialisme genoemd worden. Weliswaar brengt Spinoza een als 

744 Causa sui, p. 160, noot 10.
745 Causa sui, p. 160.
746 “Per causam sui intelligo id, cujus essentia (het wezen)  involvit existentiam (het 

bestaan); sive id, cujus natura non potest concipi, nisi existens.“ Het citaat is 
ontleend aan Ethica, vertaald en ingeleid door Henri Krop, p. 56.    

747 Causa sui, p. 159 : “Tout ce qui existe est ou par une cause, ou par soi comme par 
une cause.”
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noodzakelijk gedacht verband aan tussen het absolute wezen en diens bestaan, 
maar dit laatste vloeit, zo opgevat, toch uit het eerste voort.748 

Weg van het essentialisme?

In de metafysische traditie berust het essentialisme op de volgende, kort 
weergegeven, gedachtegang: de vragen “of iets is” en “wat iets is” zijn 
onherleidbaar van elkaar te onderscheiden.749 De beantwoording van de ene 
vraag geeft geen antwoord op de andere. Dus de actuele uitoefening van het 
bestaan en het wat iets is, de “wezenheid”, of de “quidditas”, de “wat-heid”, 
staan in deze visie volstrekt los van elkaar. Of het wezen al dan niet werkelijk 
bestaat, blijft buiten beschouwing. Het essentialisme, als hoofdstroom van 
de traditionele metafysica heeft het bestaan, of het zijn, als een op zichzelf 
lege toevoeging aan het wezen opgevat en zich gericht op de analyse van de 
bepalingen van het wezen.

748 Critici van het essentialisme: De Petter, Berger, Heidegger. Spinoza’s eerste 
definitie van God, God als causa sui, heeft enige verwantschap met het 
godsbewijs van Anselmus van Canterbury (1033/34-1109), dat neerkomt op de 
volgende redenering, die eigenlijk al het religieus bewustzijn, dat is de idee van het 
absolute, de absolute persoon vooronderstelt: het allervolmaakste wezen moet 
ook bestaan, want zou het bestaan daaraan ontbreken, dan zou het niet volmaakt 
zijn. Zie ook: L.M. de Rijk, Middeleeuwse wijsbegeerte. Traditie en vernieuwing, 
Assen, 1981, pp. 139-181: ‘Geloven en weten: godsbewijzen van Anselmus tot 
Ockham.’; Anselmus van Canterbury, Ondenkbaar dat U niet bestaat, ingeleid 
door W. Verbaal, Kampen, 2011. Volgens Hegel berust dit bewijs op de absolute 
idee, ofwel de eenheid van begrip en werkelijkheid, waarvan dus het wezen causa 
sui zou zijn; zie Werke 17, ‘Vorlesungen über die Beweise vom Dasein Gottes, 
Erste Vorlesung’, pp. 352-356: “Ich gebe darum sogleich den allgemeinen 
Sinn an, in welchem das vorgesetzte Thema, die Beweise vom Dasein Gottes, 
genommen und der als der wahrhafte aufgezeigt werden wird. Dieser Sinn ist 
nämlich, daß sie die Erhebung des Menschengeistes zu Gott enthalten und dieselbe 
für den Gedanken ausdrücken sollen, wie die Erhebung selbst eine Erhebung des 
Gedankens und in das Reich des Gedankens ist. (…) Gott ist Geist, nur für den 
Geist, und nur für den reinen Geist, d.i. für den Gedanken; (…) Diese Erhebung 
des denkenden Geistes zu dem, der selbst der höchste Gedanke ist, zu Gott, ist 
es also, was wir betrachten wollen.” Binnen de hegeliaanse context berust het 
ontologisch Godsbewijs – waarvoor dat van Anselmus prototypisch is – op de 
absolute idee, ofwel de eenheid van begrip en werkelijkheid, waarvan het wezen 
causa sui is. Zie Werke 17: ‘Ausführung des teleologischen und ontologischen 
Beweises in den Vorlesungen über Religionsphilosophie vom Jahre 1827’, p. 
527: “(Die) Einheit des Begriffs und Seins (= de Idee) ist Voraussetzung (…).” 
Hegels filosofie is de concrete ontvouwing van (het begrip) van de absolute idee 
en zodoende in haar totaliteit het concrete Godsbewijs, in de zin van Hegel.       

749 Naar het metafysische, p. 95.  
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Dergelijke ‘metafysische’ analyses beperkten zich wat betreft het bestaan 
van het wezen tot de bepaling van de mogelijkheid van bestaan van het wezen. 
Dat wil zeggen: dat, zolang de analyse van het wezen geen tegenstrijdigheid 
van elementen binnen het wezen kon aantonen, van het wezen gezegd kon 
worden dat het zou kunnen bestaan. Als het wezen daadwerkelijk bestond, dan 
was dat bestaan slechts een lege toevoeging aan de volheid van het wezen.750 

Hedendaagse metafysici hebben echter laten zien dat integendeel bestaan 
en wezen van concrete dingen werkelijk onscheidbaar zijn.751 Dat ze op grond 
van ons eindig menselijke kennen en denken te onderscheiden zijn, en daarmee 
schijnbaar ook te scheiden, de toedracht waarmee het essentialisme heeft 
gewerkt, dat is een andere zaak.

Er bestaat dus weliswaar een innerlijke verhouding tussen beide termen – 
zowel bestaan zonder inhoud, als inhoud zonder bestaan met betrekking tot 
werkelijke, eindige dingen is iets zinloos –, maar de vraag doet zich voor of dit 
een gelijkwaardige verhouding is, of dat daarentegen een van beide termen in 
deze verhouding de primaire is. Kort samengevat: vooropgesteld dat zijn en 
wezen een innerlijke, onverbrekelijke verhouding tot elkaar bezitten, geldt 
voor eindige zijnden, dat het zijn in deze verhouding het doorslaggevende is. 
Het is de zijnsact die de wezenheid doet zijn.752

In hoeverre kan er sprake zijn van een noodzakelijk zijn van de zijnden?

Zodoende geldt voor eindige zijnden weliswaar, in tegenstelling tot de 
opvatting van het van het zijn abstraherende essentialisme, dat hun zijn en 
wezen een innerlijke, en in die zin noodzakelijke, verhouding bezitten, maar 
daarmee is hun zijn als zodanig nog niet noodzakelijk. Integendeel, de eindige 
zijnden kunnen niet voor hun eigen zijn instaan, was hun zijn in zichzelf 
noodzakelijk dan waren ze onvergankelijk. Zo is dus daarentegen het zijn van 
de eindige zijnden contingent, zij zijn naar hun zijn toevallig, in die zin dat ze 
evengoed kunnen niet-zijn.

750 Een van de bekendste vertegenwoordigers daarvan is Avicenna; zie F.C. 
Coppleston,  a.w., p. 119: “(…) existence is an ‘accident’ of created substances.” 

751 Naar het metafysische, p. 94 e.v.: “De dubbele betekenis van ‘zijn’ en ‘zijnde’ 
en het object van de metafysiek volgens het essentialisme”; p. 110: “(...) ieder 
onderscheid tussen daadwerkelijk zijn of bestaan en de wezenheid als inhoud, 
(...), (is) volkomen irreëel, het is een louter gedacht onderscheid, een louter 
denkmaaksel.” 

752 Naar het metafysische, p. 104/105: “De concrete wezenheid is als het ware in 
het bestaan geresorbeerd; zij is niets anders dan een wijze van het bestaan zelf. Er 
is dan ook geen reëel onderscheid tussen de concrete wezenheid als inhoud en 
het bestaan (...).”
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In de traditie wordt deze toedracht “evengoed kunnen niet-zijn, maar 
desondanks te zijn” begrepen als het participeren van het zijn van de eindige 
zijnden aan het absolute zijn. Deze contingentie in het zijn moet echter scherp 
onderscheiden worden van het zó-zijn van de van elkaar onderscheiden 
eindige dingen en hun daarmee gepaard gaande toevallige ontstaan en vergaan, 
dus de contingentie van het zijn en weer niet-zijn, van de zo-zijnde dingen in 
hun onderlinge samenspel. Op deze vormen van contingentie – het zijn en het 
zo-zijn van de eindige dingen alsmede de contingentie van hun ontstaan en 
vergaan – komen we hieronder uitvoeriger terug.753 

De essentie-existentie structuur van de eindige zijnden is echter op zichzelf 
nog niet compleet, daar deze ook nog stoffelijk – modern: als “materie” – 
bepaald kunnen zijn volgens de materie-vorm structuur. Beide structuren 
moeten niet met elkaar verward of vereenzelvigd worden. De vraag is dan 
hoe deze onderscheiden structureringen van de stoffelijke zijnden zich weer 
innerlijk tot elkaar verhouden.

De eindige stoffelijke zijnden vormen een complex geheel van de twee 
structuren essentie-existentie en materie-vorm. Van het eerste koppel kan 
gezegd worden, gezien zijn contingentie in het zijn, dat het zijn daarvan berust 
op deelhebbing aan het absolute zijn; deze deelhebbing constitueert zijn 
eindigheid in de eerste graad. Voor het tweede koppel daarentegen geldt dat zijn 
‘materialiteit’ gelegen is in zijn deelhebbing aan het eerste. Dus de materie-vorm 
structuur ontleent haar zijn aan het zijn van de essentie-existentie structuur. 
Dientengevolge vertegenwoordigt de materie-vorm structuur eindigheid in de 
tweede graad. Want ook de vormen, hoewel deze de essentie gestalte verlenen, 
zijn uit zichzelf nog niet zijnde, zij ontlenen hun zijn aan de existentie van het 
metafysisch ‘compositum’.754 Uit het deelhebben aan een bepaalde essentie-
existentie structuur, de structuur die steeds weer geldt voor een bepaalde soort 
van dingen, in de zin van een bepaald zo-zijn onderscheiden van het zo-zijn van 
andere dingen, vloeit zodoende een veelheid, – de materialiteit, het onderscheid 
– van bepaalde stoffelijke, tot een bepaalde soort behorende, zijnden voort. Of 
omgekeerd: de ontegenzeglijk aantrefbare veelheid van stoffelijke, tot een 
bepaalde soort behorende, dingen berust dus op hun deelhebbing aan hun 
gemeenschappelijke, met de betreffende soort corresponderende, essentie-
existentie structuur.

753 De twee in zich zinvolle betekenissen van ‘niets’ die Hollak onderscheidt: Causa 
sui, p. 162.

754 Het is dan ook met betrekking tot het metafysisch compositum dat er van graden 
in het zijn gesproken kan worden; naar de mate waarin een zekere essentie-
existentie structuur een intensere verhouding tot het absolute zijn bezit, heeft 
deze een hogere zijnsgraad.



Positieve en negatieve kritiek op Hegels filosofie

379

Eindigheid van het essentie-existentie ‘compositum’ impliceert, uiteraard, 
onvolmaaktheid; dat wil zeggen, dat het compositum op verwerkelijking van 
zichzelf georiënteerd is, het is niet kant en klaar. De vormgeving van en aan de 
essentie-existentie is dan de manifestatie van dit streven; vandaar dat de mens 
als eindige lichamelijke geest zich als geestelijk wezen via zijn lichamelijkheid, 
via zijn stoffelijke bestaan, tot uitdrukking brengt, zichzelf vorm geeft.755

In het oorspronkelijke aristotelische denken constitueerde de materie-vorm 
structuur van het (stoffelijke) zijnde tevens en volledig het zijn ervan. Daar kan 
echter de volgende constatering van Hollak tegenover worden geplaatst, die 
inzicht geeft in de hierboven uitgelegde verhouding van beide structuren. 

“(Door) (…) het essentiële onderscheid tussen de reële essentie-
existentiestructuur van het metafysisch compositum en de materie-
vormstructuur van het ‘fysisch’ compositum scherp naar voren te brengen, 
overschreed St. Thomas op radicale wijze de Griekse denksfeer die, 
gebonden aan het vorm-materieschema, op deze twee laatste beginselen 
moest blijven steunen. Want door te laten zien dat het fysisch compositum 
juist als compositum, dus als een derde, onderscheiden van zijn beide 
componenten (‘materie’ en ‘vorm’), bestaat, maar dat daarentegen het 
metafysisch  compositum juist niet als compositum bestaat, daar het hier 
zijn essentie zelf is die bestaat of, beter gezegd, zijn bestaan heeft, kon hij het 
eindige zijnde juist als zijnde in een directe en volstrekte afhankelijkheid van 
het oneindige zijn, ( ...), zichtbaar maken.”756

Afgezien van de uiteindelijke conclusie, waarover in verband met Hegel 
hieronder echter meer, gaat het ons voorlopig om de hier door Hollak 
verwoorde vaststelling, dat de materie-vorm structuur haar zijn, dat is “de derde” 
in dit citaat, ontleent aan het metafysisch, het essentie-existentie ‘compositum’, 
daar het daaraan participeert. Dus kort samengevat: de klassieke materie-vorm 
structuur levert nog niet in sterke zin het zijn van het zijnde op. Dat heeft tot 
gevolg dat het tot begrip brengen van de materie-vorm structuur nog niet een 
volledige metafysica van het zijnde als zijnde kan zijn. 

De metafysische analyse van het stoffelijke zijnde naar zijn concrete 
volheid, met als hoogste resultaat verdiept menselijk zelfbegrip, kan, gezien 
de complexiteit daarvan, op diverse dwaalwegen geraken, juist wat betreft dat 
zelfbegrip.

Met betrekking tot de verhouding essentie-existentie dreigt het gevaar van 
essentialisme. Voor de verhouding essentie-existentie en materie-vorm bestaat 

755 Hegel heeft – ten dele – de ontwikkeling van deze verhouding in de subjectieve 
geest geëxpliciteerd.

756 Scheppingsidee, p. 306.
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de mogelijkheid dat het zijn in sterke zin aan het materie-vorm compositum 
wordt toegekend waardoor de essentie-existentie daar volledig in opgaat, 
ofwel ermee vereenzelvigd wordt. Bovendien kan er ook nog essentialisme 
optreden binnen laatstgenoemde vertroebeling. Dat er mogelijk nog andere 
verwarringen met betrekking tot deze verhoudingen kunnen optreden, laten 
we verder buiten beschouwing. 

Maar al deze bepalingen en structuren, die in eerste instantie ontleend waren 
aan de omgang van de menselijke geest met de dingen van de werkelijkheid, en 
waarmee in zekere zin op wijsgerige wijze gepoogd werd ook de absoluutheid 
van de dingen zelf tot uitdrukking te brengen, kunnen ook nog op het absolute 
als zodanig van toepassing geacht worden.

Het is het model van het essentialisme – van de (neo-)scholastiek – met het 
primaat van het wezen, berustend op de essentie-existentie structuur van de 
eindige zijnden en de wijze waarop deze voor ons eindig kennen en denken 
gegeven zijn, dat in de moderniteit op de idee van het absolute is toegepast.757  In 
Hegels logica vinden we deze, aldaar in hun complexe verhouding ontwikkelde, 
termen terug als de leer van het zijn en de leer van het wezen.758 

Met die ontwikkeling heeft Hegel kennelijk de innerlijke verhouding van 
existentie en essentie, die het abstraherende essentialisme negeerde, willen 
ontvouwen.759 Maar het heeft er toch alle schijn van dat hij in de valkuil van 

757 Maar ook, zeker in deze tijd, een verabsolutering van de zijnden als stoffelijk, door 
aan het stoffelijke heelal een absolute betekenis te geven, kortweg geformuleerd 
als: ‘daarbuiten’ is er ‘niets’. Waardoor tegenwoordig het stoffelijke heelal 
schijnbaar een gelijke status krijgt als het traditionele esse subsistens; wat 
een pervertering daarvan is, daar het stoffelijke op grond van zijn wezenlijke 
moment van verdeeldheid nooit een absoluut, volmaakt uitgangspunt als ‘esse 
subsistens’ kan zijn.

758 Het “zijn” staat dan voor de zijnsvorm “verschijnen”, waarbij deze zijnsvorm 
in de vorm der onmiddellijkheid bepaald is als “onbepaalde veelheid”. Vgl. met 
die sinnliche Gewißheit van de zelfstandige Phänomenologie des Geistes waar de 
veelheid van de verschijnende dingen zich tot de algemene vormen van het “hier” 
en het “nu” ontwikkelt; en § 418 uit de ‘Phänomenologie’ van de geestesfilosofie, 
waar over de verschijnende dingen wordt gesteld, dat daarvan slechts gezegd kan 
worden dat ze “zijnde”, “iets”, “bestaande dingen”, “onderscheiden dingen” zijn. 
De veelheid die zich in de leer van het zijn tot een zodanig samenhangend geheel 
ontvouwt – als eenheid van kwaliteit en kwantiteit, das Maß –, dat daarmee het 
“wezen”, het beginsel van alle “zijn” naar voren kan treden. Het verschijnende 
zijn heeft zijn grond in het wezen. Het wezen moet verschijnen, wat het ook 
doet, want ware werkelijkheid manifesteert zich, en wel in het bijzonder met 
betrekking tot, en als, het redelijke “zijnde” mens. 

759 Zie zijn ironische kritiek op de “100 talers” van Kant, waarvoor het zijn voor het 
begrip ervan niets toe deed, behalve, zoals Hegel terecht opmerkte, “voor mijn 
geldbeurs”; zie WU 6, § 51.
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het primaat van de essentie ten opzichte de existentie is getrapt en dat hij 
bovendien deze complexe structuur te zeer met het materie-vorm compositum 
heeft vereenzelvigd. 

Wat betreft het eerste: voor Hegel is het wezen het “in het andere als andere 
bij zich zijn”. Zijn is relationeel, dat is het wezen van het zijn. Met deze wijsgerige 
vaststelling, als resultaat van een wijsgerige ontwikkeling van zijnsvormen, is 
op zichzelf niets mis, integendeel, het heeft een diepzinnig inzicht opgeleverd. 
Maar of daarmee “alle zijn” en met name het zijn van de eindige zijnden in 
sterke zin ‘verklaard’ is, kan betwijfeld worden.

Hegel heeft laten zien, dat: 

“(…) die wahre Wesenheit von Etwas (ist), (…) daß es sein Seyn in einem 
anderen hat (…).”760 

Dat wil zeggen: in zoverre een eindig “iets” iets in zichzelf is, is het 
onderscheiden van het andere – dus heeft het in die zin een relatie tot het 
andere – en in zoverre “iets” zich onderscheidt van het andere – dus ook in die 
zin betrokken is op het andere – is het iets in zichzelf. Deze betrekkelijkheid vat 
Hegel als het wezen van enigerlei “iets” op. Hier wordt dus zijn (van “iets”) naar 
zijn wezen als de synthetische identiteit uitgedrukt: de identiteit van identiteit 
en onderscheid. 

In de meest omvattende zin is de absolute grond van de eindige dingen 
gelegen in hun innerlijk relatie met de absolute geest. Maar, Hegel blijft echter 
steken in het begrip van de onvolmaakte, de eindige vorm, daarvan daar deze 
totaliteit van absolute grond en de eindige “gegronde” dingen de totaliteit van 
het fysisch compositum betreft.

Hegel heeft het eerste hoofdstuk van de wezensleer in de Kleine Logica, het 
eerste deel van het systeem, de titel gegeven Das Wesen als Grund der Existenz  
waarbij de Existenz inderdaad bepaald wordt als de veelheid van “existierenden” 
die “(…) eine Welt gegenseitiger Abhängigkeit (…)” vormen. Dus de existentie 
van de dingen, in de zin van hun opgeheven ‘sterkere’ zijn ten opzichte van 
het aanvankelijk abstracte zuivere zijn, dat ‘sterke’ zijn is gelegen in de totale 
innerlijke samenhang, die dientengevolge hun wezen is. Deze “Welt” vindt zijn 
voltooiing in “Die Wirklichkeit”, die aanvankelijk nog de eenheid van “Wesen” 
en “Existenz” is in de vorm der onmiddellijkheid. De werkelijkheid blijkt 
tenslotte in Hegels explicitering van de samenhang van oorzaak en gevolg 
zichzelf, volgens zijn eigen wezen als deze innerlijke relationaliteit, als oorzaak 
te constitueren.

760 WU 6, § 121, p. 152.
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Hegel geeft op verschillende plaatsen761 terecht aan dat het “zijn” van een 
oorzaak, in de zin van haar zo-zijn, dat is: oorzaak te zijn, gelegen is in het gevolg 
dat deze bewerkstelligt, en dat hetzelfde geldt voor het gevolg als gevolg. Dus 
het ligt in het wezen van de oorzaak zelf, namelijk een gevolg hebbend, dat deze 
oorzaak is, en omgekeerd. De logica van deze toedracht – de relatie oorzaak-
gevolg is zijnsrelatief ten opzichte van de relatie gevolg-oorzaak –, namelijk 
het wezen van de relatieve tegenstelling, toegepast op de totaliteit zoals deze in 
de laatste logische sluitreden tot uitdrukking komt, leidt tot de conclusie: in de 
concrete totaliteit zelf, dat is het concrete totale zijn als het gevolg, ligt haar eigen 
oorzaak als het wezen besloten. Zo is dan op het einde van het systeem, in de 
derde logische sluitreden, geëxpliciteerd dat het wezen van de werkelijkheid 
causa sui is.762 Vandaar dat Hegel de oorzakelijkheidsverhouding van oneindig 
zijn (‘oorzaak’) en eindig zijn (‘gevolg’) als deze relatieve tegenstelling ziet, en 
deze zich in elkaar weerspiegelende verhoudingen tezamen als grond, als het 
“zichzelf scheppen” van deze totaliteit.763

Dat impliceert, dat de identiteit van de eindige zijnden pas in de zichzelf 
constituerende, relationele totaliteit concreet is. Eenvoudig gezegd: de 
eindige zijnden zijn pas zichzelf in de concreet ontwikkelde totaliteit; dat is 
wat de synthetische identiteit, de identiteit van identiteit en onderscheid tot 
uitdrukking brengt. De identiteit die in absolute zin door de absolute geest als 
de absoluut-redelijke eenheid van natuur en geest wordt vertegenwoordigd. 
Specifiek op het niveau van de eindige geest: de individuele mens die pas 
concreet mens is, respectievelijk kan zijn, in relatie met het andere en de 
anderen, in de vrije samenleving.

In het thomisme, als wijsgerige uitdrukking van de joods-christelijke 
scheppingsidee, is de identiteit primair in de onmiddellijke relatie met het 

761 Zie: Werke 17, p. 494/495 en WU 3, p. 408: “Die Wechselwirkung ist daher nur 
die Causalität selbst; die Ursache hat nicht nur ein Wirkung, sondern in der 
Wirkung steht sie als Ursache mit sich selbst in Beziehung.’

762 WU 6, § 153: “Die Ursache ist daher an und für sich Causa sui.”
763 In het magazine The Believer (www.believermag.com), maart 2003, laat de 

filosoof Galen Strawson, zoon van de analytisch-filosoof P.F. Strawson, zich 
aan de hand van Nietzsche op de volgende, negatieve wijze uit over de causa-
sui idee: “The causa sui is the best self-contradiction sofar; it is a sort of rape 
and perversion of logic. But the extravagant pride of man has managed to 
entangle itself profoundly and frightfully with just this nonsense. The desire for 
‘freedom of the will’ in the superlative metaphysical sense, which holds sway 
unfortunately, in the minds of the half-educated; the desire to bear the entire 
and ultimate responsibility for one’s actions oneself, and to absolve God, the 
world, ancestors, chance, and society involves nothing less than to be precisely 
this causa sui and with more than Baron Munchhausen’s audacity, to pull oneself 
up into existence by the hair, out of the swamps of nothingness.”
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absolute, dat is de schepper, gelegen en berust, vanuit dit perspectief gezien, 
de hegeliaanse identiteit op deze oorspronkelijke identiteit. Deze hegeliaanse 
identiteit van het absolute is dus de gevolgelijke eenheid, die Hollak in zijn 
‘Wording van de menselike geest’ noemt.764

Schept de schepper de eindige zijnden of zichzelf? De causa-sui idee als de 
idee van de zelfschepping van het absolute 

De hegeliaanse idee van de zelf-schepping van het absolute is radicaal 
verschillend van de scheppingsverhouding oneindig-eindig bij Thomas van 
Aquino. In onze bewoordingen: vanuit het eindige zijn zelf gezien is het eindige 
een effect, wat betreft het “niet voor eigen zijn kunnen instaan en desondanks 
te zijn”, een ‘product’ van het absolute en daarmee is, binnen dit perspectief, 
het absolute ‘oorzaak’ van het eindige. Met betrekking tot het absolute zijn zelf 
is het eindige zijn geen ‘gevolg’ of effect en het absolute zijn dus ook niet de 
‘oorzaak’ daarvan, in die hierboven geschetste relationele zin.

Om het verschil tussen oorzaak-en-gevolg en de scheppingsverhouding 
te verduidelijke, geven wij het volgende voorbeeld: bepaalde menselijke 
handelingen leveren een bepaald product op, dergelijke handelingen zijn 
transiens, veruitwendigen zich en blijven niet in zichzelf besloten. Het “zagen, 
schaven en timmeren” blijft niet besloten in het zagen, schaven en timmeren, 
maar levert een tafel op. Een wilsdaad daarentegen, zoals een bepaald besluit 
of een innerlijke houding die men tegenover iets inneemt, is immanent, is in 
zichzelf besloten. De gewilde daad – het zagen, schaven, timmeren –, naar 
aanleiding van de daaraan voorafgaande wilsdaad – de overwegingen en het 
besluit een tafel te maken –, bewerkstelligt echter een bepaald uitwendig 
resultaat, is zodoende transitief.

Geheel anders ligt dit ‘produceren’ ten aanzien van het absolute zijn. Vanuit 
het absolute is de absolute handeling die “schepping” heet geen transitieve 
handeling, maar een immanente, vrije daad, want deze handeling is niet in die 
zin afhankelijk van het ‘resultaat’ om zich als ‘oorzaak’ te kunnen constitueren. 
Het is de relatie van het laten deelhebben van het eindige zijn aan het absolute 
zijn. Deze absolute, immanente handeling is echter vanuit het eindige zelfzijn 
gezien schijnbaar een transitieve handeling: daar het zich als het effect van een 
producerende handeling opvat.765

764 Wording, p. 84.
765 De eerste verzen van de Thora – het Bijbelboek Genesis – over de schepping 

roepen inderdaad een beeld op van God als een een soort handwerksman of 
ingenieur die “hemel en aarde” tot aanschijn brengt. De tijdsduur, de dagen die 
daarvoor nodig zouden zijn geweest, benadrukken nog eens het beeld van het 
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In het absolute is er geen reëel onderscheid tussen ‘oorzaak’ en ‘gevolg’, en 
daarmee heeft het absolute zijn, in díe zin, geen reële oorzaak-gevolg relatie tot 
zijn schepping. Het omgekeerde is echter wel het geval, het eindige zijn heeft 
een afhankelijkheidsrelatie, en daarmee in zoverre een reële relatie tot het 
absolute zijn. Dat deze afhankelijkheidsrelatie eigenlijk een secundair aspect is 
van het geheel van de verhouding absoluut zijn-eindig zijn, zullen we wanneer 
we de “persoon” bij Scheler in paragraaf 7 behandelen, nader verklaren.766 

Hegels ontwikkeling van de causa-sui idee als de idee van de zelfschepping 
van het absolute

Hegel heeft Spinoza’s causa-sui idee tot de dynamiek van het verwerkelijkings-
proces van het absolute ontwikkeld. Deze problematiek kan kort en bondig 
samengevat worden door de vraag naar de verhouding van “Sein” en “Seiendes”, 
ofwel de verhouding van (Spinoza’s) absolute substantie en eindige zijnden.767 

scheppen als een “karwei” dat tijd vergt. Het is duidelijk dat men toentertijd 
niets anders dan beelden uit de menselijke praktijk had om de scheppingsdaad 
tot uitdrukking te brengen, namelijk als in het zijn gesteld zijn door “iets anders”, 
een handeling waartoe het zelf niet in staat is. In zoverre is dus inderdaad vanuit 
het perspectief van het eindige zijn het absolute oorzaak van het “er zijn” in 
absolute zin van het eindige zijn. Maar deze oorzaak-gevolg relatie vanuit het 
perspectief van het eindige zijn is niet van toepassing op het absolute, volmaakte 
zijn.

766 Scheppingsidee, p. 312. Het gaat dan om de intersubjectieve relatie die niet 
vereenzelvigd mag worden met de afhankelijkheidsrelatie, noch in de zin van 
een relatieve tegenstelling die de identiteit van de beide termen in het zijn zou 
constitueren. Zoals wel bijvoorbeeld het geval is bij moeder-dochter, waarbij de 
‘functie’ van de één (: moeder-zijn) de ‘functie’ van de ander (: dochter-zijn) in 
hun wederzijdse relatie zou bepalen, en omgekeerd. De scheppingsrelatie moet 
primair als intersubjectieve, dat is reële relatie – hier ook van de kant van het 
absolute zijn als zelfmededeling –, en niet primair als afhankelijkheidsrelatie, 
zoals bij Thomas nog het geval is, begrepen worden: zie Scheppingsidee, p. 314.  

767 Het gaat om de vraag naar “de aard van dat absolute zijn dat, als de werkelijke 
en zinvolle grond (…) voorafgaat” aan de problematiek van de differentie 
van Sein en Seiendes, waarvan Hegel heeft laten zien dat het wezen van die 
laatste verhouding de causa-sui-idee is; zie Causa sui, p. 162. In verband met 
Heidegger. Alberto Rosales, Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem 
der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger, Den Haag, 1970, p. 104/105: 
“Die ontologische Differenz ist nicht etwa ein theoretisches Abheben von zwei 
Vorhandenen, sondern das Ganze der gekenzeichneten Bezüge. In ihnen sind 
Sein und Seiendes ebensowohl grundlose und in sich ruhende Gründe, als 
auch Grund für einander. Darin zeigt sich, dass sie nicht nur auseinandergehen 
sondern auch in ihrem gegenseitigen Sichbedingen, eine Einheit bilden. In dieser 
gegenseitigen Bedingtheit beider Gründe behält das Sein freilich eine Priorität. 
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De algemene, intelligibele structuur van deze verhouding heeft Hegel in zijn 
Logik geëxpliciteerd, waarin wordt aangetoond, dat de verhouding van Sein en 
Seiendes een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie is. 

Spinoza’s absolute substantie – Sein – is zodoende tot subject ontwikkeld: 
het in het andere als andere bij zich blijvende. Het algemene zijn wordt 
vertegenwoordigd door de zijnden die op hun onderscheiden wijzen gestalte 
daaraan geven, terwijl omgekeerd de eindige zijnden het zijn vooronderstellen 
en dat zodoende voor alle zijnden algemeen is. 

De verhouding bij Spinoza van absolute substantie en (eindige) modi – die 
geen substantialiteit, dus geen zelfstandigheid bezitten – kan met het volgende 
voorbeeld worden verduidelijkt. De absolute substantie kan daar worden 
voorgesteld als een oneindig plat vlak waarover ontelbaar vele, elkaar kruisende 
lijnen lopen. Het mozaïek van vlakjes dat zodoende het oneindige vlak bedekt,768 
stelt de eindige zijnden voor waarvan de kruisende lijnen hun bepalingen en 
grenzen, en wel hun wederzijdse grenzen, zijn, de grens van de een is tegelijk 
de grens met en van de ander. De eindige vlakjes hebben zodoende geen eigen 
substantialiteit, ze zijn slechts modi van de absolute substantie, die de enige 
substantie is. Ofwel, in termen van de relatie Sein en Seiendes: de eindige 
zijnden vallen volledig samen met het algemene zijn, de absolute substantie. 
Op deze wijze wordt schijnbaar het, door God als causa sui in positieve zin 
te bepalen, teloor gaan van het zuivere onderscheid tussen oneindig en eindig 
wezen opgeheven door dus de eigen substantialiteit van de eindige substanties 
te ontkennen; want daarmee is de absolute substantie de “enige” en dus de 

Es selbst gewährt nämlich erst den Raum, in dem das Seiende ein Grund sein 
kann. Solche Bezüge von Sein und Seienden sind, aber sie sind nicht vorhanden. 
Obwohl des Seiende in ihnen mitspielt, sind sie gar nichts Ontisches. Diese 
Differenz ist ontologisch, weil dieses Aus-einander und Zu-einander nicht nur das 
Sein selbst ermöglicht, sondern auch als Verstehen und Befindlichkeit selbst Sein 
ist. Das Wesen der Endlichkeit ist das Seinverständnis. Weil endlich, gabelt sich 
diese in Verstehen und Befindlichkeit. Deshalb geht das in diesen offenbare Sein 
in den Unterschied von Was- und Dass-sein auseinderander. Damit ermöglicht 
sich die Endlichkeit die einzige Art, in der sie sein kann: den Unterschied von 
Sein und Seiendem. Die Endlichkeit ist die ontologische Differenz selbst.”; p. 177: 
“Ist der Tod die Möglichkeit der Unmöglichkeit des eigensten Seinkönnens, 
dann ist das Vorlaufen der ontologische Grund dafür, dass sich das Existierende 
existenziell in seinem Sein versteht. Das Vorlaufen ist Möglichkeit eigentlicher 
Existenz. In ihm bringt sich das Existierende vor seine Eigentlichkeit und seine 
faktische Uneigentlichkeit, es weis um seine Wahrheit und Unwahrheit. Der 
Tod bringt nicht nur die mögliche Nichtigkeit des Seins dieses Seienden in sich, 
sonder auch des Seins slechthin, zu dessen Nichtigkeit die Unwahrheit gehört. 
Steht es damit so, dann ist zu vermuten, dass im Vorlaufen und in der zu ihm 
gehörigen Befindlichkeit der eigentliche Vollzug der ontologischen Differenz liegt.”   

768 Let wel, het ligt er niet bovenop, maar valt er volledig mee samen.
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‘oneindige’, maar wel als causa sui in positieve zin bepaald en dientengevolge 
toch met eindigheid behept. Terwijl we omgekeerd zouden kunnen zeggen, dat 
het mozaïek van het samen-zijn van de oneindig vele vlakjes het oneindige vlak, 
ofwel de absolute substantie vormen. Zeer eenvoudig gesteld wordt in Hegels 
Logik deze dubbelzijdige verhoudingswijze concreet ontwikkeld.

Als resultaat van deze ontwikkeling is Spinoza’s cogitatio – de “denking” 
–, niet meer slechts een oneindig attribuut van de absolute substantie, maar 
is deze als de Vernunft – als het zelfbegrip van het verstandelijk-categoriale – 
tot het middelpunt van dit proces verheven. Spinoza’s abstracte, eenzijdige 
noodzakelijkheidsverhouding van natura naturans–natura naturata, dat is de 
verhouding tussen de ‘scheppende’ God – de absolute substantie=causa sui – en 
de ‘geschapen’ eindige dingen, heeft Hegel als relatieve tegenstelling opgevat 
en tot begrip gebracht.

Zodoende was hij in staat om deze, op grond van de daaraan inherente 
absolute rede, dialectisch te ontwikkelen, ofwel: de eindige menselijke rede 
zo te doordenken dat haar innerlijke relatie met de absolute rede tot begrip 
gebracht kon worden.769 770

Daarmee is de starre, eenzijdige noodzakelijkheidsverhouding771 in 
Spinoza’s filosofie tussen de absolute substantie en haar oneindige attributen 
en de eindige modi ontwikkeld tot het eeuwige verwerkelingsproces dat uit het 
absolute subject als deze totaliteit voortvloeit. 

Hegel karakteriseert deze verhouding bij Spinoza als akosmisme, dat wil 
zeggen, dat in Spinoza’s systeem more geometrico de eindige modi of zijnden 
geen eigen substantialiteit toekomt. Om deze toedracht tot in haar uiterste 
consequentie door te voeren, zouden we kunnen zeggen, dat in Spinoza’s 
wereldbeeld de eindige zijnden eigenlijk niet bestaan, of beter gezegd: geen 
eigen bestaan hebben. Met als keerzijde daarvan, dat de absolute substantie, 
God, de enige substantie is die bestaat. 

Hegels filosofie is mede en in fundamentele zin een uiteenzetting die deze 
scheve verhouding recht zet, zoals uit het volgende citaat blijkt. 

769 De absolute geest als de absolute rede is zodoende de absolute grond=causa sui 
voor de eindige rede; vgl. bijvoorbeeld met Causa sui, p. 160 “(…) bij Leibniz 
voldoet alleen de gedachte van Causa sui in positieve zin (= God) in volle zin aan 
zijn ‘Satz vom Grund’ (…).”

770 Hierbij moet echter opgemerkt worden, dat Hegel deze relatie weliswaar 
dialectisch ontwikkelt, maar dat het uiteindelijke begrip van deze ontwikkeling 
de dialectiek overschrijdt daar het deze verhouding nu juist als zodanig tot 
uitdrukking brengt en dus niet meer met de dialectiek daarvan vereenzelvigd 
kan worden.

771 De eindige modi die noodzakelijkerwijs uit Gods wezen voortkomen.
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“(…) es (ist) Resultat der Philosophie, daß Gott das absolut Wahre, das an und 
für sich Allgemeine, alles Befassende, Enthaltende und allem Bestandgebende 
ist. Und in Ansehung dieser Versicherung können wir uns ebenso zunächtst 
auf das religiöse Bewußtsein berufen, welches die Überzeugung hat, daß 
Gott das absolut Wahre überhaupt ist, von dem alles ausgeht und in das 
alles zurückgeht, von dem alles abhängig ist, und daß sonst anderes nicht 
absolute, wahrhafte Selbständigkeit hat. Das ist nun der Inhalt des Anfangs. 
Dieser Anfang ist wissenschaftlich noch abstrakt; so voll die Brust von diese 
Vorstellung sein kann, so ist es im Wissenschaftlichen nicht darum zu tun, 
was in der Brust, sondern um das, was herausgesetzt ist als Gegenstand für 
das Bewußtsein, näher für das denkende Bewußtsein, – was die Form des 
Gedankens erlangt hat. Dieser Fülle die Form des Gedankens, Begriffs zu 
geben, ist das Geschäft unserer Wissenschaft. (…) Wenn wir diesen ersten 
Inhalt so auffassen, so können wir uns ausdrücken: Gott ist die absolute 
Substanz, die allein wahrhafte Wirklichkeit. Alles andere, was wirklich ist, 
ist nicht für sich wirklich, hat kein Bestehen für sich; die einzig absolute 
Wirklichkeit ist allein Gott; so ist er die absolute Substanz. Hält man diesen 
Gedanken so abstrakt fest, so ist es allerdings Spinozismus.”772   

Dus de idee van het absolute – in de zin van Spinoza’s God als causa sui – is in 
Hegels filosofie voorondersteld, maar niet direct als uitgangspunt genomen,773 
zoals dat daarentegen wel bij Spinoza het geval is.774

Hegel bedoelde dus, dat om tot de idee van God te komen niet de eindigheid 
het absolute uitgangspunt moet zijn, maar dat aan de eindigheid als uitgangspunt 
van de dialectische ontwikkeling de idee van God zelf (: het absolute) ten 
grondslag ligt, zoals door Spinoza gesteld met zijn eerste definitie van God 
(als causa sui). Dat uitgangspunt is voor Hegel in het systeem, nadat door de 
zelfstandige Phänomenologie des Geistes het innemen van dat standpunt mogelijk 
is gemaakt, de Logik, het wezen van God voorafgaande aan de schepping van 
de eindigheid; dan pas wordt het mogelijk om ‘God’=het Begriff=absolute 
intelligibilliteit en eindige werkelijkheid – de relatie Sein en Seiendes=causa sui 
– innerlijk met elkaar te verbinden en is Spinoza’s God=absolute substantie 
niet meer abstract en is Spinoza’s akosmisme opgeheven.  Op het eind van het 

772 Werke 16, p. 92 en p. 94; “so abstrakt fest” en “Spinozismus”: onze cursivering.   
773 Met name in de zelfstandige Phänomenologie des Geistes is het sinnliche 

Bewußtseyn het uitgangspunt, maar daarbij is het absolute voorondersteld en 
dat allereerste begin is tevens het absolute in de vorm der onmiddellijkheid.

774 Waarbij toch ook bij Hegel een innerlijke noodzakelijkheidsverhouding tussen 
het bestaan van het oneindige zijn, het absolute en het bestaan van het eindige 
zijn, de eindige zijnden – met name de mens – bestaat, al is deze dan niet meer 
eenzijdig, zoals bij Spinoza, maar als wederkerig ontwikkeld.



388

Deel 2 – Hoofdstuk 4

systeem is de absolute substantie tot absoluut subject (: het absolute “in het 
andere als andere bij zich zijn”), tot absoluter Geist ontwikkeld. 

Wij citeren hieronder Hegel uitvoerig in de context van onze beknopte 
behandeling van spinozistische uitgangspunten: 

“Gott ist mehr als lebendig, er ist Geist. Die geistige Natur ist allein der 
würdigste und wahrhafteste Ausgangspunkt für das Denken des Absoluten 
(...).”775

“Von den Philosophien, welchen man eben diesen Namen (nl. pantheïsme) 
gegeben, z.B. der Eleatischen oder Spinozistischen, ist schon früher (§ 50. 
Anm.) erinnert worden, daß sie so wenig Gott mit der Welt identifizieren 
und endlich machen, daß in diesen Philosophien diß Alles (nl. de totale 
veelheid die Welt is) vielmehr keine Wahrheit hat, und daß man sie richtiger 
als Monotheismen und in Beziehung auf die Vorstellung von der Welt, 
als Akosmismen  zu bezeichnen hätte. Am genauesten würden sie als die 
Systeme bestimmt, welche das Absolute nur (EB/FB: Nb. “nur”) als die 
Substanz fassen. (...)” en “nicht zur Bestimmung der Substanz als Subjekt 
und als Geist fortzugehen.”776

In de Werke 20, vanaf p. 157  over Spinoza, vinden we onder andere, p. 
166/167: 

“Diese Spinozistische Idee ist als wahrhaft, als begründet zuzugeben. Die 
absolute Substanz ist das Wahre, aber sie ist noch nicht das ganze Wahre; sie 
muß auch als in sich tätig, lebendig gedacht werden und eben dadurch sich 
als Geist bestimmen. (...) Wird nun bei dieser Substanz stehengeblieben, 
so kommt es zu keiner Entwicklung, zu keiner Geistigkeit, Tätigkeit. Seine 
Philosophie ist nur starre Substanz, noch nicht Geist; man ist nicht bei 
sich. (...) In die eine Substanz gehen alle Unterschiede und Bestimmungen 
der Dinge und des Bewußtseins nur zurück; so, kann man sagen, wird 
im Spinozistischen System alles nur in diesen Abgrund der Vernichtung 
hineingeworfen.”

In De roos en het kruis. De waardering van de eindigheid in het latere denken 
van Hegel777 van S. Griffioen treffen we passages aan waarin het in zekere zin 
ambigue van Hegels begrip van de innerlijke verhouding van eindig zijn en 
oneindig zijn wordt verwoord. Waarbij echter, menen we te kunnen zeggen, 
deze passages zelf weer ambigue trekken vertonen. Bijvoorbeeld: 

775 WU 6, § 50.
776 WU 6, § 573.
777 Amsterdam, 1976.
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“De non-identiteit (van het absolute en zijn bepalingen) is dus een schijn, een 
verdwenen onderscheid. (...) Hegel (noemt) het absolute de grond waarin de 
‘Bestimmungen’ ondergegaan zijn: ‘(…) das Absolute aber ist gegen sie der 
Grund, in dem sie untergegangen sind.”778 

Als Hegel het eindige in het absolute “te gronde” laat gaan, in de zin van 
het tot niets of nietigheid worden van eigen zijn, dan zou dat dus eigenlijk een 
terugval in het spinozisme zijn. Maar dat “te gronde gaan” betekent bij Hegel, 
dat het eindige zijn zijn grond (uiteraard) in het absolute (zijn) heeft. 

Griffioen gaat verder: 

“Het getuigt niet van kritische zin (te menen) dat op déze wijze de eindigheid 
‘gut begründet’ is en aan deze fundering haar zin en vrijheid ontleent. Immers, 
de eindigheid gaat àls eindigheid te gronde (...)”779

“Ongeacht (...) een uiterste veruitwendiging van het oneindige (EB/FB: met 
name de Zoon, Jesjoea, de Gezalfde), wordt het eindige toch slechts als 
een ‘verdwijnend onderscheid’, als iets dat eeuwig te voorschijn treedt en 
eeuwig verdwijnt, in de beweging van het absolute opgenomen.”780

Direct hierop aansluitend volgt een positieve waardering: 

“Als criticus van de filosofie van de eindigheid blijft Hegel formidabel. 
Men kan niet anders dan bewondering hebben voor de wijze waarop hij de 
dialectiek van de verzelfstandiging van het eindige, uitlopend op een pure 
negatie van dit eindige, in kaart brengt.” 781

Het ambigue van zowel Hegels visie op de relatie van het absolute en het 
eindige als van Griffioens interpretatie van deze visie – want dat Hegel toch 
ook de “verzelfstandiging” van het eindige, met name uiteraard van de eindige 
mens, tot uitdrukking heeft gebracht, wordt door Griffioen toegegeven – kan 
echter uit de wereld geholpen worden als de twee uitersten van zijn en wezen 
van de mens, namelijk diens totale zijnsafhankelijkheid èn zelfstandigheid, 
evenwichtiger tot uitdrukking worden gebracht. Dit laatste vormt toch de kern 
van Hollaks “werkelijke metafysica”.

Wel is het zo, dat bij Hegel de absolute individualiteit van de mens (= het 
zuiver geestelijke=forma subsistens; zie Hollak) niet voldoende tot haar recht 
komt en dat kan ertoe leiden, dat het individu bij Hegel “opgeofferd” wordt.

778 p. 200.  
779 p. 200.
780 p. 201.
781 p. 201.
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Hegel gaat verder: 

“(...) und das Besondere wovon er spricht, wird nur vorgefunden, 
aufgenommen aus der Vorstellung, ohne daß es gerechtfertigt wäre. Sollte 
es gerechtfertigt sein, so müßte Spinoza es deduzieren, ableiten aus seiner 
Substanz.”782 

Dat laatste is nu wat Hegel doet in de Logik en de twee andere delen van het 
systeem.783

P. 177: 
“Aber Spinoza setzt gar nicht Gott mitt der Natur identisch, sondern das 
Denken. Gott aber ist eben die Einheit des Denkens und Seins; Gott ist die 
Einheit selbst, nicht eins von beiden. (...) nur Gott ist, alle Weltlichkeit hat 
keine Wahrheit. Man würde also sein System besser Akosmismus haben 
nennen können.”784

782 Werke 20, p. 166.
783 Werke 20, p. 167: “Es ist das Großartige der Denkungsart des Spinoza, auf 

alles Bestimmte, Besondere verzichten zu können und sich nur zu verhalten 
zu dem Einen, nur dies achten zu können; es ist ein großartiger Gedanke, der 
aber nur die Grundlage aller wahrhaften Ansicht sein muß. Denn es ist starre 
Bewegungslosigkeit, deren einzige Tätigkeit ist, alles in den Abgrund der 
Substanz zu werfen, in dem alles nur dahinschwindet, alles Leben in sich selbst 
verkommt (...).”

784 Zie: H. Berger, De Ethica van Spinoza. Een handreiking, Antwerpen/Apeldoorn, 
2011, p. 54/55: “Om aan Spinoza recht te doen moeten we hem niet beperken 
tot het 1ste  Deel van zijn Ethica. Dat is overigens vaker gedaan en het prototype 
van die beperking is de kritiek van Hegel. (...) de kern van Hegels kritiek (is). ‘Als 
je begint met filosoferen, moet je eerst spinozist zijn. De ziel moet zich baden 
in deze ether van de zuivere substantie waarin alles wat men voor waar had 
gehouden, ten onder is gegaan. Het is deze negatie van al het bijzondere waar 
iedere filosoof aan toe gekomen moet zijn; het is de bevrijding van de geest en 
haar absolute fundament.’ De kritiek die hier zachtjes vernomen kan worden, 
is dat ‘negatie van het bijzondere’ twee betekenissen heeft en dat Spinoza voor 
de verkeerde gekozen heeft. Hij zou het bijzondere in het algemene ‘opheffen’, 
en daar zou Hegel het mee eens kunnen zijn, maar ‘opheffen’ is voor Hegel een 
vorm van bewaren, terwijl het voor Spinoza een vorm van verdwijnen zou zijn. 
Spinoza zou het bijzondere op zo’n manier opheffen dat het in feite verdwijnt, 
meent Hegel. Het bijzondere zou bij Spinoza in feite vervallen. Dat noemt 
Hegel ‘akosmisme’, zeg: wereldvernietiging. En waarom moest Spinoza tot 
die foutieve opstelling komen? Omdat hij, zegt Hegel, geen onderscheid maakt 
tussen de twee hogere kenvermogens van de mens, de rede en de Vernunft. 
De rede abstraheert het algemene uit het bijzondere en laat dat bijzondere achter 
zonder er ooit nog naar om te kijken. De Vernunft is integendeel de instantie 
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En dan komen er passages785 waar Hegel Spinoza aanhaalt en parafraseert 
die de schijn van de traditionele enkelvoudigheid Gods vertonen, maar waarvan 
de causa-sui idee (in de door Hollak bekritiseerde zin) de kern vormt: 

“Ohne Gott kann also nichts sein. Von Gott sagt Spinoza Freiheit und 
Notwendigkeit aus: “Gott ist die absolut freie Ursache, die durch nichts 
anderes determiniert ist; denn er existiert allein aus der Notwendigkeit seiner 
Natur. Es gibt keine Ursache, die ihn äußerlich oder innerlich, außer der 
Vollkommenheit seiner Natur, zum Handeln antriebe. Seine Wirksamkeit 
ist aus den Gesetzen seiner Natur notwendig und ewig.” 
“(…) “Seine Essenz und seine Existenz sind dasselbe, - die Wahrheit.”” 

Dit laatste klinkt dus geheel traditioneel, maar786: 

“Descartes houdt eraan vast dat voorbij de identiteit van Gods wezen met 
zijn bestaan787, voorbij zijn aseitas in de zin van onveroorzaakt zijn, er 
een positieve grond gevonden moet worden waarom Hij zich in zijn zijn 
bevestigt. (...) Bepaalt men Gods aseitas aldus als causa sui in positieve zin, 
dan wordt het onmogelijk nog een zuiver onderscheid tussen oneindig en 
eindig wezen te handhaven. Want als causa sui in positieve zin bepaald, kan 
de aseitas niet meer met het zuivere ‘esse subsistens’ vereenzelvigd worden, 
hetgeen toch inhoudt dat het eigenlijk een eindige bestaanswijze aangeeft, 
wat men nu juist door zijn bepaling als causa sui in positieve zin heeft willen 
uitsluiten. Wil men dan toch een wezenlijk onderscheid tussen oneindig en 
eindig handhaven dan wordt men gedwongen (...) van de eindige substanties 
hun substantieel karakter te ontkennen en ze als modi van een ‘absolute’ 
substantie op te vatten (deze weg is Spinoza gegaan) (...).”

Dus door aan de eindige modi een eigen bestaan te ontzeggen, zou het  
oneindige wezen als oneindig “gered” zijn. Het ontzeggen van een eigen bestaan  

die het algemene en het bijzondere met elkaar tot een hoger niveau verenigt, en 
die dat zo vaak herhaalt tot ze tenslotte aankomt bij de Absolute geest waarin 
alles én verloren én gewonnen is’. De kritiek van Hegel is onrechtvaardig, zoals 
iedereen zal opmerken. Maar ze heeft enig recht als je de lezing beperkt tot het 
1ste Deel van de Ethica. Hegel heeft Spinoza gelezen vanuit zijn eigen filosofie 
en daarmee aan Spinoza onrecht gedaan.”  Onze verhandeling over Spinoza en 
Hegel toont aan, dat Hegel de starre, eenzijdige noodzakelijkheidsverhouding 
in Spinoza’s filosofie tussen de absolute substantie en haar oneindige attributen 
en de eindige modi ontwikkeld heeft tot het eeuwige verwerkelingsproces dat 
uit het absolute subject als deze totaliteit voortvloeit.  

785 Werke 20, p. 177/178.
786 Causa sui, p. 160
787 Zie het vorige citaat: “Seine Essenz und seine Existenz sind dasselbe.”
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is dus Spinoza’s akosmisme zoals Hegel dat noemt, zonder dat Hegel zelf – 
gezien Hollaks vatten van de ware betekenis van de causa sui idee – helemaal 
tot de wezenlijke achtergrond en betekenis daarvan is doorgedrongen. 

De sterk mathematisch gedachte en dientengevolge naar het ‘levenloze’ of 
naar serene rust neigende werkelijkheid van Spinoza was door Hegel tot een 
dynamisch leven getransformeerd.788

Das reine Seyn (: de absolute substantie in de vorm der onmiddellijkheid) is 
Hegels uitgangspunt van het systeem. In de volgende fase van dit uitgangspunt 
– das reine Seyn ist das reine Nichts –, is het absolute weten, de wederzijdse 
bemiddeling “in het andere als andere789 bij zich te zijn,”790 in de vorm der 
onmiddellijkheid gesteld. Het derde logische besluit is de voltooiing van de 
totale ontwikkeling – via logica, natuurfilosofie en geestesfilosofie – van dat 
uitgangspunt. Zodoende is de innerlijke relatie van het “in het andere als andere 
bij zich zijn” in de vorm der onmiddellijkheid, ontwikkeld tot het weten van 
het andere àls het andere. Met betrekking tot Spinoza’s abstracte verhouding 
van natura naturans en natura naturata betekent dit, dat de concrete innerlijke 
verhouding van geest en natuur tot begrip is gebracht: de redelijke verzoening 
van natuur en geest. De eenheid van lichaam en geest van de mens is zodoende 
begrepen als gewaarborgd door de absoluut redelijke eenheid van natuur en 
geest.

In de hegeliaanse filosofie komt zodoende de verwerkelijking van het eindige 
zelfzijn tot uitdrukking in het verschijnende streven de innerlijke verbinding 
tussen beide optimaal tot stand te brengen. 

De scholastieke actus purus is niet het zuivere, onbepaalde zijn

Het zuivere zijn komen we al eerder in de scholastieke traditie tegen, maar dat 
heeft daar een geheel andere zin dan het hegeliaanse zuivere zijn. Gods wezen 

788 Er worden wel eens overeenkomsten gezien tussen het verstilde werk van 
Johannes Vermeer, (1632-1675) – zijn voorstellingen en personen gevat in het 
“eeuwig hier en nu” – en Spinoza; zie bv. Sara Hornäk, Spinoza und Vermeer: 
Immanenz in Philosophie und Malerei, Würzburg, 2004. Ons lijkt een dergelijke 
overeenkomst eerder te bestaan tussen het verstilde werk van P.J. Saenredam 
(1597-1665): diens schilderijen van kerken en kerkinterieurs, doorstraald door 
een zuiver licht, waarboven de koele bleekblauwe noordelijke luchten vensters 
op het absolute lijken te zijn en waarin de tijd gestold is tot een eeuwig hier en 
nu. Het leven binnen en buiten deze sacrale ruimten van Saenredams kerken 
wordt vertegenwoordigd door in zwart-lakense pakken geklede figuren die 
in deze bijna mathematisch zuivere wereld ontdaan zijn van elke herkenbare 
identiteit. 

789 In de zin van “das Nichts”.
790 In de zin van “das Seyn”.
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wordt aldaar als actus purus uitgedrukt.791 Het is deze, van de aristotelische 
terminologie gebruikmakende, idee waarmee nu juist de volmaakte, oneindige 
volheid van God wordt geïntendeerd. Een actualiteit, een oneindige eeuwige 
aanwezigheid die geen zijnsverwerkelijking behoeft. 

We zouden kunnen zeggen, dat Hegels reine Seyn de actus purus 
vooronderstelt, de act die als purus nu juist níet das reine Nichts, het onbepaalde 
is. De scholastiek bedoelt met het purus van de act, dat aan de act – in de zin van 
oneindige zijnsvolheid – geen enkele potentialiteit, in de zin van niet-zijn en nog-
niet-zijn, aankleeft. God is oneindige, niets ‘buiten’ zich en niets onbepaalds 
‘in’ zich hebbende, volmaaktheid. Het is deze absoluutheidssfeer, de werkelijk 
metafysische, die Hegel vooronderstelt, en die mogelijk ondergronds in zijn 
filosofie aanwezig is, maar die niet en zeker niet voldoende, naar boven komt. 

Bij Hegel is het “zuivere”  - anders dan bij het “purus” van de scholastiek – 
het “onbepaalde” – das reine Seyn –, het zijnde in de vorm der onmiddellijkheid; 
terwijl de scholastiek nu juist met het “zuivere” de verdeeldheid, zeker ook 
als het onbepaalde, uitsluit van de absolute aanwezigheid van God als esse 
subsistens, of ens a se. Voor Hegel is de absolute aanwezigheid van God nog 
abstract, nog niet concreet en moet deze zich dientengevolge ontwikkelen. 
In Hegels visie behoeft deze abstracte aanwezigheid nog het andere, of zijn 
andere, zijn Nichts om concreet te kunnen zijn.

Ons inziens is dit niet duidelijk onderscheiden van het oneindige zijn als het 
volmaakt absolute en het eindige zijn als het onvolmaakt absolute  van essentiële 
betekenis geweest voor de tekortkomingen van de gehele ontwikkeling van het 
systeem en in allerhoogste mate voor zowel de subjectieve geest en objectieve 
geest als voor het eindresultaat, de absolute geest, ofwel de concrete totaliteit.

Door het zuivere zijn – eigenlijk hier het tot begrip gebrachte eindige zijn 
en wel in het bijzonder het nog onontwikkelde menselijke zelfzijn – innerlijk 
met het onbepaalde te verbinden, vereenzelvigt Hegel de essentie-existentie 
structuur, eindigheid in de eerste graad en verbonden met het oneindige zijn, 
met de materie-vorm structuur, eindigheid in de tweede graad.792 Conclusie: 
de relativering van de hegeliaanse ‘goddelijke’ totaliteit als causa sui heeft tot 
resultaat, dat de causa-sui idee opgevat kan worden als de “uitdrukking van de 
wezensstructuur van onze eindige menselijke zijnswijze”, en, zouden we daar 
volledigheidshalve aan toe kunnen voegen, de wezensstructuur van de eindige 
werkelijkheid als zodanig.793 Want: al het eindige moet op grond van zijn 

791 Coppleston, a.w., p. 186/187.
792 Daar de geest van deze tijd gefixeerd is op deze gestalte van de eindigheid – de 

zijnden als fysische composita –, heerst er tegenwoordig de overtuiging, dat ons 
bestaan voortkomt uit een samenloop van toevallige omstandigheden; dat we 
daarom slechts een stipje, een nietigheid in het onmetelijke heelal zijn.

793 Causa sui, p. 162. 
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eindigheid streven naar verwerkelijking, het wezen van dat streven is causa sui. 
Dat betekent voor de mens als eindige lichamelijke geest, dat hij zich op grond 
van zijn essentie-existentie structuur als zodanig verwerkelijkt en zodoende zijn 
eigen bestaan vorm geeft. De projectie van deze idee op het absolute zijn heeft 
daarentegen fatale gevolgen gehad.794 Door op zodanige wijze de hegeliaanse 
totaliteit te relativeren, komt de weg vrij naar de metafysische sfeer. Dat wil 
zeggen, dat hiermee het zicht op de absolute verhouding – het “Gott in sich 
wohnen” – waarover Hegel in paragraaf 482 van de geestesfilosofie spreekt, 
duidelijker wordt. Met het, volgens ons, niet te overschatten resultaat, dat de in 
de menselijke geest als zodanig bewuste verhouding van het eindige zijn en het 
oneindige zijn, zin en waarde van de eindige werkelijkheid kan doen oplichten.  

Deze weg naar het metafysische laten we in paragraaf 7 beginnen met een 
nadere uiteenzetting van de menselijke persoon zoals die in de filosofie van 
Max Scheler naar voren komt. Daar wordt in beginsel recht gedaan aan de 
zuiver geestelijke zijnswijze van de mens, en zodoende aan diens principiële 
verbondenheid met de absolute geest, die niet meer volledig met de hegeliaanse 
vereenzelvigd kan worden.

Voordat we daar toe overgaan willen we nog een keer deze verbondenheid 
zoals deze bij Hegel op het einde van de subjectieve geest in de gestalte van 
de “vrije geest” naar voren treedt, beschouwen vanuit de kritische visie die wij 
hierboven ontwikkeld hebben.

4.6   De ontwikkeling van de subjectieve geest traceren om de 
zin van Hegels vrije geest te achterhalen

Herhaalde malen hebben wij erop gewezen, dat het Hegels overtuiging was, dat 
de filosofie tot taak heeft het absolute tot uitdrukking brengen. Ook hebben we 
benadrukt dat, in het verlengde daarvan, het menselijke zelfbegrip in relatie tot 
het absolute begrepen moet worden. In de vorige paragraaf hebben we laten 
zien hoe in de moderniteit het schouwen en de explicitering van de verhouding 
tot het absolute problematisch is geworden, en daarmee uiteraard ook het 
zelfbegrip.

We weten nu dat de absolute verhouding primair gelegen is in de essentie-
existentie structuur, die door de materie-vorm structuur wordt voorondersteld. 
De menselijke lichamelijkheid als natuurgegeven – waarin de eenheid van 
natuur en geest al in de vorm der onmiddellijkheid gestalte heeft – is het 

794 Vgl. met de formuleringen die Hollak daarvoor gebruikt; Causa sui, p. 170: 
de “noodlottige betekenis”; p. 187: “de hedendaagse zelfverbijstering en 
zelfvervreemding”, “vernietigende uitwerking”. Scheppingsidee, p. 319: “fatale 
consequenties”, “zijn wij allen heden ten dage het slachtoffer”. 
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uitgangspunt van Hegels geestesfilosofie, dus in metafysische zin het stoffelijk-
geestelijk zijnde mens als eindig in de tweede graad. Dit betekent echter dat 
dit uitgangspunt de essentie-existentie structuur, waarin de onmiddellijke 
verhouding tot het absolute gelegen is, vooronderstelt. 

Hegels filosofie is er steeds op gericht elke vooronderstelling die met 
enigerlei Gegenstand gegeven is, door de ontwikkeling van de Gegenstand, te 
expliciteren. Deze explicitering leidt tenslotte tot het begrip van de concrete 
eenheid van lichaam en geest. In de objectieve geest wordt het tot stand 
komen van die eenheid nagestreefd, waarbij de vooronderstelling die aan 
het onmiddellijk gegevene ten grondslag lag, namelijk de verhouding van de 
eindige geest tot de absolute geest, in de drie logische besluiten van de filosofie 
tot begrip is gebracht. Dientengevolge kan genoemd streven tevens als de 
overgang naar de absolute geest begrepen worden. Wij willen echter laten 
zien, dat de hegeliaanse vrije geest als het al het voorafgaande samenvattende 
eindpunt van de ontwikkeling van de subjectieve geest, als het beginsel van 
het “zijnde” mens, nog niet de volledige absolute verhouding, die met het 
menselijke lichaam als de Gegenstand gegeven is, vertegenwoordigt. Want 
deze hegeliaanse ontwikkeling is die van de eindigheid in de tweede graad; 
de eindigheid van de mens als Geist in Welt die zich innerlijk verhoudt tot de 
“gevolgelijke eenheid”, de absolute intelligibiliteit van de werkelijkheid. 

Welke stappen zet Hegel in de subjectieve geest om de vrije geest, waarin 
de relatie tot het absolute – dat is de absolute geest als de absolute vrijheid – tot 
uitdrukking zou moeten komen, te ontwikkelen? 

Hegel ontwikkelt de vrije geest uit het onmiddellijk gegeven-zijn van 
de mens als lichamelijke geest in de drieslag: Antropologie – Bewustzijn – 
Psychologie. Deze vertegenwoordigen achtereenvolgens het begrip van de 
geest in de vorm der onmiddellijkheid, het begrip van de geest in de gestalte 
van het zelfonderscheid,  – ofwel de verschijning van de geest, zijn bepalingen 
of werkelijkheid – en tenslotte het begrip van de geest in de gestalte van de 
concrete eenheid van begrip en werkelijkheid: vrije geest. De subjectieve geest 
betreft dus de ontwikkeling van het begrip van de geest als begrip. Zodat 

“(…) innerhalb seiner ihm die ideelle Totalität der Idee, d.i. daß das, was sein 
Begriff ist, für ihn wird, und ihm sein Seyn diß ist, bei sich, frey zu seyn 
(…).”795

Aan dit alles is de logische structuur van God “wie er in seinem ewigen Wesen 
vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist” immanent.796  

795 WU 6, § 385.
796 Wu 6,  § 385 en WU 3, p. 34.
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De Logik als de ontvouwing van het zuivere begrip – dat is het zuivere begrip 
van de eenheid van begrip en werkelijkheid, de Idee – verkrijgt logisch haar 
werkelijke gestalte als natuur. De natuur is echter de sfeer van de uitwendigheid 
daar zij aan zichzelf uitwendig is, dat wil zeggen dat in de natuur begrip en 
werkelijkheid uiteenliggen, want in haar myriade verschijningsvormen komt 
het begrip, ofwel de intelligibiliteit niet als zodanig tot uitdrukking, ofwel is 
niet aantrefbaar in haar verschijningen aanwezig. In de geestesfilosofie komt 
tenslotte de eenheid van begrip en werkelijkheid, de Idee, expliciet en concreet 
tot uitdrukking en komt ook de natuur zo tot haar begrip. De mens als eindige 
lichamelijke geest brengt in zijn streven naar de eenheid van kennen, denken 
en handelen deze eenheid in steeds weer eindige gestalten tot uitdrukking. Een 
streven dat tenslotte in de absolute geest, als de absolute Idee – de absoluut-
redelijke eenheid van natuur en geest – zijn absolute grond heeft. Dit impliceert 
dat de goddelijke immanentie aan het einde van de subjectieve geest haar eerste 
concrete gestalte als zuiver begrip verkrijgt in de vrije geest als de eenheid van 
willende rede en redelijke wil.

Anthropologie

Hegel vertrekt vanuit het menselijke lichaam als de vorm waarin de geest zich, 
in de vorm der onmiddellijkheid, voordoet. Dat is als de gestalte van het daaraan 
immanente begrip, als de gestalte van de geest. Het begrip,797 Ik, wordt uit dat 
lichamelijke ontwikkeld en is daarvan het vormbeginsel; dat is het wezenlijke 
dat het menselijke lichaam nu juist als menselijk doet verschijnen.

Het eerste gegeven is het menselijke lichaam, het hoogste organisme, 
inzoverre het ‘volmaakte dier’. Dat laatste wil omgekeerd zeggen, dat als het 
dierlijke zelfzijn volmaakt tot uitdrukking zou komen dan zou het zijn graad 
van zelfzijn overschrijden naar de hogere graad van zelfzijn die de mens is. 
Hegel voltrekt inderdaad deze overschrijding als een logische ontwikkeling van 
de geest.

De geest is de aan het menselijke lichaam immanente vorm.798 Het menselijke 
lichaam is hier de stof die door het haar inwonende zelfzijn vorm krijgt; 
of anders gezegd, de vorm die het menselijke lichaam menselijke zin doet 
toekomen.799

797 Hegels Begriff = (synthetische) identiteit.
798 Werke 14, p. 367: “(…) die menschliche Gestalt ist nicht wie die tierische die 

Leiblichkeit der Seele, sondern des Geistes.” De dierlijke “Seele” is de actieve 
zelfidentificatie in de stof die beperkt blijft tot de actieve zelfopbouw van het 
dierlijke lichaam en de op het eigen milieu betrokken intentionaliteit.

799 Het aristotelische zijnsbeginsel “materie” is voor Hegel: zijn, het gegevene in de 
vorm der onmiddellijkheid, der Gegenstand, natuur als de veruitwendiging van 
de categorieën van de Logik, zoals ook het menselijke lichaam “natuur” is als 
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Als dit natuurlijke, onmiddellijke gegeven was de geest, want geabsorbeerd 
in het lichaam, nog onmiddellijk één met zijn anderszijn: de natuur. Dus om 
tot zichzelf te komen moet de geest zich los wikkelen uit deze eenheid. Dit 
proces voltrekt zich in de antropologie; een ontwikkeling waardoor de geest 
een zekere afstand gaat innemen tot zijn lichamelijkheid, die distantie komt 
tot uitdrukking als Ik. Het menselijke lichaam is uiteraard altijd al het Begriff, 
maar nog niet als zodanig gedacht, het Begriff is in de antropologie nog 
ondergedompeld in de natuurlijkheid van het lichaam.

In Hegels tijd betrof antropologie de bestudering van de mens naar zijn 
natuurlijke, ofwel lichamelijke eigenschappen en de samenhang daarvan 
met zijn natuurlijke omgeving en cultuurvormen .800 Ontdekkingsreizen en 
handelsreizen over de gehele aarde leverden de verzameling van min of meer 
betrouwbaar feitenmateriaal en curiositeiten op. Het ging Hegel echter niet 
om de systematische ordening van dergelijke feiten; het ging hem erom uit het 
natuurlijke gegeven “mens” de geest te ontwikkelen en tot het absolute begrip 
daarvan te komen. In zoverre is zijn antropologie het beginstadium van wat nu 
wijsgerige antropologie wordt genoemd.

Bewußtseyn 

De antropologie leverde het expliciet worden van het begrip van de geest op: 
Ik, het bij-zich-zijn; maar nog slechts in de vorm der onmiddellijkheid. De 
geestelijke identiteit onderscheidt zich nu van zijn eigen lichamelijkheid. 

De zintuiglijke lichamelijkheid doet het andere verschijnen. Daar het 
Ik zich echter van deze lichamelijkheid onderscheidt, “heeft” het zijn 
bewustzijnsinhouden; dientengevolge heeft het deze tegenover zich en 
ontstaat er een zekere differentie tussen Ik en het “andere”.801 Dit onderscheid 
van lichaam en geest, van ik en het andere of de ander, moet dan tot een hogere 
eenheid dan die van de antropologie opgeheven worden. Daartoe moet het 
onderscheid dat het bewustzijn beheerst verder ontwikkeld worden, opdat 

eenheid van lichaam en geest in de vorm der onmiddellijkheid, het “onbepaalde”, 
dat steeds weer aan het begin van een nieuwe ontwikkeling staat.

800 Zie ook Kants Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. F.P. van de Pitte, Kant 
as philosophical anthropologist, Den Haag 1971, p. 18: “(...) Kant tells us in the 
preface that anthropology can be done either in a physiological or a pragmatic 
manner. ‘Physiological knowledge of man lends itself to the investigation of 
what nature makes of man, the pragmatic to what he makes of himself, or can 
and should make, as a freely acting agent.’ ”

801 In de gestalte van de Empfindung van de antropologie was er nog een 
onmiddellijke, een ‘zijnde’ en niet een ‘hebbende’, eenheid tussen het lichaam en 
het andere.
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tenslotte de eenheid van lichaam en geest – in nog algemenere zin: de eenheid 
van geest en natuur – in haar adequate gestalte tevoorschijn kan treden. 

Hegel heeft zich daarmee gefixeerd op de lichaam-geest  problematiek 
van de moderniteit. Weliswaar heeft hij deze tot op grote hoogte tot een 
oplossing gebracht, maar we willen laten zien, conform Hollaks kritiek op 
Hegel, dat Hegel daarmee nog niet tot het zuiver geestelijk wezen van de mens 
is doorgedrongen. Kort samengevat wil dat zeggen, dat de filosoof Hegel 
het zuiver geestelijke, wijsgerige standpunt dat hij zelf als lichamelijke geest 
inneemt, bij het tot begrip brengen van de eenheid van lichaam en geest, niet 
voldoende door hem gehonoreerd wordt.

Hegels ontwikkeling van het bewustzijn als doorgang naar de vrije 
verhouding van lichaam en geest levert nog niet het zicht op het zuiver 
geestelijke op. Want welke ontwikkeling vindt er nu in het deel Der Bewußtseyn 
plaats? 

Het zelfonderscheid van Ik ten opzichte van de eigen lichamelijkheid 
– het resultaat van de antropologie –, en dus ook ten opzichte van de 
bewustzijnsinhouden die de zintuiglijke lichamelijkheid oplevert, wordt hier 
doordacht. Een onderscheid dat, om niet abstract te blijven, juist ook als eenheid 
met het andere gedacht moet worden. Het bewustzijn op zichzelf genomen is 
niet in staat het andere als andere te vatten, daartoe is de ontwikkeling van het 
zelfbewustzijn nodig.

De verdere ontwikkeling van dit onderscheid in de sfeer van het bewustzijn 
zal dus de eenheid van eenheid en onderscheid moeten opleveren: het begrip 
van de eenheid van kennen (: immanentie van het zelfbewustzijn) en het 
gekende (: transcendentie van het andere), dat is de Vernunft. De stappen op weg 
naar die eenheid worden voltrokken door de ontwikkeling van het waarnemen, 
dat als moment van het bewustzijn nog slechts op verschijnselen gericht is, die 
op zichzelf genomen nog geen innerlijke eenheid tot uitdrukking brengen. 
Daaraan ligt echter wel de bevestiging van het zijn van het waargenomene – en 
uiteraard de bevestiging van het zijn van het zelfzijn, het “ik ben ik” –, zoals dat 
reeds door het natuurlijke bewustzijn, die sinnliche Gewißheit is uitgesproken, 
ten grondslag. Van het begin af aan is de menselijke geest, hier als het bewustzijn, 
innerlijk verbonden met het absolute, met het zijn en niet slechts met de wereld 
als verschijnselen.

De ontwikkeling van het bewustzijn als waarnemen leidt tot het begrijpen van 
het verschijnsel als verschijnsel; hiermee is het verschijnsel als zodanig begrepen, 
namelijk als verschijnsel van het innerlijk, de innerlijke structuur van de dingen. Het 
innerlijk van de dingen is kracht, die in de vorm van de wet gevat kan worden; het 
standpunt van de zich ontwikkelende moderne natuurwetenschappen.  

Met zijn verstandsbegrippen vat het aanvankelijk verschijnselen 
waarnemende Ik nu het (zijnde) innerlijk van het – als zijnde bevestigde – 
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andere; het andere dat als verschijnend inhoud van het bewustzijn is.802 De 
verstandsbegrippen drukken het algemene innerlijk van de dingen als het 
ongestoorde “rijk der wetten” (van de verschijnselen) uit. Daarmee heeft deze 
ontwikkeling van de relatie van het bewustzijn en het andere het zelfbewustzijn 
opgeleverd, het zelfbewustzijn dat een is met het ik van het bewustzijn – en met 
de inhouden daarvan, de verschijnselen – en tegelijk ervan onderscheiden is, 
daar het ik zelf de inhoud van het ik als bewustzijn op zijn eigen verstandelijke 
niveau heeft gebracht. Deze innerlijke eenheid van bewustzijn en zelfbewustzijn 
is de Vernunft, of omgekeerd: de Vernunft is de eenheid van bewustzijn en 
zelfbewustzijn, de redelijke eenheid van “Ik en het andere”.803 

Het zelfbewustzijn is echter geïncarneerd in zijn lichaam; waarvan het 
vooreerst nog geen weet heeft. Het zelfbewustzijn als lichamelijke geest is 
zodoende noodzakelijkerwijs verbonden met de Begierde, de te bevredigen 
“behoefte aan het andere” van het lichaam. Het lichaam van het zelfbewustzijn 
houdt zich door de bevrediging van zijn behoeften in stand en bestendigt 
daarmee tegelijk zichzelf als behoeftig. Maar aan de begeerte en het daaruit 
voortvloeiend zichzelf bestendigen, ligt eigenlijk het streven ten grondslag 
zich niet alleen als zuiver zelfbewustzijn te bestendigen, maar zich àls 
zelfbewustzijn te willen bevestigen.804 De logische consequentie van dit willen 
is het streven de eenheid van (het ik van) het bewustzijn (van het andere) en 
het zelfbewustzijn tot stand te brengen, ofwel objectiviteit te verschaffen, daar 
het zelfbewustzijn als aan de lichamelijkheid gebonden begeerte zich nog in de 
sfeer van de subjectiviteit bevindt.

De confrontatie met het andere geïncarneerde zelfbewustzijn, dwingt het 
zelfbewustzijn uit zijn opgesloten zijn in eigen subjectiviteit te treden en komt 
het zodoende tot de ervaring van de objectiviteit van het (andere) zelfbewustzijn. 

802 Zie de zelfstandige Phänomenologie des Geistes, WU 2, p.134: “(…) Ich ist nur die 
reine Wesenheit des Seienden oder die einfache Kategorie.” Reine Wesenheit is 
hier de abstracte, nog onontwikkelde identiteit; de bij-zich-blijvende eenheid in 
alle andere categorieën.

803 We zouden kunnen zeggen, dat Hegel hier de, door ons geformuleerde, 
vraag behandelt en beantwoordt: “Wat leert ons de in de moderne 
natuurwetenschappen vooronderstelde of tot uitdrukking komende positie 
ten opzichte van de dingen van de werkelijkheid – ofwel de daarin heersende 
objectivering van de natuur – omtrent de aard van de menselijke geest?” Zie 
Kritiese theorie, p. 241: “(…) in de natuurwetenschappen (brengt de mens) door 
zijn natuurlijke waarnemingsveld te doorbreken op positief wetenschappelijke 
wijze zijn verhouding tot zichzelf als zintuiglijk waarnemend subject als zodanig 
tot uitdrukking (…).” 

804 Dit impliceert dat het zelfbewustzijn als begeerte aanvankelijk het andere van 
zich uitsluit, maar dat het tegelijk innerlijk erop betrokken is; een tegenspraak 
die uiteindelijk opgeheven wordt als het andere als andere erkend is.
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Deze verbinding van subjectiviteit en objectiviteit is de Vernunft, het principe 
van de geest, die bij-zich-zijn in het andere als andere zegt. Het zelfbewustzijn 
heeft de ervaring opgedaan dat zelfbewustzijn ook in “de ander daar”, in de 
objectiviteit bestaat.805 

Maar nog altijd is dit principe van de geest ontsproten aan de verstands-
begrippen die gelden voor het materie-vorm compositum.806 Eigenlijk zou de 
ontwikkeling in het deel Psychologie. Der Geist tenslotte het zuiver geestelijke 
van de mens, dat het stoffelijke transcendeert – transcendentie waarin nu juist 
de verhouding met de absolute geest het zuiverst tot uitdrukking behoort te 
komen – tot uitdrukking kunnen en moeten brengen. 

Het ging Hegel er steeds om de concrete eenheid van geest en lichaam te 
bewaren en juist naar haar volle omvang te ontwikkelen. Dat vraagt echter 
om een standpunt dat deze eenheid te boven gaat, zoals we herhaaldelijk in 
de voorafgaande paragrafen hebben betoogd. Dat betekent dat het standpunt 
van het bewustzijn –: de lichamelijkheid die het in de vorm van het bewustzijn 
betrokken zijn op het andere vertegenwoordigt – en het standpunt van het 
ik – dat van het standpunt van het bewustzijn afstand neemt en al reeds heeft 
ingenomen – naar een hogere eenheid opgevoerd moet worden. Want het ik 
moet zich in het standpunt dat het bewustzijn vertegenwoordigt – namelijk het 

805 Dit komen tot het begrip van de geest heeft zijn uitgangspunt in de heer-knecht 
verhouding, die voortkomt uit de strijd op leven en dood tussen zelfbewustzijnen 
die er op uit zijn hun zelfbewustzijn zuiver te bevestigen, maar deze bevestiging 
dus beperkt vinden door het bestaan van het andere zelfbewustzijn. Daar in 
deze strijd de dood in het uiterste geval het laatste woord heeft – maar de dood 
tegelijk vermeden moet worden, daar het overwinnende zelfbewustzijn dan niet 
verder komt in zijn objectieve zelfbevestiging –, komt voor het zelfbewustzijn 
de onvoorwaardelijke betekenis van zijn eigen lichamelijkheid tot uitdrukking. 
Want de dood van het lichaam is tegelijk het einde van het bestaan van het 
zelfbewustzijn. De heer-knecht verhouding die uit deze strijd voortkomt, 
waarbij het ene zelfbewustzijn zich onderwerpt aan het andere, is zodoende het 
antwoord op de vraag hoe de eenheid van lichaam en geest is uit te drukken. 
Daar deze verhouding nu juist de innerlijke relatie van het zelfbewustzijn met 
zijn lichaam scherp heeft gesteld. Tegelijk blijkt uit deze strijd op leven en 
dood dat daarin een hoger doel ligt dan het behoud van het leven – als lichaam 
–, dat het namelijk gaat om de vrijheid. Dat het zelfbewustzijn zijn leven inzet 
om zich als zelfbewustzijn, als vrijheid te poneren. Dit doel komt nog altijd tot 
uitdrukking in het bij herdenkingen tot cliché geworden “zij gaven hun leven 
voor de/onze vrijheid”, waarna men overgaat tot de behaaglijke orde van de dag. 

806 De aan alles immanente, zichzelf begrijpende logica. Dat wil zeggen, dat de 
categorieën van de Logik, de zijnsvormen, ontwikkeld zijn uit de verhouding 
van natuur en geest en dat de geestesfilosofie systematisch deze logische 
materie-vorm structuur concreet ontvouwt vanuit de Gegenstand, de mens als 
lichamelijke geest.
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andere als inhoud te hebben –, conform het absolute weten, in het andere als 
andere terug kunnen vinden.

Uit de, aanvankelijk harde, confrontatie met het andere zelfbewustzijn 
dat zich dus vooreerst in de sfeer van het andere (de natuur) voordoet, 
emancipeert zich het besef dat het subjectieve evenzeer in het objectieve 
aanwezig is: de Vernunft, het beginsel van de eenheid van subject en object, van 
beginsel en werkelijkheid. Het (zelf)bewustzijn weet nu dat het subjectieve het 
objectieve – “dat andere daar” – inhereert. Om dit weten met een beeldspraak 
te verduidelijken: met de Vernunft opent zich het venster op het absolute, als de 
eenheid van alle zijn, de eenheid van natuur en geest, van denken en zijn.

Nu eenmaal dit begrip gewonnen is – het niveau waarop de geest is bereikt 
–, wordt nogmaals de subject-object verhouding zoals die met het bewustzijn 
gegeven was, doorlopen maar nu (in tegenstelling tot Kant) op dít niveau van 
het absolute weten dat namelijk deze eenheid vernünftig is. 

Psychologie. Der Geist.

Daar de titel van de innerlijke samenvatting van de subjectieve geest – het 
deel Psychologie –, de (eindige) geest als zodanig lijkt te betreffen, zou men 
misschien verwachten dat het resultaat van het tot het für sich komen, het voor 
zichzelf aanwezig zijn van het begrip van de geest, als vrije geest, aan deze 
verwachting voldoet. Maar wat gebeurt daar? Slechts de lichamelijke geest, die 
door de antropologie en het bewustzijn wordt vertegenwoordigd, wordt hier 
tot begrip gebracht.807

807 Deze inperking van de menselijke geest – gezien vanuit Hollaks Hegel-kritiek 
– kan Hegel in zekere zin niet verweten worden, daar zijn project erop was 
gericht de problematiek van de moderniteit, de concrete eenheid van lichaam en 
geest, tot begrip te brengen. In zoverre hij dit begrip enerzijds verabsoluteerde 
door dit als het begrip van ‘God’ op te vatten en anderzijds met dit begrip 
tekort schoot met betrekking tot het zuiver geestelijk wezen van de mens 
waarin juist de relatie met het absolute tot uitdrukking kan komen, voldoet 
dit begrip niet aan het als zodanig tot uitdrukking brengen van de menselijke 
geest. In de zelfstandige Phänomenologie des Geistes is de moraliteit – Der seiner 
selbst gewiße Geist – met haar culminatie in het geweten, de overgang naar de 
absolute geest, Der Religion. In de wederzijdse erkenning van het geweten komt 
aldaar het absolute van het zelfzijn tot verschijning, de absoluutheid van het 
eindige zelfzijn die echter in haar innerlijke relatie met het werkelijk absolute, 
de absolute geest gelegen is. De wederzijdse erkenning van het geweten, dus van 
het zelfzijn als zodanig, is het resultaat van het verschijnende begrip van de ware 
geest; het resultaat waarin dus het “Gott in sich wohnen” (geestesfilosofie § 482) 
tot verschijning komt. In de systematische ontvouwing  van de subjectieve geest 
in de geestesfilosofie zou, ons inziens, dit resultaat reeds systematisch in de vrije 
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De verstandsvormen van de innerlijke eenheid van immanentie en 
transcendentie – de eenheid van het bij-zich-zijn en het andere –, met betrekking 
tot de eindige lichamelijke geest, dat is hier de subject-object verhouding die 
aan het theoretische en praktische ten grondslag ligt, worden tenslotte in dit 
laatste deel van de subjectieve geest (Anschauung, Vorstellung, Denken) tot 
begrip gebracht.

De Vernunft is het begrip, ofwel de innerlijke en objectieve eenheid van 
de verstandsbegrippen. Maar slechts in die ‘functie’ wordt de Vernunft in de 
Psychologie ontwikkeld. Als volgt:

Zowel in de Anschauung als in de Vorstellung is het object zowel “van mij 
gescheiden” als “mij toebehorend”. Maar in de Anschauung heeft de inhoud van 
het bewustzijn, dat is het object, de hoedanigheid van “het mij toebehorende” 
slechts an sich, en daarom overweegt daarin nog het gegeven-zijn, de 
voorwerpelijkheid van deze inhoud.808 Op grond van de reflectie dat “ik het ben 
die de Anschauung heeft” wordt daarentegen het standpunt van de Vorstellung 
ingenomen, is het “mij toebehorende” van het gegevene tot für sich geworden 
en komt de weg vrij naar het Denken. 

In het denken809 wordt tenslotte de concrete, vernünftige eenheid van 
het subjectieve en het objectieve bereikt. De onmiddellijke eenheid van het 
subjectieve en het objectieve in de aanschouwing, en de tegenstelling tussen 
deze beide zijden in de voorstelling, wordt door het denken tot een hogere 
eenheid samengevoegd. De subject-object verhouding is nu door het denken 
als redelijk begrepen. Zijn denkbepalingen, het formele, heeft het nu evenzeer 
begrepen als de denkbepalingen van het gegevene, de inhoud. Daarmee 
overkoepelt en reguleert het denken theoretisch en praktisch de subject-object 
verhouding. Hiermee schijnt op het eerste gezicht door het waarlijk concrete 
denken het zuivere bij-zich-zijn, het zuiver geestelijke tot uitdrukking te zijn 
gekomen.

Maar Hegel heeft hiermee slechts de verstandscategorieën, die de structuur 
van de subject-object verhouding vormen, tot begrip gebracht en daarmee 
slechts het niveau van de verhouding van de lichamelijke geest tot zich als 
lichamelijke geest als zinvolle, concrete eenheid van lichaam en geest. Dus nog 
niet de zuivere menselijke geest juist als geest, als de forma separata a materia. 
Dientengevolge ook nog niet de absolute individualiteit, die forma subsistens 
is.

geest opgenomen moeten zijn. Met alle consequenties die dit voor de zin van 
de objectieve geest kan hebben. Met name Hollaks gereviseerde scheleriaanse 
materiële-waarden leer in haar relatie tot de absolute schepper-persoon dient 
hierin een rol te spelen.

808 Werke 10, de Zusatz van § 449.
809 WU 6, § 465; Werke 10, § 465 en Zusatz.
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Als Hollak schrijft, dat (de mens als) het fysisch compositum via (de mens 
als) het metafysisch compositum in het geheel van de concrete zijns-samenhang 
geplaatst dient te worden810, dan is het, ons inziens, hier het punt waar dat 
zou moeten gebeuren. Hollak heeft zich echter, voor zover ons bekend, nooit 
uitgelaten waar dat, in relatie met Hegels filosofie, systematisch plaats zou 
moeten moeten vinden.  

De praktische geest brengt tenslotte dit begrip van de lichamelijke geest, 
ofwel de in beginsel zinvol realiseerbare subject-object verhouding – want altijd 
al in een innerlijke verhouding met de absolute geest verkerend –, ten uitvoer. 
Over de concrete inhoud daarvan, die correspondeert met het zuiver geestelijk 
morele wezen van de subjectieve geest, wordt eigenlijk nog niets gezegd. De 
Glückseligkeit geeft een algemene oriëntatie aan de bijzondere doeleinden. Dit 
heeft tot resultaat de zelfbepaling; de gelukzaligheid is het zelfzijn, dat zich als 
zodanig zelf bepaalt, zodat de wil vrije wil is geworden. 

In de objectieve geest is de Moralität – het recht op subjectiviteit – de overgang 
naar de concrete Sittlichkeit, waardoor de zelfbepaling die het resultaat was van 
de gelukzaligheid, op een hoger plan is gebracht. In de sfeer van de moraliteit 
verhoudt het zelfzijn en daarmee zijn zelfbepaling (waarop het recht heeft) zich 
namelijk tot het Goede, dat het moet verwerkelijken. Dit behoren kan echter 
slechts ten uitvoer worden gebracht in de zedelijkheid, waarin dit behoren in 
een streven naar het Goede en in de resultaten van dat streven gestalte krijgt. 
Zodoende wordt de moraliteit opgeheven in de zedelijkheid, zodat het recht 
op subjectiviteit daar objectiviteit verkrijgt en het subject het streven naar het 
Goede in deze sfeer van de objectiviteit tot uitdrukking kan brengen. 

Daarmee is echter inhoudelijk over de bepalingen van het Goede nog niets 
gezegd. Het is daarom niet verwonderlijk, dat Hegel tenslotte de inhoudelijke, 
morele vervulling geheel in de zeden van de vrije samenleving legt.811 

De moraliteit behoeft weliswaar een zinvolle, realiseerbare subject-
objectverhouding – dat betreft de ‘technische, uitvoerbare’ kant, of de 
‘uitwendigheid’, of het formele van het morele streven –, maar valt daar niet 
volledig en zonder meer mee samen. 

Op grond van wat Hollak in zijn kritiek op Hegel stelt, zouden we het 
misschien ook als volgt kunnen zeggen, daarbij gebruikmakend van de 
metafoor “beeld en evenbeeld”: dat namelijk op het einde van de subjectieve 
geest de eindige lichamelijke geest zichzelf slechts ziet in de gestalte, of het 
evenbeeld van zichzelf als lichamelijke geest. Het is op grond van dít laatste 

810 Scheppingsidee, p. 319.
811 We zouden daarom kunnen zeggen, dat bij Hegel een eigen immanente kritiek 

ten aanzien van de verhouding tot de absolute geest in de objectieve geest 
ontbreekt.
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beeld dat Hegel met betrekking tot de freie Geist het “Gott in sich wohnen haben” 
als diens absolute verhouding karakteriseert. 

Door de zelfbewustwording van zichzelf als eindige lichamelijke geest 
wordt de lichamelijke geest in zekere zin getranscendeerd, want als zodanig 
– door de menselijke geest zelf – tot begrip gebracht. Daarmee is de actieve 
zelfidentificatie – “ik ben ik” – in de stof weliswaar naar haar categoriale 
zijnsvormen ontwikkeld, maar het geestelijke dat aldaar op die manier oprijst 
(der freie Geist), wordt slechts begrepen vanuit die categoriale zijnsvormen. 
De geestelijke identiteit, der Begriff – hoewel in innerlijke verhouding met de 
absolute geest verkerend –, drukt zich slechts in deze, weliswaar zijn eigen 
lichamelijke, zijnsvormen uit en is zodoende nog niet als zuiver geestelijk bij 
zich. 

Hiermee lijkt de kous af te zijn: het menselijke kennen en handelen in de 
vrije samenleving wordt ten diepste gekenmerkt door het morele streven naar 
zelfverwerkelijking, die georiënteerd is op het Goede, Schone en Ware. Maar 
in de lijn van Hollaks Hegel-kritiek gaat het erom dit zelfbegrip te verdiepen, 
dat wil zeggen een duidelijker begrip te krijgen van de geestelijke aard van het 
menselijke zelfzijn.

Een en ander betekent dat de “absolute verhouding” waarover Hegel 
in paragraaf 482 spreekt nader onderzocht moet worden alvorens over te 
gaan naar de objectieve geest. De instrumenten daarvoor hebben we in de 
vorige paragrafen ontwikkeld. Wat houdt nu de hernieuwde bezinning op de 
verhouding tot de absolute geest in? De beantwoording van deze vraag moet 
gelegen zijn in het metafysisch ‘compositum’, dat is het zo-zijn, de eenheid van 
essentie en existentie, van de mens als eindige lichamelijke geest, opdat dan ook 
werkelijk het geestelijke zijn van de mens, dat dus vooraf gaat aan het stoffelijke, 
ofwel aan het materie-vorm compositum, tot zijn recht komt. Dan pas is het 
volgens ons mogelijk om de vrije geest als sluitstuk van de subjectieve geest 
verder te ontwikkelen. In haar zuiver metafysische verhouding tot de absolute 
geest treedt dan de menselijke individualiteit als absolute individualiteit naar 
voren en kan er gesproken worden van de vrije geest en zijn verdiept zelfbegrip. 

Dat betekent, ons inziens, dat de relatie tot de absolute geest, die in Hegels 
geestesfilosofie tenslotte na het doorlopen van de objectieve geest geëxpliciteerd 
en tot begrip gebracht wordt in Kunst (: Anschauung), Religion (Vorstellung) 
en Denken (: Philosophie)812 naar voren moet worden gehaald en aangesloten 

812 Weliswaar krijgt daarmee de transcendentale openheid het begrip van de 
menselijke geest zijn uiteindelijke vorm, op grond waarvan het andere als het 
zelfstandige begrepen wordt, maar daarmee is nog geen antwoord gegeven op 
de vraag hoe de inhoud daarvan – het streven de zijnden tot hun bestemming te 
brengen, dus de inhoudelijke oriëntatie op het Goede, Schone en Ware – dient 
te zijn.
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op Hegels “vrije geest”. De vrije geest die niet slechts zijn zelfzijn in de context 
van de (redelijke) “gevolgelijke eenheid” tot uitdrukking brengt en zich dus niet 
slechts tot hegeliaanse (onpersoonlijke) absolute rede verhoudt, maar die als 
geschapen in de traditionele zin – dus als subjectieve geest – een onmiddellijke 
verhouding met de absolute geest is. Zodat dit begrip van de subjectieve geest 
als fysisch compositum, als lichamelijke geest, aangevuld moet worden met de 
subjectieve geest als metafysisch ‘compositum’, het zuiver geestelijke gehalte 
van de mens als eindige lichamelijke geest. Pas dan kan de overstap gemaakt 
worden naar de objectieve geest, met alle consequenties die dit dan heeft voor 
de hernieuwde en verdiepte zin van de objectieve geest als de overgang naar de 
absolute geest.

De “Gott” van het “Gott in sich wohnen” in paragraaf 482 is nog niet 
het zuivere evenbeeld Gods (: zuiver geest-zijn van de mens), maar slechts 
de tot begrip gebrachte lichamelijke geest,813 dat is de redelijke eenheid van 
antropologie en bewustzijn, als de concrete eenheid van de Psychologie. In de 
subjectieve geest is het beginsel van het subject,  het in het andere als andere 
bij zich blijvende, systematisch ontwikkeld uit de substantie - die is in aanvang 
in de geestesfilosofie de in de vorm van de onmiddellijkheid gegeven eenheid van 
lichaam en geest. De Psychologie ontvouwt het begrip van het subject – de vrije 
geest – als de concrete eenheid van willende rede en redelijke wil, ofwel het 
begrip van de lichamelijke geest. Dat is dus het begrip van de lichamelijke geest 
als fysisch compositum waarbij de sfeer van het begrip zelf, dat is het zuiver 
geestelijke van de lichamelijke geest, nog niet tot haar recht komt. 

Weliswaar is pas op het niveau van Hegels absolute geest de absolute 
substantie volledig ontwikkeld tot absoluut subject, ofwel de tot begrip 
gebrachte absoluut-redelijke eenheid van natuur en geest, maar dat begrip is 
ontwikkeld als de doordenking van de mens als eindige lichamelijke geest, als 
fysisch compositum. Om met een beeld Hegels positie in deze weer te geven: 
Hegel heeft het materie-vorm compositum, de mens als lichamelijke geest, tot 
zodanige hoogte ontwikkeld, dat hij de top van het begrip daarvan heeft bereikt, 
maar is tenslotte met zijn rug naar het beloofde land van het metafysische 
blijven staan.

813 In de tot begrip gebrachte lichamelijke geest treedt uiteraard de innerlijke relatie 
met de absolute geest naar voren, dat heeft Hegel nu juist laten zien, maar nog 
niet adequaat.
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4.7   De betekenis van Schelers filosofie van de menselijke 
persoon in haar relatie tot de volmaakte persoon

In zijn artikel ‘Absoluter Geist und Schöpfung. Jan Hollaks neothomistischer 
Hegelkritik’814 komt A. Kok tot de  conclusie, dat Hollak weliswaar heeft 
laten zien dat Hegels filosofie nog niet een argument voor de transcendentale 
waarheid is,815 maar dat hij echter niet aantoont dat de filosofie van Thomas van 
Aquino – in casu diens participatieleer – meer te bieden heeft dan theologie.816 
Kok bedoelt met dit laatste dat deze leer als oplossing voor de vraag naar de 
transcendentale waarheid echter op geen enkele wijze filosofisch overtuigend 
beargumenteerd uiteen te zetten zou zijn; ofwel, dat Hollak nog niet op 
overtuigende wijze heeft aangetoond, dat dat wel het geval is, respectievelijk 
kan zijn. Met deze conclusie deelt Kok de visie van Cobben.

Voordat we hieronder nader ingaan op deze kritiek van Kok op Hollak – als 
voorbereiding op onze uiteenzetting over Scheler – willen wij erop wijzen, dat 
de ondertitel van Koks artikel de lezers, of vele lezers op het verkeerde been 
zet. Hollaks kritiek op Hegel aan de hand van Thomas kan niet slechts geplaatst 
worden in het kader van het neo-thomisme, ook al zou dat gesuggereerd 
kunnen worden door Hollaks uiteenzetting over de scheppingsidee; een 
uiteenzetting die echter mede geënt is op Thomas’ participatieleer en diens 
onderscheid van het fysisch compositum en metafysisch ‘compositum’. 
We leggen hier de nadruk op het “mede”, omdat Hollaks behandeling van 
de scheppingsidee niet binnen één kader te plaatsen valt, als zou dat kader 
uitsluitend Thomas’ participatieleer betreffen en omdat deze behandeling in 

814 A. Kok, ‘Absoluter Geist und Schöpfung: Jan Hollaks neothomistischer 
Hegelkritik’, a.w. 

815 Wij stellen daar tegenover dat de filosofie van Hegel een stap op de weg naar 
de transcendentale waarheid is. Een opvatting die strookt met die van Hollak 
als deze bijvoorbeeld zegt (Een werkelijke metafysica, p. 158): “Een werkelijke 
metafysica (EB/FB: metafysisch-religieuze sfeer) wordt pas adequaat benaderd 
nadat men door middel van de dialectiek heeft gevat wat het zelfzijn van de mens 
is.” Zie ook, Causa sui, p. 179: “De zelfopheffing van de speculatieve dialectiek én 
het op adequate wijze tot uitdrukking brengen van de zijnsvraag blijken zo fasen van 
één en dezelfde  geestesbeweging.”  

816 Hierbij moet eigenlijk de vraag gesteld worden waarin nu een theologische 
benadering van het absolute – de laatste term is uiteraard een filosofische – en 
een filosofische van elkaar verschillen, maar dat werken wij hier verder niet 
uit. Scheler gaat daar in zijn Probleme der Religion op in. Het is toch evident dat 
zowel Thomas als Hegel, elk op hun eigen wijze, het religieuze en het filosofische 
discours met elkaar verbinden. Het is dus zinvol om die te onderscheiden maar 
niet te scheiden dimensies van de menselijke geest vruchtbaar op elkaar in te 
laten werken. 
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de twintigste eeuw plaats vond om die reden neo-thomistisch genoemd zou 
kunnen worden. Hollak was geen neo-thomist, noch neo-hegeliaan, noch neo-
scheleriaan, maar trachtte de goudkorrels van de filosofieën van deze drie en 
van vele anderen – als we deze beeldspraak mogen gebruiken – om te smelten 
en tot een nieuw, hedendaags sieraad van de filosofie te vormen: een werkelijke 
metafyica. De metafysica die de hedendaagse samenleving, in de huidige fase 
van de geschiedenis, “hard nodig heeft” – een opvatting die volledig strookt 
met het motto, ontleend aan Huizinga, dat wij boven ons Voorwoord hebben 
geplaatst.817

Wij denken tegenover een kritiek zoals die van Kok te kunnen stellen, dat 
Hollak de filosofieën van de drie denkers innerlijk met elkaar verbonden heeft, 
teneinde tot de door hem beoogde werkelijke metafysica te komen. Hier is dus 
niet sprake van eclecticisme, het willekeurig naast elkaar stellen en het evenzeer 
willekeurig gebruik maken van brokstukken filosofie, maar een weldoordacht 
aaneenvoegen daarvan teneinde aan het zijn en wezen van de mens recht te 
doen. Dat betekent ook, dat de vier artikelen van Hollak die wij hierboven 
behandeld hebben in hun innerlijke samenhang begrepen moeten worden; 
Koks artikel doet geen recht aan deze samenhang.

Het uitgangspunt daarbij is de wijsgerige en tevens religieuze aanname van 
de innerlijke relatie van de mens met het absolute en de nadere explicitering 
daarvan. De hegeliaanse filosofie is op haar wijze een grootse vertegenwoordiger 
van dit uitgangspunt en geeft, op haar wijze, de ontwikkeling van dat 
uitgangspunt. Met dit voorbehoud, dat dit de explicitering van de relatie betreft, 
maar dat daarmee het innerlijk wezen van het absolute door deze filosofie niet 
tot begrip is gebracht, noch door enig andere filosofie uit het verleden of in de 
toekomst gebracht zal worden: 

“(...) want als wijsgeer kan hij niets vaststellen over het hoe van Gods 
persoon-zijn. Het enige wat hij als wijsgeer moet bevestigen is de toedracht 
dat God niet eenzaam, maar samen-zijn, volmaakte volheid van persoon-zijn 
is.”818

Deze relatie van de mens met het absolute is een innerlijk-noodzakelijke 
zo-zijnde relatie: het innerlijk noodzakelijk zo-zijn van de mens (als persoon) 
in zijn innerlijke relatie met het absolute als oneindige persoon. Dan gaat het 

817 Een werkelijke metafysica, p. 162: “(…) dat juist de samenleving een nieuw 
geformuleerde vorm van metafysica hard nodig heeft. (…) Als ik dat niet kan 
laten zien, en verantwoorden dat die samenleving dit zelf noodzakelijk maakt, 
en ik dit niet uit het eigen begrip van die samenleving kan ontwikkelen, heeft 
mijn filosofie geen zin. Dan heeft mijn metafysica ook geen zin.”

818 Scheppingsidee, p. 312.
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erom deze relatie naar haar zin, dus naar haar innerlijk-noodzakelijk zo-zijn 
wijsgerig bloot te leggen; waarbij dan uiteraard het persoon-zijn van de mens 
zinvol in deze relatie tot uitdrukking moet kunnen komen en dat impliceert 
dat de andere term van deze relatie, het absolute, het persoon-zijn van de 
mens honoreert en omgekeerd. Deze innerlijk-noodzakelijke wederkerigheid 
bepaalt het zo-zijn van deze relatie.819

Het innerlijk noodzakelijk zo-zijn van de relatie van de mens met het 
absolute komt adequater naar voren door de innerlijke verbinding die Hollak 
tussen Thomas, Hegel en Scheler aanbrengt. We kunnen deze verbinding 
terugvoeren tot de volgende elementen. Thomas’ participatieleer in haar 
oorspronkelijke gestalte drukt de totale zijnsafhankelijkheid uit van het eindige 
zijnde, in casu de mens, van het absolute zijn; dat is God van de traditie die 
wijsgerig als Ens a se, of als Ens subsistens benoemd wordt. In Hegels filosofie 
daarentegen wordt de mens als zelfstandige Geist in Welt, als lichamelijke geest 
tot begrip gebracht, het eindige wezen dat op zijn wijze causa sui is. Beide 
bepalingen zijn de innerlijk verbonden keerzijden van de mens als eindig 
zijnde: diens totale zijnsafhankelijkheid èn zelfstandigheid.

De filosofie van Scheler, als personalisme en materiële-waarden leer, geeft 
een eerste wijsgerig uiteengezette inhoudelijke invulling aan het zijn van de 
mens als gespannen tussen deze twee polen. Deze invulling is nu juist mogelijk, 
omdat in Schelers filosofie het zuiver geestelijke van de mens, dat is de mens 
als persoon, gehonoreerd wordt en geëxpliciteerd wordt. Op grond daarvan 
zouden we ook kunnen zeggen, dat door Schelers filosofie de innerlijke 
verbinding tussen beide polen adequater en hechter tot uitdrukking komt, 
daar de mens als eindige persoon juist als persoon zich innerlijk verhoudt tot 
de oneindige persoon. Waarbij dus het tekortschieten van zowel Thomas als 
Hegel met betrekking tot deze verhouding gecorrigeerd wordt.820 Met andere 
woorden, het eindige zelfzijn van de mens komt adequater tot uitdrukking door 
de innerlijke verbinding die Hollak tussen Thomas, Hegel en Scheler heeft 
aangebracht. De metafysica die Hollak zodoende een eerste vorm en inhoud 

819 In Hollaks visie richt de filosofie zich op problemen die gekenmerkt worden door 
een innerlijk-noodzakelijk zo-zijn; zie zijn artikel ‘Marx’s wetenschapstheorie 
en zijn critiek van het kapitalisme’,  pp. 334-360. We citeren dit artikel als 
Marx’s wetenschapstheorie.

820 Op deze wijze krijgt Hollaks aanbeveling het fysisch compositum via het 
metafysisch ‘compositum’ in het geheel van de zijns-samenhang te plaatsen 
inhoudelijk betekenis; Scheppingsidee, p. 319. Omdat door het invoeren 
van Schelers personalisme tussen genoemde polen van afhankelijkheid en 
zelfstandigheid het zuiver geest-zijn van de mens – dat is de mens als metafysisch 
‘compositum’ – in deze ‘ruimte’ tot uitdrukking kan komen en zodoende het 
geheel op een hoger, metafysisch plan brengt.
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gaf, is dan ook niet uitwendig op of naast Hegels filosofie geplaatst, maar is 
geënt op de hegeliaanse filosofie, waarmee de grens die door deze filosofie 
rond de verhouding eindige rede-oneindige rede getrokken is, overschreden 
wordt. Vooral ook doordat de idee van de persoon – zowel van de eindige als de 
oneindige persoon – in het middelpunt van deze metafysica is geplaatst.  

Hierboven hebben we de algemene lijnen voor het kritische commentaar op 
Hegels geestesfilosofie uiteengezet. Deze kritische positie is samen te vatten in 
de stelling, dat verdiept zelfbegrip gelegen is in een hernieuwde bezinning op 
de relatie van de eindige mens met het absolute. Deze algemene uiteenzetting 
sluiten we nu af met een korte schets van de filosofie van Max Scheler met 
betrekking tot deze problematiek, omdat we daarmee ons kritisch commentaar 
op Hegels geestesfilosofie positieve richting en inhoud willen geven.

In Hollaks denken nam naast Hegels filosofie ook de filosofie van Max 
Scheler een belangrijke plaats in. Maar eveneens met kritische correcties821; 
daar zullen we niet op ingaan, maar ons bepalen tot datgene wat Hollak als het 
positieve in Schelers filosofie waardeerde.

In Schelers filosofie, die naar het hier relevante aspect daarvan ook wel als 
“personalisme” wordt betiteld, wordt namelijk het zuiver geestelijke van de 
mens gehonoreerd. In het concept “persoon” wordt dit alles samengevat. Dit 
concept biedt de mogelijkheid om de verbondenheid met het absolute meer 
inhoudelijk tot uitdrukking te brengen. In het kort komt het erop neer, dat 
Hegels “vrije geest” de aanvulling van de scheleriaanse “persoon” behoeft. 

Het is om die reden, dat we aandacht aan Scheler besteden, omdat een 
uitsluitend negatieve kritiek op Hegels ten dele inadequate belichting van de 
verhouding van de mens tot het absolute, ons met lege handen laat staan. De 
gang door deze negatieve kritiek naar verdiept zelfbegrip moet een positief 
resultaat kunnen opleveren. Dat resultaat berust op een hernieuwde waardering 
van de mens als eindige lichamelijke geest.

In onze voorafgaande beschouwingen hebben we op grond van Hollaks 
kritiek in algemene zin aannemelijk willen maken, dat Hegel weliswaar de mens 
als eenheid van lichaam en geest tot begrip had gebracht, maar dan wel slechts 
als anima forma corporis en nog niet de menselijke geest als zuiver geestelijk, 
ofwel de geest als forma subsistens, de forma separata a materia.

821 Bijvoorbeeld Objectieve rangorde, p. 323, waar Hollak Schelers op zich stellen 
van een “rijk van waarden” afwijst. “Het objectief karakter van het in zich 
waardevol zijn van iets mag dus nooit worden opgevat als een op zich gestelde 
ideële zijnswijze: ‘waarde’ geheten, noch als een reële, aparte kwaliteit van dat 
iets naast andere.” 
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Middeleeuwse engelenzang

In zijn studie ‘Wijsgerige reflecties over de Scheppingsidee’ stelt Hollak, zoals 
we hebben gezien, de volgende concepten, waarmee de stoffelijke zijnden 
als zijnden gevat kunnen worden, tegenover elkaar en tevens als innerlijk 
complementair aan elkaar. Hij spreekt van “fysisch compositum”, dat is het 
stoffelijke zijnde als materie-vorm structuur – de vorm gebonden aan de stof – 
en van “metafysisch ‘compositum’ “, dat is de essentie-existentie eenheid van 
dat zelfde stoffelijke zijnde.822 

In de scholastiek werd dit laatste concept toegekend aan de engelen zonder 
toevoeging van het materie-vorm compositum aan hun bestaan. Een engel 
werd aldaar wijsgerig gedacht als zijnde forma separata a materia, als bestaande 
zuivere vorm zonder stof. Ofwel zijnde vorm, eenheid van essentie en existentie. 
Voor de middeleeuwse filosoof was de engel een zuiver geestelijk wezen, dat zijn 
zijn ‘heeft’, want ondanks zijn zuiver geestelijke, bestaande essentie door en 
door eindig, een wezen dat dus zijn zijn – in innige eenheid met zijn essentie –, 
ontvangen heeft, en dientengevolge een geestelijke essentie die is.

Deze christelijke opvatting had overigens zijn geloof aan deze wezens 
ontleend aan de Thora/Tenach – het christelijke Oude Testament – waarin 
sprake is van onder andere cherubim en seraphim – deze laatste als de hoogste 
engelen, voortdurend in de nabijheid van God, diens lof zingend. De 
scholastieke filosofen trachtten dus door een soort gedachtenexperiment met 
behulp van aan het Griekse denken ontleende begrippen tot de aard van deze 
bijbelse wezens door te dringen.

Wat hebben deze scholastiek gedachte wezens met het zelfbegrip en wezen 
van de mens te maken? Om de volgende reden: de door de scholastiek gedachte 
essentie-existentie structuur van deze zuiver geestelijke, niet met de stof 
verbonden, wezens heeft verwantschap met de essentie-existentie structuur 
van de mens als eindige lichamelijke geest.

Aan de stof gebonden ‘engelen’

Op grond van zijn innerlijke relatie met het absolute moet het menselijke 
zelfzijn als zuiver geestelijke eenheid begrepen worden, dat wil zeggen, dat het 
lichaam er geen intrinsieke component van uitmaakt. Het volgende citaat van 
Hollak verwoordt bedoelde verhouding van lichaam en geest. 

“De mens is dus geest bestaande in zijn lichaam, er onmiddellijk mede 
verbonden in één zelfstandigheid nochtans zonder dat dit lichaam van zijn 

822 Scheppingsidee, p. 319.
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geest de intrinsieke component uitmaakt – hoezeer hij ook slechts via zijn 
lichaam tot verwerkelijking van zichzelf als geest kan komen – daar het 
heel zijn realiteit van zijn geest ontvangt, die de subsisterende act van zijn 
substantie is.”823 

Als we om bovenstaande verhoudingsvormen te verduidelijken de termen 
intrinsiek en extrinsiek hanteren, dan komen we tot de volgende vaststelling. 
Aan het stoffelijke, dat is hier het menselijke lichaam, is de geest intrinsiek, hij is 
de vorm van de materie, hier is sprake van verstoffelijkte vorm of geformeerde 
stof, forma substantialis.

Het lichaam, dat is het stoffelijke dat verdeeldheid zegt, is daarentegen 
vanuit zijn eigen zijnswijze extrinsiek aan het zuiver geest-zijn – dat is zuiver 
één-zijn, geestelijk zelfzijn, forma subsistens – en kan dientengevolge geen 
intrinsieke component daarvan zijn.824 

Dus het menselijke lichaam als stoffelijk heeft pas zijn blijvende geestelijk 
bestaan door het hem intrinsiek geestelijke, waaraan het lichaam zelf extrinsiek 
is. Zodoende is de menselijke geest de permanent dragende, de bestaan gevende 
vorm, forma subsistens van het lichaam, hij is primair lichamelijke geest.

Er doet zich hier een parallel voor met betrekking tot de verhouding 
eindig zijn-oneindig zijn, ofwel eindige geest-oneindige geest zoals deze in 
het thomisme wordt beschouwd. Van deze verhouding wordt aldaar gezegd, 
dat het oneindige zijn oneindig immanent is aan het eindige zijn825 en dat 
het oneindige zijn in die immanentie tevens oneindig transcendent is aan het 
eindige zijn. Maar dat de reden voor deze laatste verhouding gelegen is in het 
eindige zijn zelf. Dit wordt door Hollak als volgt gesteld: 

“Maar elk eindig wezen is ook van God ‘uitgesloten’ door de betrekkelijkheid 
van zijn eenheid. Het onderscheid tussen God en de wereld is wederzijds, 
maar niet de oorzaak ervan (die is niet wederzijds),826 die ligt uitsluitend aan 
de kant van het schepsel: in zijn onvolkomenheid.”827 

Scheler heeft voor de ontwikkeling van verdiept inzicht in de onverbrekelijke 
eenheid van de menselijke essentie en existentie, dat is de eindige menselijke 
geest juist als geest, in de twintigste eeuw de eerste stappen gezet. Voordat 

823 Wording, p. 81; onze cursivering.
824 Het zelfzijn als zodanig heeft dan ook geen structuur – in de zin van op enigerlei 

uitwendige wijze met elkaar verbonden  elementen – maar drukt zich wel in 
structuren uit. 

825 Ook in Hegels filosofie; God in alles: panentheïsme.
826 Onze toevoeging.
827 Scheppingsidee, p. 308.
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we daar in korte trekken een exposé van geven, willen we eerst de principiële 
achtergrond daarvan nog eens belichten. Deze belichting is een nadere 
uitwerking van de hierboven behandelde verhouding van lichaam en geest. 

Het stoffelijke is geen intrinsieke component van het absolute. In de 
scholastieke traditie is God, ofwel het absolute zijn, zuiver geestelijk. Het 
absolute kent geen verdeeldheid, is zuivere volmaakte eenheid in zuivere 
volmaakte veelheid, is volmaakt samen-zijn, kortom, is volmaaktheid. 
Metafysisch is dat het absolute zijn, ens a se, dat ‘niets’ buiten zich, noch niets 
als het onbepaalde in zich heeft daar het in uitsluitend positieve zin alles is, en 
het uitgewist (gedacht) zijn van het absolute zijn ‘tot niets’ in eeuwigheid niet 
bestaat. Want het absolute, volmaakte zijn is eeuwig.828 God is in de traditie 
actus purus, is wars van enigerlei potentie, is niet gekenmerkt door enig (nog-)
niet-zijn. Dit alles wil zeggen dat het absolute zijn en het volmaakte geestelijke 
verwisselbaar zijn, in de traditie is dat God.829 Gods volmaakte volheid van 
zijn die als diens zelfmededeling in zijn schepping tot uitdrukking komt.830 De 
zelfmededeling Gods vormt eigenlijk de achtergrond van Schelers materiële-
waarden leer en filosofie van de persoon; of omgekeerd: zijn wezensanalyses 
van de eindige menselijke persoon verwijzen noodzakelijkerwijs naar de 
oneindige, volmaakte persoon.831 Naar analogie geldt namelijk het hier gezegde 
over het absolute als zuiver geest-zijn evenzeer voor de menselijke geest als 
geest. Gods zelfzijn is zuivere act; zuivere act is absolute “aanwezigheid”, 
‘niets’ valt daarbuiten. Deze aanwezigheid vervult alles en brengt het eindige 
zijn in beweging.832 

828 Vergelijk het antwoord dat Mozes krijgt, Exodus 3: 13, 14.
829 Deze vooronderstelling ligt aan Hegels filosofie ten grondslag, maar wordt daar 

niet op de juiste wijze gehonoreerd.
830 “God zag, dat het goed was” uit de aanvang van B’eresjiet/Genesis. In Schelers 

materiële-waarden leer en filosofie van de persoon wordt deze zelfmededeling 
als het zo-zijn van de onderscheiden gebieden van de werkelijkheid inhoudelijk 
tot uitdrukking gebracht, zonder dat deze paricipatierelatie telkens uitdrukkelijk 
daarbij gesteld wordt. Schelers filosofie expliciteert als Wesensschau de 
inhouden van het connaturele kennen van de menselijke geest; aan de vraag of 
dit bij Scheler altijd slaagt en altijd adequaat is, gaan wij voorbij.

831 Nogmaals: zie J. Nota, a.w., p. 189: “Scheler beziet den mens nog te weinig 
ontologisch en in zijn zoeken naar een oplossing voor de God/Mens verhouding 
gaat hij voorbij, dat de mens participeert aan de Goedheid Gods en dus zijn wet 
en de waarden zelf ‘modo partcipato’ is.”

832 Voor de eindige stoffelijke dingen houdt het streven naar zelfverwerkelijking 
in de eerste plaats in “in beweging kunnen zijn”. Deze allereerste, abstracte 
voorwaarde wordt door Hegel in zijn natuurfilosofie in het deel Die Mechanik 
behandeld: Materie und Bewegung. De teleologie van het streven naar 
verwerkelijking van het zelfzijn is het aangetrokken worden door het zelfzijn, 
dat daarmee tegelijk het streven naar en het aangetrokken worden door de 
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De geestelijke acten van de eindige menselijke persoon, de persoon die 
geestelijk zijn behelst, zijn op analoge wijze bij het zijn van de wereld aanwezig. 
Op kwalitatief onderscheiden wijze accorderen de verschillende acten met zin 
en waarde van daarmee corresponderende zijnsgebieden,833 respectievelijk in 
het, evenzeer door geestelijke acten, afwijzen van de onwaarde van “iets”. 

Bij de uitoefening van alle acten afzonderlijk is steeds, met kwalitatieve 
accentverschillen overeenkomstig de uitgeoefende act, de gehele persoon 
betrokken, daar het zijn van de persoon in elk totaal aanwezig is. 

Het is uiteraard onmogelijk om hier het gehele werk van Scheler met 
betrekking tot de persoon en de materiële-waarden ethiek te doorlichten. 
We kunnen hier slechts in grote lijnen de betekenis weergeven die deze heeft 
als positieve completering van het reeds door Hegel ontwikkelde zelfbegrip. 
Daarom zullen we een korte uiteenzetting geven van wat Scheler onder act 
verstaat, daar in deze zin en waarde van de werkelijkheid, en daarmee de 
persoon als zodanig, tot uitdrukking komt.834 

Hoewel acten op het eerste gezicht gelijk lijken te zijn aan psychische 
functies  zoals zien, horen, ruiken, en allerlei vormen van opmerken en 

oerbron van het zelfzijn is. Met betrekking tot de in beweging zijnde, van 
‘energie vervulde’ dingen van het stoffelijke heelal wordt door de ‘fysicus’ deze 
eigenschap primair aan de stoffelijke dingen zelf toegekend, terwijl het voor 
de ‘metafysicus’ de immanente absolute geest is die de stoffelijke dingen deze 
energie verleent. Nog sterker: de stoffelijke dingen zijn energie, kracht; hun 
stoffelijkheid in de zin van hun “gegenständlich”- en “taaie samenhang” zijn is 
gelegen in hun kracht-zijn, die ze ontlenen aan hun essentie-existentie structuur. 
Vgl. met het begin van Hegels natuurfilosofie Die Mechanik; maar bij Hegel 
blijft het de voor de absolute geest zelf noodzakelijke zelfveruitwendiging, dat 
is een degradatie van de zuiver geestelijke niet in zich verdeelde, aan het eindige 
zijn transcendente actus purus.  

833 Zijnsgebieden en de daarmee corresponderende geestelijke acten zoals het 
(kennen van het) levenloze, het levende, persoon-zijn, cultuurvormen waarin zin 
en waarde van zijn tot uitdrukking komen, zoals: het recht, kunst, het religieuze, 
wetenschappen en techniek; gebieden waarin het Goede, Schone en Ware in 
diverse graden van verwerkelijking gestalte krijgen of eventueel geperverteerd 
zijn. Vergelijk Wording, p. 91: “(...) een mensheid die de veelheid van haar 
waardebelevingen (de vitale, culturele, innerlijke en zedelijke waarden) in een 
steeds verder gaande actualisering (...) tot uitdrukking kan en wil brengen.” 

834 Schelers belangrijkste werken met betrekking tot onze problematiek zijn: Der 
Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Neuer Versuch der Grundlegung 
eines ethischen Personalismus (Bern/München, 1980; verder te noemen: Der 
Formalismus), Wesen und Formen der Sympathie (Bern/München, 1973), Das 
Ressentiment im Aufbau der Moralen (Frankfurt am Main, 1978; Dit werk is in 
2008 vertaald en draagt als titel Het ressentiment in de moraal, Amsterdam, 2008) 
en Probleme der Religion. Zur religiösen Erneuerung (opgenomen in Vom Ewigen 
im Menschen, Bern/München, 1968; verder te noemen Probleme der Religion).
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geprikkeld worden, zijn ze daarvan wezenlijk verschillend. Acten zijn niet 
psychisch, in de zin die de psychologie aan bepaalde menselijke verschijnselen 
hecht.835 Acten worden voltrokken – zijn uitdrukking van het actief bij zich 
zijn –, psychologische functies voltrekken zich.836 Met dit onderscheid bedoelt 
Scheler, dat in acten de persoon als zodanig actief aanwezig is en dat psychische 
functies een zekere mate van autonome afwikkeling bezitten, daar deze nog 
sterk gebonden zijn aan het lichamelijke.837 Echte acten bedoelen iets – dat 
wil zeggen: daar licht zin in op – en bezitten onder elkaar een onmiddellijke 
zinsamenhang.838 

835 We hebben daar al op gewezen bij Hegels hoofdstuk Psychologie uit de 
geestesfilosofie, dat deze namelijk niet in die bepaalde, hedendaagse betekenis 
opgevat moet worden, maar in de wijsgerige, van Aristoteles stammende, zin.

836 Der Formalismus, p. 387.
837 Het is dan misschien ook niet verwonderlijk, dat door het zich concentreren op 

dergelijke functies in de psychologische functieleer en het functie-onderzoek de 
persoon als zodanig tot niets schijnt te verdampen; zie Th. de Boer, Grondslagen 
van een kritische psychologie, Baarn, 1980, p. 15. De Boer haalt J. Linschoten 
aan die stelt “dat een wetenschappelijke psychologie gebaseerd is op het 
‘materialistisch postulaat’.” De Boer: “De proefpersoon wordt bestudeerd als 
een ‘ding-met-eigenschappen’, een ‘blackbox’.” P. 16: De Boer haalt Holzkamp 
aan: “In de nomothetische psychologie zegt Holzkamp, wordt de mens 
methodisch beroofd van zijn historiciteit. De proefpersoon is a-historisch (…).” 
De Boer komt tot de volgende slotsom: “Wanneer we levende wezens, die hun 
eigen leven gestalte geven, hun eigen geschiedenis maken en in symmetrische 
dialoog met elkaar communiceren, mensen noemen, dan is de proefpersoon 
niet een mens maar een organisme.” 

838 Der Formalismus, p. 387/388: “Akte sind unpsychisch. Akte werden vollzogen; 
Funktionen vollziehen sich. Mit Funktionen ist notwendig ein Leib gesetzt und 
eine Umwelt, der ihre ‘Erscheinungen’ angehören; mit Person und Akt ist noch 
kein Leib gesetzt, und der Person entspricht eine Welt und keine Umwelt. Akte 
entspringen aus der Person in die Zeit hinein; Funktionen sind Tatsachen in der 
phänomenalen Zeitsphäre und indirekt durch Zuordnung ihrer phänomenalen 
Zeitverhältnisse auf die meßbaren Zeitdauern der in ihnen gegebenen 
Erscheinungen selbst meßbar. Zu den Funktionen gehören z.B. das Sehen, 
Hören, Schmecken, Riechen, alle Arten des Aufmerkens, Bemerkens, Beachtens 
(nicht nur die sog. sinnliche Aufmerksamkeit), des vitalen Fühlens usw. – nicht 
aber echte Akte, in denen etwas ‘gemeint’ wird, und die untereinander einen 
unmittelbaren Sinnzusammenhang besitzen. Die Funktionen können zu Akten 
hierbei ein zwiefaches Verhältnis haben. Sie können einmal Gegenstände 
von Akten sein, wie z.B. wenn ich mir mein Sehen selbst zu anschaulicher 
Gegebenheit zu bringen suche. Sie können aber auch das sein ‘wohindurch’ 
ein Akt sich auf ein Gegenständliches richtet – ohne daß hierbei die Funktion 
selbst zum Gegenstand würde: so z.B., wenn ich, einmal einen Gegenstand 
sehend, das andere Mal ihn hörend, ‘denselben’ Urteilsakt vollziehe (d.h. einen 
Urteilsakt identischen Sinnes und über denselben Sachverhalt). Treffend hebt 
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Wel kunnen psychologische functies zich op tweeërlei wijze tot acten 
verhouden. Ze kunnen voorwerp van acten zijn, wanneer men bijvoorbeeld 
zijn eigen zien tot voorwerp van beschouwing probeert te maken. Of ze 
kunnen datgene zijn “waar doorheen” een act zich op iets richt, zonder dat 
die functie zelf tot voorwerp van beschouwing wordt. Bijvoorbeeld wanneer 
men met betrekking tot een bepaald voorwerp, dat men de ene keer ziet en 
de andere keer hoort of in het donker betast, dezelfde oordeelsact voltrekt. 
Dus wanneer men bij het zien van bijvoorbeeld een viool, het oordeel “dat is 
een viool” uitspreekt, en bij het alleen maar horen of betasten van dit voorwerp 
dezelfde uitspraak doet. Door die functies van zien, horen en betasten heen 
wordt een oordeel met dezelfde betekenis of zin uitgesproken. 

Metafysisch gesproken kunnen we stellen, dat geestelijke acten op zin 
en waarde van het zijnde als zijnde zijn betrokken, dat ze daaraan aandacht 
schenken.

Voor de gehele sfeer van de acten kan de term “Geist” gebezigd worden, 
daar “wij alles dat het wezen van act, intentionaliteit en zinvervulling heeft 
zo noemen.”839 Geest is wezensnoodzakelijk “persoonlijk” en de idee van een 
“onpersoonlijke geest” is “ongerijmd”.840 Persoon is de wezensnoodzakelijke en 

Stumpf hervor, daß die unabhängige Variabiliteit seiner ‘Erscheinungen’ von 
der Variation der Funktionen und der Funktionen von der Erscheinungen ein 
Kriterium für die Scheidung der Funktionen und Erscheinungen in concreto 
sei. Aber eben dieses Kriterium gilt auch für die Scheidung von Funktionen 
und Akten, nur mit dem Unterschied, daß mit allen möglichen Kombinationen 
und Variationen von Funktionen dieselben Akte verknüpft sein können – und 
umgekehrt. Dagegen sind die Aktgesetze und die Fundierungszusammenhänge 
zwischen Akten z. B. auf Wesen ganz verschiedener funktionaler Ausstattung 
übertragbar. Daß aber die Funktionalgesetze, die prinzipiell empirisch-
induktiver Natur sind, Aktgesetzen, die apriorischer Natur sind, je Schranken 
setzen können, ist ausgeschlossen. “       

839 Der Formalismus, p. 388.
840 Der  Formalismus, p. 388: “Daß aller Geist dann auch wesensnotwendig 

persönlich ist und die Idee eines ‘unpersönlichen Geistes” “widersinnig” ist, 
folgt dann ohne weiteres aus dem früher Gesagten. Keineswegs aber gehört 
ein “Ich” zum Wesen des Geistes; und darum auch kein Scheidung von “Ich 
und Außenwelt.” Op de problematisch wijze waarop Scheler “ik” aan “geest” 
ontkent, gaan wij niet in, want dat zou weer een kritische confrontatie met 
Hegel e.a. opleveren; e.e.a. hangt mogelijk samen met de strenge scheiding die 
Scheler tussen de menselijke geest en het menselijke lichaam aanbrengt; ten 
opzichte van Hegels concrete ontwikkeling van de lichamelijke geest vertoont, 
ons inziens, Schelers opvatting een groot tekort. Slechts het volgende, waaruit 
de reden blijkt waarom Scheler “ik” aan de geest ontzegt. “Ik” vooronderstelt 
“Jij”, zo zegt Scheler op p. 389. “Person ist nicht, wie diese Worte, ein so fühlbar 
relativer, sondern ein absoluter Name. Mit dem Wort “Ich” ist ein Hinweis auf  
ein “Du” einerseits, auf eine “Außenwelt” andererseits, immer verbunden. 
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enige existentievorm van de geest, voor zover het om concrete geest gaat.841 
Hierin ligt dus het uitgangspunt voor de fundamentele kritiek op Hegels 
opvatting van de onpersoonlijke God, als het onpersoonlijke beginsel, Begriff 
van alle werkelijkheid.

Tot het wezen van de persoon behoort, dat deze bestaat en leeft in het 
voltrekken van intentionele acten.842 Dat betekent ook, dat het zijn van de 
persoon onmiddellijk transcendent is aan enigerlei voorwerpelijke houding, of 
dat nu waarnemen, voorstellen, denken, herinneren, verwachten is.843 

Aan de stof gebonden ‘engelen’ nogmaals beschouwd

In onze inleiding op de betekenis van Schelers filosofie hebben wij gewezen 
op de innerlijke samenhang van Hollaks denken, met name Hollaks 
aaneensmeden van de goudkorrels van de filosofieën van Thomas, Hegel en 
Scheler. We beschouwen hier nog eens ons concept van “de mens als een aan 
de stof gebonden ‘engel’”, omdat ons inziens daarmee de kern van Hollaks 
denken wordt getroffen. Waarmee we tevens voldoen aan Hollaks opvatting 
“dat het in de filosofie tenslotte gaat om het zelfbegrip van de mens en dat 
betekent dat men alles vanuit zijn zelfzijn als zodanig zal moeten trachten 
te begrijpen.”844 Voor dit aaneensmeden heeft het persoon-zijn in de zin van 

Nicht so mit dem Namen Person. (...) Das mit Person Gemeinte hat dem Ich 
gegenüber etwas von einer Totalität, die sich selbst genügt.” Wat hier door 
Scheler wordt verwoord is de absolute individualiteit die bij Hegel ontbreekt, 
de forma subsistens “als individualiteit”. Zie Hollak, Betrachtungen über das 
Wesen der heutigen Technik. Mensch und Kybernetik in sozialphilosophischer sicht 
(verder: Betrachtungen), p. 138: “(...) de hegeliaanse dialectiek drukt het het hele 
leven van de menselijke geest niet adequaat uit. Zij drukt deze geest alleen uit als 
virtualiter forma corporis, niet als forma subsistens, en dus niet als individualiteit.” 
Schelers “Person” is de mens als het zuiver geestelijk wezen als forma subsistens, 
als absolute individualiteit. Dat personen als absolute individualiteiten niet als 
“ik” en “jij” tegenover elkaar kunnen staan, menen wij ten stelligste te moeten 
ontkennen.

841 Der Formalismus, p. 389; dus geestelijke ‘producten’, zoals het recht of 
kunstvormen en andere cultuuruitingen hebben dientengevolge een geestelijke 
inhoud of zin, maar zijn zelf geen concrete geest, dus geen persoon. 

842 Dat dit actief-bij-zich-zijn zoals dat in het voltrekken van de acten tot uitdrukking 
komt, geworteld is in het zelfzijn, dat zich in de acten als zodanig ‘uitspreekt’, en 
dat dit alles omvat of samen bundelt met het oordeel “ik ben ik”, is bij Scheler 
niet aan de orde. In dit laatste ligt nu juist Hegels grote kracht. Maar we zullen 
dit laten zoals het is, omdat het ons te ver voert hier uitvoerig aandacht aan te 
besteden.

843 Der Formalismus, p. 389/390.
844 Een werkelijke metafysica, p. 156.



Positieve en negatieve kritiek op Hegels filosofie

417

Scheler een centrale betekenis, maar ook, verbonden daarmee, de menselijke 
geest als forma subsistens in de zin van Thomas. Zo kan het verbinden van 
de filosofieën van Thomas, Hegel en Scheler de diepe betekenis krijgen waar 
Hollak op mikte: de zelfstandigheid van de mens als Geist in Welt in haar 
onverbrekelijke eenheid met de absolute zijnsafhankelijkheid van de mens.

Hollak heeft kritiek op de filosofie van Hegel voor zover deze nog niet 
voldoende het geestelijk wezen van de mens tot uitdrukking brengt. Het meest 
direct komt deze kritiek in de volgende formulering tot uitdrukking: 

“Zij drukt deze geest alleen uit als virtualiter forma corporis, niet als forma 
subsistens, en dus niet als individualiteit.”845 

Het is nu Schelers filosofie van de persoon – en de daarmee innerlijk 
samenhangende materiële-waarden leer – die de menselijke geest als forma 
subsistens tot uitdrukking begint te brengen. Met andere woorden: de 
scheleriaanse persoon is de gezochte forma subsistens in haar betekenis voor 
de menselijke existentie.

Hollak heeft dat, voor zover onze kennis daaromtrent reikt, zelf nergens 
expliciet gezegd of geschreven. Ons inziens is deze verbinding uiteraard wel 
impliciet bij Hollak aanwezig. Onder andere daar waar Hollak ooit in een 
college stelde, dat Hegel de transcendentale openheid van de menselijk geest 
– die uiteraard gelegen is in de menselijke geest als forma subsistens – formeel 
tot begrip had gebracht, maar dat Schelers filosofie aan de transcendentale 
openheid – zuiver geestelijke – inhoud begint te geven. Dat is dus de sfeer 
waarin, metaforisch gesproken, de menselijke geest verwant is aan de engelen 
van de scholastiek.

De scheleriaanse persoon – als werkelijke explicitering van de menselijke 
geest en niet als een soort hypothetische constructie – is als ‘bundel’ van 
geestelijke acten betrokken op de zin van zijn. Maar wel via haar lichamelijkheid 
– als forma corporis of lichamelijke geest – en daarmee niet onmiddellijk of 
zuiver intuïtief op de zin van zijn – waaronder het eigen zijn – betrokken zoals 
de engelen in het gedachtenexperiment van de scholastici dat wel waren.

Deze verhoudingswijze heeft bij Scheler de consequentie dat hij de persoon 
als het zuiver geestelijk zijn van de mens stelt tegenover het “psychophysische”, 
dus tegenover de mens als lichamelijke geest, de menselijke geest als forma 
substantialis.846

845 Betrachtungen, p. 138. 
846 Een deel van de titel van de paragraaf waarin Scheler deze verhoudingswijze van 

“Indifferenz” behandelt, luidt: ‘Die psychophysische Indifferenz der Person und 
ihrer Akte.’
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Systematisch en zakelijk is dat nodig om inderdaad de persoon als het 
zuiver geestelijke, als forma subsistens wijsgerig te kunnen expliciteren. Dit 
onderscheid kan echter aanleiding geven tot een ‘splitsing’ van de mens in 
een soort zuiver biologisch – aan het dierlijke verwant – lichaam en een zuiver 
geestelijke bovenbouw. Hegels ontwikkeling van de eenheid van lichaam en 
geest heeft echter al laten zien, dat de mens als lichamelijke geest fundamenteel 
kwalitatief onderscheiden is van het zuiver organische zoals dat in het dierlijke 
organisme zijn gestalte heeft.

Doordat in de scheleriaanse persoon de forma subsistens als het zuiver 
geestelijke van de mens tot uitdrukking komt, wordt het inderdaad wijsgerig 
mogelijk om de menselijke persoon innerlijk te betrekken op de oneindige 
persoon. Het zuiver geestelijke kan nu begrepen worden als de zelfmededeling 
Gods. Dientengevolge kunnen de totale zijnsafhankelijkheid en de 
zelfstandigheid van de persoon – en wel als absoluut erkende eindige persoon, 
als “evenbeeld” –  in evenwichtige eenheid gedacht en verder ontwikkeld 
worden.847

847 In zijn boek The Nature of the Self. Recognition in the Form of Right and Morality, 
Berlijn/New York, 2009 (verder: The Nature of the Self) geeft Cobben een 
wijsgerig overzicht van de ontwikkeling van het (begrip van het) zelfzijn, zoals dat 
in Europa tot stand is gekomen. Een wijsgerige ontwikkeling die zich verhoudt 
tot de historische ontwikkeling van de staatsorde in Europa. Door Hegel is 
deze ontwikkeling getraceerd en tot begrip gebracht. Het menselijk zelfzijn 
transcendeert zijn lichamelijkheid, tegelijk moet wel de eenheid van lichaam 
en geest tot haar recht komen. Daartoe moet het lichaam als sociaal organisme 
begrepen worden (Aristoteles’ zoön politikon); (p. 232). De ontwikkeling van 
deze verhouding van lichaam en geest rond de wederzijdse erkenning strekt 
zich in de horizontale dimensie uit als de erkenning van de individuen als “free 
and equal persons of a shared law” en in de verticale dimensie in de erkenning 
dat hun “existence has its ground in an absolute being;” (p. 232). Wij vatten dit 
als volgt samen: dit is de wederzijds erkenning van de individuen als eindige 
rede – concrete eenheid van lichaam en geest – in hun relatie tot de absolute 
rede, ofwel de relatie eindige geest-oneindige geest. Dit alles vergt tenslotte de 
“adequate realization of the unity of Right and Morality”, dat wil zeggen een 
“ethical order” die aan de concrete en erkende ontvouwing van “the Self” recht 
doet en die tegelijk “a legitimate actualization of human rights and democracy 
is.” Met ons concept van de mens als aan de stof gebonden ‘engel’ – in de zin van 
de mens als eenheid van fysisch compositum en metafysisch ‘compositum’ –, 
het concept waarmee het zuiver geestelijke van de mens als forma subsistens=de 
scheleriaanse persoon tot uitdrukking komt, denken wij het menselijke zelfzijn 
een diepere dimensie te geven. Dit laatste concept van de “nature of the self” 
omvat meer dan de mens als lichamelijke geest. Bovengenoemde “ethical order” 
en “legitimate actualization” is dan gelegen in de relatie van de eindige persoon/
personen met de absolute, volmaakte schepper-persoon. De volmaakte persoon 
die de “ground” is van de “subjective existence” van de eindige personen. Ons 
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Schelers ethiek is geworteld in het zuiver geestelijk wezen van de mens

De ethiek die Scheler voor ogen staat en waarvoor hij in zijn betreffende werk 
de eerste stappen heeft gezet, bestrijkt dat gebied van de menselijke geest, 
dat hij, met een aan Blaise Pascal ontleende term, Ordre du coeur noemt.848 
Met het “hart” – een traditionele beeldspraak – wordt eveneens bedoeld, juist 
omdat het altijd de gehele persoon betreft, dat dergelijk door de zin van de 
werkelijkheid aangesproken worden altijd in emoties gehuld gaat. Waarvoor 
echter eveneens een Logique du coeur geldt, als de zinvolle samenhang binnen 
dat gebied van aangesproken worden en de daarmee corresponderende 
“waardenschattingen”, die een systematische explicitering daarvan mogelijk 
maakt en waarvoor Schelers werk prototypisch is.849 

De intentionele acten zijn ontvankelijk voor zinaanbod, het is dan de 
gehele persoon die zinvol daarop kan antwoorden; of beter: die vrij is zinvol 
daarop te antwoorden.850 Wanneer de aldus als persoon aangesprokene zinvol 
antwoordt, dan is dat antwoord tevens zin- en betekenisvol voor de gehele 
persoon.851

inziens komt daarmee het menselijke zelfzijn adequater tot uitdrukking en tot 
zijn recht.  

848 Der Formalismus, p. 15.
849 Hollak stelt de volgende objectieve rangorde op van de wijze waarop “iets” van 

waarde voor ons is: het in-zich-waardevolle, het objectief goede voor mij, het 
subjectief bevredigende; zie Objectieve rangorde. Dit is het algemene kader 
waarbinnen “waardenschattingen” (behoren) plaats (te) vinden. Daarbinnen 
zullen “goederen” en “handelingen” beoordeeld worden naar de mate waarin 
ze overeenstemmen met de eigen, inherente maatstaven die met deze rangorde 
zijn gegeven. Deze inhoudelijke beoordelingen doen zich voor in de vorm van 
gevoelens die uitdrukking geven aan de waardering – die dus niet puur subjectief 
is – met betrekking tot deze goederen en handelingen. De meest extreme vormen 
daarvan zijn haten en liefhebben: de eerste emotie als antwoord op “iets” dat  de 
grootst mogelijke afkeuring verdient, de tweede emotie als antwoord op “iets” 
dat in zijn bestaan volledig positief bevestigd wordt. Kortom, waarderingen 
worden nooit emotieloos voltrokken maar gaan gepaard met emoties die met de 
aard van het gewaardeerde overeenstemmen en die dus in Schelers materiële-
waarden ethiek systematisch gerangschikt worden. Een en ander sluit uiteraard 
foutieve beoordelingen en daarmee gepaard gaande – onterechte – emoties 
niet uit. Schelers Das Ressentiment im Aufbau der Moralen gaat uitvoerig in op 
waarden-”vervalsingen” en wat deze zelfs in negatieve zin voor culturen in hun 
totaliteit kunnen betekenen en daarmee voor de subjecten van deze culturen.

850 Zie: Objectieve rangorde.
851 Waarin zit nu de meerwaarde ten opzichte van Hegels “absolute Wissen”, dat 

toch ook zegt, dat de (eindige) geest in het andere als andere bij zich is? Inderdaad, 
in beginsel heeft Hegel hiermee het zinvol aanwezig (kunnen) zijn bij het andere 
bloot gelegd. Maar dan wel binnen de sfeer van de innerlijk samenhangende 
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Uit geestelijk zelfzijn vloeit “sympathie” met de zijnden, met de zin van zijn 
voort. In zijn Wesen und Formen der Sympathie heeft Scheler aan dit meevoelen 
met (al) het andere eveneens een eerste analyse gewijd. Geestelijk zelfzijn 
impliceert: iets als zodanig kunnen inzien; de objectiviteit van menselijk kennen 
en keuren is daarin geworteld en in principe gegarandeerd.

Het betekent niet alleen de mogelijkheid tot kennis in algemene zin en 
wetenschappelijke kennis in het bijzonder, maar ook het openstaan voor zin 
en waarden, waaronder zin en waarde van het kennen zelf. Het ervaren van 
zin en waarde (: de inhoud) gaat met emoties (: de vorm) gepaard; dat geldt dus 
evenzeer voor het verwerven van kennis en het komen tot inzichten.

Bovendien gaat aan het verwerven van kennis interesse (Scheler: Liebe) 
vooraf en interesse is door emotie gekleurd. Interesse in de zin van (eigen)
belang, zoals “ik ben geïnteresseerd in de ontwikkeling van dit of dat bedrijf, 
of dit kennisgebied omdat het mij winst of interest oplevert”, gaat uiteraard 
ook met emoties gepaard – de beursvloer en de aandeelhoudersvergaderingen 
getuigen daarvan –, maar in haar zuiverste vorm is interesse belangeloos, 
echter niet emotieloos.852 Schelers “Sympathie” laat zien hoe de mens als 
zuiver geestelijk openstaat voor de ander als ander, open voor diens emoties, 
waarin de ander als persoon tot uitdrukking komt, meeleeft met de ander, de 
acten van de ander kan meevoelen, kan mee-voltrekken.

Medelijden bijvoorbeeld, in ongecorrumpeerde zin, is niet een vermeerderen 
van lijden, maar is het positief betrokken zijn bij het leed van de ander juist als 
ander (: solidariteit met de ander als ander). Het is het adequate antwoord, in 
de vorm van een emotie, op het negatieve dat de ander als gehele persoon heeft 
getroffen. Het is een betrokkenheid bij de ander die eventueel tot handelen kan 
leiden dat gericht is op het zoveel mogelijk opheffen van het lijden van de ander. 
Hier is geen sprake van zelfopoffering, in de zin van het zichzelf als zelf geheel 
wegcijferen – hoewel dit handelen een tijdelijk opschorten van strikt eigen 
doelstellingen of bevredigingen kan impliceren –, maar een streven dat gericht 
is op het bevorderen van het in-zich-waardevolle van de andere persoon door 
het negatieve, dat haar streven naar zelfverwerkelijking in de weg staat zo veel 
als mogelijk is, weg te nemen. Dit is dus geheel in de lijn van het streven de 
zijnden tot hun bestemming te brengen.853

verstandsbegrippen of categorieën. Daarmee komt het metafysische, in de 
zin van het in zich zin- en waardevolle van het andere – met name de wijze 
waarop dit als uitdrukking van eigen wezen het Goede, Ware en Schone doet 
verschijnen – nog niet voldoende tot zijn recht en als keerzijde daarvan wordt 
het openstaan van het zelfzijn voor het andere in die zin eveneens tekort gedaan. 

852 Op grond van menselijke eindigheid, onvolmaaktheid is het de vraag of deze 
zuivere belangeloosheid ooit totaal te bereiken is.

853 Dat de “zin van het lijden”, voor zover dit zin kan hebben, erin bestaat dat door 
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Medeverheugen is uiteraard ook betrokkenheid bij de ander als ander; 
maar misschien vermeerdert medeverheugen wel de ‘hoeveelheid’ vreugde in 
tegenstelling tot ongecorrumpeerd medelijden, dat niet het lijden vermeerdert. 
Dit is niet zo vreemd, daar het heuglijke iets positiefs in het zijn is en het lijden 
niet, want een degradatie van zijn.854 Kortom: met deze laatste voorbeelden 
geven wij aan, dat Schelers “persoon” openstaat voor de zin van zijn, dat 
intendeert de term “sympathie”.855 Het zuiver geestelijke van de mens impliceert 
connatureel kennen, dat is het gericht zijn op de eigen aard van enigerlei zijnde 
en zodoende het aanwezig zijn bij het in-zich-waardevolle, zinvolle. Hierin 
komt het persoon-zijn van de mens in de meest omvangrijke inhoudelijke zin 
tot uitdrukking.

Met zijn sympathie voor de zijnden, met zijn connatureel kennen staat de 
eindige, menselijke persoon in relatie tot het absolute en daarmee indirect tot 
de oneindige persoon. Waarom? Want het is voor een eindige persoon, zoals 
Scheler heeft laten zien, dat zin en waarde van het zijn zich kunnen voordoen 
en waarop deze zinvol, theoretisch en praktisch, kan antwoorden. Maar het 
is echter de oneindige persoon die het zinvolle en waardevolle in absolute 
zin schept. In die zin, dat het in-zich-zinvolle en -waardevolle van de eindige 
(stoffelijke) zijnden als hun geestelijke kern, deze niet uit zichzelf bezitten maar 
dat ze deze bezitten, evenals in innerlijke samenhang daarmee hun zelfzijn, 
door hun deelhebbing aan de absoluut volmaakte persoon. Deze kern van de 
eindige zijnden verwijst dus naar het absoluut volmaakte als het absoluut in-
zich-zinvolle en -waardevolle, dat is naar de oneindige persoon.856 

Langs een enigszins andere weg komt Herman Berger tegen het eind van 
zijn boek Werkelijkheid, aandacht en mystiek tot een overeenkomstige slotsom. 

“Ik stel dus voor dat we de gehele werkelijkheid nu eens niet evolutionair, 
van onderaf, bezien om van de dode stof op te klimmen naar de lagere en 
vandaar naar de hogere levensvormen, maar om precies het omgekeerde 

het lijden de ogen van de lijdende(n) geopend kunnen worden voor de positieve 
zin van het bestaan, laten we hier voor wat het is.

854 Uiteraard is hier het verheugen in positieve zin bedoeld, daar de gewetenloze 
psychopaat en soortgelijke afwijkingen van het evenbeeld zich ook “verheugt” 
– of wat voor emotie dat bij de psychopaat ook moge zijn – bij het ervaren van 
het lijden van anderen. Leedvermaak is een iets onschuldiger vorm van het pure 
sadisme.

855 Sympathische snaren zijn snaren op een muziekinstrument, bijvoorbeeld op 
de viola d’amore, de baryton en de Indiase sitar, die zelf niet bespeeld worden, 
maar die meeklinken met de bespeelde snaren en daardoor aan het geheel een 
“diepte van klank” of “kleur” geven.

856 De hedendaagse Niets-gelovige als ontkenner van dit alles. Zie Nietzsches 
vraag.
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te doen. We klimmen niet op maar dalen af, – wel te verstaan: binnen het 
geheel. Dan moeten we bij God beginnen. We mogen verwachten dat God 
een persoon is, – op een onbegrijpelijke manier, maar toch. Wat motiveert ons 
bij die aanname? Voldoende is al het feit dat de levensvormen direct onder 
God mensen zijn en dat mensen onmiskenbaar persoonskarakter hebben. 
Evidente manifestaties daarvan zijn de aloude waarden van waarheid, 
goedheid en schoonheid.”857 

In haar openstaan voor het in-zich zinvolle en waardevolle – metafysisch: 
de transcendentalia het Goede, Schone en Ware – is de eindige persoon 
dientengevolge verbonden met de oneindige persoon.858 Dit is een kant van de 
toedracht die Hollak met de volgende kritiek op Hegels visie op de verhouding 
van eindige en oneindige geest schetst: het zelfbewustzijn van eigen eindig 
zelfzijn als zodanig, dat dus in relatie tot het oneindige zelfzijn begrepen moet 
worden. 

“Daardoor wordt in de Hegelse filosofie die dimensie van de menselijke 
eindige geest waarin de zelfmededeling van de Oneindige geest in zijn 
schepping tot zelfbewustzijn komt, niet meer als zodanig zichtbaar, daar 
zij haar nu moet formuleren in termen van een verabsolutering van die 
verhouding waarin de mens als eindige, lichamelijke geest zich als geest 
(forma subsistens) tot zichzelf als lichamelijke geest (forma substantialis) 
verhoudt.”859

Het is Schelers filosofie van de persoon waarin deze zelfmedeling zuiverder 
tot uitdrukking kan komen.

De betekenis van het openstaan voor het in-zich waardevolle met betrekking 
tot de relatie met de oneindige persoon wordt door Hollak als volgt uitgedrukt: 

“(…) eerst in relatie van al het eindige in-zich-waardevolle tot de Oneindige, 
in zich waardevolle persoonlijke geest, krijgt de zedelijke waarde van onze 
handelingen waarin wij het in-zich-waardevolle en het objectieve goed voor 
de persoon realiseren, haar volle betekenis.”860  

Hollak spreekt hier van de zelfmededeling van de Oneindige geest die in een 
bepaalde dimensie van de eindige menselijke geest tot zelfbewustzijn komt. Dat 

857 H. Berger, Werkelijkheid, aandacht en mystiek, Budel, 2006, p. 193; onze 
cursivering.

858 Objectieve rangorde, p. 333.
859 Scheppingsidee, p. 316.
860 Objectieve rangorde, p. 333. 
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is de dimensie van de religieuze act. Bij Hegel zijn we dat tegengekomen als het 
“religieuze bewustzijn”, het bewustzijn dat weet heeft van het absolute.861 

In metafysische zin betekent dit, volgens Scheler, dat een geestelijke 
wereldgrond slechts dan “God” kan heten als en voorzover deze “persoonlijk” 
is. De oplossing voor deze vraag kan slechts ervaren worden door het antwoord 
op díe geestelijke act waarmee de persoon zich actief richt op zijn eigen 
eindigheid in relatie tot de absolute “wereldgrond”, het antwoord dat door 
diezelfde “wereldgrond” aan de religieuze act wordt toebedeeld.862 

Waar Hegel zegt, dat het “de bestemming van het individu is tot God 
als geest zijn absolute verhouding te hebben”, en dat “in de religie de mens 
de verhouding tot de absolute geest als zijn wezen weet,”863 daar begint de 
metafysische dimensie die Hollak bedoelt. Maar deze relatie blijft bij Hegel 
echter, ondanks het gegeven dat Hegel in principe het menselijke zelfzijn in 
relatie met het absolute tot begrip heeft gebracht, toch nog, op grond van het 
niet-persoon-zijn van de absolute geest bij Hegel, steken in een zakelijke en 
onpersoonlijke relatie.

Het is, in onze visie, langs de hierboven geschetste lijn, dat Hegels vrije geest 
en zijn absolute verhouding, dat is zijn verbondenheid met de absolute geest, 
verder ontwikkeld moet worden. Hieronder zullen we aan de hand van een werk 
van Scheler – Probleme der Religion – ingaan op de persoonlijke verhouding 
tussen het eindige zelfzijn en de absolute geest als oneindige persoon.

“Een werkelijke metafysica is tevens religieuze ervaring”

Met een beknopte behandeling van de Probleme der Religion, een studie van 
Scheler waarin hij de verhouding tussen de religieuze sfeer en de metafysische 
sfeer onderzoekt, willen wij de schijnbaar troebele vermenging van theologie 
en metafysica, die uit de vorige bladzijden en uit de als titel gebruikte uitspraak 
van Hollak spreekt, verhelderen. Daarmee beogen wij de fundamentele 
betekenis van Hollaks koppeling van “religieuze ervaring” en metafysica 
voor onze tijd, hoezeer deze ook een anachronisme lijkt te zijn, aannemelijk 
maken. De inzichten die Scheler in deze studie verkreeg met betrekking tot de 
verhouding van religie en metafysica hebben Hollak ons inziens geïnspireerd 
bij de totstandkoming van zijn “werkelijk metafysische” visies. Waarbij echter 
aangetekend moet worden, dat Scheler daarentegen religie en metafysica 
strikt gescheiden object-gebieden toewijst; hoewel ook dit weer enigszins 

861 Zie 4.2.: onze analyse van de drie logische besluiten.
862 Der Formalismus, p. 16. Vandaar dat Hollak ook spreekt van “Een werkelijke 

metafysica is tevens religieuze ervaring.” (Werkelijke metafysica, p. 164).
863 WU 6, § 482.
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gerelativeerd moet worden, daar Scheler ook een zekere samenwerking tussen 
beide voorstaat. 

Wat streefde Hollak na met een dergelijke metafysica? Ons antwoord daarop 
is, dat Hollak met deze “werkelijke” metafysica voor deze tijd uitdrukking 
wilde geven aan het menselijke verlangen naar ultieme zin. Dat betekent, 
dat deze metafysica als het zelfbegrip van deze tijd enerzijds moet laten zien 
hoe het komt dat het zicht op deze zin en het verlangen daarnaar verduisterd 
is en hoe anderzijds de weg gevonden kan worden waarlangs dit zicht weer 
herwonnen kan worden. Verdiept zelfbegrip, dit centrale punt van Hollaks 
wijsgerig denken, vormt de keerzijde van dit verlangen. Het is het verlangen 
van de menselijke persoon naar de totale vervulling van haar zijnde wezen.

De eerste vraag die zich daarbij voordoet, is de vraag of deze vervulling dan 
de menselijke persoon strikt naar haar zelf genomen betreft. Als dat inderdaad 
het geval zou zijn, dan stelt de persoon zich zelf als het absolute, ook al is in 
deze vervulling haar positieve betrokkenheid bij de “anderen” verdisconteerd. 
Haar streven heeft dan zichzelf als absoluut doel. Een zelfzijn dat echter wel aan 
dat streven transcendent blijft, daar een volmaakte vervulling voor het eindige 
zelfzijn niet is weggelegd, vandaar dat dit verlangen een ‘eeuwig’ voortdurend 
verlangen blijft. De volgende vraag die zich dan voordoet, is de vraag of de 
richting van dat verlangen beperkt blijft tot het gericht zijn op het eigen, aan 
het streven naar vervulling transcendente, zelfzijn of dat dit verlangen op nog 
iets meer is gericht? Gericht op een “meer” dan het eigen zelfzijn, daar dit 
“meer” de eindigheid van het zelfzijn te boven gaat, omdat het de oneindigheid 
is waar het eindige zelfzijn in rust.

Met zijn “werkelijke metafysica” wilde Hollak laten zien dat het verlangen 
naar de vervulling van het eigen, transcendente zelfzijn zijn ultieme 
vervulling vindt in het absolute dat op oneindige wijze het menselijke zelfzijn 
transcendeert.

De mens heeft een innerlijke relatie tot het absolute; deze relatie geldt 
niet alleen voor de mens, maar ook voor alle andere eindige dingen. Met dit 
wezenlijke verschil dat slechts de mens zich van deze relatie bewust kan zijn. 
Het is deze vooronderstelde relatie die Hegel beoogde te expliciteren, waarbij 
zijn project het blootleggen van de innerlijke relatie van de eindige menselijke 
rede met de absolute rede tot resultaat had.

We zouden de zin van dit resultaat als volgt kunnen bepalen: hiermee heeft 
Hegel laten zien dat de mens in principe op grond van de relatie absolute rede-
eindige rede zinvol zijn zelfzijn in de wereld tot uitdrukking kan brengen. Of 
weer anders gezegd: op grond van de innerlijke eenheid van de werkelijkheid 
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als absolute rede,864 de eenheid van denken en zijn, kan de mens in principe een 
zinvolle relatie tot zichzelf en de wereld onderhouden.   

Zoals we bij de behandeling van Hollaks ‘Wording van de menselike geest’865 
hebben gezien, vormt het existentiële besef van de mens, dat uitgedrukt wordt 
in de affirmatie “ik ben ik”, het centrale thema van Hegels wijsbegeerte. Het 
is in de wereldlijke sfeer dat het zelfzijn als het onbepaalde – het “ik ben ik” 
– gelding heeft en zich als Geist in Welt, als geestelijk actieve zelfidentificatie 
in de stof, tot uitdrukking brengt. Het Geist in Welt zijn van de mens is in de 
hegeliaanse filosofie adequaat tot begrip gebracht.

Met de affirmatie van het “ik ben ik” drukt het zelfzijn zich enerzijds uit als 

“in zich absoluut intelligibel866 alsook als niet door (zichzelf) intelligibel, 
want (…), (zichzelf) als een inhoud door en voor (zichzelf) hebbend slechts 
ponerend.”867 

Met deze bepalingen van de affirmatie van het zelfzijn vat Hollak enerzijds 
de sfeer van de hegelse dialectiek en anderzijds die sfeer die voor Hollak de 
sfeer van de metafysica is.

Het zelfzijn als het absoluut intelligibele, dat tevens in de vorm der 
onmiddellijkheid het onbepaalde is dat zich nader bepaalt, dat wil zeggen via 
het andere tot zelfbewustzijn van zijn eigen wezen komt en zich verwerkelijkt, 
deze zijde van het zelfzijn is in de hegeliaanse dialectiek geëxpliciteerd. Dat het 
zelfzijn als zelfzijn zich echter slechts als die gegeven inhoud kan poneren – 
ofwel zichzelf vindt, aantreft –, maar zelf niet voor die inhoud, namelijk het 
zelfzijn als zodanig, dus juist naar het zijn ervan, kan instaan, is het motief voor 

“het zoeken (…) naar de aard van dat absolute zijn dat, als de werkelijke 
en zinvolle grond van dit eindige zijnde, tevens logisch aan diens niet-zijn 
voorafgaat.”868

Berger vat Hollaks “alsook niet door (zichzelf) intelligibel” op als 
uitdrukking gevend aan de dialectische voorwaarde van “het andere” ofwel de 

864 De eenheid die echter “gevolgelijk” is aan de onmiddellijke eenheid met het, in 
religieuze zin, oneindige zijn; zie Wording, p. 84. 

865 Zie hoofdstuk 3.2. 
866 Men denke hierbij bijvoorbeeld aan het resultaat van Descartes’ 

twijfelexperiment, het cogito sum en de wijze waarop dat in de moderne filosofie 
verder is ontvouwd.

867 Wording, p. 76.
868 Causa sui, p. 162.
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“werkelijkheid” voor het kunnen komen tot zelfbegrip.869 Deze door Berger 
bedoelde  voorwaarde drukt Hollak op de volgende wijze uit: 

“(De) transcendentale openheid van onze menselijke geest sluit noodzakelijk 
in dat het kennend subject zichzelf ervaart als het beginsel van zijn eigen 
kenactiviteit (…). Deze zelfervaring is geen zuivere intuïtie en komt dan ook 
aanvankelijk tot uitdrukking in het levendige, existentiële besef van het zich 
in zijn actieve zelfidentificatie (in zijn omgang met de werkelijkheid)870 als 
transcendentale openheid affirmerend ik.”871 

Ons inziens bedoelde Hollak met het “niet door zichzelf intelligibel” 
evenzeer dat het eindige zelfzijn – dat zich als “ik ben ik” affirmeert – op geen 
enkele wijze voor zijn zijn in de meest sterke zin kan instaan. In díe zin is het niet 
door en voor zichzelf begrijpelijk en vraagt om die reden het zich ponerende en 
affirmerende ik naar een diepere zijnsgrond die vooraf gaat aan het in zichzelf 
maar niet door zichzelf intelligibel zijn.

In de sfeer van de zelfbepaling speelt het hegeliaanse dialectische niets als het 
onbepaalde zijn rol, maar met betrekking tot het zijn van het eindige zelfzijn in 
sterke zin speelt het absolute niets – en niet het  hegeliaanse, dialectische niets – 
zijn absolute rol. Dat wil zeggen, dat het eindige zelfzijn zonder de “werkelijke 
en zinvolle grond” absoluut niets zou zijn. 

Met betrekking tot het als zodanig begrepen eindige zelfzijn zijn beide 
vormen van niets niet van elkaar los te maken. Hier treedt dan ook het absolute 
verlangen van het zich verwerkelijkende zelfzijn naar deze werkelijke en 
zinvolle grond naar voren.872

Dit laatste is de sfeer van het religieuze en deze sfeer is tevens, in Hollaks 
visie, een essentieel element van “een werkelijke metafysica”.

De volgende citaten uit het hierboven bedoelde werk van Scheler geven het 
kader aan waarbinnen het door Hollak bedoelde verlangen zich bevindt. 

“(…) zu allem blossen “fertigen” “Dasein”, (…), notwendig ein Faktor 
von Liebe dazu zu denken, der das Dasein dieses Soseienden oder das 
Sosein dieses Daseienden mitbestimmt. (…) Auf der objektiven Seite ist 
dieser Faktor die universelle Liebesbejahung des Wesens und Daseins des 
endlichen Gegenstandes durch Gott; durch sie allein ist873 der Gegenstand 

869 H. Berger, Pleidooi voor meer Zinnigheid, Budel, 2008, p. 136.
870 Onze toevoeging.
871 Causa sui, p. 174/175.
872 Zie onze beschouwing van Beethovens laatste pianosonate, Hoofdstuk 1.6. 
873 Probleme der Religion, p. 307. Schelers accentuering.
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(gleichsam gerettet aus dem unendlichen Meere des Nichtseienden und der 
Nichtigkeit).”874 

Het is bij Scheler de religieuze act van de persoon, waarover hieronder 
meer, die 

“(…), das Heil und Glück das er “sucht”, irgendwie empfangen (muss) – und 
er muß es empfangen durch eben das Wesen, das er sucht.”875

Dat is het oneindige wezen, dat de menselijke persoon onttrekt aan het 
niet-zijn en dat zij zoekt en waarop haar verlangen is gericht. Wij menen te 
kunnen zeggen dat dit het brandpunt, of oriëntatiepunt van Hollaks wijsgerig 
denken uitmaakte. Afgezien van de vele moderne wijsgerige stromingen waar 
Hollak zich mee bezig hield teneinde hun zin voor het hedendaagse zelfbegrip 
te kunnen vatten, was zijn denken, zoals reeds eerder gezegd, geconcentreerd 
rond de zinvolle samenvatting van Thomas’ metafysica met Hegels explicitering 
van het eindige zelfzijn en Schelers metafysisch personalisme. 

Hollaks bezielen van Thomas’, in scheppings- en Godsidee gewortelde, 
metafysica is, zo denken wij, op basis van het hegeliaanse begrip van de 
zelfstandigheid van het eindige zelfzijn, vooral onder invloed van Scheler 
tot stand gekomen. Met dit “bezielen” bedoelen wij, dat Hollak Thomas’ 
scheppings- en Godsidee een, in pregnante zin, meer persoonlijk karakter heeft 
gegeven, met alle positieve consequenties die dit voor het begrip van de zin 
van mens en wereld kan hebben. In het volgende citaat spreekt Hollak zich 
daarover uit.876 

“(…) men (kan) zich afvragen of St. Thomas in zijn radicale overschrijding 
van het Griekse denken en in zijn oprechte bezorgdheid het christelijke 
scheppingsidee zuiver te houden niet te eenzijdig in zijn godsidee de 
eenheid, enkelvoudigheid van Gods oneindig zijn heeft belicht en in zijn 
scheppingsidee te eenzijdig het schepsel-zijn als afhankelijkheidsrelatie 
heeft beklemtoond, en daardoor zowel aan het persoon-zijn Gods alsook 
aan zijn immanentie in het schepsel te kort heeft gedaan. 
Hangt in het neo-platonisme de afweer van iedere zin van veel-eenheid uit 
zijn hoogste beginsel: het Ene, en het noodzakelijk karakter van de emanatie 
van het relatieve zijn der veel-eenheden hieruit, niet intrinsiek samen met 
het aan het materie-vormmotief eigen dualisme van zijn laatste beginselen?

874 Probleme der Religion, p. 307. De haakje op het eind van het citaat zijn van 
Scheler zelf.

875 Probleme der Religion, p. 248.
876 Scheppingsidee, p. 306/307.
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En houdt juist de radicale overwinning van het Griekse denken en het volledig 
aanvaarden van Gods persoon-zijn en zijn daarmede samenhangende 
vrije aanwezigheid in zijn schepsel, niet in: zowel de aanvaarding van een 
bepaalde en wel de volle zin van veel-eenheid in Hem, alsook een daaruit 
voortvloeiende, positieve relatie tot zijn schepsel, en dus niet slechts de 
volledige afhankelijkheidsrelatie van zijn schepsel tot Hem?”877 

Op grond van Schelers wijsbegeerte van de persoon en zijn fenomenologische 
analyse van de religieuze act, die gericht is op het absolute wezen als absolute 
persoon, kan de relatie oneindig zijn-eindig zijn als intersubjectieve relatie van 
oneindige persoon-eindige persoon begrepen worden. Evenals Scheler gaat 
Hollak uit van de religieuze ervaring van het absolute als oneindige persoon. 
Deze relatie kan wijsgerig geëxpliciteerd worden en daarvoor heeft Scheler in 
genoemd werk de basis gelegd.

Bij de lezer die niet vertrouwd is met deze scheleriaanse achtergrond lijkt 
Hollak zich met betrekking tot deze fundamentele kwestie, in de volgende 
zinnen wel zeer cryptisch uit te drukken: 

“Zo is er ook de ervaring van God. Dit betekent niet de concluderende 
kennis dat een absoluut wezen persoon is, maar dat ik een persoon ervaar 
als God.”878 

Het is deze onmiddellijke ervaring die vooraf gaat aan enigerlei godsbewijs; 
dit bedoelt Hollak met “concluderende kennis” die kenmerkend is voor 
godsbewijzen. Scheler wijst er namelijk voortdurend op dat de ervaring die 
door de religieuze act wordt opgeleverd, ten grondslag ligt aan en voorafgaat 
aan het redenerend ontwikkelen van begrippen met betrekking tot de 
traditionele godsbewijzen. Dit is dus een bepaalde toepassing van het algemene 
fenomenologische inzicht dat wezensinzichten – vaak impliciet – voorafgaan 
aan het discursieve denken.

877 Met de “positieve relatie” van God tot zijn schepsel bedoelt Hollak de 
intersubjectieve relatie van God en de menselijke persoon; dat is de reële 
relatie die niet een nieuwe realiteit in God veroorzaakt, maar waarin deze als 
zelf, dat is als oneindige persoon, in de ander als ander, dat is de menselijke 
persoon, aanwezig is; Scheppingsidee, p. 311: “De reële zijnsrelatie is als 
zodanig in heel haar ‘zijn’ eenheid met haar term, het esse ad (: het zijn tot) zegt 
eenheidsverhouding, zegt het immanentieaspect: een zichzelf zijn in en met de 
ander.” Thomas’ overwinning van het Griekse denken was dus gemeten aan het 
hier gestelde nog niet radicaal genoeg.

878 Een werkelijke metafysica, p. 158, de passage waar Hollak het connaturele 
kennen van de menselijke geest juist als geest, aanstipt.
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Het kwalitatieve onderscheid dat Scheler aanbrengt tussen de sfeer van 
de religieuze act en de sfeer van de metafysische act, is volgens Scheler hierin 
gelegen dat de religieuze act primair gericht is op de absolute persoon als het 
absoluut goede en dat de metafysische act primair gericht is op het absolute als 
het absolute zijn en dat de metafysische act op zichzelf genomen het absolute 
zijn niet als het goede noch als persoon kan vatten.879 Hier treedt echter 

879 Der religiöse akt (Probleme der Religion), pp. 240–264. “Es ist für die 
heraushebung gewisser geistiger Intentionen aus dem menschlichen Geiste 
als ”religiöser” nicht genug, wenn man sie rein immanent charakterisiert. Ihre 
selbstbeziehung auf Gott ist vielmehr das erste Wesensmerkmal ihrer Einheit. 
Insofern setzen sie die Gottesidee notwendig voraus. (…) der religiöse Akt 
(hat) vielmehr ein eigentümliches echtes Wesen, das seinem Gegenstande als 
essentielle Erfassungsform entspricht, und wenn er nicht nur de facto “allen 
Menschen” zukommt, sondern zur Konstitution des menschlichen, ja jedes 
endlichen Bewußtseins gehört. (…) Die religiösen Akte können irgendwelche 
bloße Wünsche, Bedürfnisse, Sehnsüchte darum nicht sein oder ihnen gleichen, 
da sie auf ein ganz anderes Wesensreich von Gegenstände intentional hinzielen, 
als es die empirischen und ïdealen” Gegenständsarten sind. (…) Die religiösen 
Akte können weder psychologisch-kausal abgeleitet, noch teleologisch aus 
irgendeiner Art Zweckmäßigkeit für den Lebensprozeß begriffen werden. (…) 
Sie zeigen also den menschlichen Geist angepaßt, hingerichtet und hingeordnet 
auf eine über natürliche Wirklichkeit, (…) Die religiösen Akte gehorchen einer 
Gesetzlichkeit, die für sie autonom ist, die also (…) aus empirischer Kausalität 
nicht begriffen werden kann. (…) Wie die religiösen Akte nicht psychische 
Vorkommnisse sind, die sich in uns nach psychischen Naturgesetzen bilden 
und zerfallen (…) so sind sie auch nicht bloße Abarten oder Kombinationen 
anderer noetischer intentionaler Aktgruppen (…) Gewiß kann der Sinngehalt, 
der in den religiösen Akten “gegeben” wird, selbst wieder Materie sein für 
logische Begriffsbildung, Urteil, Schluß (…) Aber das besagt nicht, daß der 
volle Sinngehalt der religiösen Akte aus dem möglichen Sinngehalt dieser 
andersartigen noetischen Aktgruppen “hervorging”. Er ist für sie vielmehr 
“gegebene” Materie. Läßt sich (…) dies erweisen, so gewinnen wir für alle 
emprisch vorgefundene religiöse Lebensbestimmtheit auch ein Maß und 
eine Norm, die aus dem Wesen der Religion selbst geschöpft ist, und nicht aus 
einer Normgesetzlichkeit außerhalb und jenseits der Religion. (…) so können 
wir auch Gezetze des Richtigen und Falschen aufdecken – Gesetze, die aber 
ausschließlich Gesetze eben des religiös Richtigen und Falschen sind. (…) Vor 
einer genaueren Untersuchung der Wesensbestandstücke des religiösen Akts 
mögen drei sichere Merkmale an die Spitze gestellt werden, die den religiöse 
Akt nicht erschöpfen, aber auf alle Fälle diagnostischen Wert haben für seine 
Unterscheidung von allen anderen Aktarten: 1. Die Welttranszendenz seiner 
Intention, 2. die Erfüllbarkeit nur durch das “Göttliche”, 3. die Erfüllbarkeit des 
Aktes nur durch die Aufnahme eines sich selber erschließenden, dem Menschen 
sich hingebenden Seienden göttlichen Charakters (Natürliche Offenbarung 
des Göttlichen). Es gilt also der Grundsatz alles religiösen Erkennens: Älles 
Wissen über Gott ist Wissen durch Gott”. (…) Der religiöse Akt fordert – im 
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Schelers – volgens Hollak onhoudbare –880 fundamentele onderscheid  tussen 
het rijk van de waarden en het rijk van het zijn op. 

Ook voor de metafysica die afziet van Schelers rigoureuze onderscheid van 
zijn en waarde, is het absolute zijn het absoluut goede. Maar daar de persoon 
in Schelers personalisme de hoogste waarde vertegenwoordigt en zijn en 
goed zijn – in Hollaks benadering – in hun volmaakte gestalte één zijn, is het 
absolute zijn als het absoluut goede – dus als de hoogste waarde – persoon, en 
wel absoluut persoon.

Scheler stelt dat het heil of het onheil van de werkelijkheid afhangt van 
de aard van het absolute.881 Dat wil zeggen, dat in het absolute zijn als het 
absoluut goede uiteindelijk het heil van alle werkelijkheid gelegen moet zijn. 
Ons inziens zijn de verwachtingen met betrekking tot deze “aard van het 
absolute” van fundamentele betekenis voor het handelen en de zin die men aan 
het leven op aarde toekent. Kortom, deze verwachtingen zijn van invloed op 
zowel de psychische gesteldheid van de mensen alsook op de cultuur en het 
sociale leven. Hoe men het heil of het onheil van de werkelijkheid ziet, en in het 
bijzonder met betrekking tot het heil of onheil dat de mens uiteindelijk – zeker 
ook binnen de wereld zelf – te wachten staat, hangt af van de opvattingen die 

Unterschiede zu allen sonstigen Erkenntnisakten, auch denen der Metaphysik – 
eine Antwort, einen Wider- und Gegenakt seitens eben des Gegenstandes, auf den 
er seinem intentionalen Wesen nach abzielt. Und damit ist schon gesagt, daß 
von “Religion” nur die Rede sein kann, wo ihr Gegenstand göttliche personale 
Gestalt trägt und wo Offenbarung (im weitersten Sinne) dieses Persönlichen 
dem religiösen Akt und seiner Intention die Erfüllung gibt. Während für die 
Metaphysik die Persönlichkeit des Göttlichen eine nie erreichbare Grenze 
des Erkennens bildet, ist für die Religion dies Persönlichkeit das A und O.” 
Probleme der Religion, p. 130 (metafysica en religie): “Der Gott der Religion 
und der Weltgrund der Metaphysik mögen realidentisch sein; als intentionale 
Gegenstände sind sie wesensverschieden. Der Gott des religiösen Bewußtseins 
ist und lebt ausschließlich im religiösen Akt, nicht im metaphysischen Denken 
über außerreligiöse Bestände und Wirklichkeiten.” P. 134: “Die Quelle, die alle 
Beschäftigung mit der Metaphysik speist, ist die Verwunderung, daß überhaupt 
Etwas ist und nicht lieber nichts. Es ist eine ganz bestimmte Emotion, die diese 
eigenartige Grenzfrage aller spekulativen Fragen in Menschen auslöst, die 
wir metaphysische Frage nennen. (…) Im Gegensatze hierzu ist Religion 
gegründet in Gottesliebe und in Verlangen nach einem endgültigen Heile des 
Menschen selbst und aller Dinge. Religion ist also zuvörderst ein Heilsweg. Das 
Summum bonum, nicht das absolut Wirkliche und sein Wesen, ist der erste 
Intentionsgegenstand des religiösen Aktes.” Zie ook: Max Scheler, Die Stellung 
des Menschen im Kosmos, a.w., pp. 87-93: ‘Mensch und Weltgrund. Ursprung der 
Religion. Ursprung der Metaphysik’.  

880 Zie onze behandeling van Objectieve rangorde, Hoofdstuk 3.2.
881 Probleme der Religion, p. 134.
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men heeft omtrent de aard van het absolute en deze  opvattingen bepalen de 
sfeer van het samenleven. 

Misschien is hier ook het sociaalwetenschappelijk begrip selffulfilling 
prophecy van toepassing: worden de cultuur en het sociale leven gedragen door 
een optimistische, of een pessimistische houding ten opzichte van die “aard 
van het absolute”, dan zullen deze respectievelijke houdingen als zodanig tot 
uitdrukking komen in de opgang of neergang van de cultuur en het sociale leven. 
Daarbij spelen een agnostische, respectievelijk radicaal afwijzende houding ten 
aanzien van de aard van het absolute evenzeer een rol. Deze houdingen zullen, 
ons inziens, door hun neiging tot een verabsoluteerd relativeren, respectievelijk 
verabsoluteerd nihilisme een negatieve uitwerking hebben. Het hedendaagse 
“weg-met-ons-en-onze cultuur” is volgens ons een symptoom van deze laatste 
houdingen. Anderzijds is bij dit alles een enigermate relativerende houding 
weer  vereist om te voorkomen, dat relatieve waarderingen zonder meer 
vereenzelvigd zouden kunnen worden met het absoluut goede en daardoor tot 
een dictatuur van verabsoluteerde maatstaven zouden kunnen verworden.

Met de fenomenologie van de menselijke persoon en haar geestelijke acten 
wilde Scheler religie en metafysica hun eigen plaats geven, door te laten zien, 
dat religie en metafysica berusten op kwalitatief onderscheiden geestelijke 
acten. Beide acten zijn kwalitatief onderscheiden van elkaar in hun gerichtzijn 
op het absolute. In de geschiedenis van theologie en metafysica kwamen echter 
stromingen voor die een gehele of gedeeltelijke identiteit van beide sferen 
voorstonden. Scheler onderzoekt en bekritiseert deze, met name de gnostische 
stromingen, waartoe hij onder andere Hegel en Spinoza rekent.882 

882 Probleme der Religion, p. 127 e.v. “Die totalen Identitätssysteme können wir 
in die gnostischen und die traditionalistischen einteilen, je nachdem die 
gesamte Theologie hier in Philosophie, oder die Philosophie (wenigstens als 
Metaphysik) ganz in die (positive) Theologie aufgehen soll. Das Wesen der 
gnostischen Identitätssysteme besteht darin, daß die Religion (…) nur als 
eine niedriger Erkenntnisstufe der metaphysischen Erkenntnis angesehe wird. 
Religion wäre nach dieser Auffassung also im Grunde eine Metaphysik. (…) 
Es gibt nach gnostischer Auffassung keine besondere positive Selbstmitteilung 
Gottes über sich selbst an besondere Personen als Stoffquelle für die Religion, 
d.h. keine Offenbarung. (…) Wir finden diese Auffassung geschichtlich(…) 
bei B. Spinoza, und wir finden sie vor allem als ausdrückliche oder mehr 
stillschweigende Voraussetzung bei den deutschen Philosphen der sog. 
“klassischen” Speculation, bei (…) Hegel. (…) Hegel drückt diese Auffassung 
aus, wenn er die Philosophie “als absolutes Wissen in der Form des Begriffs”, 
Religion als “absolutes Wissen in der Form der Vorstellung” definiert.” Zie ook 
Max Scheler, Philosophische Weltanschauung, Bern, 1954, pp. 49-61: ‘Spinoza’, 
Rede gehouden in Amsterdam op 21 februari 1927 naar aanleiding van 
Spinoza’s tweehonderdvijftigste sterfjaar.        
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Hollak onderscheidt en verbindt echter de religieuze en de metafysische 
sfeer; dat is niet zo vreemd omdat het nu juist het zelfzijn is waarin beide acten 
geworteld zijn, dáár raken ze elkaar en gaan ze die verbinding met elkaar aan. 
Deze verbinding is impliciet aanwezig in de volgende uitspraak van Hollak die 
aansluit bij het hierboven staande citaat: 

“Ik ervaar een persoon als God en dat geschiedt in een kwalitatief 
onderscheiden ervaringsact, die ik de geloofsact noem. Deze hangt nauw 
samen met de hele gerichtheid, die men in de klassieke filosofie streven 
noemt, niet een of ander behoefte-bevredigingsproces, maar een gerichtheid 
van de mens, waaruit zijn diepste verlangen voortkomt, (…).”883 

Dus dit streven, dat al een plaats had in de klassieke filosofie, is de 
verbindingsschakel tussen religie en metafysica.

Wat is nu dit verlangen waarover Hollak zich verder niet uitlaat? Het is het 
verlangen van de eindige persoon haar eindige zelfzijn absoluut bevestigd te 
vinden, en die bevestiging vindt het maximaal in een absoluut persoon, God. 
Het zelfzijn verlangt ernaar zich in zijn absolute oorsprong terug te vinden, de 
oorsprong die het uittilt boven het absolute niet-zijn. Dit verlangen werd door 
Augustinus884 al verwoord met zijn uitspraak: onrustig is ons hart totdat het 
rust in u.885 

In zijn oratie886 zegt Hollak, in verband met Descartes’ universele 
twijfelexperiment, het volgende over Augustinus, dat aansluit bij de hier 
geciteerde uitspraak van Augustinus. 

“Voor Augustinus, die slechts God en de ziel begeerde te kennen, en geen 
wetenschappelijk waarheidscriterium wilde opstellen, was de twijfel slechts 
inzoverre van belang dat zij hem bracht tot de zekerheid dat hij is, leeft en 

883 Een werkelijke metafysica 1968, p. 158. Dit “klassieke verlangen” is al bij 
Aristoteles aanwezig in diens concept van de teleologie der zijnden. Aristoteles 
besteedt een groot deel van de Physica aan het ontwikkelen van een redenering 
om aan te tonen dat er een ‘onbewogen beweger’ moet bestaan. De onbewogen 
beweger oefent werking op de zijnden uit als doeloorzaak, als object van denken 
en verlangen. Zo voeren de hemellichamen hun eeuwige cirkelbewegingen uit, 
omdat ze ernaar streven gelijk te worden aan de zuivere werkelijkheid van de 
onbewogen beweger, die ze het beste kunnen benaderen door middel van deze 
beweging. 

884 Augustinus (354-430 n. C.).
885 Zie ook Probleme der Religion, p. 245: “In diesem Sinne ist das Augustinische: 

inquietum cor nostrum donec requiescat in te eine Grundformel für alle religiösen 
Akte.”

886 Causa sui, p. 157.
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kent: dit was hem genoeg en daaruit putte hij het onmiddellijke inzicht in 
zijn naar God strevende en minnende ziel.” 

Dat dit voor Hollak niet een terugval betekende naar de voor-moderniteit, 
maar dat hij integendeel de zin van de moderniteit, zoals in de hegeliaanse 
filosofie geëxpliciteerd, met deze oorspronkelijke ervaring wilde verbinden, 
blijkt uit het volgende.

“Interviewer: U verdedigt in laatste instantie vrij traditionele gegevens, 
maar u doet dat wel op een manier en met behulp van letterlijk de hele 
geschiedenis van de filosofie, zodat je een wonderlijke situatie krijgt. Wat 
voor u een dialectisch-logisch eindpunt is van een enorme denkontwikkeling 
in de westerse cultuur, levert een resultaat op, dat bij mensen als Augustinus 
reeds is te vinden. 
Hollak: Ja. Dat komt omdat daar als onmiddellijke ervaring aanwezig is, wat 
wij reflexief en door middel van een bewustwording, nu we de westeuropese 
cultuur hebben doorlopen, opnieuw waar moeten maken. Daar is het 
onmiddellijk gebed in een religieus verband.
Dat kunnen wij op het ogenblik niet zonder meer herhalen. Dat gaat niet.
Als we herhalen, doen we dat op een totaal nieuwe manier. En toch is het 
ook een herhaling. Want de Europese cultuur vormt in al zijn facetten 
een zodanige historische continuïteit, dat het niet anders kan dan dat wij 
herhalen.”887 

Het is dus in Hollaks visie niet alleen het voor-moderne, door en door 
religieuze augustijnse zelfzijn, maar evenzeer het (laat)moderne – nog altijd 
eindige – zelfzijn, dat de ervaring van het cartesiaanse cogito, de ontwikkeling 
van de natuurwetenschappen, de komst van de vrije samenleving en het 
hegeliaanse begrip daarvan en nog vele andere relevante ervaringen heeft 
doorgemaakt dat zich nog altijd verbonden wil weten met het absolute.

Dit verlangen naar de absolute persoon is de ene kant van de verbinding die 
Hollak tussen “religieuze ervaring” en “metafysica” legt. De andere kant van 
die verbinding wordt gevormd door het door Hegel tot zelfbegrip gebrachte 
zelfzijn, dat is de tot begrip gebrachte wijze waarop het eindige zelfzijn in 
principe in de wereld thuis is. Een thuis zijn in de wereld dat door het absolute 
– Hegels absolute rede – wordt gegarandeerd. Dit is de andere kant van dat 
verlangen, het verlangen met de werkelijkheid en de eindige dingen en andere 
personen verzoend te zijn. Een verzoening, of innerlijke overeenstemming 
tussen het zelfzijn en het andere of de anderen die in eerste en laatste instantie 
wordt gegarandeerd door de innerlijke eenheid, het absolute wezen van de 

887 Een werkelijke metafysica, p. 159.
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werkelijkheid. Deze innerlijke eenheid van de werkelijkheid waaraan het 
eindige zelfzijn deelheeft, maakt het mogelijk dat het verlangen één te zijn 
met al het andere in principe een zinvol verlangen is. Door Hegel is nu juist dit 
laatste aspect van de relatie van het eindige zelfzijn met het absolute tot begrip 
gebracht.

Beide aspecten van dit verlangen moeten echter niet begripsmatig met elkaar 
verward worden. Het is ons inziens inderdaad Schelers verdienste geweest 
dat hij het materiaal heeft geleverd om deze verschillende wijzen waarop het 
zelfzijn in zijn volle uitgebreidheid als persoon inhoudelijk op het absolute is 
gericht, duidelijk van elkaar te onderscheiden. Bij Scheler is dat dus, zoals reeds 
gezegd, enerzijds de sfeer van de religieuze act die gericht is op het absolute als 
de absolute persoon en anderzijds de sfeer van de metafysische act die primair 
gericht is op het absolute in de zin van het absolute zijn. De metafysica is voor 
Scheler daarom weltwissen,888 daar zij het begrip van de eindige werkelijkheid 

888 Metafysica is Weltwissen bij Scheler; zie Probleme der Religion, pp. 290-
294. Und hier ist es nicht “die” sog. Wissenschaft (die es nicht gibt; denn es 
gibt nur die Wissenschaften), mit deren Sätzen die natürliche Theologie die 
religiösen Gegenstände in rationale Einheit zu bringen hat, sondern es ist die 
Philosophie, und an erster Stelle die Metaphysik, die sich selbst erst wieder gründet 
1) auf die einsichtigen Wesenszusammenhänge unter den Wesensideen der 
zufälligen Weltwirklichkeit, 2) auf die jeweiligen Ergebnisse der positiven 
Wissenschaften. Wie diese Philosophie die einzige rechtmäßige Vermittlerin 
ist zwischen Theologie und den Wissenschaften, also ein unmittelbar Verkehr 
von Theologie und Wissenschaft ohne dies Vermittlung beiden Teilen nicht 
zusteht, so ist die natürliche Theologie von der theologischen Seite her, die 
philosophische Metaphysik als die philosophische Erkenntnis vom realen 
Weltgrund (von philosophischer Seite her) das Übergangsglied von Weltwissen 
und Gotteswissen. Die philosophische Grunderkenntnis, die ontologische 
Eidetik aller Weltgegebenheit (der inneren und äußeren Welt), legt den in dieser 
zufälligen Weltwirklichkeit dynamisch realisierten ewigen Logos frei als den 
Inbegriff aller Wesenheiten und Wesenszusammenhänge und – strukturen. Sie 
gibt also eine Reihe von Wahrheiten, die, obzwar gefunden an dieser zufälligen 
Weltwirklichkeit, nicht nur für diese Weltwirklichkeit, sondern für jede 
mögliche Weltwirklichkeit gelten; als auch für jenen Teil der Weltwirklichkeit, 
der die Grenzen aller möglichen Erfahrung vom Wesen der nur zufälligen 
und induktiven Erfahrung überschreitet. Diese Wahrheiten oder die Fähigkeit 
zu ihrer Erkenntnis (…)sind an dem zufälligen Erfahrungsgegenstände 
durch Wesensschau der in ihm realisierten Ideen und Ideenzusammenhänge 
gefunden; sie gelten für alle zufällige Erfahrungsgegenstände desselben 
Wesens. Denn was für die Wesenheiten der Gegenstände gilt, das gilt auch für 
alle Gegenstände desselben Wesens a priori – gleichgültig, ob diese Gegenstände 
Gegenstände unserer Zufälligen Erfahrung sind oder nicht. (…). Ich kann also das 
Wesen einer zuffäligen Wirklichkeit sehr wohl noch erkenen, die ich selber als 
Wirklichkeit nicht kenne – ja nicht kennen kann (auf Grund der Grenzen meiner 
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(: Welt) betrekt op het absolute zijn. Maar hierin herkennen we nu juist de 
intentie en de resultaten van Hegels wijsbegeerte.

Het is om die reden, dat Hollak zegt dat de hegeliaanse filosofie – door in 
scheleriaanse zin Welt tot begrip te brengen – ons in staat stelt om de andere 
sfeer, die Hollak nu juist als dé metafysische sfeer begrijpt, tot uitdrukking te 
brengen. 

“Maar deze sfeer wordt pas adequaat benaderd nadat men door middel van 
de dialectiek heeft gevat wat het zelfzijn van de mens is. Dan komt dit als het 
ware pas in de juiste adequate vorm te staan tegenover die sfeer, die echter 
niet meer door de dialectiek gevat kan worden.”889 

Vandaar dat Hollak de metafysische sfeer, die zich op basis van dit 
hegeliaanse begrip kan ontvouwen, kan verbinden met de religieuze sfeer. Het 
zelfzijn als persoon weet zich in de religieuze act verbonden met de absolute 
persoon.

Het object van de religieuze act geeft de eindige persoon deze bevestiging. 

“Selbst ein geistiger Weltgrund verdient – was er auch sonst sein möchte 
– “Gott” nur zu heißen, wenn und soweit er “persönlich” ist; eine Frage, die 
freilich Philosophie allein – evidentermaßen – nicht spontan zu entscheiden 
vermag , und deren Lösung wir nur zu erfahren vermögen durch die 
mögliche Antwort, die unserer Seele in der Einstellung des religiösen Aktes 
der Weltgrund selbst erteilt.”890

Organisation). Und eben hierauf beruht die Möglichkeit einer Metaphysik. (…) 
Doch darf nicht verkannt werden, daß solche Metaphysik (…) nicht einmal die 
natürliche Religion und die an ihr gewonnene natürliche Theologie zu ersetzen. 
(…) Ist dieser Grundsatz der Wesensverschiedenheit auch von Metaphysik 
und natürlicher Theologie (erst recht von Religion) (…), so darf man doch 
ebensowenig verkennen, daß einer Religion und Theologie ohne Metaphysik 
alle Anknüpfungspunkte und Vermittlungen mit dem Weltwissen und der 
weltlichen Lebensführung fehlen würden, deren sie zu ihrem eigenen Dasein 
und Leben dringende bedarf. (…) Ein Mensch, der nicht schon in Weltwissen 
und Weltleben mit jenem Ewigkeitssinn die Dinge aufnimmt, mit jener 
platonischen Liebe zum Ideenhaften und Wesenhaften, die der Philosophie 
ewiges Motiv ist und deren rastlose Bewegung ihm das Auge des Geistes 
erst öffnen kann für den in der Welt realisierten  logos, (…) besitzt nicht und 
kann gar nicht besitzen die Prädisposition der geistigen Haltung, in der ihm erst 
das Reich der religiösen Gegenstände aufgehen kann. (…) Eine ganze Kultur 
wie eine singulär-menschliche Bildung ohne Metaphysik ist also auch eine religiöse 
Unmöglichkeit.“ 

889 Een werkelijke metafysica, p. 158.
890 Der Formalismus, p. 16
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Deze vraag – waarop we reeds eerder gewezen hebben en die we hier nog 
eens herhalen – vinden we voor het eerst uitgesproken en vastgelegd in de 
Thora, daar waar Mozes voor het brandende braambos staand de religieuze 
vraag stelt: [als het volk mij vraagt]: Hoe is zijn naam, wat zal ik tot hen zeggen? 
En God zeide tot Mozes: Ik zal zijn, die Ik zijn zal. Ook zeide Hij: Alzóó zult gij 
tot de kinderen Israëls zeggen: Ik zal zijn heeft mij tot ulieden gezonden.891

In de persoon van Mozes zijn dus de religieuze act en haar vraag, wijsgerig 
gesproken, gericht op het absolute. Op die plek in de leegte van de wildernis, 
te midden van dat grote zwijgen gaat Mozes een licht op: in alle eeuwigheid 
gaat de Enige, de Eeuwige aan de wereld vooraf, en de Eeuwige spreekt zich als 
zodanig als “ik” uit. Daar spreekt het absolute tot Mozes en het kan slechts een 
persoon zijn die zich sprekend richt tot een andere persoon. Het absolute – de 
“Weltgrund” in scheleriaanse zin – heeft antwoord gegeven op Mozes’ vraag.

In scheleriaans-fenomenologische zin bezit de religieuze act haar eigen 
vorm en inhoud van connatureel kennen. Het connaturele kennen is het 
wezen van de geestelijke act. Op grond van geestelijke acten – die pas bestaan 
op het moment dat ze door het zelfzijn, dit actief bij zich zijn in hegeliaanse 
zin, voltrokken worden – is de mens aanwezig bij de eigen aard van het met 
de betreffende act overeenstemmende object. In de religieuze act, de act die – 
eigen eindige geest zijn als uitgangspunt nemend – het absolute tot haar object 
heeft, wordt het absolute ervaren als absoluut persoon. Of omgekeerd: díe act 
die het absolute als absolute persoon ervaart, is de religieuze act.

Op het raakvlak van religieuze act en weltwissen vertoont zich echter Hegels 
tekort. Weliswaar staat bij hem het eindige zelfzijn van de mens en diens 
absolute waarde en vrijheid centraal, en begrijpt hij diens eindigheid in relatie 
tot de absolute geest, maar dat deze laatste – hoezeer hij deze ook God noemt 
– bij Hegel niet als oneindige persoon tot uitdrukking komt.

Scheler bekritiseert diverse vormen van gnosis, waartoe hij evenzeer 
Hegels filosofie van het absolute rekent. Voor Scheler is gnosticisme gelegen 
in het samenvallen van religieuze act en metafysica, metafysica in de zin van 
weltwissen, waarbij voor het gnosticisme deze vorm van  metafysica superieur 
is aan de religie. 

“Das Wesen der gnostischen Identitätssysteme besteht darin, daß die 
Religion (positive wie natürliche) nur als eine niedrigere Erkenntnisstufe der 
metaphysischen Erkenntnis angesehen wird. Religion wäre nach dieser 

891 Exodus 3: 4; ook wel vertaald met “Ik ben, die was, die is, en die zal zijn.” In het 
jodendom de naam JHWH, Jahweh, die niet uitgesproken mag worden.
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Auffassung also im Grunde selbst eine Metaphysik, nur eine Metaphysik 
zweiter Klasse, eine Metaphysik “in Bildern und Symbolen” (…).”892 

We vinden dit inderdaad bij Hegel terug, waar hij in zijn geestesfilosofie 
de Religion opheft in de Philosophie die het weten is van de (onpersoonlijke!) 
absolute geest. 

Voor Scheler ligt dat ontkennen van de persoonlijke zijnsvorm van het 
goddelijke reeds opgesloten in de methode van het gnostische standpunt, daar : 

“Das Göttliche ihm eine Substanz (ist), eine Sache, eine Ordnung, ein 
logisches Subjekt – keinesfalls eine konkrete Person.”893 

Scheler komt zodoende tot de volgende, ons inziens, voor Hegels positie 
zeer kritische vaststelling: 

“Ist in Gott als Geist das Wesen der Personalität894 und Freiheit verkannt, so 
muß ferner auch den endlichen Wesen Personalität und Freiheit aberkannt 
werden”.895 

Cobbens fundamentele kritiek op Hegel is gericht op diens vereenzelviging 
van het begrip van het eindige zelfzijn met het begrip van ‘God’.896 Wat bedoelt 
Cobben hiermee? De Religion is – bij Hegel – het weten, het besef van het 
eindige zelfzijn van het absolute; voor Hegel is dit besef van de verbondenheid 
met het absolute in de Religion nog in de vorm van de “Vorstellung”. Deze 
voorgestelde relatie met het absolute moet, volgens Hegel, nog tot de werkelijk 
innerlijke relatie van het eindige (zelf)zijn met het oneindige zijn opgeheven 
worden, dat wil zeggen als zodanig gedacht worden. Dat doet de filosofie 
door deze relatie naar haar innerlijke categoriale vormen, de zijnsvormen te 
denken. En dit begrip van de relatie van het eindige (zelf)zijn met het absolute 
zijn meende Hegel als het begrip van God – en de vrijheid – zelf op te moeten 
vatten.897 Dat is volgens Cobben Hegels verabsolutering (van de dialectiek). 

892 Scheler, Probleme der Religion, p. 127; wij merken hierbij op dat Scheler in 
tegenstelling tot Hollak het wijsgerige “weltwissen” reeds als metafysica opvat.

893 Probleme der Religion, p. 129.
894 Onze cursivering.
895 Probleme der Religion, p. 222.
896 Aldus in een van onze gesprekken met Cobben.
897 Voor Hegel is de absolute geest de absolute vrijheid. Met andere woorden: de 

absolute vrijheid is het absolute bij-zich-zijn dat door het derde logische besluit 
wordt uitgedrukt, de absoluut-redelijke eenheid van natuur en geest; de absolute 
vrijheid, waarvan, zouden we kunnen zeggen, de eindige rede het eindige 
evenbeeld is. In de traditie is de scheppingsdaad een vrije daad, door geen enkele 
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Cobben stelt eveneens898, in navolging van Kant, dat we geen begrip van “God 
zelf” kunnen hebben, dus zeker ook niet van ‘hem’ (‘haar’) als persoon. 

Weliswaar heeft Hegel het eindige zelfzijn, naar diens zijn en wezen, terecht 
begrepen als uitdrukking van het absolute – een toedracht die uiteraard voor alle 
eindige zijnden geldt – en is het menselijke zelfzijn dientengevolge niet slechts 
het toevallige resultaat van toevallige omstandigheden. Maar daar Hegel het 
menselijke zelfzijn slechts heeft begrepen als dit effect – als ‘schepping’ – van 
de logos als de immanente absolute redelijkheid van alle werkelijkheid, wordt 
het zelfzijn tot eindige rede beperkt en kan het zichzelf als eindige persoon 
niet (voldoende) bevestigd vinden in de orde van de onpersoonlijke absolute 
rede.899 

In Hollaks scheleriaans-thomistische verbinding van religieus geïnspi-
reerde metafysica en hegeliaans “weltwissen”900 komt enerzijds de totale 
afhankelijkheid van het eindige zijnde, i.c. de mens, ten aanzien van de oneindige 
geest en anderzijds de zelfstandigheid van de eindige mens, daar deze persoon 
is, in een evenwichtiger verhouding tot elkaar te staan.

Bij Hegel daarentegen bevindt het eindige zelfzijn zich ten aanzien 
van de onpersoonlijke absolute geest in een onpersoonlijke, en dus niet-
intersubjectieve, verhouding ten opzichte van het absolute zijn en kan het 
zelfzijn zodoende niet als persoon maximaal tot zijn recht komen.

De menselijke persoon vormt nu juist als persoon een van de brandpunten 
van het ‘metafysische’ weltwissen; bij Hegel is dat zeker het geval. De belichting 
van de verhouding van de eindige persoon met het absolute, die het centrale 
onderwerp van Hegels geestesfilosofie vormt, wekt dan toch de volgende 
vraag op. Gezien het gegeven dat de menselijke persoon bestaat, moet dan niet 
geconcludeerd worden dat het absolute zijn, waartoe de menselijke persoon 
zich innerlijk verhoudt, evenzeer persoon is, maar dan wel in absolute zin? Dit 
is een vorm van concluderende kennis die ons inziens acceptabel is.

We willen hier echter benadrukken, dat deze concluderende kennis tot 
de sfeer van de metafysica behoort, die inderdaad het persoon-zijn in de zin 
van Hollak en Scheler zijn volle gewicht wil geven. Hier zien we dus op het 
vlak van het weltwissen en de menselijke persoon de concluderende kennis 

van God onderscheiden inwendige of uitwendige factor genoodzaakt en tegelijk 
de daad waar Hegels geïntendeerde absolute vrijheid, de absoluut-redelijke 
eenheid van natuur en geest – Hollaks “gevolgelijke eenheid” – het gevolg van is.

898 In een van de gesprekken met Cobben. 
899 Voor zover wij weten heeft Hollak zich nooit uitgesproken over het 

“onpersoonlijk zijn” van de absolute rede, de absolute geest of “God” bij Hegel.
900 Hegel expliciteert de oorspronkelijke, innerlijke verwikkeling van mens en 

wereld – het Geist in Welt zijn –, die in het absolute geworteld is. Het begrip van 
deze oorspronkelijke verwikkeling is in scheleriaanse zin “weltwissen”.
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optreden die Hollak vluchtig aanroert.901 Het is de concluderende kennis van 
het weltwissen, dat uitgaat van het bestaan van de menselijke persoon, dat kan 
stellen dat het absolute zijn met grote mate van waarschijnlijkheid persoon is. 
Het is deze concluderende kennis die dan op basis van deze waarschijnlijkheid 
tot de vaststelling komt: ware de absolute persoon niet, dan was de menselijke 
persoon niet. Eigenlijk vertoont dit resultaat van het weltwissen, dat de 
menselijke persoon in relatie tot de absolute persoon begrijpt, analogie met 
Hegels verhouding van eindige rede en absolute rede: ware de absolute rede 
niet, dan was de eindige rede ook niet. 

Maar deze concluderende kennis dat het absolute zijn met grote mate van 
waarschijnlijkheid absolute persoon is, is reeds bevestigd door de religieuze act, 
die identiek is met het weten en aanvaarden van de persoon van zichzelf als 
eindige lichamelijke geest in zijn onmiddellijke verbondenheid met de absolute, 
oneindige persoon. Dat betekent echter nog niet, dat de eindige menselijke 
persoon haar in het zijn geplaatst zijn – haar geschapen zijn – en daarmee 
zichzelf ten volle kan vatten en begrijpen. Deze gesteldheid van de eindige 
menselijke persoon komt ons inziens in het bekende paulinische woord tot 
uitdrukking: 

“Want wij zien nu door eenen spiegel in eene duistere rede, maar alsdan 
zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten deele, maar alsdan 
zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben.”902 

Hier treedt het grote verschil met Hegel aan het licht, Hegels absolute geest 
is geen persoon. Hegels absolute geest valt restloos samen met de absolute 
rede. Maar zoals daarentegen de eindige rede van het eindige zelfzijn pas haar 
zin verkrijgt doordat ze opgenomen is in de eindige persoon, zo moet ook de 
absolute rede opgenomen zijn in de absolute persoon. Dit alles is van essentiële 
betekenis voor een verdiept zelfbegrip; dat namelijk het hedendaagse begrip 
van het zelfzijn de verbinding moet leggen tussen het eindige zelfzijn en het 
absoluut goede als de absoluut goede persoon.

Dat de religieuze act volgens Schelers ‘axioma’ primair gericht is op 
het “slechthin Wertvolle”, het goede, en in het bijzonder op het goede als 
de absolute persoon, impliceert dat de religieuze act niet los kan staan van 
emotionaliteit. De emotionaliteit krijgt bij de religieuze act, krachtens haar 
eigen hoedanigheid, een sterker accent dan bij de metafysische act, zoals Scheler 

901 Een werkelijke metafysica, p. 158: “Zo is er ook de ervaring van God. Dit 
betekent niet de concluderende kennis dat een absoluut wezen persoon is, maar 
dat ik een persoon ervaar als God.” 

902 Korinthe 13: 12. Het “gelijk ook ik gekend ben” begrijpen wij als de naam van 
eenieder die in de palm van Gods hand geschreven is.
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die verstaat. Dit sterkere accent is een aanwijzing dat bij de religieuze act in 
sterkere mate de gehele persoon aangesproken wordt, dan bij de metafysische 
act. Een “werkelijke metafysica” zal dus ook een (rationele) uitdrukking moeten 
geven aan het door Hollak bedoelde “verlangen” als de emotionaliteit van het 
eindige zelfzijn juist als eindig.

Het gericht zijn van de metafysische act op het absolute zijn daarentegen 
voert, zoals de geschiedenis van de filosofie laat zien, tot een rationele 
uiteenzetting van de zijnsvormen. Daarin ligt vooral het verschil in toonzetting 
van de inhoudelijke explicitering van de religieuze en de metafysische act. 
Hoewel ook hier de geschiedenis van de filosofie laat zien dat het metafysisch 
gericht zijn op het absolute met vervoering gepaard kan gaan: Plotinos’ extase, 
het loskomen van het lichaam en het zich richten op de Ene, de eros van Plato, 
Spinoza’s door de rede getemperde amor dei intellectualis.

Hoezeer religieuze act en emotionaliteit met elkaar verbonden kunnen zijn, 
blijkt wel uit de geschiedenis van de westerse kunst. In de beeldende kunst, 
maar vooral in de muziek kreeg de religieuze vervoering haar cultureel en 
sociaal bepaalde vormgeving. Tot aan de negentiende eeuw was het religieuze 
inspiratiebron voor kunst en verschafte het vele inhoudelijke motieven van de 
kunst.

Hieronder zullen we nog eens ingaan op een belangrijk resultaat dat te 
destilleren valt uit Schelers “Probleme”. Wij achten dit resultaat belangrijk, 
omdat zij de verbinding die Hollak aanbrengt tussen “werkelijke metafysica” 
en “religieuze ervaring” meer inhoud geeft. Deze inhoud is ons inziens van het 
allergrootste belang voor verdiept zelfbegrip als het begrip van deze tijd. Het is 
de verbinding tussen het absoluut goede, of nog pregnanter, de absoluut goede 
persoon en het eindige zelfzijn als persoon. In de sfeer van deze verbinding 
beweegt zich het “verlangen van de mens” waarover Hollak sprak; dat is het 
verlangen eigen zelfzijn in het licht van het absoluut goede te verwerkelijken, 
maar bovenal, en niet los van dat eerste, het eindige zelfzijn in absolute zin 
bevestigd te weten.

Maar om dat zinvol te kunnen doen, moeten we eerst Schelers onderscheid 
tussen religieuze act en metafysische act nog eens op een essentieel punt 
kritisch onderzoeken. De, ogenschijnlijk precaire, verbinding die Hollak 
tussen religieuze ervaring en metafysica aanbrengt, wordt dan in het licht van 
die kritiek veel aannemelijker en krijgt daarmee meer inhoud.

Scheler onderscheidt terecht de religieuze act en de metafysische act en de 
zin van hun onderscheiden objecten van elkaar. Ze vallen niet zonder meer 
samen, zoals dat in de gnostische systemen in meer of mindere mate wel het 
geval is.

Scheler onderscheidt de religieuze act en de metafysische act, zoals eerder 
gezegd, als volgt. De religieuze act is primair gericht op het absolute als het 
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goede, en wel als de absoluut goede persoon. De metafysische act is daarentegen 
primair gericht op het absolute als het Ens a se, het absolute zijn, dat ze echter, 
volgens Scheler, niet als het absoluut goede kan vatten.903 Hier werkt dus het 
rigoureuze onderscheid door dat Scheler maakt tussen het zijn en de waarde 
van enigerlei iets, maar nu op het religieus-metafysische plan.

Wij zijn dit onderscheid tegengekomen bij de behandeling van Hollaks 
studie ‘Kan men zinvol van een objectieve rangorde van ‘waarden’ spreken?’ 
Hollak bepaalde het waardevol zijn van enigerlei goed als volgt: 

“De intentionaliteit eigen aan het vatten van iets reёels als in zich 
waardevol is het verstaan van een aanwezige realiteit door haar feitelijke 
verwerkelijking heen in haar concrete, volle idee.”904 

Dus de feitelijke waarde van een concreet iets wordt bepaald door de mate 
waarin het zijn “idee” (: eenheid van begrip en werkelijkheid) tot uitdrukking 
brengt. De feitelijke waarde van iets is dus niet een aparte kwaliteit of eigenschap 
van dat goed, maar de mate waarin het zich in positieve zin verwerkelijkt heeft. 
Schelers strenge onderscheid van het “rijk der waarden” en “het rijk van het 
zijn” werkt bij hem tenslotte door in de sfeer van het absolute zijn.

Zo stelt Scheler905: 

“Daß das schlechthin Wertvolle und nur durch sich und in sich Wertvolle 
auch Dasein besitzen müsse – nicht daß das absolut Seiende notwendig 
auch wertvoll in sich sei –, ist ein ontisches synthetisches Axiom für das 
religiöse Bewußtsein.” 

Dat betekent dus, volgens Schelers axioma, dat het religieuze bewustzijn 
over het ‘metafysische’ weltwissen het oordeel kan uitspreken, dat het zijn object, 
dat is het absolute zijn, nooit en te nimmer noodzakelijkerwijs uit zichzelf als 
het absoluut goede kan schouwen. 

Wij brengen het volgende daar tegen in. Het onderscheid van zijn en goed-
zijn, dat altijd enigermate geldt voor de feitelijke conditie van eindige zijnden 
– hun feitelijk op een bepaald moment zus of zo zijn is niet zonder meer goed 
of slecht, maar een positieve of negatieve (: “slechtzijn”) gradatie van goed-

903 Hegel vat het concrete absolute zijn als de onpersoonlijke, absolute rede als 
absolute geest. Het daaruit volgende vereenzelvigen van de absolute rede met 
het Goede, Schone en Ware is daarmee, ons inziens, nog niet gelegitimeerd daar 
deze begrepen dienen te worden als gelegen in de volmaakte, absolute persoon.

904 Objectieve rangorde, p. 321. 
905 Probleme der Religion, p. 165.
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zijn –, maar dit onderscheid geldt niet voor het absolute zijn, het Ens a se. Het 
absolute zijn dat niets buiten zich heeft is volmaakt en dus absoluut goed.  

Schelers bovenstaande ‘axioma’ van het “religieuze bewustzijn” volgt 
noodzakelijkerwijs uit dit apriori ingenomen standpunt: het onoverbrugbare 
onderscheid tussen het rijk van de waarden en het rijk van het zijn. 

Scheler maakt nog een ander en voor hem evenzeer fundamenteel 
rigoureus onderscheid tussen de mens als (zuiver biologisch) lichaam en als 
zuiver geestelijk wezen.906 Scheler heeft dus niet ingezien – en niet alleen hij 
–, dat Hegel nu juist de eenheid van lichaam en geest van de mens tot begrip 

906 Zie Max Scheler, Die Stellung des des Menschen im Kosmos, a.w., pp. 36-39:   “Hier 
aber erhebt sich nun die für unser ganzes Problem entscheidende Frage: Besteht 
dann, wenn dem Tiere bereits Intelligenz zukommt, überhaupt noch mehr als 
ein nur gradueller Unterschied zwischen Mensch und Tier – besteht dann noch 
ein Wesensunterschied? (…) Ich behaupte: Das Wesen des Menschen und das, 
was man seine ‘Sonderstellung’ nennen kann, steht hoch über dem, was man 
Intelligenz und Wahlfähigkeit nennt, und würde auch nicht erreicht, wenn man 
sich diese Intelligenz und Wahlfähigkeit quantitativ beliebig, ja bis ins Unendliche 
gesteigert vorstellte. Aber auch das wäre verfehlt, wenn man sich das Neue, das 
den Menschen zum Menschen macht, nur dächte als eine zu den psychischen 
Stufen (…) Angehöriger Funktionen und Fähigkeiten (…). Das, was den 
Menschen allein zum Menschen>> macht, ist nicht eine neue Stufe des Lebens 
– erst recht nicht nur eine Stufe der einen Manifestationsform dieses Lebens, 
der <<Psyche>> –, sondern es ist ein allem und jedem Leben überhaupt, auch dem 
Leben im Menschen entgegengesetztes Prinzip: eine echte Wesenstatsache, die als 
solche überhaupt nicht auf die <<natürliche Lebensevolution>> zurückgeführt 
werden kann, sondern, wenn auf etwas, nur auf den obersten einen Grund der 
Dinge selbst zurückfällt: auf denselben Grund, dessen eine große Manifestation 
das <<Leben>> ist. Schon die Griechen behaupteten ein solches Prinzip und 
nannten es <<Vernunft>>. Wir wollen lieber ein umfassenderes Wort (…) 
gebrauchen, ein Wort, das wohl den Begriff <<Vernunft>> mitumfaßt, aber 
neben dem <<Ideendenken>> auch ein bestimmte Art der <<Anschauung>>, 
(…), ferner eine bestimmte Klasse volitiver und emotionaler Akte (…): das 
Wort <<Geist>>’. Das Aktzentrum aber, in dem Geist innerhalb endlicher 
Seinssphären erscheint, bezeichnen wir als <<Person>>. (…) Ein <<geistiges>> 
Wesen ist also nicht mehr trieb- und umweltgebunden, sondern <<umweltfrei>> 
und, wie wir es nennen wollen, <<weltoffen>>: Ein solches Wesen hat <<Welt>>. 
Ein solches Wesen vermag ferner die auch ihm ursprünglich gegebenen 
<<Widerstands>>- und Reaktionszentren seiner Umwelt, die das Tier allein hat 
und die es ekstatisch aufgeht, zu <<Gegenständen>> zu erheben, und das Sosein 
dieser Gegenstände prinzipiell selbst zu erfassen, ohne die Beschränkung, die 
diese Gegenstandswelt oder ihre Gegebenheit durch das vitale Triebsystem und 
die ihm vorgelagerten Sinnesfunktionen und Sinnesorgane erfährt. (…) Alles, 
was das Tier merken und fassen kann von seiner Umwelt, liegt in den sichern 
Zäunen und Grenzen seiner Umweltstruktur.”    
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had gebracht. Zodat het menselijk lichaam eigenlijk niet, en nooit meer, tot het 
zuiver biologische gereduceerd kan worden.

Dit heeft bijvoorbeeld mede tot gevolg, dat Scheler natuurwetenschappen en 
techniek opvat als slechts gradueel verschillend en in het verlengde liggend van 
dierlijke techniek – want voortspruitend uit slechts lichamelijke vaardigheden 
– en als gemotiveerd door machtsbegeerte. Dat deze laatste in de ontwikkeling 
van de techniek in zekere mate een rol speelt, moet ons niet blind maken 
voor het feit, dat ook natuurwetenschappen en techniek in de eerste plaats 
gefundeerd zijn op wezensinzichten, dus op geestelijke acten.907 Zo ligt aan de 
natuurwetenschappen van het zuiver fysische het, impliciete, wezensinzicht 
ten grondslag te maken te hebben met de levenloze stof. Levenloze stof die zich 
uitstekend leent voor een mathematische structurering. Aan de objectivering 
van het gebied van de biologie ligt nu juist het wezensinzicht te maken te 
hebben met levende stof ten grondslag, al zijn er aspecten van de levende stof 
die als levenloze stof behandeld kunnen worden. 

Een misvatting als die van Scheler met betrekking tot de menselijke 
techniek –  als zou deze slechts in het verlengde liggen van de dierlijke – 
berust op het eenvoudige feit dat door de werkelijkheid zowel aan mens als 
dier juist als behoeftige organismen vaak min of meer overeenkomstige eisen 
worden gesteld en dat om aan deze eisen te kunnen voldoen min of meer 
gelijksoortige praktische, technische antwoorden daarop worden gegeven. 
Die overeenkomsten in gedrag van mens en dier verleiden tegenwoordig velen 
ertoe het verschil tussen mens en dier als slechts gradueel en niet als wezenlijk 
op te vatten. 

Dat impliceert, dat als men een wijsgerige antropologie ontwerpt waarin 
een dergelijk rigoureus onderscheid in de mens wordt aangebracht, men 
niet tot een adequaat begrip van het heden kan komen, het begrip waarvoor 
zeker ook het begrip van de zin van  de hedendaagse natuurwetenschappen en 
techniek vereist is.

Maar dit alles terzijde: het gaat om een “werkelijke metafysica” die tot 
verdiept zelfbegrip leidt – het begrip van de innerlijke relatie van het eindige 
zelfzijn met het absolute. Daartoe heeft Hollak enerzijds de tekortkomingen 
van zowel Hegel als Scheler belicht en verworpen en anderzijds de positieve 
resultaten van beiden bewaard en met elkaar verbonden zodat daaruit een 
evenwichtiger mensbeeld kon ontstaan, dat beter beantwoordt aan de oproep 

907 Zie L.E. Fleischhacker, ’De techniek als contemplatieve bezigheid’, Filosofie, Jrg. 
14, nr. 2 april/mei 2004, pp. 35-39. In dit artikel gaat Fleischhacker in op het 
werk van P. de Bruin, een van de eerste Nederlanders die zich in filosofische zin 
over techniek heeft uitgelaten en op het artikel ‘Hegel, Marx en de cybernetica’ 
van Hollak. Hollak was een leerling van P. de Bruin. In hoofdstuk 5 bespreken 
we het artikel van Hollak.       
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van het “ken uzelve”. Een wijsgerig mensbeeld, dat tegelijk het zelfbegrip van 
het heden tot uitdrukking kan brengen. 

Het zelfbegrip in hollakiaans-hegeliaanse zin wordt vertegenwoordigd 
door de filosofie, die dus op theoretische wijze het menselijke zelfzijn zoals dat 
in de huidige fase van de geschiedenis praktisch aanwezig is, tot uitdrukking 
brengt. Daarmee voltrekt de filosoof een zelfonderscheid ten opzichte van 
de werkelijkheid waarvan hij/zij zelf deel uitmaakt. Het daaruit resulterende 
zelfbegrip impliceert dat deze werkelijkheid op zowel haar positieve betekenis 
als op haar negatieve betekenis voor het eindige zelfzijn beoordeeld wordt. Naar 
de positieve kant komt dat onder andere neer op een positieve waardering van 
de grondbeginselen van de hedendaagse democratische rechtsstaten; naar de 
negatieve kant echter als kritiek op de “geest van deze tijd” waarin het absolute 
tot (het zinloze) Niets is verklaard.908 Waarbij voor zowel die positieve als 
negatieve kant geldt, dat deze hedendaagse gestalten van de mens als Geist in 
Welt tot het zelfbewustzijn moeten komen zich innerlijk verbonden te weten 
met het absoluut goede als de absoluut goede persoon. 

Dit alles gezegd hebbende, komen we tot het volgende.
Het schouwen en tot uitdrukking brengen van het absoluut goede door een 

“werkelijke metafysica” dwingt ons tenslotte tot de vraag: Komt het allemaal 
goed met de mens en de wereld?

Scheler had een dergelijke vraag al voorzien, zoals blijkt uit het volgende 
citaat. 

“Denn das ist apriori klar, daß die Wesenseigenart des absolut Wirklichen 
(…) (over) Heil oder Unheil aller Dinge (…) entscheiden muß.”909

De verbinding die Hollak aanbrengt tussen “metafysica” en “religieuze 
ervaring”, dwingt inderdaad tot het stellen van de vraag: “komt het uiteindelijk 
goed met de mens en de wereld?” Een dergelijke religieus geïnspireerde 
metafysica zal vroeg of laat een dergelijke vraag voor de voeten geworpen 
krijgen en daarop moeten kunnen antwoorden. Aan de ontwerpers en 
beoefenaars van een dergelijke metafysica kan de retorische vraag gesteld 
worden: Alles goed en wel, dat de mensen toch vaak er het beste van proberen 
te maken en dat de resultaten zeker niet altijd daaraan beantwoorden, dat 
weten we wel, maar meer is er toch niet over te zeggen!? 

Een eerste positief antwoord daarop kunnen we bij Hegel vinden. Want 
de door zijn filosofie – als de culminatie van een van de hoofdthema’s van de 
westerse filosofie – tot begrip gebrachte, in het absolute gewortelde subject-

908 Nietzsches vraag, p. 419/420.
909 Probleme der Religion, p. 134. 
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object verhouding laat al zien, dat op grond daarvan de mens in principe tot 
zinvol kennen en handelen in staat wordt gesteld. Het is dan de vrijheid van 
de mens om daar op positieve wijze mee om te gaan. Het absolute biedt dus 
al in die zin de mens de gelegenheid voor eigen heil te zorgen en het door 
eigen handelen over zich afroepen van onheil zo veel mogelijk af te weren. 
Zo is Schelers “absolut Wirklichen” al betrokken bij heil en onheil van de 
mensen, binnen de sfeer van de eindigheid.910 Naar de mate waarin men deze 
betrokkenheid ervaart en erkent, zal dat van betekenis zijn voor de wijze 
waarop de mensen er inhoudelijk “het beste ervan proberen” te maken. Dat is 
mede wat een “werkelijke metafysica” voor deze tijd tot uitdrukking zal moeten 
brengen. Het uiteindelijke heil, of alles goed komt met de mens en de wereld, 
ligt niet in het vermogen van de mens.911 In hoofdstuk 2 ‘Zin en zijn’ hebben we 
geanticipeerd op deze vraag naar het heil van mens en wereld, het heil waarin 
ook de verbondenheid van de mensen gelegen is.

Omgekeerd kunnen we aan hen die twijfelen aan of de zin ontkennen 
van een hollakiaanse “werkelijke metafysica” de, voor ons retorische, vraag 
stellen: Wat betekent het, of wat voor gevolgen heeft het, wanneer bij het 
morele handelen afgezien wordt van het in het licht van het absolute staan 
van het morele handelen? Ons eigen antwoord daarop luidt: dat levert nu juist 
de hedendaagse verbrokkeling, verbijstering, desoriëntatie, verabsoluteerd 
cultuurrelativisme, kortom, deconstructie op. Eigenlijk allemaal vormen van 
onvrijheid en beklemming.

Nog tal van andere uitlatingen van Scheler in zijn “Probleme” wijzen op de 
betekenis die religie en metafysica voor elkaar, en dus voor de mens, kunnen 
hebben: Religie, theologie en metafysica (: “weltwissen”) hebben “elkaar nodig”,912 
met betrekking tot het verwoorden van het menselijke heil. Cobben koestert 
een zekere terughoudenheid ten aanzien van “het geloof dat het uiteindelijk 
goed gaat met de wereld” en hij deinst ervoor terug om dat “geloof” hoe dan 
ook (wijsgerig, existentieel) te omarmen en ontkent zeker de mogelijkheid, dat 
dit “geloof” op enigerlei wijze filosofisch gelegitimeerd zou kunnen worden en 

910 Hegel spreekt wel van de absolute verhouding met God (geestesfilosofie, § 482), 
maar deze blijft bij hem beperkt tot de absolute rede. In de absolute rede op zich 
beschouwd kan nog niet het (absolute) heil van de eindige persoon gelegen zijn; 
wel zijn zinvol kunnen werken in Welt.

911 In zijn artikel ‘Nietzsches vraag’ (“Wer soll der Erde Herr sein?”) geeft Hollak 
de richting aan waarin het antwoord ligt op de vraag naar het heil van mens en 
wereld. Zie ook: Probleme der Religion, p. 300: Metafysica kan “wereld” – de 
innerlijke eenheid der “wezens”, enz. – religieus duiden onder de voorwaarde 
dat de zelfstandige religieuze aanschouwings- en geloofswaarheid reeds gevat 
is.

912 Probleme der Religion, p. 293.
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zodoende algemene betekenis (voor de vrije samenleving) zou kunnen krijgen. 
In tegenstelling tot wat Hollak met een “werkelijke metafysica” beoogde.913  

Scheler en Hollak geven echter argumenten – op grond van werkelijkheid 
en wezen van de mens – om dat wel te doen. Op deze argumenten, in 
samenhang met de explicitering van werkelijkheid en wezen van de mens, 
kan voortgebouwd worden.914 Zo bevruchten “heilswissen” (: religie) en 
“weltwissen” (: metafysica) elkaar voor het historische heil van de mens in de 
wereld. Zo vormen rechten van de mens, democratische rechtsstaat, sociale 
rechtvaardigheid en zorg voor de natuur op aarde en zorg voor de wereld in 
haar geheel tegenwoordig de brandpunten van de zorg voor dit heil, dat in het 
licht staat van het absoluut goede.

Het definitieve antwoord op de vraag “wat bindt mensen?” moet dan ook in 
de absoluutheidssfeer gezocht worden.915 

Hollaks “werkelijke metafysica” en het zelfbegrip van de vrije geest

We pakken hier de draad weer op van de laatste zin voor het bovenstaande 
intermezzo over Schelers “Probleme”, die luidde: het is, in onze visie, langs de 
hierboven geschetste lijn, dat Hegels vrije geest en zijn absolute verhouding, 
dat is zijn verbondenheid met de absolute geest, verder ontwikkeld moeten 
worden. 

Bovenstaande verhandeling over Schelers Probleme der Religion geeft daar 
richting aan: het streven naar zelfverwerkelijking van Hegels vrije geest in de 
objectieve geest moet nog worden voorafgegaan door een completering van 
Hegels vrije geest met de scheleriaanse persoon. De vrije geest als de redelijke 
eenheid van het theoretische en het praktische moet eerst nog meer inhoud 
krijgen. Namelijk door het begrip van de subject-object verhouding, zoals 
deze door Hegel in de subjectieve geest is ontwikkeld, nog inhoudelijk aan te 
vullen met de relatie van de vrije geest tot het absoluut goede. In dat licht moet 
de zelfverwerkelijking – van lichaam en geest – in de objectieve geest gesteld 
worden.

913 In een van onze gesprekken met Cobben.
914 Wij wijzen hier nog eens ten overvloede op de betekenis van de mensenrechten 

en de democratische rechtsstaat die uiteindelijk, ons inziens, door een 
“werkelijke metafysica” fundamenteel gerechtvaardigd en verdedigd kunnen 
worden.

915 Josef Roths negatieve kritiek op de hedendaagse wereld die tot uitdrukking 
kwam in het aforisme “de moderne verkeersmiddelen hebben de mensen 
wel sneller, maar niet dichter bij elkaar gebracht” intendeerde evenzeer deze 
absoluutheidssfeer waarin de oplossing zou moeten liggen. 
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Voor Hegel is de verwerkelijking van het zelfzijn gelijk aan het streven, in de 
sfeer van de objectieve geest, de eenheid van lichaam en geest te verwerkelijken. 
Formeel is dat uiteraard waar, maar inhoudelijk schort er bij Hegel nog veel 
aan. Weliswaar vormen in Hegels geestesfilosofie de ontwikkeling van het 
abstracte recht (: het onderscheid van persoon en zaak) en de moraliteit als het 
moment van het behoren (: het Goede na te streven) en hun beider opheffing 
in de zedelijkheid de inhoud van het streven naar zelfverwerkelijking in de 
geledingen van de objectieve geest (: Familie, bürgerliche Gesellschaft, Staat), 
maar daarmee is inhoudelijk over het streven nog lang niet alles gezegd.916 

Dat wil zeggen, dat ons inziens de vrije geest, die naar zijn zo-zijn primair 
eindige lichamelijke geest is en in secundaire zin eindige lichamelijke geest op 
grond daarvan eerst nog als vrij moreel wezen in relatie tot de absolute geest 
begrepen moet worden alvorens over te gaan tot de objectieve geest. Dat vereist 
op het eind van de subjectieve geest het ontwikkelen van een materiële-waarden 
ethiek in het licht waarvan de zin van de objectieve geest voor de subjectieve 
geest begrepen kan worden.

Dát de vrije geest inhoudelijk, wat betreft het recht en de moraal, zich slechts 
als zodanig in de objectieve geest, de zedelijkheid als de vrije samenleving, kan 
uitdrukken, is op zichzelf juist. Maar daarmee is nog niet duidelijk wát dat 
inhoudelijk betekent. In de bovenstaande behandeling van Schelers Probleme 
der Religion hebben we willen laten zien, dat deze inhoudelijke vervulling 
onlosmakelijk verbonden is met de bevestiging van de innerlijke relatie met de 
absolute geest. Hegel heeft die ook bloot willen leggen, maar het blootleggen 
van deze relatie, het gefundeerd zijn van het streven naar de eenheid van 
lichaam en geest, treedt pas op het eind van de geestesfilosofie als absolute geest 
naar voren. Die fundering, deze absolute grond, was al door de zelfstandige 
Phänomenologie des Geistes, als het absolute weten, aangetoond. Daarom menen 
wij te kunnen zeggen, dat het beginsel van de eindige geest, dat is de subjectieve 
geest, dit gefundeerd zijn in de absolute geest als zijn innerlijke relatie tot het 
absolute, al expliciet in zich opgenomen moet hebben. Met als consequentie 
dat de objectieve geest de sfeer is waarin gestreefd wordt dit naar zijn volheid 
reeds expliciete beginsel – waarin nu juist ook de absolute individualiteit tot 
uitdrukking komt – te verwerkelijken. Dat zou betekenen, hoe merkwaardig 
dit misschien ook lijkt, dat de absolute geest het sluitstuk moet vormen van de 
subjectieve geest. Dan is de objectieve geest de sfeer waarin deze verbondenheid 
tot uitdrukking komt en als de bevestiging daarvan verschijnt.

916 Daarbij zien we af van de vraag of Hegel de onderlinge verhoudingen van die 
geledingen en de verhouding van het subject ten opzichte van die geledingen 
overal adequaat behandeld heeft; zie  bijvoorbeeld Kritische beschouwingen.
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Het verplichtend karakter van de transcendentalia – dankbaarheid voor het 
onpersoonlijke?

Eindigheid als zodanig begrijpen is het erkennen van de absolute geest als 
de absolute heer:917 het erkennen van het Ware, het Goede, het Schone, de 
inhoud die er altijd al was. Maar de vraag dringt zich op: waarop berust het 
verplichtende karakter van de transcendentalia die het zijnde als zijnde 
inhereren? Verplichtend in absolute zin zijn deze als ze ervaren en begrepen 
worden als de uitdrukking van een absoluut persoon.918 

Zoals eindige personen binnen de sfeer van de eindigheid elkaar wederzijds 
erkennen op grond van hun absolute waarde als persoon, is de keerzijde 
daarvan, dat de transcendentalia als zodanig erkend worden, omdat ze door 
een oneindig persoon in het zijn gesteld zijn. De transcendentalia zijn niet door 
de eindige personen zelf geconstitueerd, al zijn de personen in heel hun zelfzijn 
wel innerlijk ermee verbonden.

Onze conclusie is, dat het beginsel van de objectieve geest de persoon in 
bovenbedoelde volle zin is.919 Dus Hegels “vrije geest” moet, ons inziens, eerst 
nog in de gestalte van de scheleriaanse persoon in verband gebracht worden 
met de “objectieve rangorde van waarden”.920 In de sociale sfeer kunnen deze 
waarden altijd al in het bewustzijn en handelen van de subjecten werkzaam zijn, 
maar het is juist in de vrije samenleving dat deze voortdurend ontsluierd moeten 
worden en bewust in werking moeten treden. De wijsgerige ontvouwing van 
de zin van de objectieve geest vooronderstelt dus de daaraan voorafgaande 
principiële ontvouwing van de absolute individualiteit van de persoon opdat 
deze zin van de objectieve geest gepreciseerd kan worden.

917 Volgens Cobben in een van de gesprekken met ons.
918 Hegel kent evenzeer het verplichtende karakter van het absolute, in de zin 

van de vragen die “ik” moet stellen ten aanzien van mijn relatie tot de wereld 
en mijzelf – de vragen waaruit uiteindelijke alle filosofie voortkomt en dus 
ook de vraag naar de status van mijn zelfzijn in relatie tot het absolute en het 
Goede. Maar de verplichting, of, zo men wil, de metafysische noodzaak van het 
stellen van deze vragen en hun antwoorden bezit bij Hegel een onpersoonlijk 
karakter. Het is weliswaar de menselijke persoon die deze vragen stelt, maar de 
antwoorden die zij het absolute ontfutselt of van het absolute ontvangt, bezitten 
in de hegeliaanse filosofie in hoge mate een onpersoonlijk karakter en kunnen 
dan ook voor de menselijke persoon in laatste instantie nooit een bevredigend 
antwoord op de status van zichzelf als eindige persoon geven.

919 Vrijheid, gelijkheid, solidariteit en mensenrechten, de beginselen die het 
fundament van de democratische rechtsstaat vormen, dienen dan ook wat 
betreft hun inhoudelijke vervulling georiënteerd zijn op de persoon in deze 
bedoelde zin.

920 Objectieve rangorde en de geciteerde werken van Scheler.
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Weliswaar was in de sfeer van het verschijnende begrip, dat is de zelfstandige 
Phänomenologie des Geistes, de historische en maatschappelijke ervaring nodig 
om te komen tot het, voor Hegel reeds metafysische, begrip van het absolute 
weten. Maar dat betekent niet dat in de sfeer van het zuivere begrip eerst nog 
de ervaring, die aldaar door de objectieve geest wordt vertegenwoordigd, 
doorlopen moet worden om de metafysische sfeer, dat is de relatie tot de 
absolute geest, te kunnen expliciteren. 

Uiteraard geldt voor Hegel dat de relatie met de absolute geest  impliciet 
in de subjectieve geest aanwezig is; die wordt daar niet later uitwendig aan 
toegevoegd. Dat deze relatie dan door het streven naar zelfverwerkelijking 
in en als de objectieve geest bevestigd wordt, op grond waarvan de objectieve 
geest in die zin begrepen kan worden als de overgang – culminerend in de 
Weltgeschichte – naar de absolute geest, dat is eveneens juist. Maar dit expliciet 
worden, op het punt van de overgang van de wereldgeschiedenis naar de 
absolute geest in deze systematische context, is, om het sterk uit te drukken, het 
paard achter de wagen spannen. De impliciete verhouding van de subjectieve 
geest tot de absolute geest, dient, ons inziens, op het punt waarop de vrije geest 
– als de eenheid van de theoretische en de praktische geest – geëxpliciteerd 
is eveneens expliciet ontwikkeld te worden. Daar dit bij Hegel niet gebeurt, 
heeft dit gevolgen voor het begrip, de zin van de subjectieve en de objectieve 
geest. Indien dit wel gebeurt – op basis van Hollaks gereviseerde thomisme 
en schelerianisme – kan de onmiddellijke, persoonlijke verhouding eindige 
persoon-oneindige (schepper-) persoon haar algemene betekenis voor de 
subjectieve geest verkrijgen en dientengevolge haar algemene betekenis voor 
de objectieve geest. Waarbij tenslotte op het eind van de in die zin evenzeer 
gereviseerde objectieve geest de historiciteit in hollakiaanse zin, waarvan de 
Fernstenliebe het ethos is, de overgang naar de absolute geest zou moeten 
vormen. Het ethos van de Fernstenliebe als: “Het daadwerkelijke willen van een 
zodanige toekomstige mensheid (eventueel van haar zodanige eenwording), 
dat daarin haar historiciteit het vormgevende element uitmaakt d.w.z. in het 
positieve willen van een mensheid die de veelheid van haar waardebelevingen 
(...) in een steeds verder gaande actualisering van een principieel onherleidbare 
bestaansvolkomenheid  tot uitdrukking kan en wil brengen.”921 Dan vormt 
die systematisch ontwikkelde historiciteit als dit willen en streven naar 
zelfverwerkelijking gedragen door het ethos van de Fernstenliebe922 de 
overgang naar de absolute geest in hollakiaanse zin.

921 Wording, p. 91.  
922 Wording, p. 89: “De ‘Fernstenliebe’ is voor ons daarbij (...) de zuiverste 

uitdrukking van de historiciteit van de mens.” Zie ook: Betrachtungen, p. 
131/132: “Nun haben wir andernorts in einer Abhandlung über ,,das Werden 
des menschlichen Geistes” (=De wording van de menselike geest) zu zeigen 
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Systematisch moet de subjectieve geest dus niet alleen als fysisch compositum, 
maar ook, in eenheid daarmee, als metafysisch ‘compositum’ – naar de dimensie 
van zijn zuiver geest-zijn – tot uitdrukking komen. Dan kan het streven in de 
objectieve geest de eenheid van lichaam en geest te verwerkelijken van het 
begin af aan in het licht staan van de personalistische materiële-waarden ethiek; 
en daarmee dus de zin van de wereldgeschiedenis ook in dit licht.

De subjectieve geest verhoudt zich, op grond van zijn existentie-essentie 
structuur, onmiddellijk en in de eerste plaats tot de absolute geest en het is 
deze verhouding die de maatstaf vormt voor de zin van de objectieve geest. 
De absolute verhouding waarover Hegel zelf zegt, dat, op grond van deze 
verhouding, de goddelijke geest als in de aardse existentie aantredend voor 
de mens aanwezig is.923 Hegel spreekt het dus zelf hier uit, dat de objectieve 
geest doortrokken is van de absolute geest. In onze visie betekent dat echter, 
dat de objectieve geest de sfeer van de ervaring is, waarin gestreefd wordt het 
metafysische, in de zin van het in-zich-waardevolle en het openstaan daarvoor 
van de subjectieve geest, tot uitdrukking te brengen.

De subjectieve geest in zijn totaliteit is het concrete beginsel – het beginsel 
van de eenheid van het theoretische en praktische –, de absolute geest is de 

versucht, daß der Mensch als wesentlich werdender und gewordener Geist, als 
der Übergang als solcher von vitalem (…) zum menschlichen Sein dieses sein 
Wesen nur dann adäquat zum Ausdruck bringt, wenn er sich selbst tatsächlich 
explizit als historisches Wesen verwirklicht. Wir haben dort die Historizität 
als einen existentiell-ethischen Begriff gefaßt: einmal zum Bewußtsein seiner 
Historizität erwacht, soll der Mensch sowohl das Wesen dieser Historizität zu 
verstehen versuchen, als auch jenes Ethos in sich zur Entwicklung bringen, worin 
er seine Historizität als solche, und damit unbedingt seine Endlichkeit als solche, 
adäquat zum Ausdruck bringt. Wir haben jenes Ethos dort ,,Fernstenliebe” 
genannt. (EB/FB: Fernstenliebe als ‘liefde voor wat verder ligt’. De persoonlijke 
God, voegen wij daaraan toe.) Erst in einem derartigen Handeln erfährt der 
Mensch, daß der Sinn der Geschichte nicht in einem – faktisch bereits sich 
vollziehenden – Zur-Einheit-Kommen der Menschheit resp. in einem positiven 
Wollen dieser Einheit besteht, sondern primär in dem tatsächlichen Wollen 
einer derartigen zukunftigen Menschheit resp. ihres derartigen Zur-Einheit-
Kommens, daß darin ihre Historizität das formgebende Element ausmacht 
(…);” p. 134 (discussie): “De menselijke individualiteit blijkt iets anders en 
dieper te zijn dan een dialectisch proces. Daarom moet de sociale vrijheid van 
de mens ook anders worden begrepen dan Hegel en Marx deden. Ik heb getracht 
deze nieuwe opvatting te definiëren als ‘historiciteit’ en ‘liefde voor wat verder 
weg ligt’. (…) Het is de eerste keer dat, dankzij een samenleving geconditioneerd 
door cybernetische technieken, de concrete mogelijkheid ontstaat van een 
sociale verwerkelijking van die menselijke vrijheid, die ik gekarakteriseerd heb 
met de naam ‘historiciteit’. Het is de grote taak van de moderne mens om van 
deze concrete mogelijkheid een effectieve mogelijkheid te maken.” 

923 WU 6, § 482.
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absolute grond, de goddelijke immanentie die de absolute ‘garantie’ is voor de 
subjectieve en objectieve geest. Tussen subjectieve en absolute geest in, dus in 
de sfeer van de objectieve geest, bevindt zich het concrete individu. Maar het 
beginsel van het concrete individu, ofwel de persoon in scheleriaanse zin, bezit 
reeds de verhouding tot de absolute geest, die meer inhoudt dan de hegeliaanse 
verhouding. De hegeliaanse subject-object verhouding komt in de objectieve 
geest tot uitdrukking, maar in haar zuiverste, absolute vorm en inhoud als de 
kunst, de religie en de filosofie in de sfeer van de absolute geest. 

Maar in het licht van de personalistische materiële-waarden ethiek 
drukken de concrete personen al binnen de sfeer van de objectieve geest in de 
geïnstitutionaliseerde gestalten van kunst, religie en filosofie als (onvolmaakte) 
belichamingen van het Schone, Goede en Ware, hun verhouding tot het 
absolute uit.

Hegels objectieve geest als de sfeer van de verwerkelijking van de vrije wil 
is in dat licht gezien daarentegen nog formeel, daar het de vrije wil is die al of 
niet voor het in-zich-waardevolle, en daarmee voor zijn inhoudelijke vervulling 
kan kiezen. Hegels “vrije wil” vooronderstelt dus een ‘rijk van waarden’ waarop 
deze zich kan en moet richten teneinde tot inhoudelijke vervulling te geraken. 

Want slechts voor de persoon licht zin en waarde van de zijnden op, 
dat is de vooronderstelling voor de zin van de objectieve geest, en aan deze 
maatstaf dient de objectieve geest te voldoen. Dat wil zeggen, dat de objectieve 
geest weliswaar die sfeer is waarin de persoon zich als zodanig en concreet 
tot uitdrukking kan brengen, dus zijn vrijheid als waardenontsluiering en 
waardenfunctionalisering kan verwerkelijken, maar daarmee is de objectieve 
geest nu juist niet zonder meer de “concrete identiteit, dat is de waarheid, van 
het goede en van de subjectieve wil”, zoals Hegel meent.924

Op de absolute verhouding waarin de eindige persoon zich bevindt, de 
absolute verhouding waarover Hegel in paragraaf 482 spreekt, berust het 
openstaan van de persoon voor het in-zich-waardevolle. Dit openstaan en 
de positief-zedelijke houdingen die daaruit kunnen voortkomen zijn de 
maatstaf voor de zin van de objectieve geest. Deze maatstaf geldt zowel voor 
de objectieve geest als voor de subjectieve geest. Deze laatste toedracht wordt 
door Hollak op de volgende wijze verwoord:

 “(…) eerst in die vrije beslissingen en handelingen waarin (de mens) het 
in-zich-waardevolle tot zijn recht laat komen realiseert de mens dat streven 
waarin hij zijn zelf-zijn als zodanig tot uitdrukking tracht te brengen. De 
grootheid van ’s mensen vrije beslissing voor het in-zich-waardevolle bestaat 

924 WU 5, § 141, p. 140: “(…) die, (…) konkrete, Identität des Guten und des 
subjektiven Willens, die Wahrheit derselben, ist die Sittlichkeit.”
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juist hierin dat hij aldus bevestigt – in zijn streven zijn zelf-zijn als zodanig tot 
uitdrukking te brengen – te staan in een objectieve verhouding tot zichzelf 
en tot de wereld waarin hij leeft, en daarmede erkent dat er doeleinden zijn, 
van hoger aard dan het doel van eigen immanente zijnsontplooiing.”925 

Vanuit deze materiële-waarden ethiek zijn drie fundamentele houdingen te 
onderscheiden met betrekking tot de wijze waarop de mens door de gegevens 
der werkelijkheid gemotiveerd kan worden.

“1. Zijn streven en affektiviteit kan bewogen worden door het waardevolle 
dat de dingen en personen in zich eigen is. Dan zoekt de mens niet zijn 
geluk, zijn vervulling, maar gaat het hem om ’t waardevolle omwille van dit 
waardevolle. 
2. Verder kan de mens ook, op legitieme wijze, naar zijn geluk en vervulling 
streven, waarbij hij zich echter geheel en al gebonden weet aan de door 
het in- zich-waardevolle voorgetekende objectieve orde, wier erkenning 
dit streven innerlijk vormt en richt. Gegevens die objectief zo op de mens 
betrokken zijn, dat ze hem deze vervulling kunnen geven, noemen we 
objectieve goederen voor de persoon.
3. Maar ook kan de mens zichzelf in het middelpunt stellen en begeerlijk naar 
genot streven zonder zich daarbij om de objectieve orde te bekommeren; 
of hoogmoedig weigeren deze objectieve orde te erkennen. Gegevens die – 
tegen hun objectieve zin in – in dienst van deze houding gebruikt worden, 
noemen we subjectief bevredigend.”926 

925 Objectieve rangorde, p. 327. Het schrijnende probleem van morele dilemma’s 
doet daar niets aan af, maar bevestigt juist zowel de eindigheid, en daarmee de 
onvolmaaktheid, alsook de door Hollak bedoelde “grootheid” van de mens.

926 Objectieve rangorde, p. 327/328. In zekere zin zijn deze grondhoudingen Hegel 
niet onbekend en richt hij zich vaak op de mens van de derde grondhouding, 
omdat deze zich niet richt op het algemene maar op het bijzondere, in de 
zin van het slechts subjectief bevredigende. Maar weer is het de vraag of het 
ethisch-algemene, dat is het goede, zonder meer gelijkgesteld kan worden aan 
de overeenstemming van de enkele wil met de heersende “normen en waarden” 
van de vrije samenleving; zie bijvoorbeeld WU 6, § 509: “Das Subject ist aber 
nicht nur in seinem Daseyn Besonderes überhaupt, sondern es ist auch eine 
Form seines Daseyns, abstracte Gewißheit seiner selbst, abstracte Reflexion der 
Freiheit in sich zu seyn. So ist es von der Vernunft des Willens unterschieden 
und fähig, sich das Allgemeine selbst zu einem Besondern und damit zu einem 
Scheine zu machen. Das Gute ist so als ein Zufälliges für das Subject gesetzt, 
welches sich hienach zu einem dem Guten Entgegengestzten entschließen, böse 
seyn kann.” Deze formulering van de derde, de negatief-ethische grondhouding 
klinkt echter nogal onschuldig als we deze confronteren met het ‘feit’ van het 
“diabolische kwaad”; zie H. Berger, Metafysica, een dwarse geschiedenis, Budel, 
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Deze grondhoudingen zijn tevens in beginsel, dus geworteld in de subjectieve 
geest, de maatstaf voor de zin van de objectieve geest. Dat wil zeggen, dat op 
de wijze waarop en op de mate waarin deze grondhoudingen in de objectieve 
geest tot uitdrukking komen, de zin van de objectieve geest berust.  

De eerste twee houdingen zijn direct of indirect zedelijk positief, de derde 
is steeds zedelijk negatief. In de eerste grondhouding is er sprake van een 
innerlijk noodzakelijke wezenssamenhang tussen het in-zich-waardevolle 
en het zelfzijn als zodanig. Het in-zich-waardevolle, dat is het ethisch goede, 
en het zelfzijn als zodanig stemmen met elkaar overeen.927 “In de tweede 
grondhouding aanvaardt en verwerkelijkt de mens zichzelf als behoeftig subject 
op zodanige wijze dat hij erin de eerste grondhouding: zijn streven zijn zelf-
zijn als zodanig tot uitdrukking te brengen, kan bevestigen.”928 

Sterk vereenvoudigend menen we te kunnen stellen, dat in de hedendaagse 
productie-consumptie maatschappij de derde grondhouding de toon aangeeft, 
of tenminste op overspannen wijze aanwezig is. In de volgende paragraaf over 
de zin van de objectieve geest zullen we bij het behandelen van de diverse 

2003, p. 216/217: “Er zijn twee soorten kwaad. Er is een moreel kwaad wanneer 
er wordt gehandeld in strijd met het goede dat gedaan móest worden. (…) 
Dan is er het kwaad waar niemand schuldig aan is en dat men met een minder 
gelukkig woord soms het fysieke kwaad noemt: een aardbeving, een vloedgolf, 
een kind dat beschadigd geboren wordt, een mens van wie we zeggen dat hij 
te vroeg gestorven is, maar ook het fysieke kwaad dat de ene mens de ander 
aandoet, ook het volstrekt diabolische kwaad dat Auschwitz heet.” Wij zouden 
echter het diabolische kwaad eerder in het licht van het ethische willen zien dan 
als een soort natuurgebeuren – dus buiten de wil van de mens om – dat kwade 
gevolgen heeft. Zo denken we te kunnen stellen, dat “Auschwitz” niet als een 
onpersoonlijk natuurgebeuren in de orde van aardbevingen of misgeboorten, 
of als een  onpersoonlijk neutraal sociaal proces moet worden opgevat, maar als 
uitdrukking van diabolische wil. Voor zover een dergelijke wil door een eindig 
redelijk wezen te begrijpen valt, definiëren wij deze in zijn meest algemene 
zin als de wil die de zijnden, of nog sterker, het zijn tot niets wil doen vergaan. 
In specifiekere zin betekent dat: de diabolische wil die het (mogen, kunnen) 
bestaan van de ander of anderen in absolute zin ontkent en deze ontkenning 
in de praktijk brengt. De diabolische wil is de negatie van (het zijn van) de 
zijnden. Treffend en bondig komt dit in Goethes Faust tot uitdrukking. Mefisto 
belichaamt de negatie (van de zijnden) en zo zegt Mefisto van zichzelf: „Ich bin 
der Geist der stets verneint! / Und das mit Recht; denn alles was entsteht / Ist 
werth daß es zu Grunde geht; / Drum besser wär’s daß nichts entstünde. / So ist 
denn alles was ihr Sünde, / Zerstörung, kurz das Böse nennt, / Mein eigentliches 
Element.“ In hoofdstuk 7 (Zelfbegrip en het probleem van goed en kwaad) gaan 
we daar uitvoeriger op in.

927 J.A. Aertsen, ‘ ‘Het zijnde en het goede zijn omkeerbaar.’ De zin van een 
scholastiek stelling.’, a.w.  

928 Objectieve rangorde, p. 328.
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‘waarden’gebieden die Scheler en Hollak onderscheiden daar wat langer bij stil 
staan.

Het is de tweede grondhouding die Hegel in de paragrafen 479 en 480 
behandelt onder het hoofd Die Gluckseligkeit. Deze is de algemene inhoud – die 
berust op de vele, diverse Triebe – waarop de wil als willekeur zich richt en dit 
algemene doel met betrekking tot de aandriften voor zichzelf opeist; dat wil 
zeggen, dat de wil zichzelf als die algemene inhoud wil. De wil wil zijn eigen 
gelukzaligheid, dat is zichzelf, daarmee is de wil vrije wil, hij heeft zichzelf tot 
inhoud. Voor Hegel is  hiermee, wat de ontwikkeling van de subjectieve geest 
betreft, de kous af.

Dit streven van de wil zijn zelfzijn als zodanig tot uitdrukking te brengen 
is echter de ene kant van de zaak. De andere kant van de zaak is, dat de 
zelfverwerkelijking, binnen de sfeer van de objectieve geest, weliswaar zich 
altijd in een eindig resultaat, een handeling, een eindige zaak of een ‘product’ tot 
uitdrukking brengt, maar dat op grond van de gestelde innerlijk noodzakelijke 
overeenstemming tussen het in-zich-waardevolle en het zelfzijn als zodanig, 
deze eindigheid en het absolute niet los van elkaar staan. De eindige uitdrukking 
van de zelfverwerkelijking moet in het licht staan van het in-zich-waardevolle. 
Daar het zijnde en het goede omkeerbaar zijn en de eindige zijnden op grond 
van hun eindigheid in een voortdurend verwerkelijkingsproces betrokken zijn, 
dat wil zeggen op weg zijn hun eigen goed-zijn te bereiken – of van die weg 
afdwalen –, is de zelfverwerkelijking gekenmerkt als het streven de eindige 
zijnden tot hun bestemming te brengen.929 Naar de mate waarin dat proces 
slaagt is dat goed. 

Wat doet Hegel echter?
Hegels subject als de enkele vrije wil is niet in staat om uit zichzelf op 

objectieve wijze h
t goede, in een wilsdaad en gewilde daad, te bepalen, respectievelijk ‘uit het 

niets’ te creëren. Voor de scheleriaanse persoon geldt eigenlijk hetzelfde, in 
de eerste grondhouding die Hollak noemt, wordt dit ook verwoord. Maar dat 
betekent nog niet dat de schijnbare aporie waarvoor het hegeliaanse subject 
komt te staan – het goede te willen, maar niet te weten wat dat objectief is – 
opgelost kan worden door de objectiviteit van het goede – voor Hegel de 
eenheid van subjectieve wil en zeden930 – volledig te vereenzelvigen met 
de zeden van de vrije samenleving.931 Om tot inzicht in de ware aard van 
deze problematiek te komen, moeten we eerst een stap terug doen, want de 

929 De opvoeding van kinderen is prototypisch voor dit streven.
930 WU 5, § 141.
931 De kritische houding die het subject dient te bewaren ten opzichte van de 

resultaten van het streven naar het Goede in de zedelijkheid, wordt door Hegel 
niet gehonoreerd.
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vraag naar de overeenstemming tussen de enkele vrije wil en de eisen van de 
samenleving komt niet uit de lucht vallen. De oorspronkelijke overeenstemming 
tussen de overtuigingen en het handelen van het individu en de zeden van de 
samenleving werd problematisch toen de traditionele samenleving werd 
doorbroken. In praktische zin door het opkomen van de burgerij, het ontstaan 
van het vroeg-kapitalisme – met als keerzijde het geleidelijk opheffen van het 
gildensysteem –  en de moderne natuurwetenschappen, en uiteraard door nog 
tal van andere meespelende factoren. In wijsgerig-theoretische zin op grond 
van Descartes’ universele twijfelexperiment, dat in principiële zin de aanvang 
van de moderniteit markeert. 

Dus de vraag naar de status van moraliteit en geweten kan zich pas in volle 
omvang voordoen wanneer de traditionele samenleving is opgeheven,932 
wanneer het vrije subject tot grondslag van de samenleving wordt.

Hegel behandelt deze problematiek in het hoofdstuk Die Moralität. Er kan 
in zoverre van een moreel vrije wil gesproken worden als 

“(…) die (Willens)Bestimmungen innerlich als die seinigen gesetzt und von 
ihm gewollt werden.”933  
Deze vrije wilsdaden kunnen, bemiddeld door gewilde daden, in de 

uitwendigheid tot uitdrukking komen, dat is de handeling. Algemeen menselijk 
gedrag verkrijgt dus deze morele betekenis, wordt tot handeling, wanneer het 
zijn strekking aan een dergelijke wilsdaad ontleent, en is dan als handeling 
moreel toetsbaar geworden. Tegelijk begeeft het subject zich met de handeling 
in de objectieve werkelijkheid waarin nog tal van andere, van de vrije wil 
onafhankelijke, factoren werkzaam zijn. Deze laatste toedracht is natuurlijk 
van groot belang, deze ontsnapt niet aan Hegels aandacht, maar daar zullen we 
ons verder niet op richten.934 

Dit moreel vrije subject ontwikkelt zich tot geweten wanneer het zijn 
wilsdaden in overeenstemming wil laten zijn met het goede. Deze verhouding 
van de subjectieve wil tot het goede, met alle implicaties die deze kan hebben, 
komt hem rechtens toe.935  Daarmee is het geweten als zodanig erkend.

De wederzijdse erkenning van het geweten moet uiteindelijk begrepen 
worden als zich bevindend op het niveau van het zuiver geest-zijn – bij Hegel is 
dat het niveau van de absolute geest, op het punt waarop de eindige geest zich  

932 Descartes’ noodoplossing: om namelijk uit pragmatische overweging zich 
te houden aan de gebruikelijke zeden; zie: Over de methode, ingeleid door Th. 
Verbeek, Amsterdam, 1977, p. 61 e.v. (Derde gedeelte).

933 WU 6, § 503.
934 Zie bijvoorbeeld WU 6, § 504, Die Moralität.
935 WU 5, § 132.
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expliciet tot de absolute geest verhoudt, het absolute weten in het andere als 
andere bij zich te zijn.  

Op grond van onze overwegingen met betrekking tot de subjectieve geest, 
namelijk de vrije geest die verder moet worden ontwikkeld tot de idee van 
de scheleriaanse persoon, dus een ontwikkeling van zowel het seculiere als 
religieuze geweten op het eind van de subjectieve geest die nog vooraf gaat 
aan de objectieve geest. Deze wederzijdse erkenning bevindt zich namelijk 
niet alleen op het vlak van de eindige geesten – de heer-knecht verhouding 
die zich tenslotte bij Hegel in de moraliteit tot de erkenning van het recht op 
subjectiviteit (: dus recht op seculier geweten) heeft ontwikkeld – maar betreft 
ook, en dat stemt overeen met Hegels eigen visie op de “Absolute Religion”,936 
de verhouding eindige geest–oneindige geest (: het religieuze geweten). Dat 
laatste ligt in de rede, wanneer we bedenken, dat in de scheppingsverhouding 
de mens zichzelf als zelf gegeven is.937 In deze scheppingsverhouding is dan 
noodzakelijkerwijs het eindige zelfzijn als zodanig erkend. Ons inziens had 
Hegel dat in paragraaf 482, als hij aldaar spreekt over de “absolute verhouding” 
van het individu en God, explicieter moeten uitwerken, daar deze verhouding 
reeds impliciet in de subjectieve geest aanwezig is en systematisch gezien 
deze dan ook  in de subjectieve geest als vrije geest geëxpliciteerd had moeten 
worden.

Volgens Hegel blijft deze in principe innerlijke verhouding tussen het 
geweten en het goede steken in de eis dat deze verhouding behoort te zijn, daar 
deze als onontwikkelde abstractie niet van de grond kan komen. Het goede 
behoeft weliswaar de handelingen van het enkele subject om werkelijk te zijn, 
maar het enkele subject is niet in staat om uit zichzelf het goede te bepalen.938 

936 Scheppingsidee, p. 312. In ‘Texte zur Philosophischen Propädeutik’, bedoeld 
voor gymnasiasten, waarin Hegel zich über den Begrif Gottes zeer beknopt 
uitlaat – Werke 4, p. 280 e.v. –, wijdt hij ook enkele paragrafen aan de Schöpfung 
en “Daß Gott Geist und Schöpfer ist, macht seinen Grundbegriff aus”; p. 281. 
De formuleringen die hij hier gebruikt, doen het voorkomen alsof hij zonder 
meer de traditionele opvattingen daaromtrent huldigt. Dat hij ze zo formuleerde 
om niet de ouders van de jongelui te schofferen, nemen we niet aan. Er spreekt 
echter duidelijk uit, dat hij meende de traditionele inhouden van het ‘begrip’ 
van God en diens schepping op wijsgerige wijze tot uitdrukking, tot ‘begrip’ te 
hebben gebracht.

937 Scheppingsidee, p. 312/313. 
938 Blijft de vraag op grond waarvan de vele subjecten in en van de objectieve geest 

daartoe gezamenlijk wel in staat zouden zijn als het enkele subject daartoe niet 
in staat is. De oplossing moet liggen in het vermogen van het enkele subject 
zelf tot verwerkelijking van het Goede, waarbij het subject echter weet, dat dat 
vermogen tot verwerkelijking van eindige gestalten van het Goede slechts in de 
gemeenschap met de anderen mogelijk is en haar zin verkrijgt.
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Hegel lost deze aporie op door het ware van deze verhouding in de zedelijkheid te 
leggen, dat is de vrije samenleving als de sfeer waarin deze verhouding werkelijk 
is en voortdurend verwerkelijkt wordt. Hij heeft daarmee wel de contouren van 
de sfeer waarin de verwerkelijking plaats vindt getekend, maar heeft daarmee 
nog niet de principiële verhouding van de subjectieve geest en het in-zich- 
waardevolle voldoende uit de doeken gedaan. In onze visie is de reden daarvoor 
hierin gelegen dat Hegels vrije geest nog te zeer de mens als lichamelijke geest 
vertegenwoordigt. Zodat, de “bovencategoriale (= metafysische) sfeer niet 
meer naar de haar eigen, zelfstandige, positieve wezensvolheid in zich, naar 
het zuiver geestelijk gehalte939 van de anima als forma subsistens, als geestelijke 
transcendentale openheid, als zodanig,” in de subjectieve geest tot  uitdrukking 
wordt gebracht.940 Hoewel het volgende verwijt van Hollak zeker niet geheel 
en al voor Hegel opgaat, blijft diens begrip van de menselijke geest toch nog te 
zeer verbonden met de problematiek van de eenheid van lichaam en geest en 
daarmee niet geheel adequaat aan de zuiverheid van de menselijke geest in de 
door Hollak bedoelde zin. 

“Het is een in de filosofie (…) telkens weerkerend misverstand het geest-
zijn van de mens als lichamelijke geest te willen verstaan vanuit zijn 
lichamelijkheid.”941  

Dit kan tot gevolg hebben dat het denken van de zelfverwerkelijking van 
de vrije geest nog teveel het accent gaat leggen op de immanente drang tot 
zelfontplooiing.942 Het gericht zijn op het transcendente in-zich-waardevolle 
– dat is de metafysische sfeer –, wordt daarmee onderbelicht en dat is, ons 
inziens, de reden waarom Hegels morele subject niet in staat is uit zichzelf het 
goede te bepalen en daarop berustende morele keuzes te kunnen maken. Uit 
het bovenstaande is wel duidelijk geworden, dat dit omgekeerd niet betekent 
dat het eindige subject het in-zich-waardevolle zelf kan en moet creëren, 
maar dat het daarvoor openstaat en er adequaat op kan antwoorden. Scheler 

939 Onze cursivering.
940 Scheppingsidee, p. 316.
941 Objectieve rangorde, p. 326. Deze door Hollak niet nader gespecificeerde 

kritiek slaat ons inziens onder andere, en in het bijzonder, op Nietzsche en 
Marx. Wat Hegel betreft, blijft dat enigszins ambigu, omdat weliswaar Geist 
bij Hegel boven alles staat, maar daar de Geist – in zijn begrip van zichzelf – 
blijft steken in het begrip van de lichamelijke geest en het geestelijke als zodanig 
nog niet voldoende naar voren komt, volgt daaruit dat dit begrip nog teveel vast 
zit aan het lichamelijke en de daarmee gepaard gaande immanente drang tot 
ontplooiing, zoals dat in de sfeer van het plantaardige en dierlijke het geval is. 

942 Objectieve rangorde, p. 323.
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heeft met zijn personalistische materiële-waarden leer van dit “openstaan en 
antwoorden” de eerste wijsgerige wezens-analyse gegeven.

Het is weer wat anders dat de concrete persoon, in scheleriaanse zin, de 
zedelijkheid, ofwel de objectiviteit van de vrije samenleving nodig heeft opdat 
haar acten inderdaad actief op “iets” betrokken kunnen zijn. In hoge mate geldt 
dit bijvoorbeeld voor de opvoeding en scholing van kinderen waardoor deze 
hun psychische functies kunnen ontwikkelen en door deze functies heen hun 
interesse voor de wereld, hun aanwezig zijn bij de werkelijkheid tot uitdrukking 
kunnen brengen. 

De ware verhouding tot het Goede ligt primair in de verhouding van de 
subjectieve geest, ofwel de scheleriaanse persoon, tot het in-zich-waardevolle 
en niet zonder meer in de zeden van de vrije samenleving, want deze laatste zijn 
nu juist geworteld, of behoren geworteld te zijn, in die verhouding. 

Als we een en ander ook nog in het licht van de uiterste consequentie van 
Hegels geestesfilosofie bezien – dat is het derde logische besluit –, dan wordt 
onze bewering dat op basis van Hegels filosofie het gevaar bestaat dat te zeer 
het accent gelegd kan worden op de drang tot immanente zelfontplooiing nog 
aannemelijker. Als volgt: het volstrekt in zichzelf besloten zijn van de redelijke 
totaliteit van geest en natuur, de totaliteit die zichzelf zodoende ‘eeuwig’ 
verwerkelijkt, is zichzelf immanent.943 Het  transcendente daaraan is het blote 
en tegelijk grandioze feit, dat deze immanentie – van het fysisch compositum, 
het eindig zijnde in de tweede graad – als zodanig door de hegeliaanse filosofie 
tot begrip is gebracht en dat in zoverre het begrip de grens naar het metafysische 
overschrijdt, en dus het in zichzelf besloten zijn an sich is doorbroken.944 Maar 
daar blijft het bij. 

We zouden daarom kunnen zeggen, dat daarmee het in-zich-waardevolle 
of zinvolle van de totaliteit en van haar ‘bestanddelen’, ondanks dit begrip nog 
niet ten volle ervaren en begrepen wordt. Nog sterker: het zich fixeren op deze 
totaliteit kan leiden tot het degraderen van het absolute als niets-waard, als 
waardeloos: de grondslag voor de hedendaagse ideologie van de deconstructie. 

943 We zouden misschien zelfs, op zichzelf genomen, de transcendentie van Hegels 
logische ‘God’ als de transcendente absolute intelligibiliteit van de totaliteit 
“absoluut ‘onpersoonlijk’ solipsisme” kunnen noemen. Terwijl, ons inziens in 
tegenstelling daarmee, Hollak het volgende stelt: “Het inwendige leven Gods 
in zijn volmaakte enkelvoudigheid zegt dus volmaakte intersubjectiviteit (...);” 
Scheppingsidee, p. 315.

944 Het begrip van het fysisch compositum vertegenwoordigt weliswaar de zuiver 
geestelijke positie – het “iets als zodanig inzien” – en  is daarmee tevens het 
begrip van de relatie objectieve geest-absolute geest, maar dat blijft echter 
formeel, want wat deze relatie inhoudelijk, dus zuiver geestelijk betekent, wordt 
door Hegel niet verder ontwikkeld; voor dit laatste verwijzen we weer naar 
Scheler.
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“(…) ‘de dood van God’ is tegenwoordig tot een zowel door theïsten als 
atheïsten algemeen ervaren levenssfeer geworden. Sterk schematiserend 
uitgedrukt: de westerse mens werd sedert het tijdperk van de Verlichting 
van een gelovige tot een on-gelovige en niet-gelovige en in de huidige post-
moderne Verlichting (de Verlichting over de Verlichting) tot een niets–
gelovige.
Het komt erop aan deze toedracht zo scherp mogelijk te karakteriseren. 
Want we hebben hier niet te maken met het inzicht dat de absoluutheidssfeer 
voor ons objectief inhoudsloos en leeg is geworden, dat wij het wezen (zin 
en waarde) van het Absolute niet meer verstaan, maar integendeel, met 
het feit dat wij het Niets als zijn zijnszin verstaan en zijn waarde-loos zijn 
als zijn wezen ervaren, dat wil zeggen dat ons de absoluutheidssfeer als de 
‘aanschouwelijke’ ervaring van het niets en de nietigheid gegeven is. Dus 
niet als een ongelovige, dat wil zeggen als iemand die de godsidee ziet en 
slechts niet aan zijn werkelijkheid gelooft (de agnosticus), noch minder als 
een niet-gelovige.”945

Dus voor het bewustzijn of het ‘geloof’ van de hedendaagse ‘westerse’ mens 
is het absolute als het Niets een (onomstotelijk) gegeven.

Zowel de directe kritiek op Hegels vrije geest als de terugblik vanuit het 
eindresultaat van de geestesfilosofie laten zien, dat bij Hegel het metafysische – 
dat is de absoluutheidssfeer – niet adequaat tot zijn recht komt en deze negatieve 
conclusie geldt daarmee onherroepelijk ook voor het menselijke zelfbegrip en 
zelfzijn. In de volgende paragraaf willen we in grote lijnen laten zien wat dit alles 
betekent voor de zin van de objectieve geest, de intersubjectieve sfeer waarin 
de mens er naar streeft zijn zelfzijn als zodanig tot uitdrukking te brengen.

Voordat we overgaan tot de volgende paragraaf willen we nog op de 
betekenis van Schelers filosofie wijzen voor de zin van de objectieve geest. 
Schelers filosofie geeft, zoals we hierboven hebben gezien, uitdrukking aan 
de inhoudelijke vervulling van de transcendentale openheid van de menselijke 
geest, de openheid die Hegel formeel tot begrip heeft gebracht, het begrip van 
de subject-object verhouding. De zuiver geestelijke inhoud – de zin van zijn – 
die tevens uitdrukking geeft aan de zelfmededeling Gods, dat is de metafysische 
dimensie van de menselijke geest.946 Ofwel: hiermee verkrijgt de relatie Beeld-
evenbeeld een diepere betekenis, een betekenis die door het streven naar de 
vervulling van de transcendentale openheid  in de objectieve geest haar steeds 
weer eindige uitdrukking krijgt. 

945 Dat is iemand die de godsidee niet ziet, d.w.z. niet en nooit in zijn bewustzijn 
heeft, maar nog sterker: de huidige West-Europese mens ervaart zich als een 
Niets-gelovige; Nietzsches vraag, p. 419/420. 

946 Scheppingsidee, p. 306, p. 313, p. 314/15.
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4.8  Over de zin van de objectieve geest

In het licht van de materiële-waarden ethiek is de objectieve geest de sfeer 
waarin door de personen gestreefd wordt het in-zich-waardevolle te 
ontsluieren en expliciet werkzaam te doen zijn. Op grond van de innerlijke 
wezenssamenhang van het in-zich-waardevolle en het zelfzijn valt dit streven 
samen met het streven naar zelfverwerkelijking. Dus naar de mate waarin het 
in-zich-waardevolle wordt ontsluierd en door het daarop gerichte handelen 
in werking treedt, met alle complexe verhoudingen van ‘waarden’ en feitelijke 
toedrachten die dit met zich meebrengt, in diezelfde mate is het streven naar 
zelfverwerkelijking in de sfeer van de objectieve geest op weg naar zijn doel, 
het zelfzijn. Dit streven in positieve zin wordt gemotiveerd door de twee eerste 
ethische grondhoudingen waarover Hollak spreekt.947 

De grondslag van dit alles is gelegen in de verhouding van de eindige mens 
tot het absolute.948 Dat betekent dat de objectieve geest, als de sfeer waarin het 
eindige zelfzijn zich verwerkelijkt, gericht is op het transcendente absolute. 
Eindige zijnden kenmerken zich juist als eindig door het streven zichzelf te 
verwerkelijken, dat wil zeggen meer zichzelf te worden. Want hun eindig zijn 
manifesteert zich in hun nog niet geheel te zijn wat ze naar hun wezen, naar hun 
essentie-existentie structuur, zijn. Eindige zijnden zijn zo-zijn in wording.949  
Wat de mens betreft doet dit streven zich voor als het streven meer mens te 
worden.950  

Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit streven gericht zal moeten zijn 
op het in-zich-waardevolle dat correspondeert met het mens-zijn. Dat 
betekent, dat er een waardendifferentiatie en een waardenrangorde bestaat die 
overeenstemt met de hiërarchisch geordende, innerlijke complexiteit van de 
mens als eindige lichamelijke geest.951 Het in-zich-waardevolle van de zijnden 

947 Objectieve rangorde, p. 328.
948 Zie § 482 van Hegels geestesfilosofie.
949 Wording, p. 86: “De geweldige evolutiedrang, die het eindige stoffelijke leven 

juist als eindig kenmerkt (…).”
950 Wording, p. 84: “De evolutie van het plantaardige zijnde kan dus slechts 

gedragen worden door een tendens tot een steeds meer plant-zijn en niet tot een 
méér-dan-plant-zijn. En hetzelfde geldt natuurlijk mutatis mutandis voor het 
dierlijk en menselijk zijnde;” (onze cursiveringen).

951 Dat wil zeggen, een waardendifferentiatie en -rangorde die overeenstemt met 
de innerlijke eenheid van lichaam en geest van de mens. Dit levert zodoende 
een eerste differentiatie op van het waardevolle vitale en het waardevolle 
geestelijke. Een differentiatie die tegelijk een rangorde inhoudt: het vitale en 
het positief bevorderen daarvan heeft in zichzelf een eigen zin, maar verkrijgt 
zijn ultieme zin in de positieve betekenis die het heeft in relatie tot het leven 
en de geestelijke sfeer. De goederen en handelingen die het leven bevorderen 
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rust in de transcendentalia – het Goede, Schone, en Ware –, die, in tegenstelling 
tot de diverse en van elkaar onderscheiden categoriale zijnsvormen, geheel 
samenvallen met het zijnde juist als zijnde. Zij zijn de metafysische voorwaarden 
voor de zin van de geestelijke gerichtheid, of openheid van de persoon voor het 
in-zich-waardevolle. Naar de mate waarin een concreet zijnde aan de maatstaf 
van de transcendentalia voldoet, een grotere mate van overeenstemming met 
zijn idee vertoont, is het waardevoller of zinvoller. Vandaar dat Hollak kan 
zeggen dat de zelfverwerkelijking van de mens gericht is op het meer mens 
worden, het meer in overeenstemming brengen met de idee mens. Daar dit 
streven concreet de persoon als absolute individualiteit betreft, is dit gericht 
op een hogere mate van geestelijke individualisering. Individualisering die in 
wezen gepaard gaat met een grotere mate van verbondenheid met de ander 
of het andere.952 Dit streven is dus geen uniforme gerichtheid, het is complex 
omdat het enerzijds te maken heeft met de complexiteit van de mens zelf en 
anderzijds met de complexiteit van de verschillende waardengebieden, terwijl 
beide kanten in principe met elkaar corresponderen. Maar tevens bergt dit de 
mogelijkheid in zich van vervalsingen, verdraaiingen en omkeringen naar beide 
kanten. Schelers materiële-waarden ethiek is een eerste stap in de richting van 
een ordening van dit alles; of hij daar geheel in geslaagd is, is een tweede. Bij 
de beknopte behandeling van deze ordening, ordening die in onze visie van 
fundamenteel belang is voor het bepalen van de zin van de objectieve geest, 
maken wij gebruik van Hollaks kritische uiteenzetting van de waardenrangorde 
in zijn betreffende artikel.

Hollak begint deze systematische ordening met zowel twee betekenissen 
van goed-zijn als twee betekenissen van streven te onderscheiden, waarbij de 
zin van het een correspondeert met de zin van het andere.953 Het goed-zijn 
kan begrepen worden als “goed-voor-mij in subjectieve zin” en als “goed in 
objectieve zin”. Dat wil zeggen, dat in het eerste geval het te bereiken doel 
begerenswaard is op grond van een immanente drang tot zelfontplooiing, waarbij 
deze laatste dus een van de twee betekenissen van “streven” vertegenwoordigt. 
Hier betekent het goed-voor-mij-zijn dat het in relatie staat tot het subject juist 
als behoeftig.

In het tweede geval is dit goed-zijn gefundeerd in, of staat het in relatie met 
iets in-zich-waardevols. Dit laatste vraagt om 

zijn in die zin indirect dienstbaar aan de geestelijke goederen en handelingen die 
gestalte geven aan het Ware, Goede en Schone en zodoende bijdragen aan de 
bestemming van het zijnde als zijnde.

952 Scheppingsidee, p. 310: “Het eindige wezen is dan ook precies in zoverre eenheid 
in en met het (de) andere (…) als het verdeeld-zijn zowel met het (de) andere als 
in zichzelf (…) uitsluit.”

953 Objectieve rangorde, p. 323. 
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“een vrije erkenning van het eraan eigen goed-zijn (…) en ‘verlangt’ van mij 
(EB/FB: de persoon) een adequaat antwoord.”954  

Hier is het streven dus gericht op het in-zich-waardevolle en brengt de 
realisatie daarvan tevens het objectief goed zijn voor het subject met zich mee. 
Dus afhankelijk van de relatie tot het in zich waardevolle of het ontbreken 
daarvan, kan iets “objectief goed voor mij” of “slechts subjectief bevredigend” 
zijn. Er bestaat geen geleidelijke, graduele overgang van het ene naar het 
andere.955 Slechts het “rijk van het in-zich-waardevolle vormt uiteraard een 
objectieve hiërarchie van het hogere en het lagere.”956  

In het waardevoelen van iets, verhoudt dit iets zich tot de persoonskern en 
“voltrekt zich op concrete, voor-reflexieve wijze het zichzelf als zelf verstaan 
van het subject.”957 Het waardevoelen gaat dus gepaard met de ervaring: 
“ik word hier zelf aangesproken”. Door dit “zichzelf als zelf verstaan” met 
betrekking tot het waardevolle en het daarmee corresponderende affectieve 
waardeantwoord constitueert het zelf zich primair als zelf. Dit complex van 
verhoudingen behoort 

“tot die geestelijke acten waarin de mens ernaar streeft de verhouding van 
zichzelf als lichamelijke geest tot zichzelf als lichamelijke geest op zodanige 
wijze te realiseren dat hij daarin zijn zelf-zijn als zodanig erin tot uitdrukking 
kan brengen.”958 

Een streven waarbij dus beoogd wordt het geestelijke het overkoepelende 
en regulerende te laten zijn, de voorwaarde waaronder het zelf-zijn, het zuiver 
geestelijke, tot uitdrukking kan komen.

Wat volgt hieruit voor het opstellen van een objectieve rangorde van 
‘waarden’? Scheler onderscheidt vier “Wertmodalitäten” die hij van laag naar 

954 Objectieve rangorde, p. 324; vgl. met de wederzijdse erkenning van de 
zelfbewustzijnen en het geweten bij Hegel, deze berust, gezien in het licht van het 
personalisme, op het in-zich-waardevol zijn van de personen. Zie WU 6, § 482 
van de geestesfilosofie: “Diese Idee (der Freiheit) ist durch das Christenthum in 
die Welt gekommen, nach welchem das Individuum als solches einen unendlichen 
Werth hat (...).

955 Objectieve rangorde, p. 324.
956 Objectieve rangorde, p. 324.
957 Objectieve rangorde, p. 325.
958 Objectieve rangorde, p. 326.
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hoog rangschikt.959 Wij volgen Hollaks kritische behandeling daarvan, die tot 
de volgende resultaten leidt.960 

Het zintuiglijk aangename is geen waarde in zichzelf. 

“Datgene wat ten slotte een aangenaam beleven tot een objectief goed voor 
de persoon maakt (‘fundiert’), dat is niet de relatie tot het vitale (EB/FB: 
‘biologische’) leven, maar veeleer die tot het geestelijk subject als “subject”, 
dat, als lichamelijke geest in innerlijke belevingseenheid met zijn lichaam 
verbonden het zintuiglijk aangename, onder bepaalde voorwaarden het 
aangename als voor zichzelf positief ervaart.”961 

Vitale waarden zoals gezondheid, spontaniteit, frisheid, dadendrang, 
onderzoekingslust zijn in de waarde van het leven gefundeerd, dat wil zeggen, 
dat ze hun waarde ontlenen aan hun positieve bijdrage aan dat leven.

Want “leven” daarentegen is een waarde in zichzelf; 

“als essentieel bestanddeel in het geheel van de mens als lichamelijke geest en 
als zelfstandig verschijnsel in de niet-menselijke wereld.”962 

Dit in zichzelf waardevol zijn van het leven is slechts toegankelijk in 
geestelijke acten. Dit gefundeerd zijn van de levens’waarden’ in die acten 

“betekent dus (…) niet dat het funderende (dat zijn de geestelijke acten963) 
constitutief is voor het wezen van het gefundeerde, maar slechts dat het tot de 
volle zinvervulling van het gefundeerde behoort.”964 

Deze funderingsvorm is een zin-fundering in tweeërlei zin, namelijk die van 
het leven als zodanig in de geestelijke acten enerzijds, en die van de zin van het 
leven als zodanig bevestigende geestelijke acten zelf anderzijds, waarmee het 
subject zijn zelfwaarde op een bepaalde wijze verstaat. Kortom: de bevestiging 

959 Objectieve rangorde, p. 329. “1. Het zintuiglijk aangename met zijn veelvuldige 
kwalitatieve differentiaties. 2. De vitale ‘waarden’, zoals het edele, de 
gezondheid, etc. 3. De geestelijke ‘waarden’ met hun drie ondergroepen: de 
esthetische, de juridische (het rechte) en hoger nog: de ‘waarden’ van de zuivere 
waarheidskennis en al de culturele ‘waarden’ die eruit voortvloeien. 4. De 
‘waarden’ van het heilige of de religieuze waarden. “

960 Objectieve rangorde, p. 329 e.v. 
961 Objectieve rangorde, p. 330.
962 Objectieve rangorde, p. 331.
963 Onze toevoeging.
964 Objectieve rangorde, p. 332.
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“leven is zinvol, waardevol” bevestigt tevens “mijn leven – als deze zin-
bevestigend persoon – is waardevol, zinvol”.965 

“Een filosofie die het geest-zijn van de mens als lichamelijke geest van zijn 
lichamelijkheid uit verstaat, kan noch de eigenwaarde van het geestelijke 
noch die van het levend-zijn inzien. Het geestelijke wordt van zijn 
eigenwaarde beroofd, tot functie van het organische leven gedegradeerd, 
zijn eigenwaarde als ideologische bovenbouw ‘ontmaskerd’ - zowel bij 
Nietzsche als bij Marx – en het organische leven zelf kan niet meer in zijn 
eigenwaarde worden ervaren, de vitale kwaliteiten komen ervoor in de plaats 
en worden verabsoluteerd (Nietzsche).”966  

Als we dit alles nu betrekken op de vraag naar de zin van de objectieve 
geest, dan moet het antwoord daarop luiden, dat de objectieve geest de sfeer 
is die de randvoorwaarden levert waarbinnen het streven naar de uitdrukking 
van het zelfzijn optimaal mogelijk is. Daarin is de zin van de objectieve geest 
gelegen. Het zelfzijn, met alles wat hierboven behandeld is en dat wezenlijk 
met het zelfzijn samenhangt, kortom de subjectieve geest als persoon, is de 
fundamentele voorwaarde voor deze zin van de objectieve geest. De zin van de 
objectieve geest berust op de persoon, de absolute individualiteit die zich tot 
het absolute verhoudt.

De objectieve geest is dan – in de huidige fase van de geschiedenis – 
bepaald als vrije, democratische samenleving en rechtsstaat. Dat wil uiteraard 
niet zeggen, dat het streven naar zelfverwerkelijking en het gericht zijn op 
het in-zich-waardevolle en het in werking treden daarvan niet in andere 
samenlevingvormen, culturen en politieke stelsels mogelijk zou zijn – de 
historische werkelijkheid heeft wel anders laten zien –, maar dan wel in minder 
dan optimale zin. Want die randvoorwaarden zijn gelegen in de drie beginselen 
van de vrije samenleving: vrijheid, gelijkheid, solidariteit.

Deze in werking gestelde, geïnstitutionaliseerde geestelijke principes zijn 
als geïnstitutionaliseerd de uitkomst van het streven naar zelfverwerkelijking 
dat in de Europese geschiedenis actief is geweest en waarvan Hegel de 
ontwikkeling in wijsgerige zin heeft getraceerd. Dus kunnen we zeggen dat 
het het menselijke subject is geweest, op weg naar zichzelf als persoon, die 
deze geïnstitutionaliseerde randvoorwaarden tot stand heeft gebracht, en nog 
steeds als naar zelfverwerkelijking strevend deze in stand houdt.

965 Objectieve rangorde, p. 332.
966 Objectieve rangorde, p. 332/333.
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Het in-zich-waardevolle dat deze beginselen bezitten is gelegen in hun 
overeenstemming met het menselijke zelfzijn, de drie beginselen zijn geworteld 
in de persoon zelf.967

Binnen deze geïnstitutionaliseerde, in het bewustzijn en streven werkzame 
randvoorwaarden – vrijheid, gelijkheid, solidariteit – moeten de twee 
ethische grondhoudingen manifest zijn, daarmee staat of valt de zin van de 
institutionalisering van de drie beginselen en daarmee de zin en waarde van de 
objectieve geest. Hierboven hadden we al gesteld dat de fundamentele ethische 
houdingen de maatstaf vormen voor de zin van de objectieve geest; dat wil 
zeggen dat de institutionaliseringen van de objectieve geest aan de eisen van 
deze grondhoudingen moeten beantwoorden.

Het vrije subject is in de moderniteit weliswaar de grondslag voor de 
samenleving geworden, maar in nog sterkere bewoordingen kunnen we stellen 
dat de persoon en haar ethische grondhoudingen de grondslag en maatstaf voor 
de vrije samenleving zijn, met alle consequenties die dit voor haar instituties 
heeft, of behoort te hebben.

Op de materiële-waarden ethiek en het personalisme kan een metafysica 
van gemeenschap gebouwd worden, daar menselijke gemeenschap geworteld 
is in het geestelijke en daarmee in het metafysische.968 De objectieve geest moet 
daarom begrepen worden in het kader van deze metafysica, een metafysica die 
recht doet aan het geestelijke zijn van de menselijke persoon.

Dat betekent in onze visie niet dat daarmee de geledingen die Hegel in de 
objectieve geest expliciteert, teniet worden gedaan. Hegel heeft laten zien, dat 
die geledingen elk op hun eigen wijze de opgeheven (: zich als zedelijkheid 
verwerkelijkende) sfeer van het recht en de moraliteit (: de plicht het Goede te 
verwerkelijken) vertegenwoordigen. 

Die verwerkelijking van de persoon als eindige lichamelijke geest voltrekt 
zich in de sfeer van de intersubjectiviteit, het samen-zijn van elkaar wederzijds 
erkennende personen. De intersubjectiviteit doet zich voor in de vorm van 
de onmiddellijkheid – de intieme sfeer van persoon tot persoon –, in de door 
zakelijkheid bemiddelde vorm – de sfeer van de behoeftigheid – en in die 
algemene vorm van de intersubjectiviteit die in algemene zin zorg draagt 
voor het behoud van de institutionalisering van de drie beginselen van de 
vrije samenleving en alles wat daarmee verbonden is, in de eerste plaats het 

967 Het geloof van de Franse Revolutie dat een dergelijke samenleving uitdrukking 
geeft aan het wezen van de mens. Vgl. Hegel, WU 6, § 482: de mensen zijn de 
idee van de vrijheid.

968 Vergelijk met D. von Hildebrand, Metaphysik der Gemeinschaft. Untersuchungen 
über Wesen und Wert der Gemeinschaft, Regensburg, 1955, die laat zien dat 
ware gemeenschap en haar diverse geledingen geworteld zijn in de menselijke 
persoon als geestelijk wezen.
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recht. We herkennen daarin Hegels geledingen van de objectieve geest: gezin, 
burgerlijke samenleving en staat.

Het zijn echter de personen die zelf zich verhouden tot die 
geïnstitutionaliseerde geledingen van de intersubjectiviteit. Dat impliceert 
voor de staat dat het de personen zelf zijn, als politiek geïnteresseerden 
en als altijd al intersubjectief verbondenen, die deze algemene vorm van 
intersubjectiviteit willen.969 Daar tussen de persoon en het in-zich-waardevolle 
een innerlijke wezenssamenhang bestaat, geldt deze ook voor genoemde 
geïnstitutionaliseerde vormen van intersubjectiviteit.

Hegel introduceert in de eerste paragraaf van de objectieve geest het 
“uitwendige materiaal” als de ene kant van het er-zijn, het aanwezig zijn van de 
vrije wil; de andere kant is de “zede”, en deze, als het aanwezig-zijn van de vrije 
wil, is het recht.970 Recht, niet slechts in de beperkte juridische zin, maar als het 
aanwezig zijn van alle vrijheidsbepalingen.971

De uitwendig gegeven objectiviteit van de objectieve geest wordt gevormd 
door genoemd “materiaal”, dat is de met de eindige lichamelijke geest 
overeenstemmende, immer durende grondstructuur van “das anthropologische 
der partikulären Bedürfnisse, die äußern Naturdinge, die für das Bewußtseyn 
sind, und (…) das Verhältniß von einzelnen zu einzelnen Willen,”972 de 
grondstructuur die wel met de trits Ich – Du – Es wordt aangeduid.973 

Deze grondstructuur is, met verschillende accentueringen op de elementen 
waaruit deze bestaat, in elk van de drie geledingen aanwezig. Hegel vat dus 
deze structuur op als het uitwendige, objectieve materiaal voor het er-zijn 
van de wil. De wil geeft binnen de sfeer van recht en moraliteit vorm aan dit 
materiaal, waarmee hij innerlijk verbonden is, en verwerkelijkt zich zodoende 

969 De als anarchistisch te kenmerken houding die slechts intieme, niet-dwingende 
relaties en eventueel tot op zekere hoogte ook zakelijke relaties tussen mensen 
erkent, vergeet dat het verlangen deze relaties als “vrij” van enige dwang te willen, 
een algemene eis stelt die in die vorm der onmiddellijkheid niet kan garanderen 
dat ernstige conflicten en hevig botsende zakelijke belangen binnen die sfeer 
tot een adequate oplossing kunnen komen. Dergelijke conflicten vragen om een 
institutionalisering, die in haar huidige gestalte door de staat en het recht, het 
instituut “van allen”, wordt vertegenwoordigd.

970 Daarmee bedoelt Hegel dat dit “materiaal” en de “zede” de noodzakelijke 
voorwaarden zijn voor het concreet kunnen bestaan van de vrije wil.

971 Zie WU 6, §§ 485 en 486.
972 WU 6, § 483.
973 Hegel, Marx en de cybernetica, p. 62, noot 3, waar hij spreekt van “de concrete 

dialectiek van Du, Ich und Es”, de concrete dialectiek die speelt in elke 
samenleving, maar op bijzondere wijze in de huidige “door informatietechnieken 
beheerste samenleving.”
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daarin. Vertaald naar de scheleriaanse persoon, betekent dit, dat deze als 
eindige lichamelijke geest:

a. altijd zich verhoudt als behoeftig tot de anderen en de natuurdingen;
b. als geestelijk, dat is als niet-behoeftig, de ander als ander en het andere als 

andere erkennend zich tot de ander en het andere verhoudt;
c. in al deze verhoudingen zich tegelijk tot zichzelf verhoudt; en dat,
d. deze verhoudingen naar omstandigheden in wisselende graad van 

intensiteit steeds in elk van de geledingen innerlijk samenhangend aanwezig 
zijn.  

Gezien vanuit de materiële-waarden ethiek staan al deze verhoudingen in 
de eerste plaats in het licht van het in-zich-waardevolle. De vraag is dan hoe de 
vrije wil dit materiaal in dit licht ‘bewerkt’. Dat betekent dat dit materiaal vanuit 
beide ethische grondhoudingen benaderd moet worden; primair dus vanuit de 
ethische grondhouding waarin het streven en de affectiviteit van de persoon 
bewogen wordt door het waardevolle dat de dingen en personen in zich eigen 
is; wanneer de persoon dus niet haar geluk, haar vervulling zoekt, maar wanneer 
het haar gaat om het waardevolle omwille van dit waardevolle. Dit betekent 
dat al deze verhoudingen georiënteerd moeten zijn op de objectieve waarden-
rangorde die Hollak ontwikkeld heeft op basis van Schelers funderingsrelatie 
tussen hogere en lagere waarden.

Hegel ontwikkelt daarentegen de zin die dit materiaal heeft voor de 
verwerkelijking van de vrije wil aan de hand van het abstracte recht, waar 
niets op tegen is, maar waardoor wel, in onze visie, slechts één aspect van dit 
materiaal in ogenschouw wordt genomen. Namelijk hoe de behoeftigheid als 
vrije behoeftigheid tot haar recht kan komen.974 

De aanvankelijk verhouding van het behoeftige “Ich” en het bewerkte 
natuurding “Es” als eigendom, betrekt de verhouding tot het “Du” (de andere 
wil) daarbij, met als resultaat – op grond van de wederzijdse erkenning –: 
contract en ruil. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de uit deze toedrachten 
ontwikkelde moraliteit en het geweten tenslotte onvermijdelijk bij Hegel 
de gewetensaporie met betrekking tot het goede opleveren. Dat deze aporie 
vervolgens opgeheven wordt in de zedelijkheid, omdat daar altijd al het 
streven plaats vindt “Sein” en “Sollen” concreet te verbinden en dat dit tot 
positieve resultaten leidt, is enerzijds terecht, maar anderzijds eenzijdig. Het 
blijft aan het geweten van het zedelijke individu voorbehouden te oordelen of 
het feitelijke streven en de resultaten daarvan beantwoorden aan het in-zich-

974 Dat in de vrije samenleving de behoeftigheid als vrije behoeftigheid begrepen 
kan worden, impliceert dat in de sfeer van de vrije markt – Hegels bürgerliche 
Gesellschaft – de subjectiviteit van het streven naar eigen welzijn in principe 
erkend is. Dit laatste is door Hegel ontwikkeld in de Moralität als Die Absicht 
und das Wohl. 
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waardevolle. Aan de aanvankelijke verhouding van het behoeftig-zijn (waar de 
tweede ethische grondhouding betrekking op heeft) gaat principieel de eerste 
ethische grondhouding vooraf. 

De vrije wil die, op grond van zijn behoeftigheid, een zaak in bezit neemt – 
met het uiteindelijke doel het zelfzijn te verwerkelijken – en deze tot eigendom 
ontwikkelt, vooronderstelt de eerste grondhouding. Het “eigendom-zijn” is 
het teken van de vrijheid van de wil, waarbij dus het behoeftig-zijn zonder meer 
overwonnen en opgeheven is. Maar dit “goed-zijn voor mij” van de zaak, die 
eigendom is geworden, staat tegen de achtergrond van de vrije erkenning van het 
in-zich-waardevolle als zodanig, zodat dit “goed-zijn voor mij” overeenstemt 
met de absolute waarde van het zelfzijn. Deze materiële-waarden ethiek komt 
echter in Hegels ontwikkeling van het abstracte recht naar de moraliteit en het 
geweten – waarin het in-zich-waardevolle niet thematisch is – in deze laatste 
twee inhoudelijk niet tot haar recht.

Deze eerste ethische grondhouding is reeds gegeven met de in paragraaf 
482 gestelde absolute verhouding van de mens tot het absolute, de absolute 
verhouding die, in onze herziening van paragraaf 482, naar de kant van de 
eindige lichamelijke, vrije geest wordt vertegenwoordigd door de scheleriaanse 
persoon.

Het is wat anders dat de idee van vrije samenleving rechtsbescherming 
en erkenning van het geweten impliceert en dat daar institutionele vormen 
voor gevonden worden, de metafysische erkenning die nog tot de sfeer van de 
subjectieve geest – het zelfzijn – behoort, gaat daar echter aan vooraf.

De volle rijkdom die het ‘materiaal’ Ich-Du-Es bezit en de betekenis daarvan 
voor de zelfverwerkelijking, komt met Hegels ontwikkeling van het abstracte 
recht en de moraliteit onvoldoende tot uitdrukking. Wel vraagt de oriëntatie op 
het in-zich-waardevolle in de sfeer van de objectieve geest, dat het in werking 
stellen daarvan bemiddeld wordt door allerlei vormen van institutionalisering, 
zonder dat het volledig met die institutionaliseringen tot uitdrukking zou 
komen, het blijft daaraan transcendent. De eindige institutionele gestalten 
van het in-zich- waardevolle zijn velerlei en voor ontwikkeling vatbaar, zoals 
daar zijn: het recht, de kunsten, omgangsvormen, onderwijs, wetenschappen. 
Kortom, in principe alle cultuurvormen en sociale vormen, en wel in optimale 
zin onder de geïnstitutionaliseerde randvoorwaarden vrijheid, gelijkheid, 
solidariteit.

Evenzeer impliceert het ontsluieren en het in werking stellen van het in-
zich- waardevolle, en dat is van het allergrootste belang, het bevorderen van 
het “dichter bij elkaar”, want grondwaarden bezitten een virtus unitiva, een 
verenigende kracht.975  Het gezamenlijk gericht zijn op in-zich-waardevolle 

975 D. von Hildebrand, Metaphysik der Gemeinschaft. Untersuchungen über Wesen und 
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en als zodanig vrij erkende zaken, bevordert solidariteit. Wanneer echter 
behoeftigheid losgemaakt wordt van het in-zich-waardevolle, dus de subjectieve 
waarde van het “goed voor mij” voorrang krijgt boven het in-zich-waardevolle 
– en daarmee perverteert tot het slechts subjectief bevredigende – dan krijgt de 
verdeeldheid de overhand en ontstaat er de verbrokkeling die het einde van de 
moderniteit zou markeren.976

Als we de trits van het Ich-Du-Es – waarvan moraliteit en recht het 
fundament vormen - betrekken op de geledingen, de intersubjectieve vormen 
van de objectieve geest, dan zien we een wisselende accentuering op de 
elementen van deze trits met daarmee corresponderende accentueringen van 
waardengebieden.

Het huwelijk/gezin: hier ligt het accent op het Ich–Du. In deze intieme 
verhouding tussen personen ligt het accent op de persoonswaarden: het 
wederzijds ontsluieren van eigen zelfzijn en -waarde, waaronder ook de 
opvoeding van de kinderen. Het gericht zijn op de vrije markt, m.b.t. het 
behoeftig-zijn (Es), maar evenzeer in relatie daarmee het ontwikkelen van eigen 
talenten, het beroep. In deze sfeer spelen zowel persoonswaarden – in de eerste 
plaats! – als vitale waarden – zorg voor lichamelijke en psychische gezondheid 
– en levenswaarden een rol.977 Als gezinslid is de politiek geïnteresseerde 
persoon evenzeer gericht op de staat.

Wert der Gemeinschaft, a.w., Hoofdstuk 8, Die “virtus unitiva” der Werte, p. 111: 
“ Den Werten bzw. den Wertbereichen selbst wohnt zu tiefst eine vereinigende 
Kraft inne – sie besitzen eine in ihrer Wertnatur wesenhaft fundierte “virtus 
unitiva”. Und umgekehrt: Allen Unwerten wohnt eine entzweiende, die Person, 
die sich ihnen hingibt, tief isolierende Wirkung inne.” In het licht van Hollaks 
gereviseerde scheleriaanse materiële-waarden leer willen we aan de verenigende 
kracht van “de waarden” het volgende toevoegen. Deze kracht ligt zeker ook in 
het streven in-zich-waardevolle goederen of handelingen tot stand te brengen, 
waarbij met alle factoren, voor zover mogelijk voor een eindige geest, rekening 
wordt gehouden opdat dit streven, om zo te zeggen, niet verwordt tot het 
meedogenloze goede, ofwel tot “het doel heiligt de middelen”. In een werkelijk 
positief streven komt dan de materiële wezenssamenhang tussen de ‘waarde’ 
en de ‘waardedrager’ tot uitdrukkingt; zie wat dit laatste betreft: Objectieve 
rangorde p. 323. Vergelijk “(…) Het morele handelen van de zelfbewustzijnen 
het absolute wezen (het ‘absoluut goede’) te verwerkelijken;” Postdialectische 
zedelijkheid, p. 122. 

976 De omkering van de objectieve waardenrangorde behandelt Scheler in Das 
Ressentiment im Aufbau der Moralen: de burgerlijke moraal waarin het “nuttige” 
als hoogste waarde wordt beschouwd; vgl. met Hegels kritiek op de Verlichting 
in ‘Die Wahrheit der Aufklarung’, WU 2, p. 314: “(…) die Wirklichkeit, wie sie 
Gegenstand für das wirkliche Bewußtseyn der reinen Einsicht (: de Verlichting) 
ist, – die Nützlichkeit.”

977 Zie ook P. Cobben, ‘Over het morele en zedelijke handelen, toegelicht aan het 
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De burgerlijke samenleving/vrije markt: hier ligt het accent in de eerste 
plaats op de relatie van het behoeftige Ich tot Es, in de zin van de tot 
nuttigheid gevormde natuurdingen en alle (arbeids-/bezits-)verhoudingen en 
instituties die dit met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld de dienstensector, 
informatieverlening. Kortom, het is de sfeer van het produceren-consumeren, 
de sfeer van de zakelijke verhoudingen; de sfeer waarin het accent ligt op de 
vitale goederen die dienstbaar zijn aan de levenswaarden,978 maar ook in deze 
sfeer spelen de Ich–Du relaties een rol. Zelfs deze sfeer is niet beperkt tot de 
relatie vitale waarden-levenswaarden, ook andere waarden spelen mee: het in 
zich waardevolle van kennis, dus de waarde van de wetenschappen, techniek, 
onderwijs. De vrije markt is weliswaar primair de sfeer van het streven naar de 
bevrediging van de behoeftigheid, maar deze is ook de sfeer waarin men zijn 
talenten kan ontplooien: het streven naar geluk dat in het licht staat van het 
in-zich-waardevolle.

Voor de persoon betekent het stellen van zijn behoeftigheid in het licht 
van het in-zich-waardevolle, dat het bevredigen van haar behoeften in dienst 
behoort te staan van haar zelfverwerkelijking. Dezelfde verhouding behoort 
eigenlijk ook te gelden voor de vrije markt; deze moet dus gereguleerd worden 
vanuit de sfeer van het in-zich-waardevolle en niet primair op grond van, 
onder andere, de schaarsheid van goederen en concurrentie met het daarmee 
gepaarde gaande streven naar maximale winst.

Het zoeken naar en het ontwikkelen van bijvoorbeeld nieuwe, duurzame 
energiebronnen wordt wel in eerste instantie gemotiveerd door het nijpende 
besef van de kwantitatieve eindigheid van de traditionele bronnen en de 
negatieve effecten van het gebruik daarvan, maar het dieper liggende motief is 
de wens tot continuering van het (menselijk) leven op aarde, althans behoort 
dat te zijn, daar het leven als zodanig in zich waardevol is.  

Zo worden, om iets anders te noemen, arbeidsverhoudingen op de vrije 
markt, in een vrije rechtsstaat, ook gereguleerd en wel door het arbeidsrecht, 
dat uiteindelijk geworteld is in de waardigheid van de menselijke persoon.

Door de waardenvervalsing van het primaat van de nuttigheid ten 
opzichte van het in-zich-waardevolle wordt in deze tijd de omvang van de 
cultuurgoederen die men onder de mechanismen van de vrije markt meent 
te moeten laten vallen steeds groter, teneinde in economische zin maximale 
resultaten te bereiken, zoals daar zijn: de kunsten, de gezondheidszorg, 
het onderwijs, maar ook stedelijke structuren die primair naar hun 
economische nuttigheid worden beoordeeld. Terwijl “de stad” eigenlijk een 

instituut huwelijk’, a.w. en Postdialectische zedelijkheid, p. 260 e.v.: ‘De vrije 
samenleving op het niveau van de familie’. 

978 Gekenmerkt door – het recht op – Absicht en Wohl.
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rijk gedifferentieerde cultuurgemeenschap behoort te zijn, waarvan de vele 
vormen niet aan dit primaat ondergeschikt mogen zijn. Dat het economische, 
of nuttige in wisselende gradaties altijd ook een aspect van al deze vormen is, 
is een andere zaak.  

De staat: hier komt de verhouding Ich–Du–(Es) objectief zakelijk tot 
uitdrukking, dat wil zeggen, dat hier de intersubjectieve verhoudingen vanuit 
de rechtsverhoudingen (: recht is geestelijk) worden beschouwd, dat is de 
solidariteit in algemene, zakelijke zin.

De personen als ‘politieke organismen’ ordenen gezamenlijk op zakelijke 
wijze hun intersubjectieve verhoudingen en beschouwen deze ordening als 
bijdragend aan het in-zich-waardevolle dat het samen-zijn als vrije samenleving 
in zich bergt. De staat moet daarom gehouden worden, door de morele, 
geestelijke personen zelf, via politieke partijen, parlement enz., aan het in-zich-
waardevolle; geestelijke waarden: recht; vitale waarden (: gezondheidszorg), 
kennis (: onderwijs), reguleren van het economische met betrekking tot het 
‘milieu’; bescherming van de levende en levenloze natuur; waarde van het leven 
beschermen en bevorderen; dus ook hulp voor gehandicapten.

Een en ander betekent normering van de vrije markt – b.v. arbeidsrecht –, 
zeker ook met betrekking tot de natuur, Es, en bescherming van de sfeer van 
het huwelijk/gezin.

Tussen de intieme sfeer van het gezin en de zakelijke sfeer van de vrije markt 
ligt een – door Hegel niet behandeld – gebied van tal van gemeenschappen 
die het intieme en het zakelijke in diverse mengverhoudingen bezitten: 
vriendenkringen, gezelligheidverenigingen, verenigingen met bepaalde maat-
schappelijke doelen, consumentenbonden, onderwijsinstellingen, beroeps-
vereni gingen/-clubs, religieuze instituten, geïnstitutionaliseerde kunstuitingen. 
Overgangen naar de sfeer van de staat worden gevormd door de politieke 
partijen, de vakbonden.

Het middenveld van de burgerlijke samenleving is rijker, gedifferentieerder 
dan alleen maar de vrije markt, in de zin van het economische of het behoeftige.

Tegenwoordig nemen de massamedia en internet een belangrijke plaats in 
dit middenveld in.

In de objectieve geest moet dus zowel het behoeftig-zijn als het zuiver 
geestelijke van de mens tot uitdrukking komen, en dan niet naast, of gescheiden 
van elkaar, maar in de juiste ‘meng’verhoudingen. De staat moet van zijn kant 
op zakelijke wijze voldoen aan deze eis, door middel van het recht, bepaalde 
maatregelen (b.v. subsidies, projecten). De parlementaire democratie is de 
agora waarop gediscussieerd wordt op basis van het, met de diverse partij-
ideologieën samenhangende, viseren van onderscheiden gebieden van het in-
zich-waardevolle. De uit deze discussies voortvloeiende besluiten hebben dan 
betrekking op het goed-zijn voor ons: het algemeen belang. De verschillende 
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politieke partijen zijn in beginsel gericht op van elkaar te onderscheiden 
waardengebieden en leggen daar verschillende accenten op – dat is de basis van 
hun respectievelijke ideologieën – en zij verschillen van elkaar door de wijzen 
waarop zij uitvoering aan de realisering van deze waardengebieden willen 
geven.

Wat heeft nu deze herziening van de objectieve geest aan de hand van de 
scheleriaanse persoon en de materiële-waarden ethiek opgeleverd?

De scheleriaanse persoon moet zich uiteraard manifesteren onder tal van 
maatschappelijke voorwaarden, niet in een vacuüm en als een abstractie. Deze 
voorwaarden hebben we begrepen als de voorwaarden van de vrije samenleving 
en haar instituties waarvoor Hegel de eerste wijsgerige rechtvaardiging heeft 
gegeven. Rechtvaardiging, door zijn ontwikkeling van de subjectieve geest tot 
vrije geest enerzijds en het begrip van de absolute geest anderzijds. Waarbij 
deze laatste door Hegel als de grond, en wel als de absoluut-voldoende grond, 
voor de subjectieve- en objectieve geest werd opgevat.

In de behandeling van de drie logische besluiten hebben we, ons daarbij 
oriënterend op Hollaks Hegel-kritiek, aannemelijk willen maken, dat Hegels 
absolute totaliteit niet het laatste woord heeft. De zichzelf reflecterende 
totaliteit als de zich eeuwig in stand en in evenwicht houdende redelijke 
eenheid van natuur en geest, drukt slechts de gevolgelijke eenheid van de 
eindige werkelijkheid uit. Als zodanig vertoont deze redelijke eenheid van de 
verstandelijke zijnsvormen structurele overeenkomt met het principe van de 
cybernetische machine: het werkzame dat zichzelf, op grond van ingebouwde 
principes, als werkzaam zinvol reguleert.979 Deze eenheid bezit de eindige 
werkelijkheid echter door haar “vereniging met het maximum, die de velen, 
door  ze met zichzelf onmiddellijk te verenigen, ook met elkaar verbindt.”980 Die 
onmiddellijke vereniging is tot uitdrukking gekomen in onze herziene versie 
van paragraaf 482. Het is dan op grond van deze onmiddellijke vereniging, tot 
uitdrukking komend in het in-zich-waardevol zijn van de zijnden als zijnden, 
dat de objectieve geest de sfeer is waarin het streven plaats vindt de gevolgelijke 
eenheid menselijke gestalte te verlenen.

Hegel sluit de objectieve geest af met de wereldgeschiedenis. Hoe kunnen 
we nu de zin van de geschiedenis als afsluiting van de herziene objectieve 
geest duiden? Zeker niet meer als de overgang naar de absolute geest op de 
wijze waarop Hegel dat deed. De wereldgeschiedenis heeft het leven van de 
objectieve geest tot inhoud en wel in de vorm van de historische tijd. Dat 
betekent niet meer en niet minder dan dat de wereldgeschiedenis het streven 

979 Zie Causa sui, pp. 183-186. 
980 Wording, p. 84. 
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is, als historie, het eindige zelfzijn tot uitdrukking te brengen. Hollak zegt dat 
aan het eind van zijn studie ‘De wording van de menselike geest’ als volgt: 

“(…) eerst in een handelen dat de toekomst als toekomst positief wil en dus 
tevens het verleden als verleden en derhalve uitgaande van het gezichtspunt 
van de actuele waarde van het heden, eerst in een dergelijk handelen is 
onzes inziens niet  slechts een weten maar tevens een expliciet en adequaat 
willen van eigen historiciteit aanwezig, een steeds verdere daadwerkelijke 
actualisering van zichzelf als historiserend bestaan.
Eerst in een dergelijk handelen wordt beseft dat de zin der geschiedenis 
niet ligt in een feitelijk zich reeds voltrekkende eenwording van de 
mensheid, respectievelijk in een positief willen daarvan, maar primair in het 
daadwerkelijke willen van een zodanige toekomstige mensheid (eventueel 
van haar zodanige eenwording) dat daarin haar historiciteit het vormgevende 
element uitmaakt d.w.z. in het positieve willen van een mensheid die 
de veelheid van haar waardebelevingen (de vitale, cultuur, innerlijke en 
zedelijke waarden)981 in een steeds verder gaande actualisering van een 
principieel onherleidbare bestaansvolkomenheid tot uitdrukking kan en wil 
brengen.”982

Er kan dus geen sprake zijn van een einde van de geschiedenis,983 
integendeel, verdiept zelfbegrip opent de weg naar hogere niveaus van 
geschiedenis, de weg naar het meer mens worden, de weg naar de “onherleidbare 
bestaansvolkomenheid”.984

In deel III Metafysica en het heden illustreren wij aan de hand van twee 
concrete onderwerpen wat dit voor de hedendaagse Europese mens betekent. 
Het eerste onderwerp betreft het in het reine komen met het kwaad uit het 
verleden, dat echter nog altijd onder ons is, ten einde dit verleden inderdaad  
– gewetensvol – als het eigen verleden op zich te willen nemen. Het andere 
onderwerp betreft het in het reine komen met de actuele waarde van het heden 

981 De betekenis en rol van Schelers materiële-waarden ethiek in deze.
982 Wording, p. 91. “Onherleidbaar” wil zeggen: niet tot iets anders – dat is hier 

het zuiver organische in de zin van het dierlijke – terug te voeren; de mens is 
een eigensoortig zelfzijn en heeft daarmee de maatstaf voor zijn (geestelijke) 
ontwikkeling in zichzelf.

983 Ook bij Hegel is dat niet het geval, zijn filosofie verwijst in principe naar een 
verdere verwerkelijking van de vrijheid, die door Hollak als de historiciteit van 
de mens als wordende en geworden geest wordt begrepen; Wording, p. 89, 
90/91. Een historiciteit die door Hollak echter gezien wordt in het licht van haar 
innerlijke relatie met de persoonlijke God.

984 Wording, p. 91.
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ten einde bij te dragen aan het bereiken van het niveau waarop de toekomst als 
toekomst positief gewild wordt.
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In het werk van Hollak spelen onderstaande begrippen een centrale rol. Van elk 
van deze begrippen hebben wij voor de lezer een korte omschrijving gegeven. 
Aan het slot van de omschrijving verwijzen we naar het artikel van Hollak 
waarin het omschreven begrip centraal staat. Deze termen hebben bij Hollak 
een samenhang met elkaar die gelegen is in het zelfzijn van de mens als eindige 
lichamelijke geest. Die samenhang vloeit voort uit Hollaks hoofdthese dat 
het in de filosofie tenslotte gaat om het zelfbegrip van de mens, wat betekent 
dat men alles tenslotte vanuit zijn zelfzijn als zodanig zal moeten trachten te 
begrijpen. (Zie: het interview getiteld ‘Een werkelijke metafysica is tevens 
religieuze ervaring’ in: Filosofie als science-fiction) 

De teksten van ons werk geven een grotere inhoudelijk betekenis aan deze 
begrippen.  

Actieve zelfidentificatie in de stof:  

Hoewel levenloze stof steeds een bepaalde passieve identiteit bezit, heeft het uit 
zichzelf geen actieve verhouding ten opzichte van zichzelf. Levenloze stoffen 
gaan weliswaar verbindingen met elkaar aan, maar zij verhouden zich elk op 
zich passief tegenover die verbindingen. Levende stof daarentegen is actief ten 
aanzien van zichzelf, het verhoudt zich actief met betrekking tot het andere 
van zichzelf en verwerkt het andere voor haar eigen opbouw, zoals de plant dat 
doet. Als dierlijk leven betrekt de levende stof zich actief op het andere als haar 
milieu, teneinde evenzeer zichzelf op te bouwen en verder te ontwikkelen. De 
menselijke geest als de hoogste vorm van de actieve zelfidentificatie in de stof 
– talig uitgedrukt in de affirmatie “ik ben ik” – verhoudt zich in beginsel vrij 
ten opzichte van het andere van zichzelf. (Zie: ‘De wording van de menselike 
geest’) 

Causa sui: 

In Hollaks visie staat de idee van causa sui centraal in de filosofieën van de 
moderniteit, ofwel: deze idee, de “oorzaak van zichzelf”, vormt de kern van 
het zelfbegrip van de moderniteit. De causa-sui idee is het uitgangspunt van 
Spinoza’s Ethica, daarmee brengt de moderniteit in beginsel haar opvatting van 
het absolute tot uitdrukking: het bestaan van het absolute ligt noodzakelijk in 
het wezen van het absolute besloten. Uit de vereenzelviging van de causa-sui 
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idee met God in de aanvang van de moderniteit volgt echter, dat op deze wijze 
geen zuiver onderscheid tussen eindig en oneindig wezen te handhaven valt. 
Want de moderne causa-sui idee geeft eigenlijk een eindige bestaanswijze aan, 
namelijk in die zin, dat eindige zijnden, waaronder de mens in het bijzonder, 
naar verwerkelijking van hun wezen streven. (Zie: ‘Van causa sui tot automatie’)

Connatureel kennen – Geestelijke act:

De menselijk geest richt zich in beginsel via de functies van zijn lichamelijkheid 
in kwalitatief onderscheiden geestelijke acten op kwalitatief onderscheiden 
gebieden van de werkelijkheid en brengt de eigen zin van deze onderscheiden 
gebieden in connatureel kennen tot uitdrukking. (Zie: ‘Een werkelijke 
metafysica is tevens religieuze ervaring’ en ‘Kan men zinvol van een objectieve 
rangorde van ‘waarden’ spreken?’)

Fysisch compositum – metafysisch ‘compositum’ : 

De term “fysisch compositum” verwijst naar de materie-vorm structuur van 
het eindige zijnde. Deze structuur vooronderstelt echter het bestaan van het 
eindige zijnde, dat met de term “metafysisch ‘compositum’” wordt uitgedrukt, 
de term die naar de eenheid van existentie (bestaan) en essentie (wezen) 
van het eindige zijnde verwijst. (zie: Causa sui) Hollak plaatst in het tweede 
geval compositum tussen aanhalingstekens, omdat het de essentie zelf is die 
bestaat en de bestaande essentie zodoende eigenlijk niet een samengestelde 
is. Het stoffelijke zijnde als fysisch compositum, waaronder de mens als 
lichamelijke geest, participeert aan zichzelf als metafysisch ‘compositum’. 
Het vormbeginsel ís de essentie van het eindige zijnde, waarbij vorm het 
geestelijke, het eenheidstichtende beginsel is. In tegenstelling tot de niet-
menselijke zijnden waaraan het vormbeginsel slechts immanent is, wordt in de 
mens het geestelijk beginsel expliciet, tot uitdrukking komend in de affirmatie 
“ik ben ik” (Zie: Actieve zelfidentificatie in de stof en ‘Wijsgerige reflecties over de 
scheppingsidee. St. Thomas, Hegel en de Grieken’).

Geist in Welt:

Deze term – de mens als “Geist in Welt” – duidt het begrip aan van de mens als 
eindige lichamelijke geest in de wereld; deze positie van de mens in de wereld 
is door Hegels filosofie geëxpliciteerd. Dit begrip laat zodoende zien, dat de 
mens niet slechts een in-de-wereld-zijn is, maar boven de wereld uit gaat. (Zie: 
Transcendentale openheid en ‘Van causa sui tot automatie’)
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Historiciteit: 

Het begrip “historiciteit” drukt als existentieel-ethisch begrip de zin van de 
menselijke geschiedenis uit, de geschiedenis waarin de de mensen (tezamen) 
in een concrete eenheid van verleden, heden en toekomst er naar streven hun 
zelfzijn als zodanig te verwerkelijken. (Zie: ‘De wording van de menselike 
geest’)

Individu – individualiteit: 

“Individu” duidt in eerste instantie de zelfbetrokkenheid, ofwel de eenheid van 
enigerlei zijnde aan. De gangbare middeleeuwse definitie van individu luidde: 
wat in zich onverdeeld is en verdeeld is tegenover (onderscheiden is van) elk 
ander zijnde. Bij deze definitie die deze zelfbetrokkenheid tot uitdrukking wil 
brengen, wordt echter wel het “andere” betrokken. Vandaar, dat Hegel komt tot 
de ontwikkeling van de concrete, synthetische identiteit, namelijk de identiteit 
van identiteit en onderscheid; daarmee komt de innerlijke betrokkenheid, de 
relationaliteit van individuele zijnden ten opzichte van elkaar tot uitdrukking. 
Desondanks wordt het onderscheiden zijn van elkaar vaak nog te zeer in het 
stoffelijke gelegd, in het bijzonder met betrekking tot de mensen die zich 
van elkaar slechts zouden onderscheiden als individuen op grond van hun 
lichamelijkheid; eenvoudig gezegd: het ene lichaam is het andere niet. De 
werkelijk geestelijke, absolute individualiteit komt daarmee nog niet voldoende 
tot haar recht. De absolute individualiteit van de menselijke persoon komt 
tot haar recht in relatie tot de absolute, volmaakte persoon. (Zie: Metafysisch 
‘compositum’, Persoon, ‘Nietzsches vraag’ en ‘Enige wijsgerige beschouwingen 
over de eigenaard van het godsbewijs’)

Innerlijk-noodzakelijk: 

Innerlijk-noodzakelijke relaties zijn de relaties tussen het wezen van enigerlei 
zijnde en de bepalingen of verschijningen van dat wezen, indien dat wezen 
inderdaad op die bepaalde wijzen tot uitdrukking komt. Voor het geheel van 
dergelijke relaties geldt, dat de bepalingen het wezen vooronderstellen en dat 
omgekeerd het wezen de bepalingen vooronderstelt om concreet te kunnen 
zijn. (zie: Causa sui) In optima forma krijgt deze innerlijk-noodzakelijke 
verhouding tussen wezen en verschijning gestalte daar waar de menselijke 
vrijheid als het zelfzijn van de mens zich op genoemde wijze in haar bepalingen 
tot uitdrukking brengt. Dergelijke innerlijk-noodzakelijke relaties moeten niet 
opgevat worden als zouden deze een innerlijk noodzakelijk zijn van  het zelfzijn 
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uitdrukken. Het zelfzijn is nu juist eindig en in die zin niet uit zichzelf innerlijk-
noodzakelijk bestaand, daar het zijn zijn heeft en niet uit zichzelf bezit. (Zie: 
‘Marx’s wetenschapstheorie en zijn critiek van het kapitalisme’)

Materiële-waarden leer/ethiek:

In zijn artikel ‘Kan men zinvol van een objectieve rangorde van ‘waarden’ 
spreken?’ baseert Hollak zich op Max Schelers materiële-waarden ethiek – 
de ethiek die een verwerping van de slechts formele ethiek van Kant inhield 
–, maar amendeert hij tevens Schelers ethiek. Hollak neemt van Scheler diens 
inzichten in het connaturele kennen over, dat betekent hier: het connaturele 
waarde-kennen. Scheler stelt echter het gebied van waarden als een gebied op 
zich – een gebied dat zou staan tegenover het zijn –, terwijl Hollak daarentegen 
betoogt, dat de intentionaliteit van het waardevoelen – dat is de vorm waarin 
iets als waardevol wordt ervaren – wordt gekenmerkt door het verstaan van een 
bepaalde objectieve gestalte van een bepaalde realiteit, als de hier en nu, meer 
of minder adequate, realisatie van haar concrete, volle idee. Zodoende heeft 
Hollak Schelers connaturele waarde-kennen en Hegels begrip van het streven 
naar zelfverwerkelijking van de eindige zijnden innerlijk met elkaar verbonden. 
Dit streven is gericht op het in-zich-waardevolle, het in-zich-waardevolle, dat 
– aldus Hollak – “begrepen moet worden in de relatie tot de Oneindige, in zich 
waardevolle persoonlijke geest.” In onze teksten zijn we uitvoerig ingegaan op 
wat dit alles voor de morele zelfverwerkelijking van de mens betekent.

Oneindig zijn – eindig zijn:   

Zijnden zijn een insnoering of een bepaalde zijnswijze van het zijn dat voor 
alle zijnden geldt. Hegel drukt het logische uitgangspunt van dit gegeven 
uit met das reine Seyn ist das reine Nichts – het zuivere zijn in de vorm der 
onmiddellijkheid is het onbepaalde (dat zich nader bepaalt) –, waarna een 
logische ontwikkeling van dit uitgangspunt volgt die de logische zelfbepaling 
van de zijnden expliciteert. Het wezen van de innerlijk-noodzakelijke relatie 
tussen zijn en zijnden is causa sui. (zie: Causa sui) Deze innerlijk-noodzakelijk 
relatie tussen de absolute substantie (Seyn) en deze zelfbepaling is voor Hegel 
“schepping”. Bij nader inzien blijkt deze relatie echter het streven van eindige 
zijnden naar zelfverwerkelijking te vertolken. Aan het Seyn in deze zin gaat 
echter nog het werkelijk absolute of oneindige zijn vooraf, het oneindige zijn 
waaraan de eindige zijnden participeren en dat de eindige zijnden uit tilt boven 
de afgrond van het kunnen-niet-zijn. (Zie: ‘Van causa sui tot automatie’ en 
‘Wijsgerige reflectie over de scheppingsidee. St. Thomas, Hegel en de Grieken’)
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Persoon (oneindig/volmaakt-eindig/onvolmaakt):

In de hollakiaanse context valt de idee van de “persoon” vrijwel samen met 
absolute individualiteit. Met dien verstande, dat “persoon” een grotere 
inhoudelijke rijkdom krijgt dan “absolute individualiteit” op zichzelf genomen. 
Met de idee van de persoon worden in die zin relevante elementen van de 
filosofieën van Hegel, Scheler en Thomas van Aquino innerlijk met elkaar 
verbonden. In deze verbinding komt het zuiver geestelijk wezen van de mens 
(als persoon) meer tot zijn recht. Dit laatste wordt ook vertolkt door het 
concept “metafysisch ‘compositum’” in de zin van Hollak met betrekking tot 
de mens als geestelijk wezen. Een en ander houdt in, dat het eindige zelfzijn als 
persoon – die zich steeds in geestelijke acten tot uitdrukking brengt, waarvan 
het zelfzijn de meest fundamentele is (Zie: Connatureel kennen en Causa sui) 
– pas zijn volle erkenning krijgt in zijn relatie tot de absolute persoon. (Zie: 
‘Wijsgerige reflecties over de Scheppingsidee. St. Thomas, Hegel en de Grieken’) 

Relatieve tegenstelling/dialectische tegenstelling:

De relatieve tegenstelling speelt een centrale rol in de filosofie van Hegel. 
De relatieve tegenstelling heeft betrekking op paren van termen die elkaar 
wederzijds vooronderstellen, zodat de relatie van de ene term tot de andere 
term de relatie van de andere tot de ene vooronderstelt.  Door de ontwikkeling 
van deze relatieve of dialectische  tegenstelling – dat is met name de subject-
object relatie –, is Hegel in staat de identiteit van eindige zijnden in haar 
innerlijke relatie met haar “andere” – dat wil zeggen de innerlijke relationaliteit 
van eindige zijnden tot elkaar – te ontwikkelen. Maar dat houdt tevens een 
zekere beperking of abstractie van  deze identiteit in, daar deze slechts in relatie 
tot haar andere bepaald wordt en zodoende niet in haar volle, ware betekenis 
tot uitdrukking kan komen. (Zie: Absolute individualiteit, Causa sui, Persoon, 
Scheppingsidee)

Scheppingsidee:

In zijn artikel ‘Wijsgerige reflecties over de scheppingsidee. St. Thomas, 
Hegel en de Grieken’ knoopt Hollak aan bij Thomas’ wijsgerige benadering 
van de traditionele religieuze scheppingsidee en completeert hij deze met de 
ontwikkeling van het autonome subject in de moderniteit, met name zoals deze 
door Hegel tot begrip is gebracht. Het tekortschieten van Thomas en Hegel met 
betrekking tot een evenwichtiger denken van de verhouding eindig schepsel-
schepper waar Hollak op verschillende plaatsen in dit artikel op wijst, blijft hier 
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buiten beschouwing. Het resultaat van Hollaks wijsgerige reflecties is als volgt 
samen te vatten: totale zijnsafhankelijkheid van het schepsel van de schepper 
enerzijds en eigen zelfstandigheid van het schepsel anderzijds. Daarbij is de 
zijnsafhankelijkheid in Hollaks visie secundair, daar de persoonlijke relatie 
menselijk schepsel-schepper de primaire relatie is. De relatie schepsel-schepper 
moet vanuit de eindige persoon als zodanig gedacht worden. Dit impliceert 
datgene wat Hollak in zijn oratie stelt, dat namelijk de metafysische zijnsvraag 
– waarom zijn er zijnden en niet veeleer niets? – adequaat gesteld kan worden, 
beantwoord moet worden vanuit de idee van de persoon. Dit hangt samen 
met Hollaks oproep op het eind van het artikel “het fysisch compositum via 
het metafysisch ‘compositum’ in het geheel van de concrete zijns-samenhang 
te plaatsen”, want met het metafysisch ‘compositum’ worden niet alleen in die 
zin alle zijnden als zijnden bedoeld, maar uiteindelijk en in het bijzonder de 
mens als zuiver geestelijk persoon. Van even groot belang is het onderscheid 
dat Hollak maakt met betrekking tot de scheppingsidee tussen de eenheid 
van de eindige werkelijkheid in zichzelf – haar “gevolgelijke eenheid” – die 
voortvloeit uit de onmiddellijke eenheid van het geschapene met de schepper. 
Daarbij brengt de hegeliaanse filosofie die eerste eenheid to begrip (zie: Causa 
sui) en vormt de participatieleer van Thomas de wijsgerige benadering van die 
tweede, eigenlijk primaire eenheid. In onze teksten hebben wij laten zien dat 
de idee van de eindige, menselijke persoon de verbindingsschakel tussen beide 
betekenissen van “eenheid” vormt. Hollak drukt deze samenhang ook uit als 
“een zekere betrekkelijkheid van een solidair verband met het Absolute.” (Zie: 
Zijnsgraden en ‘Afscheidscollege’)

Subject:   

Het hegeliaanse subject is het wezen dat zich in zijn bepalingen tot uitdrukking 
brengt. Daarbij vooronderstellen de bepalingen het wezen en het wezen zijn 
bepalingen om concreet te kunnen zijn.

Hier is dus sprake van “zijnde bepalingen” en “bepaald zijn”. De poging 
om het bestaan van het wezen te ontkennen door in een gedachte-experiment 
de bepalingen of kwaliteiten een voor een weg te denken – als de ui die men 
geleidelijk van zijn schillen ontdoet – waarna men tenslotte ‘niets’ overhoudt, is 
onzinnig, daar deze bepalingen reeds zijnde bepalingen zijn en men zodoende 
met het wegdenken van de bepalingen tevens het zijn daarvan wegdenkt (Zie: 
Individu, Persoon, Causa sui, Innerlijk-noodzakelijk)
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Transcendentale openheid:

In Hollaks visie heeft de hegeliaanse filosofie de principiële openheid van 
de menselijke geest voor alle zijn tot haar formele begrip gebracht. Dat 
is de concrete ontwikkeling van het aristotelisch-thomistische “anima est 
quodammodo omnia”, de ziel is in zekere zin alles. Dit hegeliaanse begrip is 
echter nog formeel, daar het deze openheid begrijpt vanuit het begrip van de 
mens als lichamelijke geest, zodat de geestelijk-inhoudelijke betekenis van de 
transcendentale openheid – dat is de mens als persoon – nog niet voldoende 
tot haar recht komt. (Zie: Absolute individualiteit, Connatureel kennen, Fysisch 
compositum – metafysisch ‘compositum’, Persoon, Scheppingsidee)

Transcendentalia: 

In de traditionele wijsgerige benadering van de scheppingsidee zijn het Goede, 
Schone en Ware – de transcendentalia – aan de eindige zijnden als zijnden 
immanent, vandaar dat het streven naar zelfverwerkelijking georiënteerd is op 
de transcendentalia. Dat geldt uiteraard in het bijzonder voor het streven van 
de mens, daar deze oriëntatie in de mens expliciet is geworden.

Zijnsgraden: 

Het onderscheid tussen de zijnden naar de mate van hun eigen identiteit, die in 
de levenloze stof een zekere passiviteit bezit en die in de levende stof immanente 
actieve zelfidentificatie en in de mens als lichamelijke geest zelfbewuste actieve 
zelfidentificatie is, wordt in de traditionele wijsgerige benadering van de 
scheppingsidee begrepen als de mate waarin de zijnden meer of minder intens 
met het absolute verbonden zijn. Het verschil in deze mate van verbondenheid 
wordt in de traditie met de term “zijnsgraden” aangeduid. De mens is als 
eindige persoon het meest intens verbonden met de bron van de schepping, de 
absolute persoon. (Zie: ‘Wording van de menselike geest’)




