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Birgit Sandkaulen (Hg.), System und Systemkritik. Beiträge zu einem Grundproblem der klassischen 

deutschen Philosophie (Kritisches Jahrbuch der Philosophie, Band 11). Würzburg, Könighausen & 

Neumann, 2006, 23,5x15,5, 202 p., € 29,80 

 

Reeds in de ontstaanstijd van de grote filosofische systemen in de klassieke Duitse filosofie ontspon 

zich parallel daaraan een even interessant als invloedrijk debat over de houdbaarheid van dat 

systeemdenken. Behalve vroegromantische denkers als Friedrich Schlegel en Hardenberg (Novalis) 

behoorden Jacobi, en Jean Paul tot de belangrijkste vertegenwoordigers van deze systeemkritiek. Deze 

bundel biedt een weergave van de systeemkritiek van deze denkers, toegespitst op hun verhouding tot 

Fichte, en aangevuld met een bijdrage over Heideggers kritiek op de metafysica in het licht van zijn 

discussie met Schellings Freiheitsschrift. De radicale systeemkritiek van Jacobi in zijn Spinozabrieven 

(1785) en Brief aan Fichte (1799) is daarbij de rode draad, omdat zij een belangrijke, 

gemeenschappelijke bron van inspiratie was voor alle deelnemers aan dit debat. In haar inleiding laat 

Birgit Sandkaulen aan de hand van Habermas’en Adorno’s discussie met het natuurwetenschappelijke 

monisme en de daarmee samenhangende behoefte aan een coherent beeld van de wereld zien dat het 

debat tussen systeemdenken en systeemkritiek nog steeds actueel is. Dit boek biedt een schat aan 

genuanceerde historische informatie voor hen die geïnteresseerd zijn in deze ook voor onze tijd nog 

steeds relevante problematiek. 
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