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F.H. Jacobi, Werke. Gesamtausgabe. Band 4,1: Kleine Schriften 1 (1771-1783). Unter 

Mitarbeit von Mark-Georg Dehrmann herausgegeben von Catia Goretzki und Walter 

Jaeschke. Meiner – frommann-holzboog, 2006, 24x17, XV-418 p., € 178,-. 

F.H. Jacobi, Werke. Gesamtausgabe. Band 6,1: Romane 1: Eduard Allwill. Herausgegeben 

von Carmen Götz und Walter Jaeschke. Meiner – frommann-holzboog, 2006, 24x17, 246 p. 

und 3 Tafeln, € 136,-. 

 

In deze twee nieuwe delen van de kritische uitgave van het werk van Jacobi worden – in 

vergelijking met de eerder reeds verschenen delen – twee nieuwe aspecten uit het oeuvre van 

deze op meerdere terreinen actieve denker aan de lezer voorgesteld, het politiek-filosofische 

en het literaire. Band 4 bevat een twintigtal kleinere geschriften, waarvan een aanzienlijk 

aantal tot nog toe nauwelijks bekend waren, omdat ze niet waren opgenomen in de eerste – en 

tot voor het verschijnen van de kritische editie enige – uitgave van Jacobi’s werk uit 1812-

1825. Het gaat om teksten uit de beginperiode van Jacobi als literair en filosofisch auteur, 

zoals zijn eerste publicatie, een voorwoord bij een door hem gemaakte Franse vertaling van 

een aantal literaire geschriften van zijn broer, Johann Georg Verder zijn in deze band artikelen 

en recensies in het door Jacobi samen met Ch. M. Wieland vanaf 1773 uitgegeven tijdschrift 

Der Teutsche Merkur. Van belang zijn vooral de Betrachtung über die von Herrn Herder in 

seiner Abhandlung vom Ursprung der Sprache vorgelegte Genetische Erklärung der 

Thierischen Kunstfertigkeiten und Kunsttriebe, waarin Jacobi dieper ingaat op het voor zijn 

denken belangrijke onderscheid tussen mens en dier, de Briefe an eine junge Dame, het eerste 

getuigenis van zijn politieke engagement, waarin hij de slavenhandel principieel afwijst, en de 

Briefe über die Recherches philosophiques sur les Égyptiens et les Chinois, waarin hij 

reflecteert over de tegenstelling tussen despotisme en vrijheid. In 1777 brak zijn 

samenwerking met Wieland abrupt af vanwege een diepgaand politiek meningsverschil. De 

schriftelijke neerslag daarvan is het ook in deze band opgenomen Über Recht und Gewalt 

(1781), waarin Jacobi het door Wieland verdedigde standpunt bekritiseert dat politiek gezag 

alleen op het recht van de sterkste berust, en overigens van een behoorlijke kennis van 

Spinoza’s politieke filosofie getuigt. Andere belangrijke politiek-filosofische opstellen uit 

deze tijd zijn Zwei politische Rhapsodien, waarin hij zijn liberale economische ideeën 

uiteenzet en o.a. het gedachtegoed van Adam Smith in de Beierse economisch-politieke 

discussie introduceert, het Über etwas das Lessing gesagt hat (1782), waarin hij zich een 

voorstander van het maatschappelijk verdrag toont en zich opnieuw tegen een op macht 

gebaseerde politieke gezagsuitoefening keert, en het Über und bei Gelegenheit des kürzlich 

erschienenen Werkes, des lettres de cachet et des prisons d’état (1783). 

Band 6 biedt een kritische uitgave van de verschillende edities van Jacobis briefroman, 

Eduard Allwill (1776 en/tot  1792), waarin de stemmingen en reflecties van zeven aan deze 

correspondentie deelnemende personages worden beschreven. Twee verhaallijnen bepalen de 

voortgang van de handeling: de schildering van de depressiviteit en genezing van een van de 

briefschrijfsters, Sylli, en de poging om Allwills gedrag maatschappelijk aanvaardbaar te 

maken. Deze poging mislukt vanwege zijn grondhouding ‘All Wille’ (volledig wil) te zijn, 

hetgeen betekent dat hij zich van nature als autonoom moreel genie beschouwt en zich niet 

aan de regels van de maatschappij gebonden acht. Allwill mist de vaardigheid om zich op een 

positieve wijze tot zijn medemensen te verhouden. In de eerste versies van Allwill wordt dit 

personage nog positief neergezet, maar in de latere versies van deze roman staat Jacobi steeds 

negatiever tegenover Allwill en beschouwt hem uiteindelijk als een toonbeeld van het 

ongeneeslijke Sturm und Drang genie. Samen met de twee jaar later verschenen roman 

Woldemar was Allwill het antwoord van Jacobi op het dringende verzoek van Goethe om 

datgene op te schrijven wat hem het nauwste aan zijn hart lag. Goethe reageerde echter zeer 

negatief op de publicatie van dit boek, omdat hij de ‘geur’ ervan niet kon uitstaan. Behalve 



dat hij de daarin voorkomende absolute aanspraak op de bestendigheid van 

vriendschapsbanden aanmatigend vond, voelde hij zich ook persoonlijk geviseerd door 

Jacobi’s kritiek op de cultus van het genie. Goethes negatieve reactie, evenals de kritische 

recensies van dit boek en van de twee jaar later verschenen roman Woldemar (1778) maakten 

een einde aan Jacobi’s korte loopbaan als romanschrijver. 

Net zoals de eerder verschenen banden van de Gesamtausgabe hebben de uitgevers ook deze 

twee banden met veel zorg samengesteld. Om ze daadwerkelijk als onderzoeksinstrument te 

kunnen gebruiken is het evenwel nog wachten op de beide hierbij horende 

commentaarbanden, die de ontstaansgeschiedenis van de teksten schetsen, evenals de 

veelvuldige verwijzingen naar personen, gebeurtenissen en andere boeken verhelderen. Zeker 

bij een ‘gelegenheidsfilosoof’ als Jacobi, die zijn teksten meestal als reactie op allerlei 

uiteenlopende gebeurtenissen schrijft, zijn deze commentaarbanden onmisbaar voor de 

interpretatie van zijn denken. 

 

          Peter Jonkers 
 


