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Om de kosmos te begrijpen moeten wij
uitgaan van de realiteit, zoals deze ons
door de sterrenkunde gegeven wordt, en
moeten wij niet enkel abstract deduceren.
De sterrenkunde herleidt het heelal tot
wiskundige formules.

Aangezien het heelal eindeloos is en zijn
moet - omdat het het heelal is - werkt de
sterrenkunde met het gekromde heelal,
omdat de in zich gesloten kromme onein-
dig is. Natuurlijk is het heelal geen bol.

Dat de getallen, waarmede de sterren-
kunde werkt, zo groot zijn moge op het
eerste gezicht verbijsteren, op den duur
went men aan deze geweldige reeksen
nullen. Dergelijke grote getallen vallen vol-
komen buiten ons voorstellingsvermogen
en maken derhalve geen blijvende indruk.
Wiskunde is koel en nuchter.

Hier volgen enkele cijfers:
Aarde - middellijn +/- 13.000 K.M. 
Omtrek +/- 40.000 K.M.
Zon 109 x die van de aarde. Inhoud
1.300.000 x de aarde. Lichtsterkte: 3000
quadrillioen kaarsen (Een quadrillioen =
1.000.000 x 1.000.000 x 1.000.000 x
1.000.000). Oppervlakte-temperatuur 
+/- 5700 gr C. Kerntemperatuur 20 à
40.000.000 gr C.

De eerstvolgende zon (ster) ligt op een
afstand van vier lichtjaren 
(= 40.000.000.000.000 K.M.) van ons af.
Dit is de ster Alpha in het sterrenbeeld
Centaur. Afstand Aarde - Zon: 150 millioen
K.M., Jupiter- Zon: 800 millioen K.M.

Men onderscheidt: rode sterren: 
oppervl.temp.  2 à 3000 gr C.
oranje oppervl. temp. 3000 gr C.
gele oppervl. temp. 6000 gr C.
witte oppervl. temp. 10.0000 gr C.
blauwe oppervl. temp. 20.0000 gr C.
en hoger.

De grootte der sterren varieert van su-
pergiganten tot dwergen. De ster Betel-
geuse in Orion is een rode reus ( geen
super-gigant). Zijn middellijn is 300 x die
van onze zon en hij is 25.000.000 x zo

groot. In 1931 werd de grootste (thans be-
kende) supergigant ondekt met een mid-
dellijn van 3000 x die der zon. Sinds 1538
zijn er ook zwarte sterren ontdekt. De
eerst ontdekte heeft een middellijn van
2.869.000.000 K.M.

Verder onderscheidt men sterrenhopen
en sterrennevels, beiden sterrenstelsels.
De sterrennevel in Andromeda staat
800.000 lichtjaren van ons af.

Wij behoren tot het sterrenstelsel: 
de Melkweg, waartoe naar schatting 100
milliard sterren behoren. Er zijn tot nu toe
ca.100 millioen nevels ontdekt.

Een nova is een ster, die ontploft. Er zijn
ook supernovae wier lichtsterkte tijdens de
ontploffing kan aanzwellen tot
100.000.000 X die der zon. Na de ontplof-
fing van novae en supernovae blijven klei-
nere sterren over. Bij een gewone nova
resteert een witte dwerg. In het sterren-
beeld De Voerman wordt een supergigant
vergezeld door een witte dwerg.

De wetenschap is kennis door oorzaken.
Alles heeft een oorzaak, ook de oorzaak
zelf. Haar oorzaak is haar gevolg, want
door het gevolg wordt zij oorzaak. Zonder
gevolg zou zij het niet zijn. Volgens de we-
tenschap moet dus ook het heelal een
oorzaak hebben, waardoor het ontstaan
is, zodat het bestaat.

---
Bestaan is niet wat het woord uitdrukt -
standhouden, maar het is ontstaan en ver-
gaan. Het Heelal als zodanig bestaat niet,
is dus op zichzelf niet vergankelijk. Het
bestaat slechts op deze wijze van het be-
staan der bijzonderheden, der bijzondere
vergankelijkheden.
De sterrren en natuurkundigen werken
met de begrippen: 
aantrekken en afstoten; op het gebied der
electriciteit met positief en negatief.
Aantrekken - drang tot vereniging, tot een-
heid. Afstoten - drang tot zelfstandigheid,
zelfhandhaving.

Om te kunnen aantrekken moet de aan-
trekkende een zelfstandigheid zijn.Het
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zelfstandig bestaande is zelf een eenheid,
tevens deelbaar, dus een veelheid.
Het zelfstandige zoekt zichzelf en het
identieke, want het is het identieke op zijn
wijze. Het ontkent het andere, maar om
het te kunnen ontkennen, moet het het 
erkennen voor wat het is.

Ontkennen - neen zeggen. 
Erkennen - ja zeggen. Negatief en 
positief. Deze tegenstrijdigheid laat zich
begrijpen als spanning.
Het evenwicht tussen de zelfstandigheden
laat zich begrijpen als rust in eenheid,
waarbij het een en het ander onderschei-
den en gescheiden zijn.

Omdat alles het identieke zoekt, is alles in
beweging. Natuurlijke spanning is dyna-
misch. Verwerkelijking ervan is energie.
De natuur is altijd zeer energiek aan het
bewegen; is op natuurlijke wijze rusteloos.
De mechanische natuur mechanisch.
De zelfstandige veeleenheid wentelt me-
chanisch om een mathematisch (ideëel)
middelpunt. Er is ook het wentelen om
reëele middelpunten. Het aantrekken en
afstoten is de z.g. zwaartekracht.

Ons zonnestelsel is een veeleenheid.
Doordat de afstanden tussen de samen-
stellende delen zo groot zijn, kunnen we
er doorheen kijken, maar ook als we dit
niet kunnen, is er ruimte.
Ruimte is aanschouwelijke leegheid, lege
aanschouwelijkheid en gaat vanzelf over
in het niet-aanschouwelijke en enkel denk-
bare, zowel in het grote als in het kleine.
De ruimte ontkent zich tot punt. Aangezien
dit ruimteloos is, is het geen ruimte meer
en dus iets anders - het tijdpunt, tijdstip.
Alles wat natuurlijk is, is tijdelijk-ruimtelijk
en deze eenheid is de plaats. Omdat alles
beweegt, heeft niets een vaste plaats.
Alleen als iets ten aanzien van iets anders
niet meer beweegt, heeft het t.a.v. dat iets
een vaste plaats. Ruimte en tijd zijn te be-
grijpen als het begin van het zich stellen
der natuur Het begin is abstracte gesteld-
heid. Eerste, natuurlijk-concrete gesteld-

heid is het licht. Het natuurlijk gestelde is
verschijnsel. Het licht is het eerste ver-
schijnsel, een schijnsel van niets, dat de
schijn heeft iets te zijn en dit iets slechts is
als schijn. Is het licht materie? Volgens
Einstein is materie electrische spanning.
Wat is electriciteit? Te begrijpen als na-
tuurlijke verdeeldheid en de onrust zelve,
waartegenover het magnetisme rustige
verdeeldheid is. Electriciteit is de energie,
die zich tracht te stellen, maar de gesteld-
heid onmiddellijk weer opheft - een
voortdurend trillen. Trillen is plaats ontken-
nen en dus zoeken.

---
Als Worden tracht het Zijn zich waar te
maken. Dit proces is altijddurend.

Was het Zijn geen Worden, dan zou het
onwaar zijn.

Wat Heelal genoemd wordt, is veeleen-
heid van veranderende verschijnselen, 
altijddurende schepping. De schepping
was niet in zes dagen voltooid.

Ook is dit Heelal geen goddelijke gril.
Het moet zijn en het is, was en zal zijn; 
er is geen voor en na.

Het is ruimtelijk-tijdelijk, maar gaat
ruimte en tijd ook te buiten.

Ruimte en tijd zijn te begrijpen als begin
van het natuurlijke. Het begin van iets, is
het niet-zijn ervan. Ruimte en tijd verhou-
den zich als uiterlijk en innerlijk. De ruimte
is aanschouwelijk, maar de aanschouwe-
lijkheid ervan is zonder meer en heft zich-
zelf op tot denkbaarheid. Alles wat zonder
meer is, is eenzijdig en heft zich op. 
Hetzelfde geldt voorde niet-aanschouwe-
lijke tijd.

Licht is het verschijnsel als zodanig. Het
is het eerste natuurlijke verschijnsel. Te
zeggen is, dat de ruimte een verschijnsel
is, maar dan verschijnsel van niets, geheel
leeg. Als eerste natuurlijke verschijnsel is
het licht opheffing van het begin van het
natuurlijke; daarom zijn ruimte en tijd
erin opgeheven, is het overal en heeft ab-
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solute snelheid. Aan het licht laat zich der-
halve begrijpen het zich absoluut uitbrei-
den, dus middelpunt ontvluchten.

Het bepaalde (gekleurde) licht is niet
meer het licht in het algemeen. Zich bepa-
lend ontkent het zijn algemeenheid,
ontkent het zichzelf, waardoor het zicht-
baar wordt.

Het absolute licht is het zuivere. Zich
ontkennend wordt het onzuiver: gekleurd,
maar houdt ook op de absolute uitgebreid-
heid en het middelpunt absoluut
ontvluchten: het trekt zich samen: de zon-
nen. Samentrekken is negatie van uitbrei-
ding. Het licht, dat zich samentrekt laat
dus de spanning aan zich bedenken, 
maar ook dat het ding wordt, zakelijkheid.

Het begin van de zakelijkheid is de niet-
zakelijke zakelijkheid: electriciteit.
Zakelijk worden is zakelijk gesteld worden,
zich zakelijk stellen. Het abstracte zakelijk-
stellen (het begin ervan) is de electricitelt,
die als trilling is; zich stellen en opheffen
tevens - het zich opheffen door zich te
stellen en andersom.

Een Zon is een electrisch spannings-
veld, dat bezig is te verzakelijken, omdat
de zelfnegatie van het licht voortgaat
en niet ergens stil houdt, aangezien Zijn
Worden is, ook het Zijn der negatie.

Lichttrilling als trilling van schijn, als 
irreëele trilling dus, negeert zich tot reëele
trilling - electriciteit: onzakelijke zakelijk-
heid (terwijl het licht is onzakelijke schijn
van zakelijkheid, d.w.z. onzakelijke onza-
kelijkheid).

De onzakelijke zakelijkheid negeert zich
tot zakelijkheid zonder meer; een zich za-
kelijk stellen, dat nog geen werkelijk
gesteld zijn is: het (vluchtige) gas is ge-
steld, maar ook weer niet; de vluchtigheid
overweegt. (Het licht is absoluut vluch-
tig) Het gas heeft nog geen bepaalde
vorm, is vormloze bepaaldheid. Anders
gezegd: de vorm is die der onbepaald-
heid, is ontkenning van bepaalde vorm.

Het zoeken hiervan is de vloeistof; vloei-
stof is aanvankelijk gestelde vorm.

Definitief gesteld is de vorm als de mate-
rie. (In den grond der zaak is alle materie
electrische spanning, zegt Einstein).
Een zon als electrisch spanningsveld is
bezig materie te worden. De electrische
onrust is bezig zich op te heffen door 
definitieve vormgeving.

---
Het ontstaan der planeten wordt door de
Engelsen Hoyle en Lyttleton als volgt ver-
klaard: De grootste hoeveelheid materie in
het heelal is niet in de sterren maar in de
open ruimten tussen de sterren; deze
interstellaire materie is ijler dan een labo-
ratoriumvacuüm. Als een ster teveel van
deze materie verzamelt, is hij gedwongen
zijn waterstof - de sterren bestaan volgens
hen meestal uit waterstof - te snel om te
zetten in helium. Als alles is omgezet, be-
gint hij zich samen te trekken, wordt
steeds heter, gaat steeds sneller draaien
en stoot tenslotte gedeelten af, of komt tot
kernreacties, die helium omzetten
in ijzer en uranium, waardoor de tempera-
tuur plotseling daalt met als gevolg een
explosie. Deze ontploffende sterren heten
novae. Bij een nova blijft een witte dwerg
over, die langzaam uitdooft. Bij een super-
nova ontstaat een zonnestelsel met plane-
ten. Volgens deze Engelsen zijn er dus
meer zonnestelsels, wat overigens vanzelf
spreekt, omdat in de natuur zich alles her-
haalt. Zij is in de vorm der veelheid.

Ons zonnestelsel kent negen planeten,
waarvan sommigen een of meerdere
manen hebben.

Een planeet, die zich rechtstreeks tot de
zon verhoudt, wordt geleidelijk zwaarder.

Een maan, die zich tot haar planeet ver-
houdt, geleidelijk lichter.

Mars is kleiner dan de aarde en daar-
door sneller "oud" geworden. Jupiter is
groter en daardoor "jonger". De vulcani-
sche activiteit is er nog geweldig sterk, 
terwijl zij zeer snel om haar as wentelt:
een etmaal duurt er 10 aardse uren. De
ringen van Saturnus zijn restanten van
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een verbrijzelde maan. Het verbrijzelen is
gevolg van het overschrijden van de
gevaargrens, d.w.z. het komen binnen de
zone, waarin de aantrekkingskracht der
planeet zo groot is, dat zij de maan in
stukken trekt.

De kometen. Het opvallendste is de
staart, die echter slechts te voorschijn
komt, als de komeet in de buurt van de
zon komt en erom heen gaat. De sterren-
kundigen verklaren het verschijnsel, dat
de staart van de zon is afgekeerd, uit de
lichtdruk door de zon op de komeet uitge-
oefend. Deze verklaring kan ons slechts
matig interesseren. 
Wij constateren, dat de komeet in de 

nabijheid der zon deze negeert door van
haar weg te stromen; en verder dat zij na
in haar nabijheid geweest te zijn, zo ver
mogelijk van haar wegvlucht, dat zij dus
het licht en het licht-zijn (niet zwaar zijn)
negeert en dus bezig is donker en zwaar
te worden.

In hoeverre haar deze poging tot zelf-
standig worden gelukt, is onverschillig. 
De in ons zonnestelsel van tijd tot tijd
verschijnende kometen zijn klein en wor-
den daardoor ernstig gestoord door de
planeten, vooral door Jupiter, wier inhoud
1300 maal zo groot is als die van de
Aarde. Deze storingen kunnen dus hun
ondergang betekenen, maar het doet er
niet toe of zij ondergaan of planetoïden
worden. In elk geval zijn zij te begrijpen
als voorbeelden van de wijze van het 
ontstaan der planeten.
Aantrekkingskracht = zwaartekracht.
Daarom "valt" alles in het heelal, maar niet
van boven naar beneden, want er is geen
boven en beneden. En alles moet einde-
loos vallen, dus volgens een kromme.
Alles "valt" voortdurend d.w.z. is voortdu-
rend in beweging en het is altijd "nergens".

Bewegen is plaats verlaten en zoeken,
doel stellen, richting kiezen. Elk iets be-
weegt zich t.a.v. andere ietsen, erheen
(positief) er vanaf (negatief) of er omheen
(eenheid van beiden).

---

Door middel der telescopen zien wij
steeds verder in het heelal; maar wij zien
steeds hetzelfde: het proces der voortdu-
rende zelfnegatie, licht dat ontstaat en
zich verdonkert en verdicht tot materie.

Wat wij zintuigelijk waarnemen is 
energie in haar phasen van vluchtigheid,
stelbaarheid en gesteldheid.

Volgens de natuurkundigen is de licht-
energie geconcentreerd in de immateriële
photonen. Ook de electriciteit is energie.
Electriciteit is onzakelijke onrust, streven
naar zakelijkheid. Aan het radium laat zich
het verkeren der onzakelijkheid tot zake-
lijkheid begrijpen. Radium zet zich om tot
helium en dit tot lood.

Energie laat de beweging aan zich be-
denken. Aan de energie is de dynamiek
(kracht) voorondersteld. Dynamiek
verkeert zich tot energie; beweging tot 
stilstand. De stilstand verschijnt aan de
materie. De materie is onderscheiden in
amorphe (vormloze) en gekristalliseerde.
Deze laatste is schijn van organisch
gestelde werkelijkheid. Aan het kristal is
het chemisme voorondersteld. Chemisme
is aantrekken en afstoten, verenigen en
splitsen, maar alles uiterlijk.

In het chemisme wordt niets bedoeld,
het is het begin van het leven, dus nog
geen leven. Leven is zelfbedoeling.
De bergen op Mars zijn weggeoxideerd,
dit was niet de bedoeling; het overkwam
de bergen en de zuurstof.

De delen ener mechanische eenheid
verhouden zich slechts uiterlijk, die ener
organische eenheid verhouden zich door
en voor het geheel tot elkaar.

Het organische staat van binnenuit in
wisselwerking met de buitenwereld, is 
zelfbepalend; de buitenwereld ïs mede-
bepalend. Het organische is vrijwording; 
in de mechanische werkelijkheid is alles
gevangen, is noch uiterlijke noch inner-
lijke vrijheid.

Het levende is het bezielde.
De ziel is opheffing van natuurlijkheid.
Aangezien het leven uit de natuur te

voorschijn komt, moet het erin zijn 
voorondersteld. Het heelal is niet zonder
het leven, noch er zonder geweest, noch
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kan het er zonder zijn.
Het licht is Aanzijn als schijn; het is 

dus wel en niet. Als materie laat het zijn
Niet-Zijn gelden en maakt het zich waar
als donkerte en zwaarte. Maar het moet in
de materie ook zijn Zijn waarmaken,
want de materie kan als geboren uit het
licht, dit niet eenzijdig ontkennen.

De materie is het Niet-zijn van het licht
en dus kan het licht zijn Zijn slechts mate-
rieel waarmaken als het niet-zijn der mate-
rie (opheffing ervan, voortgaande negatie).

De materie is veranderd licht; het Aan-
zijn is veranderd. In de opheffing doet dus
het moment van het anders-zijn mee, wes-
halve het licht op andere wijze herboren
wordt, dit is het leven, dat zich toespitst tot
het denken.

De vorm van het denken is evenals die
van het licht: identiek met zichzelf. Die van
het licht is leeg (uiterlijk), van het denken
vol (innerlijk): de inhoud van het denken
is de gedachte.

---
Alles verhoudt zich. Niets staat enkel op
zichzelf. De verhouding is die van aanleg,
werkelijkheid en denkbaarheid. Voor het
levende is dit de planten, de dieren en de
mensenwereld. Het dier is het volledig 
bezielde. De mens is meer, is wezenlijk
boven de bezieldheid uit, al is het goed
van tijd tot tijd bezield te zijn als 
aanleg tot begrip. Het levende is in zijn
eenvoudigste vorm het eencellige,
waaraan de verkering tot meercelligheid 
te bedenken is, aan welke laatste de 
eencelligheid dus is voorondersteld, wat
zich laat gelden als de voortplanting der
meercellige (hogere) wezens Het lagere is
eenvoudig; het hogere gecompliceerd,
want gedifferentieerd. In de mechanisch
gestelde werkelijkheid is waterstof
eenvoudig. Eiwit daarentegen is zeer 
gecompliceerd; het behoort bij het leven.

Volgens Hoyle bestaan de sterren hoofd-
zakelijk uit waterstof, zijn dus eenvoudig
en behoren tot de kategorie van het la-
gere. Kants bewondering voor de sterren-
hemel is dan ook tamelijk ondoordacht,

maar men wist er nog niet veel van.
De "verhevenheid" van de sterrenhemel
berust op optisc bedrog en hangt samen
met het geloof: "Ueber Sternen musz
er wohnen". Dat het licht zo'n indruk
maakt, is te begrijpen, want het is voor-
waarde voor leven, de moeder ervan en
het spiegelbeeld van de geest.

Het lagere heeft zijn mogelijkheden nog
niet ontwikkeld. Hoe ontwikkelder, des te
ingewikkelder. De sterrenhemel is niet in-
gewikkeld, alleen maar kolossaal en dus
niet werkelijk indrukwekkend, maar eento-
nig. Ook het leven zoekt het aanvankelijk
in het kolossale, sauriers en mammouths
maar het gaat bij het leven om het
qualitatieve, want het is de ware qualiteit
der natuur.
Het leven is zelfbepalend; de omstandig-
heden zijn mede bepalend. Het natuurlijke
leven is zoeken naar ideëele bewustwor-
ding. Leven is ziende worden, leren. Het
natuurlijke leven is het driftleven; het ei-
genzinnig reageren op prikkels. Aan het
begrip prikkel laat zich het gevoel beden-
ken. Het levende is het gevoelige.

Natuurlijk en niet-natuurlijk gevoel. De
eigenzinnigheid verkeert zich tot eigenwil-
ligheid naarmate zij meer niet-natuurlijk
wordt. Het leven is zelfbedoeling. Bewust-
wording verkeert zich tot zelfbewustwor-
ding. Het doel houdt op natuurlijk te zijn.
Wie zich het natuurlijke als het ware doel
stelt, stelt zich het verkeerde doel, maar
het ascetisme blijft steken in het negati-
visme.

Nodig is verzoening tussen natuur en niet-
natuur: aesthetiek, ethiek, liefde - de 
redelijk-liefdevolle mens.

Leven is vrijworden. De culturele mens is
als zodanig vrij. Niemand heeft het recht
een ander op welke wijze ook zijn 
culturele (zedelijke) vrijheid te ontnemen.

---
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