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Susanna Kahlefeld, Dialektik und Sprung in Jacobis Philosophie. Königshausen & Neumann, 

Würzburg, 2000, 23,5 x 15,5, 164 p., DM 33,46. 

 

De laatste jaren zit de belangstelling voor het werk van Jacobi duidelijk in de lift. Parallel aan 

het verschijnen van de kritische editie van Jacobi’s werk en brieven, verschijnen er nieuwe 

monografieën over zijn filosofie. Het boek van Kahlefeld is een voorbeeld daarvan. Qua opzet 

verschilt het op een belangrijk punt van eerdere studies: waar vroeger de nadruk lag op de 

betekenis van Jacobi voor het Duitse idealisme, staat in dit boek de filosofie van Jacobi zelf 

centraal. De vraag naar de kern van die filosofie is echter niet zo gemakkelijk te 

beantwoorden. Zijn werk is allesbehalve een systematisch geheel en wil dat ook bewust niet 

zijn. Het krijgt gestalte in een kritische discussie met belangrijke figuren uit de moderne 

wijsbegeerte: Spinoza en Kant op de eerste plaats, maar ook Hume, Lessing, Mendelssohn, 

Fichte en Schelling. Al deze kritische gesprekken worden gevoerd vanuit een bepaalde 

grondintuïtie, die evenwel impliciet blijft. Deze twee aspecten van Jacobi’s denken bepalen de 

opzet van deze studie: via een analyse van de kritische geschriften van Jacobi probeert de 

auteur de grondintuïtie van diens werk te achterhalen. Daarbij beperkt zij zich tot diens 

filosofisch oeuvre tot 1799. Vanaf 1800 verandert zijn werk van karakter in de zin dat hij de 

terminologie en onderscheidingen van zijn filosofische tijdgenoten overneemt (met name het 

onderscheid tussen verstand en rede), met als gevolg dat zijn vragen aan de filosofie met 

betrekking tot de grenzen van het denken aan kracht en pregnantie inboeten. 

Na een inleidend hoofdstuk, waarin de huidige stand van de Jacobi-receptie wordt 

beschreven, bespreekt Kahlefeld de eerste uitgave van de Spinoza-brieven. Eerst wordt 

Jacobi’s verdediging van Spinoza als een rationalistisch filosoof (tegen de communis opinio 

van die tijd in) gereconstrueerd. Vervolgens komt de relatie tussen Lessing en Jacobi aan bod. 

Jacobi bekritiseert Spinoza (en ook elke andere rationalistische filosofie) op het punt dat hij 

een fatalisme predikt, en poneert daar tegenover de vrijheid van de mens. Dit inzicht betekent 

voor Jacobi echter geen afscheid van de filosofie, maar zet hem ertoe aan om ‘de hele mens, 

zonder hem te delen’ in zijn onmiddellijkheid te openbaren. Deze grondintuïtie wordt in het 

derde hoofdstuk, waarin de bekende zevende bijlage bij de Spinoza-brieven aan bod komt, 

verder uitgewerkt. Jacobi bekritiseert de idealistische filosofie door haar te confronteren met 

een niet in het denken te integreren onmiddellijkheid. De mens heeft een natuurlijke behoefte 

om de wereld rondom zich met behulp van begrippen te ordenen, maar op het moment dat het 

denken zichzelf in de plaats gaat stellen van of zich verheven acht boven het concrete 

onmiddellijke, mondt het uit in verwarring en perversie. De enige mogelijkheid om ‘de hele 

mens’ te redden uit de greep van het dialectische denken dat alles bemiddelt en tot eenheid 

brengt, is de sprong uit de filosofie en een keuze voor de vrije, historische mens, die leert uit 

zijn ervaring en daarover reflecteert, zonder onderworpen te zijn aan algemene wetten. In het 

volgende hoofdstuk wordt deze kwestie, die in feite neerkomt op de verhouding tussen 

filosofie en leven, verder uitgewerkt aan de hand van Jacobi’s discussie met Fichte en Kant. 

De fundamentele kritiek van Jacobi is dat, juist omdat Fichte zijn eigen standpunt van het 

idealisme en de transcendentaalfilosofie tegenover dat van het leven stelt, zijn denken 

onvermijdelijk uitloopt op nihilisme. In het laatste hoofdstuk brengt Kahlefeld Jacobi’s 

grondintuïtie van de hele mens in verband met de dialoogfilosofie, meer bepaald met de 

verhouding tussen ik en gij. Hoewel Jacobi zijn denken hierover niet uitwerkt, meent de 

auteur toch te kunnen concluderen dat het gij uiteindelijk het enige reële voorwerp is dat 

onmiddellijk aan het ik geopenbaard wordt zonder dat het zijn andersheid verliest. 

Om een overzichtelijke analyse te kunnen geven van het werk van Jacobi heeft de auteur 

onvermijdelijk een aantal keuzes moeten maken, die uiteraard even zovele vragen oproepen. 

In de eerste plaats kiest zij ervoor om haar onderzoek te beperken tot Jacobi’s filosofisch werk 

tot 1799. Als gevolg daarvan wordt er nauwelijks aandacht besteed aan de twee filosofische 



romans van Jacobi, Alwill en Woldemar, terwijl die toch van belang zijn om een goed inzicht 

te krijgen in het concrete, historische, dicht bij het geleefde leven aansluitende karakter van 

zijn denken. Een ander gevolg van deze keuze is dat de strijd tussen Jacobi en Schelling ‘over 

de goddelijke dingen en hun openbaring’ (ofwel de theïsmestrijd) eveneens volledig buiten de 

reikwijdte van dit boek valt, omdat die strijd zich pas in 1811 afspeelde. Een tweede keuze is 

om het denken van Jacobi primair te bespreken via zijn kritieken op anderen. Deze keuze is 

goed verdedigbaar, omdat daardoor het historisch en gewild fragmentair karakter van Jacobi’s 

filosofie goed uit de verf komt. Jacobi verpakt zijn eigen denken steeds in brieven, 

gefingeerde dialogen en commentaren. De lezer zoekt dan ook tevergeefs naar systematische 

uiteenzettingen over de beperktheid van het denken, de verhouding tussen filosofie en leven, 

het geloof etc. In de precieze analyse van enkele kernpassages uit deze kritische teksten ligt 

de grootste kracht van Kahlefelds boek. Dit specifieke karakter van Jacobi’s denken en de 

benadering daarvan door de auteur maakt het achterhalen van zijn grondintuïtie uiteraard tot 

een riskante opgave. Bij Kahlefelds typering van de kern van diens denken in termen van de 

hele mens, de menselijke vrijheid en het gij heb ik de nodige vragen, en ook de auteur zelf is 

niet steeds consistent op dit punt. Mijns inziens is het kernpunt van Jacobi’s filosofie veeleer 

om de onmiddellijkheid aan het denken te openbaren; in de diverse teksten wordt deze 

onmiddellijkheid onder woorden gebracht via allerlei concrete benamingen (zoals de vrijheid, 

maar ook het leven, de ander, een persoonlijke God, het morele gevoel etc.), afhankelijk van 

zijn discussiepartners. Afgezien van deze punten van kritiek is het boek van Kahlefeld echter 

een degelijk, aangenaam leesbaar stuk werk over een boeiende denker uit de Goethe-tijd. 
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