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Carmen Götz, Friedrich Heinrich Jacobi im Kontext der Aufklärung. Diskurse zwischen 

Philosophie, Medizin und Literatur (Studien zum achtzehnten Jahrhundert, Band 30). Meiner, 

Hamburg, 2008, 23,5x16, VIII-528 p., € 98,-. 

 

Parallel met de publicatie van de historisch-kritische editie van het werk en de 

correspondentie van Jacobi verschijnen er de laatste jaren een toenemend aantal studies over 

diens filosofie. Het boek van Carmen Götz verschilt echter van de meeste andere in de zin dat 

het zich niet beperkt tot de filosofie van Jacobi, maar ook andere domeinen onderzoekt, zoals 

de literatuur, de maatschappelijke omgangsvormen, de opvoeding, de medische wetenschap, 

de natuurbeleving en de religie. Bovendien baseert de auteur zich voor haar 

onderzoeksmateriaal niet zozeer op het gepubliceerde werk van Jacobi, maar primair op diens 

uitgebreide correspondentie. Voor een dergelijk onderzoek is de historisch-kritische editie 

daarvan onontbeerlijk. Hoewel sommige brieven al via oudere (meestal daterend uit de 19e 

eeuw) uitgaven beschikbaar waren, is de systematische ontsluiting van Jacobi’s 

correspondentie pas sinds 1981 ter hand genomen, aanvankelijk door de Jacobi-

Forschungsstelle van de Universiteit van Bamberg en vanaf 2003 door Walter Jaeschke en 

zijn medewerkers van het Hegel-Archiv in Bochum. Tot op heden zijn de brieven uit de 

periode van 1762 tot 1786 verschenen, en de komende jaren zal de rest van Jacobi’s 

correspondentie uit zijn Düsseldorfse periode, d.w.z. tot het najaar van 1794, verschijnen. 

Zowel omdat dit gedeelte van het onderzoeksmateriaal relatief gemakkelijk toegankelijk is als 

op grond van de omvang van de correspondentie uit deze periode (in het totaal gaat het om 

ongeveer 1850 brieven) heeft de auteur ervoor geopteerd om Jacobi’s vlucht uit Düsseldorf 

voor het Franse revolutieleger op 28 september 1794 als het eindpunt van haar onderzoek te 

nemen. Naast deze pragmatische gronden geeft zij ook inhoudelijke argumenten voor haar 

keuze, meer bepaald het feit dat het einde van het jaar 1794 de overgang van de 

Spätaufklärung naar de vroege Goethezeit markeert, en het gegeven dat de aandacht van 

Jacobi in deze periode verschuift van discussies met de Empfindsamkeit, de Sturm und Drang 

en de Berlijnse Verlichting naar controverses met vertegenwoordigers van het zogenaamde 

Duitse idealisme. 

De auteur interpreteert de correspondentie van Jacobi aan de hand van vijf 

overkoepelende begrippen: het gevoel, met daarin een analyse van Jacobi’s houding 

tegenover de in die tijd heersende cultus van de sentimentaliteit; de begeerte en het belang van 

de affectiviteit voor zijn moraalleer; het lichaam en Jacobi’s ambivalente houding 

daartegenover; de natuur, die enerzijds geësthetiseerd wordt en anderzijds als een aan de 

vrijheid tegengestelde causale samenhang begrepen wordt; en tenslotte de fantasie, met name 

de relatie daarvan met de Schwärmerei en het bijgeloof. Deze vijf  kernbegrippen worden 

gerelateerd aan een aantal thema’s, die regelmatig in Jacobi’s correspondentie opduiken en 

zijn invloed op het intellectuele en algemeen culturele debat van zijn tijd markeren: de 

vriendschapscultus, met een analyse van het problematische verloop van zijn vriendschappen 

met o.a. Wieland, Goethe en Stolberg; de pedagogie, in het kader waarvan de mislukkingen in 

de opvoeding van Jacobi’s tweede zoon, Georg Arnold, besproken worden; de hypochondrie, 

die als aanknopingspunt dient om Jacobi’s veelvuldige uitlatingen over het wel en (vooral) 

wee van zijn gezondheid te duiden; de cultus van de natuur, waarin enerzijds Jacobi’s 

belangstelling voor de tuinaanleg in Engelse stijl en anderzijds zijn kritiek op Spinoza’s 

gedachte van Deus sive natura en het daarop geïnspireerde pantheïsme van Lessing en Goethe 

aan de orde komen; en de ‘Schwärmerei’, in het kader waarvan Jacobi’s kritische discussie 

met de belangrijkste vertegenwoordigers van de Berlijnse Verlichting wordt geanalyseerd. Al 

deze thema’s werpen een licht op de voor Jacobi en zijn tijdgenoten zo kenmerkende 

problematiek van ‘het andere van de rede’. Deze karakterisering mag evenwel niet de indruk 

wekken als zou Jacobi behoren tot het kamp van de tegenstanders van de Verlichting, en 
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tegenover de steeds sterker wordende macht van de instrumentele rede en haar onttoverende 

werking een soort irrationalistische gevoelsfilosofie poneren, een interpretatie die in de wat 

oudere studies maar al te vaak voorkomt. Daartegenover stelt de auteur, aansluitend bij de 

meer recente literatuur, terecht dat Jacobi een kind van de Verlichting was en dat zijn 

geloofsfilosofie geenszins begrepen mag worden als een vlucht in het positieve christendom, 

maar veeleer een poging was om een alternatieve opvatting van de rede te ontwikkelen. 

Analoog daaraan stelt zij dat het beeld van Jacobi, zoals dat in zijn romans naar voren komt, 

zowel trekken heeft van een criticus van de stromingen van de Empfindsamkeit en de Sturm 

und Drang als van een exemplarisch vertegenwoordiger daarvan. 

Ondanks de manifeste verdiensten van dit boek heb ik één belangrijk punt van kritiek: 

het betreft het overkoepelende interpretatieraster dat de auteur over haar onderzoeksmateriaal 

legt. In de eerste plaats benadert zij alle hierboven genoemde aspecten van Jacobi’s persoon 

en werk met behulp van allerlei psychoanalytische en marxistische concepten, die ontleend 

zijn aan het werk van Jacques Lacan en Rudolf Heinz. Ik vrees evenwel dat op deze manier de 

figuur van Jacobi ‘over-geïnterpreteerd’ wordt, omdat dit soort zwaar theoretisch bemiddelde 

concepten en conclusies onvoldoende ondersteund worden door de beschikbare gegevens over 

diens leven en werk. In de tweede plaats interpreteert de auteur het werk van Jacobi tegen de 

achtergrond van de zich tijdens de Verlichting doorzettende secularisatie, die zij opvat als een 

afstand nemen van het christelijk-religieuze als een buitenwereldse vorm van transcendentie 

en een binnentreden van het christelijk-religieuze in het wereldse. Hoewel ik het graag met de 

auteur eens ben dat een christelijke, meer bepaald piëtistische interpretatie van Jacobi de 

eigen aard van diens denken miskent, staat een duiding daarvan vanuit het 

secularisatietheorema toch op erg gespannen voet met zijn kritiek op de onttoverende werking 

van de moderne natuurwetenschap en zijn radicale afwijzing van het nihilisme waartegenover 

hij de onmiddellijke zekerheid van een God buiten het ik poneert. Ondanks deze kritiek biedt 

de studie van Carmen Götz evenwel ongetwijfeld een zeer waardevolle en vernieuwende 

bijdrage aan het Jacobi-onderzoek, en dit met name vanwege de thematisch georiënteerde 

analyse van de correspondentie en het zeer goed gedocumenteerde karakter van dit boek. 

 

         Peter Jonkers 
 


