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Het verband tussen het begrip ‘leven’, dat vooral in Hegels geschriften uit zijn Frankfurter periode 

(1797-1800) een centrale plaats bekleedt, en zijn kritiek op de maatschappelijke, religieuze en 

politieke aspecten van zijn tijd biedt een interessante invalshoek om de ontwikkeling van zijn denken 

in deze korte, maar beslissende periode te analyseren en de relevantie van zijn tijdskritiek in het licht 

te stellen. Ontwikkelingshistorisch zien we hoe Hegel in deze periode de aanzet biedt voor gedachten 

die pas in zijn Jenaer geschriften verder uitgewerkt zullen worden. Systematisch is vooral interessant 

om te zien hoe Hegels tijdskritiek aanvankelijk nog bepaald wordt door een abstract, aan de moderne 

tijd uitwendig levensbesgrip, en gaandeweg plaats maakt voor een begrip van het leven als 

relationaliteit en organisatie, waarin de typisch moderne uitdifferentiëring van levenssferen als een 

positieve verworvenheid van de moderniteit begrepen wordt. Deze groeiende positieve grondhouding 

ten opzichte van de moderniteit betekent echter geenszins dat Hegel zijn kritiek op zijn tijd laat varen; 

zij wordt alleen meer immanent.  

Om haar these van de ontwikkeling van Hegels tijdskritiek in zijn vroege geschriften te 

onderbouwen doorloopt M. drie etappen. In de eerste onderzoekt zij Hegels nostalgische bewondering 

voor de levendigheid van de antieke cultuur, zoals die in de geschriften uit Tübingen en Bern naar 

voren treedt. In deze teksten wordt het leven begrepen als een harmonische totaliteit en in die zin als 

een uitwendige, normatieve maatstaf tegenover de moderne maatschappij geplaatst. In de tweede en 

derde etappe worden de teksten uit de Frankfurter periode onderzocht. In deze periode krijgt het begrip 

van het leven een veel centralere betekenis in het kader van Hegels verenigingsfilosofie. Aanvankelijk 

worden de tegenstellingen die de moderne samenleving kenmerken slechts gedeeltelijk in het begrip 

van het leven opgenomen en blijft de opvatting van het leven als een boven alle tegenstellingen 

verheven eenheid gehandhaafd. Pas aan het einde van de Frankfurter tijd, meer bepaald in het 

Systeemfragment en het nieuwe begin van het geschrift over de positiviteit van de christelijke religie, 

komt de tegenstelling volledig tot haar recht doordat zij in het leven als organisatie en relationaliteit 

geïntegreerd wordt. Deze opname van de kritiek op de tegenstellingen van de moderniteit in het begrip 

van het leven betekent echter zeker niet dat Hegel zijn kritische houding tegenover zijn tijd zou 

hebben opgegeven, maar laat alleen zien dat hij deze tijdskritiek vanaf deze periode op een meer 

immanente, minder abstracte wijze wil uitoefenen. Hiermee stelt de auteur de oude, reeds door Lukács 

geformuleerde these bij, dat Hegel zijn aanvankelijke revolutionaire idealen reeds zeer vroeg zou 

hebben opgegeven ten voordele van een aanpassing aan de bestaande burgerlijke maatschappij. 

De auteur laat in deze studie op een heldere wijze zien hoe Hegel in zijn vroege geschriften 

steeds weer probeert om zijn begrip van het leven als een complexe eenheid te denken en welke 

implicaties dat heeft voor zijn praktisch georiënteerde tijdskritiek, een voor Hegel essentieel onderdeel 

van zijn intellectuele activiteit in deze periode. Hoewel men met de auteur van mening kan verschillen 

over de vraag of de tweede en derde etappe wel zo helder van elkaar onderscheiden kunnen worden, 

biedt dit boek een waardevolle bijdrage aan de studie van de ontwikkeling van Hegels denken, evenals 

aan de systematische vraag hoe de filosofie een kritiek van haar tijd kan zijn zonder te vervallen in 

abstracte nostalgische beweringen enerzijds en in een restloze aanvaarding van de bestaande orde 

anderzijds. 
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