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

Jaeschke. Band 3 Schriften zum Streit um die göttlichen Dinge und ihre Offenbahrung.. 

Herausgegeben von Walter Jaeschke. Hamburg: Meiner; Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann 

Holzboog, 2000, 24,5 x 17,5, Bd 3: 262 p., DM 132,-. 

 

In 1998 werd een begin gemaakt met de publicatie van de kritische uitgave van het werk van 

Jacobi. De zopas verschenen derde band bevat de geschriften naar aanleiding van ‘de strijd over 

de goddelijke dingen en hun openbaring’. De naam verwijst naar de titel van de tekst van Jacobi 

(Von den göttlichen Dinge und ihrer Offenbahrung) die de aanleiding vormde tot deze strijd. 

Recent is opgemerkt dat de term ‘theïsmestrijd’ echter veel beter de filosofische lading daarvan 

dekt.1 Na de pantheïsmestrijd van 1785, waarin Jacobi polemiseerde met Mendelssohn over 

Lessings en Spinoza’s pantheïsme, en de atheïsmestrijd van 1799, waarin Jacobi in een open 

brief Fichte’s project van een wetenschappelijke filosofie bekritiseerde, bracht de theïsmestrijd 

van 1811 Jacobi in conflict met Schelling. Het zou de laatste keer zijn dat Jacobi erin slaagde om 

een brede discussie op gang te brengen over een belangrijk godsdienstfilosofisch en speculatief-

theologisch onderwerp. In alle drie de gevallen gaat het om de tegenstelling tussen weten en 

geloven, tussen filosofische bewijskracht en niet-filosofische openbaring. Maar terwijl in de 

beide eerste controverses het pantheïsme (van Spinoza) en het atheïsme (van Fichte) nog 

bekritiseerd werden vanuit een onwankelbaar geachte theïstische positie, wordt in de laatste strijd 

het theïsme zelf tot een probleem. De crisis van het theïsme ontstaat op het moment dat het 

inzicht doorbreekt dat een zich als wetenschap begrijpende filosofie niet in staat is om in 

toereikende mate over God na te denken. In deze situatie formuleert Jacobi in zijn boek “Über 

den göttlichen Dinge…” de stelling dat het in het belang van de wetenschap is dat er geen God 

is, geen bovennatuurlijk wezen. Het bestaan van God behoort exclusief tot het domein van het 

geloof. Hiertegenover poneert Schelling in zijn reactie op Jacobi (Denkmal der Schrift von den 

göttlichen Dinge van 1812) dat een volkomen gefundeerde inzicht in het bestaan van God alleen 

de laatste vrucht van de allesomvattende wetenschap kan zijn. 

 In het editorischer Bericht gaat de uitgever, W. Jaeschke, uitvoerig in op de 

ontwikkeling van de relatie tussen Jacobi en Schelling. Hij gaat daarbij terug tot de publicatie 

van Hegels geschrift Glauben und Wissen (met daarin een zeer kritisch stuk over Jacobi) in 

het door hem en Schelling samen uitgegeven Kritische Journal der Philosophie. Dit geschrift 

maakte dat de relatie tussen Jacobi en Schelling aanvankelijk nogal gespannen was. Maar 

vanaf 1805, toen beiden in München werkzaam waren, stonden ze op vrij goede voet met 

elkaar; Schelling becommentarieerde zelfs Jacobi’s ontwerp van een lezing voor de Akademie 

der Wissenschaften. De omslag in hun betrekkingen werd teweeggebracht door Schellings 

lezing van 1807 voor de genoemde academie, waarin deze zijn visie op de relatie tussen 

beeldende kunsten en de natuur uiteenzette. In een brief aan Fries schrijft Jacobi hierover: 

“[Schellings] totaliteit echter, het al, de natuur, kauwt als een oud wijf van eeuwigheid tot 

eeuwigheid slechts met lege bek, maakt en verdrijft daarmee de tijd. Dit in te zien is het 

zuivere goud van de waarheid en het leven, de heerlijkheid van de mens.” Schelling van zijn 

kant moest niets hebben van Jacobi’s filosofie van het niet-weten, die volgens hem zeer veel 

schade heeft aangericht en nog steeds aanricht. Desondanks bleven Jacobi en Schelling 

ogenschijnlijk vriendschappelijk met elkaar omgaan. De filosofische spanning die tussen hen 

groeide, kwam enkele jaren later tot ontlading in de theïsmestrijd. 

Deze band van Jacobi’s werk bevat de tekst “Von den göttlichen Dinge…”, het 

voorwoord tot de tweede uitgave van deze tekst van 1816, en het voorwoord tot de derde band 

van de uitgave van Jacobi’s werk (eveneens van 1816). De tekstuitgave is (net als die van de 

                                                      
1 Vgl. I. Kauttlis, Von “Antinomien der Überzeugung” und Aporien des modernen Theismus. In: W. Jaeschke 

(hrsg.), Religionsphilosophie und spekulative Theologie: der Streit um die göttlichen Dinge 1799-1812. 

Hamburg, Meiner, 1994, p. 4. 



eerste band) zeer verzorgd: hij is gebaseerd op de eerste uitgave en geeft de diverse varianten 

aan. Het tekstkritisch apparaat omvat Jacobi’s redactionele ingrepen in de tweede uitgave ten 

opzichte van het origineel, evenals corrupte tekstpassages. In het editorischer Bericht wordt 

uitvoerig ingegaan op de tekstoverlevering en de ontstaansgeschiedenis van deze teksten. 

Samen met de uitgebreide commentaar getuigen zij van de zeer grote eruditie van de uitgever 

op het gebied van het speculatief idealisme en de soms heftige discussies daarover onder de 

tijdgenoten. Voor de historische en filosofische bestudering van deze intrigerende periode is 

Jaeschkes uitgave een onmisbaar hulpmiddel. 

 

           P. Jonkers 
 


