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Vanmiddag wil ik uw aandacht vragen voor een denker, die
tijdens zijn leven een diep insnijdende wijsgerige en wereldbe
schouwelijke problematiek op tafel heeft gelegd, welke ook thans
weer uiterst aktueel blijkt te zijn: Ernst Troeltsch. Eerst enkele
biografische opmerkingen. Troeltsch leefde van 1865 tot 1923.
Hij was van 1894-1915 theologisch en later ook wijsgerig hoog
leraar in Heidelberg. Daarna werd hij kuituur-, geschiedenis- en
godsdienstfilosoof aan de universiteit van Berlijn. Tijdens zijn
betrekkelijk korte leven is hij in Duitse theologische kringen een
van de toonaangevende geleerden geweest, zeker ook onder de
jongeren. Over zijn journalistieke en politieke kwaliteiten en kon
takten (hij was zeer bevriend met de nobele, in 1922 vermoorde
minister van Buitenlandse Zaken Walther Rathenau) wil ik hier
zwijgen. Maar ook wijsgerig nam hij een pregnante positie in.
In de filosofische literatuur is zijn naam min of meer tot een
begrip geworden, zodra het ‘historisme’ ter sprake komt. Aan
onze universiteit heeft voorheen m.n. Herman Bavinck zich niet
weinig met hem bezig gehouden en de Zuid-Afrikaanse professor
Keet is ten onzent reeds in 1913 op Troeltsch gepromoveerd.
(Troeltsch was toen 48 jaar.) Tussen 1925 en de jaren zestig is
het echter merkwaardig stil rondom hem geworden. (De beste
uitzondering is het Troeltsch-boek van Walter Kohier uit 1941.)
Troeltsch scheen voorgoed uit de aandacht te zijn. Als oorzaken
noem ik: zijn plotselinge dood in 1923, de opkomst van het Barthianisme, dat loodrecht stond op de ultravrijzinnige opvattingen
van Troeltsch en tenslotte de vloedgolf van existentialistische filo
1) Dit is de tekst van een kollege, gehouden in het kader van de zesde academiedag van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 25 okt. 1969. De nadere verant
woording van de hier gegeven analyse van Troeltsch’ godsdienstfilosofie kan slechts
tot haar recht komen binnen een meer algemene, kultuurfilosofisch-ethische kontekst.
Ik hoop deze t.z.t. publiek te maken in een boek over de dynamiek van het
historisme.
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sofie, die zich van kuituur, maatschappij en geschiedenis, waarin
voor Troeltsch de levensproblematiek verscholen lag, terugtrok
in de veste van de innerlijke vrijmachtige existentie. Thans even
wel schijnen existentialisme en Barthianisme hun greep op het
denken van velen te verliezen. De verhouding van theologie en
kritische historie is wederom een urgente aangelegenheid ge
worden. De vragen van kuituur en maatschappij dringen zich
hand over hand aan ons op. In Duitsland en — naar mij is
opgevallen — ook in de U.S.A. wordt Troeltsch ijverig bestudeerd.
Vanuit haar christelijke levensovertuiging zal ook de Vrije Universiteit, ja juist déze universiteit, die de kultuuruitdaging nooit heeft
willen ontgaan, zich intensief moeten bezighouden met de levens
problematiek van Troeltsch.
Wat was deze levensproblematiek? Er loopt een rode draad
door al Troeltsch’ werken, doch slechts weinigen hebben hem
tot in zijn verste verwikkelingen en tot aan het warrige einde
gevolgd. Oorzaak hiervan is wel de uiterste beweeglijkheid van
Troeltsch’ geest, de stormachtige ontwikkeling van zijn denken,
de uitzwervingen op talloze wetenschapsgebieden. De theologen
kennen Troeltsch als de systematikus van de godsdiensthistorische
school, de auteur van ‘Die Absolutheit des Christentums und die
Religionsgeschichte’. De godsdienstfilosofen kennen hem door de
kurieuze introduktie van de idee van het religieuze apriori, zoals
deze verdedigd is in zijn ‘Psychologie und Erkenntnistheorie in der
Religionswissenschaft’. Historici lezen zijn fijnzinnige kultuurhistorische analyses, o.a. het nog onlangs weer herdrukte ‘Die
Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen
Welt’. In de sociologie en sociale ethiek pleegt men zich te oriën
teren aan het klassieke, kolossale boek van Troeltsch over ‘Die
Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen’. De wijsgeren
tenslotte richten zich op het laatste grote verzamelwerk van
Troeltsch, ‘Der Historismus und seine Probleme’, aan het eind
van zijn leven vaak in ondragelijke spanning en onzekerheid ge
schreven, bewerkt, aaneengevlochten tot een van de meest intri
gerende maar ook moeilijkste geschriften, waarin de rode draad
haast niet meer te ontwarren is. Zo sta ik dan voor de moeilijke
taak (ik heb me er overigens zélf voor gezet, dus mag niet
klagen) om het oeuvre van Troeltsch, dat vermoedelijk oploopt
naar de 10.000 bladzijden in het bestek van een uur in perspektief te zetten.
In deze verlegenheid heb ik gekozen voor het u bekende
onderwerp: De absoluutheid van het Christendom en zijn histo-
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rïsche en sociologische gebondenheid. Ik zal niet zeggen, dat dit
thema de spil is van Troeltsch’ denken. Het is er echter wel een
helder venster op. Niet voor niets heeft Troeltsch de godsdienst
filosofie 'meine erste Liebe’ genoemd. De problematiek, waar hij
heel zijn leven mee gezeten heeft en waar ik boven op zinspeelde,
heeft hij allereerst en allermeest willen doordenken en a.h.w.
uitproberen op het vlak van Christendom en religie.
Wat is dan dit grote levensvraagstuk? Het is een ethisch
vraagstuk. Het ligt verscholen in de twee titelwoorden 'absoluut
heid’ en 'gebondenheid’. Het is gegeven met de in wezen historistische grondovertuiging, dat de mens met al zijn inspanningen
en verwachtingen, al zijn zedelijke normen en idealen wezenlijk
gebonden en omvattend bepaald is door de verbanden waarin
hij leeft, de kultuurgemeenschap en kultuurhistorie waaruit hij is
voort gekomen.
Deze opvatting moet ik afschermen tegen mogelijke misver
standen. Troeltsch bedoelt niet, dat de menselijke geest gekonditioneerd is door fysische of psychologische oorzakelijkheidswetten.
Elk naturalisme is hem vreemd. Materiële processen en psycholo
gisch gedetermineerde oorzakelijkheden zijn eerst vaststelbaar
vanuit de geest, veronderstellen derhalve — en dat is zijn idealis
tische grondovertuiging — de oorspronkelijkheid van de laatste als
een zelfstandig en zelfwetgevend krachtcentrum. De autonome
geest is nimmer herleidbaar tot de willoze natuur. Evenals Kant
wil Troeltsch het rijk van de natuur en van de geest uiteen
houden, natuurwetenschap en ethiek scherp onderscheiden.
En toch! Na Kant zitten de idealisten met een nieuw probleem!
Vanaf de dagen der Romantiek is er naast de wereld van de
natuur een nieuwe wereld opengegaan: de wereld der geschie
denis. In de 19de eeuw rukt de geschiedeniswetenschap op,
sterk geworden door methodische objektiviteit, kritische zin en
theoretische technieken. Dat betekende een enorme kennisver
rijking, ook een bron van inspiratie vanwege de onuitputtelijke
mogelijkheden, waarin het mensdom zich kennelijk gestalte heeft
kunnen geven vanaf oeroude tijden. Toch had de medaille een
keerzijde. Hoe meer de mens zich bleek te kunnen ontplooien in
variabele kultuurvormen, hoe meer het tot de beschouwer begon
door te dringen, dat al deze vormen en normen dus wissel-vallig
zijn, tijdgebonden en milieubepaald. Ook zijn eigen geestesnormen! Het historisch bewustzijn bracht veeleer beklemming dan
bevrijding. Nietzsche, de helderziende, heeft dat in zijn ‘Vom
Nutzen und Nachteil der Historie’ reeds aangrijpend onder woor
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den gebracht. In wetenschappelijk-literaire kringen begon te
dagen, wat thans door de boekenexplosie en telekommunikatiemiddelen in alle lagen van de bevolking en in alle delen van de
wereld gewild of ongewild de mens wordt bijgebracht, nl. dat het
patroon van de kuituur en de waarden van het leven zus maar
ook zo kunnen uitvallen, dat het menselijk ethos historisch en
sociaal bepaald is en dus uitermate relatief. In de idealistische
gedachtengang zou men zeggen, dat de geest wel niet aan de
natuur, maar dan toch aan de geschiedenis gebonden is. Buiten
dien heeft deze geschiedenis toch ook ergens nog haar oerstadia
in de natuur, in de zg. natuurlijke historie. Hoe scherp men
natuur en geest ook onderscheiden mag èn moet, er schijnt in
heel de wereldgeschiedenis een noodzakelijke opstijging te zijn
vanuit de een naar de ander: het menselijk natuurwezen, gedeter
mineerd door primitieve driften en begeerten, wordt in de ge
schiedenis in een raadselachtige, historisch-metafysische omslag
tot een vrij zichzelf bepalend geestelijk wezen, tot persoon.
Hiermee is de zedelijk-geestelijke vrijheid dan ook metterdaad
aangewezen op deze noodzakelijke dialektiek van het historische.
De geschiedenis baant èn bindt haar weg. Noodzakelijkheid en
vrijheid liggen in eikaars verlengde. Deze geschiedmetafysische
grondbeschouwing is eigenlijk reeds bij Kant in de kern, doch
nog transcendentalistisch verhuld, aanwezig.
De historische gebondenheid van de geest en van alle geestesidealen is voor Troeltsch het grote probleem, het grondprobleem
trouwens voor heel het nakantiaanse historistische idealisme. Het is
hierom zulk een ingrijpend probleem, omdat de mens anderzijds
niet kan leven zonder een norm die vast is, een ideaal dat abso
luut, d.w.z. ongebonden is. Hij dorst naar een laatste waarheid,
een waarheid die niet wankelt in de stroom van de tijd. Wat
voor zin heeft het vandaag te strijden, te sterven zo nodig voor
een overtuiging, waarvan ik wéét dat ze morgen passé is? Wie
eenmaal gegeten heeft van de boom der historische kennis, is de
naieve onbevangenheid en vanzelfsprekendheid kwijt, waarmee
hij anders de overgeleverde of nieuw ontdekte religieuze en kulturele ideeën als heilig en onaantastbaar zou hebben nagestreefd.
De vaste dogmatische overtuigingen van de middeleeuwse mens
en van de verlichte rationalist zijn wij, moderne mensen, voor
goed kwijt. Paradise lost — derhalve! Is het ook: paradise regained? Wij zitten opgescheept met het probleem, hoe recht te doen
aan de historische gebondenheid van de geest èn aan haar drang
naar absolute, onvergankelijke waarden. Troeltsch is een diep
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religieus mens, ziet bovendien de religie, i.c. de christelijke religie,
als het kloppend hart van onze westerse kuituur; dus kan ik dit
probleem nu godsdienstfilosofisch toespitsen: Hoe kan het Chris
tendom historisch bepaald en toch ook de absolute waarheid
zijn? Deze vraag is de thermometer, waarop we de koortsachtige
ontwikkeling in Troeltsch’ denken zullen proberen af te lezen.
1. Oorspronkelijk is Troeltsch leerling van Albrecht Ritschl.
Hoewel hij dan reeds sterk beïnvloed wordt door de zojuist
genoemde beschouwingen van het idealistisch historisme en niet
aarzelt het Christendom te plaatsen in het geheel van de gods
diensthistorische evolutie en te beschouwen als de top van deze
evolutie, erkent hij grif, dat een dergelijke konstruktie slechts
vanuit de reeds ingenomen toppositie, dus alleen voor de christen
evident kan zijn, m.a.w. geen eigenlijke bewijskracht heeft. Wat
rechtvaardigt dan de gedachte van het Christendom als hoogste,
ja absolute waarheid? Troeltsch beroept zich in deze kemaangelegenheid op het beginsel, dat heel het 19de eeuwse theologische
subjektivisme gestempeld heeft, het beginsel van de ‘innere
Erfahrung’, maar dan in de uitwerking die Ritschl eraan gegeven
heeft, t.w. als een korrelatieve ervaring. De volkomenheid van
het Christendom wordt eerst gewaarborgd in een innerlijke ge
loofservaring, die niet op zich staat, doch korrelatief betrokken
is op de geschiedenis, d.w.z. op de overweldigende onvergelijke
lijke waarheid en waarheidspretentie in de boodschap van Jezus,
een waarheid waar men gewoon niet meer onderuit komt, indien
men er eenmaal door gegrepen is. Dat is de jonge Troeltsch, de
Troeltsch van Die christliche Weltanschammg, theologisch een
Ritschliaan, wijsgerig een aanhanger van Herman Lotze, met
wiens idealistische waardetheorie de theologische korrelatiegedachte reeds door Ritschl zelf verdedigd is. T.a.v. de profane
kuituur helt Troeltsch reeds over naar het historisme, doch op
godsdienstig gebied verzet hij zich. De innerlijke Christuservaring
is iets exklusiefs, ontheven aan de stroom van het historisch ge
beuren, een onaantastbare beleving, een rots in de branding, een
stormvrij gebied.
2. In 1895 (Troeltsch is dan 30 jaar) zwenkt hij om naar het
historisme. Dan eerst wordt de notoire historiciteit èn de nood
zakelijke absoluutheid van het Christendom tot een prangend
probleem. Het Christendom is niet, ook niet in zijn kerngedachten,
uit te lichten uit het geheel van de godsdiensthistorie. Religieus-
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christelijke ervaringen en waarheden zijn niet volstrekt uniek, ze
hebben in andere godsdiensten, vooral in de grote wereldgods
diensten van het Oosten, opmerkelijke analogieën. Ook daar
worden wonderen en tekenen verhaald. Ook daar zijn heilige
boeken, profeten, godenzonen. Ook daar zijn absolute waarheidsovertuigingen. Het christelijk ervaringsexklusivisme, eigenlijk nog
een verhulde vorm van dogmatisch supranaturalisme, redt het niet
tegenover de algemene geschiedenis der godsdiensten. Het komt
er op aan ze alle samen te nemen en te ordenen en zich zodoende
in te stellen in de eigenlijke gang en richting van de religieuze
ideeënontwikkeling, de beweging van de lagere natuur naar de
hogere geestesreligie a.h.w. inwendig mee te maken. Omdat de
lagere godsdiensten zich nog hechten aan de natuurverschijnselen
en deze vergoddelijken en de religieuze horizont al even beperkt
is als het goddelijk machtsbereik, zijn de lagere godsdiensten
partikularistisch met een betekenis enkel voor de leden van een
bepaalde clan, een zeker volk, een omsloten gebied. (Zo denken
de Arameeërs in I Kg 20 dat Jahve een berggod is en hun god
een god van de vlakte). Eerst de hogere godsdiensten maken zich
hiervan los, zoeken m.a.w. verlossing uit de natuur, willen de
mens als mens bereiken, verinnerlijken derhalve ook hun gods
beeld en groeien zo uit tot religies met een universele verlossings
boodschap voor elk mensenkind en heel het menselijk geslacht.
Godsdienstwijsgerig nu is vaststelbaar, dat niet in de oosterse
wereldgodsdiensten, die het heil toch weer privilegiëerden voor
priesterkasten, extatici of uitverkorenen, doch eerst in het Chris
tendom de religieuze idee zijn hoogste punt bereikt heeft. Ja, de
christelijke religie is wellicht niet slechts de hoogste, maar zelfs de
absolute godsdienst, indien het nl. waar mag heten, dat het
godsdienstige beginsel in haar tot volle, volkomen ontplooiing
zou zijn gekomen.
Dit is de typisch Hegeliaanse absoluutheidsopvatting, de Hege
liaanse solutie van het probleem van historiciteit en absoluutheid.
Het Christendom is een intrinsiek historisch fenomeen, maar het
is tevens absoluut en onvergankelijk, gesteld tenminste, dat de
religieuze evolutie (een teleologische evolutie) hier haar uiteinde
lijk doel, haar definitief telos bereikt heeft. Helemaal een Hegeliaan is de jonge Troeltsch niet: de evolutie der godsdiensten is
niet apriorisch konstrueerbaar, slechts aposteriorisch konstateerbaar, niet vooraf te berekenen, slechts achteraf in vrijheid te duiden.
Zolang we onderweg zijn, kunnen we ons instellen in de metafysisch-noodzakelijke beweging van de religieuze geest, doch het
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doel niet met zekerheid lokaliseren. Dus is de absoluutheid van
het Christendom godsdienstfilosofisch niet bewijsbaar, slechts
mogelijk en waarschijnlijk.
Of niet? Is het Christendom nu eindpunt van de godsdiensthistorie dan wel uitgangspunt van nieuwere ontwikkelingen?
Troeltsch laat zich hoogst onzeker uit. Eerst in 1900 hakt hij de
knoop door. Het luidt dan, dat de gedachte van het absolute
Christendom onbestaanbaar is, een verkapte rest van dogmatisch
denken. Wil men het Christendom niet op een bovennatuurlijk
standje zetten, dan is zijn historische bepaaldheid en beperktheid,
zijn intrinsieke relativiteit onontkoombaar. Zou het werkelijk het
; religieus-definitieve einde zijn, dan zou de geschiedenis in haar
moeten stilstaan. Dat zou de dood in de pot zijn!

I
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3.
De Hegeliaanse absoluutheidsidee heeft afgedaan, doch
hoe nu verder? In 1902 verschijnt het reeds genoemde Die
Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte, waarin
het Christendom oprijst als hoogte- en konvergentiepunt van heel
de godsdienstontwikkeling, doch niet meer als mogelijk eindpunt!
Integendeel. Het absolute eindpunt moet ergens in het hierna
ï ■ maals liggen. We dienen tevreden te zijn met de gedachte — zegt
Troeltsch — dat onze religie dit einddoel het dichtst benadert,
t: dat het de hoogste openbaringsvorm is die we kunnen kennen.
f Trouwens, komt er ooit een hogere godsdienstvorm, dan zal ook
11 daarin de edele kem van het Christendom als universele persona
listische verlossingsreligie bewaard of opnieuw gegrepen zijn.
Deze visie verschijnt thans in een neokantiaans kader. Zag
ff
Hegel de godsdienstige normen en waarden als doelmomenten
van een historische evolutie, Troeltsch weerspreekt thans met
klem, dat men het historische en het ethische, feit en norm, het
gegevene en het geldige d.m.v. zulk een evolutie- of ontwikke
lingsbegrip zou kunnen aaneen en ineen denken. Waarden ont
wikkelen zich niet zonder meer uit de werkelijkheid, ook niet uit
tl de werkelijkheid van de geest en zijn bewegingen. De zaak ligt
gekompliceerder. Van meetaf moet het empirische feit en de
apriorische norm als bij Kant tegenover elkaar gesteld worden.
Wel zijn ze te verbinden, doch slechts als inhoud en vorm. De
religieuze en zedelijke waarden en verplichtingen zijn een onont
koombaar apriori van de menselijke geest, doch waartoe ik in
konkreto religieus en zedelijk verplicht ben, dat zal eerst nader
hand in de empirisch-feitelijke werkelijkheid duidelijk moeten
worden. Alle konkreet-historische normen zijn een verbinding van
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de formeel-ethische verplichting met een konkrete empirische
inhoud.
Is deze formeel-ethische waarde en verplichting nu niet (als bij
Kant) een kategorie die buiten en boven de historische werkelijk
heid zweeft? Kortom: zijn formalisme en historisme niet tegen
strijdig? In zijn Psychologie und Erkenntnistheorie gaat Troeltsch
uitvoerig op deze materie in. Hij poogt beide -ismen te verbinden
door de kentheoretische apriori’s zelf te verstaan als ‘im Werden
begriffen’, als dynamische teleologische principia. Het zijn geestes
waarden, die we niet in het afgetrokkene kunnen deduceren
(zoals Kant althans m.b.t. zijn theoretische kategorieën placht te
doen). We kunnen ze slechts kennen in en vanuit de geschiedenis,
geladen als ze zijn met een konkrete historische vulling, al dienen
ze zich overigens in de historische evolutie steeds nader in hun
formele zuiverheid uit te kristalliseren.
Nog een vraag. Wordt de religie niet als bij Kant een appendix
van de ethiek? Bij Kant stond immers de praktische rede voor het
autonome zedelijkheidsbeginsel als zodanig. De religie kon zich
nog slechts koncentreren in het zg. synthetische oordeel apriori,
dat de natuur uiteindelijk strookt met de doeleinden van de
zedelijke vrijheid in een door God gegronde en gagarandeerde
morele wereldorde. Troeltsch heeft echter heel zijn leven in na
volging van Schleiermacher c.s. de zelfstandigheid van de religi
euze ervaring benadrukt. Binnen deze neokantiaanse kentheorie
leidt dit dan schier onvermijdelijk tot de zozeer omstreden idee
van het religieuze apriori als een apriori naast andere praktische
apriori’s. Omstreden en bestrijdbaar is het apriori vooral hierdoor,
dat Troeltsch het uitlegt als een ‘Gesetz des Religion-Habens’ onder
goddelijke inwerkingen. Echte religie is voor Troeltsch kontakt
met een oneindige geest of bestaansgrond, dat leert de godsdienst
psychologie z.i. overduidelijk. Dit moet dus op een of andere
manier betekenen: een aktualisatie van het religieuze apriori. Hoe
begrijpelijk deze gedachte evenwel mag zijn, zij is in konflikt
met de kentheoretische grondslagen, het bewustzijnsimmanente
standpunt van heel het Kantianisme. Kant heeft zelf een dergelijke
opvatting expressis verbis afgewezen, omdat zij z.i. tot het meest
ongekontroleerde mysticisme aanleiding zou kunnen geven. Hier
van niet onkundig, heeft Troeltsch, juist ook als godsdienstfilosoof, met het neokantiaanse historisme niet weinig moeite gehad.

4.
De eigenlijke krisis in zijn denken ontstaat echter niet
vanuit het kriticisme van Kant en Rickert, doch o.i.v. de sociologie
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van Max Weber, met wie Troeltsch in Heidelberg zeer intensief
kontakt heeft gehad. Weber ontsluit hem een nieuwe denkwereld.
Het sociologische en sociaalhistorische denken wordt hem tot
‘eine neue Art zu sehen’, een geheel nieuwe zienswijze. In deze
sociologische tussenfase (tussen 1907 en 1915) vergeet hij bijkans
alle systematiek en haakt hij naar inzicht in de betekenis die de
maatschappijstrukturen voor de religieuze ideeënontwikkeling
moeten hebben gehad. Vooral wil hij ook weten, hoe het Christen
dom zich van zijn kant maatschappelijk heeft op gesteld. Als hij
ten dezen nergens terecht kan, gaat hij zelf aan de slag en schrijft
in vier jaar tijds met onbeschrijfelijke moeite (zoals hij zelf zegt)
het opus magnum Die Soziallekren der christlichen Kirchen and
Grappen. Het is een historische studie, doch desondanks met op
merkelijke resultaten ook voor de systematiek.
Troeltsch ontdekt, dat de christelijk-religieuze idee zich vanuit
zichzelf gestalte heeft gegeven in een drietal sociale gemeenschapstypen. Daar is allereerst de kerk als een breed georgani
seerd heilsinstituut, de regelrechte voortzetting van Christus’ ver
zoenend werk op aarde, waaraan de genadeschat objektief is
toevertrouwd, heilig absoluut en onaantastbaar temidden van de
volksmassa’s, die m.b.v. de sterke staatsarm gedrongen zo niet
gedwongen worden om in te gaan. Voorts is er de sekte, vrij
willigheids verband van geheiligde gelovigen, die Jezus niet zozeer
kennen als genadige verzoener, maar als leidsman en Heer, die
leven naar de Bergrede en soms radikalistisch maar meestal ge
resigneerd zijn wederkomst en de oprichting van het 1000-jarig
rijk verbeiden. De heiligheid van de sektarische gemeente hangt
aan de heiligheid en onderlinge tucht van de individuele, door
volwassendoop of persoonlijke belijdenis toegetreden leden. Ten
slotte is er de mystiek, de intieme kring van verlichten, ingewijden,
visionairen etc., die Christus niet kennen naar het vlees, maar als
pneuma, als goddelijke vonk in de ziel, die ambt en liturgie,
woord en wet negeren in de vrijheid van geest en geweten, in
een antinomianisme in de goede en soms slechte zin van het
woord.
Systematisch is dit important. Zag Troeltsch tot nu toe het
beweeg van de religieuze idee in de verschillende godsdiensten
konvergeren naar en zich koncentreren in de geschiedenis van
het Christendom, thans ontdekt hij, dat het zich N.B. juist in het
Christendom verstrooit. De massief-absolutistische met de kuituur
verzwagerde opvattingen van het officiële kerkelijke Christendom
ontwikkelen zich heel anders dan de rigoureus-legalistische, doch
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tegenover het wereldleven onverschillige sektarische denken en
nog weer anders dan de individualistische, erudiete doch maat
schappelijk onproduktieve beschouwingen van mystici en spiritualisten. Dat heeft Troeltsch een schok gegeven.
Toch is dit nog slechts de quaestio minor van de systematiek.
De quaestio maior is, dat de religieuze gemeenschapsvormen
wortelen in maatschappelijke bodem en zich zullen moeten te
recht vinden temidden van andere machten, die zich daar toe
valligerwijs ook ophouden: bepaalde staatkundige, juridische,
ekonomische instellingen of verbanden. Hiermee zit Troeltsch
midden in de Marxistische problematiek: hoe verhoudt zich de
religieuze idee tot de sociale basisstrukturen van het leven? In
haar oorsprong is de religieuze idee niet uit de laatste verklaar
baar (Troeltsch houdt onverkort vast aan de zelfstandigheid der
religie), maar in haar uitwerking ontstaat een gekompliceerde
wisselwerking en wordt de religie meermalen bepaald of zelfs op
sleeptouw genomen door het maatschappelijk gebeuren. Jezus’
prediking van een algemene broederliefde voor het oog van de
Vader en zijn koninkrijksverwachting is wel in de enge discipelen
kring van het idyllische Galilea voorstelbaar, doch niet in de
rusteloze jacht van de moderne metropool. De kerkrechtelijke en
maatschappelijke opvattingen van een Calvijn, een Luther (om
nog een vb. te noemen) zijn niet weinig verklaarbaar vanuit de
interne struktuur van de republikeinse handelsstad Genève ener
zijds en de gesloten agrarische verhoudingen in het kleinstatelijke
Duitsland anderzijds. Zeker, de religieuze idee en de sociale
struktuur zijn van een verschillende orde: de een ontspringt aan
de interne noodzakelijke ontplooiingsdrang van de geest (onder
goddelijke impuls), de ander vloeit voort uit de natuur, uit natuur
lijke groepsbelangen en groepswetmatigheden. Een en ander raakt
en beïnvloedt elkaar evenwel via de eigen, typisch religieuze
associëring in kerk, sekte of mystiek.
Deze drie hebben overigens in de moderne wereld geen been
meer om op te staan. Troeltsch pleit voor een nieuwe kerkelijke
struktuur. Hij blijkt ten dezen een voorstander van de kerkkonceptie, zoals ontwikkeld door zijn grote voorganger en voorbeeld
in de Duitse theologie: Schleiermacher. Ik kan hier nu niet op
ingaan, slechts memoreren, dat het hier gaat om de organologische gemeenschapsopvatting van de Romantiek. Toegepast op het
religieuze verenigt deze gemeenschapsvisie volgens Troeltsch de
pluspunten van alle drie verbandstypen: de historische kontinuiteit en breed maatschappelijke invloed van de kerk, de vrijwillige
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inzet en invoeging van het individuele lid in het geheel als bij
de sekten en tenslotte ook de aantrekkende kracht van spiritueel
begaafde, charismatische leiders.
Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart, — dat geldt ook
van Troeltsch. Wat blijft er over van zijn stelling, dat de mense
lijke geest en ideeën door heel de wereldgeschiedenis heen schep
pend opwaarts streven naar steeds hogere uitdrukkingsvormen,
als de religieuze idee zo verstrikt is in het rag van sociologische,
d.w.z. natuurlijke betrekkingen? Is de natuur werkelijk iets dat
overwonnen dient te worden? De geest is vastgekit aan de natuur,
beweegt zich slechts binnen de kontingente kaders van het
sociale leven. Kan men het Christendom inderdaad nog de enige
"universele’ religie noemen, verlost van alle natuurlijke en socio
grafische bindingen? Troeltsch weet het niet meer . . . Zelfs im
mers konstateert hij, dat het in zijn konkrete ontwikkeling en
betekenis volledig vergroeid is met het wel en wee van de
mediterrane-westerse wereld, zoals de andere wereldgodsdiensten
met oosterse maatschappijvormen.
5.
Sedert de eerste wereldoorlog komt Troeltsch, thans kultuurfilosoof in het roerige Berlijn, tot een nieuwe konceptie,
getuige zijn laatste grote studie: Der Historisnius und seine Probleme. Elke kuituur ziet hij nu als een bijzondere, hoogst indivi
duele totaalkonstellatie. In iedere kuituur zijn grote geestelijke
ideeën mèt allerlei sociale strukturen en andere natuurlijke be
trekkingen van ras, klimaat en bodem samengebald tot een kompakt komplex geheel van volstrekt eigensoortige hoedanigheid.
De religie is en heeft een bepaalde funktie binnen een dergelijk
massief levenskomplex, is dus slechts verstaanbaar vanuit het ge
hele kultuursysteem, hoewel hierbinnen (en dat is een typisch
denkbeeld van Troeltsch!) steeds de spanning voelbaar en dus
het kompromis noodzakelijk is tussen de religieuze en horizontale
kultuurwaarden. De totale kultuurkonstellatie is op haar beurt
een eigengeaarde werveling binnen de totale levensstroom.
Een neoromantische levensfilosofie steekt de kop op, aandacht
krijgt thans Bergson, het idealisme, ook dat der neokantianen,
geeft hij prijs. De gedachte van rationele universele waarden en
apriori’s weet hij op geen enkele wijze meer te verbinden met
het individueel en uniek karakter van de kultuurhistorie. De algemeengeldige waarden in levensbeschouwing en filosofie zijn nietlegitieme generalisaties van wat in feite individuele, tijd- en
plaatsbepaaide normposities moeten heten. De universeelhisto-
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rische godsdienstgeschiedenis, die eens het Christendom de zege
palm toereikte, valt uiteen in een veelheid van volstrekt inkommensurabele verschijnselen, een verscheidenheid van geografische
grootheden. Het Christendom, zoals wij dat kennen, is vergroeid
met het ‘europeïsme’, met de Grieks-Romeinse en Euroamerikaanse beschavingskring. Vergelijking met andere kultuurkringen
heeft nauwelijks zin. Wij kunnen toch niet uit onze eigen huid
kruipen! Komt zijn vroegere studie Die Absolutheit des Christen
tums ter sprake, dan zegt Troeltsch: Inderdaad het Christendom
is de hoogste godsdienst, maar dan de hoogste godsdienst ‘für
uns’, voor ons Europeanen. Tot zijn ontsteltenis ziet hij nu ook —
en de ellende van oorlog en revolutie heeft zijn oog gescherpt! —
dat zelfs de europeïstische kuituur een heterogeen geheel is, niet
enkel een ontwikkeling maar ook een botsing van ideeën, die
langs elkaar schuren en schaven en strijden om de hegemonie.
Wat staat ons dan te doen? Wij moeten zélf in de aktualiteit van
het heden en in de aktiviteit van de scheppende daad de europese ideeën samenbrengen, ordenen en opnieuw verbinden tot
een ‘neue gegenwärtige Kultursynthese’, een kulturele samensmeding, waarvan de religie het centrum zal moeten zijn.
Uit het totaal van mijn betoog zal duidelijk zijn, dat Troeltsch’
denken thans in de grootste impasse verkeert. Het grondmotief
was immers, dat scheppende vrijheid en religieuze vernieuwing
slechts mogelijk zijn door zich in te stellen in de universeel-historische geestesgang, ’s’installer dans le mouvement’, zoals Bergson
placht te stellen. Doch waar deze beweging ontbreekt en de
wereldgeschiedenis verbrokkelt in afzonderlijke kultuurkringen, ja
zelfs binnen de mikro-wereldgeschiedenis van het europeïsme de
breuk zich openbaart, daar dreigt de vernieuwing van kuituur en
godsdienst één brok fantasie en willekeur te worden. In plaats van
met een absoluut of universeel Christendom zitten we met een
europeïstische godsdienst, waarvan niet duidelijk is, hoe deze zijn
ontreddering te boven kan komen.

6.
In deze existentiële nood — Troeltsch heeft aan deze pro
blematiek in zijn laatste levensjaren uitermate geleden — wordt
zijn filosofie tot op de fundamenten losgewoeld en omgezet in
een radikaal individualisme. De metafysische basis van alle ge
schiedbeschouwing en ideaalvorming is hem niet langer de mense
lijke metafysische totaalgeest en diens universele gang door de
geschiedenis, doch de individuele religieus-metafysische wortelpositie van de enkele menselijke persoon. Vanuit de scheppende
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kracht van de individuele existentie moet nieuw leven opbloeien.
Dit is geen solipsisme! De individuele persoon is in de diepte
vervat in een goddelijke levenssamenhang, de ‘Einzelgeist’ maakt
deel uit van de goddelijke al geest. Niet Kant maar Leibniz wordt
hem de grote Duitse wijsgeer, omdat deze de mens heeft gevat
als een monade, een individueel punt in een binnengoddelijke
levensmimte. De individuele, religieus-metafysisch gewortelde
scheppingsdrang en ideaalvorming weet zich in en vanuit deze
samenhang gehouden tot omgrijpende liefde, kreatieve kommunikatie. Troeltsch wijst hier een spoor, dat Karl Jaspers weldra zal
volgen. Deze kommunicerende kracht ziet Troeltsch zich ver
wezenlijken in kringen, jeugdbonden, literaire bewegingen e.a.,
die in het na-oorlogse Duitsland zo rijkelijk bloeiden. Hij hoopt
althans, dat hier nog iets uitkomt en dat deze frisse groepen het
begin zijn van een gezamenlijke streving naar een nieuw kultureel ethos. De spil van dit alles zal gevormd moeten worden door
een nieuwe godsdienstige inspiratie vanuit nieuwe religieuze krin
gen en belevingscentra, niet vanuit de kerkelijke establishment.
Alleen in het religieuze grond-verstaan ligt, zo ergens, de moge
lijkheid om de spanningsvolle en gespleten westerse kuituur, die
te gronde dreigt te gaan aan het titanendom van haar politiek,
militairistisch en industrieel expansionisme, tot een nieuwe reïnte
gratie te brengen.
Een dergelijk program trekt natuurlijk een enorme wissel op de
toekomst. Troeltsch ziet het ook zelf als een geweldig vraag- en
waagstuk, waarvan de uitkomst hoogst onzeker is. Hij maakt zich
geen illusies: een kerkelijke eenheidskultuur als in de Middel
eeuwen of Reformatie zal niet tot stand komen (was trouwens
ook toentertijd slechts ten dele aanwezig). Hij weet, de kommuni
cerende liefde moet niet alleen optornen tegen de natuur, maar
zal ook telkens vanuit andere richting en inspiratiebronnen door
kruist of omgebogen worden. Er kan op zijn best een relatieve
eenheid van denken en doen, van kuituur en religie tot stand
komen. Dat is het lot van de moderne mens, die tot individuele
verantwoordelijkheid gerijpt, nergens in de geschiedenis een vaste
gezagsstruktuur of een absolute norm weet te ontdekken of aan
vaarden.
Dat er achter de horizonten van leven en geschiedenis nog een
universeel einddoel van alle menselijke strevingen zou liggen, ook
dat trekt Troeltsch thans in twijfel. Misschien gaat het God in de
smarten van het leven en in de weeën van de geschiedenis — zo
zegt hij ergens — slechts om de ‘innere Geschichte’ (sic!) van de
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enkele mens, om zijn vervolkoming en niet om de brede kulturele
en godsdienstige historie. In deze onderscheiding van innerlijke
verborgen geschiedenis en kulturele historie zit Troeltsch vlak
tegen het existentialisme aan. Hij trekt zich terug in een religieusindividualistisch spiritualisme; in de innerlijke religieuze ervaring
denkt hij uit te reiken boven het historisch gewoel, als monade
meent hij te participeren aan de goddelijke grond, te rusten in
het eeuwige. Anderzijds — en die spanning is wezenlijk voor
Troeltsch — wil hij trouw blijven aan de mens, de wereld, de kui
tuur. De rust moet stalen tot de strijd, de kuituur mag niet ver
raderlijk worden prijsgegeven. Doch zo groot is de onzekerheid,
zo onbarmhartig het historisme, dat Troeltsch zich uiteindelijk
afvraagt, of niet de monadologische participatiegedachte evenals
de platonische ideeënleer of de christelijke openbaringsbeschouwing een mythe is, inspirerend maar onzeker. Hier gaat de diepste
grond, van waaruit de mens zijn (relatieve) idealen dient te schep
pen, de mist in.
Begonnen bij de absolute openbaring van het Christendom,
eindigt Troeltsch aan de rand van een religieus relativisme, een
relativisme dat hij overigens niet openlijk zal bijvallen, omdat dit
een verraad van het leven zou zijn. Het is overigens een relati
visme (ik voeg dit ter afronding toe), dat zich heeft ingevreten
in héél zijn kultuurfilosofie en waardenleer. Tot op zekere hoogte
— aldus Troeltsch — kunnen de religieuze ideeën zich nog distanciëren van de betrekkelijkheid en vergankelijkheid van het aards
bestaan door hun richting op het eeuwige en goddelijke. Doch
als zelfs zij van kuituur tot kuituur en daarbinnen van mens tot
mens kunnen verschillen, hoeveel te meer dan de profane binnen
wereldlijke kultuuridealen! Dat is het algemene waardenanarchisme, waarbij Troeltsch terecht komt.

Ik eindig met een viertal kritische notities.
1. De absoluutheid van het Christendom, (ik zeg liever) de
waarheid van het evangelie, bevestigt zichzelf, wordt niet beves
tigd door de geschiedenis- en godsdienstfilosofie. Om met de grote
evangelist Spurgeon te spreken: ‘Defend the Bible? I would as
soon defend a lion.’
2. Zolang men het Christendom scholastisch verstaat, (ik be
doel) als een bovennatuurlijk gebeuren of beleven, zal het vroeg
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of laat onherroepelijk voor de bijl gaan van de historisch-kritische
en geschiedwijsgerige analyse. De wonderen en tekenen en abso
lute overtuigingen van de christelijke religie en het christelijk ge
loof hebben nu eenmaal tot op grote hoogte overeenkomstigheden
en analogieën in de religieuze raadselachtigheden van de niet
en voorchristelijke godsdiensten. Men kan proberen deze weg te
redeneren vanuit een westers rationalisme, als men maar bedenkt,
dat dit rationalisme niet eerbiedig halt houdt bij de grenzen, noch
bij de kern van de christelijke heilshistorie. Ik zeg dus: non tali
auxilio!
3. Tegenover de toenemende relativering van de religieuze,
ja van alle zedelijke waarden is een beroep op het evangelie fun
damenteel, omdat alle waarden, hoe gebrekkig ook verwoord en
verwerkt, in de God van het evangelie haar grond hebben. Het
beroep is fundamenteel, niet (als in het fundamentalisme) vol
doende. Wij zijn, ook van Godswege, gehouden om in elke nieuwe
historische situatie, de gestelde waarden en normen nieuwe uit
werking te geven.
4. Het gebruikelijke beroep in gereformeerde kring op uit te
werken beginselen is evenwel hoogst gevaarlijk. De gedachte van
'beginselen’ fungeert als een eigenaardig mengbegrip, waarin de
goddelijke, in de kern gegeven normen en haar menselijke, histo
rische vormgeving onophoudelijk vervloeien, zodat de traditie
sakrosankt wordt. ‘Beginselen’ kunnen ons in een handomdraai
terugvoeren tot een romantisch-historistisch idealisme, waar ook
Troeltsch’ opvatting van de kulturele en religieuze ideeën en be
ginselen die in de geschiedenis zouden evolueren, wortel heeft
geschoten. Het komt er natuurlijk op aan, wat men met zulke
‘beginselen’ precies bedoelt, doch wel laat de vaderlandse ge
schiedenis duidelijk zien, dat het bedoelde spraakgebruik en de
hiermee bewust of onbewust opgeroepen associaties het gereformeerde/calvinistische volksdeel toegankelijk heeft gemaakt voor
tal van romantische en historistische noties met alle kritieke ge
volgen van dien.
Amstelveen, 21 okt. 1969.
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