OVER VERSCHUIVING VAN NORMEN EN HISTORISTISCHE FILOSOFIE 1
door
DR. J. KLAPWIJK
RELA TIVISME NOCH ABSOLUTISME
In deze voordracht wil ik handelen over een dubbel thema, nl. over verschuiving van normen en historistische ftlosofie_ Het komt mij voor, dat het eerste
thema de meeste mensen heel wat vertrouwder in de oren klinkt dan het tweede.
Wat verschuiving van normen is, daar kunnen ouders en opvoeders, predikanten en
ouderlingen, artsen en onderwijzers, politici en maatschappij-deskundigen van
dichtbij over meepraten. Ik denk aan recente opvattingen over homofilie, abortus,
euthanasie (ik doe maar een greep!). Dergelijke nieuwigheden maken duidelijk,
hoe snel en hoe grondig het normenpatroon van een samenleving veranderen kan.
Wat historistische fi/osofie is, valt niet een, twee, drie te zeggen, en nog minder
in een keurige definitie te vatten. Niet lang geleden maakte ik een vergadering mee
van professioneie ftlosofen. Toch moest daar een van de deelnemers nog de vraag
stellen: Kan iemand mij nu eens duidelijk maken, wat "historisme" is?
Het is mij opgevallen, dat - voorzover men al een voorstelling van ,,historisme"
heeft - deze vaak uitermate negatiefuitvalt. "Historisme" wordt geassocieerd met
relativisme, met een relatief stellen van alle norm en waarheid. Vooral in theologische kringen kan men dergelijke geluiden horen. Niet weinig debet is hieraan
geweest de dialektische theologie. Vlak na de eerste wereldoorlog spraken Barth
en Brunner het banvonnis uit over het historisme van de vrijzinnige, 1ge eeuwse
theologie. 2
Niet zonder reden herinner ik aan deze ongunstige nevenklank. Het thema van
mijn referaat zou immers de indruk kunnen wekken, dat verschuiving van normen
en historistische ftlosofie twee negativistische verschijnselen zijn, die elkaar trouw
gezworen hebben in het kwaad. Historistische filosofie zou dan de theoretische
uitdrukking en bevestiging zijn van de ingrijpende normverschuivingen in de
levenspraktijk. Beide zouden ons op een hellend vlak brengen. Beide zouden ons
tot normloosheid en nihilisme voeren.
Het misverstand dat ik hier schets, zou helemaal kompleet worden, als vervolgens van de christelijke [ilosofie verwacht wordt, dat zij in de bres springt voor
de onveranderlijkheid van alle normen en zedelijke waarden, omdat zij weet heeft
van de absoluutheid van Gods gebod.
Het hier getekende beeld van christelijke en historistische filosofie is gevaarlijk
I Het hier volgende artikel is in grote lijn de weergave van een referaat, gehouden op de 36e
vergadering van de Vereniging voor Calvinistische Wijsbegeerte op 3 jan. 1972 te Amsterdam.
2 Vgl. K. Barth, Der Römerbrief (p. 260 b.v.) en van E. Brunner m.n. diens Erlebnis.
Erkenntnis und Glaube.
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simplistisch. Het werpt een verkeerd daglicht en op het historisme en op de
christelijke bezinning. Het zet allereerst het historisme in een verkeerde hoek,
waarin het zichzelf in elk geval niet zou herkennen. Heel wat historisten heb ben
de radikale normveranderingen in de westerse samenleving met zorg onder ogen
gezien. Ze hebben gele den onder - wat Dilthey genoemd heeft - de ,,Anarchie
der Überzeugungen."3
De geschetste visie zet ook de christelijke filosofie in een verkeerde hoek.
Christelijke filosofie is geen More/e Herbewapening, gebaseerd op de vier indrukwekkende maar voze pijlers van absolute eerlijkheid, absolute reinheid, absolute
zelfverloochening en absolute liefde. Wil men per se het woord "absoluut"
handhaven (ik ben er niet van gecharmeerd), dan kan men alleen God, de schepper
en wetgever van deze wereId "absoluut" noemen. Al het overige is van hem
afhankelijk.
Daar komt nog iets bij.
God heeft zijn woord en wet slechts bekend gema akt aan een volk dat Hij riep
en bij de hand nam:
- Abraham, geroepen uit Ur der Chaldeeen.
- Israel, verlost uit het diensthuis Egypte.
- Zo ook wij, de christelijke gemeente, onderweg naar het nieuwe leruzalem. Dit
betekent, dat Gods geboden en verordeningen tot ons komen in een pelgrimssituatie.
In de bergrede zegt lezus: Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij
zult uw eed niet breken ... Maar ik zeg u in het geheel niet te zweren. Gij hebt
gehoord, dat er gezegd is: Oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u de boze
niet te weerstaan (Matth. 5). Met deze en dergelijke woorden plaatst lezus de
onder Israel ingestelde ordeningen onder het teken van de voorlopigheid.
Ik ben van mening, dat ook de christelijke gemeente onder het teken der
voorlopigheid staat, zolang en voorzover ze temidden van de machten van deze
aeoon (wereId) verkeert. Alleen een dopers christendom zal hier naar een absolute
positie streven. Zij zal de eed, het gewapend verzet en zoveel meer verbieden
(konform lezus' woorden hierboven) om het koninkrijk van God a.h.w. naar zieh
toe te trekken en eigenhandig op aarde te realiseren. De reformatie had reeds weet
van dergelijke anticipaties (soms uiterst lijdzaam, soms uiterst revolutionair). Wie
om zieh heenkijkt, kan ook nu zulke doperse christenen ontdekken, die in een
wonderlijke mengeling van pacifistisch en revolution air elan de stad van God met
eigen hand willen verwezenlijken.
Hier rijzen natuurlijk heel wat vragen. Ik hoop er op terug te komen. Het
genoemde is - dacht ik - in elk geval voldoende om aan te tonen, dat je
christelijke filosofie niet zonder meer na ar voren mag schuiven als een filosofie van
het absolute, net zo min als je het historisme zonder meer mag vereenzelvigen met
relativisme. Eerst als we het hierover eens zijn, kan het zinvol worden gezamenlijk
na te denken over het historisme en de problemen die het ons, ook als christenen,
stelt.

3 "Wo sind die Mittel, die Anarchie der Überzeugungen, die hereinzubrechen droht, zu
überwinden?" - aldus W. Dilthcy. Ges. Schriften V p. 9, cf. VIII p. 224.
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HET HISTORISTISCH GRONDPROBLEEM
Wat is ,,historisme?" Het woord spreekt min of meer voor ziehzelf. Het
historisme vraagt volle aandacht voor de historiciteit van de werkelijkheid waarin
we leven. Heel de werkelijkheid, althans heel de menselijke werkelijkheid, ziet het
als historistisch bepaald. Grondgedachte van het historisme is, dat de mens en zijn
kultuur geheel omsloten wordt en dus ook geheel bepaald wordt door de ontwikkelingsgang van de geschiedenis.
Panta rheL Alles stroomt in de geschiedenis. "Alles woelt hier om verandering."
Die veranderingen zijn niet iets bijkomstigs, een ritseling aan de oppervlakte van
het leven. Neen, ze raken de mens tot in het diepst van zijn mens-zijn, tot in het
hart van zijn godsdienstige en zedelijke overtuigingen. Je kunt niet stellen, dat de
mens in de kern van zijn wezen door heel de geschiedenis heen dezelfde is
gebleven, dat alleen door omstandigheden de leefwijzen verschillend zijn geweest.
De mens zelf is "im Werden begriffen" en dat met al zijn opvattingen, met al zijn
idealen, met al zijn normen!
Eigenlijk bestaat er niet zoiets als de mens, de mens als standaardtype. "Der
Typus Mensch zerschmilzt im Prozess der Geschiehte.,,4 Heel het mensdom
evolueert in het proces van de kultuurhistorie. Vandaar, dat ik het historisme ook
wel eens beschreven heb als kultuurhistorisch evolutionisme.
Ik moet hier wel iets aan toevoegen. Met kultuurhistorisch evolutionisme
bedoel ik niet een soort darwinisme op hoger plan, op kultuurniveau. Voor de
historisten is de kultuurgeschiedenis in het geheel niet met darwinistische of
natuurwetenschappelijke kategorieen te begrijpen. De kultuurhistorische evolutie
is geen natuurwetmatig gedetermineerd proces. Reeds Kant heeft laten zien, dat
de menselijke geest zieh vrij verheft boven de mechanisch gedetermineerde natuur.
Dat de mens in diepste wezen vrij is, autonoom ziehzelf bepalend.
Het historisme, dat zieh na Kant begon te roeren in romantiek en idealisme, is
het hiermee eens. Maar de historisten gaan verder dan Kant. De mens mag dan al
vrij staan tegenover de wereid van de natuur, hij is gebonden aan een andere
wereid, een wereid die de mens zelf overigens in autonome vrijheid heeft voortgebracht, de wereid van de kultuurhistorie.
De historisten orienteren zich dan ook niet aan het natuurwetenschappelijk
denken. Ze steunen op de historische denkwijze, op de geschiedeniswetenschap.
De geschiedeniswetenschap, die in de 18e en 1ge eeuw geweldige vorderingen
maakte,laat ons volgens hen de ware mens zien, de mens die zichzelf gestalte gaf
en geeft in een veelheid van beschavingswerelden, in een ongedachte rijkdom aan
kultureie expressies. Welnu, die wereid van de kultuur en kultuurhistorie is de
wereid waarin de mens wezenlijk thuishoort!
Slechts indirekt heeft de mens ook met de natuur van doen. De natuur blijft de
grens en de oorspronkelijke bodem van de kultuur. De kultuurhistorie moet
immers ergens begonnen zijn, ergens in en vanuit een natuurlijke ontwikkeling.
Aan de noodzakelijke orde van de natuur moet de mens eens op een gelukkig
moment ontsnapt zijn. Vit een natuurlijk oerstadium is op geheimzinnige wijze de
kultuurhistorie en het vrijheidsleven van de mens ontstaan. De kultuurhistorie is
- zo gezien - het proces van toenemende zeljbevrijding. Kant had het rijk van de
vrijheid tegenover het rijk van de natuur geplaatst. De historisten gaan hier

grotendeels mee akkoord, maar ze zien de kultuurhistorie als brug tussen beide.
4

w. Dilthey, Ges. Schriften VIII p. 6.
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De kultuurhistorie is de opgang van de mens uit het rijk der natuur naar het rijk
der vrijheid. 5
Hier is het plaats om iets te zeggen over het diepste, metafysische grondmotief
van het historisme: de dialektische verbinding van noodzakelijkheid en vrijheid. 6
Ik heb gezegd: in de kultuurhistorie vindt de mens zijn vrijheid; hij is er scheppend
werkzaam. Ik heb ook gesteid: in de kultuurhistorie is de mens gebonden aan zijn
verleden, bepaald door het geschiedkundig verloop. Het grote geheimenis van de
geschiedenis is, dat deze twee een zijn. Vrijheid in gebondenheid. Vrij scheppend
wordt de mens door zijn verleden voortgestuwd. Alle grote kunstenaars en
kultuurvormers weten zich gedreven door innerlijke noodzakelijkheid. Ze zijn vrij,
nochtans gebonden aan de onziehtbare, metafysische bewegingsdrang van de
geschiedenis zelf.
Geen wonder, dat de historisten aan het begin van de 1ge eeuw fel van leer
trokken tegen de Franse revolutie-geest. Robespierre en de zijnen hadden niet
alleen het "ancien regime" vernietigd, maar zieh los willen maken van heel het
historisch verleden. Ze hadden een nieuwe jaartelling ingevoerd. Ze hadden de
samenleving opnieuw willen organiseren overeenkomstig de absolute vrijheids- en
gelijkheidsidealen van de Aufklärungsfilosofie (Voltaire c.s.). Maar die vrijheids- en
gelijkheidsidealen waren als uit een pistool geschoten. Het waten rationeie konstrukties. Ze misten een historische voedingsbodem. Heel de Aufklärungsfilosofie
was hier trouwens mank aan gegaan. De Aufklärung ontdekte zogenaamd de
onveranderlijke, universeie wetten van de menselijke natuur. Zij gewaagde van de
bovenhistorische, ja eeuwige beginselen van de rede. En dienovereenkomstig moest
elke menselijke gemeenschap getransformeerd worden. De universeie rede als
blauwdruk voor mens en samenleving!
Welnu, in de romantiek en in het nakantiaans idealisme rijst een hevig protest
tegen deze diktatuur van de rede. Men noemt het een ongehoorde arrogantie, dat
de betekenis van de enkele mens en de waarde van de verschillende kultuurge-

5 Ook bij Kant is deze progressionistische zienswijze te vinden. Afkef.g van alle metafysika,
heeft hij echter in zijn kriticistische jaren deze vooruitgangsgedachte in aansluiting aan zijn
Kritik der Urteilskraft slechts als een transcendentale beoordeling van de geschiedenis kunnen
verdedigen. Zie hiervoor nader: J. Klapwijk, Tussen Historisme en Relativisme, Assen, 1970,
p. 255 sqq.
6 In Confrontatie van sept. 1971 heeft P. den Ottolander mijn visie op dit soort grondmotieven in verband gebracht met die van Dooyeweerd, doch ook met recht ver schillen
opgemerkt. Het kardinale verschil is wel, dat de Z.g. religieuze grondmotieven van Dooyeweerd (door Lg. aanvankelijk ook wel grondthema 's genoemd!) m.i. juist vanwege hun
gethematiseerde vorm niet meer strikt religieus, maar wetenschappelijk of pseudo-wetenschappelijk (metafysisch) zijn. - Bezigt men het woord "grondmotief', dan is het dringend
noodzakelijk zich rekenschap te geven van zijn dubbele betekenis, nl. als grondthema dan wel
als grondfaktor. Aanvaarding van de religieuze antithese moet m.i. in principe leiden tot de
erkenning van niet meer dan twee religieuze grondmotieven in de zin van grondfaktoren,
overeenkomstig het bijbels onderscheid van Geest en vlees, God en satan, licht en duisternis
enz. Grondmotieven in de zin van metafysische grondthemata zijn er echter te kust en te keur.
Hoewel niet los van de religieuze grondfaktoren, zijn ze als zodanig resultaat van wijsgerigwetenschappelijke bezinning. In die zin is er in de tekst hierboven sprake van "metafysische
grondmotief!" - Dit metafysisch motief is door de historisten zelf reeds duidelijk gethematiseerd en geformuleerd. Ik denk hier aan Von Savigny's Über den Zweck dieser Zeitschrift in:
Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft van 1815; ook aan Fichtes Staatslehre van
1813, m.n. waar sprake is van "Deduktion des Gegenstandes der Menschengeschichte".
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meenschappen worden afgemeten naar de mate waarin zij de rede-idealen van de
Europese verlichtingsfilosofen genaderd zouden zijn. Alsof alle menselijke
generaties slechts sporten zouden zijn op de ladder naar de West-Europese kultuur.
"Ruf von Himmel zu Erde, dass wie alles, so auch ich an meiner Stelle etwas
bedeute", aldus Herder. 7
leder mens, elk volk, elke kultuurgemeenschap - zo zeggen de historisten heeft haar eigen leven en brengt haar eigen normen en maatstaven scheppend
voort. De mens mag niet aan vreemde normen worden afgemeten. Ook niet aan
abstrakte, algemene rede-regels! Ware, autonome vrijheid is, dat de mens op de
hem geschonken plaats in de geschiedenis zelf de wetten voortbrengt die bij hem
passen. Of - liever gezegd - elke mensengemeenschap heeft het recht en de
roeping zichzelf de wet te stellen, zij het ook in noodzakelijke aansluiting aan
eigen verleden. Zoiets doet zij dan ook dm. v. grote persoonlijkheden, scheppende
genieen, die de eigenlijke volkswil of tijdgeest weten te verwoorden en waar te
maken.
Zo heeft dus de historistische filosofie aan het begin van de 1ge eeuw ons
opgescheept met de idee van alsmaar vlottende normen. In die filosofie schuilt een
ernstig probleem. Immers, indien alle normatieve strukturen slechts in de geschiedenis ontstaan, dan zullen ze ook in de geschiedenis ondergaan. Dan hebben ze
een tijd van opgaan, blinken en verzinken. Dan bieden ze geen laatste houvast.
Dit betekent in concreto, dat ook de Westerse kultuur- en humaniteitsidealen,
of men die nu van humanistische dan wel van christelijke oorsprong moet noemen,
eens hun tijd gehad zullen hebben. Ja, het betekent, dat welke waarden en normen
er voor mij ook mogen gelden, zij vroeg of laat zullen zijn uitgeteld. Is dat ethisch
haalbaar? Kan een mens leven en zo nodig sterven voor een ideaal dat morgen
verouderd en overmorgen vergeten is?
Ik denk, dat we deze problemen herkennen. Zijn ze niet de ondertoon van het
moderne levensgevoel? Voistrekte normloosheid wordt bij weinigen gevonden.
Praktisch ieder mens hanteert bewust of onbewust bepaalde richtlijnen voor zijn
leven. En toch is er bij tallozen een knagende onzekerheid, een gevoel van "we
weten het niet meer". Vloeit die onzekerheid niet veelal voort uit de bange
wetenschap, dat onze normen vroeg of laat toch zullen worden meegezogen in de
stroom van de geschiedenis?
HISTORISME IN HISTORISCH PERSPECTIEF
De ontwikkelingsgeschiedenis van het historisme is niet bepaald in staat ons op
dit pu nt gerust te stellen. Reeds bij de aanvang van het historisme liep het protest
tegen de boventijdelijke redenormen van de verlichtingsfilosofie uit op een
libertinistische moraal. De scheppende kunstenaar zou boven de burgerlijke doorsneemoraal verheven zijn. Het genie zou ziehzelf tot wet zijn.
Als tegenhanger tegen dit libertinistisch individualisme ontwikkelde de romantische beweging - zoals ik reeds liet zien - een nieuwe gemeenschapsvisie. Het
scheppend genie werd gezien als vertolker van de volksziel. De volksziel zou zieh
roeren in alle leden van de gemeenschap, maar zich zeer in het bijzonder
uitdrukken in de handelingen van de uitverkoren leider. De geniale kunstenaar, het
militair talent, de held, de godsdienststichter -, zij allen scheppen normen vanuit
citaat nam ik over uit: Th. Litt, Die Wiedererweckung des geschichtlichen Bewusstseins;
Heidelberg, 1956, p. 194.

7 Dit
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de innerlijk doorleefde band met een historische gemeenschap. Geen libertinisme, maar vrijheid die zich voegt naar de volkswil. In de christelijke romantiek
werd het nog schoner geformuleerd: ledere volksziel is een unieke weerspiegeling
van Gods wezen. En haar ontsluiting door grote persoonlijkheden is een openbaring van Gods voorzienig bestel: "Gottes Offenbarung in der Geschiehte!"s
In het nakantiaanse idealisme werden deze romantische voorstellingen van de
volksgeest en van het scheppend genie overgenomen in een nog omvattender
konceptie. Hegelleerde, dat de volksgeesten (en de kultuurgemeenschappen waarin zij zich belichaamd hebben) ontwikkelingsmomenten zijn in de noodzakelijke
gang van de wereldgeest door beel de geschiedenis. De geschiedenis der mensheid,
die in de romantische visie dreigde uiteen te vallen in een veelheid van volksgeschiedenissen met een veelheid van normpatronen, herkreeg haar eenheid bij
Hegel. Maar hoe! De geschiedenis zou het dialektische ontsluitingsproces zijn van
de wereldgeest. Die wereldgeest zou zieh suksessievelijk manifesteren in steeds
nieuwe gestalten. Zij zou gestalte krijgen in steeds nieuwe, steeds hogere kultuurvormen en kultuurnormen. Maar het zijn historische kultuurvormen en normen
met alle voorlopigheid en betrekkelijkheid van dien!9 Toch rijst er aan het eind
van de wereldgeschiedenis een absolute norm en waarheid op. Aan het eind heeft
de geest zich nl. gehe el ontsloten. Daar is hij tot volmaakte bloei gekomen. Daar is
de geestesevolutie voltooid. Daar verdwijnt dus alle voorlopigheid en betrekkelijkheid. In dat absolute eindstadium waande Hegel zich te staan en vanuit dat
absolute eindstadium kon hij dan ook orakelen over de laatste zin van leven en
geschiedenis. Het is een van de meest ingenieuze maar ook een van de meest
spekulatieve oplossingen van het probleem van de normverschuiving. Aangekomen
op de top van de berg, ziet Hegel achterom en dan ontdekt hij, dat de steeds
wisselende idealen en perspektieven in de wereldgeschiedenis in al hun betrekkelijkheid zinvol zijn geweest, nl. als onmisbare trajekten op het dialektisch slingerpad naar boven. Alle historische betrekkelijkheden worden erkend en toch heeft
Hegel zijn vastigheid gevonden. 10
Na Hegel komt er een geweldige re aktie te gen dergelijke spekulaties over de
wereldgeest. Dat verzet komt van de kant van het positivisme en het marxisme.
Toch doet ook in deze bewegingen het historisme zieh onmiskenbaar gelden. Ik
denk hier allereerst aan de Fransman Comte, grondlegger van het positivisme. Hij
stelt zieh op historistisch standpunt. De zg. boventijdelijke normen en rede-idealen
van de verlichtingsfilosofie worden door Comte gehistoriseerd. Ze worden gefnterpreteerd als pure abstrakties, die zj. thuis horen in een reeds afgesloten periode
van de wereldgeschiedenis: het stadium van het abstrakt-metafysisch denken.
Anders dan Hegel zag Comte zich niet staan in het eschaton van de wereldgeschiedenis. Eerder op de drempel van een nieuwe era, die van het positief-wetenschappelijk denken. Toch me ende ook Comte de gebele wereldgeschiedenis te
S Dit thema is zeer helder uiteengezet in: E. Fülling, Geschichte als Offenbarung. Studien zur
Frage Historismus und Glaube von Herder bis Troeltsch, Berlin, 1956.
9 Een en ander lijkt op het eerste gezieht strijdig met Hegels panlogisme, d.w.z. met zijn
opvatting, "dass die Vernunft die Welt beherrscht", Die Vernunft in der Geschichte, Hamburg, 1955 5 , p. 28. Bedacht dient echter te worden, dat de "Vernunft" VOOf Hegel een
dialektisch-evoluerend beginsel is, hetwelk zich eerst in en doOf de geschiedenis heen verwerkelijkt (ibidem, p. 50 sqq.).
10 "Es ist von dem Absoluten zu sagen, dass es wesentlich Resultat, dass es erst am Ende das
ist, was es in Wahrheit ist", aldus Hegel, Phänomenologie des Geistes, Hamburg, 1952 6 , p. 21.
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kunnen overzien. Of liever gezegd, hij meende haar te kunnen berekenen. Hij geloofde nl. de algemene wetten voor de historische beweging ontdekt te hebben.
M.b.v. deze wetten dacht hij de definitieve eindfase van de geschiedenis te kunnen
voorspellen: "savoir pour pnlvoir". 11
Karl Popper heeft het historisme of (zoals hij zegt) het historicisme getypeerd
als de zienswijze die ervan uitgaat, dat historische voorspelling op basis van
algemene ontwikkelingswetten mogelijk iso En hij suggereert, dat het historisme
met deze vaste wetten en voorspellingen kompensatie heeft gezocht voor het
verlies van een vast gestruktureerde wereldP Een en ander gaat m.i. zeker op
voor het historisme in zijn positivistische en marxistische uitwerkingen. Met zijn
positief-wetenschappelijke berekeningen en voorspellingen strekt Comte zieh in
gedachten reeds uit naar de maatschappij der toekomst, waarin alle zedelijke en
sociale evoluties haar definitieve gestalte verkregen zullen hebben in de vorm van
altrui"stische liefde, maatschappelijke harmonie en in de kultus van de humaniteit.
Zo weet ook Comte de historistische relativiteitsgedachte te verbinden met absoluut-ethische idealen.
Ik ga nog een stap verder. Ook in de konceptie van Marx, door hem historisch materialisme genoemd, is geen plaats voor de erkenning van boventijdelijke normstrukturen. roch vindt ook Marx een overeenkomstige oplossing.
Marx ziet de mensheid met al haar rechts- en zedelijkheidsidealen opgenomen in
de dialektische gang van de wereldgeschiedenis. Dat doet hegeliaans aan. Anders
dan Hegel acht hij evenwel de wereldgeschiedenis niet bepaald door de zelfbeweging van de geest, maar door veranderingen in het sociaal-ekonomisch substraat
van de geschiedenis. De tegenstellingen en veranderingen in de sociologische
benedenbouw verklaren z.i. de tegenstellingen en veranderingen in de ideologische
bovenbouw. Zij verklaren dus ook de veranderlijkheid van normen en ideele
maatstaven.
De ideologie is een weerspiegeling van de maatschappelijk gegroeide verhoudingen. Zij is - om precies te zijn - de zelflegitimatie en zelfbevestiging van
de heersende maatschappelijke klasse. Zij is het middel bij uitstek om de onderliggende klasse onder de duim te houden. Staat, recht en moraal kan Marx dan
ook zonder meer gelijkstellen met "Repression", met onderdrukking. 13 Deze
onderdrukkingsmiddelen zijn historisch-veranderlijk.
Ondertussen ziet Marx de mensheid onderweg na ar het einddoel der geschiedenis, het rijk der vrijheid. Die ontwikkelingsgang en die uitkomst zijn, als in het
positivisme, te berekenen en te voorspellen en dat op basis van de algemene,
dialektische wetten der geschiedenis. Zo is ook Marx doende in zijn "wetenschappelijk" socialisme te antieiperen op de toekomstmaatschappij, al zal zij eerst
geboren worden uit de barensweeen van de komende wereldrevolutie. Het
visioen, wat zeg ik, de zekerheid van de kommunistische heilsstaat, waarin vrijheid, vrede, sociale gerechtigheid en medemenselijkheid eerst tot volle ontplooiing
zullen komen, geeft dit marxistisch historisme een laatste houvast.

11 Comte heeft deze wetten (o.m. de bekende .. loi des trois etats") geexposeerd in zijn
geschiedfilosofie, dOOf hem karakteristiek "sociale dynarnika" genoemd, Systeme de Politique
positive 111.
12 K. R. Popper, The Poverty of Historicism, New York, 1961 3 , p. 3,161.
13 Cf. K. Marx, Die Frühschriften, Stuttgart, 1968, p. 412.
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ESCHATOLOGIE EN UTOPIE
Uit dit nogal schematische overzicht mag blijken, dat het historisme wist door
te dringen in de hoofdstromingen van de 1ge eeuwse filosofie en dat deze
stromingen zadoende onvermijdelijk gekonfronteerd worden met het vraagstuk
van de normverschuiving. Hopelijk heb ik ook duidelijk kunnen maken, dat men
voor dit vraagstuk een eschatologische op/ossing zacht. Voortdurend werd vooruitgeblikt, ja vooruitgegrepen naar de maatschappij der toekomst.
Toch vermenigvuldigen zieh hier de vragen. Is die eindfase van de geschiedenis
dan niet zelf een stuk van de geschiedenis? Js ze niet zelf opgenomen in de
voorbij glijdende stroom van historisch gebeuren? Of blijft de klok van de
wereldtijd soms plotseling stilstaan? Wordt de tijd vereeuwigd en zal de stroom
stagneren? Strookt dit alles eigenlijk wel met de grondgedachte van het
historisme?
We kunnen ook andere vragen stellen. Is die ideale eindfase van Hegel, Comte
en Marx wellicht een wensdroom, een utopie? Is het niet de gesekulariseerde rest
van de christelijke verwachting van het koninkrijk van God? Of is die koninkrijkGods-verwachting misschien ook zelf niet meer dan een inspirerende utopie, een
schimmige lichtflits op de einde-Ioze levenszee van de geschiedenis?
Hiermee zitten we midden in de beklemmende vragen van de 20e eeuw. Een
ieder kan aanvoelen, wat voor problemen het historisme in de westerse kultuur, in
wijsbegeerte en theologie heeft losgewoeld. Ik wil me hier verder liever niet
verliezen in overzichten van hedendaags historisme. Liever sta ik iets langer stil bij
een man die als geen ander in deze eeuw met het historisme geworsteld heeft,
doch hoe langer hoe meer in relativisme verstrikt raakte. Jk bedoel de figuur van
Ernst Troeltsch, theoloog te Heidelberg, later kultuurfilosoof in Berlijn. 14
HET HISTORISME VAN ERNST TROELTSCH 15
In zijn vroegste studiejaren was Troeltsch al onder de indruk van het historisme.
14 Het is niet zonder reden, dat ik hier de figuur van Ernst Troeltsch naar voren haal.
Uiteraard is hij niet de enige die met de relativistische konsekwenties van het historisme
geworsteld heeft. M.n. ook Dilthey werd er op latere leeftijd indringend mee gekonfronteerd.
Wat dikwijls echter vergeten wordt, is dit, dat Dilthey vast heeft willen houden aan een
absolute waarheid en metafysische levenssamenhang. Wel breekt deze waarheid en eenheid z.i.
uiteen in de meerzijdigheid der empirische werkelijkheid, hetgeen zieh weerspiegelt in de
veelheid van al of niet wijsgerige Weltanschauungen, die alle historisch bepaald en beperkt
zijn (welke pretenties van absoluutheid ze ook voeren). Het historistisch inzieht brengt echter
met zich mee, dat de wijsbegeerte zich niet langer tot een absoluut standpunt probeert te
verheffen, noch kiezen wil tussen de veelheid van historisch-relatieve wereldbeschouwingen.
Historistisch denken kan echter wel als Weltanschauungs·lehre tot een vergelijkend overzieht
van stelsels komen en zo de laatste waarheid, zij het ook gebroken in het prisma der
wereldbeschouwingen, bevroeden. Diltheys historisme loopt m.a.w. eerder uit op geresigneerd
skepticisme dan op relativisme: "Die Antwort auf diese Fragen ist nur da in der Ordnung der
Weltanschauungen, welche die Mehrseitigkeit der Wirklichkeit für unseren Verstand in verschiedenen Formen aussprechen, die auf Eine Wahrheit (sie! - J. Kl.) hinweisen ... Getrost
mögen wir in jeder dieser Weltanschauungen einen Teil der Wahrheit verehren ... Die
Wahrheit ist in ihnen allen gegenwärtig". Ges. Schriften VIII, p. 225.
15 Voor een nadere analyse van de ontwikkelingsgang van Troeitsch moet ik kortheidshalve
verwijzen naar: J. Klapwijk, art. De absoluutheid van het Christendom en zijn historische en
sociologische gebondenheid (Ernst Troeltsch), in: Geref. Theol. Tijdschrift 70 (1970) p. 19-33
en m.n. naar het reeds gememoreerde: Tussen Historisme en Relativisme. Een studie over de
dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch, Assen,
1970, diss.
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Maar hij probeerde het in elk geval buiten de deur van de theologie te houden. Hij
greep daartoe naar de korrelatie-methode van RUschl. Ritschl had geleerd, dat het
geloof van de christelijke gemeente onlosmakelijk verbonden is met de historische
openbaring in Jezus Christus, met het indringend appel van diens religieuszedelijke boodschap. Hoewel Troeltsch reeds toen alle kultureIe waarden zag
verglijden in de stroom van de tijd, meende hij toch, dat het christelijk geloof zich
hier kon vastgrijpen aan de overmachtige Anspruch van Jezus' woord, waarmee
het zo innig verbonden was.
Al spoedig erkende hij echter, dat dit een verlegenheidsoplossing was. Ook in
de geloofservaring van Hindu en Moslim schuilt de overtuiging door de absolute
waarheid gegrepen te zijn. Het is niet geoorloofd de christelijke overtuiging tot een
buitenhistorisch bolwerk te maken, onttrokken aan alle historische kritiek en vergelijking. Sedertdien heeft Troeltsch konsekwent historist willen zijn, ook in zijn
theologie.
Hierbij stond hij tot aan de eerste wereldoorlog nog praktisch geheel in de
romantisch-idealistische traditie. De wereldgeschiedenis is voor hem ten diepste een
evolutie van 's mensen geest. Die geest ontwikkelt en vertakt zich in steeds nieuwe
en hogere kultuurgemeenschappen. En binnen die kultuurgemeenschappen waaiert
zij uiteen in de verschillende kultuursektoren van kunst, recht, moraal, wetenschap en religie. In al deze kultuursferen manifesteert zieh de veelzijdigheid van de
geest, de veelheid van zijn beginselen (grondtendenzen). De religie is inzoverre iets
uitzonderlijks, dat in haar het kontakt wordt onderhouden met de goddelijke bron
van heel het geestesleven.
De godsdienstgeschiedenis ziet hij als de doelgeriehte ontplooiing van het
religieuze beginsel. Het godsdienstig beginsel evolueert in de opeenvolging van
primitief animisme via de hogere stam- en staatsgodsdiensten naar de grote
wereldreligies, waaronder het christen dom.
Is nu de christelijke waarheid absolute norm voor het godsdienstig leven? Dat
zou het geval zijn, als het religieuze beginsel in het christendom tot volle ontplooiing zou zijn gekomen (HegeI). Troeltsch kan dit hoe langer hoe minder
geloven. In het absolute eindstadium ä la Hegel zou de dynamiek uit de geschiedenis verdwenen zijn. Dat zou de dood in de pot zijn! Geschiedenis is beweging,
veranderlijkheid en dus betrekkelijkheid. In haar is voor absolute normen geen
plaats. Het christendom is tot op heden hoogste religie gebleken, top van een
pyramide, maar absoluut is zij niet. De mogelijkheid van een nog hogere godsdienst is niet apriori uit te sluiten. En wat voor de christelijke waarheid geldt,
geldt in het algemeen. Geen norm kan de relativiteit van de geschiedenis transcenderen. Altijd blijven we steken in de beperktheid en tijdgebondenheid van onze
normen en idealen.
Dit mag ons niet tot vertwijfeling brengen. Nieuwe normen zullen steeds
geschapen moeten worden. Hoe dan? Troeltsch kan niet langer antieiperen op het
absolute eindstadium van de geschiedenis. Het absolute ligt niet in, maar achter de
geschiedenis. In het hiernamaals!
Ondertussen is en blijft de geschiedenis een scheppende, stuwende levensbeweging in de richting van dit einddoel. Gods gang in de geschiedenis! Dat is de
leidraad waar Troeltsch zieh aan orienteert. We moeten ons scheppend in die
menselijke, ja eigenlijk goddelijke levensbeweging verplaatsen: "s'installer dans le
mouvement", om met Bergson te spreken. Hier uit zich weer het aloude metafysische grondmotief van het historisme: de dialektische eenheid van noodDownloaded from Brill.com03/04/2021 01:38:25PM by support@brill.com
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zakelijke drang en scheppende vrijheid. Het is een motief dat de zedelijke wil geen
objektieve vastigheid geeft, maar toch welleiding en richtingsgevoel!
In /atere jaren raakt Troeltsch dit geloof in de stuwende evolutie van de
geschiedenis hoe langer hoe meer kwijt. Hij wordt bei"nvloed door de sociologie
van Max Weber. Hij komt ook onder de indruk van de marxistische problematiek.
Heel die tweede, positivistisch -marxistische lijn in het 1ge eeuwse historisme gaat
VOOf hem leven. Hij gaat de kultuur- en godsdienstgeschiedenis niet alleen met
historische maar ook met sociologische blik bezien.
In zijn Sozial/ehren der christlichen Kirchen und Gruppen, de grootse, overigens wel op menig punt dOOf Kar! Holl, Joseph Bohatec e.a. terecht gekritiseerde
studie over de sociale ethiek van het christendom, brengt Troeltsch naar voren, dat
de christelijke religie, tot nu toe vOOfgesteld als universeel koncentratie- en konvergentiepunt van alle godsdiensthistorische ontwikkelingen, en als zuiverste expressie van alle godsdienstige belevingen, in wezen bepaald niet zo zuiver en universeel
iso Integendeel. Zij blijkt in heel de kerkgeschiedenis toch wel sterk afhankelijk
van een bepaald sociaal-kultureel milieu. Jezus' prediking van het komende koninkrijk en van de voorbereiding hierop in innerlijke reinheid en ongeveinsde broederschap voor het oog van de al-zorgende Vader was afgestemd op de kleine discipelenkring in het landelijk Galilea en onvoorstelbaar in de onrustige jacht van de
moderne metropolen. De dOOf Paulus geihtroduceerde Christus-kultus en sakramentsbeschouwing moesten tegemoetkomen aan de behoeften van een straffere
kerkorganisatie in het grote wereldrijk. De dogmavorming in later eeuwen werd
uitgelokt door de konfrontatie met de hellenistische wetenschap en kultuur. Zo is
het heel de kerkgeschiedenis door gegaan. De lutherse kerkkonceptie en de calvinistische kultuuropvatting werden mee bei"nvloed dOOf de sociologische bodem
waarin ze geworteld waren: enerzijds de gesloten, agrarische verhoudingen in het
kleinstatelijke Duitsland, anderzijds de open betrekkingen van de republikeinse
handelsstad Geneve.
Troeltsch heeft deze dingen met een schok gekonstateerd. Kan de christelijke
waarheid nog hoogste en zuiverste waarheid heten, hoger dan alle andere godsdiensten, als zij slag op slag zo nauw verweven is met de toevalligheden en
bijzonderheden van een bepaalde maatschappijvorm? In zijn boek Der Historismus
und seine Probleme noemt Troeltsch het christendom geheel vergroeid met het
europefsme, d.w.z. met de antiek-hellenistisch en modern-westerse wereid. Vergelijking met andere godsdiensten heeft eigenlijk in het geheel geen zin. We blijven
toch die we zijn, westerlingen, Europeanen, met ons eigen godsdienstig, zedelijk,
politiek en kultureel normensysteem.
Troeltsch gaat wanhopen aan de geestelijke evolutie en progressie van het
mensdom. De eenheid van de wereldgeschiedenis breekt voor zijn oog uiteen. Elke
kultuur is een kultuur op zieh. Zelfs de geestelijke eenheid van het europefsme is
een fiktie, als men bedenkt, hoezeer de maatschappelijke bodem waarop wij
leven, streven en proberen te geloven, verschHt van de antieke en middeleeuwse
grondstructuren.
Voor Troeltsch zijn dit geen puur theoretische inzichten. Ze raken zijn diepste
religieus-zedelijke overtuiging. Immers, als de eenheid en evolutie van 's mensen
geest in de geschiedenis zoek is, dan is ook de leidraad zoek waaraan de historist
zieh bij alle norm-vernieuwing orienteren wH. Als Gods hand in de geschiedenis
niet meer valt op te merken, dan geeft Hij ook geen vingerwijzing meer naar de
toekomst.
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De eerste wereldoorlog en zijn katastrofale nasleep in het na-oorlogse Duitsland
zijn de bittere bezegeling van Troeltsch' vertwijfeling. De eerste wereldoorlog
betekende het einde van het 1ge eeuws kultuur-optimisme, pleegt men te zeggen.
Voor Troeltsch en de zijnen betekende het veel meer. Het betekende, dat het
lichtend spoor naar de toekomst uiteenspatte. Het openbaringsboek van de geschiedenis is hem uit de hand geslagen.
In deze tijd vraagt Troeltsch zich af, of de westerse kultuur nog toekomst
heeft, ja, of niet heel de mensheid in chaos zal wegzinken. Wellicht is de kracht
van de aardse kultuurgeschiedenis verteerd en zal het kille universum weer spoedig
over ons dichtvriezen. Wat kan van zo'n wellicht doodlopende geschiedenis de
bedoeling zijn? Misschien (zo zegt hij ergens) ga at het God in al het zwoegen en
zweten van de kultuurhistorie slechts om de innere Geschichte van de enkele
mens, om de vervolmaking van de individuele persoon. Dat is iets waar de
wetenschap geen weet van heeft, waar ook de geschiedenis-wetenschap niet bij kan
komen. Troeltsch helt dan over naar een individualistische mystiek, na ar rust en
vereniging met het goddelijke boven het gewoel van de geschiedenis uit. De
innerlijke geschiedenis wordt gesteid tegenover de uitwendigheid en uitzichtloosheid van de kultuurhistorie. Het historisme dreigt om te slaan in anti-historisme.
Wat Troeltsch soms strijdensmoe overwogen heeft, dat is door het existentialisme gepropageerd. De Geschichtlichkeit en eventueel de Geschicklichkeit van de
existentiele mens wordt in stelling gebracht tegenover de objektieve kultuurhistorie. Het historische wordt gedegradeerd tot een oneigenlijk en uitwendig gebeuren. Daarmee probeert men ook het probleem van de historische normverschuiving weg te dringen.
Deze antihistoristische tendens lijkt me een vlucht voor de werkelijkheid
waarin we met elkaar leven. Het is een vlucht voor de levenspraktijk, waarin van
ons allen, in wat voor verband ook, verantwoordelijkheidsbesef gevraagd wordt
onder aanvaarding van normen. Ik geloof, dat onze tijd weer gaat inzien, dat in elk
geval het anti-historisme geen oplossing biedt. Maar hoe dan klaar te komen met
het historisme?

EXPLIKATIE EN APPLIKA TIE
Graag wil ik in dit slotgedeelte probe ren een aantal verhelderende opmerkingen
te maken.
1. Het dynamische historisme wordt in de regel en met reden gesteid tegenover
het statische Aufklärungsrationalisme. Die tegenstelling mag ons niet doen vergeten, dat beide bewegingen in diepste wezen verwant zijn. Aufklärung en
historisme zijn beide uitingsvormen van modern subjektivisme. De historisten
beweren evenzeer als de verlichtingsfilosofen voorheen, dat het menselijk subjekt
zichzelf de wet stelt. Kritiek moet beginnen bij deze idee van zelf-wetgeving.
2. Zelf-wetgeving is de letterlijke vertaling van autonomie. In de bijbelse verkondiging treedt God als wetgever naar voren. Hier is dus sprake van theo-nomie.
Ik stel dit met grote nadruk. Wij moeten met de laatste ernst die in ons is, eraan
vasthouden, dat God hoogste wetgever is, dat Hij ons leven toetst, dat we
uiteindelijk niet onszelf maar Hem verantwoording af moeten leggen. Hoevaak
staat er niet in de bijbel geschreven, dat we het oordeel over ons haIen, als we

Gods wetten niet meer in acht nemen? Dat bedoel ik met theonomie.
Vaak is gevraagd: moet theonomie nu worden uitgelegd als hetero-nomie (een
ander stelt de wet) of kan het misschien toch worden verstaan als een vorm van
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autonomie? Ik geef hier kort mijn mening. De vereenzelviging van theonomie met
autonomie heeft meestal een min of meer pantheistische achtergrond. Zo bij
Troeltsch. God en menselijk zelf vloeien in elkaar over.
De vereenzelviging van theonomie en heteronomie lijkt me evenmin christelijk.
Het stelt God voor als de ander, de vreemdeling, de konkurrent, die ons doet
buigen onder vreemde, van buiten afkomstige wetten. Inderdaad, God openbaart
zich als de Ander, de Tegenstander voor wie zich van Hem afkeert. Maar Hij wil
een Vriend en een Bondgenoot zijn voor wie naar Hem luistert. Dan gaat de
belofte in vervulling, dat Hij Zijn wet in ons binnenste schrijft (Jer. 31),ja dat de
eis der wet vervuld wordt in ons die naar de Geest wandelen (Rom. 8).
Is theonomie gelijk aan autonomie of aan heteronomie? Die vraag werpt ons
terug op ons zelf, op onze "autos" (zelfheid). Wie ben ik zelf, en wie is God voor
mij?
3. De subjektivistische autonomie-idee wordt in het historisme voortdurend
gemaskeerd door de gelijkschakeling van normen en idealen. Men spreekt van de
schepping van normen en idealen. Dat hiatste is tot op zekere hoogte het geval. De
mens schept zieh idealen. Idealen zijn immers doeleinden door het subjekt gesteid.
Als het echter zin heeft te onderscheiden tussen goede en sIechte idealen, dan mag
hieruit blijken, dat idealen zelf onderworpen zijn aan een norm. Norm en ideaal is
niet hetzelfde.
4. Tegenover het historisme zal met klem benadrukt moeten worden, dat deze
wereid met al haar dynamiek en evolutie Gods schepping is, waarvoor Hij zijn
wetten gesteid heeft. Hetzelfde moet echter vastgehouden worden tegen elk
antihistorisme, dat wereid en geschiedenis voortdurend degradeert tot zinloze en
grondeloze situatie. Christelijke filosofie staat en valt met het scheppingsgeloof.
5. Gods stern, Zijn wil en wet is in de geschiedenis inderdaad te vernemen,
maar ... vermengd met de wanklank van menselijke bijgeluiden. De historistische
visie van Geschichte als Gottes Offenbarung verslaat ook in de tegenwoordige
theologie weer zijn duizenden. Vroeger scheen God Zijn wH te openbaren in wat
geleidelijk groeide zonder revolutionaire ingreep. Tegenwoordig schijnt God zich
te openbaren in de revolutionaire breukvlakken van de geschiedenis.
"Er staat geschreven - en er is geschied", aldus Groen van Prinsterer. Het
beroep op het tweede kan naar mijn mening slechts op de juiste wijze worden
begrepen en toegepast vanuit - wat men dan noemt - Gods algemene openbaring
in de "natuur", d.w.z. in de werken zijner handen. En daartoe behoort ook de
geschiedenis!
Nu is in de reformatorische theologie reeds met nadruk gesteid, dat Gods
algemene openbaring niet zonder de bijzondere openbaring van zijn Woord en de
bijzondere verlichting van zijn Geest begrepen kan worden. Dit geldt dunkt me
dubbel en dwars als het gaat om Gods algemene openbaring in de geschiedenis:
maaksel van God en tegelijk misbaksel van de mens.
6. Dat normen en maatstaven in de geschiedenis verschuiven, is m.i. een
onaanvechtbaar gegeven. Rechtsregels, stijlkriteria, maatschappelijke plichten en
godsdienstige maatstaven zijn opgenomen in de dynamiek van tijd en geschiedenis,
dat moet men de historisten toegeven. Kern van de vraag is, of het hier gaat om
menselijke scheppingen dan wel enkel om menselijke uitwerkingen en positiveringen van in Gods schepperswil verankerde grondnormen van recht, schoonheid,
trouw, heiligheid en wat dies meer zij.
Ik meen, dat slechts de laatste visie wijsgerig houdbaar iso Ik geloof, dat zij
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alleen recht doet bv. aan de hermeneutische toegangsmogelijkheden die we heb ben
tot verre en vreemde kulturen. Naar mijn mening is ook alleen de laatste mening in
overeenstemming met het bijbelse scheppingsgeloof.
WH iemand werkelijk alle normen intrinsiek dynamisch verstaan, laat hij zieh
dan tenminste uit de geschiedenis van het historisme de konsekwenties hiervan
voor ogen houden. Dan is er geen eenheid in de wereldgeschiedenis. Dan is er geen
eenheid van heel het menselijk geslacht en zeker ook geen gelijkheid en gelijkwaar·
digheid van alle rassen. Dan is er ook niet Iemand, die gister en heden dezelfde is
en tot in eeuwigheid, Iemand die de weg en de waarheid is!
7. Ik sprak van een uitwerking en positivering van normbeginselen. Hierbij
moet men m.i. twee momenten scherp onderscheiden. Die momenten wil ik graag
aanduiden met de woorden "explikatie" en "applikatie". Het eerste moment werd
vooral opgemerkt door de romantisch·idealistische historisten. Normverschuiving
was immers voor hen zelf·explikatie van de geest? Op het tweede moment werd
vooral geattendeerd door de historisten van positivistische en marxistische makelij.
Normen vroegen immers om toepassing (applikatie) in een maatschappelijk
milieu? Bij alle kritiek die we op het historisme kunnen uitoefenen, mogen we niet
vergeten, dat de historisten hier inderdaad iets gezien hebben. Over beide
momenten graag nog iets naders.
8. Bij de explikatie van normen gaat het om verdieping en verfijning van de
norm, om een uitdiepen van wat er in de norm eigenlijk gelegen iso Rechtsregels
vragen om nadere differentiatie, bv. La.v. minderheidsgroepen. Morele maatstaven
vragen om toespitsing, bv. La.v. gastarbeiders. Kortom, ons rechtsbesef, ons
zedelijk geweten moet voortdurend worden bijgeslepen.
Men zou hier wellicht ook kunnen denken aan wat in de wijsbegeerte der
wetsidee genoemd wordt de opening of ontsluiting van de "anticipatiesferen" van
de normatieve funkties. roch zeg ik dit laatste met een zekere aarzeling. Reden
hiervan is, dat het gememoreerde motiefvan de norm-explikatie in de wijsbegeerte
der wetsidee m.i. geextrapoleerd wordt tot wat daar heet: "het openings· 0/
ontsluitingsproces in de kultuur" of "in de geschiedenis': 16
Het thema van het kultuurhistoristische -üntsluitingsproces is als zodanig zeer
geliefd in de romantisch·idealistische literatuur. Dat zal uit het voorgaande wel
duidelijk zijn geworden. Het is vanouds het thema van de geest die - vanuit haar
latente aanwezigheid in de natuur - zichzelf en eigen beginselen ontplooit in
steeds hogere vormen van kultuurleven. Het thema is m.i. onlosmakelijk verbonden met de leer van geestesevolutie, zedelijkheidsprogressie en Gods voorzienig
bestel in de geschiedenis.
Dit thema duikt ook op in de visie van Abr. Kuyper, als hij spreekt van de
universeie ontwikkeIingsstroom van het menseIijk geslacht, welke zich suksessievelijk gestalte gegeven heeft in de steeds hogere formaties van paganisme, islamisme,
romanisme en calvinisme; als hij vervolgens het calvinistisch levensbeginsel weer
ziet differentü~ren op de verschillende levensterreinen en als hij tenslotte de hoop
uitspreekt dat het zieh mag vertakken binnen de verschilIende wetenschappen
(denk aan de vroegere grondslag van de Vrije UniversiteitW 7
16 Zie b.v. H. Dooyeweerd, Vernieuwing en bezinning, Zutphen, 1959, p. 100 en Lh.a. A new
critique oftheoretical thought H, Amsterdam, 1955, p. 181-192 en 334·365.
17 A. Kuyper, Het Calvinisme, Kampen, 1959 3 • Over het calvinisme als hoogste ontwikkelingsfase in de geschiedenis der mensheid zie m.n. hoofdstuk I en VI (p. 31,144, 157!); over
de differentiatie van het calvinistisch levensbeginsel zie b.v. p. 11 en 144; over de gewenste
vertakking binnen de wetenschappen p. 163 sq.
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Mijn bezwaar tegen deze historiserende beginselspekulaties is dit, dat op deze
wijze de goddelijke norm en de menselijke vormgeving hieraan in het proces der geschiedenis voortdurend ineenvloeien en zo aan het geweten worden opgedrongen.
Kuypers visie vindt men in deze vorm bepaald niet terug in de wijsbegeerte der
wetsidee. Ik wil hier nog meer zeggen. Ik ken in heel de modern-wijsgerige
literatuur geen filosofie die het historisme zo grondig geanalyseerd en rigoereus
gekritiseerd heeft als de filosofie van professor Dooyeweerd .18 Toch heb ik mij al
jaren afgevraagd, of in de idee van het alge me ne ontsluitingsproces der geschiedenis niet een gevaarlijk restant is blijven steken. Mijn bezwaar gaat niet tegen de
idee van ontsluiting en verdieping. Integendeel, ik heb het explikatie-motief hier
uitdrukkelijk naar voren gehaald. Mijn bezwaar raakt het algemeen, procesmatig karakter van deze explikatie. Ik dacht, dat in de geschiedenis ontsluiting en toesluiting,
verdieping en verstarring en veruitwendiging elkaar voortdurend afwisselen en soms
hand in hand gaan. Ik kan hier niet al mijn bezwaren op een rij zetten, omdat dan ook
zeker ter sprake zou moeten komen, hoe deze ontsluitingsidee funktioneert binnen
het algemene kader van de wijsbegeerte der wetsidee. Ik vraaghier enkel, of bij de gedachte van een algemeen, aanwijsbaar ontsluitingsproces in de geschiedenis, niet eo
ipso (als bij de historisten) menselijke geschiedenis richtinggevend voor ons wordt?
9. Het tweede moment in de normkonkretisering is de applikatie. Met het
laatste denk ik aan de toepassing van de norm in de konkrete levenssituatie. Die
situatie is veranderlijk. Veranderlijk zijn dus ook en moeten dus ook zijn de hierin
vigerende normen. M.n. in de huidige wereid, omgeploegd door technische en
maatschappelijke evoluties, is ethische normbezinning gebiedende eis!
Wat betekent het aloude kultuurmandaat uit Gen. I ("vervult de aarde en
onderwerpt haar") in een wereid die weldra van mensen vervuld en vervuild is?
Wat betekent "Gij zult niet doodslaan" t.a.v. abortus, euthanasie en A.B.C.
wapens? Het is levensgevaarlijk om oude antwoorden klakkeloos te herhaien in een
nieuwe tijd, waarin de draagwijdte van deze oude antwoorden soms verstrekkend
Dooyeweerd heeft het historisme o.m. geanalyseerd in: Recht en historie, Assen, 1938;
Vernieuwing en bezinning, Zutphen, 1959 (p. 174 sqq.), art. De veronderstellingen van ons
denken over recht en samenleving in de crisis van het moderne Historisme, in: Rechtsgeleerd
Magazijn Themis, 1949 en art. Perikelen van een Historische rechtstheorie, in: R. M.
Themis, 1954. - Dooyeweerds analyses zijn uitermate verhelderend. De al te rigoereuze kritiek op het historisme werkt m.i. echter averechts. Zij voert enerzijds tot de idee van het
historische als eigen-aardig "modaal" aspekt, een zienswijze die geen recht kan doen aan de
fundarnentele verscheidenheid van het historische, waarmee een veelheid van wetenschappen
(b.v. dogmahistorie, rechtsgeschiedenis, historisch taalonderzoek) korrespondeert. Zij leidt
dan ook anderzijds tot de negatie van de historische dimensie, zoals deze aan de zinvelden van
geloof, moraal, recht, taal etc. rechtstreeks toekomt. En dat vanwege hun norm-betrokkenheid (niet op historistische gronden!) Ik zie ,,history as the story of liberty" (Croce), doch ik
plaats "liberty" (anders dan alle historisten) binnen de matrix van de norm. De norm is een en
toch ook in verscheidenheid gesteid. Zo is ook het historische een en toch in verscheidenheid
ons gegeven. - Dooyeweerd wekt door het onhistorisch verstaan van de zinvelden van geloof,
moraal en wat dies meer zij, de indruk, dat deze velden statisch zijn. Is niet hieruit het image
van starheid ontstaan, dat de wijsbegeerte der wetsidee voor velen heeft? Deze indruk kan op
de gegeven basis alleen weggen omen worden door de genoemde velden op te nemen in het
boven besproken "proces van ontsluiting". Maar dlm juist wordt de averechtse uitwerking van
Dooyeweerds opstelling openbaar. Een proces dat alle zinvelden doorschrijdt, biedt "modaal"-wetenschappelijk geen enkel houvast en vormt mede hierdoor een invalspoort voor historistische metafysika. Vgl. ook mijn art. Een voorlopige standpuntbepaling t.a.v. de geschiedfilosofie van prof dr. H. Dooyeweerd, in: Correspondentie-Bladen Ver. Calv. Wijsb. 29 (april
1965) p. 18-21.
18
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veranderd iso Marx had gelijk: zedelijke opvattingen kunnen ten achter lopen bij
maatschappelijke ontwikkelingen. We zullen steeds weer moeten trachten Gods wiI
voor het heden te verstaan. Dat bedoel ik met het probleem van de norm-applikatie.
10. Er is veel nagedacht over het wezen van de geschiedenis. Is het een
cirkelgang zonder einde? Een opspringende spiraal? Is het de donkere opgang naar
het licht van de rede? Of is het de evolutie van 's mensen geest?
Het oog van het geloof ontdekt Jezus als centrum van het leven der mensheid.
Van Hem werd gezegd: zijn koningschap zal geen einde nemen. Alle macht in
hemel en op aarde. Heer over de geschiedenis. Hij heet waardig de boekrol van de
geschiedenis te openen. Want Hij is geslacht en Hij heeft ons gekocht en ons
gemaakt tot koningen en priesters op aarde (Openb. 5).
We leven in een tijd van normloosheid en uitzichtloosheid. Maar in Hem is er
uitzicht over de geschiedenis. Met Hem mogen we goede moed heb ben in de
geschiedenis. Aan het einde van de aardse tijd is er wel geen opgang naar het
koninkrijk van God als bouwwerk van mensenhanden. Maar wij hebben de belofte
van het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt van God, uit de hemel.
Dat geeft pas moed die bestand is tegen de teleurstellingen en frustraties die
aan de geschiedenis der mensheid als zodanig eigen zijn.

Summary
In this article "Changing Norms and Historicistic Philosophy" the writer draws
attention to the sweeping changes in social norms, moral standards and religious
values in modern times. The question is asked how this philosophy can judge these
changes and how historicists can still find clear directives for practicalliving.
Historicism, which can be briefly described as cultural-historical evolutionism,
considers human culture, including all human values and norms, to be historically
determined and thus completely relative and conditioned by time and history . Is
not historicism, then, simply a disguised form of relativism, a theoretical confirrnation of shifting norms pointing to the normlessness of practicalliving?
A further question is how the changing norms can be judged on the basis of a
Christian standpoint. Is not God the highest lawgiver, and must we not, therefore,
as Christians, contrary to every historicism, unconditionally maintain that His
norms and laws are absolute and unchangeably valid for human life?
The above article argues that in this respect Christian phiIosophy can no more
defend an absolutistic stand point for itself than it can reject historicism simply as
a relativistic theory.
Concerning the Christian view: the laws and norms for creation are not
independent and absolute because they depend on the sovereign will of the
Creator. Moreover, it appears from the Bible that mankind finds itself in a pilgrim
situation and that God's commandments (for instance the commandment to obey
the Sabbath) have been received by Israel and the church in a provisional form.
Concerning the view of historicism: its history (since Romanticism and postKantian Idealism) has been a continual wrestling to avoid relativism. The historieists sought in and beyond the temporality of all historical phenomena a supratemporal norm and truth to which they could cling. Hegel, Comte and Marx,
among others, demonstrate how historicism formulated an eschatological solution
for the problem of changing norms. Either through historico-philosophical intuition or through scientific calculations a society of the future was projected where
historical development would reach its fulfliment. In this way and at this point
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the relative would become definitive and absolute.
And yet questions do arise here. Is not this so-called terminal point of history
itself part of history , caught up in the whirling stream of historical events? Is not
the view that in the final analysis time will become eternalized in conflict with the
basic idea of historicism? In other words: Is not the ideal state which 19th
century historicists took to be an ultimate directive for practical living, an
untenable utopia, a secularized remnant of the Christian hope in the Kingdom of
God? Or is the Christian hope perhaps itself nothing more than an inspiring
utopia, whishful thinking tossed about on the waves of historical change?
These questions were urgently considered at the beginning of the 20th century
by Ernst Troeltsch. It became continually more difficult for hirn to discover in
world history any universal evolution of truth and morality directing itself to a
final goal. Therefore the possibility to find and renew religious and cultural
standards by a creative participation in such aspiritual movement escaped hirn. At
the end of his life he doubted strongly whether there was any such universal
meaning and progress in history . He began to wonder if the laborious struggle of
mankind in culture and his tory was not simply meant by God to lead the
individual to inner perfection. In line with this reasoning, he depreciated the
outward history of facts and values and contrasted it with the in ward history of
the individual human existence which remains unknown to the historian. Here
historicism becomes antihistoricism as is the case in existentialism.
One can argue that in this way historicism not from the outset and intentional1y but rather factual1y and finally arrived at a relativistic undermining of all
cultural and ethical normativity.
The concluding part of this article stresses historicism's belief in the autonomy
of man: man creates norms on the basis of his historical past. Against this position
the writer argues for the idea of a theonomy built on the Christian view of
Covenant. This view prevents the identification of theonomy with all forms of
heteronomy.
Christian adherents to historicism have stated that God's will can be heard in
the processes of history. This statement is not simply rejected but considered in
terms of God's general revelation in nature which, however, can not be correctly
understood apart from God's special revelation in the Bible.
On the basis of a non-heteronomous theonomy it can be conceded to historicism that norms and standards are subject to historical change. Such changes can
be considered as ways of developing and positivizing the basic norms to which
creation is subjected.
In this respect a distinction can be made between explication and application
of norms. On the one hand in a complex and more differentiated society norms
should be continually refined and sharpened, e.g. with respect to minority groups
and oppressed races.
On the other hand norms must be made applicable to chan ging life situations.
The drastic scientific, technological and social developments in the 20th century
with its re sultan t population-explosion, environmental pollution and A.B.C.
weapons make a static traditional ethic extremely dangerous. One should be aware,
that the old answers shift their meaning when rigidly applied to the modern world.
The necessity of explication and application of norms should not lead us to a
radical 'ethic of the situation', and yet, it must cause us again and again to seek
God's will hic et nunc.
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