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KRITISCHE STUDIE
Ernst Troeltsch en de eenheid van de geschiedenis
door
J. Klapwijk
Ernst Troeltsch is in trek. Er w ordt tegenwoordig weer in toenem ende
mate studie gem aakt van het omvangrijke oeuvre van deze radikale theo
loog, godsdienstwijsgeer en geschiedenisfilosoof uit het Duitse kultuurprotestantism e. Bezinning op zijn verzamelde en nog niet verzamelde
werken kan ons leren, hoe belangrijk voor Troeltsch de eenheid van de
geschiedenis was. Ze leert ons ook, hoe de sterke verbrokkeling van de
geschiedenis in het m oderne denken een wijsgeer in het hart kan raken.
Troeltsch was aan het eind van zijn leven de vertwijfeling nabij.
Hiervan getuigt bijv. een authentieke biografische notitie van
W.F. Kasch, opgetekend uit de mond van de ook in ons land niet onbe
kende, thans overleden schrijfster Gertrud von Le Fort, jarenlang de be
kwame leerling-assistente van Troeltsch. ,,Freiin Gertrud von Le Fort
berichtete mir bei meinem Besuch in O berstdorf im Herbst 1961 folgen
des: Sie sei Troeltsch zum letztenm al im Spätsomm er 1922, also ein
halbes Jahr vor seinem Tode, am V ierw altstätter See begegnet. Bei
diesem Zusam mentreffen habe Troeltsch darüber geklagt, daß das
Ganze seines Werkes nicht aufgehe. Er sei deshalb versagt und mutlos
gewesen. Ihre Hinweise auf frühere A ntw orten und Lösungen, die er
gegeben habe, hätten ihm nicht geholfen. So sei der Abschied voller
Schw erm ut gewesen.” 1
Het onderzoek inzake Troeltsch heeft zich de laatste decenniën hoe
langer hoe meer gericht op het verloop van zijn wijsgerige inzichten. Ik
denk hier aan belangwekkende studies als van Drescher, Bodenstein,
Adams en Lessing.2 Met mijn boek Tussen Historisme en Relativisme
* N.a.v. G.W. Reitsema, Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer, Assen: Van
Gorcum, 1974, xiv en 184 pp.
1 W.F. Kasch, Die Sozialphilosophie von Ernst Troeltsch, Tübingen:
J.C.B. Mohr, p. 279.
3 H.-G. Drescher, Glaube und Vernunft bei Ernst Troeltsch: Eine kritische Deu
tung seiner religionsphilosophischen Grundlegung, diss. Marburg/L, 1957; W.
Bodenstein, Neige des Historismus: Ernst Troeltschs Entwicklungsgang, Gütersloh:
Gerd Mohn, 1959; J.L. Adams, „Ernst Troeltsch as Analyst of Religion”, Journal
for the Scientific Study of Religion 1 (1961), pp. 98—109; E. Lessing, Die Ge
schichtsphilosophie Ernst Troeltschs, Hamburgg-Bergstedt: Herbert Reich Evang.
Verlag, 1965, diss.; H.-G.Drescher, „Ernst Troeltsch’s intellectual development”, in:
J.P. Clayton (ed.), Ernst Troeltsch and the Future of Theology, Cambridge Univer
sity Press, 1976, pp. 3—32.
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heb ik eveneens een bijdrage to t dit onderzoek proberen te leveren.3 De
zo ontdekte ontwikkelingsfasen, die in het standaardw erk over
Troeltsch van Walther Kohier uit 1941 nog nagenoeg geheel versluierd
waren4, hebben het inzicht in Troeltsch niet vereenvoudigd, wel ver
duidelijkt. Nu eerst beginnen we iets te verstaan van Troeltsch’
worsteling om de eenheid van de geschiedenis, de absoluutheid van het
christendom en het behoud van de Westerse kuituur. Nu eerst begint
duidelijk te worden, waarom vroegere antw oorden en oplossingen het
later bij Troeltsch niet meer deden en waarom hij bij tijden het déficit
van zijn denken openlijk uitsprak.
Spanningen in Troeltsch' denken
Enige tijd terug verscheen er in Nederland een nieuw boek over
Troeltsch van de hand van de Hervormde predikant dr. G.W. Reitsema:
Ernst Troeltsch als godsdienstwijsgeer. Met verwachting heb ik ernaar
gegrepen, om dat Reitsema zijn boek vanuit een onm iskenbare kongenialiteit met de theologie van Troeltsch geschreven heeft. Opmerkelijk is
echter, dat de schrijver bepaald niet weten wil van Troeltsch’ déficit.
Integendeel! Reitsema heeft gemeend Troeltsch’ godsdienstwijsbegeerte
te kunnen aandienen als voorbeeld van „m oderne theologie” . Hij be
weert zelfs: „Een systematische theologie heeft de meeste zin en het
beste perspectief, wanneer zij in de door Troeltsch aangegeven lijn . . .
w ordt opgezet en uitgebouw d” (p. x).
Ogenblikkelijk dringt zich de vraag op, bij wélke Troeltsch aansluiting
gezocht zou moeten worden. Bij Troeltsch de leerling van Ritschl, de
hegeliaan, de neokantiaan, de levensfilosoof of de m onadoloog? Het
antw oord van Reitsema kom t eigenlijk hierop neer, dat al deze onder
scheidingen en faseringen resultaat zijn van hyperkritische uitpluizerij
en dat Troeltsch’ ideeën als zodanig een konsistente eenheid vormen,
waarbij hooguit de aksenten nu eens zus, dan weer zo komen te liggen.
Zelf is Reitsema er dan ook op u it geweest de eenheid in en van
Troeltsch’ werk in het licht te stellen. Hij belicht haar a) als een koncept van godsdienstwijsbegeerte, b) als een samenhang van geschiedenis
en godsdienstfilosofie en c) als een eenheid van grondovertuiging, die
Troeltsch altijd zou zijn bijgebleven, ook bij zijn overgang uit de theolo
gische fakulteit te Heidelberg naar de filosofische leerstoel in Berlijn (p.
viii).
Vanuit dit zicht op de eenheid en samenhang van T roeltsch’ denken
behandelt Reitsema in zijn boek achtereenvolgens T roeltsch’ gods
dienstwijsbegeerte; zijn kantiaanse achtergrond; de idee van het reli
gieuze apriori; de eigen aard van religie en godsdienstgeschiedenis; de
centrale kategorieën van het historische; het synthesekarakter van het
christendom; de Troeltsch toegedachte overwinning op het relativisme
en tenslotte ook diens „G laubenslehre” . De studie w ordt afgerond m et
een appendix inzake Husserls intentionaliteitsthem a. De weergave is be
knopt, bevattelijk, hoewel niet altijd trefzeker. Zij berust op ruime be
3 J. Klapwijk, Tussen Historisme en Relativisme: Een studie over de dynamiek
van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch, Assen:
Van Gorcum, 1970, diss.
4 W. Kohier, Ernst Troeltsch, Tübingen: J.C.B. Mohr, 1941
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lezenheid in de theologie. De wijsbegeerte lijkt de auteur grotendeels
slechts uit de tweede hand te kennen, d.w.z. uit de hand van Troeltsch
(vgl. p. x). Men kan zich een minder betrouw bare gids voorstellen.
Wat nu de drievoudige doelstelling van de auteur betreft, op het eerste
p u n t kan men hem m etterdaad toegeven, dat de godsdienstwijsbegeerte
voor Troeltsch het raam werk voor een groot deel van zijn onderzoekin
gen is geweest en dat hij in de religie de diepste kern van de menselijke
persoon en ook de diepste kracht van de menselijke kuituur heeft willen
aan wijzen.5
Toch m oet men tegelijk bedenken — iets waarop bijv. A.J. Nijk
terecht gewezen heeft6 — dat Troeltsch een van de eerste sekularisatietheologen is geweest, in deze zin namelijk, dat z.i. het religieuze streven
in de mens doorkruist w ordt door een wereldse geldingsdrang, zodra de
mens zich maar gaat bewegen op het brede terrein van de kuituur. Kui
tuur en religie staan m.a.w. haaks op elkaar, hoezeer ze elkaar ook be
hoeven. Vandaar de spanning tussen het wereldse horizontalism e van
T roeltsch’ kultuurfilosofie en het spirituele vertikalisme in zijn idee van
religie. Vandaar ook de kloof tussen een religieuze ethiek in foro Dei en
een kulturele ethiek in foro humanitatis. Vandaar tenslotte ook de on
mogelijkheid van een werkelijke verzoening tussen beide en de door
Troeltsch telkens weer benadrukte noodzaak van een aktief en kreatief
kom prom is, een ,,schöpferische K ultursynthese” .7
Deze fundam entele spanning, door Troeltsch meermalen gegrond in
de metafysische konstitutie en ,,D oppelposition” van de mens8 had
Reitsema m.i. scherper m oeten laten uitkom en, zeker in het hoofdstuk
dat handelt over het christendom als synthese-verschijnsel. Ik wil hier
nog aan toevoegen, dat ik me reeds om deze reden niet goed kan voor
stellen, hoe een dergelijke, op het „Jenseits” gerichte religieuze Be
schouwing voorbeeldig genoemd kan worden voor een moderne th eo 
logie. Men kan onder „m oderne theologie” van alles vatten, maar een
van de grondkenm erken is toch wel, dat ze (te re c h t!) weer wil uitgaan
van een evangelie der bevrijding dat heel het aardse leven om spant en
doordringt. In Troeltsch’ opvatting van godsdienst en christendom zit
daarentegen een onm iskenbaar dualistische trek.
Inzake het tweede oogmerk van de schrijver kan men hem inderdaad
bijval schenken, als hij de samenhang van geschiedenis- en godsdienst
filosofie onderstreept. Troeltsch was immers een radikale historist. Hij
zag alle menselijke kuituur- en godsdienstvormen als volstrekt historisch
bepaald, ook de bijbel, de christelijke boodschap en de kerkelijke leer.
Voor Troeltsch was de geschiedenis van de mensheid het stijgende spoor
waarlangs de menselijke geest uit de natuur was opgeklommen. Binnen
s J. Klapwijk, ,,De absoluutheid van het christendom en zijn historische en socio
logische gebondenheid (Ernst Troeltsch)”, in: Geref. Theol. Tijdschrift 70 (1970),
pp. 19—33.
6 A.J. Nijk, Secularisatie: Over het gebruik van een woord, Rotterdam: Lemniscaat, 19683
7 Zie B.A. Reist, Toward a Theology of Involvement: The Thought of Ernst
Troeltsch, London: SCM Press, 1966, pp. 154 sqq. en J. Klapwijk, „Christelijk
geloof en sociale ethiek naar de opvatting van Ernst Troeltsch”, Vox Theologica 41
(1971), pp. 3 3 5 -3 4 3 .
8 Bijv. Gesammelte Schriften, Band II, Tiibingen: J.C.B. Mohr, 1913, p. 665.

75

deze universeelhistorische beweging van de menselijke gemeenschaps
geest moesten z.i. kuituur en religie worden gesitueerd en van hieruit
moesten ook thans nieuwe kreatieve ontsluitingen èn op het terrein van
de kulturele ethiek èn op het terrein van de godsdienstige idee worden
nagestreefd. De godsdienst is volgens Troeltsch nu eenmaal ingebed in
de geschiedenis, en het christendom kan zich ook in m oderne tijden
slechts vernieuwen door mee te gaan m et de eigenlijke richting van de
geschiedenis, door zich te voegen in wat R obert Heiss genoemd heeft
„der Gang des Geistes” .
Toch liggen ook hier de zaken gekom pliceerder dan Reitsema voor
geeft. Want m et de invoeging van het christendom in de evolutie der
godsdiensten en, nog algemener, in de geschiedenis der mensheid, rezen
er bij Troeltsch van m eetaf ingrijpende problem en. Troeltsch heeft
reeds in zijn vroege jaren, bijv. in Die A bsolutheit des C hristentum s, er
kend, dat de universele geschiedenis der mensheid eigenlijk onkenbaar is,
om dat we van de lange weg die de mens vanuit een primitieve n atu u rto e
stand heeft afgelegd slechts een fraktie voor ogen hebben.910Troeltsch
heeft zich naderhand zelfs m oeten afvragen, of de bedoelde eenheid van
de geschiedenis der mensheid wellicht een hersenschim is, niet enkel on
kenbaar maar ook onbestaanbaar, om dat geestelijke en godsdienstige
ideeën zich slechts blijken te ontw ikkelen binnen m aatschappelijke orga
nisaties en in betrokkenheid op maatschappelijke kaders van de m eest u it
eenlopende soort, zoals aangegeven in Die Soziallehren der christlichen
Kirchen und G ruppen.10 Om die reden heeft Troeltsch nog later, m.n. in
Der Historismus und seine Probleme het voor een Europeaan eenvoudig
onmogelijk genoemd binnen te dringen in de wereld van ,,het O osten”
en heeft hij de universele geschiedenis nog slechts ter sprake durven
brengen in m iniform aat als „Europaism us” , d.w.z. als de beschavingsge
schiedenis van Europa en zijn verleden, een geschiedenis die op haar
beurt ook zelf geen kontinue samenhang vertoont maar opgebouwd
blijkt te zijn uit heterogene bestanddelen: joodse, Griekse, Romeinse en
middeleeuws-christelijke grondelem enten zouden in de m oderne tijd
nieuw moeten worden sam engekit.11 Tenslotte heeft Troeltsch, o.a. in
Der Historismus und seine Uberwindung, zijn uitgangspunt gekozen in
een „excessive individualism” (de term is van zijn vriend baron Friedrich von Hügel) en heeft hij de idee van een menselijke gemeenschaps
geest, eens gezien als het subjekt van de algemene geschiedenis, van m e
tafysische vooronderstelling m oeten maken to t ethische levensopdracht
en ethisch ideaal.12
Voor Troeltsch waren deze verschuivingen in zijn denken even hache
lijk als noodzakelijk. Hij, de historist, kende geen ander houvast in het
leven dan die welke de geschiedenis hem aanreikte. En in de veranderin
9 Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte, Tübingen:
J.C.B. Mohr, (1902) 19122, p. 48.
10 Gesammelte Schriften, Band I, 1912, passim.
11 Gesammelte Schriften, Band III, 1922, pp. 730, 756 sqq.
12 Zie F. von Hügel, „Introduction”, in: E. Troeltsch, Christian Thought: lts History and Application, New York: Meridian Books, 1957, p. 17 en voorts
E. Troeltsch, Der Historismus und seine Uberwindung: Fiinf Vortrage, Berlin: Pan
Verlag Rolf Heise, 1924, cap. 3.
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gen van de geschiedenis was het enige dat min of meer blijvend was en
houvast bood haar kontinue richting. Hoe nu echter, als deze kontinuiteit en gerichtheid denkbeeldig zouden m oeten heten? De verbrok
keling van de „Universalgeschichte” is voor Troeltsch geweest als de ver
gruizeling van het kompas voor de Noordpoolzoeker. Vandaar zijn in de
aanhef gesignaleerde moedeloosheid. Niet alleen in de kulturele maar
ook in de godsdienstige bezinning leek hem de aansluiting op de ge
schiedenisfilosofie onmisbaar èn onvindbaar.
Het heeft me in dit verband bevreemd, dat Reitsema de baanbrekende
inzichten van Troeltsch op het gebied van de godsdienstsociologie,
waarbij hij de „m arxistische m ethode” to t op grote hoogte wou laten
gelden, zo weinig gehonoreerd h eeft.13 Reitsema heeft me niet duidelijk
gemaakt, hoe een eigentijdse theologie verwerkelijkt kan worden in aan
sluiting bij een geschiedfilosofisch bewustzijnsidealisme als van de jonge
Troeltsch: een op de openbaring betrokken „bewustzijnstheologie” met
als centrale motieven „de Heilige Geest en de geestesgeschiedenis” (p.
vii). Van een dergelijke theologische visie heeft Troeltsch zelf eens ge
zegd, dat ze „einseitig ideologisch ist und in dieser Einseitigkeit auch
nicht einmal auf dem Gebiete der Religionsgeschichte durchgeführt
werden kann” .14
Nu nog iets over het derde oogmerk van Reitsema’s boek. Bij alle wis
seling van aksenten zou Troeltsch’ grondovertuiging z.i. dezelfde ge
bleven zijn. Troeltsch w ordt door Reitsema in wezen getekend naar het
neokantianism e van zijn theologische jaren in Heidelberg, toen hij nog
de korrelatie van apriorische norm en empirisch feit beklem toonde. Op
vallend is, dat de schrijver deze korrelatie onophoudelijk bestem pelt als
een „intentionele” relatie en op grond hiervan Troeltsch verwant noem t
m et Husserls fenomenologie. Ik laat zijn argum entatie terzake voor wat
zij is, om dat de schrijver uiteindelijk zelf lijkt in te zien, dat zijn term i
nologie inzake intentionaliteit niet „gangbaar” en ook „niet-husserliaans” is (p. 170), waarmee de beweerde fenomenologische inslag van
T roeltsch’ denken (p. 173) de mist ingaat. Hiermee w ordt mijnerzijds
niet ontkend, dat een zekere toenadering to t Husserl, maar vooral to t
de religieus geladen fenomenologie van Max Scheler langs andere weg
zou kunnen worden aangetoond. Maar dit terzijde. De kernvraag is, of
Troeltsch verstaan m oet worden tegen de stabiele achtergrond van het
Heidelbergse neokantianism e of in het wisselend licht van een roerige
ontwikkelingsgang.
Troeltsch ’ ontwikkelingsgang
Ik acht het bijzonder spijtig, dat Reitsema nagenoeg nergens m et argu
m enten is ingegaan op de voorhanden literatuurgegevens inzake
Troeltsch’ ontwikkelingsgang. Alleen in voetnoten worden afwijkende
inzichten gesignaleerd. Zoveel is ondertussen wel duidelijk, dat hij
ernstige kritiek heeft op mijn reeds eerder genoemde studie Tussen His
torisme en Relativisme. Hij kritiseert mijn m ethodische benadering van
Der Historismus und seine Problème (1), mijn langs deze weg verworven
visie op de afbrokkelende „Universalgeschichte” in T roeltsch’ voor13 E. Troeltsch, Gesammelte Schriften, Band I, p. 975.
14 Gesammelte Schriften, Band IV (Hg. Hans Baron), 1925, p. 724.
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laatste konceptie (2) als ook mijn spreken van een extreem monadologisch
individualisme in T roeltsch’ laatste fase (3). O m dat deze kritiek van een
meer algemeen belang is en om dat hier tevens de vraag akuut en aktueel
wordt, öf de huidige theologie zich kan vernieuwen in een direkte aan
sluiting bij Troeltsch, wil ik op Reitsem a’s bedenkingen nader ingaan.
Wat het eerste punt betreft, noem t Reitsema het door mij t.a.v. de
bedoelde Historismus-Band gehanteerde herm eneutische beginsel ,,dat
niet de repetitie of renovatie van oude, maar de introductie van nieuwe
denkbeelden de richting van T roeltsch’s eigenlijke ontwikkelingsgang
m arkeert” een ongeoorloofd uitgangspunt: ,,Op deze wijze is men de
samenhang en continui'teit van Troeltsch’s denken al van tevoren
kwijt! ” (p. 156). Mijn antw oord m oet echter zijn, dat dit herm eneu
tische beginsel de onderzoeker a.h.w. w ordt opgedrongen. Er laten zich
nu eenmaal notoire tegenstrijdigheden konstateren in dit wijsgerige
hoofdwerk van Troeltsch (zie vervolg). Dus w ordt men voor de keuze
gesteld Troeltsch als een w arhoofd te bestem pelen dan wel als een
denker in grote verlegenheid, die oude wegen vruchteloos aftastte en
tegelijk naar nieuwe wegen zocht. Wie kiest voor het tweede alternatief,
die is verplicht zich af te vragen, waarheen die nieuwe wegen zouden
kunnen leiden.
Dat brengt me op het tweede punt. De Historismus-Band, die Troeltsch’
voorlaatste konceptie bevat, is inderdaad een vat vol tegenstrijdigheden.
Laat mij hier een van de heetste hangijzers naar voren halen. Ergens
m eent Troeltsch vanuit de zin van het individuele mens-zijn te m oeten
konkluderen to t de zin-eenheid van heel de geschiedenis der mensheid.
Hij zegt dan letterlijk: „Diese verwickelte Sinneinheit des menschheitlichen Werdens zu deuten wird eine unumgängliche Aufgabe, ohne die
es auch eine Sinneinheit des Einzelwerdens nicht geben k ö n n te ” (kursivering door mij, J. Kl.). Toch kan Troeltsch in hetzelfde boek verkla
ren, dat een dergelijke universele geschiedenis-interpretatie niet alleen
praktisch onhaalbaar is (zo ver wil Reitsema ook nog wel gaan, p. 86),
maar principieel onuitvoerbaar. Waarom? „Die M enschheit als Ganzes
hat keine geistige Einheit und daher auch keine einheitliche Entw ick
lung. Alles, was man als solches vorführt, sind Romane, die von einem
gar nicht existierenden Subjekt m etaphysische Märchen erzählen.” 15
Met dergelijke tegenstrijdigheden kan het huidige Troeltsch-onderzoek
alleen in een genetische, ontwikkelingshistorische analyse bevredigend
klaarkomen.
Wat tenslotte het derde punt, mijn leibniziaans-monadologische in ter
pretatie van Troeltsch’ slotfase betreft, deze kan niet worden ontkracht
door te gewagen van Leibniz’ invloed op Troeltsch vóórdien (p. 144).
Deze invloed behoeft niet ontkend te worden. Integendeel, er is alle
reden hierop acht te slaan. Leibniz dient namelijk gezien te worden als
een van de grote wegbereiders van het historisme. Trouwens ook afge
zien hiervan is Leibniz’ invloed op Troeltsch — via het monadologisch
15
Vergelijk Gesammelte Schriften, Band III, pp. 73 en 707. Men moet hierbij
verdiskonteren, dat deze band niet zomaar een verzamelwerk is dat publikaties van
Troeltsch uit de jaren 1916—1922 omvat, maar dat Troeltsch in 1922 zelf alle
hoofdstukken heeft bijgewerkt om maar tot een eenheid van betoog te kunnen
komen.
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idealisme van Hermann Lotze — to t in zijn vroegste geschriften te her
kennen. Het merkwaardige is echter, dat Troeltsch in navolging van
Lotze in deze vroege geschriften eigenaardige korrekties heeft aange
bracht op Leibniz’ monadologie. En wel in deze zin, dat hij een geeste
lijke „W echselwirkung” aannam tussen de nomaden, ook tussen de
menselijke monaden. Hierdoor opende zich voor hem van meetaf de
p oort naar de reeds eerder genoemde eenheidsvisie op de geschiedenis,
de p oort naar een universele geschiedenismetafysika.16 In een veel
stringentere zin keerde Troeltsch evenwel to t de monadologie van
Leibniz terug, toen hij in zijn laatste levensjaren de vooronderstelling
van een zonder meer aanwezige menselijke gemeenschapsgeest prijsgaf,
toen hij alle geestes- en geschiedenismetafysika ging inruilen voor een
„m etafysika van het ik” en hij de mens radikaal individualistisch begon
aan te duiden als een ,,in God wortelende m onade” . Deze „ethisch
metaphysische Individualitätsgedanke” was ook het uitgangspunt bij de
opstelling van het ethisch program om te streven naar de verwekking
van een „G em eingeist” .17
Voorwaarts o f terug?
O ndertussen is deze diep persoonlijke geborgenheid van de menselijke
m onade in God voor Troeltsch geen oplossing uit de vragen geweest,
zoals Reitsema op een gegeven m om ent nog voorgeeft (p. 150). De
reden hiervan is, dat Troeltsch afkerig was van elk religieus „escapisme”
en telkens weer vanuit de intiem ste verbondenheid m et God de strijd
om levensvernieuwing èn in de kuituur èn in de religie wilde aanbinden
en dus weer op zoek m oest naar een kompas in deze strijd. Anders ge
zegd, de geschiedenis bleef voor Troeltsch het onmisbare openbaringsboek, maar door zijn toenem end individualisme verspeelde hij de
herm eneutische sleutel.
Uiteraard heeft Troeltsch zelf zich de vele wendingen en weifelingen
in zijn denken gerealiseerd. Hij heeft ook bij herhaling geattendeerd op
wijzigingen die zich in zijn konceptie hadden voltrokken. Ik neem het
de auteur bijna kwalijk, dat hij Troeltsch’ eigen verklaringen terzake
eenvoudig onder de tafel heeft gewerkt.
Twee voorbeelden! T ot in zijn laatste jaren bleef Troeltsch de neokantiaanse geldigheidstheorie trouw , zo zegt Reitsema (p. 34). En hij
verwijst dan naar een tekst waar Troeltsch, interessant genoeg, een terug
blik w erpt op de door hem afgelegde weg en dan deze theorie expressis
verbis een „D urchgangspunkt” noem t, een „bloß vorläufige Ansicht der
Sache” in zijn ontwikkeling naar nieuwe en nog steeds niet afgeronde
inzichten.18
Een ander voorbeeld. Troeltsch onderstreept, aldus Reitsema (p. 50),
ook op latere leeftijd de betekenis van Die A.bsolutheit des Christen
tums en wil na 20 jaren van zijn konklusies nog niets terugnemen.
Reitsema adstrueert deze bewering met een verwijzing naar een artikel
16 Zie t.a.v. Leibniz en diens verhouding tot het historisme, tot Lotze en de
jonge Troeltsch: J. Klapwijk, Tussen Historisme en Relativisme, pp. 15 sqq. en 60
sq.
17 Gesammelte Schriften, Band III, pp. 577, 584; Der Historismus und seine
Überwindung, p. 47.
18 Gesammelte Schriften, Band IV, p. 10.
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van Troeltsch, waarin deze nota bene zelf terugblikkend opm erkt: „Das
war vor etwa 20 Jahren das Ergebnis meines Buches, und ich habe da
von praktisch heute nichts zurückzunehm en. Aber theoretisch habe ich
heute doch manches abzuändern und diese Abänderungen sind auch
nicht ganz ohne praktische Folgen.” En over deze theoretische verande
ringen met haar praktische gevolgen houdt hij dan nog een bladzijden
lang betoog! 19
In weerwil van al deze kritiek op R eitsem a’s dissertatie, m oet toch
erkend worden, dat het boek interessante gegevens bevat, vooral in het
toegevoegde voetnotenapparaat. De schrijver is geverseerd in de theolo
gische literatuur van het vrijzinnig protestantism e hier te lande als
weinig anderen. Men krijgt dank zij zijn werk dan ook een duidelijke
indruk, welk een invloed de radikaal vrijzinnige Troeltsch — vooral als
neokantiaans theoloog! — op de liberale theologie in Nederland heeft
uitgeoefend.
Deze invloeden zijn van belang, mede om dat in de huidige theolo
gische en godsdienstwijsgerige diskussies weer in toenem ende mate naar
Troeltsch w ordt teruggegrepen. Deze nieuwe aandacht voor Troeltsch
hangt enerzijds samen met de teruglopende invloed van de dialektische
theologie, ze hangt anderzijds samen m et de gigantische vraagstukken
waarvoor een oekumenische theologie en een wereldwijde samenleving
het denken tegenwoordig stelt. Er rijzen vragen inzake de relatie van
religie en ideologie; de mogelijkheid van een dialoog tussen de wereld
godsdiensten; de betekenis van de geschiedenis als openbaringsbron; de
invloed van religieuze traditie en geschiedenis op het geloof; de moge
lijke inhoud van een christelijke sociale ethiek; de reikwijdte van een
godsdienstsociologie en zoveel andere h oofdthem a’s uit Troeltsch’ godsdienstwijsbegeerte.
Dus is de aktualiteit van Troeltsch buiten kijf. De vraag is slechts, hoe
er naar Troeltsch teruggegrepen w ordt. Een restauratie-theologie in de
vorm van een aprioristisch-idealistische bewustzijnstheologie lijkt me
een stap terug. Troeltsch zou er op rijpere leeftijd zelf voor bedankt
hebben. „Troeltsch verstehen heißt über Troeltsch hinausgehen.”
Om de eenheid van de geschiedenis
Eerst wanneer wij zonder dogmatische vooringenom enheid de desinte
gratie van Troeltsch’ denken onder ogen durven zien, kunnen we met
zijn opvattingen ook onze winst doen. Troeltsch kan ons leren, dat van
de eenheid van de wereldgeschiedenis veel, zo niet alles afhangt. Als
deze eenheid teloor gaat, dan zijn de levens van mensen en volkeren
m etterdaad niet meer dan „ships th a t pass in the night” , ieder voor zich
onderweg naar een onbekende bestemming, zonder boodschap aan
elkaar. Dan is het leven stuurloos en uitzichtloos geworden.
Troeltsch kan ons ook leren, dat het op den duur onmogelijk is de
eenheid van de geschiedenis te handhaven op historistisch standpunt.
De wereldgeschiedenis houdt ons een verwarrende veelheid van bescha
vingskringen voor ogen, prim itief of hoog geciviliseerd. Op zich ge
nomen, is de geschiedenis polyform en polyinterpretabel. Gapende
19
Der Historismus und seine Überwindung, p. 74 (kursivering door mij, J. Kl.).
Voor de theoretische veranderingen zie pp. 75—79, voor de praktische gevolgen zie
pp. 79—83.
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hiaten in al het historische kennen, gapende breuken in al het historisch
gebeuren, ijstijden en zondvloeden, slachtpartijen en epidemieën
hebben hun werk grondig gedaan. En wat er aan sporen of herinnerin
gen overbleef, werd weggeknaagd door de tand des tijds. Op historistisch standpunt, d.i. strikt vanuit de historische ervaring gesproken, is
de eenheid van de wereldgeschiedenis niet te rekonstrueren, noch is er
grond om haar te postuleren.
Desniettemin is het geloof in de eenheid van de geschiedenis, hoe
zwaar ook aangevochten, gelukkig nog steeds aanwezig in het moderne
denken. Men lette slechts op allerlei vormen van marxisme en neomarxisme. Dit geloof w ortelt overigens niet in de marxistische, noch in
de daaraan voorafgaande idealistische geschiedbeschouwing. Het w ortelt
in hoofdzaak in het christendom en gaat terug op Augustinus’ leer van
de civitas D ei, het rijk van God, dat zich vanaf de schepping door heel
de geschiedenis der mensheid heen baanbreekt to t aan de voleinding van
de wereld toe. Het is dit perspektief dat niet alleen aan het enkele
mensenleven maar ook aan het leven van de volkeren zin en samenhang
verleent. Dit geloof hangt uiteindelijk aan de bijbelse openbaring aan
gaande de geschapen eenheid van heel het menselijk geslacht en kan
zich slechts optrekken aan de eveneens geopenbaarde universaliteit van
het heil in Jezus Christus, in de verwachting van de „wederoprichting
aller dingen” (Hand. 3:21).
Troeltsch heeft de poging ondernom en vanuit de historische ervaring
de eenheid van de geschiedenis te sauveren, een eenheid waaruit dan
weer de uniekheid van het christendom zou m oeten oplichten. Het was
een poging waarmee hij slechts kon slagen, om dat en zolang hij niet
kritisch stond tegenover de idealistische vooronderstellingen van deze
konstruktie. Met de gedachte, dat de waarheid van het christendom
vanuit de samenhangen van de geschiedenis en de religieuze traditie
gevindiceerd zou kunnen worden, verslaat hij echter nog steeds zijn
duizenden. Ook tegenwoordig is er de tendens om — vanuit een wel
enigszins te begrijpen en te billijken onvrede m et het „openbaringspositivisme” van Karl Barth — de unieke betekenis van de bijbelse open
baring weer vast te stellen vanuit de brede stroom van de joods-christelijke overlevering en vanuit de algemene verbanden van godsdiensthistorie en geschiedenis.20 Een onbegonnen karwei! Van Troeltsch zou
men kunnen leren zich eigen idealistische presupposities indachtig te
maken. Van hem ook zou men kunnen leren de konsekwenties van het
historisme onder ogen te zien.
Hoe dan? Niet de historische ervaring kan de eenheid van de geschie
denis, laat staan de waarheid van het christendom redden. Juist omge
keerd! Eerst de geihkarneerde en geihscriptureerde waarheid van het
christendom zal de eenheid van de geschiedenis en de historische
ervaring dienaangaande m oeten redden. Met dit al blijft de eenheid van
de wereldgeschiedenis een geloof, een geloof dat hier niet zal overgaan
in aanschouwen, een geloof dat zich ook geenszins leent to t geschiedwijsgerige konstrukties als van Augustinus en zijn vrome of gesekulari20
Zie J. Klapwijk, „Geloof en rede in de theologie van Troeltsch en Pannenberg”, in; J. Klapwijk, S. Griffioen, G. Groenewoud (red.), Vrede met de Rede?
Over het vraagstuk van rede en religie, van autonomie en heil, Assen-Amsterdam,
1976, pp. 63 sqq.
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seerde navolgers. Het kan dan ook niet meer dan een richtsnoer zijn bij
de menselijke en historische levenservaring, een richtsnoer ook om te
handelen.
Er is reden om ten overstaan van de geschiedenis zulk een gelovig u it
gangspunt in te nemen, hoezeer het ook getuigt van de deficiëntie van
de historische ervaring en hoezeer het ook de graag gekoesterde sufficiëntie van de wetenschappelijke rede onderuithaalt. Want waar de rede
zichzelf en de historische ervaring zelfgenoegzaam verklaart, daar liggen
de ideologieën op de loer.
De hedendaagse theologie wil oekum enisch en universeel zijn, gericht
op heel de kerk, maar ook op heel de wereld. Ze vertoont in talloze
vormen en varianten een felle betrokkenheid niet alleen bij het intern
kerkelijke bedrijf, maar ook bij het politiek-m aatschappelijk gebeuren
to t in de verste uithoeken der aarde. Kan ze anders, als ze op haar wijze
verwijzen m oet naar een God wiens ogen de ganse aarde doorlopen
(Zach. 4:10)? Moet de theologie niet haar stem verheffen overal waar
mensen strukturen verminken en strukturen mensen vermorzelen?
De nieuwere theologie vertoont echter tevens in talloze uitingsvormen
de trekken van het historisme, van de sufficiënt geachte historische
rede. En waar deze trekken de overheid verkrijgen, daar staat men voor
de noodzaak de ervaring van de geschiedenis op te vullen to t de ervaring
van een zinvol geheel en dreigt de theologie to t spreekbuis te worden
van allerlei ideologische geschiedbeschouwingen. Deze zijn tegen
woordig overigens vaker van marxistische dan van idealistische signa
tu u r.21
Een kritische zelfdoordenking van het historisme, zoals gevonden bij
Troeltsch, zou het ideologisch geweld van een Hegel of van een Marx
wellicht kunnen uitbannen, maar welke winst valt er te halen, als de
idee van de universele geschiedenis w ordt ingeruild voor het besef van
kontigente gebeurtenissen of van historische diskontinuiteiten, zoals dit
doorklinkt in de nieuwere denkrichtingen van het existentialism e en
strukturalism e? Dreigt niet een theologie, die krachtens haar taak uni
verseel te werk m oet gaan, zichzelf zo to t zwijgen te brengen? „Ships
th a t pass in the night” hebben nu eenmaal geen boodschap aan elkaar.
Alleen een bijbels openbaringsstandpunt kan m.i. een weg vinden uit
de impasses van Troeltsch.22 Alleen dit standpunt kan de idee van de
universele geschiedenis redden. En alles wat hiermee voor T roeltsch’ en
mijn besef maar samenhangt! Ik noem: de zin van het individuele
mensenleven, de openbaringswaarde van de geschiedenis, de betrokken
heid van kerk en wereld, de zinnigheid van een christelijk sociale ethiek,
de noodzaak van een christelijk kultuurethos en wat dies meer zij.
Met al deze problem en heeft Troeltsch geworsteld to t in de uiterste
moedeloosheid. Maar waar deze grote denker moedeloos werd, daar is
niettem in gegronde reden om moed te grijpen.
21

Het opmerkelijke van de positie van de zg. Christenen voor het Socialisme is
wel, dat in hun historische theologie de aanwezigheid van een ideologische dimensie
niet verhuld maar openlijk erkend wordt. Vergelijk bijv. G. Girardi, Chrétiens pour le
socialisme: Contradictions —problèmes —perspectives , Paris: Les Editions du Cerf,
1976, p. 43.
22 rrZie J. Klapwijk, „Geloof en rede in de theologie van Troeltsch en Pannenberg”, in: Vrede met de Rede? pp. 77—83.
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