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F.H. Jacobi, Werke. Gesamtausgabe. Herausgegeben von Klaus Hammacher und Walter 

Jaeschke. Band 2: Schriften zum transzendentalen Idealismus. Unter Mitarbeit von Catia 

Goretzki herausgegeben von Walter Jaeschke und Irmgard-Maria Piske. Hamburg: Meiner; 

Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann Holzboog, 2004, 24,5 x 17,5, VII-823 p., 8 Abb. € 264,- (2 

Textbände). 

 

Na de publicatie van de tekstkritische editie van de geschriften over de Spinozastreit (1998) en 

de Streit um die göttlichen Dinge und ihre Offenbahrung (2000) is een nieuwe band van Jacobi’s 

Gesamtausgabe verschenen, waarin negen teksten zijn gebundeld, die alle zijn houding ten 

opzichte van de in die tijd snel aan populariteit winnende ‚nieuwe school’ in de filosofie, het 

transcendentale idealisme, betreffen. Jacobi’s discussie met de kantiaanse en postkantiaanse 

filosofie, die nagenoeg de hele periode van zijn filosofische activiteit beslaat, heeft eerder het 

karakter van een zich op een verschillend terrein bewegende ‚tegenspraak’ dan van een zich op 

dezelfde grondslag bewegende rationele weerlegging. Zo stelt hij in het gesprek David Hume 

über den Glauben oder Idealismus und Realismus (1787) dat de bevestiging van het bestaan van  

werkelijke dingen buiten het ik alleen kan berusten op een filosofisch ‚geloof’, en wijst vanuit 

deze realistische positie het transcendentale idealisme af, dat tevergeefs probeert om met behulp 

van de rede de apodictische zekerheid van het werkelijke bestaan van de dingen en hun 

eigenschappen uit het ik af te leiden, en uiteindelijk alleen maar voorstellingen overhoudt. In de 

brief Jacobi an Fichte (1799) gaat Jacobi in zekere zin een stap verder door naar aanleiding van 

de atheïsmestrijd, die over de persoon en het werk van Fichte ontbrand was, te verklaren dat 

iedere consequente (idealistische) filosofie noodzakelijkerwijze in nihilisme en atheïsme moet 

ontaarden. In zijn Über das Unternehmen des Kriticismus, die Vernunft zu Verstande zu bringen 

und der Philosophie überhaupt eine neue Absicht zu geben (1801) keert Jacobi zich tegen de 

kern van Kants transcendentale idealisme, de copernicaanse revolutie, die alle kennis tot een 

constructie van het ik reduceert; hoofdpunt van zijn kritiek is dat Kant geen antwoord kan geven 

op de door hemzelf opgeworpen vraag naar de mogelijkheid van synthetische oordelen a priori. 

 De meeste van de hier gepubliceerde teksten waren reeds eerder in de oude editie van 

Jacobi’s verzameld werk (1812 e.v.) verschenen, en zijn dankzij een fotomechanische herdruk 

uit 1976 voor de hedendaagse onderzoeker nog steeds gemakkelijk toegankelijk. Sommige 

andere teksten in deze band zijn echter ofwel nog nooit eerder gepubliceerd (de manuscripten 

Meine Vorstellungen uit 1782 en Epistel über die Kantische Philosophie van 1791) ofwel niet 

opgenomen in de genoemde uitgave van Jacobi’s verzameld werk (zoals een reactie op een 

recensie van zijn Gespräch über Idealismus und Realismus uit 1788 en de Drei Briefe an 

Friedrich Köppen uit 1803, waarin hij o.a. reageert op Hegels Glauben und Wissen). 

 De uitgevers hebben er voor gekozen om het werk van Jacobi op basis van een 

thematische indeling uit te geven, en binnen de thematische eenheid van iedere band de teksten 

chronologisch te rangschikken. Vandaar dat de teksten in deze band een periode beslaan van 

meer dan dertig jaar. De uitgevers hebben zich bij deze keuze laten leiden door de eigen aard van 

Jacobi’s werk dat, zoals bekend, allesbehalve een systematische eenheid is en dat ook bewust 

niet wilde zijn. Jacobi schreef een hoogst persoonlijk getint filosofisch-literair oeuvre; dit blijkt 

niet alleen uit zijn schrijfstijl (in veel gevallen gaat het om literaire dialogen of om open brieven 

aan filosofische tijdgenoten), maar ook uit zijn keuze om zijn eigen filosofische positie te 

ontwikkelen in confrontatie met toonaangevende denkers en stromingen van zijn tijd. Bovendien 

aarzelde Jacobi niet om bij een heruitgave van de meeste van zijn geschriften (soms meerdere 

jaren, en zelfs decennia later) nieuwe teksten als bijlage toe te voegen of zelfs vroegere 

standpunten, die tot misverstand aanleiding hadden gegeven, te herroepen. Het duidelijkste 

voorbeeld van dit laatste is zijn scherpe onderscheid tussen geloof en rede in de eerste uitgave 

van David Hume über den Glauben... (1787), dat hij in de tweede editie (1815) heeft vervangen 



door dat tussen rede en verstand. Al die factoren samen rechtvaardigen de keuze van de uitgevers 

voor een thematisch-chronologische indeling van Jacobi’s geschriften. 

 Evenals bij de reeds verschenen banden van deze Gesamtausgabe het geval was, verdient 

ook nu de commentaarband een aparte vermelding. Juist vanwege het hierboven reeds 

gesignaleerde eigen karakter van Jacobi’s geschriften is het voor de hedendaagse lezer 

onontbeerlijk om de nodige toelichting te krijgen bij de ontstaansgeschiedenis van de 

(verschillende edities van de) geschriften en bij de talloze impliciete historische, filosofische en 

literaire verwijzingen in Jacobi’s oeuvre. In die behoefte voorziet deze commentaarband 

ruimschoots, hetgeen vooral te danken is aan de grote eruditie van de uitgevers inzake de 

klassieke Duitse filosofie en haar ‚Umwelt’. 

 

          Peter Jonkers 
 


