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V o o r  J a n  A l e r



V o o r w o o r d

De tekst over Schelling die ik hier voorleg heb ik in 
1980-1981 geschreven. Veel van wat ik hier zeg, zou 
ik nu niet meer zo zeggen, maar er staat niets in 
waarmee ik het nu principieel oneens zou zijn.

Er zijn verscheidene redenen waarom ik besloten heb 
deze tekst na zo'n lange tijd te publiceren:
1 Afgezien van een vooroorlogse vertaling, enkele 

tijdschriftenbijdragen en de zeer goede maar nau-
welijks bekende dissertatie van Blans is Schelling 
voor de neder landstalige filosofie een grote 
onbekende.

2 De grote buitenlandse belangstelling voor Schelling. 
In Frankrijk heeft men recentelijk zeer veel van 
zijn werk vertaald en besproken. In Duitsland 
verscheen in 1985 bij uitgeverij Suhrkamp een 
goedkope zesdelige studie-uitgave van Schellings 
werk, verzorgd door Manfred Frank.

3 Schelling is niet alleen een grote klassieke filo-
soof, hij is ook een buitengewoon aktuele filosoof. 
Voor hem waren thema's als dialektiek en diffe-
rentie, de transformaties en metamorfosen van
de subjektiviteit, de waanzin ten opzichte waarvan 
het verstand zich heeft te bewijzen, de oorspron-
kelijk verschrikkelijke geaardheid van het leven, 
de onmogelijkheid het denken in een systeem onder 
te brengen, maar bovenal het besef van de 
noodzakelijke mislukking van het denken, - kortom
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al datgene, wat ons denken dagelijks beheerst, 
reeds uitgewerkte inzichten.

4 De belangrijkste reden waarom deze tekst nu 
verschijnt is echter haar geschiktheid Jan Aler 
ter gelegenheid van zijn afscheid van de Univer- 
siteit van Amsterdam op 30 juni 1986 te eren.
Ik heb deze tekst namelijk geschreven in een tijd 
waarin ik het genoegen had intensief met Jan Aler 
om te gaan. Het was de tijd van de voorbereiding 
van mijn dissertatie, MACHT EN VERLANGEN, 
NIETZSCHE EN HET DENKEN VAN FOUCAULT, 
DELEUZE EN GUATTARI.
Behalve over Nietzsche hebben wij toen veel over 
Schelling gesproken. Jan Aler bewondert deze 
filosoof, kent zijn werk goed en heeft in het Duits 
over hem gepubliceerd. Ik ben hem erg dankbaar 
voor deze gesprekken en voor de vele belangrijke 
wenken die hij mij over Schelling heeft gegeven.

Behalve Prof. Dr. h.c. Jan Aler wil ik ook graag 
Dr. Bert Blans en Prof. Dr. Heinz Kimmerle voor 
hun waardevolle opmerkingen en verbeteringsvoor-
stellen bedanken.

Eric Bolle
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I

Alvorens tot mijn beschouwingen over Schelling over 
te gaan, wil ik kort de konstitutie van de Objekten 
van ons filosoferen: de kunst en de kultuur, 
beschouwen en de vraag stellen naar de legitimiteit 
van hun fundament.

De kultuur konstitueert zich als eigensoortig objekt 
van onderzoek niet eerder dan aan het einde van de 
achttiende eeuw. Zij wordt als antropologisch studie- 
objekt bij uitstek genomen in het denken van Rousseau 
en van de filosofen van het duitse idealisme. Voor 
hen is de kultuur het andere van de natuur. Datgene, 
waarin de natuur de mens niet heeft voorzien moet 
worden gekompenseerd door de kultuur die het 
eigenlijke van de mens zou uitmaken. De mens is als 
alle andere dieren natuurlijk, alleen in tegenstelling 
tot alle andere dieren schenkt de natuur de mens niet 
meteen, of kort na zijn geboorte, de krachten die hij 
nodig heeft om te kunnen leven of overleven. De mens 
is van nature zwak. De kultuur kompenseert de 
menselijke zwakte door de mens in een omgeving te 
plaatsen die weliswaar op de natuur is gebaseerd, 
maar hem tevens tegen de natuur in bescherming 
neemt. In deze zin noemt Rousseau de kultuur voor 
de mens het supplement van de natuur in het 
algemeen en van zijn zwakke natuur in het bijzonder. 
De kultuur supplementeert de natuur in die zin dat  

         de kultuur de menselijke natuur te hulp komt en de
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natuur aanvult. Omdat de Kultuur is gebaseerd op de 
natuur, is de kultuur een zelfverhouding van de 
natuur; omdat de natuur enerzijds het fundament van 
de Kultuur is, maar anderzijds er niet toe in staat 
is de mens van voldoende krachten te voorzien om 
zich als natuur en in de natuur staande te houden, 
is de kultuur het supplement van de natuur. De 
kultuur is dus zoals Derrida in zijn kommentaar op 
Rousseau opmerkt de differentie van de natuur in die 
zin dat de kultuur een omweg maakt en de natuur 
opschort. Dit spel is in de eigenlijke zin de geschiede-
nis van de mens. De geschiedenis is de geschiedenis 
van de bemiddelingen van natuur en kultuur, van de 
manieren waarop de kultuur het supplement van de 
natuur is, van de manieren waarop de kultuur een 
omweg maakt en de natuur opschort om enerzijds de 
natuur te hulp te komen en anderzijds de natuur aan 
te vullen. Deze geschiedenis impliceert de strijd die 
de mens met de natuur levert en zijn verlangen op 
een hoger niveau kultuur en natuur met elkaar te 
verzoenen en zo de eigenlijke taak van de mens als 
geschiedenis te vervullen. Deze eigenlijke taakver-
vulling van de mens: de natuur te vermenselijken en 
de mens te vernatuurlijken, is de voornaamste bijdrage 
van het duitse idealisme aan de kultuurfi losof ie en 
is vooral kenmerkend voor het denken van Schelling 
en Marx. Deze gedachte impliceert echter dat de 
kultuur, de kultuur als supplement van de natuur, het 
eigenlijke van de mens is. En hier ligt het essentiële 
probleem van de kultuurfilosofie: bij het eigenlijke 
van de mens. Het supplement kan immers nooit het 
eigenlijke van de mens zijn omdat het steeds naar 
zijn gemis, zijn gemis aan natuur verwijst. Zo schrijft 
Jacques Derrida naar aanleiding van Rousseau:

Dat de supplementariteit niet het eigenlijke van 
de mens is, betekent niet alleen (-) dat zij niet 
iets eigenlijks is, maar ook dat haar spel dat, wat 
men de mens noemt, voorafgaat en hem overstijgt. 
De mens kan zich slechts mens noemen doordat 
hij grenzen trekt, die zijn andere: de zuiverheid 
van de natuur, van de animaliteit, van de oor-
spronkelijkheid, van de kindheid, van de waanzin,
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van de goddelijkheid - uit het spel van de 
supplementariteit uitsluiten. Het naderen van deze 
grenzen wordt als een dodelijke bedreiging 
gevreesd en tegelijk als toegang tot het leven 
zonder omweg en opschorting (sans différance) 
verlangd. De geschiedenis van de zich mens 
noemende mens is de artikulatie van al deze 
grenzen onderling. 1*

Derrida brengt hier schitterend onder woorden wat 
men de krisis van de hedendaagse kultuurfilosofie 
noemt. Het is volgens mij niet de krisis van een 
bijzondere discipline van de filosofie die de kultuur-
filosofie zou zijn, maar de krisis van de kultuur zelf. 
Er bestaat niet eerst in de laatste jaren een kultuur- 
krisis, maar de kultuur is vanaf het moment dat zij 
als zodanig gedacht wordt de krisis zelf. Kultuur is 
daarom krisis omdat zij de mens denkt, en wel de 
mens als verzoening van natuur en kultuur, die reeds 
daarom ondenkbaar is omdat de relatie van de kultuur 
tot de natuur als supplement wordt gedacht. Als de 
mens per definitie gemis is, hoe kan hij dan de natuur 
vermenselijken en zichzelf vernatuurlijken?

Het antwoord van de dialektiek op deze vraag luidt: 
juist daarom. Juist omdat de mens per definitie gemis 
is kan hij volgens de dialektiek de natuur vermense-
lijken en zichzelf vernatuurlijken.
Het duitse idealisme is zich van deze paradox altijd 
bewust geweest en heeft in al zijn systemen getracht 
deze krisis die zich zo duidelijk uitdrukt in het oeuvre 
van Rousseau, door de voltooiing van de geschiedenis 
te beëindigen. De dialektiek kenmerkt zich in tegen-
stelling tot het denken van Rousseau daardoor, dat 
alles wat buiten het supplement valt (natuur, animali- 
teit, waanzin, goddelijkheid enz.) niet als dat, wat 
buiten de norm valt wordt beschouwd, maar als 
moment van de supplementariteit zelf wordt opgeno-
men. Zo schrijft bijvoorbeeld Schelling, voor wie "de 
ware grondstof van het leven en het bestaan juist het 
verschrikkelijke is" 2*, over een onderdeel van de niet 
supplementariteit, namelijk de waanzin:
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"Waar geen waarzin is, is ook geen echt, werkzaam, 
levend verstand (-); want waardoor zal het verstand 
zich bewijzen als juist door de overmeestering, 
beheersing en regeling van de waanzin?" 3* De 
dialektiek in de meest algemene zin van het woord 
neemt de niet-supplementariteit, de natuur, het andere 
enz. in de meest positieve zin als negativiteit op om 
het tot een moment van de vooruitgang van de 
geschiedenis te maken. De filosofie van het duitse 
idealisme neemt de niet-supplementariteit in de meest 
radikale zin in het supplement op, voor Hegel is zelfs 
de dood nog een moment van het leven, en de natuur 
die voor Rousseau nog in zichzelf rustte is voor 
bijvoorbeeld Schelling juist datgene, wat door de mens 
moet worden bevrijd. Hierin ligt de relatieve superiori-
teit van het duitse idealisme ten opzichte van het 
denken van Rousseau.

Maar daarmee is het probleem van de kultuurfilosofie 
niet opgelost. Want wij weten in tegenstelling tot de 
dialektiek dat de geschiedenis niet voltooid is, niet 
voltooid kan worden zolang de mens in het teken van 
het gemis, in het teken van het supplement, dat wil 
zeggen als mens gedacht wordt. Het duitse idealisme 
geeft ons geen kultuur, maar geschiedenis. Ik vraag 
mij af of het niet zo is dat wij juist omdat wij naar 
het eigenlijke van de mens vragen geschiedenis hebben 
in plaats van kultuur. Want het is niet alleen zo dat 
de vraag naar de kultuur zelf historisch is (de vraag 
naar de kultuur wordt immers niet eerder gesteld dan 
in het tijdperk van de geschiedenis), maar het is ook 
zo dat voorzover wij kultuur hebben deze meteen 
historisch is. Wil het probleem van de kultuur worden 
opgelost, dan moeten wij eerst de vraag stellen 
waarom kultuur voor ons per definitie historisch is.
Alvorens de vraag naar de kultuur te stellen, moeten 
wij dus eerst naar de geschiedenis vragen. Daarbij 
zou het kunnen zijn dat de vraag naar de geschiedenis 
juist dan ontstaat wanneer de kultuur zelf reeds 
verloren is gegaan. Zo merkt Michel Foucault in een 
artikel over Nietzsche op:

Vergeleken met de tijden van hoge kultuur zijn 
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wij barbaren: wij staan voor vervallen steden, 
gapende muren en raadselachtige monumenten; 
wij vragen ons af welke góden deze lege tempels 
ooit hebben bewoond. De grote tijdperken waren 
niet zo nieuwsgierig en kenden niet zo'n grote 
verering; zij erkenden geen voorgangers (-). De 
dekadentie van Europa biedt ons een geweldig 
schouwspel, waarvan sterkere perioden afzien. Het 
tijdperk waarin wij leven heeft het karakter van 
een toneelopvoering; verstoken van monumenten 
die ons eigen werk zijn en ons toebehoren, leven 
wij te midden van een menigte decors. Maar 
bovenal: de europeaan weet niet wie hij zelf is, 
welke rassen zich in hem hebben vermengd; hij 
zoekt naar zijn rol omdat hij geen individualiteit 
bezit. Het is daarom begrijpelijk dat de negen-
tiende eeuw spontaan op de geschiedenis is 
gericht: (-) (de europeaan) is niet tot scheppen 
in staat; het ontbreekt hem aan kreatieve werken; 
hij is genoopt zich te verlaten op wat eerder 
elders is gemaakt (-). 4*

Op deze wijze is niet het fundament of de oorsprong 
van de kultuur, maar de herkomstlijn van het probleem 
kultuur beschreven. Evenals de kultuur ontstaat ook 
de kunst in de nadrukkelijke zin van dit woord (dus 
niet als technè, ars of ambachtelijke vaardigheid, maar 
in eerste instantie als geniekunst) aan het einde van 
de achttiende eeuw. Evenals de kultuur moet men de 
kunst vanuit haar radikale historiciteit begrijpen. De 
niet-erkenning van de kunst in het maatschappelijke 
leven is juist het moment van haar konstitutie als 
autonoom gebied en de mogelijkheid van haar radikale 
maatschappijkritiek.

De duitse letterkundige Peter Burger heeft in zijn 
THEORIE DER AVANTGARDE geprobeerd de her-
komstlijn van de kunst tegen de achtergrond van de 
avantgardebewegingen zichtbaar te maken. Hij gaat 
daarbij van twee thesen uit: dat de avantgardes 
algemene kategorieën van het kunstwerk in het 
algemeen zichtbaar maken, en dat dus vanuit de
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avantgardebewegingen de weg terug naar de herkomst 
van de kunst als autonome maatschappelijke institutie 
teruggevolgd moet worden. En: dat met de avantgardes 
de kunst als autonome maatschappelijke institutie het 
stadium van haar zelfkritiek betreedt. Wat betreft 
de eerste these merkt Burger op dat eerst de avant-
gardes (bedoeld zijn de avantgardes van de twintiger 
jaren: dada, surrealisme, futurisme enz.) beschikken 
over het totale Skala van artistieke middelen éls 
middelen en in hun willekeurigheid van middelen, 
terwijl daarvóór de artistieke middelen telkens 
gebonden waren aan een kanon van toegestane 
methoden of aan een epochale stijl 5*. De avantgardes 
beschikken voor het eerst over het gehele Skala van 
artistieke middelen éls artistieke middelen en kunnen 
daarvan willekeurig gebruik maken. Dit hangt samen 
met Burgers tweede these dat met de avantgardes 
de kunst als autonome institutie het stadium van haar 
zelfkritiek betreedt. Omdat de artistieke produktie- 
middelen los komen te staan van een epochale stijl, 
dat wil zeggen van hun historische kontekst, moet 
de kunst het stadium van haar zelfkritiek betreden 
omdat zij nu zelf als autonome institutie historisch 
dreigt te worden:

Eerst nadat in het estheticisme de kunst zich 
geheel en al uit elke samenhang van de levens-
praktijk heeft teruggetrokken, kan enerzijds het 
esthetische zich "zuiver" ontvouwen, maar wordt 
anderzijds ook de keerzijde van de autonomie, het 
uitblijven van de maatschappelijke gevolgen, 
inzichtelijk. Het avantgardistische protest waarvan 
het doel is kunst tot levenspraktijk terug te 
brengen, onthult de samenhang van autonomie en 
het uitblijven van gevolgen. De daarmee beginnen-
de zelfkritiek van het maatschappelijke deelsys-
teem kunst maakt het "objektieve begrip" van de 
daaraan voorafgaande ontwikkelingsfasen mogelijk. 
6*

De avantgardes wilden de kunst weer in het leven 
integreren, echter niet passief (hetgeen een terugval 
zou zijn in haar status van voor het einde van de
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achttiende eeuw) maar aktief, in die zin dat vanuit 
de kunst het leven georganiseerd zou moeten worden. 
In deze zin wilden de avantgardes de autonomie van 
de kunst negeren en de tegenstelling tussen kunst en 
leven, tussen kunst als autonome maatschappelijke 
institutie enerzijds en het maatschappelijke leven 
anderzijds opheffen.

Vanuit deze vooronderstellingen traceert Burger het 
ontstaan van de kunst als autonome institutie en 
daarmee van de esthetika als wijsgerige discipline aan 
het einde van de achtiende eeuw bij het uiteenvallen 
van kunst en leven. Deze gebeurtenis die samenvalt 
met het ontstaan van de burgerlijke maatschappij en 
haar heerschappij van de ekonomie lokaliseert hij in 
de esthetika van Kant en Schiller. Door hen wordt 
het esthetische beschouwd als een gebied dat vrij is 
van de ekonomische wetten en als een gebied dat kan 
bemiddelen tussen de theoretische kennis van de 
natuur en de praktische kennis van de vrijheid. Juist 
omdat de kunst autonoom is en niet is gebonden aan 
onmiddellijke doelen is zij ertoe in staat een opgave 
te vervullen die alleen door haar vervuld kan worden, 
namelijk de bevordering van de humaniteit.

Schellings SYSTEM DES TRANSZENDENTALEN 
IDEALISMUS (1800) zal aan de kunst een nog hogere 
opgave toeschrijven, namelijk de sluitsteen van het 
systeem en van het hoogste kennisinstrument bij uit-
stek te zijn:

De kunst is juist daarom voor de filosoof het 
hoogste, omdat zij hem het allerheiligste als het 
ware opent, waar in eeuwige en oorspronkelijke 
vereniging als het ware in één vlam brandt, wat 
in de natuur en geschiedenis gescheiden is en wat 
in het leven en handelen, evenals in het denken, 
elkaar eeuwig moet ontvluchten. 7*
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I I

Daarmee zijn we bij ons eerste thema aangekomen: 
Schellings filosofie van de kunst. Voor de Schelling 
van het SYSTEM DES TRANSZENDENTALEN 
IDEALISMUS (1800) is de kunst niet een Objekt van 
de filosofie onder andere, maar het hoogste instru-
ment, het hoogste werktuig, het organon van de 
filosofie zelf. Ja, de kunst is iets dat hoger staat dan 
de filosofie:

Wanneer de esthetische aanschouwing slechts de 
objektief geworden transcendentale (aanschouwing) 
is, dan is het vanzelfsprekend dat de kunst het 
enige ware en eeuwige organon en tegelijk 
dokument van de filosofie is, dat altijd en 
voortdurend opnieuw dokumenteert, wat de 
filosofie niet uiterlijk kan weergeven, namelijk 
het onbewuste (das Bewusstlose) in het handelen 
en produceren en zijn oorspronkelijke identiteit 
met het bewuste. 8*

Onder de transcendentale of intellektuele aanschouwing 
verstaat Schelling het aanschouwen van het absolute, 
van de absolute identiteit van de realiteit (de onbe-
wust aktieve natuur) en de idealiteit (het bewust 
aktieve ik). Deze absolute identiteit is niet van te 
voren gegeven, maar moet door het SYSTEM DES 
TRANSZENDENTALEN IDEALISMUS worden bewezen. 
Noemde Kant die kennis transcendentaal die zich niet 
met de Objekten zelf, maar met ónze manier de
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Objekten te kennen inliet (die kennis dus die de 
mogelijkheidsvoorwaarden van de kennis samenvat), 
bij Schelling is dat ook zo, maar Schelling gaat verder 
dan Kant omdat hij het transcendentale Subjekt 
historisch begrijpt als het zich-zelf-produceren van 
het Subjekt.

Dit zich-zelf-produceren van het Subjekt doorloopt 
verscheidene stadia:
1 De akt van het zelfbewustzijn waarin het absoluut 
identieke zich scheidt en waarin het identieke Subjekt 
en objekt tegelijk wordt en zichzelf als zodanig 
aanschouwt. In dit stadium wordt het identieke eerst 
ik, echter niet voor zichzelf, maar wel voor de 
wijsgerige reflektie.
2 Werd in het eerste stadium nog niets bepaalds in 
het ik gesteld, in het tweede gebeurt dat wel. In het 
tweede stadium wordt het ik objekt voor zichzelf en 
aanschouwt het zich als bepaald objekt voor zichzelf. 
Het is het stadium van de innerlijke waarneming 
(Empfindung).
3 In het derde stadium van de zelfaanschouwing wordt 
het ik zich als zich waarnemend tot objekt. Alles wat 
tot nu toe subjektief aan het ik was wordt nu objek- 
tief. Het ik is thans geheel objektief en objektief 
Subjekt en objekt tegelijk. Dit is het stadium waarin 
het ik de wereld buiten hem aantreft en het is daarom 
produktief omdat daarin een bewuste aktiviteit is 
begrepen. Het onbewust objektieve wordt hier bepaald 
door een bewuste aktiviteit, alleen deze twee worden 
niet als zodanig (dat wil zeggen als onbewust en 
bewust) onderscheiden.
4 In het vierde stadium aanschouwt het ik zichzelf 
als produktief. Daar het ik echter thans uitsluitend 
objektief is, is ook deze aanschouwing uitsluitend 
objektief en dus onbewust. In deze aanschouwing is 
weliswaar een ideële en dus bewuste aktiviteit 
begrepen - het ik aanschouwt zich immers als 
produktief (als dat, wat het in het derde stadium was 
zonder het te reflekteren) - deze aanschouwing is er 
echter niet toe in staat haar onbewuste doelmatigheid 
tot bewustzijn te brengen. Wat in deze aanschouwing
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bewust achterblijft is weliswaar doelmatig, maar niet 
als doelmatig geproduceerd aanschouwd. En Schelling 
noemt iets dat weliswaar doelmatig is, maar niet als 
zodanig is geproduceerd: organisatie.
Deze vier stadia (Stufen) voltooien het ik als intelli-
gentie en betreffen de transcendentale samenhang van 
ik en natuur. Tot nu toe hebben ik en natuur gelijke 
tred gehouden, beide zijn zij thans objektief en 
onbewust, dat wil zeggen doelmatig georganiseerd, 
maar niet doelmatig geproduceerd. Hoe wordt het ik 
nu bewustzijn, dat wil zeggen doelmatige produktie? 
Daartoe moet het ik dat tot nu toe uitsluitend 
objektief was, dit objektieve voor zichzelf tot Objekt 
maken. Maar daartoe is het ik alleen niet in staat, 
want het ik is thans absoluut identiek met het 
uitsluitend objektieve. Er moet iets van buiten het 
ik komen om het ik uit deze aporie te bevrijden, een 
ander ik: "Het absoluut objektieve kan voor het ik 
slechts door inwerking van andere redelijke wezens 
(Vernunftwesen) tot Objekt worden." 9* Daarmee begint 
een nieuwe opeenvolging van stadia die niet de 
transcendentale samenhang van het ik en de natuur, 
maar de transcendentale samenhang van het ik en de 
vrijheid betreffen. Wij gaan nu van de realiteit, de 
objektiviteit, het onbewuste, de natuur over naar de 
idealiteit, de subjektiviteit, het bewuste, de vrijheid.

Dit gebeurt in drie stadia:
1 Zoals gezegd objektiveert het ik zijn eigen objektivi-
teit en maakt daarmee het aanschouwen als zodanig 
voor zijn eigen aanschouwen tot Objekt. Dit noemt 
Schelling het willen. Het objektieve in het willen 
noemt hij het aanschouwen zelf of de zuivere 
wetmatigheid van de natuur, het subjektieve in het 
willen noemt hij een op deze wetmatigheid gerichte 
aktiviteit, de absolute wilsakt.
2 Het ik objektiveert wederom de absolute wilsakt.
Het objektieve van dit nieuwe Objekt van het ik is 
de natuurdrift, het subjektieve van dit nieuwe objekt 
is als absolute wil op de wetmatigheid gericht, dat 
wil zeggen kategorische imperatief. Boven het subjek-
tieve en het objektieve van de absolute wilsakt is
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echter de willekeur (in de letterlijke betekenis van 
keuze van de wil) of de bewust vrije aktiviteit 
verheven.
3 Is het eerste stadium dat van de absolute wilsakt 
en het tweede dat van de willekeur, het derde is dat 
van het genie. In het voorafgaande stadium stond de 
willekeur tegenover de natuurdrift terwijl deze twee 
toch identiek zouden moeten zijn. De vrijheid is er 
niet toe in staat willekeur en natuurdrift met elkaar 
te verzoenen. De willekeur is weliswaar bewust, maar 
de natuurdrift is dat niet, hun verzoening kan dus niet 
door de vrijheid of door het bewustzijn plaatsvinden. 
Onbewuste organisatie en bewuste aktiviteit laten zich 
uitsluitend verzoenen door iets dat het bewustzijn 
overstijgt: door het genie, dat wil zeggen door de 
kunst. 10*

De intellektuele aanschouwing beschrijft dus de 
geschiedenis van de oorspronkelijke eenheid, van de 
absolute identiteit en het uit elkaar vallen van de 
realiteit, de objektiviteit, het onbewuste, de natuur 
enerzijds en de idealiteit, de subjektiviteit, het 
bewuste, de vrijheid anderzijds tot op het niveau van 
het bewustzijn. Het herstel van de oorspronkelijke 
eenheid, van de absolute identiteit van deze twee 
uiteen gevallen series, vindt echter niet op het niveau 
van het bewustzijn, van de filosofie, van de intellek-
tuele aanschouwing plaats, maar overstijgt hen in de 
kunst, in de esthetische aanschouwing, waarin hun 
oorspronkelijke eenheid, hun absolute identiteit wordt 
bewezen:

De transcendentale filosofie zou eerst dan voltooid 
zijn, wanneer zij die identiteit - de hoogste 
oplossing van haar gehele probleem - in haar 
principe (in het ik) zou kunnen bewijzen. Er wordt 
dus gepostuleerd, dat in het subjektieve, in het 
bewustzijn zelf, die tegelijk bewuste en onbewuste 
(bewusstlose) aktiviteit kan worden aangetoond.
Een dergelijke aktiviteit is alleen de esthetische, 
en elk kunstwerk is slechts te begrijpen als 
produkt daarvan. De ideële wereld van de kunst 
en de reële van de Objekten zijn dus Produkten
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van één en dezelfde aktiviteit; de ontmoeting van 
beide (van de bewuste en de onbewuste) zonder 
bewustzijn geeft de werkelijke, met bewustzijn 
de esthetische wereld. 11*

Nu aldus de positie van de kunst in Schellings SYSTEM 
DES TRANSZENDENTALEN IDEALISMUS is geken-
schetst, wil ik de aandacht vestigen op de deduktie 
van de kunst in dit systeem en op de dingen die 
Schelling verder over de kunst daar zegt. De deduktie 
van de kunst vindt plaats in het zesde en laatste 
hoofdstuk van dit systeem, getiteld: DEDUKTION 
EINES ALLGEMEINEN ORGANS DER PHILOSOPHIE 
ODER HAUPTSATZE DER PHILOSOPHIE DER KUNST 
NACH GRUNDSÄTZEN DES TRANSZENDENTALEN 
IDEALISMUS. Aan het begin daarvan lezen wij:

De gepostuleerde aanschouwing (dat wil zeggen 
de esthetische aanschouwing E.B.) moet samen-
vatten wat in de verschijning van de vrijheid en 
wat in de aanschouwing van het natuurprodukt 
gescheiden bestaat, namelijk identiteit van het 
bewuste en onbewuste in het ik en bewustzijn van 
deze identiteit. Het produkt van deze aanschouwing 
zal dus enerzijds aan het natuurprodukt, anderzijds 
aan het vrijheidsprodukt moeten grenzen en de 
karakters van beide in zich moeten verenigen. 
Kennen wij het produkt van de aanschouwing zelf, 
wij hoeven dus slechts het produkt af te leiden 
om de aanschouwing af te leiden. 12*

Dit produkt moet met het vrijheidsprodukt gemeen-
schappelijk hebben dat het bewust is voortgebracht, 
en met het natuurprodukt dat het onbewust is voort-
gebracht. Het ik dat het voortbrengt moet bewust, 
subjektief beginnen en onbewust, objektief eindigen; 
voorzover dit ik produceert is het dus bewust, be-
schouwd vanuit zijn produkt is het onbewust. Het 
produkt op zijn beurt moet bewuste en onbewuste 
aktiviteit als identiteit verenigen. Deze identiteit die 
niet tot het bewustzijn geraakt, en alleen maar door 
het produkt zelf wordt belichaamd (Schelling denkt 
dus werk-esthetisch, niet receptie-esthetisch), is voor
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wie het produceert dat, wat voor wie handelt het lot 
(das Schicksal) is. Dit produkt, dat niet meer op het 
niveau van het denken, van de vrijheid of van de 
intellektuele aanschouwing kan worden begrepen, is 
het kunstprodukt, dat wordt geproduceerd door het 
genie. Het genie produceert in het kunstwerk de 
absolute harmonie, de absolute identiteit van bewuste 
en onbewuste aktiviteit, die toch anders steeds weer 
het leven uit zijn evenwicht brengen. Deze harmonie 
die voor Schelling op zichzelf niet verklaarbaar is, 
treedt in het kunstwerk in verschijning; het is een 
onverklaarbare, maar onloochenbare verschijning, die 
de kunst tot enige en eeuwige openbaring maakt die 
er is.

Tot zover Schel lings deduktie van het kunstprodukt.
Hij voegt daar nog enige opmerkingen over het 
karakter van het kunstprodukt aan toe. Het kunstwerk 
reflekteert de identiteit van bewuste en onbewuste 
aktiviteit. Maar de tegenstelling tussen beide, bewuste 
en onbewuste aktiviteit, is oneindig en wordt niet op 
het niveau van de vrijheid opgeheven. Schelling noemt 
daarom het grondkarakter van het kunstprodukt: 
onbewuste oneindigheid, synthese van natuur en 
vrijheid. Deze tegenstelling is die van een hoogste 
spanning, maar toch weet het kunstwerk haar te 
verzoenen en is het de "uitdrukking van de rust en 
van de stille grootheid" 13*. Deze tegenstelling is, 
als gezegd, oneindig, maar het kunstprodukt verzoent 
haar. Daarom noemt Schelling het kunstwerk: de 
eindige uitbeelding (Darstellung) van de oneindigheid, 
anders gezegd: schoonheid.

Waarin onderscheidt het kunstprodukt zich nu van het 
natuurprodukt? Het natuurprodukt is ten eerste nog 
ongescheiden vóór de scheiding dat, wat het kunst-
produkt ook ongescheiden, maar né de scheiding is. 
Scheiden voor het bewustzijn natuur en vrijheid van 
elkaar en vallen zij daarin hun oorspronkelijke identi-
teit af, het kunstwerk herstelt deze oorspronkelijke 
identiteit weer, en wel op het hoogste niveau dat het 
bewustzijn transcendeert. Ten tweede gaat de
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natuurproduktie niet van het bewustzijn uit (is dus 
eigenlijk organisatie, maar organisatie die bewustzijn, 
produktie voorbereidt) en dus ook niet van een 
oneindige tegenstelling die de voorwaarde voor de 
esthetische produktie is. Daarom is de natuur ook niet 
noodzakelijk mooi. Voorzover de natuur als schoonheid 
wordt waargenomen is zij niet mooi vanuit zichzelf, 
maar vanuit het perspektief van de kunst. Voor 
Schelling is dus de kunst niet mimesis, niet navolging 
van de natuur:

Het is van daaruit vanzelf duidelijk wat men moet 
denken van de navolging van de natuur als principe 
van de kunst, omdat verre daarvan dat de slechts 
toevallig mooie natuur aan de kunst de regel zou 
geven, veeleer wat de kunst in haar volkomenheid 
voortbrengt, principe en norm voor de beoordeling 
van de natuurschoonheid is. 14*

Waarin onderscheidt zich het esthetische produkt van 
het gewone kunstprodukt, dat is de volgende vraag 
die Schelling zich stelt. Onder het gewone kunstpro-
dukt (das gemeine Kunstprodukt) verstaat Schelling 
volgens mij het produkt van ambachtelijke of indu-
striële vaardigheid. Hij beantwoordt deze vraag door 
op te merken dat de esthetische produktie absoluut 
vrij is en is gebaseerd op een door en binnen de 
kunstenaar zelf ervaren tegenspraak die tot scheppen 
aanzet, terwijl het ambachtelijke of industriële produkt 
wordt voortgebracht door een tegenspraak die buiten 
de eigenlijke producent ligt. Hier herkennen wij het 
ontstaan van de autonomie van de kunst weer zoals 
Burger die beschreef, want ook voor Schelling is de 
kunst daarom zuiver en heilig omdat zij los staat van 
ekonomische en zelfs morele wetten, en hij verbindt 
zijn liefde voor de kunst met zijn haat jegens een 
tijdperk dat alleen maar is gericht op nuttigheid.

Tot slot behandelt Schelling de relatie tussen kunst 
en wetenschap, en tussen kunst en filosofie. Schelling 
beschouwt de kunst als het voorbeeld dat de weten-
schap moet navolgen. De wetenschap streeft namelijk 
naar zijn mening dat na, wat de kunst voortdurend
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verwerkelijkt. De wetenschap is immers als bewuste 
kennis van de onbewust aktieve natuur slechts een 
onderdeel van het systeem dat eerst door de kunst 
wordt bekroond. De wetenschap kan geniaal zijn, maar 
is dat niet noodzakelijk, want haar opgaven kunnen 
ook mechanisch worden opgelost; de kunst is echter 
noodzakelijk geniaal, en daarin ligt hun voornaamste 
onderscheid.

De filosofie verhoudt zich tot de kunst als intellek- 
tuele aanschouwing tot esthetische aanschouwing. De 
filosofie gaat ervan uit dat het absoluut identieke 
(voor en na het Subjekt - Objekt) niet objektief, maar 
subjekt bij uitstek is. Zij kan het absoluut identieke 
niet tot Objekt maken, maar het wel als zodanig 
intellektueel aanschouwen. De objektiviteit van de 
intellektuele aanschouwing kan deze echter zelf niet 
geven, dat kan alleen de kunst, de esthetische aan-
schouwing. De esthetische aanschouwing is dus de 
objektief geworden intellektuele aanschouwing. Alleen 
het kunstwerk reflekteert wat door niets anders kan 
worden gereflekteerd: de absolute identiteit die reeds 
op het laagste niveau, in het eerste stadium van het 
ik, van het bewustzijn, voor het ik verloren is gegaan. 
De filosofie gaat uit van de spanning van twee series 
waarin de absolute identiteit uiteenvalt: idealiteit, 
subjektiviteit, bewustzijn, vrijheid enerzijds en reali-
teit, objektiviteit, onbewuste, natuur anderzijds, en 
beschrijft dialektisch hun geschiedenis: die van het 
subjekt - worden van het subjekt. Maar ook de kunst 
gaat van deze scheiding uit. Anders dan de filosofie 
is zij er echter wel toe in staat hun absolute identi-
teit voorbij het bewustzijn te herstellen. In die zin 
bestaat er eigenlijk maar één absoluut kunstwerk dat 
weliswaar in verscheidene exemplaren zou kunnen 
bestaan, maar waarvan Schelling meent dat het thans 
nog niet bestaat. Dit kunstwerk te scheppen lijkt hem 
de eigenlijke opgave van zijn tijd. Hij beschouwt het 
niet als de opgave van één enkele dichter, maar van 
een geheel geslacht dat deze dichter als het ware 
zou moeten voorstellen. En het zou volgens hem niet 
alleen het kunstwerk bij uitstek moeten zijn, maar
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ook een nieuwe mythologie. 15*

De kunst neemt dus in Schel lings denken rond 1800 
de hoogste plaats in. Hij maakt haar niet tot Objekt 
van wijsgerig onderzoek, maar beschouwt haar als dat, 
wat superieur is aan de filosofie en daarmee aan al 
het andere. De kunst niet aan haar interpretatie door 
de filosofie of door iets anders te hebben uitgeleverd, 
maar de filosofie zelf tot kunst te hebben getrans-
formeerd is, althans in dit stadium van zijn ontwikke-
ling, Schellings unieke verdienste geweest, een verdien-
ste niet alleen in de filosofie van zijn tijd, maar in 
de gehele geschiedenis van de filosofie. In deze zin 
geloof ik dat wij Schellings mooie passage over de 
kunst moeten begrijpen:

Wanneer de esthetische aanschouwing slechts de 
objektief geworden transcendentale (aanschouwing) 
is, dan is het vanzelfsprekend dat de kunst het 
enige ware en eeuwige organon en tegelijk doku- 
ment van de filosofie is, dat altijd en voortdurend 
opnieuw dokumenteert, wat de filosofie niet uiter-
lijk kan weergeven, namelijk het onbewuste (das 
Bewusstlose) in het handelen en produceren en 
zijn oorspronkelijke identiteit met het bewuste.
De kunst is juist daarom voor de filosoof het 
hoogste, omdat zij hem het allerheiligste als het 
ware opent, waar in eeuwige en oorspronkelijke 
vereniging als het ware in één vlam brandt, wat 
in de natuur en geschiedenis gescheiden is en wat 
in het leven en handelen, evenals in het denken, 
elkaar eeuwig moet ontvluchten. 16*
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I l l
'i.

Zoals wij bij de behandeling van Schellings SYSTEM 
DES TRANSZENDENTALEN IDEALISMUS (1800) hebben 
gezien, is Schelling op zoek naar de absolute identi-
teit, naar het al-ene. Dit denken van het absolute 
maakt de specifieke aard uit van Schellings filosofie 
en vindt ook zijn neerslag in de kolleges over de 
PHILOSOPHIE DER KUNST die Schelling in 1802/03 
in Jena hield. Alleen in tegenstelling tot het SYSTEM 
DES TRANSZENDENTALEN IDEALISMUS wordt in 
de PHILOSOPHIE DER KUNST aan de kunst niet zo'n 
hoge positie toegekend en is zij niet meer superieur 
aan de filosofie. De filosofie is namelijk nu in het 
bezit van het absolute. Ik wil in deze paragraaf de 
relatie tussen filosofie en kunst schetsen zoals Schel-
ling die ziet in het eerste, het algemene, deel van 
zijn PHILOSOPHIE DER KUNST. Reeds op één van 
de eerste pagina's daarvan schrijft Schelling:

(Zelfs) aangenomen dat de kunst door niets hogers 
kan worden begrepen, dan is toch de wet van het 
universum zo geordend (durchgreifend), zo almach-
tig, dat alles wat daarin is begrepen in iets anders 
zijn voorbeeld of evenbeeld heeft, en de vorm 
van de algemene tegenstelling van het reële en 
het ideële is zo absoluut, dat ook op de laatste 
grens van het oneindige en het eindige, daar, waar 
de tegenstellingen van de verschijning in de zui-
verste absoluutheid verdwijnen, dezelfde verhouding 
op zijn rechten staat en in de laatste potentie
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terugkeert. Deze verhouding is die van de filosofie 
en de kunst.

De laatste (de kunst dus E.B.), hoewel geheel 
absoluut, volmaakte ineenvorming (Ineinsbildung) 
van het reële en het ideële, verhoudt zich toch 
zelf weer tot de filosofie als iets reëels tot iets 
ideëels. In de eerste (de filosofie dus E.B.) lost 
de laatste tegenstelling van het weten zich in de 
zuivere identiteit op en desalniettemin blijft ook 
zij in de tegenstelling tot de kunst altijd slechts 
ideëel. Beide ontmoeten elkaar dus op de laatste 
top en zijn voor elkaar, juist krachtens hun 
gemeenschappelijke absoluutheid, voorbeeld en 
evenbeeld. Dat is de reden waarom geen zin 
dieper in het binnenste van de kunst wetenschap-
pelijk kan binnendringen dan die van de filosofie, 
ja dat de filosoof in het wezen van de kunst zelfs 
helderder dan de kunstenaar zelf kan zien. 17*

In de PHILOSOPHIE DER KUNST staat de kunst niet 
meer hoger dan de filosofie, maar staan zij gelijk-
waardig naast elkaar als reële en ideële zijde van het 
absolute (de kunst staat daarbij toch eigenlijk iets 
lager dan de filosofie). In dit werk van Schelling 
voeren de kunst en de filosofie dus als het ware een 
gesprek met elkaar, terwijl in het SYSTEM DES 
TRANSZENDENTALEN IDEALISMUS de filosofie niet 
over de kunst kon spreken omdat zij hoger stond dan 
de filosofie. Had in het werk van 1800 de kunst het 
laatste woord, nu zijn, als gezegd, filosofie en kunst 
met elkaar in gesprek. Volgens Schelling is het bij 
de filosofie zo, "dat zij op een onveranderlijke wijze 
in ideeën uitspreekt, wat de ware kunstzin in het 
konkrete aanschouwt." 18*

Hoe is filosofie van de kunst mogelijk? Alvorens deze 
vraag te beantwoorden merkt Schelling op dat de 
kunst het reële, het objektieve is en filosofie het 
ideële, het subjektieve. De taak van de kunstfilosofie 
is nu het reële dat in de kunst is, in het ideële uit 
te beelden en weer te geven: "ein Reales im Idealen
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darzustellen" 19*. Maar de filosofie van de kunst is 
slechts iets bijzonders vergeleken met de filosofie in 
haar algemeenheid. Hier stelt zich voor Schelling het 
probleem dat er slechts één filosofie is, zoals er 
slechts één universum is. De filosofie is daarom één 
omdat zij de eenheid en ondeelbaarheid van het uni-
versum, de identiteit denkt. Voor Schelling is er 
slechts één wezen, één absoluut zijn, dat ondeelbaar 
is. Nochtans erkent hij de verscheidenheid van de 
dingen, maar deze verscheidenheid is volgens hem 
slechts mogelijk omdat de absolute identiteit onder 
verschillende bepalingen is gesteld. Deze bepalingen 
nu noemt Schelling potenties. Deze potenties zijn 
ideële bepalingen omdat zij in hun verscheidenheid 
de absolute identiteit, de eenheid van het universum 
reflekteren. De absolute identiteit valt in eerste 
instantie vanuit drie ideële bepalingen, vanuit drie 
potenties: natuur, geschiedenis en kunst, te benaderen. 
Alle drie deze potenties zijn zelf absoluut omdat 
daarin de absolute identiteit zich te kennen geeft.
De filosofie als beeld van het universum treedt nu 
in de totaliteit van deze drie potenties naar voren 
en beeldt het absolute uit, geeft het absolute weer 
in de totaliteit van alle ideele bepalingen, van alle 
potenties. Schelling voert bij zijn onderneming het 
zijn van de zijnden als absolute idee te denken een 
aantal begrippen in: identiteit, totaliteit, universum, 
god. Hoe verhouden deze begrippen zich tot elkaar 
en tot welke opvatting van de filosofie leidt dat bij 
Schelling? Om deze vraag te beantwoorden citeer ik 
weer een gehele alinea uit Schellings filosofie van 
de kunst:

De filosofie nu treedt in haar volmaakte verschij-
ning slechts in de totaliteit van alle potenties naar 
voren. Want zij moet een getrouw beeld van het 
universum zijn - dit echter = het absolute, uitge-
beeld en weergegeven (dargestellt) in de totaliteit 
van alle ideële bepalingen. - God en universum 
zijn één of slechts verschillende opvattingen 
(Ansichten) van één en hetzelfde. God is het uni-
versum van de kant van de idealiteit beschouwd,
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hij is alles, omdat hij het alleen reële, buiten hem 
dus niets is; het universum is god van de kant 
van de totaliteit opgevat. In de absolute idee, die 
principe van de filosofie is, zijn echter ook weer 
identiteit en totaliteit één. De volmaakte verschij-
ning van de filosofie, zeg ik, treedt slechts in 
de totaliteit van alle potenties naar voren. In het 
absolute als zodanig en dienovereenkomstig ook 
in het principe van de filosofie, is juist omdat 
het alle potenties begrijpt geen potentie, en ook 
slechts inzover daarin (in het absolute E.B.) geen 
potentie is, zijn daarin alle (potenties) vervat. Ik 
noem dit principe juist omdat het aan geen bijzon-
dere potentie gelijk is, en toch alle (potenties) 
begrijpt, het absolute identiteitspunt van de filoso-
fie. 20*

Dit zijn de metafysische vooronderstellingen van Schel- 
lings filosofie van de kunst: Ten eerste denkt de filo-
sofie het zijn van de zijnden als identiteit en stelt 
zich dus als filosofie op het standpunt van de identi-
teit. Vanuit dit standpunt van de identiteit is god het 
universum. Ten tweede denkt de filosofie het zijn van 
de zijnden als totaliteit en stelt zich dus op het 
standpunt van de totaliteit. Vanuit dit standpunt van 
de totaliteit is het universum god. Ten derde denkt 
de filosofie het zijn van de zijnden zowel als identi-
teit als als totaliteit en vanuit dit standpunt denkt 
zij de absolute idee die de idee van het absolute is. 
Om deze drie stappen samen te vatten zou men 
kunnen zeggen dat Schelling het zijn van de zijnden 
als absolute idee, dat wil zeggen als identiteit en 
totaliteit denkt. Op deze wijze wordt het absolute 
gedacht, maar het is niet de wijze waarop het abso-
lute wordt gekend en ook niet de wijze waarop het 
absolute zich te kennen geeft. Schelling zegt immers 
dat de volmaakte verschijning van de filosofie in de 
totaliteit van alle potenties naar voren treedt. Voor-
zover het absolute alle potenties in zich begrijpt is 
het zelf geen potentie, en omdat het absolute zelf 
geen potentie is kunnen alle potenties daarin worden 
begrepen. De potenties werden eerder door Schelling
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als ideële bepalingen gedefinieerd, die in hun verschei-
denheid het reële reflekteren en wel zo dat de ver-
scheidenheid van het ideële de eenheid van het reële 
aanduidt. Op deze wijze geeft het absolute zich te 
kennen en schept het de mogelijkheid als het absolute 
gekend te worden. Deze realiteit van het absolute 
wordt nu echter (en dat maakt de zaak voor ons zo 
verwarrend) als absolute idee gedacht, die op haar 
beurt geen andere idee is dan de idee van het absolute 
zelf. Deze idee van het absolute benoemt Schelling 
nu als identiteit van realiteit en idealiteit.

Terug naar de vraag hoe is filosofie van de kunst 
mogelijk? Er is nu aangetoond dat er voor Schelling 
maar één filosofie bestaat: de algemene. Een bijzon-
dere filosofie, bijvoorbeeld een filosofie van de kunst, 
is voor hem slechts mogelijk inzover in het bijzondere 
het algemene wordt gereflekteerd (en dus voor zich-
zelf als iets bijzonders ophoudt te bestaan). Dat ge-
beurt in de potenties waarin het absolute zich als 
natuur, als geschiedenis of als kunst te kennen geeft. 
De vraag naar de mogelijkheid van de filosofie van 
de kunst wordt nu door Schelling als volgt beantwoord: 

Ik konstrueer (-) in de filosofie van de kunst in 
eerste instantie niet de kunst als kunst, als dit 
bijzondere, maar ik konstrueer het universum in 
de gestalte van de kunst, en filosofie van de kunst 
is wetenschap van het universum in de vorm of 
potentie van de kunst. 21*

Deze konstruktie van het universum in de gestalte 
van de kunst is voor Schelling het fundament van de 
kunstfilosofie als zodanig en de beantwoording van 
de vraag naar haar mogelijkheid. Zij reflekteert zijn 
mening dat de kunst zelf een uitvloeisel van het abso-
lute is. Wat verstaat Schelling nu onder de konstruktie 
van de kunst? Deze vraag wordt beantwoord door het 
eerste hoofdstuk van het ALLGEMEINER TEIL DER 
PHILOSOPHIE DER KUNST, getiteld: KONSTRUKTION 
DER KUNST ÜBERHAUPT UND IM ALLGEMEINEN.
De eerste zin van dit hoofdstuk luidt: "De kunst kon- 
strueren betekent haar plaats in het universum bepa-
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len." 22* Deze plaatsbepaling van de kunst in het uni-
versum wordt door Schelling geleverd in 24 paragra-
fen, waarvan de eerste luidt:

Het absolute of god is datgene, ten aanzien waar-
van het zijn of de realiteit onmiddellijk, dat wil 
zeggen alleen al krachtens de wet van de identi-
teit uit de idee volgt, of: god is de onmiddellijke 
affirmatie van zichzelf. 23*

Aan deze paragraaf voegt Schelling nu in andere para-
grafen toe dat god zichzelf als oneindige affirmatie 
begrijpt en dus zowel oneindig affirmeert, oneindig 
door zichzelf geaffirmeerd wordt en indifferentie van 
beide is, maar dat hij geen van deze drie in het bij-
zonder is. God is krachtens zijn idee absoluut univer-
sum en, zoals wij al gezien hebben, dus ook absolute 
identiteit en absolute totaliteit. Het universum als 
natuur, in de gestalte van de natuur bepaalt Schelling 
nu als:

het oneindig geaffirmeerd-zijn van god in het uni-
versum, of de inbeelding van zijn oneindige ideali-
teit in de realiteit als zodanig. 24*

Maar deze natuur is niet de volmaakte openbaring 
van god. Dat is de rede:

Volmaakte openbaring van god is slechts daar, 
waar in de afgebeelde wereld zelf de individuele 
vormen zich in absolute identiteit oplossen, het-
geen in de rede gebeurt. De rede is dus in het 
universum zelf het volmaakte evenbeeld van god. 
25*

Natuur en rede zijn dus met elkaar in god verbonden 
en in hem identiek.

Deze identiteit reflekteert zich in potenties die Schel-
ling hier definieert als "de eenheden of de bijzondere 
opeenvolgingen van gods affirmatie voorzover zij in 
het reële of ideële universum terugkeren." 26* De 
eerste potentie van de natuur is de materie, de twee-
de is het licht, de derde is hun beider indifferentie: 
natuur als natuur. Het wezen van de eerste potentie
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van de materie, is zijn; het wezen van de tweede 
potentie, van het licht, is aktiviteit; hun beider indif-
ferentie, de verbinding van zijn en aktiviteit, is orga-
nisme. Het organisme is het hoogste natuurbegrip: de 
verbondenheid van zijn en aktiviteit. Dit zijn de 
potenties van het reële universum, van de natuur. In 
de natuur als het reële universum is de materie de 
reële potentie, het licht de ideële potentie, en hun 
verklonkenheid de indifferente potentie, (zie schema)

Ook de rede reflekteert zich in drie potenties. De 
rede voorzover zij de volmaakte openbaring van god 
is, is echter zowel reëel (natuur) als ideëel (rede).
De rede begrijpt zich immers als identiteit van natuur 
en rede, en daarom is zij de volmaakte openbaring 
van god. Het ideële universum (de rede als intelligen-
tie dus) wordt nu als volgt gedefinieerd:

God als de oneindige, alle realiteit in zich begrij-
pende idealiteit, of god als oneindig affirmerend, 
is als zodanig het wezen van het ideële universum. 
27*

Kenmerkend voor de natuur is dus het geaffirmeerdzijn 
van god, voor de rede (intelligentie) het affirmeren 
van god, voor de Rede als absolute idee is hun identi-
teit kenmerkend. Kenmerkend voor de natuur is de 
inbeelding van de idealiteit in de realiteit, voor de 
rede (intelligentie) dat de idealiteit de realiteit in 
zich begrijpt, voor de Rede als absolute idee geldt 
hun identiteit. Daarom is gods openbaring de identiteit 
van Rede enerzijds en van rede en natuur anderzijds. 
Omdat de ideeën logisch en historisch aan het reële 
voorafgaan moet men volgens mij Schellings konceptie 
van de Rede als identiteit van rede en natuur in god, 
dat wil zeggen als openbaring opvatten. 28* De poten-
ties nu waarin het universum zich als rede (in engere 
zin) reflekteert zijn: eerste of reële potentie: het 
weten, tweede of ideële potentie: het handelen, derde 
of indifferente potentie: de kunst. Schelling definieert 
hier dus de kunst als "indifferentie van het ideële en 
het reële als indifferentie (-) m de ideële wereld." 29*

33



De positie van de kunst als derde of indifferente 
potentie in het ideële universum korrespondeert dus 
met die van de derde of indifferente potentie in het 
reële universum: met het organisme in de natuur, (zie 
schema) Hoe verhoudt zich nu de filosofie tot de 
kunst, hoe voeren zij als het ware een gesprek met 
elkaar? De kunst verhoudt zich tot de filosofie als 
indifferentie tot identiteit, als evenbeeld (afbeeld) tot 
oerbeeld. In het volgende citaat definieert Schelling 
de filosofie en geeft hij tevens haar relatie met de 
kunst aan:

De volmaakte uitdrukking, noch van het reële, 
noch van het ideële, noch zelfs van de indifferen-
tie van beide (-), maar integendeel van de absolute 
identiteit als zodanig of van het goddelijke voor-
zover het alle potenties oplost, is de wetenschap 
van de absolute rede (die absolute Vernunftwissen-
schaft) of de filosofie. (-) De filosofie is de on-
middellijke uitbeelding en weergave (Darstellung) 
van het goddelijke, zoals de kunst onmiddellijk 
slechts uitbeelding en weergave van de indifferen-
tie als zodanig is (dit, dat er slechts indifferentie 
is, maakt het afbeeldingskarakter (das Gegenbild-
liche) uit. Absolute identiteit = oerbeeld). 30*

Terwijl de kunst dus het ideële universum bekroont, 
is de filosofie de wetenschap van de absolute identi-
teit van het reële en het ideële universum, anders 
uitgedrukt: de kunst neemt de positie van een indiffe-
rentie in, de filosofie die van de identiteit, of: de 
kunst beeldt af wat de filosofie als oerbeeld denkt.

De kunst is echter ook schoonheid. Heeft Schelling 
tot nu toe de potenties van de natuur (van het reële, 
van de objektiviteit) en van de rede in engere zin 
(van het ideële, van de subjektiviteit) aangeduid, nu 
beschrijft hij de potenties van de Rede als identiteit 
van natuur en rede, dus van de reële en ideële 
wereld. De hoogste, de derde potentie daarvan is de 
schoonheid. De schoonheid is indifferentie van de eer-
ste potentie van de ideele en reële wereld: de waar-
heid en van de tweede potentie van de ideële wereld
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en reële wereld: de goedheid. Schoonheid als indiffe-
rentie van waarheid en goedheid wil zeggen dat zij 
indifferent is ten opzichte van wat waarheid is, name-
lijk noodzakelijkheid, en van wat goedheid is, namelijk 
vrijheid, (zie schema) In de schoonheid van de kunst 
wordt de tegenstelling tussen noodzakelijkheid en vrij-
heid overwonnen en begrijpt de hoogste vrijheid zich 
als noodzakelijkheid. In deze zin begrijpt Schelling 
het universum in god zelf als absoluut kunstwerk en 
als eeuwige schoonheid. Volgens hem is god de onmid-
dellijke oorzaak van alle kunst, en dat is de reden 
waarom de kunst ertoe in staat is de vormen van de 
dingen zoals zij op zichzelf (an sich) in het absolute 
zijn, uit te beelden en weer te geven. Dit is de 
plaatsbepaling van de kunst in het universum, haar 
konstruktie.

Ik wil het bij deze korte schets van de relatie tussen 
filosofie en kunst, en daarmee van de metafysische 
vooronderstellingen van Schellings kunstfilosofie laten. 
De kunst beeldt hier dus af of uit wat de filosofie 
als oerbeeld denkt; de kunst beeldt de filosofische 
idee als mythologische figuur uit. Daarmee behoort 
Schellings kunstfilosofie tot de traditie van het wes-
terse denken als onto-theologie en als logocentrisme.
De ontisch-ontologische differentie, de relatie tussen 
de zijnden en het zijn wordt als absolute identiteit 
in god begrepen. Schellings filosofie van de kunst is 
dus oorsprongsfilosofie: "De onmiddellijke oorzaak van 
alle kunst is god." 31* Het universum is identiteit 
en totaliteit, geschapen door god, die net als de filo-
sofie boven de ideeën van de waarheid, de goedheid 
en de schoonheid als hun gemeenschappelijke oorsprong 
zweeft. 32* Schellings kunstfilosofie is, en dat is de 
konsekwentie van haar onto-theologische karakter, 
evenzeer logocentrisch. De taal wordt door hem opge-
vat als oplossing van het bijzondere in het algemene, 
van het zijn in het weten. 33* Taal en rede zijn voor 
hem, als voor de traditie, de uitdrukking van één en 
hetzelfde, namelijk van "de eeuwige en absolute akt 
van de zelfaffirmatie in god - de akt van zijn eeuwige 
scheppen - als het sprekende woord van god, van de
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logos, die tegelijk god zelf is." 34* Met trefwoorden 
als onto-theologie en logocentrisme is aangegeven dat 
de bestudering en evaluatie van Schellings PHILOSO-
PHIE DER KUNST uitsluitend binnen een historisch 
kader kan plaatsvinden en dat er geen sprake kan 
zijn van een hernieuwde aktualiteit van Schelling voor 
de kunstfilosofie. Anders uitgedrukt: er kan alleen 
maar sprake zijn van Schellings aktualiteit, voor wie 
zijn denken over de kunst in zijn radikale historiciteit 
benadert.
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I V

Binnen een historisch kader... Zo'n kader zou bijvoor-
beeld het artikel van Odo Marquard ÜBER EINIGE 
BEZIEHUNGEN ZWISCHEN ÄSTHETIK UND THERA- 
PEUTIK IN DER PHILOSOPHIE DES NEUNZEHNTEN 
JAHRHUNDERTS kunnen leveren. In dit artikel 
vergelijkt Marquard twee boeken met elkaar: Schellings 
SYSTEM DES TRANSZENDENTALEN IDEALISMUS uit 
1800 en Freuds TRAUMDEUTUNG uit 1900. Daartussen 
ligt precies een eeuw, de eeuw waarin esthetika en 
therapie hoogtij zouden vieren (zoals in zekere zin 
nog steeds). Is voor de Schelling van 1800 de kunst 
het hoogste dat er is, het enige ware en eeuwige 
organon van de filosofie, en beschouwt Schelling dus 
het bestaan in eerste instantie vanuit esthetisch 
oogpunt, - voor Freud is de therapie daarom zo 
belangrijk, omdat hij de mens exemplarisch begrijpt 
vanuit zijn ziekten en afwijkingen en hij heeft kunnen 
aantonen dat men het normale zielsleven slechts uit 
zijn afwijkingen van de norm kan verstaan. De negen-
tiende eeuw beleefde nu een ware konjunktuur van 
esthetika en therapie en Marquard vraagt zich af wat 
de samenhang tussen beide is, en wat hun kontinuïteit 
betekent.

Esthetika en therapie. Schelling en Freud. Wat recht-
vaardigt hen in één adem te noemen? Marquard wijst 
erop dat zij beiden een twee-tendenties-theorie 
hebben. Zowel Schelling als Freud spreken over
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bewuste en onbewuste aktiviteit. Beiden begrijpen de 
geschiedenis van de geest als dat, wat in de plaats 
komt van de onmiddellijke bevrediging, beiden be-
grijpen de verschijnselen van deze geschiedenis als 
bedreigde synthesen, beiden denken niet in begrippen, 
maar in krachten, beiden denken genetisch, ncemen 
hun intellektuele aktiviteit: konstruktie en haten het 
toeval. Ook citeert Marquard een passage van Schel-
ling die men onder vele andere ongeveer zo bij 
Freud zou kunnen tegenkomen:

Het ik herinnert zich niet meer de weg die het 
heeft afgelegd. Het heeft de weg tot het bewust-
zijn zelf onbewust en zonder het te weten afge-
legd. Het vindt in zijn bewustzijn als het ware 
nog slechts de monumenten, de gedenktekens van 
de weg, niet de weg zelf. Maar juist daarom is 
het nu zaak van de wetenschap dat ik van het 
bewustzijn met bewustzijn tot zichzelf, dat wil 
zeggen in het bewustzijn te laten komen. Of: de 
opgave van de wetenschap is een anamnese. 35*

Wat Schelling en Freud op de meest triviale wijze 
gemeenschappelijk hebben, is dat zij de natuur au 
sérieux nemen. Ondanks onderlinge verschillen is deze 
natuur toch vooral die natuur die niet meer onder 
de macht van de rede staat en die zich aan de heer-
schappij van de mens onttrekt. Marquards these is 
nu, dat omdat de natuur niet langer door de rede 
kontroleerbaar is, de filosofie bij Schelling in het 
teken van de esthetika komt te staan en bij Freud 
in het teken van de therapie.

Schellings filosofische wending tot de natuur ontdekt 
haar riskante aanwezigheid en resulteert daarom in 
een laudatio van de kunst, omdat deze filosofie de 
kunst als enige ertoe in staat acht deze riskante 
aanwezigheid van de natuur te bezweren. Dit wordt 
vooral duidelijk bij Schellings konceptie van het genie, 
dat enerzijds zelf bedreigende natuur is (vandaar zijn 
betrekking tot de waanzin), anderzijds zelf de bedrei-
ging van deze natuur bezweert omdat het genie ertoe 
in staat zou zijn:
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Deze de geschiedenis bedreigende en vernietigende 
natuur uit een noodlot van de realiteit in een spel 
van de fantasie te veranderen en daardoor onris-
kant te maken: en wel niet alleen doordat het 
op de vele gestalten van de natuur alleen door 
klacht en verlangen (Sehnsucht) betrekking neemt 
opdat zij de 'verloren', de 'verre' natuur zou zijn 
en niet de gevaarlijk - tegenwoordige; maar ook 
doordat het de bedreigende 'tegenwoordigheid' van 
deze natuur in het kunstwerk bant. 36*

Aldus evalueert Marquard Schellings bekroning van 
het SYSTEM DES TRANSZENDENTALEN IDEALISMUS 
door de kunst.

Wanneer de genie-kunst zélf echter in deze opgave 
niet slaagt, en dat ziet Schelling in zijn eigen omge-
ving gebeuren (denk aan Hölderlin en de Jenaer Kreis), 
welke andere instantie kan er dan in slagen de natuur 
van haar riskante presentie te ontdoen? Antwoord: de 
geneeskunde. De geneeskunde, reeds vanouds de helper 
van de mens met de natuur (de eigen natuur) te 
leven, moet de kunst opvolgen. En niet alleen reeds 
in Schellings tijd, maar ook bij Schelling zelf (Schelling 
was ook arts) zien wij dat de filosofie zich tot de 
geneeskunde en de geneeskunde zich tot de filosofie 
wendt. Dit is een voor de gehele negentiende eeuw 
kenmerkende overgang: "waar de esthetika terugtreedt, 
treedt de therapie naar voren". 37* Men kan dit aan 
verscheidene thema's aflezen, maar het beroemdste 
is wel de overgang van de platoonse bewondering voor 
de goddelijke waanzin van het dichterschap naar de 
pathologische analyse van het waanzinnige genie. De 
artsen krijgen daarmee het recht op het veld van de 
wijsgerige antropologie te interveniëren, omdat de 
konjunktuur van de therapie de konjunktuur van de 
esthetika aflost. Deze overgang kulmineert in Freuds 
psychoanalyse die als algemene theorie van de mens 
en zijn kultuur de filosofie meende op te kunnen 
volgen, en zo niet, haar in elk geval meende te 
kunnen vervangen.
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Schelling en Freud hebben dus gemeenschappelijk dat bij 
de één de esthetika en bij de ander de therapie de 
natuur van haar riskante presentie moet ontdoen. 
Wanneer de rede, ook als rede in en van de geschie-
denis, er niet in slaagt de natuur te beheersen, en 
ook de kunst deze opgave niet kan vervullen... dan 
kan men alleen nog maar hopen dat de natuur zichzelf 
zal kontroleren. Dat gebeurt in de therapie. Deze 
gemeenschappelijkheid van hun uitgangspunt: de 
wending tot de natuur, slaat zich volgens Marquard 
bij Schelling en Freud neer in drie gemeenschappelijke 
denkfiguren: 1 de anamnese, 2 de sublimatie, 3 de 
teleurstelling.

Ad 1 Zowel Schelling als Freud hebben het met een 
natuur te stellen die sterker is dan de rede. Daarom 
is hun denken het zoeken naar een antwoord op de 
vraag hoe het onbewuste (de natuur) bewust (rede) 
kan worden. Daar de macht van de natuur, van het 
onbewuste, echter reeds van te voren als overmacht 
vast staat, kan het onbewuste slechts bewust worden 
in de herinnering. Wetenschappelijke aktiviteit is voor 
hen dus anamnese.
Ad 2 Zowel Schelling als Freud hopen dat de natuur 
tenslotte zich gewonnen zal geven aan de rede, dat 
het onbewuste zichzelf tot bewustzijn zal brengen.
Bij Schelling neemt deze hoop de gestalte aan van 
de (vermeende) redelijkheid van de natuur, bij Freud 
die van een theorie van de driften die zich een doel 
(zouden moeten) stellen. In beide gevallen wordt ervan 
uitgegaan dat de natuur zich tot rede zal vergeeste-
lijken, dat onbewuste energie door het bewustzijn zal 
worden gestuurd. Beide theorieën zijn dus sublimerings- 
theorieën.
Ad 3 Zowel bij Schelling als bij Freud volgt op de 
hoop de teleurstelling. Bij ontstentenis van geslaagde 
sublimatie (bijna een definitie van de geschiedenis in 
de freudiaanse zin daarvan, zou ik zeggen) zijn beide 
teleurgesteld bij de aanblik van de triomf van de 
redeloze natuur. "Zelfs nog op de wijze van hun 
teleurstelling herhaalt Freuds psychoanalyse motieven 
en noodlottigheden van de toenmalige transcendentaal-
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filosofische wending tot de natuur," schrijft 
Marquard. 38* Samenvattend schrijft Marquard nu:

Waar de redelijke "Geschichte in weltbürgerlicher 
Absicht" en het daarin terwille van de vrijheid 
verwerkelijkte recht de menselijkheid niet scheen 
te realiseren, moest de natuur het doen; deze 
riskante redder echter benodigde om leefbaar te 
worden onriskante presentie; onriskante presentie 
van de natuur: dat was aanvankelijk de geniekunst, 
en het wordt, wanneer deze zich te zwak toont, 
de geneeskunde. Esthetika en therapie - zij beide 
hebben dus wanneer zij in de negentiende eeuw 
tot aanzien komen, tenminste één gemeenschappe-
lijke funktie: beide kunnen worden gedefinieerd 
als pogingen onder de indruk van de onmacht en 
de resignatie van de historisch - wereldburgerlijke 
rede, dat wil zeggen onder de druk van een over-
macht van de natuur, de presentie van de mense-
lijkheid te bewaren. Beide ageren in plaats van 
geschiedfilosofie, maar ook in plaats van haar 
verschrikkelijke negatie. 39*

Deze werkhypothese van Marquard stelt het denken 
van zowel Schelling als Freud in historisch perspektief. 
De pschychoanalyse wordt door hem niet begrepen 
als een verschijning van de moderniteit, maar als een 
uitvloeisel van het duitse idealisme. Dat lijkt mij 
overigens volkomen juist. Anderzijds wordt Schellings 
denken als een ontsluiting van de esthetika begrepen, 
en wordt deze ontsluiting in verband gebracht met 
de geschiedenis van de filosofie in het algemeen en 
met de geschiedfilosofie in het bijzonder. Marquard 
geeft daarmee een kader aan waarbinnen het mogelijk 
is Schellings kunstfilosofie in haar radikale historiciteit 
te begrijpen als kompensatie van de onmacht van de 
rede ten opzichte van de natuur (om in termen van 
Derrida en zijn Rousseau-kommentaar te spreken: als 
een supplement). In tegenstelling tot Marquard meen 
ik overigens dat Schelling zich van dit probleem 
volkomen bewust is geweest en het telkens weer heeft 
gereflekteerd en geprobeerd heeft het op te lossen.
Dat blijkt uit zijn latere filosofie waarin de natuur
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voortdurend in haar onophefbaarheid door de rede, 
dat wil zeggen als differentie wordt gedacht. Laten 
wij nu de blik op deze latere filosofie richten. Om 
haar aktualiteit zo duidelijk mogelijk in het vizier 
te krijgen benader ik deze filosofie (de zogenaamde 
midden-periode van Schelling; zijn laatste filosofie 
over mythologie en openbaring komt hier niet ter 
sprake) in eerste instantie vanuit het probleem van 
het nihilisme. 40*
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V

Een god wiens hoogste kracht of levensuiting in 
denken of weten bestaat, waarbuiten al het andere 
nog slechts een leeg schematiseren van hem zelf 
is; een wereld, die nog slechts beeld, ja beeld van 
het beeld, een niets van het niets is, een schaduw 
van de schaduw; mensen die ook nog slechts 
beelden, slechts dromen van schaduwen zijn; een 
volk, dat in goedmoedig streven naar zogenaamde 
Verlichting werkelijk ertoe overgegaan is, alles 
zich in gedachten op te lossen, maar mét de 
duisternis ook alle sterkte, en dat (laat hier altijd 
het juiste woord staan) barbaarse principe, dat 
- overwonnen, maar niet vernietigd - de grondslag 
van alle grootheid en schoonheid is, heeft 
verloren; dat zijn wel de noodzakelijk gelijktijdige 
verschijningen, zoals wij ze ook gezamenlijk hebben 
gezien.

Hoe weldadig is het, bij de beweeglijkheid en 
lichtvaardigheid van het denken een principe te 
weten, dat noch door het menstruum van het 
scherpste begrip kan worden opgelost, noch door 
het vuur van het geestelijkste denken kan worden 
vervluchtigd! Zonder dit aan het denken weerstre-
vende principe zou de wereld werkelijk reeds in 
niets zijn opgelost; slechts dit onoverwinnelijke 
middelpunt behoudt haar tegen de stormen van 
de nooit rustende geest. Ja, het is de eeuwige
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kracht van god. Er moet in het eerste bestaan 
een aan de openbaring weerstrevend principe zijn, 
want slechts een dergelijk (principe) kan de grond 
van de openbaring worden. Wanneer er een kracht 
is, die een openbaring bewerkstelligt, moet er dan 
niet ook een kracht zijn, die haar tegenwerkt?
Hoe zou er anders vrijheid zijn! 41*

Het nihilisme - een woord dat in Schellings tijd voor 
het eerst werd gebezigd door Jacobi - is kennelijk 
één van de voornaamste ervaringen die Schelling in 
de eerste jaren van de vorige eeuw heeft opgedaan.
Hij beschouwt het als een konsekwentie van een 
verkeerd begrepen Verlichtingsfilosofie die vanuit het 
denken zélf de realiteit bedreigt en oplost: "een 
wereld, die nog slechts beeld, ja beeld van het beeld, 
een niets van het niets is, een schaduw van de 
schaduw". Deze ervaring hebben wij met Schelling 
gemeenschappelijk, zij heeft zich sindsdien nog 
geïntensiveerd door Nietzsches kultuurkritiek en door 
het voortschrijden van de macht van het kapitaal de 
realiteit te vernietigen. Is het echter zo dat Schelling 
zich tegen deze ervaring zo radikaal mogelijk probeert 
op te stellen, voor ons begint zij hoe langer hoe meer 
het Objekt van een affirmatie te worden, en leidt zij 
niet tot een filosofie van de realiteit en de identiteit, 
maar tot een filosofie van het simulakrum en de 
differentie. Maar juist het toebehoren van Schelling 
en ons aan deze gemeenschappelijke ervaring van het 
nihilisme maakt de bestudering van zijn werken voor 
ons aktueel en dwingt ons zijn filosofie in haar 
historiciteit te begrijpen. Ik wil hier een eerste aanzet 
daartoe doen, en wel zo dat ik eerst een korte schets 
geef van zijn PHILOSOPHISCHE UNTERSUCHUNGEN 
ÜBER DAS WESEN DER MENSCHLICHEN FREIHEIT, 
dan de lektuur daarvan naar de theologische en 
historische kant uitbreid aan de hand van een 
fragment uit Schellings nalatenschap, DIE 
WELTALTER, om vervolgens aan de hand van 
Heideggers kommentaar op Schellings PHILOSOPHI-
SCHE UNTERSUCHUNGEN ÜBER DAS WESEN DER 
MENSCHLICHEN FREIHEIT misschien
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enige konklusies te trekken.

Schelling wil in zijn PHILOSOPHISCHE UNTERSU-
CHUNGEN ÜBER DAS WESEN DER MENSCHLICHEN 
FREIHEIT (1809) de voor het duitse idealisme 
kenmerkende problematiek van de verhouding tussen 
natuur en geest op het eigenlijke niveau van die tussen 
noodzakelijkheid en vrijheid brengen. Hij stelt zich 
ten doel een systeem van de vrijheid te ontwerpen.
Op het eerste gezicht een ambivalente formulering; 
schijnen systeem en vrijheid niet eerder tegenstelling-
en. Schelling meent echter dat de door ieder als 
realiteit ervaren vrijheid toch ook een relatie met 
de totaliteit van de wereld onderhoudt.

De lektuur van Spinoza en het panthe'i’sme-debat staan 
aan de bron van Schel lings opgave. Het gaat erom 
het pantheïsme op de juiste manier te begrijpen. 
Wanneer men bijvoorbeeld zegt dat het pantheïsme 
de immanentie van de dingen in god leert, raakt men 
in de tegenspraak van individuele vrijheid met gods 
almacht en tendeert men ernaar het pantheïsme als 
fatalisme van de hand te wijzen. Deze redenering is 
alleen al te weerleggen door op de als realiteit 
ervaren menselijke vrijheid te wijzen. Gods almacht 
staat niet in tegenspraak tot menselijke vrijheid, 
omdat ook de mensen in god zijn en hij zijn almacht 
als onze vrijheid weerspiegelt.

Een ander onjuist begrip van het pantheïsme zegt dat 
het god met de dingen identificeert. Dat is echter 
onmogelijk daar god eeuwig is en de dingen eindig 
zijn. Hier begrijpt men het pantheïsme verkeerd omdat 
men het identiteitsprincipe verkeerd begrijpt.
Wanneer men zegt: a is b, betekent dat niet dat zij 
hetzelfde zijn, maar dat a de eigenschap b heeft. 
Evenzo als men zegt: god is de dingen, dan zegt men 
dat zij van god zijn afgeleid, hetgeen niet betekent 
dat zij afhankelijk van of onzelfstandig ten opzichte 
van god zouden zijn.

Schelling vat nu zijn kritiek op Spinoza samen en
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modificeert zo het pantheïsmebegrip:
De fout van zijn systeem ligt geenszins daarin 
dat hij de dingen in god stelt, maar daarin dat 
het dingen zijn - (dingen) in het abstrakte begrip 
van de wereldwezens, ja (in het abstrakte begrip) 
van de oneindige substantie zelf, die voor hem 
nu juist ook een ding is. Daarom zijn zijn argu-
menten tegen de vrijheid geheel deterministisch, 
op geen enkele wijze pantheïstisch. (-) Vandaar 
de levenloosheid van zijn systeem, (-) vandaar ook 
geheel konsekwent zijn mechanische natuuropvat-
ting. 42*

Schelling vergeestelijkt, dynamiseert dus Spinozas 
mechanistische zijnsopvatting en leert: "Willen is oer- 
zijn, en daarop alleen passen alle predikaten daarvan: 
grondloosheid, eeuwigheid, onafhankelijkheid van de 
tijd, zelfaffirmatie." 43* Analoog aan zijn kritiek op 
Spinoza kritiseert hij nu ook het idealistische vrijheids-
begrip: "Het idealisme geeft namelijk enerzijds slechts 
het algemeenste, anderzijds het slechts formele begrip 
van vrijheid. Het reële en levende begrip is echter, 
dat zij een vermogen tot het goede en tot het kwade 
is." 44* Het idealisme (Kant) onderkent immers slechts 
vrijheid buiten ruimte of tijd, als AN SICH of intelli- 
gibiliteit, blijft dus abstrakt.
Vrijheid is dus het vermogen tot goed en kwaad. 
Hiermee wordt zonder meer gezegd dat god mede-oor- 
zaak van het kwaad in de wereld is, zonder dat god 
daar echter schuldig aan is. Daarmee wordt het posi-
tieve dat god gegeven heeft: de vrijheid die op zich-
zelf ten aanzien van goed of kwaad onverschillig is, 
niet aangetast. Zo ontwikkelt Schelling een wel zeer 
"unzeitgemäss" godsbeeld: "God is iets reëlers dan een 
uitsluitend morele wereldorde en heeft geheel andere 
en meer levende bewegingskrachten in zich, dan de 
schamele subtiliteit van abstrakte idealisten hem toe-
schrijft." 45*

Tot zover Schellings inleidende opmerkingen. Hij gaat 
nu uit van het resultaat van zijn eigen eerder ontwik-
kelde natuurfilosofie: het onderscheid tussen bestaan
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en bestaansgrond. Daar vóór of buiten god niets kan 
bestaan moet god zijn eigen bestaansgrond in zichzelf 
hebben. Gods bestaansgrond is de natuur, een van hem 
onafscheidelijk, maar toch onderscheiden wezen. Elders 
drukt Schelling dat zo uit: god is in de natuur het 
zijnde, de natuur is echter van god slechts het zijn 
46*. De dingen hebben zo hun bestaansgrond in iets 
dat in god niet hemzelf is, dat wil zeggen in zijn 
bestaansgrond. Dit is gods verlangen, zichzelf te open-
baren, het is zijn wil, maar een wil waarin geen ver-
stand is, dus ook geen volmaakte wil, want verstand 
is de wil in de wil:

Na de eeuwige daad van de zelfopenbaring is 
namelijk in de wereld zoals wij haar thans zien, 
alles regel, orde en vorm; maar altijd ligt nog 
in de grond het regelloze, als zou het eens weer 
kunnen doorbreken, en nergens schijnt het, als 
zouden orde en vorm het oorspronkelijke zijn, 
maar integendeel (schijnt het) als zou een aan-
vankelijk regelloos iets tot orde zijn gebracht.
Dit is aan de dingen de ongrijpbare basis van de 
realiteit, DE VOOR ALTIJD ONOPLOSBARE REST 
(der nie auf gehende Rest), dat, wat zich met de 
grootste inspanning niet in het verstand laat oplos-
sen, maar eeuwig in de grond blijft. Uit dit ver- 
standsloze is in eigenlijke zin het verstand geboren. 
Zonder dit voorafgaande donker bestaat er geen 
realiteit van de kreatuur; duisternis is haar 
noodzakelijke erfdeel. 47*

Overeenkomstig zijn verlangen zichzelf te openbaren, 
brengt god zijn donkere bestaansgrond voor zichzelf 
en produceert zo een innerlijke, reflexieve voorstelling 
waarin hij zich in zijn evenbeeld kan zien. Het ver-
stand wordt zo het woord van zijn verlangen, en ver-
stand en verlangen zullen samen als almachtige wil 
de aanvankelijk regelloze natuur tot haar element 
vormen. De natuur krijgt lichaam en ziel. Nergens 
wordt dit echter zichtbaar, behalve bij de mens: "De 
wil van de mens is de in het eeuwige verlangen (Sehn-
sucht) verborgen kiem van de nog slechts in de grond 
voorhanden god (-)." 48*
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Omdat de mens kreatuurlijk is, uit gods bestaansgrond 
ontspringt, bezit hij een relatieve onafhankelijkheid 
ten opzichte van god. Dit principe is de duisternis 
van gods bestaansgrond (de natuur), die licht wil 
worden door de mens. Zo is de mens geest. Zijn grond 
en existentie bij god onscheidbaar, in de menselijke 
geest (en dat is de definitie daarvan) zijn zij dat niet, 
en dit is de mogelijkheid tot goed en kwaad.

De zelfstandigheid als zodanig is geest, anders gezegd: 
de mens is als geest zelfstandig, hij kan zich dus 
afscheiden van zijn bestaansgrond, de natuur, hij kan 
zijn partikuliere wil boven de universele stellen, dat 
is het kwaad, het kwaad in de vorm van de ziekte: 
"Vraagt men waarvandaan het kwaad komt, dan luidt 
het antwoord: uit de ideële natuur van het schepsel, 
voorzover het van de eeuwige waarheden die in het 
goddelijke verstand behouden zijn, niet echter van de 
wil van god afhangt." 49* Maar het kwaad kent veel 
ernstiger vormen dan alleen de ziekte, die slechts in 
termen van gebrek kan worden gedefinieerd:

Want reeds de eenvoudige overweging, dat het 
de mens, het volmaaktste van alle zichtbare 
schepsels, is, die alleen tot het kwaad in staat 
is, toont aan, dat de grond daarvan (namelijk van 
het kwaad E.B.) geenszins in gebrek of beroving 
zou kunnen liggen. De duivel, naar de christelijke 
opvatting, was niet het gelimiteerdste schepsel, 
maar veeleer het ongelimiteerdste. 50*

De gehele traditie van de Verlichting had het kwaad 
gezien als onvermogen van de rede begeerte en lust 
te beteugelen. Zo had deze tijd ernaar getendeerd 
het kwaad te loochenen. Schelling vraagt niet alleen 
naar de mogelijkheid van het kwaad, maar naar de 
realiteit daarvan en probeert het in zijn positiviteit 
te doorgronden:

Wij hebben het begrip en de mogelijkheid van het 
kwaad geprobeerd uit de eerste gronden af te 
leiden en (geprobeerd) het algemene fundament 
van deze leer te ontdekken. (Het begrip en de 
mogelijkheid van het kwaad) ligt in de onderschei-
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ding tussen dat, wat bestaat en dat, wat 
bestaansgrond is. Maar de mogelijkheid behelst 
nog met de werkelijkheid, en deze (de werkelijk-
heid E.B.) is eigenlijk het voornaamste objekt van 
de vraag. (-) De mens is op dat toppunt gesteld 
waarop hij de zelfbewegingsbron zowel tot het 
goede als tot het kwade in zich heeft: De band 
van de principes in hem is niet noodzakelijk, maar 
vrij. Hij staat op het scheidingspunt; wat hij ook 
kieze, het zal zijn daad zijn, maar hij kan niet 
in de onbeslistheid blijven, omdat god zich nood-
zakelijk moet openbaren, en omdat in de schepping 
beslist niets dubbelzinnigs kan blijven. 51*

Het kwaad behoort dus noodzakelijk tot gods zelfopen-
baring. Schelling ziet het kwaad als een dusdanige 
sollicitatie (verontrusting) van de grond, dat deze 
(de grond) de existentie wil overheersen.
De natuur zelf als verdeeldheid met zichzelf in de 
mens stelt ons voor de keuze ofwel alles wat in haar 
sluimert te vergeestelijken en zo haar potenties te 
verwerkelijken, of deze eigenlijk eminent antropologi-
sche taak af te wijzen en zich uit eigenbelang van 
de natuur af te keren (dit het kwaad). De natuur wil 
haar duisternis tot licht brengen, hier ligt de eigenlijke 
taak van de mens. Overeenkomstig de zelfverhouding 
van de natuur schildert Schelling de geschiedenis als 
die van WELTALTER. De geschiedenis begint met een 
gouden tijdperk, een tijd van zalige onbeslistheid 
waarin goed noch kwaad bestonden. Daarop volgt een 
tijd waarin de natuur almachtig is, waarin de be-
staansgrond toonde wat hij uit zichzelf kon. Het was 
de tijd van góden en helden, de natuur sprak zelf.
De bestaansgrond alleen kan echter geen volledige 
eenheid produceren, hem ontbrak de geest. Alles 
stortte ineen en de wereld werd opnieuw chaos. De 
natuur presenteert zich nu als boze geesten, en de 
mensen kunnen slechts met magie antwoorden. Intussen 
strijdt het licht om zijn bevrijding en verjaagt de 
chaos. Opnieuw een moment waarop de aarde een 
woestijn, leeg wordt.Thans echter als geboorte van 
het hogere licht van de geest in persoonlijke,
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menselijke gestalte. God moest mens worden opdat 
de mens weer tot god kon komen. Wanneer god en 
natuur door de mens verzoend zijn, kan een tweede 
cyklus ontstaan, een nieuw rijk. De strijd van goed 
en kwaad begint, waarin god zich als geest openbaart.

Deze geschiedenis, die van een met zichzelf verdeelde 
oorsprong, verlies en herstel, schenkt de mens zijn 
vrijheid, die omgekeerd deze geschiedenis tot zichzelf 
moet brengen en voltooien: "(-) vrij is, wat slechts 
overeenkomstig de wetten van zijn eigen wezen han-
delt (-)" 52* het is de eigen daad van de mens, waar-
in vrijheid en noodzakelijkheid over elkaar heen schui-
ven. Zijn daad is een daad in de tijd, maar behoort 
niet aan de tijd toe. Als zijn eigen daad behoort zij 
toe aan de eeuwigheid en reikt zijn leven tot aan het 
begin van de schepping.
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V I

Schellings onderzoek van 1809 betrof, zoals de titel 
zei, de menselijke vrijheid. In DIE WELTALTER, een 
fragment uit Schellings nalatenschap, dat kort daarop 
werd geschreven, gaat het in eerste instantie om de 
goddelijke vrijheid, maar meer nog om de geschiede-
nis, die begint met gods vrije daad bij uitnemendheid: 
de openbaring. Onder de titel DIE WELTALTER plande 
Schelling een reeks werken die de geschiedenis van 
de mensheid tot onderwerp zouden hebben, maar waar-
van hij geen enkel deel ooit heeft laten verschijnen, 
behalve één korte redevoering: ÜBER DIE GOTTHEI-
TEN VON SAMOTHRACE (1815), die de ondertitel: 
BEYLAGE ZU DEN WELTALTERN draagt. In de slot-
opmerking daarvan kunnen wij lezen dat hij het als 
opgave van de beschrijving van de tijdperken van de 
wereld beschouwt "het eigenlijke oersysteem van de 
mensheid, overeenkomstig wetenschappelijke ontwikke-
ling, waar mogelijk langs historische weg, uit lange 
verduistering aan het licht te brengen. Want onscheid-
baar van geschiedenis is de tot op een zeker punt 
aangekomen wetenschap en vrijwel noodzakelijk (is) 
de overgang van de ene naar de andere (namelijk van 
de wetenschap naar de geschiedenis, E.B.)." 53* Wij 
zien in dit projekt van Schelling dus een expliciete 
accentverschuiving van de wetenschap naar de geschie-
denis, het ontwaken van zijn interesse, mét de ontwik-
keling van de wetenschap de reële loop van de ge-
schiedenis te beschrijven. Deze onderneming heeft hij
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met Hegel gemeenschappelijk, maar in de inleiding 
tot het fragment van DIE VVELTALTER dat ik nu kort 
zal kenschetsen, zet hij zich enerzijds tegen Hegel 
en vooral tegen de dialektiek af, en gaat hij ander-
zijds als filosoof expliciet een verbond aan met de 
historici.

De geschiedenis, maar niet de dialektiek. Volgens 
Schelling sluimert de geschiedenis in onze ziel en is 
zij daarin als "een verduisterd en vergeten, maar niet 
volledig uitgewist beeld" 54* aanwezig. Wij kunnen 
dus de geschiedenis kennen door ons haar te herin-
neren. Daartoe moeten wij ons vragen stellen, vragen 
waarbij wij ons splitsen in een onwetend en een 
wetenschap zoekend ik. Dit spel van vraag en ant-
woord noemt Schelling het eigenlijke geheim van de 
filosoof: de dialektiek. Schelling beschouwt de weten-
schap dus als een streven naar opnieuw bewust wor-
den, als een streven naar wijsheid, vandaar dat hij 
de opvatting van zijn tijdgenoten en vooral van Hegel 
deelt, dat de filosofie weer wetenschap moet worden. 
Maar juist daarom wijst hij de dialektiek niet de 
plaats van wetenschap zelf toe. "Want de van tijd 
tot tijd gekoesterde mening de filosofie door dialektiek 
eindelijk in werkelijke wetenschap te kunnen transfor-
meren, de volmaaktste dialektiek voor de wetenschap 
zelf aan te zien, verraadt niet weinig kortzichtigheid, 
daar nu juist het bestaan en de noodzakelijkheid van 
de dialektiek bewijst, dat zij nog geenszins werkelijke 
wetenschap is." 55* Schelling ontkent het belang van 
de dialektiek dus niet, wijst haar ook niet af, maar 
zegt dat de wetenschap door haar heen moet gaan.
Hij wil een beeld van de tijden ontwerpen waarbij 
men op een gegeven moment zich niet meer aan de 
bij het ontwerp gevolgde methode, de dialektiek dus, 
hoeft te herinneren. Anders uitgedrukt: de methode 
is dialektisch, het resultaat is historisch; de methode 
is filosofisch, het resultaat is wetenschappelijk (historia 
betekend oorspronkelijk onder andere ook wetenschap). 
Schelling wil zich dus op een gegeven moment de 
oorsprong kunnen herinneren en daarmee het onder-
scheid tussen het zijn en het weten opheffen: "Dan
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zal tussen de wereld van de gedachte en de wereld 
van de werkelijkheid geen onderscheid meer zijn. Er 
zal één wereld zijn, en de vrede van het gouden tijd-
perk (zal) zich allereerst in de eendrachtige verbinding 
van alle wetenschappen verkondigen." 56* Schelling 
haast zich echter daaraan toe te voegen: "Maar nog 
is deze tijd niet gekomen." 57* Anders dan Hegel 
evalueert Schelling dus de dialektiek en in tegenstel-
ling tot Hegel beschouwt hij de geschiedenis als onaf-
gesloten.

DIE WELTALTER zouden dus de geschiedenis van de 
mensheid in verleden, heden en toekomst moeten 
beschrijven, daarbij de onafgeslotenheid van de 
geschiedenis reflekteren en haar vervulling voorberei-
den. Het fragment dat ik hier behandel, gaat echter 
slechts over het verleden, en dan nog het verleden 
in de zin van de oorsprong van de geschiedenis, in 
de zin van de openbaring. Schelling beschouwt de 
openbaring als een vrije daad van god en de relatie 
tussen vrijheid en noodzakelijkheid in god zelf vormt 
dan ook het uitgangspunt van zijn onderzoek.

Schelling gaat ervan uit dat god het alleroudste wezen 
is en dat in hem zowel noodzakelijkheid als vrijheid 
heersen. In god moet ook noodzakelijkheid heersen 
omdat deze volgens hem aan de vrijheid ten grondslag 
ligt; geen vrijheid zonder noodzakelijkheid dus. Dit 
noodzakelijke in god noemt Schelling nu de natuur 
van god. Iedereen is volgens Schelling ervan overtuigd 
dat god "de zuiverste liefde, oneindige mededeelzaam-
heid en uitvloeibaarheid" 58* is, maar ziet anderzijds 
ook in dat de liefde niet vanzelf tot het zijn geraakt. 
Zijn is immers eigenheid, de liefde echter het niets 
der eigenheid. Schelling konkludeert hieruit dat reeds 
in het noodzakelijke van god tenminste twee principes 
aan het werk zijn: de liefde, het ja, en de zelfheid, 
het nee. Dit ja en dit nee vormen een tegenstelling, 
maar ook een eenheid. Hier ligt voor Schelling de 
aanleiding voor een uitweiding over de geaardheid van 
het spekulatieve denken. Men beschouwt het immers 
als tegenspraak dat één en hetzelfde, iets en ook het
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tegendeel daarvan is. Hij brengt hier echter tegenin 
dat de ware zin van elk oordeel, A = B, daarin 
bestaat dat A niet alleen A is, maar ook x is, en B 
niet alleen B, maar eveneens x is. In het oordeel zijn 
dus eigenlijk drie proposities aanwezig: A = x, B = 
x, en dus A = B. Schelling wijst er dus op dat in het 
begrip zelf het oordeel reeds aanwezig is daar A met 
alleen A, maar ook x is, enzovoort. Hij beweert dus 
niet dat het ja nee, en het nee ja is, maar wel dat 
één en hetzelfde x zowel ja als nee is. En hij voegt 
daaraan toe dat juist overeenkomstig de wet van de 
tegenspraak, als er iets werkzaam is er ook iets 
niet-werkzaams moet zijn, waarbij hij deze tegenstel-
ling identificeert met het zijnde en het zijn. In het 
noodzakelijke van god houdt zich dus een A op: het 
ja, de liefde, het niet werkzame, het zijn, en een B: 
het nee, de eigenheid, het werkzame, het zijnde. Daar 
nu geen van beide zonder elkaar zouden kunnen be-
staan, heerst in het noodzakelijke van god zowel een 
tegenstelling, als de eenheid van de tegengestelden:

(-) zowel de eenheid moet zijn, als ook de tegen-
stelling, of eenheid en tegenstelling moeten zelf 
weer met elkaar in tegenstelling staan. Maar 
tegenstelling op zichzelf is geen tegenspraak; net- 
zomin als het een tegenspraak kon schijnen, dat 
zowel A als B zijn, netzomin kon het een tegen-
spraak zijn, dat zowel de eenheid als de tegenstel-
ling is. Deze zijn weer onder elkaar net zo 
belangrijk, de tegenstelling kan netzomin voor de 
eenheid, als de eenheid voor de tegenstelling 
wijken. 59*

In het noodzakelijke van god, zijn dus A en B als 
tegenstelling en in eenheid voorhanden, het wordt door 
deze drie principes gekenmerkt. Schelling spreekt van 
"de trias van principes in het noodzakelijke of de na-
tuur van god" 60*. Zowel de tegenstelling: het nege-
rende en het affirmerende principe, als het principe 
van de eenheid bestaan, ieder zelfstandig ten opzichte 
van elkaar, en werken op elkaar in. Men ziet dus dat 
de eerste natuur oorspronkelijk reeds in drie machten 
of potenties was verdeeld: de negerende potentie, de
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affirmerende potentie en de derde potentie: de een-
heid. Alle drie maken zij er aanspraak op het zijnde 
te zijn, geen van drieën willen zij zich ertoe beperken 
m het zijn te verblijven of met het zijnde te zijn.
Pas hier lokaliseert Schelling de tegenspraak die tot 
handelen dwingt: "Zonder tegenspraak nu zou er geen 
beweging, geen leven, geen vooruitgang zijn, maar 
eeuwige stilstand, een doodssluimer van alle krachten. 
(-) Zo zeker als er leven is, zo zeker is er tegen-
spraak in de eerste natuur." 61* Hoe is deze tegen-
spraak nu gestruktureerd?

Schelling gaat ervan uit dat het vanzelfsprekend is 
dat dat, wat aan het begin wordt gesteld, later onder-
geschikt wordt gemaakt. Het begin is begin voorzover 
het niet dat is, wat eigenlijk zou moeten zijn: het 
zijnde. Dat, wat aan het begin staat is dus dat, wat 
tot het niet-zijnde neigt. Oorspronkelijk is dus de 
negatie, de negatie van de affirmatie. De affirmatie 
(het ja, de liefde, het niet-werkzame) wordt als niet 
zijnde gesteld, het wordt gesteld als het zijnde, maar 
niet als zijnde het zijnde, maar als zijnde het niet 
zijnde (het wordt dus niet als niets gesteld). Het 
negerende principe: B (het nee, de eigenheid, het 
werkzame) negeert het affirmerende principe: A: "Het 
niet zijnde is slechts niet een ten opzichte van iets 
anders (objektief) zijnde, wel echter is het een in zich 
(subjektief) zijnde." 62* Algemener uitgedrukt: "Elk 
zijnde van een geringere graad verhoudt zich tot dat 
van een hogere (graad) als een niet zijnde (-)." 63* 
Deze negatie, A = B, is het begin, de eerste potentie, 
de potentie van de negatie: "(-) juist dat moet tot 
de grond van de openbaring worden gemaakt, wat alle 
openbaring negeert. (-) Zichzelf stellen als niet zijnde 
en zichzelf willen is daarom één en hetzelfde." 64*
Dit is het begin van het noodzakelijke van god, het 
is het begin dat onophoudelijk begint, dat sinds alle 
eeuwigheid begint, nog steeds voortduurt en ook nooit 
zal ophouden begin te zijn. Maar behalve eeuwige 
negatie is god ook eeuwige affirmatie, geeft hij zich 
oneindig en deelt hij zich oneindig mee.Tegen de 
negatie treedt dan ook de affirmatie op. De negatieve
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potentie (A = B) wordt daarbij niet opgeheven, maar 
blijft staan als de grond waarop de affirmerende 
potentie A2 zich verheft. Ook in de eerste, negatieve, 
potentie was een zijnde (A) gesteld, maar als passief, 
als Objekt. In deze tweede potentie verheft dit affir-
merende principe (A) zich tegen het negerende principe 
(B) om de negatie te overwinnen, maar niet te vernie-
tigen; om de negatieve potentie (A = B) tot haar 
grond te maken en zo in een hogere potentie (Az) 
te verkeren. Deze twee potenties: A = B en A2 
vormen tezamen de oertegenstelling. Maar met deze 
tegenstelling schijnt de eenheid van het wezen dat 
het noodzakelijke in god vormt verscheurd te zijn. 
Hoewel echter de tegengestelden elkaar oneindig ver 
staan, staan zij elkaar ook oneindig nabij: het affir-
merende principe vormt de bestaansgrond van het 
bestaan van het negerende principe, zoals de negatieve 
potentie de bestaansgrond vormt van het bestaan van 
de affirmatieve potentie. In deze zin neigen zij niet 
alleen tot tegenstelling, maar ook tot eenheid; zij 
stoten elkaar af, maar trekken elkaar ook aan. Deze 
eenheid, de derde potentie: A3, is boven elke tegen-
stelling verheven en ten opzichte van de tegenstelling 
ook onverschillig (gleichgültig). Zoals de eerste poten-
tie het eeuwige begin is, zo is deze derde potentie 
het eeuwige einde.

Hier aan haar einde gekomen, begint de gehele bewe-
ging weer opnieuw, want alle drie de potenties:
A = B, A2, A3, hebben hetzelfde recht het zijnde te 
zijn. Deze cirkelbeweging noemt Schelling het volko- 
menste begrip van het noodzakelijke, de natuur van 
god. Juist omdat het eeuwig begin en eeuwig einde 
is, kan men echter ook zeggen dat het zonder begin 
en zonder einde is, hij vergelijkt het daarom met het 
kloppen van een hart. Maar op deze wijze geraakt 
het eerste wezen niet tot het zijn, het blijft steken 
in het gemis aan, het verlangen naar zijn: "Wanneer 
het leven hier zou blijven staan, dan zou er niets 
anders zijn dan een eeuwig uit- en inademen, een 
voortdurende wisseling van leven en sterven dat geen 
waar bestaan is, maar slechts een eeuwige drift en
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ijver te zijn, zonder werkelijk zijn." 65*
Hoe komt het nu tot gods vrijheid? Alle drie de 
potenties maken er aanspraak op het zijnde te zijn, 
maar juist daarom komt geen van drie er werkelijk 
toe voortdurend het zijnde te zijn. Het gemis wortelt 
juist in hun verlangen. De enige oplossing van dit 
konflikt ligt daarin dat zij er alle drie gemeenschap-
pelijk en vrijwillig vanaf zien het zijnde te zijn, en 
dat de gehele konstellatie van de natuur met het 
lagere niveau van het zijn genoegen neemt. Daartoe 
zijn zij in staat omdat iets hogers dan zij zelf zich 
aan hen voordoet, iets dat boven alle potenties 
verheven is en als zodanig potentieloos is. Dit poten-
tieloze is gods vrijheid, vrijheid die in eerste instantie 
vrij is van verlangen, begeerte of natuur; in die zin 
is gods vrijheid niets. Het is niets omdat Schelling 
de zuivere vrijheid als niets beschouwt, het is een 
wil die niet wil, zuivere onverschilligheid (Indifferenz), 
die alles beheerst, maar door niets wordt beheerst, 
de uitdoving van het verlangen omdat het verlangen 
gestild, stilte, is: zuivere geest. Dat is gods vrijheid. 
Het is een wil die niets wil, die bijvoorbeeld ook de 
openbaring (nog) niet wil.

Hoe zijn nu vrijheid en noodzakelijkheid in god met 
elkaar verbonden? De natuur die naar het zijn ver-
langt, heeft tot gods zuivere geest geen relatie, behal-
ve deze: dat zij de mogelijkheid heeft tot de verwer- 
kelijkingsstof van gods vrijheid te worden. De noodza-
kelijkheid heeft de mogelijkheid ten opzichte van gods 
vrijheid als grond te dienen, en wel als Subjekt in de 
oorspronkelijke zin van het woord: sub - iectum, hypo- 
keimenon, substraat, grondslag. De gehele konstellatie 
van de potenties in gods natuur: A = B, A2, A3, die 
zich onderling als bestaansgrond tot bestaan verhou-
den, gaat nu als bestaansgrond dienen voor het bestaan 
van gods vrijheid. De potenties worden dus niet door 
het potentieloze opgeheven, maar dienen als bestaans-
grond voor het bestaan van het potentieloze. Noodza-
kelijkheid en vrijheid, natuur en geest, verhouden zich 
dus tot elkaar als bestaansgrond tot bestaan. Zo zijn 
noodzakelijkheid en vrijheid, natuur en geest in god
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met elkaar verbonden. De eerste potentie belichaamt 
daarbij de grondslag (Unterlage) voor de uiterlijke, 
lichamelijke natuur, de tweede potentie de grondslag 
voor de wereld van de geesten, en de derde potentie 
belichaamt de ziel of de band tussen god en wereld. 
Heerst in de natuur de tegenstelling van lichaam en 
geest, de eenheid van tegenstelling en eenheid vormt 
de ziel die de natuur van god met gods vrijheid ver-
bindt.

Alvorens nu een groot gedeelte van Schellings tekst 
over te slaan en over te gaan tot de behandeling van 
gods openbaring, wil ik even stilstaan bij de verhouding 
tussen bestaansgrond en bestaan, en bij Schellings her-
haalde opmerking dat de strijd van de wereld zich 
daarin uitdrukt dat het bestaan van iets nooit zijn 
bestaansgrond kan opheffen. Opheffen, AUFHEBEN, 
heeft naar men weet in Schellings tijd vooral in de 
filosofie van Hegel drie betekenissen: opheffen in de 
zin van ontbinden, vernietigen; opheffen in de zin van 
op een hoger niveau brengen, verheffen; en AUFHE-
BEN in de zin van bewaren. De struktuur van Hegels 
AUFHEBUNG gedraagt zich ook in deze volgorde: 
affirmatie, negatie, affirmatie: dat, wat aangetroffen 
wordt, wordt geaffirmeerd, vervolgens genegeerd en 
daarmee op een hoger niveau gebracht, om vervolgens 
weer geaffirmeerd te worden, weliswaar bewaard, 
maar bewaard in een andere staat dan aangetroffen.
Bij Schelling is dat niet zo: er vindt geen AUFHE-
BUNG plaats. Barbaarse principes worden overwonnen, 
maar met vernietigd, omdat de barbaarse principes, 
de bestaansgrond, ten grondslag liggen aan het be-
staan, aan de beschaving. Juist omdat zij het leven 
bedreigen, zijn zij er ook toe in staat het voort te 
stuwen. Maar ik geloof dat men dit verschil tussen 
Hegel en Schelling met al te zeer moet overschatten. 
Als Hegel leert ook Schelling de identiteit van identi-
teit en differentie, zij het in een andere vorm, name-
lijk als eenheid van eenheid en tegenstelling. Als bij 
Hegel leiden de differenties tot identiteiten, alleen 
bij Schelling blijven de differenties staan en worden 
zij niet opgeheven, niet AUGEHOBEN. Schelling kent
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dus naar mijn mening aan de differenties een groter 
gewicht toe dan Hegel. Men kan dit wellicht aan een 
korte passage uit DIE WELTALTER illustreren, die 
IDEENLEHRE is getiteld. Schelling wil de idee, idea, 
in de oorspronkelijke betekenis begrijpen als gezicht 
en gezichtsveld, ideeën als oerbeelden en eerst van 
daaruit als begrippen (Hegel). Oerbeelden die nog 
steeds voorhanden zijn, en zijn begrepen in hun onop-
houdelijke zelfverwerkelijking. Over deze ideeen 
schrijft hij nu:

De produktie (Erzeugung) van zulke oerbeelden 
is een noodzakelijk moment; maar noch vergaan 
zij na dit moment, noch blijven zij reeds, maar 
het moment zelf blijft eeuwig, omdat elk volgend 
(moment) het voorafgaande (moment) vasthoudt 
of in zich begrijpt; en zo ontspruiten aan het 
binnenste van de scheppende natuur deze oerbeel-
den nog altijd net zo fris en levend als voor de 
tijd. Nog thans toont zich de natuur als geheel 
en al visionair, en moet het (namelijk visionair 
E.B.) zijn, omdat zij in het voorafgaande reeds 
naar het toekomstige ziet; zonder deze eigenschap 
zou het onloochenbaar doelmatige in het indivi-
duele en het geheel, haar algemene en bijzondere 
technicisme volledig onbegrijpelijk zijn. 66*

Hoe komt het nu tot de werkelijke zijns-aanname, 
tot de openbaring, tot de geboorte van god? Schelling 
behandelt allereerst de mogelijkheid van de openba-
ring. Zoals wij hebben gezien is god de eeuwige vrij-
heid omdat hij zich ten opzichte van het zijn als het 
nee, het ja en hun eenheid verhoudt. Deze onderschei-
dingen zijn geen onderscheidingen van het wezen, maar 
van de verhouding van het éne wezen (van god) ten 
opzichte van het zijn. Dat god zich ten opzichte van 
het zijn zowel als ja, als nee en als hun eenheid ver-
houdt, dat is de voorwaarde voor zijn vrijheid. Zou 
dat niet zo zijn, dan zou hij het zijn ofwel noodzake-
lijk moeten affirmeren, ofwel noodzakelijk moeten 
negeren en zou hij niet vrij zijn. Het potentieloze 
is er ten opzichte van de potenties opdat er een nood-
zakelijke wereldgrond is, en opdat alles wat werkelijk
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is slechts door de allervrijste goddelijke wil is. In god 
zijn dus noodzakelijkheid en vrijheid met elkaar ver-
enigd. Hoe komt het echter tot de mogelijkheid van 
een openbaring die alleen maar vrij is? Hoe kan deze 
tegenspraak worden opgelost? Schelling kiest hier weer 
voor de oplossing die hij bij elke tegenspraak heeft 
gekozen: namelijk dat hij het noodzakelijke tot be-
staansgrond van het bestaan van de vrijheid maakt.
Het eerste gaat als fundament vooraf, het tweede 
volgt als het gefundeerde. Maar daar bestaansgrond 
en bestaan niet van dezelfde tijd zijn, niet op hetzelf-
de ogenblik plaatsvinden, anders uitgedrukt: daar het 
bestaan van de vrijheid de bestaansgrond van de nood-
zakelijkheid niet opheft, kan er dus niet sprake zijn 
van één tijd. Schelling zegt dan ook zeer konsekwent 
dat bestaansgrond en bestaan tegelijkertijd daar zijn, 
maar in verschillende tijden:

De verleden tijd is geen opgeheven tijd; het ver-
leden kan weliswaar niet als een heden, wel echter 
moet het als een verleden met het heden tegelij-
kertijd zijn; het toekomstige is weliswaar niet als 
een thans zijnde, wel echter is het met het heden 
als een toekomstig zijnde tegelijkertijd, en het 
is even ongerijmd, het verleden - zijn als het toe-
komstig - zijn als een volledig nietzijn te denken. 
67*

In deze meertijdigheid waarin verleden, heden en toe-
komst, de bestaansgrond en het bestaan toch tegelij-
kertijd zijn, onstluit de eeuwigheid zich in tijd 
("schliesst sich Ewigkeit in Zeit auf" 68*). De éne 
eeuwigheid wordt door deze tegenspraak opengebroken 
om in een opeenvolging van eeuwigheden de tijd, de 
tijd van de wereldtijdperken, te vormen. Zoals wij 
hebben gezien laat Schelling telkens de noodzakelijk-
heid als bestaansgrond van het bestaan van de vrijheid 
optreden, anders uitgedrukt: overal triomfeert de vrij-
heid over de noodzakelijkheid zonder haar echter te 
vernietigen. Hieruit volgt dat in dezelfde akt waarin 
god tot de openbaring besloot, tegelijk door god be-
sloten werd het eeuwige nee als bestaansgrond van zijn 
eeuwige ja te nemen, en daarmee dat de liefde de
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eeuwige negatie van het uiterlijke zijn, van de natuur 
zou overwinnen. Hierin ligt de mogelijkheid van gods 
openbaring die zich in de geschiedenis en als geschie-
denis voltrekt:

In één en dezelfde ondeelbare akt moest worden 
begrepen (erkannt), dat wanneer god zich wilde 
openbaren hij zich slechts als eeuwig nee, als 
eeuwig ja én als de eenheid van beide zou kunnen 
openbaren; in dezelfde (akt) werd begrepen 
(erkannt), dat deze openbaring slechts overeenkom-
stig tijden (nach Zeiten) of in een opeenvolging 
zou kunnen geschieden, en dat juist dét aan het 
begin zou moeten worden gesteld, wat zojuist was 
overwonnen, het noodzakelijke van de vrijheid van 
god, het nee van al het uiterlijke zijn en inzover 
van alle openbaring (want zonder overwinning is 
geen begin): dat alles was vervat in één en dezelf-
de beslissing, tegelijk de vrijste en onweerstaan-
baarste, door een wonder van de eeuwige vrijheid, 
die slechts zichzelf grond, dus haar eigen nood-
zakelijkheid is. 69*

Wij zijn reeds van de mogelijkheid naar de realiteit 
van de openbaring overgegaan. De openbaring voltrekt 
zich als geschiedenis, als de geschiedenis van poten-
ties. De openbaring bestond in haar begin daarin dat 
god wat noodzakelijk aan hem was ontkende en zo 
het noodzakelijke tot bestaansgrond van het bestaan 
van zijn vrijheid maakte, of in een formule 70* uitge-
drukt:                                 A3 

                                              _______________     B 
 A2 = (A = B)
In deze formule wordt uitgedrukt dat Schelling de 
openbaring zo opvat, dat god daarin zijn noodzakelijk-
heid als bestaansgrond van het bestaan van zijn vrij-
heid heeft genomen, en zo in de natuur het zijnde 
is, terwijl de natuur slechts het zijn van god is. In 
het iets eerder geschreven ÜBER DAS WESEN DER 
MENSCHLICHEN FREIHEIT zegt Schelling dat in het 
goddelijke verstand een systeem is (dat lijkt mij 
bovenstaande formule te zijn), maar dat god zelf niet 
een systeem is, maar leven. Gods existentie kan
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zonder deze voorwaarde geen werkelijke, geen persoon-
lijke existentie zijn. Alleen, en hier ligt het fundamen-
tele verschil tussen god en de mens, heeft god zijn 
bestaansvoorwaarde, zijn bestaansgrond in zichzelf, 
terwijl de mens dat niet heeft. Zowel in god als in 
de mens ligt deze grond van duisternis, alleen heeft 
god haar zelf in zijn macht, terwijl de mens de strijd 
van noodzakelijkheid en vrijheid moet uitvechten. De 
mens kan echter deze bestaansgrond nooit in zijn 
macht krijgen, hoewel hij in het kwaad daarnaar kan 
streven. Het kwaad komt niet van god, maar het is 
wel voor zijn openbaring noodzakelijk. Vandaar de 
melancholie die zowel de natuur als de geschiedenis 
beheerst:

De mens krijgt de voorwaarde nooit in zijn macht, 
hoewel hij in het kwaad daarnaar streeft; zij is 
een aan hem slechts geleende, een van hem onaf-
hankelijke (voorwaarde); vandaar dat zijn persoon-
lijkheid en zelfheid zich nooit tot de volmaakte 
akt kan verheffen. Dit is de aan al het eindige 
leven klevende treurigheid, en hoewel ook in god 
een tenminste relatief onafhankelijke voorwaarde 
is, toch is in hem zelf een bron van treurigheid, 
die echter nooit tot werkelijkheid komt, maar 
slechts tot de eeuwige vreugde van de overwin-
ning dient. Vandaar de sluier van zwaarmoedigheid 
die over de gehele natuur is uitgebreid, de diepe 
onvernietigbare melancholie van al het leven. 
Vreugde moet in leed, leed in vreugde verkeren. 
Wat daarom slechts uit de voorwaarde of de grond 
komt, komt niet van god, hoewel het voor zijn 
bestaan noodzakelijk is. 71*
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VII

Zo hebben wij gezien dat Schellings systeem van de 
vrijheid berust op een kritische verbinding van 
Spinozas natuur- en Fichtes ik-begrip. Hoe stelde 
Schelling zich deze verbinding voor? Laat ik om dit 
te veraanschouwelijken nogmaals de begrippen die 
onder het realisme en onder het idealisme vallen, 
opnoemen 72*:

realisme idealisme
Spinoza Fichte
natuur geest
niet-ik ik
reëel ideëel
Objekt Subjekt
zijn zijnde
ding rede
lichaam ziel
barbarij  kultuur
onbewust  bewust
GROND EXISTENTIE

Hoe verhouden deze twee series termen zich tot 
elkaar? Zij verhouden zich zo tot elkaar dat het 
idealisme het realisme moet overwinnen, maar wel 
zo dat het idealisme het realisme tot grond, tot fun-
dament maakt. Alleen wanneer het idealisme het 
realisme tot grond heeft, laat zich het ontstaan van 
de subjektiviteit en daarmee van de vrijheid uit de 
natuur verklaren. Deze verhouding waarin het ik de
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natuur tot grond neemt en waarmee tevens het 
ontstaan van het ik uit de natuur wordt verklaard, 
noemt Schelling KATABOLE:

Zonder enige onderwerping, zonder katabolè 
waardoor een eerder bestaande tot grond gelegd 
of gemaakt wordt, is geen enkel begin mogelijk. 
Het griekse werkwoord (-) verenigt inderdaad 
de verschillende betekenissen van onderwerping, 
van ten-grondslag-legging en van begin (-). 73*

De menselijke vrijheid komt dus daarin tot uitdruk-
king dat de reeds als grond heersende grond door 
de existentie ten grondslag wordt gelegd, tegelijker-
tijd wordt onderworpen maar in deze akt eerst grond 
voor iets anders wordt, namelijk voor de existentie. 
Slaagt de menselijke existentie er niet in deze akt 
te voltrekken, dan heerst de grond voor zichzelf en 
vervalt de mens tot het kwaad. Door de voltrekking 
van de katabolè legt het Subjekt zich het Objekt ten 
grondslag, maar wordt ook het Objekt op zijn beurt 
Subjekt, omdat het als grondslag (hypokeimenon) en 
dus als Subjekt funktioneert. Deze denkfiguur voltrekt 
zich niet alleen op ontologisch niveau, maar ook op 
het niveau van de spekulatieve logika. Het Subjekt 
verhoudt zich tot het predikaat, de antecedens ver-
houdt zich tot de consequens als grond tot existen-
tie. In de copula, S is P, verbergt zich de figuur 
van de katabolè. Daarin ligt Schellings revolutionering 
van de subjektiviteit: subjektiviteit betekent niet 
alleen ik-heid, maar naar de oorspronkelijke griekse 
zin van het woord ook grondslag. In de katabolè 
wordt de natuur weliswaar onderworpen, maar in 
deze onderwerping wordt de natuur zelf ook onder-
werp, grondslag, en dus ik. De katabolè kan dus ook 
niet alleen de vrijheid van het ik, maar ook de vrij-
heid van de natuur garanderen; een proto-marxisti- 
sche kritiek op de uitbuiting van de natuur door de 
mensen en dus op de uitbuiting van de mensen 
onderling, lijkt mij aldus te zijn geleverd. Vrijheid 
als kenmerk van ik én natuur, betekent vrijheid voor 
alle zijnden; Schelling kan dus het zijn zelf als vrij-
heid of als aangelegd op vrijheid denken, Hegel kan
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dat niet en in het onderscheid tussen de denkfiguren 
van de katabolè en de AUFHEBUNG laat zich dan 
ook een belangrijk onderscheid tussen Schelling en 
Hegel denken.

Dat de metafysika van de vrijheid is gefundeerd in 
de metafysika van het kwaad als de mogelijkheid 
en de werkelijkheid van de mislukking van de exis-
tentie over de grond te heersen, zó dat de grond 
voor zich heerst, brengt een belangrijke transformatie 
in de geschiedenis van het denken teweeg. Want 
op deze wijze laat zich de moraal niet denken.
Eerder is het zo dat de moraal door de geschiedenis 
wordt afgelost. De spanning van grond en existentie 
is immers de spanning van natuur en kultuur, en 
daarmee de dialektiek van de geschiedenis. Velen 
zouden Schelling ondanks zijn reflekties over goed 
en kwaad als een immoralist beschouwen want zijn 
richtsnoer voor het handelen luidt dat men altijd 
datgene wat de existentie en daarmee de ontwikke-
ling van de geschiedenis bedreigt op een dusdanige 
manier moet onderwerpen dat het de existentie en 
daarmee de ontwikkeling van de geschiedenis juist 
mogelijk maakt. Uit deze opvatting dat slecht is 
wat het verloop van de geschiedenis in de weg staat, 
laat zich geen ethiek in de traditionele zin van het 
woord ontwikkelen. Deze opvatting lijkt mij de voor-
bode van Nietzsches dictum dat wij niet op kosten 
van de toekomst mogen leven.

Maar er is een zwaarwegend probleem dat Schellings 
onderneming in de waagschaal stelt en zijn vrijheids- 
filosofie uiteindelijk naar zijn eigen termen doet mis-
lukken: GROND EN EXISTENTIE VORMEN EEN 
OORSPRONKELIJKE DIFFERENTIE, de katabolè 
geeft wel hun onderlinge verhouding, maar niet hun 
onderlinge verbinding aan. Schelling geeft zelf het 
probleem schitterend aan:

Wij stoten hier tenslotte op het hoogtepunt van 
het gehele onderzoek. Reeds lang hoorden wij 
de vraag: waartoe moet toch dit eerste onder-
scheid dienen tussen het wezen voorzover het
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grond is en voorzover het existeert? (-) Er moet 
vóór alle grond en vóór alle existentie, dus über-
haupt vóóf alle dualiteit, één wezen zijn; hoe 
kunnen wij het anders noemen dan de oergrond 
(Urgrund), of veeleer ongrond (Ungrund)? (-) Daar 
het (éne wezen) aan alle tegenstellingen vooraf-
gaat kunnen deze (tegenstellingen) daarin niet 
onderscheidbaar, noch op een of andere wijze 
voorhanden zijn. Het (éne wezen) kan daarom 
niet als de identiteit, het kan slechts als de 
absolute indifferentie van beide worden geken-
merkt. 74*

Schelling wil het onderscheid van grond en existentie 
niet als oorspronkelijke differentie denken, maar in 
plaats daarvan een oorspronkelijke identiteit die aan 
deze differentie voorafgaat. Deze oorspronkelijke 
identiteit is beslist niet god, want ook god kent het 
onderscheid van grond en existentie, zij het niet 
zoals de mens de scheiding van beide (de mogelijk-
heid en de werkelijkheid van het kwaad). Deze predi- 
kaatloze ongrond gaat nog als oorsprong aan god 
vooraf, een theologisch monstrum. Predikaatloze 
ongrond, datgene wat het niet-zijn van de tegenstel-
lingen behelst en daarom geen predikaat heeft 
behalve de predikaatloosheid: niet-zijn, maar nog 
geen niets. Schelling zou nu de eenheid van het zijn 
moeten opgeven en de differentie als zuivere oor-
sprong moeten aannemen, maar hij kiest - naar mijn 
mening ten onrechte - voor een onzuivere identiteit: 
de indifferentie, de on-verschil-ligheid. Anders dan 
na hem Nietzsche en Heidegger weigert Schelling 
de grondeloosheid en de ongefundeerdheid van het 
denken als uitgangspunt te nemen. Deze gebeurtenis 
laat zich nu tenminste op twee manieren interprete-
ren. De eerste is die van Heidegger die deze gebeur-
tenis als mislukking interpreteert:

Dat is de moeilijkheid die in de latere onderne-
mingen van Schelling ten aanzien van het geheel 
van de filosofie steeds duidelijker wordt, de 
moeilijkheid waaraan hij mislukt en schipbreuk 
leidt (scheitert). En deze mislukking toont zich
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daarin dat de momenten van de zijnsvoeg, grond 
en existentie en hun eenheid, niet alleen steeds 
minder verenigbaar worden, maar meer nog: 
vooral zo ver uit elkaar worden gedreven, dat 
Schelling in de star geworden overlevering van 
het westerse denken terugvalt zonder haar schep-
pend te veranderen. Wat echter deze mislukking 
zo belangrijk maakt, is het feit dat Schelling 
daarmee slechts moeilijkheden zichtbaar maakt, 
die reeds aan het begin van de westerse filosofie 
gesteld, en door de richting die dit beginnen aan-
neemt, als vandaaruit onoverwinnelijk gesteld 
zijn. Dat betekent voor ons dat een tweede begin 
door het eerste noodzakelijk wordt, echter 
slechts in de volledige verandering van het eerste 
begin, nooit door een alleen-maar-laten-staan 
daarvan mogelijk is. 75*

Heidegger interpreteert het mislukken van Schelling 
dus zo, dat sindsdien het denken zich op een andere 
wijze aan iets anders moet oriënteren; zonder echter 
Schellings onderneming aan de vergetelheid prijs te 
geven. Eerder is het zo dat volgens Heidegger een 
nieuw denken zonder de receptie van Schelling 
onmogelijk is. Een andere mogelijkheid is deze, 
Schellings mislukking als een triomf te beschouwen. 
Als een triomf beschouwt Jähnig Schellings denken: 

Schelling heeft (in tegenstelling tot Hegel E.B.) 
ten eerste gezien dat handelen, vrijheid, geschie-
denis met het cartesiaans-dialektische principe 
van een noodzakelijke ontwikkelingssamenhang 
onverenigbaar zijn, positief gezegd: dat waarheid 
primair een zaak van het handelen, en eerst 
secundair een zaak van het weten is. En hij 
heeft ten tweede de grond van deze stand van 
zaken onderkend: de onophefbare (unaufhebbare) 
en zinvolle differentie tussen de mens en de 
absolute rede, de differentie die de grond, nauw-
keuriger: de afgrond van de vrijheid uitmaakt.
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Deze beide interpretaties, de ene van Heidegger,
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dat Schellings mislukking een nieuw denken noodza-
kelijk maakt, de andere van Jähnig, dat Schellings 
triomf de moderniteit ontsluit, vormen de twee polen 
tussen welke elk Schelling-onderzoek oscilleert. Ik 
tendeer het meest naar het standpunt van Heidegger. 
Heidegger ontdekt in Schellings filosofie van de 
vrijheid een metafysika. Een metafysika die welis-
waar enerzijds in de traditie van de metafysika als 
onto-theologie staat, die theologisch naar de grond 
van het zijnde in het geheel, en ontologisch naar 
het wezen van het zijnde als zodanig vraagt, maar 
anderzijds in de traditie van de metafysika, althans 
wat de subjektiviteit betreft, een aanzienlijke trans-
formatie teweeg brengt. Schelling begrijpt immers 
de subjektiviteit niet, zoals voor hem, als voorstel-
ling, of als zich verwerkelijkende geest, maar in de 
oorspronkelijke griekse zin als hypokeimenon, als 
grondslag, als bestaansgrond voor het bestaan van 
iets anders. De natuur is bij Schelling het Subjekt 
van de geest, het niet-ik het Subjekt van het ik, 
de realiteit het Subjekt van de idealiteit, het Objekt 
het Subjekt van het Subjekt, het zijn het Subjekt van 
het zijnde, het ding het Subjekt van de rede, de 
grond het Subjekt van de existentie. Als alle andere 
idealisten laat hij weliswaar de geest over de natuur 
triomferen, het ik over het niet-ik, het ideële over 
het reële, het Subjekt over het Objekt, het zijnde 
over het zijn, de rede over het ding, de existentie 
over de grond, maar dat neemt niet weg dat alles 
waarover getriomfeerd wordt, niet vernietigd wordt, 
maar als bestaansgrond blijft staan. Het zijn voor 
hem enerzijds de barbaarse principes die de bescha-
ving eerst mogelijk maken, maar anderzijds is het 
voor hem ook de reden tot een voortdurende melan-
cholie die de geschiedenis nooit in onze tijd zal 
kunnen overwinnen. Hierin ligt de bijzondere positie 
die Schelling temidden van het duitse idealisme 
inneemt: dat hij het Subjekt in de oorspronkelijke 
zin als hypokeimenon denkt, en dat hij de vrijheid 
niet zozeer als een predikaat van de mens, maar 
vooral als het zijn van het zijnde zelf denkt.
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Aan het slot van dit opstel wil ik nogmaals op de 
woorden van Schelling wijzen over "een wereld, die 
nog slechts beeld, ja beeld van het beeld, een niets 
van het niets is, een schaduw van de schaduw". De 
ervaring van het nihilisme korrespondeert voor 
Schelling met de ervaring dat de wereld verscheurd 
is. Voor hem was de opgave van het denken en van 
de revolutie die in het denken begrepen is, de een-
heid van de uiteengevallen wereld te herstellen. Als 
één der eersten heeft hij de verscheurdheid zonder 
verzoening gezien en de ervaring van het nihilisme 
als realiteitsverlies op haar begrip gebracht, en in 
het verzet daartegen een filosofie van de vrijheid 
ontwikkeld die wellicht de enige is die deze naam 
waardig is.
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A a n h a n g s e l  I
SCHEMA BIJ HET ALGEMENE DEEL 
VAN DE FILOSOFIE VAN DE KUNST
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A a n h a n g s e l  I I
SCHEMA BIJ HET BIJZONDERE DEEL 
VAN DE FILOSOFIE VAN DE KUNST
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