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De verschijning van dit proefschrift geeft mij gelegenheid openlijk
dank te betuigen aan velen die mij bij mijn studie hebben voortgeholpen.
Hooggeachte professor Vollenhoven, u bent het geweest die vanaf
de eerste keer dat ik uw kolleges aanhoorde, mij voor de wijsbegeerte
gewonnen hebt en die zodoende de gang van mijn verdere studie (en
misschien moet ik wel zeggen: mijn levensloop) een beslissende wending
hebt gegeven. Uw zorgvuldige, genetische bestudering van de geschie
denis der wijsbegeerte heb ik me steeds als voorbeeldig voor ogen
gehouden, ook bij het schrijven van deze dissertatie. De w'arme belang
stelling die ik als leerling en assistent en ook daarna, bij zelfstandiger
ontwikkeling, van uw kant mocht ondervinden, behoort tot de mooiste
herinneringen van mijn studietijd.
U, professor Zuidema, hebt door uw filosoferen in sokratische stijl
onder uw leerlingen altijd de grootste bijval en de heftigste tegen
spraak weten uit te lokken; juist op die manier zijn wij gebracht tot
zelfkritiek en kritiek op allerlei wijsgerige modestromingen: een on
misbare habitus voor wie over het historisme wil schrijven! Ik reken
het mij tot een eer, dat u mijn promotor hebt willen zijn. Beproevingen
zijn u de afgelopen jaren niet bespaard gebleven, maar steeds bleef u
voor de ander klaar staan, ook voor mij. Steeds ook hebt u me doen
gevoelen, hoe scherp èn (wat niet iedereen weet) hoe mild u in uw
oordeel zijn kunt.
Ook andere docenten in de filosofie, benevens mijn vroegere leer
meesters in de theologische fakulteit, ben ik dankbaar voor het genoten
onderwijs. Ik wil hier inzonderheid nog noemen professor Smit, die
mij het historisme steeds als een intrigerend vraagstuk heeft voorge
houden en die mij — wellicht onbewust — op de zo moeilijk grijpbare
figuur van Troeltsch geattendeerd heeft.
Veel medewerking heb ik bij het schrijven van mijn proefschrift
ondervonden van de zijde van de centrale interfakulteit, die mij bij
de verdeling van werk en lasten soms tot beschamens toe ontzien heeft.
Dank betuig ik aan de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek, die mij, jaren terug, i.v.m . mijn deelnemen
aan het XHIde Internationale Congres voor Wijsbegeerte te Mexico-City
de aansluitende gelegenheid gaf mijn kultuurfilosofische interesse inzake

de relatie van sociologie en religie aan de Harvard University (U .S.A .)
voor enige tijd te verdiepen. Daar ben ik de aktualiteit van het oeuvre
van Troeltsch gaan inzien, ook dank zij kontakten niet het Department
of Social Relations en de Harvard Divinity School. Bij de publikatie
van dit boek heeft Z . W. O. nogmaals doeltreffend geholpen.
Bibliotheken in binnen- en buitenland hebben gewaardeerde hulp
verleend bij het moeizaam achterhalen van allerlei publikaties die niet
in Troeltsch’ Gesammelte Schriften voorkomen. In het laatste lag voor
mij een van de redenen om dit proefschrift met citaten van Troeltsch
te dokumenteren. Momenteel wordt overwogen aan diens Ges. Schriften
nog een extra band met systematische publikaties toe te voegen.
Het zal de aangevoerde citaten alleen maar in een helderder daglicht
kunnen stellen.
Dat de historikus drs. M. van Os te Amstelveen zijn kritische blik
over het inleidend gedeelte van deze studie heeft laten gaan, moest
wel resultaat afwerpen. Zijn werk en ook de kritiek van de heer L. H.
Bouwkamp waardeer ik bijzonder. Bij het uittypen van het manuskript
en bij het lezen van de drukproeven ben ik voortvarend geholpen door
familie en vrienden, ook door vrienden en kollega’s van het Filosofisch
Instituut. Dank ben ik ook verschuldigd aan mevrouw Chr. Bielle uit
Bloemendaal, die zich met volle inzet van krachten gegeven heeft aan
een goede vertaling van de samenvatting.
Aan dit boek heb ik de naam van mijn vrouw verbonden en dat niet
zonder reden. Ik overdrijf geenszins als ik zeg, dat Troeltsch een stuk
van ons huwelijks- en gezinsleven is geworden. Als foto van een geacht
familielid, zo hangt „oom Troeltsch” boven mijn bureau. Jarenlang
heeft mijn vrouw mij veel typewerk uit handen genomen en (wat de
lezer weten mag!) het schrikbarend vakjargon van filosofen heeft zij
in dit boek veelvuldig de kop weten in te drukken. Samen hebben wij
in voorspoed en bij tegenslagen elkaar mogen bijstaan en in dit alles
Gods zegen ervaren.
Erkentelijk ben ik voor het vertrouwen en voor de uiterst korrekte
en welwillende houding waarmee de uitgeverij Van Gorcum mij tege
moet getreden is. In rekordtijd heelt zij dit grote boek moeten uitgeven.
Mocht de afwerking ietwat royaler zijn uitgevallen dan voor een disser
tatie te doen gebruikelijk is, laten dan de velen die mij met raad en
daad terzijde hebben gestaan en het boek thans ontvangen, dit verstaan
als een geringe blijk van grote waardering.
Amstelveen, 20 mei 1970

J- KI.

INHOUD

DEEL I
GENESIS VAN HET H ISTO RISM E
INLEIDING
o.

V A N R E N A I S S A N C E EN A U F K L Ä R U N G T O T H I S T OR I S ME

I Inleiding op het historisme

De revolutionaire werking van het historisme op onze tijd. (i)
Het kritische grondprobleem. (2)
De opzet van deze studie. (3)

i
3
4

0.2 Het voorspel van het historisme in de Renaissance en Aufklärung
Het renaissancistische levensideaal. (1)
Het aristotelische en vroeg-rationalistische wetenschapsmodel. (2)
De crux van het vroege Rationalisme. (3)
Leibniz als wegbereider van het historisme. (4)
De omgrenzing van het ratio-begrip in de Aulklärung. (O
Vico’s nieuwe wetenschap. (6)
Kants synthese van theoretische en praktische rede en zijn geschiedbeschouwing. (7)

5
9
13
13
18
22
23

0.3 De inzet van het historisme in Idealisme en Romantiek
Het metafysische idealisme van Fichte. (1)
Sturm und Drang. Herders geschiedenisfilosofie. (2)
De organologische en egalitaire kuituur- en maatschappijbeschouwing. Romantiek
en historisme. (3)
Fichtes ontwikkelingsfasen. De idealistische ideevan wereldgeschiedenis. (4)
Het metafysische basismotief. Schelling en Hegel, de Historische School, Groen
van Prinsterer. (3)

29
30
32
36
40

0.4 De moderne geschiedeniswetenschap en het historisme
De historisch-kritische wetenschapsmethode. (1)
De verheffing van het nieuwe wetenschapsideaal. (2)

42
44

0.3 Wat is „historisme” ?
Oorzaken van de huidige begripsverwarring. (1)
De dynamiek van het historisme en de wijsgerige ontwikkelingsgang van Ernst
Troeltsch. (2)
Nadere begripsbepaling. (3)

43
48
49

I
i.

T R O E L T S C H ’ A A N V A N K E L I J K E B E D E N K I N G E N T E G E N HE T
H I S T O R I S ME (1893-1894)
i Inleiding op Troeltsch

Biografische notities. (1)
De vraagstelling. (2)

^1
^

i . 2 Metafysika op kentheoretische basis
Het natuurprobleem en de idealistische grondpositie. (1)
Kant, Lotze en de induktieve metafysika. (2)

5-8
^9

i . 3 Teleologische ethiek
Het ethische motief achter de monadologie. De autonomie van de geest. (1)
Het zedelijk doel. Gevaren van estheticisme en historisme. (2)
Lotzes korrelatieve waardenleer. Zijn teleologisch idealisme. (3)
De paradox van zedelijk gebod en hoogste goed. (4)

61
62
6g

67

i .4 Religie en religieuze ethiek
De romantiek en de zelfstandigheid der religie. (1)
De gerichtheid der religie. De verzedelijkings- en verlossingstendens. (2)
Het religieuze en het profane ethos. Het kompromis. (3)
De dialektiek van de zedelijke ontwikkeling en haar grens. (4)

69
70
72
74

\.g Het historisme en de zg. historistische theologie van Albrecht Ritschl

De universalistische en historistische ontwikkelingsgedachte en haar ontoereikend
heid. (1)
De religieuze grond en het religieuze doel van de geschiedenis. De absolu
te openbaring van het Christendom. (2)
Interiorisatie van het supranaturalisme. De korrelatiegedachte van Albrecht
Ritschl. (3)
„Innere Erfahrung” en godsdienstwetenschap. (4)
De ambivalentie van het theologische „historisme”. (g)
II

77
80
82
Sg

87

H I S T O R I S M E EN M E T A F Y S I S C H I D E A L I S ME ( 1 89^1 900)

2.1 De historische methode en haar implikaties
De breuk met Ritschl. (1)
Kritiek, analogie en korrelatie. (2)

89
91

2.2 De geschiedenis en haar metafysische onderstellingen
Kentheoretische kritiek en kritische metafysika. (1)
Het methodologische en het praktische motief. (2)
Romantisch idealisme. (3)
Geschiedenis en normen. (4)
Decisionisme en aktivisme. Het metafysische basismotief .(g)
De kunstmatige scheiding van geloof en wetenschap. (6)

96

98
100
101
102
104

2.3 De historiciteit van het zedelijke
Wezen, methode en taak van de ethiek. (1)

10 ;

Grondslagen van het zedelijk bewustzijn. (2)
Normen en doeleinden. (3)
Het universele doel. Hegel, Kant en Fichte. (4)
De historiciteit van het zedelijke. (y)
Religieuze en wereldlijke doeleinden. Tegenstelling en verbinding. (6)
De normatieve doelgestalte. (7)
2.4

1 10

11 i
113
"3
118

De godmenselijkheid van de godsdienstgeschiedenis

Inwendig en inklusief supranaturalisme, (1)
De zelfstandigheid van de religieuze ervaring. (2)
De objektieve grond van de religie. (3)
Religieuze media. De antinomie. (4)
De godmenselijkheid van de godsdienstgeschiedenis, (y)
Troeltsch, Hegel en Schleiermacher. (6)
De metafysika van het absolute als godsdienstmetafysika. (7)
2.

r 08

1 19
i 21

123
1 24
i 26
127

130

y De absoluutheid van het Christendom en het relativisme

De toespitsing van het vraagstuk. (1)
De dialektiek van de religieuze grondkategorieën. (2)
De beoordelingsmaatstaf. (3)
Godsdienstgeschiedenis en Christendom. (4)
Absoluutheid van het Christendom? (y)
De idealistische absoluutheidsgedachte en het relativisme. (61
III

'33
1 3S
'39

140
14 '

<4S

H I S T O R I S ME EN N E O K A N T I A N I S M E (1 901 -1 906/1 91 5)

3 . i Distantie van Hegel
Het historistische hoofdmotief. (1)
Nevenmotieven. (2)

1 48

'O

3.2 Kriticisme, historisme en het veelzinnige irrationaliteitsthema
Kan het kriticisme historistisch zijn? (1)
De dynamisering van de aprioriteitsgedachte. (2)
Het intelligibele ik en de tijd. (3)
De praktische apriori’s en de empirie. (4)

'S4

'f f

'f7
161

3.3 De logika van de geschiedenis. Heinrich Kicken
Rickerts logika van de generaliserende en individualiserende begripsvorming. <')
Troeltsch schenkt bijval aan Rickerts logika. (2)
Kritiek op Rickerts formalisme en psychologiebegrip. Wilhelm Dilthey. (3)
Geschiedfilosofische kategorieën: idee, tendens, analogie en type. De weg naar
ethiek en metafysika. (4)
3.4 De objektiviteit van de historische methode
De apriori’s van het kentheoretische subjekt. (1)
Geschiedfilosofisch-ethische en religieus-metafysische onderstellingen. (2)
Kantiaanse en neokantiaanse geschiedbeschouwing. (3)

i63

169
170
'74

178
181
182

3. y Geschiedenis en waardeethiek
De geschiedfilosofische waardetheorie. (i)

183

De perspektivistische cirkel van het historisme. De individualiteit der waarden. (2)
Objektieve noodzakelijkheid en scheppende synthese. (3)
Subjektieve en objektieve ethiek. Wilhelm Herrmann. (4)
De spanning van historisme en formalisme. De antinomie van het persoonlijkheidsideaal. (3)
Het politieke ethos. (6)
Het religieuze ethos. (7)

188
[91
194
1 99

200
203

3.6 Geschiedenis en godsdienst
De psychologie van de religie. William James. (1)
De kentheorie van de religie. (2)
Het religieuze apriori in het licht van het gehistoriseerde kriticisme. (3)
De aktualisatie van het religieuze apriori. Is Troeltsch mystikus? (4)
De geschiedfilosofie van de religie. (3)
Naïeve en theoretische absoluutheidspretenties. De inhoudelijke overtuigings
kracht van het Christendom. (6)

207
210
214
217
220
222

3.7 De metajysika van de geschiedenis en van het absolute
Natuur-, geestes- en geschiedmetafysika. ( il
De metafysika van het absolute. (2)
De metafysische absoluutheidshypothese en de religieuze Godsidee. (3)
De relativiteit van de geschiedenis en haar absolute betrekkingspunten. (4)

229
234
239
241

DEEL 11
KRISIS VAN HET HISTORISME
IV
4. 1

H ET H I S T OR I S ME EN DE S O C I O L O G I S C H E V R A A G S T E L L I N G
I N T E R I M F A S E (1907M913)
Troeltsch' ontdekking van de sociologie (inleidend deel)

Het ontstaan van de sociologische denkwijze. (1)
Interimfase: ontdekking van de sociologie. (2)
Genesis en krisis van het historisme. (3)
Wat betekent „het sociale” ? (4)

245
248
249
232

4.2 Het Christendom en de wereldgodsdiensten in het licht van de sociologische beschouwing
(historisch deel)

Een dubbele probleemstelling. Typen van kerk, sekte en mystiek. (1)
De „ideaaltypen” van Max Weber. (2)
Sociologisch type en christelijk dogma. (3)
Sociologisch type en christelijke waarheidsopvatting. (4)
Sociologisch type en christelijk ethos. (3)
Het algemene sociologische grondschema. (6)
Religie, kerk en maatschappij. De historische rol van het natuurrecht. (7)
Het marxistische motief. (8)
De godsdiensten der wereld en het ekonomische. (9)
De sociologische en universeelhistorische denkwijze. Het kritieke punt. (To)

233
237
259
261
262
264
263
268
270
272

4- 3 Sociologie en geschiedeniswetenschap (theoretisch-systematisch deel)
De ideologische en sociologische faktoren van de godsdienstgeschiedenis in de
clinch. ( i )
De radikalisering van het historisme. (2)
Divergentie tussen geschiedwetenschap, geschiedfilosofie en ethiek. (3)
De komprehensief-kultuurhistorische methode. (4)
4.4

273
277
278
280

Kern en krisis van de christelijk-sociale ßlosoße (ethisch-organisatorisch deel)

De kern van het religieus-sociale ethos. (1)
De staatskerk en de verbinding van sociologische godsdiensttypen. (2)
Ontoereikendheid en verval van de christelijke sociale theorieën. (3)

283
284
28^

4.Ç De romantische gemeenschapsgedachte (sociaal-wijsgerig deel)
Schleiermachers kerkkonceptie en „Die Soziallehren”. (1)
De romantisch-organologische gemeenschapsleer. (2)
Het sociologisch grondschema van het rationalistisch individualisme. Naar een
nieuwe „kuituur der gebondenheid” ? (3)

288
290
291

4.6 Idealisme versus realisme (kultuurßlosoßsch en kritisch deel)
De
De
De
De

idealistische kultuurdefinitie. (1)
knik in de kultuuridee. (2)
dunne draad van de geschiedenis. (3)
veelzinnige idee van de synthese der kuituur en het relativisme. (4)

V

294
296
296
298

H I S T OR I S ME EN L E V E N S F I L O S O F I E (191 6-1920/1923)

ç .i Inleiding

Berlijn en de wereldoorlog. (1)
Nieuwe verschuiving in het historisme. Tussen rationalisme en relativisme. (2)

301
30^

£.2 De logika en kentheorie van de geschiedenis
Kritiek op Rickert. Kritisch realisme. Het intuïtiebeginsel. (1)
Het historische individualiteitsbegrip. (2)
Nevenbegrippen: het unieke, het wezenlijke, de symbolisering, de zinsamenhang,
de gemeenschapsgeest, het onbewuste, het kreatieve, de vrijheid. (3)
Het historische ontwikkelingsbegrip. (4)
Nevenbegrippen: zinkontinuïteit, idee, tendens en tijdsduur. ($)
Bergson en de Neoromantiek. (6)

307
309
31 1
318
318
320

£.3 De ethiek
De twee negatieve vormen van historisme. (1)
De individualiteitsgedachte, hermeneutiek en ethiek. (2)
Het kernprobleem: individuele geschiedenis versus universele norm. Rickert. (3)
De irrationalistische wending. De nieuwe aprioriteitsidee. De kulturele synthese. (4)
De beoordelingen van de eerste en tweede graad, (ç)
De ontwikkelingsgedachte en de „Universalgeschichte”. (6)
„Universalgeschichte” en „neue Kultursynthese”. (7)

321
323
324
326
330
332
333

ç.4 De metaß'sische eenheid van de geschiedenis
Scheppende wil en metafysisch geloof. (1)

336

De absolute grond en het absolute doel. (2)
Riskante filosofie. (3)

338
341

g.g De breuk in de geschiedenisidee (1920)

De komende krisis. (1)
342
Bedenkingen tegen de „Universalgeschichte”. (2)
344
Het europeïsme als „Schicksal”. (3)
346
Het Christendom als godsdienst van het europeïsme. (4)
347
Het aureool van Europa. De betekenis van de vergelijkende kultuursociologie. (g)
3^0
De ontluistering van Europa. Zijn gespletenheid. (6)
3^2
Het metafysische wortelprobleem. Periodisering en strukturering van het
europeïsme. (7)
3^4
De overgang van „Gemeinschaft” naar „Gesellschaft” .Ferdinand Tönnies. (8)
3^7
De moderne tijd. Onontkoombaar lot en scheppende vrijheid. (9)
3^8
In de klem van ideologie en sociologie. (10)
361
Kulturele synthese en romantische gemeenschapsverwachting. Historisme en
fiktionalisme. ( 1 1 )
366
VI

H I S T O R I S ME EN R A D I K A A L I N D I V I D U A L I S M E (1 921 - 1 923)

6.1 Inleiding
Nogmaals: de dynamiek van het historisme. (1)
De naoorlogse omstandigheden. (2)

370
373

6.2 De dreiging van het naturalisme. Het aktivisme
Het slepende natuurvraagstuk. (1)
De overmachtige natuur en de „pluralité des mondes”. (2)
Het vraagstuk van de gesloten natuurketen en de antwoorden van logika, psychologie
en natuurfilosofie. (3)
Menselijke historie en biologische evolutie. (4)
Skeptisch pessimisme of heroïsch aktivisme. (g)

37£
378
379
384
38£

6.3 De folteringen van de formele logika. De metalogika
Formele en materiële logika. (1)
Het konflikt van formele en historische logika. (2)
De antinomieën van het logische en de metalogika. (3)
De historisering van de logika en de krisis van het historisme. (4)

387
388
390
392

6.4 De strijd tegen het kentheoretisch subjektivisme. De monadologie
Logika, kentheorie en transcendentele logika. (1)
Rickert, Windelband en de objektiviteit van de theoretische kennis. (2)
Terug naar Leibniz. (3Ï
Het monadologisch fundament van alle objektieve kennis. (4)
Het historisme onder druk. (g)

394
39£
397
399
400

6.g De onoplosbaarheid van het hermeneutisch raadsel. Het intuïtionisme

Leibniz’ pluralisme. (1)
Historisme, hermeneutiek en fenomenologie. (2)
Grenzen en hulpmiddelen van de schouwende intuïtie. (3)
Hermeneutiek en kennissociologie. (4)

401
402
406
409

6.6 De uitzichtloze wegen van de ethiek. De ethisch-metajysische individualiteitsidee
Het hart van de historistische krisis. (i)
De ethisch-metafysische individualiteitsidee. (2)
Het zg. waarderelativisme. (j)
De poging het relativisme te bedwingen vanuit de formele ethiek. (4)
De poging het relativisme te bedwingen vanuit de historische ethiek, (ç)
De historisering van de formele ethiek. (6)
De ethisch-metafysische individualiteitsgedachte en de o vermachtige levensstroom. (7)
De pluralistische maatschappij en haar natuurlijke ontstaansbasis. (8)
De religieus-metafysische wortelverbinding. De kommunikatiedrang van de
individuele grondovertuiging. (9)
Praktische onzekerheid en principiële uitzichtloosheid. (10)
Individualisme en universalisme. ( 1 1 )
De desintegratie van het ethos. (12)

410
412
413
4 15
419
421
422
424
426
429
431
433

6.7 De betrekkelijkheid en maatschappelijke onmacht van het Christendom. De mystiek
Het nieuwe individualisme en de mystiek. (1)
De vernieuwde sociologische vraagstelling. (2)
Christelijk-sociale ethiek of christelijke inspiratie? (3)
De bovenhistorische retraite. (4)
Mystiek en historisme, (j)

434
436
438
44 °
442

6.8 De krisis van het historisme. Doel en grond van de geschiedenis?
Een absoluut einddoel? De vervolmaking van het individu. (1)
Innerlijke geschiedenis kontra kultuurhistorie. (2)
Een absolute grond? De mens en zijn mythe. (3I

443
445
447

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

4ï°

LITERATUUR OVER TROELTSCH

4 S2

ALGEMENE LITERATUUR

460

ZUSAMMENFASSUNG

469

REGISTER

500

DEEL I

G E N E S I S VAN H E T HI S T OR I S ME

INLEIDING
V A N R E N A I S S A N C E EN A U F K L Ä R U N G
T O T HISTORISME
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I N L E I D I N G OP HET H IS T O R I S M E

De revolutionaire werking van het historisme op onze tijd (i)
Het opkomen van het historisme is een van de grootste geestelijke revoluties
geweest die het Avondland ooit beleefd heeft, — zo is door Meinecke
eens gezegd1 . Men zou hieraan toe kunnen voegen, dat deze revolutie
tot in het heden doorwerkt en momenteel het ganse gebinte van de
westerse beschaving doet schudden. Het historisme heeft zich breed
gemaakt in heel de wijsgerige en wetenschappelijke bezinning en allengs
ook in de alledaagse levenservaring. En overal heeft het zijn bevrijdende,
maar evenzo zijn ontbindende werking doen gevoelen.
Dit historisme, dat — voorlopig aangeduid — het historische denken
en de historische levensinterpretatie ten troon verheft, heeft zich wellicht
nergens zo radikaal doen gelden als in de moderne filosofie. Hier ligt
een van de grondoorzaken, waarom de algemene strekking van het kontemporaine denken zelfs bij vluchtige kennismaking zo tegengesteld lijkt
aan de wijsgerige opvattingen van vroeger tijd. Of het nu gaat om de
existentialistische thematiek van de gesitueerde menselijke vrijheid en
het „Sein zum Tode” (Heidegger), om het levensfilosofische grondmotief
van de „évolution créatrice” (Bergson), om de plastische pragmatistische
opvattingen van waarheid als „utility, workability” (Dewey, James) of om
de neomarxistische idee van de „révolution permanente” (Merleau-Ponty,
Gurvitch), — al dergelijke theorieën konden eerst bloeien op een
grond die door het historisme met diepe voren was omgeploegd12.
1 F. Meinecke, Die Entstehung des Historismus i .
2 De betrekkingen tussen historisme en existentialisme, levensfilosofie, pragmatisme en marxisme
komen rechtstreeks of zijdelings ter sprake in resp. hfdst. VI, V, III, IV. Over de historistische
achtergrond van Heideggers filosofie, zie S. U. Zuidema, art. Heidegger, in: Denkers van deze tijd
II 32 sqq, 39. Voorts wijs ik er op dat het levensfilosofisch historisme niet alleen bij Bergson zich
sterk maakt, doch ook reeds in de vroegste werken van Nietzsche, zie m.n. diens Vom Nutzen und
Nachteil der Historie. In het pragmatisme vinden we de invloed van het historisme reeds bij Peirce,
die niet weinig van Hegels idealisme afhankelijk was, cf. C. S. Peirce, Values in a universe of change,
XXI sq, 202. Voor de vraag, in hoeverre het idealisme en Hegel met het historisme van doen hebben,
zie m.n. hfdst. II.
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Op het terrein van de wetenschappen heeft het historisme eveneens diepe
sporen nagelaten. Opmerkelijk zijn in dit verband allerlei hedendaagse
tendenzen in ethiek, anthropologie e.d. tot een personalistische reduktie
van het menselijk ethos. Gewezen kan ook worden op de momentane
afwijzing van de klassieke natuurrechtsleer in de juridische en sociale
disciplines of op de tegenstelling tussen de abstrakt-theoretische en em
pirisch-historische methode, zoals die m.n. indeekonom ie aan het licht
is getreden. Voorts valt te denken aan de hermeneutische problematiek,
waarmee de taal- en geschiedeniswetenschappen gekonfronteerd worden,
alsook de theologie. Wat de laatste betreft, zijn eveneens veelzeggend de
pogingen tot een radikaal-eschatologische reïnterpretatie van de zg.
heilsgeschiedenis. In deze en dergelijke verschijnselen openbaren zich
nu eens konsekwenties van, dan weer reakties op de historistische
denkwijze. Steeds heeft zij echter, op welke wijze dan ook, haar spel
met de wetenschappen gespeeld1 .
Haar rol in de voortheoretische levenservaring mag ondertussen niet on
vermeld blijven. Niet alleen de wetenschap maar heel het moderne
levensgevoel is momenteel, bewust of onbewust, van historisme door
trokken. Was het historisme anderhalve eeuw terug — zoals wij nog
zullen zien — een typische élite-opvatting van denkers en dichters,
thans heeft het wortel geschoten in alle lagen der bevolking, waar
schijnlijk nog het minst in streng-kerkelijke en fundamentalistische
kringen. Ten zeerste bevorderd door de geweldige gezichtsverbreding,
die de moderne techniek en telekommunikatiemiddelen de mensheid
geschonken hebben, wordt het schier overal als vanzelfsprekendheid
aller vanzelfsprekendheden beleefd en als een diep menselijke bevrijding
uit enge, verstarde en verabsoluteerde gedachtenpatronen aanvaard. Zo
gezien lijkt het historisme een toeganspoort tot een samenleving vol
nieuwe, kreatieve mogelijkheden.
Aan de andere kant gaat deze historistische levensbeschouwing bij
menigeen met zorg en onlustgevoelens gepaard. Heeft zij niet alle zeker
heden ondermijnd, de tijdgebondenheid blootgelegd van al wat men in
vroeger tijd als onfeilbaar dogma, eeuwig beginsel, vaste levensnorm of
konfessionele standaard placht vast te grijpen? In heel de wereldge
schiedenis (behalve misschien temidden van overweldigende kultuurkatastrofen12) is de mens niet zo doordrongen geweest van het besef met
1 Nog afgezien van de mogelijkheid van een „metabletica der materie” (J. H. v.d. Berg) heeft
men i.v.m . het indeterministisch karakter van de moderne fysika (ontdekking van de radioaktiviteit,
kwantummechanika) zelfs gesteld, dat het historisch denken in onze eeuw bezig is binnen te dringen
in de natuurwetenschap, zoals het natuurwetenschappelijk denken in de vorige eeuw in de geschiede nis penetreerde.
2 Cf. A. J. Toynbee, Civilization on trial 7.
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al zijn kennen en kunnen, normen en idealen, levenspatronen en maatschappijstrukturen in de maalstroom van de tijd te zijn opgenomen als
tegenwoordig. Golven van kritiek ter ene zijde, muren van krampachtig
heid ter andere zijde zijn het klaarblijkelijke gevolg.
Desondanks is het historisme van lieverlede tot een van de populairste
levensbeschouwingen geworden in heel de westerse en — ik moet er
aan toevoegen — in niet geringe mate ook in de kommunistische en zg.
derde w ereld'. Symptomatisch voor deze beschouwing is de hedendaagse
hebbelijkheid van journalisten, kommentatoren, kritici e.d. om alle
overtuigingen, die zich op welk gebied ook voordoen, bij voorkeur te
bestempelen als „konservatief” dan wel „progressief” , alsof er geen fun
damentelere verscheidenheid van opvattingen mogelijk, geen andere
normenschaal toelaatbaar, geen betere indeling denkbaar is dan die welke
de geschiedenis zelf (in de vorm van historisch-verouderd tegenover
historisch-nieuw) aan de hand doet12.
Het kritische grondprobleem (2)
Ik wees zojuist reeds op de ongewisse uitkomsten van dit historisme.
Omdat het nl. de mens en zijn kuituur gaat plaatsen op de as en meetlat
van de tijd, in het alomvattend perspektief van de geschiedenis, maakt
het eo ipso iedere opvatting, elke norm en overtuiging, hoe vast ook
geloofd, hoe vurig ook beleden, tot een tijdelijk verschijnsel, een voor
bijgaand gebeuren. Alles wordt historisch bepaald geacht, als historischbetrekkelijk gezien, dat wil dus zeggen: gerelativeerd. Ik moet echter op
merken, dat het historisme, in eerste aanzet althans, bepaald geen oever
loos relativisme heeft willen voorstaan! Dit zal omstandig worden aan
getoond. Iets anders is echter, dat het op den duur —- zij het ook tegen
heug en meug — metterdaad bij een volstrekte anarchie van waarden is
uitgekomen.
Nu is het vooral deze relativistische uitzichtloosheid, die velen voor
het historisme kopschuw heeft gemaakt. De hedendaagse mens heeft er
een instinktieve ajkeer van te torsen aan de ballast der traditie, aan eigen
historie en haar beperkingen herinnerd te worden, vastgekleefd te heten
1 Juist omdat het historisme tegenwoordig a.h.w. in de lucht zit, kost het zoveel moeite zich er
een helder beeld van te vormen.
2 In deze typisch-historische beoordelingsschematiek blijkt het moderne levensbesef door de
probleemstelling van het historisme te zijn gestempeld. Toch is het er ook doorheen gegaan (zie
vervolg), inzoverre het aksent volledig verschoven is van konservatie naar progressie, van ver
werking naar verandering. Niet de band met het „historisch gegroeide” (zoals het vroeger heette),
doch de breuk met de „establishment” (zoals men tegenwoordig zegt) wordt als panacee geslikt,
niet het minst door neomarxistische maatschappijvernieuwers en in de zg. theologie der revo
lutie (R.Shaull), merkwaardig tegenbeeld van de vroegere, historistische theologie der ordeningen.
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aan eigen verleden, niet meer te zijn dan een lichte werveling in de
immense levensstroom. De geschiedenis biologeert èn bedreigt de mens
in een golvende ritmiek. In het algemeen gesproken heeft het moderne
denken zich momenteel afgewend van de geschiedenis of althans (want
typisch genoeg gaat men hier soms nader onderscheiden) van de historie.
Het werpt zich liever op de aktualiteit van het heden en van de te
anticiperen en te aktualiseren toekomst. Wijsbegeerte en wetenschappen
strekken zich uit naar het toekomstige en toekomende, naar nieuwe
waardemaatstaven, levensdoeleinden en horizonten, die de beperktheid
van het bestaan en de relativiteit van de historische situatie zouden
kunnen transcenderen. Is dat geen anti-historismel
Tot op zekere hoogte kan men inderdaad stellen, dat de momenteel
in nieuwe zelfbezinning gepropageerde zinstrukturen en waardeschema’ s
doorbraakpogingen en uitwegen vormen uit het slop van het historisme.
Dit betekent echter nog niet, dat het historisme als zodanig een overwonnen
standpunt zou zijn. Veeleer moet gezegd worden, dat de onrust van onze
tijd en de zo akuut gevoelde noodzaak van nieuwe maatstaven, een
nieuwe moraal, een nieuwe geborgenheid als ook de krampachtige zorg
om bij-de-tijd te blijven ondubbelzinnig bloot legt, hoe grondig en
onbetwistbaar de werking van het historisme tot op heden is geweest.
Ook in de wijsbegeerte! De huidige filosofie mag zich dan door het
historisme heen geworsteld hebben, zij is tezelfdertijd door deze worste
ling getekend.
Het historisme is in feite in de westerse denkontwikkeling en weten
schapsgeschiedenis een onverteerde brok gebleven. Indien het moderne
denken en m.n. ook de wijsgerige reflektie bereid is zichzelf en eigen
onderstellingen niet te sparen, dan zal zij derhalve vroeg of laat het
historisme mèt zijn ontwikkeling en uitkomst weer tot een kritisch
grondprobleem moeten en willen maken. Aan deze wens en verwachting
ontleent de onderhavige studie over de dynamiek van het historisme
haar zin.
De opzet van deze studie (3)
Zoals gezegd, heeft het historisme een grote opruiming gehouden
onder de ideeën die eeuwenlang in onze westerse samenleving voor
heilig en onaantastbaar golden. Dat zou de voorstelling kunnen wekken,
alsof het ons bij verrassing als een vloedgolf van buitenaf overspoeld zou
hebben. Het tegendeel is echter het geval. De westerse geestesgesteldheid
was juist zodanig, dat deze nieuwe geestesstroming zich reeds eeuwen
lang in onze beschavingskring een bedding kon graven. De voorgeschiedenis
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van het historisme gaat terug tot op de tijd van de Renaissance. Van toen
af aan ontstond het klimaat waarin naderhand het historisme zo goed zou
blijken te gedijen. Daarom moet deze inleiding, die een schets wil geven
van het ontstaan van het historisme, met de genoemde periode aanvangen.
Vandaar leiden dan de allerminst rechtlijnige sporen over de Aufklärung
naar Kant en de Romantiek. Alleen zo kan duidelijk worden, dat het
historisme, waarvan de kontouren zichtbaar worden in de Romantiek en
het duitse Idealisme, niet zo maar uit de lucht is komen vallen1 .
Alleen zo kan ook het juiste licht vallen op het historisme van Ernst
Troeltsch, aan wie deze studie in het bijzonder gewijd is. Immers het
denken van Troeltsch knoopt aan bij Kant en Fichte en bij de filosofie van
de Romantiek. Hoe deze aanknopingspunten liggen, moet in de komende
hoofdstukken worden aangetoond. Het is dan voorts de bedoeling om in
blijvend kontakt met de algemene probleemgeschiedenis van het his
torisme de ontwikkelingsgang van Troeltsch te volgen. Dit zal ons tot in
het hart van ons onderwerp brengen: de dynamiek van het historisme. Want
in zijn voortgaande bezinning heeft Troeltsch als geen ander de problemen
van het historisme in zich opgenomen, doorleefd en tot het einde toe
ontwikkeld. Tot aan de grenzen van een uitzichtloos relativism e... Er is
nauwelijks schriller kontrast denkbaar dan tussen deze natijd van het
historisme en het prille begin, de ontluikende wereld van de Renaissance12.
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Het renaissancistische levensideaal (i)
Als het begin van een nieuwe era, zo treedt de Renaissance in de 14e
en i ^e eeuw voor het daglicht. Een poging om de overgang naar de
Nieuwe Tijd met een enkel woord te typeren is bij voorbaat tot mis
lukken gedoemd. Met een ingewikkeld komplex van vernieuwingstendenzen en -faktoren is rekening te houden. Slechts in negatief opzicht
komen deze faktoren overeen: ze betekenen alle ajbraak van het kunstig
samengevoegde bouwwerk van de middeleeuws-christelijke samenleving.
1 „Idealisme” etc. duidt met hoofdletter inz. de stroming, met kleine letter het systeem aan.
2 Wat nu volgt is uiteraard geen historisch overzicht van de nieuwere filosofie. Mijn oogmerk is
slechts om aan het hier gestelde onderwerp het nodige historische reliëf te geven. — De geboden
schets berust gedeeltelijk op zelfstandige bronnenstudie, gedeeltelijk ook steunt zij op gangbare
handboeken over de geschiedenis der wijsbegeerte en westerse geestesontwikkeling (Ueberweg,
Vorländer, Windelband, Heimsoeth, Störig e.a.) daarnaast op meer gespecialiseerde werken,
waaronder de vele kultuurhistorische studies van Troeltsch zelf. Op fundamentele punten ben ik
dank verschuldigd aan mijn leermeester Vollenhoven alsook aan Dooyeweerd. — Om te voor
komen, dat deze inleidende schets buiten alle proporties zou uitgroeien, heb ik de wetenschap
pelijke verantwoording tot een minimum moeten beperken. Zie nog literatuurlijst.
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Technische ontdekkingen van de eerste orde (kompas, boekdrukkunst,
vuurwapens) werpen de wereld open en doen de feodale maatschappijvormen afbrokkelen. Het vroege kapitalisme luidt het einde in van het
middeleeuwse gildewezen. Handel en verkeer verbreden de gezichtseinder.
Sociale troebelen onder de boeren, dikwijls vermengd met religieuze
hervormingsijver, brengen her en der grote onrust teweeg. De politieke
bewustwording van verschillende staten en hun verzelfstandiging tegen
over elkaar en tegenover de Katholieke Kerk, die als een imposante
koepel het middeleeuwse bouwwerk bijeenhield en overspande, be
tekent de ontbinding van het ene corpus christianum. Een humanistischfilologische wetenschap, wars van alle scholastische bindingen, gaat
terug naar de bronnen van de vroegchristelijke of voorchristelijke
schrijvers en kritiseert van daaruit de scholastieke wijsbegeerte en
theologie. In de laat-middeleeuwse samenleving, die reeds door twisten
tussen Paus en Keizer, tussen wijsbegeerte en theologie verzwakt en
verscheurd is, golft de verwachting van een nieuwe toekomst.
Uit ontelbare, herleidbare en onherleidbare oorzaken is zo de Nieuwe
Tijd ontstaan. In Italië ontsprong de Renaissance, in Duitsland en
Zwitserland ongeveer een eeuw later de Reformatie, die mede en aan
vankelijk zelfs in overwegende mate haar stempel op de nieuwere ont
wikkelingen drukken zou. Aan haar kunnen wij overigens i.v.m . ons
onderwerp grotendeels voorbijgaan: niet in de Reformatie doch in de
Renaissance is het historisme geworteld. In dit verband moet ik de maar
al te populaire voorstelling van de hand wijzen, als zou het in de Reforma
tie gegaan zijn om een religieuze renaissance naast de wereldlijke
renaissance in Italië. Hoewel er naar een brugpositie gezocht is, is de
divergentie tussen beide richtingen van veel ingrijpender aard geweest.
Enerzijds borg de Reformatie naast religieuze ook onmiskenbaar wereld
beschouwelijke, ethische en kulturele konsekwenties in zich, die zich
overigens slechts gebrekkig en in kompromissen hebben kunnen door
zetten. Anderzijds wilde de italiaanse Renaissance een wereldlijke, doch
zeker ook een religieus-geestelijke vernieuwingsbeweging zijn1 . Niet het
minst door deze geestelijke tweespalt laat de Nieuwe Tijd zich niet in
een eenheidsformule vangen.
1 Waarin de Reformatie het middeleeuwse Katholieke denken ook gekritiseerd moge hebben,
beide waren theocentrisch gericht („Deo servire libertas”) en afkerig van de immanente, an
tropocentrische autonomie-idealen, waarvan (zoals zal blijken) het renaissancisme èn t.z.t.
het historisme vervuld waren. — De Lutherse Troeltsch heeft de hier gelegen spanningen van
jongsaf intens beleefd. Hij zag een ingrijpende tegenstelling tussen humane en christelijk-religieuze
zedelijkheid, hoewel de laatste z.i. (door de verwantschap van menselijke- en goddelijke geest)
toch niet alleen theonoom, doch tegelijk ook autonoom kon zijn (1.4 .3 .) . Binnen het historisme
zou het probleem van de synthese tussen beide zedelijkheidsgestalten („die neue Kultursynthese”)
hem naderhand schier over het hoofd groeien (zie hfdst. V, VI).
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Wel uitte de Renaissance zich niet allereerst als een religieuze, doch
als een esthetiserende beweging. De monumentale beeldhouw- en schilder
kunst in de welvarende noord-italiaanse handelssteden vertolkten de
idealen van de Renaissance-mens (Michel Angelo, Raffaël, Titiaan).
Hiermee hangt samen, dat de Renaissance van een aristokratische allure
was en haar centra had aan vorstenhoven en bankiershuizen. In tegen
stelling met de reformatoren wisten de grote Renaissance-figuren de
massa nimmer voor hun idealen te winnen, nog minder de maatschappij
te hervormen. De Renaissance was sociologisch onproduktief. Zij sloot
zich aan bij de gegeven staatkundige machten en schraagde haar politiek
(Macchiavelli).
Jacob Burckhardt heeft de Renaissance eens getypeerd als „die Entdeckung der Welt und des Menschen”1 . De vraag is echter, hoe worden
mens en wereld ontdekt en gezien? De mens moet zich vrij maken van
alle wezensvreemde, autoritatieve en bovennatuurlijke bindingen. Geen
gezag mag hij boven zich erkennen, geen kerkelijk juk mag hij dragen.
Hij moet zich op zichzelf stellen, zijn lot in eigen handen nemen: „Sors
animae hlia”12. Alleen zo kan hij zichzelf verwerkelijken en tot volle
ontplooiing van zijn talenten komen. Het ideaal van de Renaissance-mens
is de „uomo universale" (Leo Battista Alberti).
Het is deze universele harmonieuze mens, die in de Renaissance-kunst
ten voeten uit getekend wordt, geschilderd in de glorie van het menselijk
naakt, dat in de Middeleeuwen als zondig werd verhuld. Uit de schaduw
van het hiernamaals treedt de Renaissancemens in het helle daglicht om
zichzelf en eigen mogelijkheden in een faustische oneindigheidsdrang te
ontdekken. Het gaat ten diepste om niet minder dan een „rinascimcnto”,
een wedergeboorte van de mens.
Hier openbaart zich de religieuze inspiratie van de Renaissance.
Wedergeboorte is op zich niet een typisch aan het Christendom gerelateerde
term. Het woord werd desondanks wel door de Renaissance in dit
verband gevat en kon daarom ook door haar worden omgesmeed tot een
bewuste oppositie tegen de gangbare kerkelijke geloofsvoorstellingen3.
Het betekent niet langer het ontvangen van nieuw leven in God, doch
zelfontdekking en zelfbevestiging. Het betekent tevens de ontdekking
van eigen kreativiteit. Ook de bij uitstek christelijke scheppingsgedachte
wordt m .a.w. de mens toegeschoven. Heil en verlossing vindt hij insgelijks
in zichzelf, in de harmonische ontvouwing van eigen wezen. De zonde
1 J. Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien 190 sqq.
2 Het lot is de dochter van de ziel. Aldus Giovanni Pico della Mirandola, Disputatio contra astrologos
IV , c. 4, geciteerd uit E. J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld 263.
3 Cf. H. Dooyeweerd, A new critique o j theoretical thought I 190 sqq.
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zetelt in de afval van zichzelf, in het zich stellen onder vreemde autoriteit.
Haar keerzijde is de vrijheid doch deze gaat nu betekenen: zichzelf de
wet stellen, autonome zelfbepaling en zelfbeschikking. Het is een vrijheid,
die meer beoogt te zijn dan bevrijding uit kerkelijke voogdij (de laatste
werd tevens door de Reformatie voorgestaan). In de herwaardering van
al deze christelijke katagorieën openbaart zich een principieel, (wil men)
een religieus protest tegen het centraliseren van het menselijk leven in
God. De Renaissance is niet langer theocentrisch doch anthropocentrisch.
En tevens kosmocentrisch. Ook de wereld wordt in haar „eigen waarde”
ontdekt. Zij is niet meer oord van vervloeking, prijsgegeven aan de zonde.
Zij staat niet open voor reddende ingrepen uit een of andere boven
natuurlijke wereld. Zij dient geen hoger gelegen doeleinden. Zij is een
gesloten harmonisch systeem, een universeel kunstwerk. Dichters en
schilders bezingen haar zinnelijke pracht en goddelijke harmonie. De
natuurwetenschappen treden haar onbevangen tegemoet en bevrijden
zich uit de kluisters van de peripatetische fysika met haar eigenaardige
indeling van een ondermaanse onvolkomen en een volmaakte hemelse
sfeer. Het empirisch onderzoek bloeit op, wordt evenwel ook afge
wisseld door fantastische natuurspekulades1 . In de oneindige natuur met
haar ongekende krachten en immanente schone vormen ontdekt de mens
iets van zichzelf en van de onbegrensdheid van zijn streven: zij is het
makrokosmisch evenbeeld van de mikrokosmische mens.
De wijsbegeerte spiegelt zulke mens- en wereldbeschouwingen. Nicolaus
Cusanus, de grote duitse kerkvorst en wijsgeer van de vroeg-Renaissance
( f 1464) gewaagt in zijn De docta ignorantia van de volstrekte individuali
teit van ieder mens en elk ding. Meer dan enig ander wezen is de mens
een individuele, kreatieve kontraktie van het al, een mikrokosmische,
individueel bepaalde spiegeling van het universum. In zijn rusteloze
dynamiek heet dit universum „Dei explicatio", d.w.z. de kontrastrijke
doch harmonieuze ontvouwing van de absolute eenheid van God. Voor
soortgelijke ideeën, maar nog sterker pantheïstisch, ijvert de afvallige
dominikaner monnik Giordano Bruno. Het onbegrensde universum is als
levende kracht (wereldziel) ident met de godheid en alle afzonderlijke
(geometrische, fysische of metafysische) krachtcentra (Bruno noemt ze
„monaden”) zijn individuele weerspiegelingen van deze „monas mona1 Het gaat hier slechts om algemene typeringen. Terecht wijst Dijksterhuis erop, dat de aristote
lische natuuronderzoekingen aan de noord-italiaanse universiteiten vaak methodisch vruchtbaarder
waren dan de nieuwe metafysische natuurspekulaties van geleerden als Telesius en Patrizzi. Bij
loslating van Aristoteles drongen ook spoedig platonisch-pythagoreïsche denkmotieven naar voren,
die het empirisch onderzoek inkortten en dikwijls leidden tot een zinloze getallenmystiek, cf.
E. J. Dijksterhuis, De mechanisering van het wereldbeeld 257 sqq; H. Heimsoeth, Metaphysik der
Neuzeit 28 sqq.
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dum” . Dergelijke theorieën en kosmologieën waren voor het statischdualistisch en finitistisch geocentrisme van de Middeleeuwen ongehoord
en schokten de kerk: Bruno eindigt zijn leven op de brandstapel (1600).
Hoezeer de Renaissance ook anthropocentrisch is te noemen, duidelijk
is wel, dat dit allerminst een min of meer theïstisch-pan theïstische
wereldbeschouwing buitensloot. Integendeel, denkend vanuit de mens,
hervond dit religieus geladen humanisme het goddelijke overal, in de
faustische oneindigheidsdrang van de vrije mens, in de schone vormen
van de natuur, in het bezielde streven van het eindeloze heelal en ook
in de direkte, mystische schouwing van het absolute. Een ding is echter
voorgoed voorbij: dat de mens zich zou onderwerpen aan goddelijke
ordeningen of kerkelijke autoriteit (omdat het nu eenmaal God of Gods
kerk is, die hier spreekt). Een dergelijke opvatting wordt in wijde kring
als mensonwaardig aangevoeld ! Gezagsstrukturen kunnen slechts worden
geëerbiedigd, voor zover zij stroken met de autonome menselijke over
tuiging. Sindsdien is ook het wijsgerig denken „diesseitig” geworden.
Men spreekt nog wel van God als het absolute zijn (Descartes), het ideale
denken (Leibniz), het postulaat van de praktische rede (Kant) of als de
transcendente grond van onze religieuze ervaringen (James). Desondanks
gaat men uit van de autonomie van het menselijk subjekt. Mens en
wereld ontplooien zich uit eigen aandrang, volgen eigen wetten, zijn ook
gevrijwaard van ingrepen, bestieringen of heteronome ordinanties van
uit een transcendente, goddelijke levenssfeer. Het is deze immanente
levens- en wereldbeschouwing, die de vruchtbare voedingsbodem voor
het historisme worden zal.
Door de invallen van Keizer Karei V in Italië („Sacco di Roma”, 1 5^27),
door de opkomst van grote handelssteden in West-Europa en door de
intering van eigen krachten verschrompelde de Renaissance-kultuur in
Italië. Reformatie en Contrareformatie namen haar de wind uit de zeilen.
De geest van de Renaissance bleef evenwel levend in het algemeen verzet
tegen de kerkelijk gebonden eenheidskultuur van de Middeleeuwen, in
het empirisch natuuronderzoek (waaruit de klassieke natuurwetenschap
geboren werd) èn in de anthropocentrische levensvisie, die de grote
systeembouwers van het vroege Rationalisme tot vlees en bloed zou
worden.
Het aristotelische en het vroegrationalistische wetenschapsmodel (2)
Het meest opmerkelijk verschil tussen de denkers van de Renaissance
en de filosofen van het vroege Rationalisme ligt in de wijze, waarop de
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laatsten zich deze immanente levensbeschouwing hebben toegeëigend.
Het ideaal van de autonome persoonlijkheid wordt door de rationalisten
gekoncentreerd in het menselijk verstand en bewustzijn. Vandaar het door zijn
eigenwettelijkheid gekwalificeerde ratio-begrip. Uitgangspunt van de
wijsgerige bezinning is voortaan de in zichzelf verankerde menselijke
Rede. Ook dit zal een niet spoedig meer weg te wissen grondtrek van
het europese denken worden, zichtbaar in de filosofie van Descartes,
Leibniz, Kant en het nakantiaanse Idealisme, inherent ook aan het
oorspronkelijke Historisme. Ja, de dynamiek van het historisme zal — zo
kan ik nu reeds zeggen — voor een niet gering deel bestaan in dc
titanische worsteling om zich te ontdoen van de wurgende greep van dit
rationalisme.
Het uitgangspunt van het rationalisme heeft Descartes op welhaast
klassieke wijze geformuleerd in zijn cogito, ergo sum. Voor de methodische
uitbuiting van zulk een uitgangspunt leunden de rationalisten van de i 7de
en de 1 8e eeuw voornamelijk aan tegen de nieuw ontwikkelde, zg.
klassieke natuurwetenschap van Galilei en Newton. Deze was op twee pijlers
gebouwd, tw. de induktief-empirische en de deduktief-mathematische
methode. De induktief-empirische methode bestaat in de hypothetische
terugredenenng vanuit een veelheid van waarnemingen en systematische
natuuronderzoekingen tot algemene oorzaken, die niet alleen de reeds
verkregen resultaten van het empirisch onderzoek zouden kunnen
verklaren, maar bovendien bepaalde voorspellingen mogelijk maken,
welke door nieuwe waarnemingen en experimenten te kontroleren zijn.
Het positieve of negatieve resultaat van een dergelijke methodische
aanpak kan op zijn beurt het uitgangspunt vormen voor een nieuwe
reeks onderzoekingen, onderstellingen, voorspellingen en verifikaties
en zo tot steeds nieuwere inzichten en steeds exaktere uitkomsten
voeren.
Het empirisch natuuronderzoek, dat in de Oudheid reeds belangrijke
vorderingen had gemaakt, was in de Middeleeuwen min of meer tot
stilstand gekomen door innerlijke verstarring en scholastieke beknotting.
In de Renaissance — zo zagen wij — bloeide het weer op, zich bevrijdend
van de peripatetische metafysika. Toch ontbrak aan de natuurstudie tot
nog toe iets wat mede kenmerkend zou worden voor de klassieke
astronomie en mechanika: de konsekwent mathematische verwerking van de
resultaten, die men dank zij empirisch onderzoek en induktieve gene
ralisering verkregen had. Zelfs de grote engelse natuurfilosoof Francis
Bacon ( f 1621 ), die een „instauratio magna”, een algehele wederopbouw
der wetenschappen op empirische grondslag voorstond, bleek het belang
niet te kunnen inzien van deze deduktief-mathematische werkwijze, die

toch de nieuwe fysika in toenemende mate zou gaan bepalen1 .
Ingrijpende vraagstukken waren hierbij dan ook in het geding. De
middeleeuwse natuurkunde had zich nimmer verbonden met de mathesis
(slechts in het laat-scholastieke nominalisme kwam er enige kentering),
georienteerd als zij was aan de AristotelischeJysika en metajysika. Aristoteles
leerde, dat alle dingen bestaan uit materie en vorm. De materie noemde
hij ook wel een mogelijk-zijn, iets potentieels, iets wat streeft naar
vormverwerkelijking. (Zo streeft een eikel bv. naar haar verwerkelijking
in de „vorm ” van een eikeboom). De betekenis van dit hylemorjtsme lag
vooral hierin, dat de aandacht werd gericht op het ontwikkelingsproces
in de natuur. De vormen placht Aristoteles „doeloorzaken” van het
natuurgebeuren te noemen, zonder stoffelijke of mechanische oorzaken
geheel te loochenen. Deze doelmatigheidsorde werd ook op andere wijze
openbaar. Elke vorm kan nl. op haar beurt materie zijn voor een hogere
vorm. (De boomstam is de vorm van het materiële hout, doch kan
zijnerzijds ook weer materie zijn voor het huis dat met zulke stammen
wordt opgetrokken). In de kosmos is derhalve een hiërarchische vormenstruktuur te onderkennen, die tendeert naar de hoogste vorm, de godheid
als „Jorma pura".
Naast deze teleologische natuurbeschouwing kenmerkte dit systeem
zich door een merkwaardige tegenstelling tussen de aardse en de hemelse
sfeer. Waren in het hemelse de vormen en bewegingen volkomen en
onvergankelijk, in het „ondermaanse” was er slechts een orde van on
volmaaktheid en veranderlijkheid. Dat er bewegingswetten zouden zijn
die universeel zouden gelden op elk denkbeeldig punt van het heelal,
was in strijd met de grondslagen van het Aristotelisch-Ptolemaeïsche
wereldbeeld.
Tenslotte steunde deze natuurverklaring op de Aristotelische kategorieënleer, waarin de veelheid van logische begrippen herleid werd tot
een beperkt aantal fundamentele „zegbaarheden”, zoals substantie, kwali
teit, kwantiteit, relatie. Hierbij stond de e.g. kategorie centraal, omdat
wij altijd denken over iets, over een onderwerp dat aan ons denken en
spreken ten grondslag ligt, kortom over een substantie. Deze bevatte dan
ook de eigenlijke zijnsvorm der dingen, de oüata, waardoor het indivi
duele ding is, wat het is (mens, paard etc.). De overige begripsbepalingen
zijn daarentegen onzelfstandig en aksidenteel: kwantiteit, kwaliteit
(groot of klein, blank of bruin etc.) worden toegekend aan de dingen
(scholastisch gesproken: ze hebben geen „esse in se” , doch een „inesse
1 Met deze algemene typering wil ik niet ontkennen, dat in de late Middeleeuwen en in de Re
naissance sommigen reeds op de kwantitatief-mathematische methodiek vooruit grepen (Bradwardine, Oresme, Cusanus).

in alio”). M .b.v. deze aan Aristoteles ontleende, logisch-ontologische
grondonderscheidingen werd nu gepoogd de substantiële vormen, ken
merkende eigenschappen en kwalitatieve veranderingen van de natuur te
begrijpen. De middeleeuwse scholastiek (Thomas van Aquino) paste
zich volledig aan bij dit kwalitatief gekleurde wereldbeeld, dat eerder
aan de door Aristoteles tot zelfstandige wetenschap verheven biologie dan
aan de mathesis was georiënteerd1 .
Welnu, dit alles werd op het spel gezet in de mathematisering van de
natuurwetenschap bij Kepler, Galilei en Newton. Wilde men immers de
natuurprocessen mathematisch bepalen, dan dienden ze volledig te
worden omgezet in relaties van hoeveelheid. De natuur met haar bonte
verscheidenheid van kwalitatieve verschillen en eigengeaarde totaalstrukturen werd stelselmatig afgebroken en theoretisch vervangen door
een gekwantificeerd wereldbeeld, waarin alle gebeurtenissen werden ge
analyseerd in haar meest elementaire funktionele bewegingen, die dan
wiskundig bepaald en geformuleerd konden worden. De opzet was dan
ook niet langer de natuurwerkingen te verklaren, doch haar naar haar
algemene bewegingspatronen te beschrijven12. De langs deze weg verkregen
natuurwetten golden derhalve voor elk natuurverschijnsel met voorbij
zien van zijn individuele aard. De wetten die Kepler had opgesteld voor
de beweging van de planeten om de zon bleken bij Newton verbijzonderin
gen van een universele wet van de zwaartekracht, waaraan ook elk
vallend voorwerp op aarde onderhevig is.
Hiermee smolt ook het dualistisch wereldbeeld van Ptolemaeus (reeds
door Cusanus, Paracelsus, Bruno e.a. verworpen) definitief ineen: de
hemelse sfeer met haar volmaakte, cirkelvormige bewegingen van sterren
en planeten bleek gereguleerd door dezelfde wet die in het „onder
maanse” gold. Het door Copernicus (her)ontdekte heliocentrische
wereldbeeld was meer dan een denkekonomische hktie ! Met het sub
stantialisme en het dualisme werd voorts ook de teleologie van de
Aristotelische kosmologie ondergraven. Tegenover de machtige idee van
de oneindige, homogene natuur verbleekte de glans van de hiërarchische
1 Ik wil hier niet verzwijgen, dat de ontologische, kosmologische en logische theorieën van Aristo
teles zich zijn leven lang ontwikkeld hebben. Sedert W . Jaeger aan het begin van deze eeuw een
systematisch onderzoek in deze richting is gaan instellen, zijn meer studies hierover verschenen,
ook in ons land (Nuyens, Vollenhoven, Runner — zie literatuurlijst). In het bovenstaande verband
heb ik echter slechts enkele dominante motieven van het Aristotélisme geschetst.
2 Zo wilde men niet meer (m.b.v. „qualitatae occultae”) verklaren waarom, doch exakt berekenen
hoe een zwaar voorwerp ter aarde valt, hoe iets überhaupt beweegt. Een regel hiervoor gevonden
heette „natuurwet”, bv. de gravitatiewet van Newton. Weliswaar had ook Aristoteles reeds re
kening gehouden met kwantitatieve veranderingen, doch deze in verband gebracht met de onderlinge
verwantschap of tegenstelling der substanties, waaraan de kwantiteit als kategorische bepaling
was meegegeven. De klassieke mechanika ruilde in principe dit antieke substantiebegrip geheel in
voor een eigentijds, mathematisch bepaalbaar funktiebegrip.

zijnsordening met haar hogere en lagere vormen. Ja, de gehele voor
stelling van vormverwerkelijldng, door Aristoteles uitgedrukt als
yeveaic, dq ouertav, werd omgebogen tot een strikt mechanische ordeidee. Niet finaliteit, doch een streng gedetermineerde kausaliteit werd
de sleutel der mechanika.
*
De crux van het vroege Rationalisme (3)
De geweldige ontplooiing van de mathesis in de analytische geometrie
(Descartes) en in de uitvinding van de oneindigheidsrekening (Leibniz,
Newton) maakten de strikt-wiskundige bepaling van elke ruimtelijke
konfiguratie en beweging der verschijnselen mogelijk. En de overrom
pelende toepassingsmogelijkheden van deze nieuwe natuurwetenschap in
de techniek zouden t.z.t. de juistheid van de zojuist gewonnen metho
dische inzichten a.h.w. tastbaar bevestigen. Doch ook al leent de kos
mische werkelijkheid zich inderdaad over heel de linie voor exakt
mathematische bepaling1, dan nog is het de vraag, of zij zodoende uit
puttend te verklaren is. Is het gemechaniseerde wereldbeeld niet het
nivelleringsprodukt van bepaalde methodische retouches, een abstraktie
uit de volle menselijke ervaringswerkelijkheid? Op dit punt niet vol
doende onderscheiden te hebben, is kenmerkend voor de rationalisten
van de 1 7e eeuw. Over het algemeen zien zij de empirisch-wiskundige
methode als een uitputtende universele denkwijze. Mathesis en mathema
tische natuurwetenschap worden verheven tot model voor alle weten
schap, tot een „scientia universalis” ! Hierbij valt het aksent nu eens op
de empirisch-induktieve analyse (Hobbes) dan weer op de mathematische
en spekulatieve redenering (Spinoza). Langs beide wegen wilde men
evenwel komen tot een wetmatige bepaling van de werkelijkheid, tot
een gesloten, redelijk wereldsysteem, dat en van de peripatetische en
van de renaissancistische werkelijkheidsopvatting totaal verschilde.
Zo verschijnen de grote, gevarieerde stelsels van de 17e eeuw, te
beginnen met dat van Descartes ( f 1630). Zijn uitgangspunt ligt in het
redelijke, zichzelf funderende denken van de vrije menselijke persoon.
Dit denken, voor welks waarheid God garant heet te zijn, vindt tegen
over zich de wereld van al het lichamelijke, welke Descartes kenmerkend
uitgebreidheid noemt. Het is de wereld van getal, ruimte en extensieve
beweging, die door het denken gevat kan worden dank zij een universele
1 Dank zij de ontwikkeling van de kwantumtheorie (vanaf 1900, Planck) is overigens in de moderne
natuurwetenschap (althans door de meeste theoretici) de klassieke idee van kausale gedetermineerdheid prijsgegeven of liever gezegd, ze wordt nog slechts als een negatieve benaderingslimiet aan
vaard .
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mechanika. De faustische kennisdrang van de Renaissance-mens neemt in
deze mechanika een karakteristieke gestalte aan. De wereld wordt
beschouwd als een eens door God in beweging gezette machine. Zelfs
plant en dier zijn niet meer dan automatische mechanismen binnen dit
machinale universum! In de expansieve, rationele beheersing van zijn
verloop verwerkelijkt zich het autonome denken van de menselijke
persoonlijkheid1 .
In de mens komen denken en uitgebreidheid samen. De mens is meer
dan zijn lichaam, meer dan een automatisch handelend wezen (res
extensiva). Hij is tevens ziel, hij kan immers redelijk-zedelijk denken
(res cogitans). Zo blijkt de mens de samenvoeging te zijn van een uit
gebreide met een denkende substantie. En deze denkende substantie
heeft zichzelf „clare et distincte” te vatten in een methode, analoog aan die
van de mathesis. Teneinde de eenheid van het menselijk leven te kunnen
vasthouden leert Descartes nu, dat er tussen ziel en lichaam een wissel
werking aangenomen moet worden. Hier rijzen echter vragen! Aller
eerst: hoe is deze wisselwerking mogelijk tussen twee substanties die
van een zo onvergelijkbare orde zijn als denken en uitgebreidheid?
Bovendien: hoe kan bij zulk een wisselwerking de idee van het gesloten
natuursysteem of de later door Newton geformuleerde wet van het
behoud van kracht nog verdediging vinden?
Dergelijke bedenkingen probeerden andere rationalisten te onder
vangen. hlobbes (y 1679) bouwde het cartesiaanse systeem om in natura
listische zin. Hij hield daarbij vast aan de methode van geometrie en
mathematische fysika en deed een grootse poging ook staat en maat
schappij a.h.w. scheppend gestalte te geven, alsof het hierbij ging om
mathematische konstrukties. Iets dergelijks zien we in het okkasionalisme van Geulincx, Malebranche e.a., en in het mathematicistisch panthe
ïsme van Spinoza. Dezen huldigen methodologisch hetzelfde wetenschapsideaal als Descartes, maar korrigeren diens stelsel: zij verwerpen de
wisselwerkingstheorie en zien de korrespondentie van ziel en lichaam
door de bestieringen van de goddelijke geest bij elke voorkomende
gelegenheid (occasio) verzekerd, resp. in de meerzijdigheid van de
pantheïstische Oersubstantie gewaarborgd.
Deze spekulatieve korrekties verbazen niet! In de ziel-lichaam ver
houding schuilt nl. de crux van heel de vroeg-rationalistische filosofie.

1 Opmerkelijk is echter het pluralisme van Descartes’ zieleleer. Tegenover de homogene eenheid
van de uitgebreide natuur kent hij een onherleidbare veelheid van zelfstandige ondeelbare (dus
onsterfelijke) „res cogitantes” naast en tegenover elkaar. De later zo gangbaar geworden monistische
geestesmetafysika is hem vreemd, al kent hij in theïstische zin de idee van God als de oneindige
substantie („res cogitans infinita”).
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Enerzijds ligt de waarde en de waardigheid van de mens in zijn redelijk
denken en in zijn redelijke beheersing van de natuur met haar lichamelijke
uitgebreidheid en mechanische wetten! Anderzijds is het principieel on
duidelijk, hoe er binnen dit streng gedetermineerde universum nog über
haupt plaats kan zijn voor het vrije, autonome denken zeit! Is de autonome
mens in zijn roemrijke onderwerping van de natuur niet bezig zichzelf
aan eigen zegekar te binden?
Bij de universele Leibniz ( j 17 16 ) wordt deze problematiek — niet
zonder verwerking van scholastische en renaissancistische motieven —
nogmaals en nu zeer breed en genuanceerd aan de orde gesteld. Naast
mechanische oorzaken neemt hij weer doeloorzaken aan en de mathema
tisch-mechanische natuurbeschouwing verbindt hij dusdoende met een
organisch-genetische ontwikkelingsidee. Zo wil hij o.m. tegemoet
komen aan het kerkelijk-scholastische verzet tegen de zg. goddeloosheid
van de mechanistische natuurinterpretatie en ruimte maken voor het
religieuze besef van een providentiële teleologie. Toch is ook voor
Leibniz de mechanische verklaring redelijker en dieper!1 Hij nadert
Spinoza, als hij het vroeg-rationalistische, mathematische wetenschapsideaal in het absolute verheft. Het oneindige, kreatieve, mathematische
denken wordt als een „mathesis quaedam divina” in God gelegd. Is er
voor de mens nog een fundamenteel onderscheid tussen de eeuwige,
redelijke waarheden van mathesis en logika enerzijds en de toevallige
waarheden van feiten en gebeurtenissen, in God zijn ook de laatste
mathematisch bepaalde noodzakelijkheden. De tegenstelling tussen
„vérités de raison" en „vérités de fait" is hier niet aanwezig.
Heel de vroeg-rationalistische filosofie vormde, geïnspireerd als zij
was door het fysikalistisch wetenschapsmodel, een hechte en indruk
wekkende systematiek. Dit denken zag daardoor spoedig kans zijn basis
in de kuituur te verbreden en de westeuropese wereld onder zijn
beslag te krijgen. Met dat al werden echter ook tegenkrachten opgewekt,
die het vigerende wetenschapsmodel gingen uitbuigen en ondermijnen
en naderhand de weg zouden banen voor het historisme.
Leibniz als wegbereider van bet historisme (4)
Tot op zekere hoogte heeft Leibniz reeds aan deze komende ontwikke
lingen mee gewerkt niet alleen door zijn historische interesse en denkkracht maar o.m. ook door zijn monadenleer. Hierin vatte Leibniz niet

1 „La voye des causes efficientes est plus profonde en effect et en quelque sort plus immédiate et a
priori (scil : que la voye des causes finales)” , Discours de Métaphysique §22 .
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slechts de menselijke zielen op als individuele monaden, d.w.z. als
gesloten kracht- en bewustzijnscentra, maar ook de „principes de v ie ”
van dieren en planten. Ja analoog hieraan herleidde hij zelfs in metafysische
zin de ruimtelijke korporele natuur tot monadische atomen, d.i. tot een
eindeloze veelheid van niet-ruimtelijke ondeelbare ondoordringbare
krachtpunten met een eigen onbewuste of voorbewuste levens- en voorstellingsinhoud. Geen twee monaden zijn geheel aan elkaar gelijk: hun
voorstellingen zijn individueel bepaalde weerspiegelingen van het uni
versum (vgl. Bruno). Langs deze weg heeft Leibniz het individuele en
bijzondere, dat in de rationalistische zucht naar het universele, het w et
matige en het algemeen-beschrijfbare verwaarloosd was, wederom een
wijsgerig-metafysisch fundament gegeven en voorbereidend gewerkt
t.o.v. wat we weldra als het typisch historistische individualisme zullen
gaan onderkennen.
De genoemde individualiteitsidee treedt bij Leibniz nog scherper in
het licht, als men bedenkt, dat de monaden — afgesloten als ze zijn —
elk voor zich een interne organische ontwikkeling doormaken en hiermee
uitdrukking geven aan hun bijzondere levenswet. Hier stuiten we weer
op Leibniz’ poging tot een teleologische werkelijkheidsverklaring. Hij
beoogt de mechanische bewegingen metafysisch te belichten als in
wendige kontinue doelgerichte levensontplooiingen van de monaden.
Hij heeft met deze ontwikkelingsidee bevruchtend ingewerkt op een
andere zijde van het historisme : het historistische evolutionisme.
Vergeten mag echter niet worden, dat Leibniz deze lichtende ideeën
gezet heeft onder de korenmaat van zijn kontinuïteitsbeginsel. Volgens
de vermaarde „lex continui” voltrekt zich niets in de natuur sprongsgewijs
(de monadische ontwikkeling weerspiegelt deze kontinuïteit!). Alom
zijn er doorlopende overgangen aan te nemen tussen wat ogenschijnlijk
tegengestelde elementen zijn doch eigenlijk grensgevallen moeten heten
van een voortgaande logische reeks (bv. tussen het kromme en rechte,
gelijk en ongelijk, rust en beweging). Dit beginsel heeft Leibniz een
mathematische grondslag gegeven in de door hem (en Newton) ontdekte
infinitesimaalrekening. Metafysisch impliceerde een en ander een wis
kundig bepaalbare ontwikkelingsorde van monaden, die principieel
gelijksoortig zijn, doch door de toenemende helderheidsgraad van haar
voorstellingen een opstijgende lijn vertonen. In een leemteloze kon
tinuïteit gaan m .a.w. de „petites perceptions” (de onbewuste voor
stellingen zijn minimaal bewust!) van de materiemonaden via de zinlijke
voorstellingen van de hogere zielemonaden over in de appercepties van
de denkende, menselijke geestesmonaden en tenslotte in het van alle
zinlijkheid bevrijde, intuïtief-scheppende, mathematische denken van

God als de hoogste en meest centrale monade. Kortom, hoe groots en
gedurfd deze individualiteits- en ontwikkelingsgedachte voor zijn tijd
ook waren, duidelijk is wel, dat Leibniz haar nergens heeft kunnen of
willen ontworstelen aan de kille greep van de scientistische mathesis
universalis.
In dit verband dient ook te worden herinnerd aan Leibniz’ leer van de
tussen alle monaden door God (als centrale monade) gepreordineerde
harmonie. Wellicht nog meer dan in het voornoemde zien we hier de
Renaissance-idealen van Bruno en indirekt ook van Cusanus doorwerken.
Met deze leer vond Leibniz het zo nodige komplement voor zijn idee
van de vensterloze ondoordringbaarheid van elke monade. Herleidde
deze alle onderlinge inwerking en invloed in natuur en mensenwereld
tot valse schijn, de genoemde harmonieleer wil laten zien, dat hiermee
toch niet de essentiële samenhang der werkelijkheid voor Leibniz ver
loren is gegaan. Zij behelst nl. de gedachte, dat de monaden met zulk
een volkomen mathematische precisie op elkaar zijn afgestemd, dat de
uit zichzelf gemotiveerde aktieve voorstellingen van de ene monade
volledig korresponderen met die van de andere (hierdoor wekken zij
ook de indruk van onderlinge interakties!). Een en ander geldt natuurlijk
ook voor de kwestieuze verhouding van ziel en lichaam: de „lex continui”
heeft het principiële verschil tussen beide uitgewist.
Zo was deze „harmonie préétablie” een hypothese van Leibniz, die de
gekritiseerde denkbeelden omtrent de ziel-lichaamrelatie van Descartes,
de okkasionalisten en Spinoza moest vervangen en die toch het mecha
nistisch wereldbeeld dank zij een metafysische reïnterpretatie intakt
hield. Zij was echter meer dan dat! In de idee van een wereldharmonie
gaf Leibniz uitdrukking aan zijn geloof in de goddelijke schoonheid en
volkomenheid van heel de schepping. Waarschijnlijk is er niets in de
ideeënrijkdom van de geniale Leibniz, dat de latere idealisten en historisten zozeer gefascineerd heeft als dit thema van een goddelijke
wereldharmonie. Verbonden met de monadenleer, de kontinuïteitsgedachte en de op God gerichte teleologie leverde het een religieusesthetisch wereldbeeld op, waarin heel het universum als een overal
bezield heelal kontinu en doelgericht voorwaarts streeft naar de in het
hiernamaals zich voltooiende openbaring van goddelijke schoonheid en
wijsheid in gerichtheid op God als laatste doeloorzaak. Ik weet het, dit
is bij Leibniz geen historisch doch een kosmologisch proces. Toch is
het zo getekend, dat de geschiedenis zich hierin harmonisch zou laten
invoegen, indien zij te eniger tijd zou worden ontdaan van de typisch
theologische en rationalistische trekken die haar bij Leibniz nog aan
kleven.
i7

De ontgrenzing van het ratio-begrip in de Aufklärung (y)
In de i 8e eeuw verschijnt het rationalisme in een nieuwe vorm. Men
spreekt in grove zelfoverschatting van de eeuw van de „verlichting".
Reformatie en Contrareformatie zijn verleden tijd geworden. Konfessietwisten en godsdienstoorlogen, die landen en volkeren geteisterd hadden,
zijn nagenoeg voorbij. Men is er ook afkerig van geworden. Een mildere,
tolerantere stemming komt naar voren. Handel en welvaart nemen toe.
Wetenschap en industriële vaardigheid ontwikkelen zich. Het hierna
maals vervluchtigt, een aardse toekomst lonkt. Dit is de eeuw, waarin
het Renaissance-ideaal van de autonome mens, die zichzelf in een on
eindig streven gestalte geeft, overslaat op de massa, op brede lagen van
de bevolking. Maar dan in typisch-rationalistische geest! Het is de redeautonomie, die levensprincipe wordt van de westeuropese samen
leving en die niet enkel meer vruchtbaar is in een kring van spoedig
verdachte geleerden.
Troeltsch heeft de uitdagende stelling geponeerd, dat de Nieuwe Tijd
eerst zou zijn aangebroken met de Verlichting en hij meent dan ook,
dat het historisme wortelt in de levensidealen van deze tijd1 . Nu heeft
uiteraard elke periodisering van de geschiedenis iets hachelijks. M.n.
geldt dit t.a.v. de afbakening van de periode waarin men zelf leeft,
omdat deze sterk bepaald wordt door verwachtingen die men koestert
omtrent de in zo’n tijdvak aanwezige krachten. Doch stelt men zich in
dezen eenmaal op het standpunt van Troeltsch, voor wie de immanentieidee van het humanisme een nimmer prijs te geven verworvenheid van
onze kuituur is, dan pleit er inderdaad alles voor om de Reformatie
terug te buigen naar de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd met de
Verlichting te laten aanvangen en in Renaissance en vroeg-Rationalisme
een voorspel hierop te zien. Want waar is althans, dat pas in de Auf
klärung de anthropocentrische geest van Renaissance en Rationalisme
een maatschappelijke gestalte aannam en de kuituur van het Avondland
ging beheersen. Waar is ook, dat het historisme in onze tijd nooit zozeer
beslag op de geesten had kunnen leggen, indien dit humanisme niet de
„mondige” eeuw van de Verlichting gespijzigd had.
Het was een bontgekleurde wereld, die Verlichtingseeuw. In staat
en maatschappij, in rechten religie, in kunst, wetenschapen opvoeding,
overal gonsde het van nieuwe geluiden en opvattingen. De literatuur
bloeide. Maar het kritische princiep bij alle gepropageerde hervormingsdrang was de menselijke rede. In de redelijke natuur van de mens lagen
niet alleen de laatste boventijdelijke maatstaven voor de wetenschap, uit
1 E. Troeltsch, Ges. Sehr. IV 338 sq.
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haar was ook — zo meende men — een eeuwige natuurrechtsorde (in de
zin van rederechtsorde) af te leiden. Alle vormen en normen der samen
leving moesten dienovereenkomstig worden beoordeeld en desnoods
omgezet. Zoals het fysisch universum naar vaste wetten zich voegt, zo
moest ook het menselijk universum, de maatschappij, gereguleerd
worden door vaste w etten: door de onveranderlijke maatstaven en
idealen van de rede (nader 0 .3.3).
Met dit al krijgt de rede-idee een meer praktikale strekking. Autonome

bepalingskracht wordt toegeschreven aan het redelijk denken, doch het
is niet meer per se wetenschappelijk en nog minder natuurweten
schappelijk denken. De ratio verliest haar scientistische trekken. In de
esthetiserende ethiek van Shaftesburv of in de gevoelsfilosofie van Rousseau
openbaart zich uitgesproken verzet tegen de (eenzijdige) wetenschapsoverschatting van de vroege rationalisten. Bij de Napolitaanse hoog
leraar Giovanni Battista Vico (1668-1744) kondigen zich (al is dit een
uitzondering!) zowaar reeds historistische ideeën aan. Tegenover de
cartesiaanse wetenschapsidee stelt Vico uitdrukkelijk zijn „scienza nuova”,
het nieuwe wetenschapsmodel van de geschiedenis.
Zo heeft de Autklarungshlosofie iets ambivalents. Enerzijds is ze een
duidelijke voortzetting, verbreding en popularisering van denkmotieven
van de vroege rationalisten. Anderzijds is er een vrij algemene afwending
van het rigoureuze sciëntisme vanuit de vrees, dat de autonome mens
in het zelfgesponnen web van het determinisme zal verstrikt raken.
Veelvuldig laat men de Aufklarungsfilosofie een aanvang nemen
bij de engelse empirist John Locke ('[' 1704). Daarbij is het nog al eens
gebruikelijk dit empirisme tegenover het rationalisme te stellen. Toch is
deze tegenstelling van rationalisme versus empirisme niet geheel door
zichtig. Niet alleen is het empirisme een stroming, waarvan de sporen
reeds in de griekse Oudheid aan te wijzen zijn, maar het wordt in de
17e en 18e eeuw ook op karakteristieke manier met het rationalisme
verbonden. Weliswaar nam Descartes c.s. zijn wijsgerig vertrekpunt in
het „cogito” en de empiristen in de zinnelijke gewaarwordingen, door
Locke „sensations” genoemd. Doch Locke zag zich genoopt te erkennen,
dat naast de ervaringskennis een intuïtief en een demonstratief weten aan
het menselijk bewustzijn eigen is1 .
In het voetspoor van Locke heeft ook David Hume (j- 1776), althans in

zijn latere arbeid en in weerwil van zijn uitgesproken empirisme, de
1 J. Locke, An essay concerning human understanding, boek IV. Deze distinktie van inzichtelijke en
demonstratieve kennis (lg. inzake mathesis èn moraal) heeft trekken van overeenkomst met de
bekende onderscheiding van intuïtieve en deduktieve kennis in Descartes’ Regulae, waarmee
Locke niet onbekend was. Hier is nog verwantschap met het sciëntistische vroeg-rationalisme.
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mathesis als onafhankelijk van de ervaring gezien. Tegelijk wordt in zijn
moraalleer, waaraan Hume opmerkelijk genoeg een veel groter gewicht
hechtte dan aan zijn kennisleer, de enorme verbreding van het Auf
klärungsdenken manifest. Hij wil de moraal niet bouwen op het helder
inzicht van de theoretische rede (Descartes’ intentie), noch afleiden uit
allerlei utilitaire reflekties over de doelmatigheid van onze praktische
ervaringen (Lockes oorspronkelijke opzet). Min of meer in de lijn van
de engelse Lord Shaftesbury acht hij haar autonoom verworteld in een
specifiek moreel gevoel, in het morele beoordelingsvermogen van de
menselijke natuur.
Niet alleen door zijn psychologisch-historische analyses van het
zedelijke, maar ook door het kritisch onderzoek van zijn H i s t o i y o j
E n g l a n d en zijn godsdiensthistorische publikaties heeft Hume een be
langrijke bijdrage geleverd tot het ontwaken van het historisch besef in
breder kring. In dit verband moet de maar al te populaire mening, als
zou het Aufklärungsdenken natuurwetenschappelijk en onhistorisch zijn
geweest, een misvatting worden genoemd. Zeker, de Aufklärung waande
zich in het bezit van algemene definitieve redemaatstaven en ging dus
mank aan een onhistorische verabsolutering van tijdgebonden idealen.
Toch was dit niet enkel een simpele akkomodatie aan de abstrakte
universele waarheden van de theoretische fysika. Bij de nagestreefde
maatschappijvernieuwing was er behoefte aan een duidelijk waarden
patroon. De heilig of goddelijk gewaande gezagsinstellingen van kerk,
staat en wat dies meer zij waren gaan wankelen en d a a r o m waren er
nieuwe maatstaven en Strukturen noodzakelijk, die men dan uit de rede
meende te kunnen afleiden.
In dit verband kreeg de geschiedwetenschap al spoedig een kultuurkritische funktie. Zij moest de puur menselijke oorsprong en het puur
menselijk gezag van de gevestigde overleveringen en instituten aanwijzen,
dwaling, vooroordeel en bijgeloof ten dezen ontmaskeren, de moed
gevende sporen van kritisch redegebruik in de geschiedenis signaleren
en de onstuitbare opgang naar de verlichte eeuw traceren. Voorzover de
klassieke mechanika deze geschiedschrijving beinvloedde, uitte zich dit
in een atomisering van het historisch proces, alsof het hier zou gaan om
een krachtenspel van individuen, die in onderlinge wedijver en wissel
werking en met logische berekening allengs de verlichte denkbeelden
van de achttiende eeuw als prijs der overwinning in de wacht zouden
slepen.
Met dit al was de Aufklärung wezenlijk in de geschiedenis geïnter
esseerd. Haar aandacht voor het empirische en praktische, het groeiend
nationaal bewustzijn, handel en wereldverkeer (reisbeschrijvingen),
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meermalen ook een behaagzieke vergelijkingsdrang, deden de blik naar
het verleden wenden. De grote strijd tussen het traditionele, scholastischkerkelijke denken en de nieuwe verlichtingsgeest werd bij voorkeur
uitgevochten op historisch terrein. In de trant van Lockes Reasonableness
of Christianity zag men de christelijke religie nog slechts als boven
natuurlijk introduktiemiddel van de natuurlijke religie (Toland) of als
synoniem met de redelijke Godsverering aller tijden („Christianity as
old as creation”, Tindal). Op deze wijze nog door de Aufklarungstheologie van het deïsme in bescherming genomen, werd ze van lieverlede als
domper op de vooruitgang met aarzeling, voorzichtige twijfel of uit
gesproken weerzin tegemoet getreden (Shaftesbury, Mandeville,
Bolingbroke). In het oeuvre van Hume en van de mee door Voltaire
beïnvloede Gibbon kwam het Christendom wel in een uiterst ongunstig
daglicht te staan1 . D.m .v. natuurlijke, historische verklaringswijzen en
godsdiensthistorische vergelijkingen werd het van zijn vermeend boven
natuurlijke oorsprong en hiermee ook van zijn geestelijke en semiwereldlijke autoriteit beroofd.
Van al deze denkers hebben Hume en Shaftesbury nog een bijzondere
betekenis voor het historisme gekregen. Bij Shaftesbury denk ik aan diens
estheticisme, dat (evenals de „harmonie préétablie” van Leibniz en het
kunstgevoel van de Renaissance) weerklank zou vinden in de romantischesthetische geschiedenisbeleving van de vroege historisten. En wat Hume
betreft, zijn bijzondere verdiensten lagen te dezen op epistemologisch
gebied. Door zijn kentheoretisch skepticisme heeft hij bij Kant en Jacobi
het dogmatisch empirisme doorbroken en zodoende de weg gebaand
voor het inzicht in wat de historisten eerlang zouden noemen: de
scheppende krachten van de geest en de produktiviteit van de geschiedenis.
Een en ander zal nog nader aan de orde komen (0.3).
Vanuit Engeland waait het verlichte denken over naar het kontinent.
In Frankrijk is vooral Voltaire voorvechter van de natuurlijke moraal en
religie, hekelaar van kerkelijke en maatschappelijke wantoestanden. De
natuurlijke zedelijkheidsreligie is volgens hem niet een aangeboren idee,
hij ziet haar veeleer (vaak met een flinke dosis skepsis) als de late
vrucht van de morele aanleg in de menselijke rede, als uitkomst van
kennis en beschaving: „fruit de la raison cultivée". Deze gedachte dijt bij
hem uit tot een volkeren en tijden omspannende „philosophie de
1 ’histoire”, zoals deze voor ons ligt in zijn Essai sur les moeurs et 1' esprit des
nations.
1 Cf. D. Hume, Dialogues concerning natural religion ; D. Hume, Natural history of religion ; E. Gibbon,
History o f the decline and fa ll of the Roman empire.
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Onder de zg. verlichte despotie van Frederik de Grote krijgt de Auf
klärung ook haar grote kansen in Duitsland, waar Lessing in zijn E r z i e h u n g
d es M e n s c h e n g e s c h le c h ts de mensheid in de leerschool der geschiedenis tot
de mondigheid van redelijk inzicht, redelijk handelen en redelijk geloof
laat komen. Hier en elders is de natuurlijke redeorde, het natuurlijk
recht en de natuurlijke pedagogiek de leidstar van de samenleving.
In weerwil van de spanningen tussen de praktikalistische Aufklärung
en het sciëntistische vroeg-Rationalisme komt het me niet juist voor,
het Verlichtingsdenken i r r a t i o n e e l te noemen. Er is ongetwijfeld een
herhaald appèl op innerlijk gevoel en subjektief geloof (piëtisme), op
esthetische vormingsdrang (Shaftesbury) en historische intuïtie (Lessing).
Vooral ook in de tweede helft van de achttiende eeuw wordt de natuurrechtsleer meer empirisch en dynamisch (nog niet bij Kant) en hoort
men reeds preludiën op de grote thema’ s van romantiek en historisme
(Rousseau, Montesquieu e.a.). Het is m.n. het radikalisme van Rousseau,
dat op allerlei wijze tornt aan de breed uitgesponnen waarden van het
verlichte, reflexieve denken en de direkt scheppende krachten van geloof
en gevoel wil doen ontvonken. Hoe dit evenwel ook zij, de grondtoon
van het geheel is afgestemd op de redelijke humaniteitsidealen van de
Aufklärungskul tuur.

V ic o ’s n ie u w e w e te n s c h a p

(6)

Het valt dan ook niet te verwonderen, dat de stem van de reeds eerder
genoemde V ico in deze tijd nauwelijks doordrong en dat in weerwil van
hoogst opmerkelijke inzichten. In zijn N i e u w e w e te n s c h a p o v e r d e
g e m e e n s c h a p p e lijk e n a t u u r d e r v o lk e r e n is Vico van oordeel, dat de
fysische wereld voor ons een gesloten boek is, omdat het God is, die
haar schiep. Maar d e h is to r is c h e w e r e ld wordt — aldus zijn redenering —
door de mens zelf gemaakt en is dus ook voor menselijke kennis toe
gankelijk. Deze kennis bestaat voor Vico niet louter in abstrakto; in zijn
werk legt hij een wonderbaarlijk vermogen aan de dag om zich in te
leven in de mysterieuze gangen van de geschiedenis. Volgens hem
bezwijkt de gangbare geschiedschrijving steeds weer voor de verleiding
het historisch verleden af te meten aan de redelijke, vermeend boven
historische en eeuwige waarheden van de verlichte eeuw. Vico noemt
dit een onuitputtelijke bron van dwalingen1 .
Toch heeft zelfs deze oorspronkelijke geest zich niet aan de ban van
de Aufklärung kunnen onttrekken. De historische lijn van zijn denken
1 G . B. Vico, Die neue Wissenschaft über die gemeinschaftliche Natur der Völker 49, 80 en 1 2 4 2 0 .
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wordt van meetaf aan door een natuurrechtelijke lijn doorkruist.
Wanneer de wetenschap de empirische wereldgeschiedenis onderzoekt
in het licht van de goddelijke Voorzienigheid, dan zal zij, aldus Vico, in
de „ricorso”, in de kringloop der historische gebeurtenissen, steeds weer
een „storia tipica", ja zelts een „storia ideale eterna” ontdekken, de ideële
geschiedenis der eeuwige wetten. Hij verklaart ook onomwonden, dat
deze ideële geschiedenis haar algemene en eeuwige grondslagen heeft in de
gemeenschappelijke natuur der volkeren (zie de titel van zijn boek). Deze
natuur is het universele gegeven, waarop de nieuwe wetenschap zich
richt en waardoor ze zich als „scienza" legitimeert1 .
De konklusie mag zijn, dat het centrale motief van de verlichte eeuw
niet wezenlijk verschilt van het cartesiaanse rationalisme. Bevrijd van
alle heteronomie moet de mens tot klaarheid en mondigheid komen
dank zij het inzicht in vaste, bovenwillekeurige waarheden, die met de
rede zelf gegeven zijn: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner
selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines
Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Habe Mut, dich deines eigenen
Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung"12.
Kants synthese van theoretische en praktische rede
en zijn geschiedbeschouwing (7)
Door dit gemeenschappelijk motief gedreven, heeft Kant gepoogd de
soms heftige tegenstellingen tussen het scientistisch vroeg-rationalisme
en de praktikale verlichtingsfilosofie te overbruggen. Evenzeer onder de
indruk van de exakte resultaten van de theoretische rede in de nieuwe
natuurwetenschap als van de veldwinnende kultuuridealen van de Auf
klärung, achtte Kant het noodzakelijk het terrein van de theoretische en
dat van de praktische rede onderling af te bakenen. Reeds in zijn voorkritische geschriften laat zich deze opzet aflezen. Het grootse van Kants
wijsbegeerte is geweest, dat hij deze opzet naderhand verwezenlijkt heeft
d.m.v. een transcendenteel-kritisch onderzoek naar de grondvoorwaarden,
waaronder het menselijk kennen mogelijk is. Dit is voor ons onderwerp
van direkt belang, want het kriticisme zou het verdere verloop van de
kontinentale wijsbegeerte grotendeels bepalen en het historisme mee
trekken in zijn problematiek. In het kriticisme van Kant zullen we ook
het uitgangspunt vinden van Troeltsch’ wijsgerige overwegingen (1.2 ).
In zijn „kritische” filosofie stelt Kant zich op tegenover elk wijsgerig

1 G . B. Vico, Die neue Wissenschaft 12g en 74 sq.
2 I. Kant, Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? in: Werke VI 53 (Originalausgabe 481).

23

dogmatisme en scepticisme. Dogmatisch is z.i. die wijsbegeerte die het
denken (de rede) in staat acht de ingewikkeldste problemen op te lossen
zonder tevoren eigen mogelijkheden en grenzen getoetst te hebben. Zo
heelt het geen zin te theoretiseren over het voor en tegen van bepaalde
Godsbewijzen, als de filosofie zich niet eerst de kritische vóórvraag stelt
of het denken überhaupt bij machte is, zoiets als het bestaan van God
te bewijzen! Skepticistisch is die wijsbegeerte die (zoals het empirisme
van Hume) de dogmatische denkkonstrukties kritiseert, zonder zelf tot
vaste kennis te geraken. Het kriticisme wil van alle wetenschappelijke,
maar ook van alle praktisch-zedelijke en esthetische kennis vaststellen
onder welke voorwaarden zij mogelijk is, om zodoende kritisch te kunnen
schiften en te kunnen aangeven, wat hierin nu van tevoren vaststaat en
dus het karakter draagt van universele geldigheid en strikte noodzakelijkheid.
Kant begon met een kritische toetsing van de theoretisch-wetenschappelijke rede en wel in zijn Kritik der reinen Vernunft (17 8 1). Deze
leert, dat alle menselijke kennis aanvangt bij de zinnelijke ervaring (vgl.
de empiristen), doch dat deze altijd meer is dan een passief openstaan
voor allerlei indrukken. Ze is opgebomvd uit twee konstituanten, door
Kant (niet in Aristotelisch-ontologische, doch kentheoretische zin)
„vorm” en „materie” genoemd. De z.g. materie bestaat uit „das Gewühl
der Empfindungen”, de chaotische hoeveelheid indrukken die de mens
opdoet. Het menselijke kenvermogen vangt deze impressies op
in z.g. transcendentele kaders: in de aanschouwingsvormen van tijd en
ruimte en in de verstandsvormen van substantie, kausaliteit e.d. o .i.v. hoogste
regulatieve ideeën. De ervaringsstof wordt m .a.w. aan het menselijk be
wustzijn gegeven ; genoemde kennisvormen zijn evenwel aan het bewustzijn
inherent, behoren tot de menselijke bewustzijnsstruktuur. Ervaring is dus
altijd — dualistisch — een zich invoegen van dat, wat zich mij in de
ervaring aanbiedt („die Empfindungen”) in de apriorisch aanwezige,
ordenende bewustzijnsvormen.
Aan een dergelijke werkelijkheidservaring, die zozeer afhankelijk is
van de toevallige, ongeordende ervaringsstof, kan nooit de boven geme
moreerde algemeengeldige en noodzakelijke kennis ontleend worden.
Dat de stellingen van de wiskunde en de wetten van de mechanika altijd
en overal noodzakelijk waar zijn, laat zich niet empirisch konstateren en
funderen. Bovenbedoelde onbetwijfelbare kennis is dan ook niet em
pirisch, maar apriorisch. Zij ligt geïmpliceerd in de apriorische kennis
vormen van het menselijk bewustzijn zelf.
Dat alle wis- en natuurkundige kennis desondanks strookt met en
toepasbaar is op de werkelijkheid der natuur, is in deze kritische leer,
die een vorm van idealisme is, begrepen. De natuur is niet een voor onze

kennis vreemde, op zichzelf staande wereld. Zij is zoal niet het scheppings-,
dan toch (zoals wij zagen) het ordeningsprodukt van menselijk bewustzijn:
het apriorisch bewustzijn heeft de empirische gegevens juist gevormd tot
die ruimtelijk-tijdelijke, mathematisch bepaalbare, kausaal gedetermi
neerde wereld der verschijnselen, die de mens zich pleegt voor te stellen.
Over de vraag, wat er zich mogelijk achter deze fenomenen bevindt en
ze doet verschijnen („das Ding an sich”) behoort de wetenschap te zwijgen.
Theoretische uitspraken zijn gebonden aan de fenomenale werkelijkheid.
Hiermee heeft Kant de mogelijkheden én grenzen van het theoretisch
kennen naar zijn mening kritisch aangegeven. Enerzijds heeft hij het
natuur-kausale denken met zijn universeel geldende uitspraken veilig
gesteld tegenover de skepticistische loochening van alle oorzakelijkheid
(Hume). Anderzijds heeft hij vastgesteld, dat dit denken slechts geldigheid
heeft t.o.v. de wereld der verschijnselen. Hiermee zijn alle dogmatischmetafysische spekulaties de pas afgesneden. De spekulatieve argumenten
pro en kontra het bestaan van God, de geldigheid van de moraal, de
onsterfelijkheid van de ziel etc., ook in de Aufklärung nog zeer geliefd,
overschrijden ten enen male de bevoegdheid van de wetenschap. Zo hier
al iets te stipuleren valt, moet het opkomen uit een andere niet-theoretische kenbron in de mens, uit de zedelijk-praktische rede, uit het
geloof: „Ich musste also das Wissen auf heben, um zum Glauben Platz zu
bekommen”1 . De hoofdbedoeling van de Kritik der reinen Vernunft is dus
negatief: Laat de theoretische rede de scepter zwaaien over de mechani
sche natuur, ook over de mens als natuurprodukt, de werkelijke pro
blematiek en de diepere grond van het mensenleven (de mens an sich)
hoort niet thuis in de natuur en valt dus buiten haar vizier.
Wat de mens dan ten diepste wel is? Dat is gegeven met zijn praktische
rede, zijn moreel zelfbesef. De mens handelt niet mechanisch alsof hij
slechts een brokje natuur is. Hij is moreel verantwoordelijk voor zijn
doen en laten en hij wéét dat. Uit dit morele zelfbesef volgt noodzakelijk,
dat de mens ten diepste vrij is van de wetten der natuur. Was hij dit
niet, dan konden zijn daden hem ook nimmer worden toegerekend. Dus
is de mens in wezen geen natuur maar vrijheid. Aldus de Kritik der
praktischen Vernunft (1788).

Ook in de moraal, die haar vaste gang nog niet gevonden heeft, moet
het apriorische worden opgespoord. De apriorische zedewet geldt even
algemeen en noodzakelijk voor de morele wilshandeling als de apriorische
kennisvormen voor de ervaring der natuur. Daarom zal ze ook even
1 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Vorrede zur zweiten Auflage, Werke II 3 3 (Originalausgabe
p. XXXI).

moeten heten als de genoemde kenvormen, dus geen in h o u d e l i jk
gebod (doe dit of doe dat!) maar de loutere vorm van een algemene
wet moeten zijn. Deze is dan te formuleren als „Handel zo, dat de
richtlijn van uw wil te allen tijde tegelijk als grondbeginsel van een
algemene wetgeving zou kunnen gelden” 1 .
Deze „kategorische imperatief” komt niet als een heteronoom gebod
tot de mens. Ook de zedewet is als wet in de menselijke rede verankerd.
De mens handelt slechts moreel, voorzover hij handelt uit achting voor
de wet die hij als redelijk wezen zichzelf stelt. Hij is zichzelf tot wet.
Dit blijft onverminderd waar, al moeten de ideeën van God en onsterfe
lijkheid gepostuleerd worden om de morele wereldorde te garanderen
en al heeft Kant er in dit licht geen bezwaar tegen de morele norm ook
goddelijk gebod te noemen (zie 1.4 .3 .).
Zo is de mens burger van tw e e w e r e ld e n : enerzijds een gedetermineerd
element in het rijk der natuur, anderzijds een autonome persoon in het
rijk der vrijheid en als zodanig hoog boven alle natuurkausaliteit ver
heven. Deze afbakening van beide terreinen en deze poging om het
scientistische en het praktikale rationalisme met elkaar te verzoenen
werkte zo overtuigend, dat zij na een eeuw ook voor Troeltsch nog
wijsgerig uitgangspunt kon zijn.
Het is van belang te weten, dat voor Kant — om van Troeltsch hier
niet te spreken — deze kloof tussen de zg. fenomenale en noumenale
wereld niet het laatste woord heeft kunnen zijn. De morele vrijheid
moet haar d o e le in d e n toch verwerkelijken in de wereld van de natuur?
Als deze echter volstrekt mechanisch beweegt, kan zij dan een dergelijke
doelgerichtheid toelaten? Men kan het probleem nog algemener stellen
en vragen: Is het denkbaar, dat iets in de natuur mechanisch en tevens
doelmatig is?12
Met deze vraag lijkt Kant in de buurt van Leibniz’ metafysika te
komen, ware het niet dat het kriticisme alle metafysische kennis ver
werpt. In zijn K r i t i k d e r U r te i l s k r a j t (1790) heeft Kant aangetoond, dat
het niet mogelijk is natuurprocessen als doelmatig te k e n n e n (de theoreti
sche rede is immers gekluisterd aan het mechanisch verloop der natuur),
doch wel als zodanig te b e o o r d e le n ! De louter reflekterende o o r d e e l s k r a c h t
kan gevoelsmatig uitspraken doen over de subjektief-esthetische doel
matigheid van de natuur (haar schoonheid) dan wel verstandelijk oordelen
over haar objektief-teleologische doelmatigheid (bij levende organis
men). In het esthetisch gevoel en in de objektieve beoordeling van de

fo r m e e l

1 I. Kant, Werke IV 140 (Orginalausgabe 54, voortaan aan te duiden als A £4 enz.).
2 I. Kant, Kritik der Urteilskraft, Werke V 247 sq, 271 (A XIX sq, Lil sq).
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levende natuur valt overigens wederom op iets apriorisch te wijzen. In
beide gevallen is dat het beginsel van doelmatigheid.
Deze omstandige en toch hoogst summiere uiteenzettingen willen nu
licht werpen op Kants geschiedenisbeschouwing. Het gereleveerde doelmatigheidsprincipe gaat in deze beschouwing een fundamentele rol
spelen. Wat is de geschiedenis voor Kant? Zij is niet de monotone aan
eenschakeling van natuurlijke gebeurtenissen zonder zin en perspektief.
Zij is met al haar gebreken al evenmin de glanzende openbaring van het
rijk der vrijheid. Desniettemin is het z.i. mogelijk de geschiedenis te
beschouwen als „die Vollziehung eines verborgenen Plans der Natur”
(vgl. Hegels list der rede!), waarbij iedere gegeven natuuraanleg zich
onvermoed ontplooit in de richting van het rijk der vrijheid, waarbij ook de
natuurlijke samenlevingsvormen (vanaf de primitiefste groeps- en stam
verbanden) doelgericht evolueren tot „ein moralisches Ganze”, het
morele geheel van de burgerlijke rechtsstaat met uitzicht op een vol
kerenbond, een wereldvredesverbond van rechtsstaten. Het is binnen
zulk een kosmopolitisch systeem, dat de geschiedenis zich eerst voluit
verzedelijken zal, dat de mens het rijk der deugd zal binnentreden, dat
de mensheid zich verbroederen zal in een universele zedelijke gemeen
schap en in geloof aan goddelijke bevestiging en beloning. Dan zal God
bij de mensen zijn, het Godsrijk op aarde. De staatsrechtelijke, zedelijke
en religieuze ontwikkeling sluiten zich dan aaneen in een ongekend
perspektief. In de verte licht de dageraad van morele vrijheid en eeuwige
vrede1 .
Deze filosofische kijk op de geschiedenis als de zedelijke vooruitgang
of opvoedkundige evolutie der mensheid (die voor Kant de empirisch
anthropologische geschiedbeoefening niet overbodig maakte) heeft Kant
aanvankelijk in verband gebracht met Leibniz’ gepreordineerde harmonie,
met de christelijke voorzienigheidsgedachte of (zoals gezegd) met een
verborgen „Absicht der Natur". Thans wordt echter het belang van het in
de Kritik der Urteilskraft geëxposeerde principe van de apriorische doel
matigheid openbaar. Op basis hiervan gaat Kant een transcendenteelteleologische visie op de geschiedenis ontwikkelen. Zijn geschiedenis
beschouwing wordt op zijn kriticistische kennisleer geënt.
Men heeft wel gesproken van Kantsßlosoßsch chiliasme. Dit houdt dan
o.m. in, dat Kant de twee rijken, die hij aanvankelijk zo scherp onder
scheidde, m.b.v. deze historische doelmatigheidsgedachte weer op elkaar
betrekt. Kant wil de progressie-idealen van de Aufklärung niet loochenen,
doch kritisch vertalen en sauveren. Er is een apriorische beschouwing
1 I. Kant, Idee zu einer allgemeinen Geschichte en Zum ewigen Frieden passim.
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van de geschiedenis mogelijk, waarbij zij inderdaad oplicht als een
algemeen en noodzakelijk streven naar morele vrijheid.
De grote vraag is natuurlijk, of een dergelijke apriorische beoordeling
van de geschiedenis geen aanknopingspunten nodig heeft in het feitelijk
verloop der dingen. Zo komt bij de latere Kant in weerwil van het
nieuw ontdekte principe toch telkens weer de (eigenlijk metafysische)
gedachte van een werkelijke (natuurlijke of providentiële) teleologie om
de hoek kijken. Hoezeer ook in spanning met de kritische scheiding van
het fenomenale en noumenale, vestigen zijn woorden de indruk, dat de
zinlijke feiten, zij het ook op onkenbare wijze, een reële gerichtheid
moeten hebben op de openbaring van geestelijk-zedelijke vrijheid, ja
wellicht door de geest zelf worden voortgebracht om haar te ver
werkelijken. In Kants geschiedfilosofie ligt m.a.w. op zijn minst de
s u g g e s tie besloten, als zou de empirische ontwikkeling der feiten ten
diepste samenvallen met een metafysische beweging van de geest, die
vanuit het psychologische driftmechanisme in de menselijke natuur zich
dialektisch ontplooit tot autonome zedelijke zelfkennis en zelfbeheersing
in het rijk der vrijheid.
Het is nodig, deze metafysische suggesties en tendenties in Kants
oeuvre op te merken om de onmiskenbare samenhangen tussen het
antimetafysische kriticisme van Kant en het metafysische historisme van
de postkantiaanse idealisten enigermate te doorgronden. Ik moet hieraan
toevoegen, dat het door Kant gekoncipiëerde kriticisme a ls z o d a n i g reeds
zwanger was van geschiedmetafysische gevolgen. In heel zijn kritische
arbeid is Kant (zo zagen wij) erop uit geweest de autonome zelfwerk
zaamheid en aktieve inbreng van de rede in het proces van theoretische
kennisverwerving en praktisch-zedelijk streven uiterst zware aksenten
te geven. Door zijn apriorisch ordeningsvermogen s c h e p t de geest zich
a.h.w. uit eigen kracht een natuurlijke, zedelijke en religieuze wereld.
Ook op dit punt heeft Kant de indruk niet kunnen vermijden, dat de
geest eigenlijk meer is dan een apriorisch ordenende instantie: een
schepper-geest! Deze indruk bevestigt zich, als men ook nog in rekening
brengt, dat het gememoreerde „Ding an sich” reeds bij Kant zo’ n
schimmig bestaan leidt, dat het beter zou kunnen eklipseren. Is niet
alles uit de geest, die werelden ontwerpt en geschiedenis maakt?
Al de aangestipte (ook elders te vernemen) themata van kunstzinnige
schepping en geniaal gevoel, van organische teleologie en historische
ontwikkeling treden in het latere werk van Kant bij herhaling naar voren.
Zij stuwen de wijsgerige bezinning tot over de grenzen van het kantiaanse
kriticisme in de richting van het id e a l i s t is c h h i s to r is m e . Bij Fichte zou deze
grens overschreden worden!
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0.3

D E IN Z E T V A N H ET H I S T O R I S M E I N I D E A L I S M E E N R O M A N T I E K
H e t m e ta fy s is c h e id e a lis m e v a n F ic h te

(i)

In de eerste ontwerpen van zijn W is s e n s c h a jts le h r e (in de jaren negentig
geschreven) staat Fichte ( j 1814) nog tamelijk dicht bij Kant. Op
merkelijk is echter, dat hij reeds dan het mysterieus-onkenbare „Naturding an sich” als achtergrond van de natuurlijke verschijnselen verwerpt:
de natuur is volgens Fichte gegrond in de oorspronkelijke „ S e t z u n g ” van
de praktische rede, zij is voortgebracht door de voorbewuste, scheppende
daad van het morele ik, dat het niet kan stellen zonder de aanwezigheid
van de natuur. De natuur vormt de weerstand, nodig voor de oneindige
taakuitoefening van het ik, zij is het „verzinnelijkte” materiaal van zijn
plicht.
In deze opvatting van het ik als een universeel scheppend bewustzijn
heeft Fichte niet alleen gehoor gegeven aan de rumoerige geluiden die
vanuit de Sturm und Drang en „genieliteratuur” opklonken aangaande de
souvereine kreativiteit en produktiviteit van het poëtisch genie. Hij heelt
ook — zo kunnen wij konstateren — de lijn doorgetrokken, die Kant
had uitgezet. Als idealist had Kant de prioriteit van de geest tegenover de
natuur beleden, als kriticist evenwel de geest slechts formeel bepalend
en beoordelend, niet inhoudelijk scheppend genoemd. Fichte houdt hier
geen halt. Zijn uiterst spekulatieve gedachte aangaande de geestelijke,
morele grond van de natuur overschrijdt de grenzen van de natuurlijke
ervaring. Het kritische idealisme wordt — als bij Schelling, Hegel,
Schleiermacher c.s. — ingeruild voor een m e ta fy s is c h idealisme1 .
Dit metafysische idealisme gaat niet uit van het normale menselijke
bewustzijn naar zijn universele struktuur, doch van een meer-danmenselijk, een a b s o l u u t b e w u s tz ijn . Het ik bij Fichte is een absoluut ik, dat
ten diepste niet alleen de natuur, maar ook zichzelf schept en bevestigt.
Het is autonoom en autokreatief. Het schept de geest en zijn wereld.
Gesteld kan worden, dat deze metafysische konsekwentie reeds in een
radikale bezinning op het kriticisme besloten lag. Transcendenteelkritisch onderzoek naar de grondvoorwaarden en grenzen van het
theoretisch kennen had opgeleverd, dat deze kennis is in te snoeren tot
het gebied van de mogelijke (natuur)ervaring: het bovenzinnelijke (het
noumenale) is althans voor m e n s e lijk kennen niet toegankelijk. Men kan
evenwel kritisch dóórvragen: van welke aard is nu op haar beurt deze
kennis omtrent de beperktheid van het menselijk kennen? Voor Kant
1 De tegenstelling van kritisch en metafysisch idealisme is niet geheel zuiver. Reeds is gebleken, dat de
filosofie van Kant op verschillende punten de grenzen der menselijke ervaring overschrijdt. Qua
intentie is de tegenstelling evenwel onmiskenbaar aanwezig.
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ging het hierbij om zelfkennis van de theoretische rede, doch hoe is zij
mogelijk? Hoe kan het menselijk kennen eigen grenzen vaststellen,
zolang het zelf (i.t.t. eventuele goddelijke kennis) relatief en begrensd
is? Vandaar de spekulatieve voorstelling, dat het menselijk kennen moet
opkomen uit en kunnen doordringen tot een absolute bewustzijnsgrond1 .
Vandaar dat Fichtes „durchgeführter Kritizismus” niet rust, alvorens het
de „absolut — ersten, schlechthin unbedingten Grundsatz alles menschlichen
Wissens” gevonden heeft en wel in de zelfifundering van het ik als „ab
solutes Subjekt”12-.
Zo wordt in het nakantiaanse Idealisme gepoogd de kloof tussen natuur
en vrijheid, tussen theoretische en praktische rede dialektisch te over
bruggen. Fichte leidt de natuur af uit (de zelfbegrenzing van) de vrijheid
van het morele ik. Hij fundeert de theoretische in de praktische rede.
Toch is dit nog slechts een eerste fase in Fichtes denken. Binnen de
kortste tijd zal zijn „Wissenschaftslehre” ingrijpende korrekties onder
gaan. Het Idealisme gaat dan een hechte verbinding aan met de roman
tische beweging.
Sturm und Drang. Herders geschiedenisfilosoße (2)
Bedoelde beweging ging van start als een heftig protest tegen de ver
standelijke zelfgenoegzaamheid van de „verlichte” eeuw. Het verzet hier
tegen was trouwens reeds tot een eerste uitbarsting gekomen in de
explosieve dichterlijke ideeënwereld van de Sturm und Drang. In de jaren
zeventig hadden Herder en Goethe, daarna ook Schiller, hun hoon uit
gegoten over de Aufklärung die het „so herrlich weit gebracht hat”
(Goethe). Toen reeds gingen zich diepere zielekrachten roeren, Rousseau
werd op het schild geheven, het tomeloze gevoel en de scheppende
kracht van het genie verheerlijkt en elke algemene, niet uit het indivi
duele subjekt zelf ontsprongen wet voor dood verklaard, ook de tot een
star mechanisme verminkte natuur herontdekt in haar oneindige
glanzende schoonheid, beschouwd als belichaming van het goddelijke.
Er opende zich tevens een nieuw perspektief op de geschiedenis. Men
beoogde niet langer een „natuurlijke” verklaring van, noch een rationele
kritiek op het verleden. Integendeel, men wilde de gebeurtenissen in
al haar ondoorgrondelijkheid „nachfühlen” en „nachschaffen”, innerlijk
verstaan en van binnenuit beleven. De scheppende drang van de ge
schiedenis werd geacht te spotten met elke poging haar van buitenaf
naar algemene redelijkheidsnormen of vooruitgangsformules te analyseren
1 Cf. A. J. de Sopper, Wat is Philosophie? 2 2$\
2 J. G. Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, Werke I 2 8 2 9 0 sq (I. H. Fichte - editie:
I 9 1, 96 sq).
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en te beoordelen. Elke historische gemeenschap heeft haar eigen leven,
haar eigen maatstaven en wil slechts daarnaar beoordeeld worden. Slechts
d.m.v. praktische psychologische inleving in de ziel van een volk, in de
geest van een tijd kunnen we doordringen tot het hart van de geschiedenis.
Slechts zo ook kunnen we iets van haar innerlijke kontinuiteit, van haar
bijzondere groei en ontwikkeling verstaan.
Langs deze weg kwam bij Herder ( f 1803), van Vico onkundig, als
een gistende en kokende ideeënmassa het historisme naar boven. In
diametrale oppositie tegen het Aufklärungsdenken, dat meermalen in
zelfoverschatting de geschiedenis zag als de opgang naar een welhaast
grijpbare volkomenheid (Turgot, Condorcet, Lessing) of anders als ge
schiedenis van voortgaande dwalingen (vaak bij Voltaire), tegenover zulk
optimisme en skepticisme schreef Herder Auch eine Philosophie der
Geschichte (1774). Toegerust met een geniale historische intuïtie
schilderde hij de onvervangbare en onvergelijkbare plaats, die elke
levensgemeenschap in de geschiedenis inneemt: „jede Nation hat ihren
Mittelpunkt der Glückseligkeit in sich”1 . Elk levensverschijnsel heeft zijn
unieke waarde voor Herder. Toch is de geschiedenis méér dan een kost
bare kollektie kleinodiën. De latere kuituur is geworteld in de vroegere.
De geschiedenis is een levende, expansieve samenhang, volgroei en kracht.

In Herders geschiedfilosofie is een merkwaardige spanning voelbaar
tussen de idee van historische „Einmaligkeit” en deze kontinuïteitsgedachte: „Ist nicht das Gute auf der Erde ausgestreut ? . . . — und doch
wird ein Plan des Fortstrebens sichtbar — mein grosses Thema” !12 De
gedachte, als zou de noeste kultuurarbeid van talloze generaties slechts
middel zijn geweest om de hedendaagse mens (der Aufklärung) naar de
toppunten van geluk en beschaving te voeren is voor Herder onver
draaglijk: „Was ich auch sei! Ruf von Himmel zu Erde, dass wie alles,
so auch ich an meiner Stelle etwas bedeute”3. Even wars is Herder echter
van de verbrokkeling van de geschiedenis in diskontinue tijdvakken. De
jongeling is niet gelukkiger dan het kind, toch is de ene levensfase op de
andere gebouwd. Zo is ook de geschiedenis één immanent levensproces:
„Gang Gottes über die Nationen”4. De zin van dit geheell Slechts voor
God ligt het boek van de wereldgeschiedenis open: „Was soll ich zu dem
grossen Buche Gottes sagen, das über Welten und Zeiten gehet! Von
dem ich kaum ein Letter bin, kaum drei Lettern um mich sehe”5.
1 J . G. Herder, Werke V £09.
2 J . G. Herder, Werke V j i i .
3 Geciteerd uit Th. Litt, Die Wiedererweckung des geschichtlichen Bewusstseins 194.
4 J . G. Herder, Werke V ^6
5 J . G. Herder, Werke V $ 8 $.
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De idee, dat de geschiedenis het universele levensproces is, hetwelk
de mens en zijn kuituur volstrekt omvat en waaraan geen mens een
buitenhistorische zin of bepaaldheid kan toekennen, is typisch historistisch (zoals nog nader zal blijken). Datzelfde kan gezegd worden
van die andere gedachte, dat elk volk en ieder mens zijn eigen individuele
plaats en funktie in het organisch geheel van de geschiedenis inneemt en
dat elk verschijnsel van een onvervangbare waarde is.
Bij Herder zijn dit wegflitsende gedachten geweest. In zijn Id e e n (1784
e.v.) is het historisme weer aan alle zijden beknot. Nu acht hij de ge
schiedenis toch weer bepaald door een soort „ N a t u r g e s e t z e ” en wil hij
haar toch weer zien als een vooruitgangsproces en wel in de richting van
wat als een bovenhistorische idee funktioneert: het rijk van de redelijke
humaniteit. „ V e r n u n ft u n d H u m a n i t ä t " zijn de ideeën, die aan de geschiedenis
een totaalzin moeten geven1 . Nog is de tijd niet geheel rijp voor het
historisme.
D e o r g a n o lo g is c h e en e g a l i t a i r e k u i t u u r - en
m a a t s c h a p p i jb e s c h o u w i n g . R o m a n tie k en h is to r is m e

(3)

Toen de onstuimige klanken van de Sturm und Drang amper waren
verklonken, of liever, waren gestileerd in de klassieke duitse literatuur,
laaide het verzet tegen de verstandelijke verlichtingskultuur omstreeks
l 7 9 S opnieuw op in de eigenlijke R o m a n t ie k . Niet het verstand, maar
hartstocht en gevoel, niet de starre konventionaliteit, maar kreatieve
oorspronkelijkheid ziet men als de ziel van de kuituur. Het subjektivisme
van de romantici doet niet onder voor dat van de Sturm und Drang in de
verachting van maat en wet en in de begeerte zich uit te leven in subjektief-esthetische gevoelens en individuele scheppingsdrang. Het
poëtische genie, dat zich vanwege zijn oorspronkelijkheid wel verheffen
m o e t boven alle burgerlijk afgeperkte doorsneemoraal en dat zijn norm
en ideaal eerst vindt in de natuurlijk-geestelijke harmonie van eigen
wezen, in de uitbundige ontplooiing van al zijn vermogens en talenten,
wordt tot inspirerend voorbeeld.
Hoewel de Romantiek evenals de Renaissance in eerste opzet een
typisch esthetische beweging was, die eerder een nieuwe gevoels- en
belevingswereld schiep dan een theoretisch werkelijkheidsbeeld, ont
wikkelde zij — met talloze variaties en deviaties — merkwaardige
k u i t u u r - e n s o c i a a l f l o s o f sch e g e d a c h t e n . Enerzijds zocht zij hiermee het aan
vankelijk bepaald niet afwezige gevaar van een libertijns individualisme
1 Men zie t.a.v. genoemde „Naturgesetze” : Boek 15, III; t.a.v. de idee der „Humanität” : Boek 1 5,
IV.
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te bezweren. Anderzijds drong ook de politiek-sociale nood t.g.v. de
overweldigingen door Napoleon tot bezinning op het „volkseigene”, op
het gemeenschappelijke nationale of kulturele bezit. En dat geschiedde
dan uiteraard in verzet tegen het „verlichte” rationalisme, dat niet het
minst door zijn visie op en revisie van de maatschappij de Franse Revolutie
en het Napoleontisch cesarisme had uitgelokt.
De Aufklärung stond — zoals we zagen — nog sterk o.i.v. de
klassieke mechanika, die de gekompliceerde konkrete natuurverschijn
selen placht te ontleden in hun meest elementaire en afgetrokken be
standdelen en de laatste dan beschouwde als de strikt gedetermineerde
toepassingsgevallen van universeel geldige wetten met voorbijzien van
hun bijzondere geaardheid en onvervangbare individualiteit. Naar dit
werkmodel was in het Aufklarungsrationalisme eveneens de s o c ia le
werkelijkheid geatomiseerd. De samenlevingsverbanden werden eigenlijk
alle beschouwd als vrije „doelassociaties”, als verenigingen met uiteen
lopende doelstellingen, en als zodanig teruggevoerd op elementaire
wilsbesluiten van autonome individuen, die zich bij verdrag tot bepaalde
doeleinden onder aanvaarding van algemene rederegels zouden verbonden
hebben. Deze rationele rekonstruktie van staat, kerk-„genootschap”,
echt-„genootschap” etc. als aggregaat van individuele wilsbevoegdheden
betekende een egalisering van de menselijke samenlevingsverbanden:
deze werden, hoe ook geaard, tot exemplarische gevallen van het
algemene natuurrechtelijke samenlevingspatroon. Een en ander beteken
de tevens een nivellering van menselijke personen, die met hun ver
scheidenheid van aard, aanleg en funkties tot naamloze kontraktanten
werden in een onpersoonlijk maatschappelijk geheel.
Tegenover deze atomistische reduktie der samenleving ontwierp de
Romantiek een nieuwe visie op de samenleving, de o r g a n o lo g is c h e , waarin
zowel de originele eenheid van het geheel als de kreatieve integriteit
van ieder afzonderlijk mens gewaarborgd zou zijn. Ja om zich integraal te
kunnen ontplooien heette de mens juist aangewezen op de universele
historische gemeenschappen van stam of volk en staat, waarin hij ge
boren en getogen is.
In het romantisch denken staan het i n d i v i d u e l e e n u n iv e r s e le niet als
element en kompositum tegenover elkaar, doch zijn ze geheimzinnig
ineen geweven. De universele sociale verbanden zijn welbeschouwd ook
levende wezens, de belichaming van een gemeenschappelijke mystieke
levenswil, de individuele expressie van een dynamische volksziel of ge
meenschapsgeest. Het zijn makro-organismen, die een eigen leven
leiden, zich in de geschiedenis verheffen en ontplooien, hun eigen
levensvoorwaarden en levensnormen scheppen en tenslotte als ieder
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ander organisme verkwijnen en verzinken. Enkelingen en kleinere
levenskringen zijn hierin op individuele wijze ingevoegd: onmisbare
cellen en onvervangbare organen binnen het algemene levenssysteem.
Scheppende historievormers, genieën en heroën komen ook zo eerst
volledig tot hun recht. Het zijn charismatische vertolkers van de diepste
gemeenschapszin, uitverkoren instrumenten in dienst van het geheel,
magnetische polen in de samenleving, geroepen om de ziel van een volk
of de geest van een tijd intuïtief te verwoorden en kreatief te verdiepen.
Deze samenlevingsbeschouwing komt evenals de natuur- en mens
beschouwing in de meeste gevallen onder het beslag van een estheticistisch
monisme. Niet alleen het universum en de individuele menselijke persoon
(Sturm und Drang) doch vooral ook de autochthone volkskultuur is als
een plastisch kunstwerk, waarin stof en vorm, natuurlijk materiaal en
scheppende geest op raadselachtige wijze tot een harmonieuze eenheid
verbonden zijn. Niet in de kritische onderscheiding doch in de kreatieve
vereniging van natuur en geest ontplooit zich het leven, ook het ge
meenschapsleven. De geest belichaamt zich in het aardse, de natuur
vergeestelijkt zich in steeds hogere levens- en kultuurvormen. Kuituur
en zedelijkheid zijn, zo gezien, de vruchten die rijpen aan de wijd vertakte
boom van de gemeenschap, mits niet gesnoeid door het mes van starre,
uniforme rederegels1 .
De organologische gemeenschapsideologie impliceert een nieuw type
van persoonlijkheids- en vrijheidsbeleving. Vrijheid openbaart zich niet in de
rigoreuze onthechting van de natuurlijke werkelijkheid met al haar
drang en driften dank zij een abstrakte zelfidentifikatie met de zogeheten
apriorische zedewet. Hoe zou een universele wet ooit recht kunnen doen
aan de konkreet levende persoon met zijn individuele aanleg en autonome
inzichten? Werkelijk autonome persoonlijke vrijheid wortelt in zichzelf,
leeft haar eigen leven, schept haar eigen wetten, doch niet in ongebonden
heid. Zij ontluikt eerst binnen de kulturele gemeenschap en gemeen
schapsontwikkeling en wel daar, waar de onbewuste instelling in de
natuurlijke bewegingen van de diepste gemeenschapsgeest overgaat in
bewuste, gewilde participatie. Ook hier moeten valse tegenstellingen
worden opgeruimd en de vrijheid worden onderkend als autonome in
voeging in en autokreatieve uitwerking van een kollektieve nood
zakelijke geestesdynamiek. Vrijheid is het verlengstuk van konkrete
metafysische noodzakelijkheid.
1 Uit dit estheticisme vloeit voort — wat J . Thyssen, Geschichte der Geschichtsphilosophie go, ge
noemd heeft — de romantische „Consensus-Idee” . In iedere sociale levensgemeenschap zijn de
natuurlijke en geestelijke bestaansfaktoren harmonisch op elkaar afgestemd. Ethische normen,
kulturele ideeën, politieke strukturen, maar ook de historische invloeden van „Zeit und Schicksal”
en de biologisch-geofysische faktoren van ras, klimaat en bodem vormen een ondeelbaar geheel.
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Evenals in de Renaissance wil ook nu de autonome mens zijn faustisch
vrijheidsstreven uitstrekken naar het oneindige. Maar de romantische
dichter, door de eeuwen gerijpt, draagt tevens het gevoel in zich aan
een begrensde bijzondere levenswerkelijkheid te zijn vastgeklonken:
Prometheus, de hemelbestormer, maar ook Prometheus, de aan een
rots geketende. Uit dit tragisch konflikt wordt de romantische „Sehnsucht” geboren, het smachten naar het onbekende, het onbereikbare,
het mysterieus-omvattende. De donkere moederschoot van het verleden,
de z.g. nachtzijde van de menselijke natuur, de geheimen van taal en
religie, de irrationele diepten van de geschiedenis lonken onweerstaanbaar.
Juist hier, in het clair-obscur van de geschiedenis worden de half- of
onbewuste, maar steeds spontane scheppingen van de volksziel beluisterd
en beleefd. De antieke Oudheid, door Goethe, Schiller, Winckelmann
verheerlijkt en geïdoliseerd, verliest haar klassieke wijding. Overal in de
geschiedenis laten zich de unieke geheimzinnige zelfexpressies van de
geest ontdekken: in de middeleeuwse legenden, in de noorse sagen, in
de volksliteratuur van eigen bodem, in mythen en taal, in de mysteriën
van de Katholika, in oeroude instellingen en tradities.
Dank zij haar organisch-metafysische gemeenschapsgedachte is de
Romantiek intrinsiek-historistisch. Alle natuurlijke, sociale, kulturele en
ethische aspekten van het leven wortelen immers in het individuele on
herleidbare grondkarakter van een kultuurverband, in de religieus
mystieke geest van een natie of wat dies meer zij. En deze gemeenschappen
zijn op haar beurt door en door historische gemeenschappen, gemeenschap
pen die — zoals wij zagen — in de geschiedenis op- en ondergaan. Dus
zijn er in principe geen transcendente openbaringswaarheden, geen
uniforme redenormen, geen bovenhistorische kultuuridealen mogelijk.
Alles is „im Werden begriffen” en moet historisch worden verstaan. De
geschiedenis omspoelt, ja is het leven der mensheid. Tot op grote hoogte
heeft de jonge Troeltsch gelijk gehad, toen hij stelde, dat — wijsgerig
gezien — de betekenis van de Romantiek ligt „in der Vollendung der
Historisierung des Denkens”1. Met dit al zocht de romantische beweging
intuïtief en gevoelsmatig haar weg en was ze zich van eigen onderstellin
gen logisch en methodisch vaak weinig klaar bewust, uitzonderingen
daargelaten. Zo’n uitzondering is evenwel de latere Fichte!
En daarom terug naar Fichte. Want Fichte (om van Schelling niet te
spreken) wordt wijsgerig woordvoeder van de Romantiek, al krijgt het

1 E. Troeltsch, Ges.Schr. IV £73. Volkomen gelijk had T. niet. De volle uitkomsten van het his
torisme zouden zich niet in het romanticisme doch eerst veel later en dan nog op zeer uiteen
lopende wijze openbaren: bij Nietzsche, Dilthey, Spengler en (last but not least) bij Troeltsch zelf!
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monistische estheticisme bij hem nauwelijks kans1 . Wel vinden wij bij
hem de grote romantische motieven van individueel gevoel en kreatieve
oorspronkelijkheid, van mystieke noodzakelijkheid en religieus geloof,
van bovenindividuele gemeenschappelijkheid en teleologisch historisme.
Fichtes ontwikkelingsfasen. De idealistische
idee van wereldgeschiedenis (4)
Geworteld als zij is in de zelfscheppende daad van het autonome en univer
sele ik, vindt Fichtes wereldbeschouwing weldra haar diepste uitgangspunt
in de onmiddellijke zekerheid van het gevoel: „Empfndung ist das einzige
wahre, innere Lebensprinzip”12. Reeds dit is een wijziging, die zich voltrekt
onder inwerking van Jacobi’s gevoeisfilosohe en de Romantiek. Het
betekent echter niet dat Fichte zijn moralisme inruilt voor het romantisch-esthetische „Bildungsideal”, integendeel het is — aldus Fichte —
juist om wille van zijn redelijk-zedelijke natuur, dat de mens zich door een
innerlijk gevoel als laatste, niet meer verklaarbare grondovertuiging
moet laten leiden3. Dit irrationele of liever voorrationele gevoel wordt
door Fichte ook „Glaube” genoemd, hoewel hij zodoende allerminst
terugkeren wil tot een dogmatisch standpunt of de geexalteerde autono
mie van het „Das Ich setzt sich selbst und auch das Nicht-Ich” wil
prijsgeven. Wel ziet hij scherper dan voorheen, dat al ontstaat heel de
natuurwerkelijkheid („das Nicht-Ich”) uit het „Wissen” van het ik,
diens diepste zelffundering en zelfbevestiging zich niet meer redelijk
laat verantwoorden. Het is een autonoom geloof: „Ich glaube es, weil Ich
w ill”45. Dit gevoelsmatige geloof geeft de mens dan ook pas zekerheid,
dat hij niet in een gespekuleerde droomwereld leeft.
Ongeveer terzelfdertijd rijst voor Fichte het probleem van het
individuele ik. Uit het universele ik-principe is nl. wel de natuur af te
leiden maar niet het pluralisme van individuele „ikken” ! Ik en gij zijn
beide moreel te beschouwen als oorspronkelijke, niet-afleidbare doel
einden in zichzelf! Met het vreemde ik sta ik-zelf in een direkt levend
kontakt. De hoogste eenheid waartoe de „Wissenschaftslehre” kan op
klimmen is dan ook niet het ik, doch de „Synthesis der Geisterwelt"6. Deze
1 Dit estheticisme is overigens kenmerkend voor nagenoeg de gehele romanticistische en idealis
tische beweging (Herder, Goethe, Schiller, Humboldt, Schelling, Hegel). Het knoopt aan bij
esthetische denkpatronen uit de Oudheid, de Renaissance, Leibniz, Shaftesbury.
2 J.G . Fichte, Riickerinnerungen, Werke III 207 (I. H. Fichte-editie: V 343).
3 De kategorische imperatief is dan ook „wahr und gewisz . . . zufolge einer Notwendigkeit, die
ich nur fühle” , Werke III 222 (Fichte-ed.: V 358).
4 J.G . Fichte, Bestimmung des Menschen, Werke II 342-352 (II 246-256).
5 Cf. H. Heimsoeth, Metaphysik der Neuzeit 120 sqq.

bovenpersoonlijke band van geestesleven is anterieur aan het individuele
ego. Pas binnen deze geestelijke, gemeenschappelijke levenssamenhang
kunnen de individuele „ikken” hun konkrete vrijheid realiseren en
elkaar innerlijk verstaan. Het is duidelijk, dat Fichte met deze wending
naar het direkte leven en de konkrete individualiteit zich verwijdert van
Kant, voor wie het individuele een apeiron was, een negatieve limiet voor
de algemene en formele apriori’s van de theoretische en praktische
kennis. Voor Fichte wordt daarentegen juist het individuele de echte
werkelijkheid, de werkelijkheid die innerlijk doorleefd wordt.
In de Darstellung der Wissenschajtslehre. Aus dem Jahre i Soi gaat Fichte
nog een stap verder. Blijkt niet bijv. uit de „dwang” van het geweten,
dat ook dit individuele en transpersonele vrijheidsleven door een innerlijke
noodzakelijkheid bepaald wordt? Het moet zelf weer gegrond zijn in iets
wat alle vrijheid en alle begrip te boven gaat, in een rustend goddelijk
Zijn: het Absolute. Van dit Absolute is het universele vrijheidsleven — zo
kan men zeggen — de „Erscheinung”, de openbaring. (De natuur kan dan
nog slechts „Erscheinung” van deze „Erscheinung” zijn!) Omdat dit
universele leven zich a.h.w. puntsgewijs in individuele „ikken” konkretiseert, is ook het individuele ego een noodzakelijke expressie van
het verborgen Zijn. Gezien het voorgaande, zal het niemand verwonderen,
dat Fichte op het gevoel wijst, wanneer hij de plaats in de individuele
mens wil aangeven, waar het Zijn met de formele vrijheid van het
autonome ik samenvalt. Het gevoel heet dan ook het principe der
individualiteit1 .
Zo komt er nu ook plaats voor de religie. Voorheen had Fichte God
vereenzelvigd met de bovenpersoonlijke morele wereldorde, waarom
hij van atheïsme was beschuldigd. Nu evenwel beschouwt hij het Absolute
Zijn als God. Aan Hem heeft de mens zich in geloof (gevoel) en zalige
liefde over te geven. De religie, sedert de Aufklärung en Kant als aanzet
tot metafysika of als appendix van de moraal gezien, krijgt bij Fichte
o.i.v. de romantische geloofsfilosofie (Jacobi, Schleiermacher) haar
zelfstandigheid terug. Dan volgt ook de beslissende wending naar de
geschiedenis. Ja, de motieven van gevoel en geloof, van leven en indivi
dualiteit dringen Fichte naar een nieuwe geschiedbeschouwing.
Kant had de geschiedenis willen beschouwen als een doelmatig proces,
alsojzij verliep volgens goddelijk plan. Maar voor Kant was deze doelma
tigheid slechts een principe dat onze kennis reguleerde. Zij was allerminst
konstitutief voor het geschiedgebeuren. Fichtes idealistische metajysika
overschrijdt echter ook hier de kritisch uitgestippelde kennisgrenzen
1 J. G. Fichte, Darstellung der W. L. von l 8 0 l , Werke IV 11 2 (II 11 2).
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en ontwerpt (kennelijk niet los van de geschiedfilosofie van Herder) een
providentiële geschiedbeschouwing van grootse allure. Hij ziet de ge
schiedenis oplichten als de eigenlijke „Erscheinungssphäre des Absoluten”1:
Gods openbaring in de gemeenschappelijkheid van het geestesleven is zijn
openbaring in de dynamische ontwikkelingen van de geschiedenis.
Deze visie van Fichte verschilt fundamenteel van de christelijke
geschiedopvatting, zoals deze zich binnen de westerse kuituur in het
voetspoor van Augustinus’ De Civitate Dei sedert eeuwen ontwikkeld had.
Achtte Augustinus het mogelijk een beeld van de wereldgeschiedenis te
ontwerpen bij het transcendente licht van de bijbelse openbaring, voor
Fichte wordt de geschiedenis zelf een kontinue, immanente Godsopen
baring. Het Absolute openbaart zich als de universele, levenskrachtige
Idee, die zich binnen het menselijk gevoels- en bewustzijnsleven bijkans
pantheïstisch presenteert en zich differentieert in de vormen (ideeën)
van kunst, staat, wetenschap en religie12. In de veelheid van deze zich
steeds vernieuwende vormen is de eeuwig scheppende Idee werkzaam
in de geschiedenis aanwezig. Zo stempelt zij kuituren en volksgemeen
schappen tot unieke individuele totaliteiten en doet in haar midden de
ideeën van recht, religie enz. noodzakelijk opwellen in ieder individu,
inzonderheid in de grote historievormers en scheppende geesten. Op
deze wijze verjongt zij telkenmale het gelaat van de geschiedenis: „die
Eine ewige Idee (zeigt sich) in jedem besonderen Individuum, in welchem
sie zum Leben durchdringt, durchaus in einer neuen, vorher nie
dagewesenen Gestalt”3. De geschiedenis wordt voor Fichte een dynamisch,
kreatief, ja onuitputtelijk vernieuwingsproces, dat het brede leven van
de mens en zijn kuituur volledig bepaalt. Hiermee zijn we dan in de
wijsbegeerte voorgoed het historisme binnengetreden. „Zum ersten Male in
der Geschichte der Philosophie wird die spezißsche Realität des geschichtlichen
Daseins — nicht nur als eigenwüchsige Realität von metaphysischem Rang
erfasst, sondern sogar als die entscheidende Seinsweise endlichen Daseins
überhaupt gedeutet” (Heimsoeth)4.

Fichtes geschiedeniskonceptie wordt ondanks haar romantische uit
werking fundamenteel bepaald door de Kantiaanse polariteit van mecha
nische natuur en zedelijke vrijheid, al is de eerste metafysisch gefundeerd
in de laatste en de laatste uitgedijd van een aprioristisch moralistisch
plichtsbesef tot een alzijdig objektief kultuurethos met ideeën van kunst,
1 H. Heimsoeth, Metaphysik 127.
J. G. Fichte, Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, Werke IV 45^2 sq (VII 58 sq).
3 J . G. Fichte, Grundzüge, Werke IV 463 (VII 69).
4 Heimsoeths opmerking (Metaphysik 127) is treffend voor de importantie van Fichtes geschied
filosofie, doet echter niet volledig recht wedervaren aan de betekenis die — zoals is aangetoond —
reeds Vico en Herder voor het historisme gehad hebben.
2
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staat, recht, religie e .d .: de uitkomst van een historisch-metafysische
ontwikkeling. Deze Kantiaanse gronddialektiek bewerkstelligt bij de
idealisten, i.c. bij Fichte, een universalistische opvatting van de geschie
denis.
Anders dan de romantische organologen, die de geschiedenis in wezen
partikularistisch beschouwden als een gelijktijdige en suksessieve opeen
hoping van kulturele groeiprocessen, ziet Fichte haar vooral als mensheidsgeschiedenis, wereldgeschiedenis. Niet in de separate ontwikkeling
van talloze kultuurgemeenschappen doch in het universele perspektief
van de ontwikkeling der mensheid openbaart zich eerst het doel van de
geschiedenis. In de suksessie van kuituren ontvouwt zich de absolute
Idee (Flegels „Weltgeist”) en maakt zij de geschiedenis tot het terrein
waarop de overgang uit de natuurtoestand naar de vrijheid zich reëel
voltrekt. De geschiedenis zal uitmonden in het toekomstig tijdvak van
een konkrete kultuurstaat die — als de volmaakte organisatie van de
rede — al zijn burgers aktief aandeel geeft in de grote goederen van
religie, kunst en zedelijkheid: „der Zweck des Erdenlebens der Menschheit
ist der, dass sie in demselben alle ihre Verhältnisse mit Freiheit nach der Vernunft
einrichte”1 . Het reeds eerder aangestipte providentiële „Weltplan” in de

geschiedenis houdt derhalve in, dat i.p.v. aan de blinde kracht van
natuur en instinkt hoe langer hoe meer aan het heldere inzicht en de vrije
wil de taak ten deel zal vallen de mensheid overeenkomstig de rede te
doen leven12.
Aldus zien wij, dat het idealisme van Fichte de romantische gemeenschaps- en ontwikkelingsgedachte niet alleen wijsgerig fundeert maar
ook verbreedt tot een mondiale visie. De bijzondere organische ontwikke
lingen van individuele gemeenschappen, die de enkele mens geheel om
vangen, blijken harerzijds weer opgenomen te zijn in de noodzakelijke
ontplooiïngsdynamiek van een universeelhistorische ontwikkeling. De bij
zondere gemeenschappen van volk en staat staan niet op zich, doch zijn
verbijzonderingen van nog grotere gemeenschappen, ja van het universele
1 J. G. Fichte, Grundzüge, Werke IV 401 (VII 71).
2 Fichte meent in zijn Grundzüge (1804) het plan van de Voorzienigheid nog apriorisch te kunnen
konstrueren naar een vijftal hoofdperioden, waarbinnen de empirische geschiedenisfeiten geënkadreerd dienen te worden, Werke IV 40^, 459 (VII 1 1 , 6 $); zo ook Reden an die deutsche
Nation, Werke V 375 (VII 264). In zijn Staatslehre ( 1 81 3) is deze aprioristische periodisering weg
gewerkt. Fichte legt er de nadruk op, dat de geschiedenis tot op heden een grotendeels irrationeel,
„gesetzlos” proces is geweest, waarin wel vrijheid was van de natuur en toch geen zedelijkheid
(hetgeen aanvankelijk slechts kenmerkend heette voor de derde, eigentijdse geschiedperiode).
Al met al krijgt de geschiedenis een karakteristieke tussenpositie, wordt „Mittelglied” tussen de
natuurlijke en zedelijke orde. Als zodanig kan zij niet stuurloos zijn. Fichte houdt vast aan een
ideële immanente teleologie in de historie, die enerzijds haar natuurlijke aanvangsstadia geheim
zinnig spiritualiseert, anderzijds haar morele vrijheidsopenbaringen met de verborgen nood
zakelijkheid van het „Weltplan” doet samenvallen, Werke VI 508 sq, ^ 13 sq (IV 461 sqq, 466 sqq).
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mensdom, dat zichzelf in de wereldgeschiedenis individueel uiteen legt in
een onvoorstelbare rijkdom aan differentiatiemogelijkheden, aan gemeenschapsuitingen, aan betekenissen. Zo mondt de idealistische geschiedenis
idee uit in een nieuwe i n d iv i d u e e l- u n i v e r s e le h u m a n i t e i t s i d e e , een bewegende
kosmos van volksgemeenschappen, weerspiegeling van goddelijk leven.
Hier herinner ik aan mijn vroegere opmerking, dat het r a t i o n a li s m e
van de nieuwere wijsbegeerte via het nakantiaanse idealisme ook het
historisme zou gaan aankleven (0.2.2.). Die stelling vergt thans toe
lichting, enerzijds omdat in Fichtes latere leer — zoals wij zagen —
irrationele grondmotieven bepaald niet ontbreken1 , anderzijds omdat
„historisme” en „irrationalisme” dikwijls geassocieerd worden. Een
scherpe onderscheiding tussen beide is echter nodig om inzicht te
krijgen in wat thematisch is voor het onderhavige geschrift: de dynamiek
van het historisme. Blijken zal, dat het Historisme eerst in la te r e jaren
koers gaat zetten naar het irrationalisme. De hiermee gepaard gaande
h u i v e r vo o r h e t r e l a ti v is m e (de redemaatstaven vallen w eg!) is aan de jeugd
fase van het Historisme nog grotendeels vreemd. Die duistere onzeker
heid is ook vreemd aan Fichtes wijsbegeerte. Fichte heeft de vaste
bovenhistorische rede-ideeën van de Aufklärung niet z o n d e r m e er ge
loochend, doch plastisch teruggebogen in de stroom van de geschiedenis.
De geschiedenis is het bindende en bepalende element van de geest. In
al haar k r e a tie v e beweeglijkheid en soms ogenschijnlijke ordeloosheid
mag de geschiedenis ten diepste worden beschouwd als de n o o d z a k e lijk e
ontplooiïngssfeer van kiemkrachtige kultuurideeën, of (theologisch
gesproken) als de uitwerking van een voorzienig bestel, de immanente
zelfopenbaring en zelfverwerkelijking van de absolute Idee. Kontinuïteit
en kreativiteit gaan hand in hand.
H e t m e ta fy s is c h e b a s is m o tie f.
S c h e l l in g e n H e g e l , d e H is to r is c h e S c h o o l,
G r o e n v a n P r in s te r e r

(j)

In de eerste helft van de 19e eeuw tekent het idealistisch historisme zich
zo af als een systematische poging om d e a n t a g o n is ti s c h e m o tie v e n v a n
g e s c h ie d m e ta jy s is c h e

n o o d z a k e li j k h e id

en

a u to n o o m - z e d e lijk e

v r ijh e id

in

de

u n iv e r s e e l h is to r is c h e o n t w i k k e l i n g v a n d e Id e e in é é n te d e n k e n en d e r i c h ti n g v a n

Deze dialektiek van vrije,
kreatieve levensontplooiing en verborgen noodzakelijkheid vinden we
als een metafysisch basismotief aan de wortel van de romantischd e la a ts te v a n u i t d e g a n g v a n d e eerste te b e p a le n .

1 Lask gewaagt zelfs van een „Steigerung des Antirationalismus”, cf. E. Lask, Fichtes Idealismus und
die Geschichte, Ges. Schriften I 138 sqq.
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idealistische geschiedenis- of werkelijkheidsbeschouwing. In soms nog
konsekwentere vormen dan bij Fichte is zij uitgewerkt in de organologische dan wel panlogistische beschouwingen van Schelling en Hegel
c.s.. Dezen zien een doorgaande noodzakelijke ontwikkelingslijn van uit
de zinnelijke natuur naar de hoogste vormen van de geest, waarbinnen de
vrijheid zich moet realiseren. Natuurlijke historie en geestesontwikkeling
worden samengeschouwd tot één gigantisch groeiproces. Binnen dit
esthetisch-organische of logisch-dialektische ontwikkelingsproces ont
kiemen en ontplooien zich de geschiedmetafysische ideeën, die aan natie
en kuituur haar individueel-historische gestalte en roeping verlenen,
maar die zich ook van haar te bestemder tijd terug trekken. Dan schrom
pelen beschavingen ineen. Petrefakten blijven achter van wat eens een
bloeiende kuituur was. De wereldgeest vervolgt evenwel zijn weg.
Geen wonder, dat de historisten bij ontstentenis van bovenhistorische
normen en ideeën (de Idee drukte zich immers volledig uit in de ge
schiedenis) alom de maatstaf voor het menselijk handelen gingen ontlenen
aan wat in de geschiedenis zelf als onwillekeurige drang en openbaring
van de Idee naar voren kwam, wat uitdrukking mocht heten van de
„Volksgeist”, wat gegroeid leek te zijn zonder opzettelijke ingreep van de
mens. Voor de eisen van het heden zocht men derhalve aansluiting bij
en vernieuwing van de levenskrachtige elementen uit het eigen kultuurverleden. Hieraan ontleent het historisme dan ook zijn doorgaans konservatieve en nationalistische trekken.
Vandaar, dat Fichte ten tijde van de duits-nationale „Erhebung” en
Hegel gedurende het „Restauratie’’-tijdvak zo’n geweldige opgang maak
ten. Vandaar, dat de geestverwante Historische Rechtsschool van Von
Savigny en Puchta het natuurrecht en de Verlichtingsidealen van de
Franse Revolutie als schending van de organisch-historische traditie dis
kwalificeerden. Vandaar, dat ook in christelijke kring met een beroep op
„Gottes Fügung” de innerlijke noodzakelijkheid en normativiteit van de
geschiedenis gehuldigd werd, zij het ook met niet-onbelangrijke restrikties. Via Fr. J. Stahl, grondlegger van de antirevolutionaire staatsleer in
Duitsland, drongen deze historistische denkbeelden ook in Nederland
door in de „christelijk-historische” staats- en maatschappijbeschouwing van
Groen van Prinsterer1 .
1 Tegen deze achtergrond mag het duidelijk zijn, waarom Groen van Prinsterer in zijn strijd tegen
de geest der revolutie voortdurend appelleerde op Schrift én historie! Zie voor de hier genoemde
samenhangen: H. Dooyeweerd, Vernieuwing en Bezinning 240 scjq en J. D. Dengerink, Critischhistorisch onderzoek naar de sociologische ontwikkeling van het beginsel der „souvereiniteit in eigen kring”,
hfdst. I, II, — In sterk paganistische zin herleefde het romantische historisme met zijn konservatisme, konsensus-gedachte en ongenormeerde verheerlijking van de geniale leider in het
Nationaal-Socialisme („Germanentum” „Blut und Bodentheorie” , „Führeridee” etc.).
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HISTORISME

De historisch-kritische wetenschapsmethode (i)

De geestelijke voedingsbodem waaruit het Historisme ontsproten is,
zagen we liggen in Romantiek en Idealisme. In de Romantiek waren de
voornaamste voorwaarden voor zijn ontstaan gegeven (ook Vico’s denken
heeft een zekere affiniteit met de romantische literatuur!). Toch bleek
het historistische immanentiegevoel van het Romanticisme moeilijk
weerstand te kunnen bieden aan de universeel-historische rationele
progressie-idealen van de Verlichting. Eerst toen het zich met het
Idealisme verbond, kreeg het voldoende wijsgerig gehalte om tot een
nieuwe universeelhistorische wereldbeschouwing uit te groeien, die
wonderbaarlijk wel gedijde in het reaktionaire klimaat van de Restauratiepolitiek.
Toch heeft nog een derde stroming peet gestaan bij de wieg van het
historisme, een stroming waarvan de aanwezigheid in de voorgaande
hoofdstukken stilzwijgend ondersteld werd: de moderne geschiedenisweten
schap. Al is het historisme als een nieuwe wijsgerige wereldbeschouwing
en niet als een vakwetenschappelijke verworvenheid ontstaan, dit neemt
niet weg, dat het historisme nooit zó’n opgang zou hebben kunnen
maken, indien het niet een direkte aansluiting had gevonden bij een
nieuwe wetenschappelijke scholing en wel die in de kritisch-historische
denkwijze. Dat het historisme in staat was de handschoen op te nemen
tegenover de gehele wijsgerige traditie van Descartes tot Kant, welke
steunde op de methode van de mathematische fysika, is m.i. alleen ver
klaarbaar uit het feit, dat het niet maar volstond met een appèl op het
historisch besef en invoelingsvermogen van de mens (in de algemene
voortheoretische zin des woords), doch dat het steun zocht in een
nieuwe wetenschap (Vico) en kon verwijzen naar en terugvallen op de
betrouwbare resultaten van de historisch-kritische wetenschapsmethode.
De historisch-kritische denk- en onderzoekmethode had zich pas in de Nieuwe
Tijd kunnen ontwikkelen1 . Zij onderscheidde zich van de traditionele
wijze van geschiedbeoefening vooral in de eis, dat de toetsing van de
historische bronnen en de interpretatie van de historische gebeurtenissen
aan vaste regels van wetenschappelijke kritiek moesten voldoen. Elk
historisch getuigenis diende zich voor de rechtbank van het verstand te
legitimeren, geen enkele overlevering werd op gezag aanvaard. Ook
was geen enkel geschiedenisbeeld, op welke verheven dogmatische basis
1 Zie voor het vervolg m.n. E. I. Strubbe, Inleiding tot de historische kritiek, hftlst. X en XI,

+2

ook gekonstrueerd, veilig voor haar kritische blik. De historische syn
these moest beantwoorden aan regels die door het kritisch denken zelf
waren opgesteld.
Renaissancegeest, humanistische filologie en ook een authentiek his
torische apologetiek in de eeuw van Reformatie en Contrareformatie
( M a a g d e n b u r g e r C e n tu r ië n , A n n a le n van Baronius) hebben zo het autoritatieve denken van de Middeleeuwen opzij geschoven en reeds bij de aan
vang van de Nieuwe Tijd de grondslag gelegd voor de moderne geschied
wetenschap. Filologische en kerkhistorische studies werden spoedig uit
gebreid met kritische onderzoekingen op het gebied van anthropologie,
ethnologie en vooral van rechts- en staatsgeschiedenis (om wille van de
zelfrechtvaardiging van de opkomende nationale staten). Belangrijke
bronnenuitgaven zagen vanaf de zeventiende eeuw het licht. Gezamenlijke
filologische arbeid als van de kongregatie der Mauristen bracht — dankzij
een voorbeeldige bronnenbewerking — de kritische geschiedschrijving
een eind verder. De verlichte denkbeelden van de 18e eeuw stremden
tot op zekere hoogte het historisch onderzoek. Toch gaven ook geschied
schrijvers als Hume en Gibbon, Voltaire en Montesquieu (in meerdere
of mindere mate) blijk van een echt-historische instelling, geschoeid op
de leest van de historische kritiek (o.2.£.) In hun b e o o r d e lin g van het
geschiedgebeuren trad echter meermalen een onwrikbaar geloof in de
boventijdelijke rede en in vaste, onveranderlijke redemaatstaven aan de
dag, waarmee impliciet te kennen werd gegeven, dat men zich nog niet
ten volle aan het statisch-dogmatische denken van de Middeleeuwen
ontrukt had. In zoverre is b.v. Herders kritiek op Voltaires E ssa i s u r le s
m o eu rs e t 1 'e s p r it d e s n a t io n s zeker begrijpelijk.
Sedert de r o m a n tis c h e beweging een dergelijke rationalistische geschied
schrijving aan de kaak stelde, kreeg een werkelijk historische intuïtie,
die zich inleefde in de bestudeerde stof, haar grote kansen. Een g e n e tis c h e
d e n k w ijz e ontstond, die weigerde de historische feiten van buiten af naar
een vaste, rationele maatstaf te ordenen en te beoordelen; die integen
deel vol eerbied, ja huivering, de grillige gangen van het gebeurde wilde
volgen ten einde de ontwikkeling van binnenuit te verstaan. De antinormatieve en sensitieve geest van de romantikus voegde zich licht in de
warrige wendingen van een vreemd verleden. Niet de subjektief-verstandelijke motieven van vorsten en politici, noch de natuurlijke oor
zaken van geografie, klimaat e.d. zag hij als doorslaggevend. Het waren
vooral de k o ll e k t ie v e machten van natie en kuituur, de o n b e w u s te faktoren
van tijdgeest en volksziel, die als drijfkracht van de geschiedenis in aan
merking werden gebracht en o.i.v. het idealisme geschilderd werden
als ontvouwingen van universele ideeën. De heroïsche strijder of de door
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het „Schicksal” geroepen „Führer” was uitverkoren werktuig in dienst
van zulk een hogere macht. Goed historistisch werd de geschiedenis
gezien als een religieus of mystiek getint totaalproces, waarbinnen kui
turen en kultuuridealen ontstonden en ondergingen in een alles over
spannende teleologische beweging en volgens de innerlijke noodzaak van
een specifiek historische kausaliteit. Menigmaal ontbrak het daarbij niet
aan reaktionaire tendenzen of fantasierijke spekulaties.
Globaal samengevat, kan men zeggen, dat de geschiedwetenschap in
haar b r o n n e n k r i ti e k zich in toenemende mate specialiseerde tot een vak
technische wetenschap, in haar J e i t e n i n t e r p r e t a t i e daarentegen onder de
bekoring leefde van een romantisch en idealistisch historisme. In vele
landen, doch vooral in Duitsland, bleken historici van wereldnaam in
mindere of meerdere mate gegrepen door deze nieuwe denkbeelden en
methodologische inzichten (Niebuhr, Michelet, Carlyle, Von Ranke).
Hierdoor nam de invloed van het historisme uiteraard nog toe. Zoals het
vroegere rationalisme was voortgestuwd door de suksessen van de
mathematische fysika, zo kon het historisme zich lange tijd laten mee
voeren door de suksessen van de historika, die de geïdoliseerde ge
schiedenis te z i jn e n g u n s t e leek te ontsluiten.
De verheffing van het nieuwe wetenschapsideaal (2)
Heeft men de 1 7e eeuw wel de eeuw van de natuurwetenschap genoemd,
met enig recht zou men de 1 9e eeuw kunnen aanduiden als eeuw van de
geschiedwetenschap. Vanaf de tijd der Romantiek leerde de westerse
wereld zichzelf eerst waarlijk met nieuwe ogen bezien dank zij de
kritisch-genetische methode: zij was noch middelpunt, noch hoogtepunt
van menselijkheid en beschaving, doch slechts een enkel sieraad uit de
ongekende rijkdom aan beschavingskringen, die in de boezem van de
tijd verscholen gingen of aan gene zijde van de aardbol hun 1 ooo-jarige
tradities tot nu toe in stand hielden. En de glans der eeuwigheid, die de
Aufklärungsfilosofie over haar redelijkheidsidealen had uitgespreid, ver
bleekte in het licht der historie. Haar „bovenhistorische” idealen bleken
niets anders te zijn dan geëxtrapoleerde denkbeelden van de westerse
kultuurmens uit de eeuw der Verlichting.
Zo heeft juist het vakhistorisch onderzoek de „Einmaligkeit” en relativiteit van het westers denk- en samenlevingspatroon systematisch onthuld

en de historistische zelfkennis en wereldoriëntatie in de hand gewerkt.
Kan het nog bevreemden, dat het historisme de historikale denkwijze
tot de bij uitstek wetenschappelijke denkweg verhief? Ja, we kunnen
thans dit de grote geestesdaad van het historisme noemen, dat het naast en
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tegenover het reeds lang vigerende wetenschapsideaal van de mathematische
natuurwetenschap de geschiedwetenschappelijke denkwijze als een nieuw algemeen
model van wetenschapsbeoefening en werkelijkheidsbenadering heeft geïnaugureerd.
Wel zal de historie-wetenschap zich na i 8 jo afwenden van het
romantisch-idealistische historisme. Zij zal de „ideeën” niet langer nemen
als leidraad voor de geschiedschrijving. Zij wil dan zo onbevooroordeeld
mogelijk worden en de historische feiten zelf laten spreken. Onder de
invloed van het positivisme gekomen, gaat zij vooral aandacht schenken
aan de sociaal-ekonomische faktoren in de geschiedenis, ook buiten het
kamp van het zg. historisch materialisme. In het tweede deel van dit
boek hoop ik echter aan te tonen, dat deze min of meer o.i.v. het
positivisme ontwikkelde vaktechnische, sociologische en hoe langer hoe
meer komprehensieve benaderingen van de geschiedenis het historisme als
zodanig niet doorkruist, wel omgebogen en geradikaliseerd hebben1 .

O.J

WAT

IS

„HISTORISME” ?

Oorzaken van de huidige begripsverwarring (i)
De vraag rijst thans, wat er bij dit alles nu precies onder „historisme”
verstaan moet worden. Hoe wordt er in het algemeen met deze term
niet geschermd en geïnsinueerd; wat wordt er niet mee goedgekeurd of
afgewezen! Menigeen, die anderen „historisme” toeschrijft, verdient
volgens derden hetzelfde predikaat123.
De vraag naar de betekenis van „historisme” klemt temeer, wanneer
men bedenkt, dat de term historisme van vrij recente datum is : Meinecke
heeft haar voor het eerst aangetroffen in 1879 (bij K. Werner) en 1884
(Carl Menger)3 . Bij Troeltsch kwam ik het woord voor het eerst tegen
1 In de konceptie van August Comte, de grondlegger van het positivisme, is trouwens reeds een
stuk historisme verwerkt (nader 4. i . i).
2 Terecht merkt Karl Heussi op, dat de theoloog Emil Brunner, geharnast bestrijder van het
historisme, zélf een historist is naar het oordeel van Heinrich Rickert, als deze schrijft: „W ir
lehnen . . . auf das entschiedenste, auch in Bezug auf die religionsphilosophische Probleme, jeden
Historismus ab, das heisst, w ir halten es nicht für gerechtfertigt, wenn man von irgendeiner his
torisch gewordenen Religion sagt, dass sie für immer die einzige Religion bleiben müsse” , K.
Heussi, Die Krisis des Historismus 9. Hoe kompleet de begripsverwarring is, mag hieruit blijken,
dat elders door Smit weer wordt opgemerkt, dat Rickert juist in déze passage het historisme im
pliciet huldigt en aanvaardt, M. C. Smit, art. Historisme en antihistorisme, in: Wetenschappelijke
bijdragen — Vollenhoven p. 1 61 . Zi e ook 3. 2. 1 .
3 F. Meinecke, Die Entstehung des Historismus 1 . Kuypers heeft gewezen op het gebruik van het woord
„historisme” bij Nietzsche in Der Wille zur Macht, aforisme 10. De chronologische omzetting van
dit materiaal door Karl Schlechta wijst echter uit, dat de term eerst in de loop van de jaren tachtig
is ontstaan, zie: Aus dem Nachlass der Achtzigerjahre, in: Werke III 529. Vermoedelijk iets vroeger
is de term „Historizismus”, die ik meer terug in deze „Nachlass” vond, Werke lil 479 (aforisme
4 15 ). Vgl. K . Kuypers, Verspreide Geschriften I 70.
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in een artikel van 18961 . Pas omstreeks 1900 begon de term in te
burgeren om allengs — m.n. door de werken van Spengler en Troeltsch
— tot een filosofisch modewoord te worden, dat tegenwoordig niet
meer valt weg te denken uit het wijsgerig en wetenschappelijk begripsapparaat12.
Uit het bovengegeven overzicht is in elk geval gebleken, dat het his
torisme alles te maken heeft met het centraal stellen van de historie en
historiewetenschap, zoals dat reeds in het Romanticisme van de achttiende
eeuw begon. Hiertegen mag niet als bezwaar worden aangevoerd, dat de
bedoelde term pas een eeuw later ontstaan is. Onder de indruk van déze
bedenking wilde Karl Heussi onder historisme slechts verstaan „die
Geschichtsschreibung der Zeit urn ipoo”, in de mening zo de juiste ter
minologische aansluiting gevonden te hebben bij het toentertijd gewordene3 4
. Nu wil de ironie der geschiedenis, dat Werner, die (wal
Heussi niet wist) als een der eersten van historisme ging spreken, hiermee
de filosofie van Vico kenschetste* ! Gebeurt het overigens niet vaker, dat
er een term gemunt wordt, die onmiddellijk aanslaat, omdat hij in staat
blijkt te zijn een historische struktuur of beweging, soms van eeuwen
terug, in een enkel begrip te omvatten? Hebben niet termen als „contra
reformatie”, „renaissance” en „hellenisme” pas met resp. Ranke,
Burckhardt en Droysen hun voor ons min of meer gestandaardiseerde
betekenis verkregen? Bovendien is het een niet te miskennen feit, dat
historisten van naam, zoals Meinecke en Mannheim (om van Troeltsch
nog maar te zwijgen) de oorsprong van de geestesbeweging waarin zij
stonden hebben aangewezen in het laat achttiende-eeuwse verzet tegen
het boventijdelijke, natuurrechtelijke denken van de Verlichtingsfilosofie5.
Tenslotte nog dit: als Heussi naderhand inhoud wil geven aan zijn geest
loze definitie, stelt hij, dat rond 1900 de geschiedenis werd gezien als
„Objekt an sich” en bij haar bestudering een meer metafysische, „geistesgeschichtliche” interpretatie ontbrak6. Deze typering is in haar algemeen
heid amper juist te noemen, maar ook afgezien daarvan, waar blijft de
door hem zo begeerde aansluiting bij het historisch gewordene, indien
in ieder geval Troeltsch, historist y.&~’ ÈE,o//)v, gemeten naar de maat
1 Art. Die Selbständigkeit der Religion, in: Z.Th .K . 6(1896) 208. Vaak heeft Troeltsch zich beholpen
met termen als „geschiedfilosofisch idealisme” , historisch evolutionisme,,”, „universeelhistorische
ontwikkelingsidee” etc..
2 Een historische analyse van het gebruik van de term geeft Heussi in zijn Krisis des Historismus.
3 K. Heussi, Krisis des Historismus 20.
4 Iets soortgelijks vinden we bij Nietzsche. Hij heeft de term „Historizismus” gebruikt met het oog
op H egel! Cf. F. Nietzsche, Werke III 479, 486.
5 Vgl. bijv. F. Meinecke, Entstehung des Historismus 2 sqq en K. Mannheim, Essays on the sociologv of
knowledge 8 j.
6 K. Heussi, Krisis des Historismus 39 sq, 90 sq.
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van deze omschrijving, zich allesbehalve een historist had mogen noemen!
Het inzicht in wat met de onderhavige term gaande is, wordt ook
steeds weer vertroebeld door allerlei negatieve en diskwalificerende bij
geluiden, die men bij de aanwending van het bewuste woord kan be
luisteren. In allerlei wetenschappelijke polemiek laat men plotseling
het woord „historisme”, soms ook „historicisme” , vallen om eigen
systematisch of ideëel gezichtspunt tegenover een historische argumen
tatie veilig te stellen, zonder dat evenwel duidelijk wordt, waarom dit
historisme nu zo afkeurenswaardig is. Men denke aan dit al te vlotte
woordgebruik in de kerugmatische theologie in haar verweer tegen de
historische „Leben-Jesu-Forschung” of tegen de opvattingen van
Schleiermacher, Ritschl, Troeltsch etc. Historisme is momenteel een
woord, dat konnotaties wekt met een vermoeiende overgespecialiseerdheid, met een ondraaglijke ballast aan historische kennis, met een speelse,
begrijpende, vrijblijvende invoeling in welke historische situatie ook, met
een in- en uitpratend relativisme, met skepsis en geestelijke onmacht,
doch zijn eigenlijke inhoud is vaak niet meer dan de vage variërende
tegenhanger van wat men zelf als vast uitgangspunt gekozen heeft.
Deze negatieve nevenwerking is zo sterk, dat, als we letten op de
literatuur over Troeltsch, we steeds weer de voorstelling tegenkomen,
alsof hij het historisme zo graag zou hebben willen overwinnen1. Die voor
stelling is in haar algemeenheid beslist niet waar! In werkelijkheid heeft
Troeltsch het historisme erkend als een fundamentele verworvenheid
van de westerse kuituur, waarachter men niet kan terugkeren en waarvan
men de konsekwenties slechts moedig onder de ogen moet zien. Wel
verwerpt ook hij het historisme, waar het zich voordoet in allerlei
negativistische vormen (zie
Men moet het bijkans een fatale vergissing noemen, dat een serie12
1 Z ie : F. J . von Rintelen, Der Versuch einer Ueherwindung des Historismus bei Ernst Troeltsch (sic!);
idem, Philosophie der Endlichkeit £ 3 ; W . Bodenstein, Neige des Historismus 66, 68, 144, 15 3 , 17 8 ;
Arthur Liebert, art. Ernst Troeltsch, in: Kant-Studien 29 (1924) 362 sq; W . F. Kasch, Die Sozial
philosophie von E. Troeltsch 7, 175’ ; L. v.d. Zanden, Christelijke Religie en historische Openbaring 1 1 8 ;
D. Freisberg, Das Problem der historischen Objektivität in der Geschichtsphilosophie von E. Troeltsch
2S* 3 °» F* Heinemann, Neue Wege der Philosophie 21 0, 2 1 9; K. Herberger, art. Historismus und
KairoSy in: Theol. Blätter 14 ( 1 9 3 1 2 9 , 1 33.
2 Wanneer Troeltsch aan het eind van zijn leven het historisme, ook in de authentieke vorm
waarin hij het aanvaardt, ziet uitlopen op een gevaarlijk nihilisme, zoekt hij niet naar de opheffing
van het historisme, doch naar iets wat „die Uebermacht des Historismus brechen kann”, naar een
„philosophische Bewältigung des Historismus” , Ges. Sehr. III 71 9, 1 1 3 . Slechts eenmaal (bij mijn
weten) gewaagt hij van de overwinning van het historisme, doch bedoelt dan de overwinning van het
aan het historisme ontspringend relativisme, art. Zufälligkeit der Geschichtswahrheiten in: Der Leuchter 4
(1923) 4£, vgl. 40! Zie ook Ueherwindung des Historismus 44. Terecht heeft C. Antoni opgemerkt:
„It is an error to think that he ( i.e .: Troeltsch) ever conceived of himself in a struggle against
„historicism” per se; he was only engaged in a fight against „unlimited historicism” , From history
to sociology 48.
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voordrachten, die Troeltsch als gastkolleges aan Britse universiteiten
had willen geven, reeds kort na zijn dood verschenen zijn onder de mis
leidende titel Der Historismus und seine Uebenvindung (1924). Heussi heeft
zich verwonderd afgevraagd: „Stammt dieser Titel von Troeltsch selbst ?
Het antwoord op deze vraag vond ik in het voorwoord van de onlangs
herdrukte engelse vertaling, die door de Troeltsch-kenner Baron von
Hügel nog in 1923 verzorgd werd en van de aantekening voorzien: „Dr.
Troeltsch left no indication concerning a common titlefor these lectures"2, een
opmerking waarvan in Duitsland niet of nauwelijks nota is genomen.
Tot slot moet ik nog één omstandigheid vermelden, die de klare zinbepaling van „historisme” bemoeilijkt heeft en die tevens de ondertitel
van de hier geleverde studie nader verklaart. Het historisme is als
konkrete wereldbeschouwing zelf niet buiten het proces van de ge
schiedenis gebleven ! Het heeft een eigen interne en externe ontwikkelingsgang
doorgemaakt. Van een interne ontwikkeling kan gesproken worden, omdat
aan het historisme een inwendige problematiek eigen is, die de konsekwenties van het uitgangspunt eerst langzamerhand zou ontvouwen. Maar
dat is het enige niet. Het historisme, waarvan wij de ontstaansgeschiedenis
in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw geschetst hebben,
zou zich aldra gekonfronteerd zien met nieuwere wijsgerige richtingen,
m.n. van sociologisch-positivistische, neo-kantiaanse en irrationalistische
aard en het zou met deze richtingen moeten klaarkomen! Zodoende is
er mede dank zij deze invloeden van buitenaf3 een geweldige dynamiek
in het historisme ontstaan, die — bij mijn weten — nog nimmer voor
werp van nauwgezette analyse is geworden*. Ook de onderhavige studie
zou voor de bedoelde taak te omvattend worden. En tóch handelt zij
over de dynamiek van het historisme . . .
De dynamiek van het historisme en de wijsgerige
ontwikkelingsgang van Ernst Troeltsch (2)
Wie zich verdiept in het denken van Troeltsch, zoals hier beoogd wordt,
zal tot de verrassende konklusie komen, dat het historisme, waar Troeltsch
zich in latere jaren expliciet mee bezig hield, praktisch van meetaf aan1234
1 K. Heussi, Die Krisis des Historismus 14.
2 E. Troeltsch, Christian Thought: lts History and Application 1 1 .
3 G rif geef ik toe, dat men slechts tot op zekere hoogte van externe invloeden kan spreken. Positivisme,
neo-kantianisme en irrationalisme bestaan voor een niet gering deel uit konsekwenties en kontrastwerkingen van het idealistisch historisme.
4 Een van de beste voorbereidingen hiertoe is ongetwijfeld het briljante derde hoofdstuk (van
meer dan 400 pag. !) uit Troeltsch’ Ges. Sehr. III, getiteld : Ueber den historischen Entwickelungsbegriff
und die Universalgeschichte.
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(vanaf 1 89 ^) de diepere drijfveer van zijn denken is geweest. En ook, dat
dit historisme hem rusteloos voortjoeg naar steeds verdere, steeds konsekwentere toepassingen1 . Troeltsch is zich de interne dynamiek van het
historisme terdege bewust geweest: „Die historische Methode . . . ist
ein Sauerteig, der alles verwandelt” 2. „Die innere Logik der einmal
angewendeten (seil: historischen) Methode zwingt vorwärts” (II 737).
Voorts dient men zich te realiseren, dat ook andere, min of meer
externeJaktoren op zijn historistische grondovertuiging hebben ingewerkt.
Aanvankelijk georiënteerd aan de grote duitse idealisten (Kant, Fichte,
Schleiermacher), zocht hij weldra aansluiting bij het neo-kantianisme van
Windelband en Rickert. Vervolgens onderging hij bewust de invloed
van de sociologische zienswijze van Max Weber, met wie hij in een zeer
intensief kontakt heeft gestaan. Aan het eind van zijn leven naderde hij
het irrationalisme van Bergson en nog andere moderne stromingen. Al
deze kontakten hebben zijn denken uitermate bevrucht en voort
gestuwd3 .
Men zou met enig recht kunnen zeggen, dat de dynamische gang van
het historisme vanuit de 18e naar de 20e eeuw zich in versneld tempo
heeft herhaald in het denken van Troeltsch en dat zijn wetenschappelijk
werk zodoende tot op zekere hoogte exemplarisch is geworden voor heel
de geschiedenis van het historisme4.
Nadere begripsbepaling (3)
Nu kom ik terug op de term „historisme” . Willen we de bedoelde
dynamiek niet uit het oog verliezen, dan zullen we de betekenis van1234
1 Het onderzoek naar de ontwikkelingsgang van Troeltsch is eigenlijk pas de laatste jaren (Bodenstein, Drescher, Lessing) goed van de grond gekomen. Een min of meer genetische aanpak vindt men
o.a. reeds bij Von Rintelen, Antoni, Herberger (bij lg. sluit de diss. van D. E. Milleraan) en naderhand
ook bij Benckert (zie lit. opgave). Meestal wordt een drie- of vierdeling gemaakt, die nogal variëert; het radikalisme van Troeltsch’ laatste fase wordt in zijn eigensoortigheid nergens onderkend.
Het grote werk van Walther Kühler uit 1941 gaat aan de wordingsgeschiedenis van T . nog nage
noeg geheel voorbij. Beslissend voor het genetisch onderzoek is, of men bij alle wisseling óók
recht doet aan de kontinuïteit in Troeltsch’ ontwikkeling. Dat ik deze kontinuïteit zie liggen in
het historisme als drijvend grondmotief, onderscheidt mijn studie het meest van die van anderen.
Al schrijvende kan ik dit inzicht pas aannemelijk maken. Het vindt m .i. in vele opzichten een zake
lijke bevestiging in het korte maar indringende artikel van Paul Tillich, die T. van nabij gekend
heeft: Ernst Troeltsch f . Versuch einer geistesgeschichtlichen Würdigung, in : Kant-Studien 29 (1924)
3£ ï sqq.
2 Ges. Schriften II 730. Een dergelijke verwijzing naar Troeltsch’ Ges. Schriften wordt voortaan
kortheidshalve in de tekst zelf opgenomen en wel in de vorm van (II 730) e.d..
3 Zie m.n. art. Meine Bücher, in: Ges. Schr. IV 3 sqq.
4 Dit is overigens minder toevallig dan bij oppervlakkige beschouwing gedacht zou kunnen worden.
Het hangt voor een niet gering deel samen met de historistische opvatting, dat de aanloop tot alle
waarachtige kultuurvernieuwing vanuit de gang der kultuurhistorie genomen moet worden
(Bergson: „s’ installer dans le mouvement”). Dus ook het denken ontwikkelt zich slechts door
de denkgeschiedenis heen!
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„historisme” niet zo eng mogen nemen, dat ze slechts op één enkel
stadium van zijn ontwikkeling toepasbaar is en anderzijds niet zo ruim,
dat het geprononceerde karakter van deze term vervlakt en hij verwordt
tot een filosofisch invektief. Ik versta dan onder „historisme” die wijsgerigwetenschappelijke en praktisch-ethische levensopvatting die tot onbetwistbaar
uitgangspunt genomen heeft de gedachte, dat de geschiedenis, in de zin van
kultuurhistorische ontwikkeling, een totaalproces is dat heel het typisch-menselijk
bestaan met al zijn waarden en normen intrinsiek bepaalt en omvat en dat
derhalve het historisch denken — steunend op de historisch-kritische wetenschapsmethode — de eigenlijke sleutel vormt die ons tot deze werkelijkheid toegang
verschaft1 . Men zou het historisme kort kunnen aanduiden met het woord
„kultuurhistorisch evolutionisme”. Bijkomend voordeel van deze formulering
is, dat men de vraag naar de verhouding van dit evolutionisme tot het
biologisch, sociologisch en kosmologisch evolutionisme in beginsel reeds
aan de orde stelt zonder overigens op haar beantwoording vooruit te
lopen.
Niet zonder opzet kreeg dit werk als titel mee: „tussen historisme en
relativisme”. Voor de latere historisten was dit nl. de kwellende vraag,
of het historisme in zijn rusteloze dynamiek niet als door een „ehernes
Gesetz"1
2 getrokken werd naar de steile afgrond van het relativisme.
Dilthey heeft gekampt met de „Anarchie der Werte”, Spengler daarentegen
heeft de onverbiddelijke „Untergang des Abendlandes” heroiek willen
ondergaan. Nergens echter legt de bange droom van de ondergang van
de westerse kuituur en tegelijkertijd de titanische worsteling om haar
behoud zozeer beslag op ons als in de levensarbeid van Ernst Troeltsch.
Tussen historisme en relativisme . . . Dat is de plaats waar hij — als een
gevierde maar ook als een vereenzaamde strijder — heeft gestaan en
heeft willen staan. Het historisme, als de toe te juichen of te betreuren,
in ieder geval als de te eerbiedigen grens, waarachter de westerse mens
niet meer op zijn schreden kan terugkeren. Het relativisme, als de dodelijke
dreiging voor Christendom en kuituur, voor humaniteit en innerlijke
beschaving — kortom: de chaos.3
1 Uiteraard spelen in een dergelijke omschrijving systematische gezichtspunten een rol, zonder
dat deze hier echter ontvouwd kunnen worden.
2 W. Bodenstein, Neige des Historismus i8ÿ.
3 Zojuist, bij het gereedmaken van de drukproeven, krijg ik nog een verrassend art. van Erich
Rothacker, Das Wort „Historismus” , in: Z .D .W . 16 (i960) 3-6, onder ogen, waarin hij de bewuste
term bij denkers als Eugen Düring (1866), I. H. Fichte junior (18^0) en Ludwig Feuerbach (1839)
aanwijst, hem 00k als zelftypering terugvindt bij Carl Prantl, de grote historikus der logika (18^2)
en Chr. J. Braniss, leermeester van graaf Yorck von Wartenburg (1848). Hij heeft het woord
„Historismus” of „Historism” zelfs gevonden in de romantische literatuur aan het eind van de 18e
eeuw: Novalis (1798/99), Fr. Schlegel (1797). Men mag verwachten, dat verder onderzoek de
romantische oorsprong en de dienovereenkomstig te duiden strekking van het woord zal bevestigen.

HOOFDSTUK I
TROELTSCH’ AANVANKELIJKE
B E D E N K I N G E N T E G E N HET HISTORISME
( 1 8 9 3 — i 894)

I .l

INLEIDING

OP

TROELTSCH

Biograßsche notities (1)
Op i 7 febr. i 865^ werd Ernst Peter Wilhelm Troeltsch1 als zoon van een
arts in het plaatsje Haunstetten bij Augsburg geboren. Reeds op jeugdige
leeftijd ontwaakte bij hem een intense belangstelling voor de geschiedenis
en leerde hij de wereld met historische blik te bezien. Hij werd vooral
geboeid door de grote kultuuridealen uit de westerse beschaving. Deze
historische denkwereld werd gevoed door de klassieke opleiding, die
hij aan een Beiers gymnasium genoot.
Vanuit zijn ouderlijk huis was Troeltsch tevens vertrouwd geraakt met
geheel andere ideeën, met de denkbeelden van natuurwetenschap en
fysiologie. Langs deze weg kwam hij onder de indruk van allerlei
naturalistische theorieën. Spoedig werd voor hem de vraag akuut, hoe
beide denkwegen zich laten verbinden. Hoe voegt de wereld, die zich in de
ontwikkeling van de kuituur aan ons vertoont, zich samen met die
andere wereld, waarvan het beeld in de natuurwetenschappen geschetst
wordt?
M ein E rk en n tn isw ille w ar von früher Jugend an au f die historische W elt g e 
rich te t, ganz ähnlich w ie bei D ilth ey . . . .

Für die N aturw issenschaften sorgte

das Elternhaus, das Haus eines A rztes, d er m ich gern zum M ediziner machen
w o llte und frühzeitig in naturw issenschaftliche Beobachtung und Sam m lung
hineintrieb . . . .

So kam

es, dasz ich von Anfang an alle h isto risch -ku ltu r

philosophische Problem e im Rahm en eines naturw issenschaftlichen W eltbild es
sehen lernte und die Ineinanderfassung beider W elten als brennendes th eo 
retisches und praktisches Problem zugleich empfand (IV 3 sq).

Troeltsch was overigens niet de enige, die met dit vraagstuk worstelde.
Het was veeleer het grondprobleem van zijn tijd. De grote spekulatieve
1 Zijn volledige naam treft men zelden aan, vgl. echter Albert Dietrich, D .J.B . V (Das Jahr
1 9 2 3 )> 1 930, s.v. Troeltsch.

stelsels van de nakantiaanse idealisten waren na 1850 in Duitsland ineen
gestort. Het daarop volgende positivisme had het wetenschappelijk
onderzoek nauwgezet ingeperkt tot de gegeven feiten van het natuurlijk
en maatschappelijk gebeuren. Voor de positivisten was alle verder
reikende kennis spekulatie, dus kontrabande. Men wilde slechts feitelijke
kennis van de fysische en sociale werkelijkheid om deze door techniek
en organisatie te beheersen en dienstbaar te maken aan de welvaartsdoeleinden van de mens en de vooruitgang van de kuituur. Materialisme en
Marxisme hadden zich bij deze opzet aangesloten. En het Darwinistisch
evolutionisme, spoedig populair in heel Europa, paste wonderwel in dit
positivistisch vooruitgangsgeloof, dat overal aansloeg, doch anderzijds
niet naliet reakties op te roepen.
Omstreeks de jaren tachtig kwam er een kentering. De vragen naar
de draagkracht van het denken, de waarden van het leven en de zin van
de kuituur werden met vernieuwde kracht gesteld. Velen hadden het
gevoel, dat het naturalistisch denkpatroon van de positivisten hen
wereldbeschouwelijk in de mist had gelaten. Een idealistische kultuurhlosohe kreeg nieuwe levenskansen, doch slechts in een verbitterde
strijd met het positivisme, dat zich niet meer van zijn eenmaal ver
worven plaats liet dringen. Dit nu was het strijdtoneel, waarop de jonge
Troeltsch zich geplaatst zag en waar hij de fronten ging aftasten.
Es gab also Anlasz genug, sich seiner Haut zu wehren, und das in jenen Jahren
übliche Schwanken zwischen Materialismus und Idealismus verschiedener Art
war mir nur allzufrüh vertraut (IV 4).

Bij de aanvang van zijn universitaire studie koos hij in eerste instantie de
theologie, die hem meer dan enige andere wetenschap toegang leek te
bieden tot wijsgerig-metafysische èn historische problemen. De stand
van de officiële wijsbegeerte was toentertijd dusdanig, dat ze hem — naar
zijn eigen woorden — weinig aanlokte. Zo vertrok hij in de winter van
1 88 3/’ 84 voor theologisch onderricht naar Erlangen. Hierbij moet worden
opgemerkt, dat hij Erlangen eerder gekozen zal hebben vanwege zijn
geografische dan principiële ligging. Voor de konservatief-lutherse
orthodoxie van de Erlanger theologie kon hij slechts een gereserveerde
achting opbrengen. Zij was z.i. achterhaald door nieuwe problemen,
nieuwe opvattingen, nieuwe idealen, die deels vanuit het romantisch
idealisme, deels vanuit het natuurwetenschappelijke of politiek-sociale
denken de duitse geesteswereld waren binnengestroomd.
In der Theologie hatte man damals so ziemlich den einzigen Zugang zur Meta
physik und aüszerst spannende historische Probleme zugleich (IV 4).
Die damals sehr bedeutende Fakultät der Frank, Zezschwitz, Zahn vermochte uns
(seil: Troeltsch und seinem Freunde Wilhelm Bousset) wenig an zu ziehen. Wir
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Katten vor den Herren einen kühlen Respekt und empfanden sie wie Altertümer
aus der Zeit des Deutschen Bundes, als Reste des Kampfes zwischen Neupietismus
und Aufklärung. Unsere Interessen waren andere, teils die der politisch-sozialen
Zeitprobleme, teils die der damaligen naturwissenschaftlichen Weltanschauung.
Das Erstere galt mehr von Bousset, das Zweite mehr von mir. Und überdies waren
wir jung, schwärmten, dichteten, wanderten, lasen Romantiker, Fichte,
Carlyle1).

Kort daarop ging hij naar Göttingen. Hier geraakte hij in de ban van de
scherpzinnige systematische denker Albrecht Kitschi. Deze gaf hem een
diep inzicht in de ontwikkelingsgang van het christelijk dogma en in de
geschiedenis van de Reformatie. Doch niet alleen aan zijn godsdienst- en
kultuurhistorische interesse kwam Ritschl tegemoet. Ook in systematisch
opzicht vond Troeltsch bij hem baat. Ritschl bracht hem de Kantiaanse
grondonderscheiding van weten en geloven bij en overtuigde hem aan
vankelijk van zijn theologisch uitgangspunt ( 1 . J . 3) .
Ondertussen bleef hij met vele wijsgerige vragen zitten, ook met be
paalde metafysische en geschiedwijsgerige bedenkingen t.o.v. Ritschl123.
M.n. zocht hij rusteloos naar een antwoord op de oude vraag, hoe de
legitimiteit en zelfstandigheid van het religieus-geestelijke leven ge
waarborgd kan worden tegenover de imponerende kausaliteitsredeneringen van het naturalisme. Bij de theologen vond hij geen bevredigend
antwoord. Reeds in Erlangen door Gustav Clasz op Lotze geattendeerd,
stort hij zich dan op de wijsgerige geschriften van deze universele denker,
die decenniën lang in Göttingcn gedoceerd had^.
ln diesen Fragen hatte mich gleich anfangs mein Erlanger Lehrer Gustav Clasz
sofort auf Lotze hingewiesen, und damit hatte ich sofort das Studium der
Originalschriften von Kant, Fichte und Schleiermacher verbunden. Lotze aber
wurde zunächst der eigentlich bestimmende Geist (IV f).

Wij zullen weldra zien, hoe de methodische inzichten van deze late
idealist Troeltsch in staat hebben gesteld om met het boven bedoelde
naturalisme enigermate klaar te komen. Voorshands moet ik nog wijzen
op een derde invloedssfeer, waarbinnen het beweeglijke denken van
Troeltsch — niet zonder spanningen met de Ritschliaanse theologie —
zijn weg zocht, die van de godsdiensthistorische school. De nieuwere, his
torische en geschiedfilosofische theologie van de tachtiger jaren prikkelde
zijn historische speurzin en interesse uitermate. Wellhausen en Kuenen,
Hase en daarna ook Harnack werden gretig bestudeerd, ln Göttingen
1 Art. Die „kleine Göttinger Fakultät" von 1890, in: C.W . 34 (1920) 282.
2 E. Troeltsch, Das Historische in Kants Religionsphilosophie (1904) p. V sqq, vgl. 00k 2 . 1 . 1 .
3 Lotze was niet — zoals Troeltsch in zijn autobiografie Meine Bücher zegt (Ges. Sehr. IV g) —
„gerade, als ich nach Göttingen kam” , doch reeds in 1881 naar Berlijn vertrokken.
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kwam Troeltsch vooral onder invloed van de grillige, indrukwekkende
persoonlijkheid Paul de Lagarde, die zijn historische onderzoekingen
inspireerde en verrijkte met een nieuwe filologische benaderingsmethode.
De Lagarde en niet te vergeten Bernhard Duhm dreven hem en andere
jongeren (Bousset, Wrede, Gunkel, Eichhom, Rahlfs, Hackmann) in de
richting van de „Religionsgeschichte”1 . Achteraf kan men zeggen, dat
niet Lotze en Ritschl doch deze historische denkers de grondrichting
van Troeltsch’ ontwikkelingsgang bepaald hebben.
Het was in deze studentenjaren, dat Troeltsch in jeugdige overmoed
begon te zoeken naar een alomvattend ontwikkelingsbeeld van de
religies in het nog bredere raam van een geschiedenis van het menselijk
geestesleven, — een bovenmenselijk probleem! Maar ook ingeperkt
tot de samenhangen van Christendom en europese beschavingsontwikkeling was het onderwerp amper te overzien. Aldra moest hij zich
grotendeels koncentreren op de kardinale vraag naar de eigentijdse ver
houding van christelijke religie en moderne, gesekulariseerde kuituur
met al haar tegenstellingen. Hoe was deze gespletenheid in de nieuwere
geschiedenis ontstaan? Ontelbare historische studies van Troeltsch
cirkelen om deze brandende kwestie. In dit kader paste ook het thema
van zijn „Habilitationsschrift” Vernunft und Ofjenbarung bei Johann Gerhard
und Melanchthon, dat hij — na een eenjarig vikariaat te München — in
1891 aan de fakulteit te Göttingen voorlegde.
Reeds een jaar later, op 27-jarige leeftijd, werd Troeltsch buitenge
woon hoogleraar te Bonn. Vervolgens bekleedde hij vanaf 1894 een ordi
nariaat in Heidelberg. Hier doceerde hij — evenals tevoren in Bonn —
systematische theologie en annex hiermee ethiek. In 1 91 0 kreeg hij
tevens een leeropdracht voor wijsbegeerte. Ook publicistisch werd het
terrein waarop hij zich bewoog steeds breder. Als theoloog, godsdiensthistorikus en godsdienstfilosoof was hij voor vele jongeren de inspireren
de leider. Maar ook op het gebied van kultuurgeschiedenis, kultuurfilosofie en ethiek en later op de terreinen van godsdienstsociologie,
methodologie en filosofie der geschiedenis verwierf hij naam en inter
nationale bekendheid.
Het was maar niet een onbegrensde kennisdrift, die hem zulke
gigantische studies op al deze terreinen deed aanvatten. Zij werden veel
eer gevergd door de zaak zelf, door het prangende vraagstuk van het
moderne leven met zijn gespletenheid en geestelijke ontworteling.
Alles hing hier immers met alles samen! Hoe is de betekenis van het
Christendom te verstaan zonder een totaalbeeld van het religieuze leven?
1 A rt. C .W .

34 (19 20 )

282.

Hoe is op haar beurt de religie ingeschoven in het geheel van een kuituur
en hoe kan inzonderheid het Christendom in de westerse kuituur ge
reïntegreerd worden? Hoe is voorts onze kuituur geworteld in de
natuurlijke basis van het ekonomisch-sociale leven en hoe verhoudt zij
zich tot de natuurwetenschappelijke werkelijkheid? Ja, hoe is uit
eindelijk de totaalkonstellatie van onze beschaving voortgekomen uit de
schoot van het verleden: waar is haar opgang en haar neergang begonnen
en hoe vinden we in de vlietende stroom der geschiedenis houvast en
een sterke, geïntegreerde levensvorm terug? Kortom, het was het
historisme, dat Troeltsch uitdreef tot alsmaar omvattender studies.
Zo gezien is Troeltsch nooit een echte vaktheoloog geweest. Gekonfronteerd met de nood van de moderne kuituur noemde hij reeds in een
van zijn eerste publikaties het gros van de theologische diskussies „ein
Kinderzank im brennenden Hause” (II 238). Veelzeggend is ook de toe
lichting, die hij achteraf gaf op zijn overgang naar de universiteit van
Berlijn (voorjaar 1915), waar hij een zeer uitgebreide wijsgerige leerop
dracht ontving (voor kultuurhlosohe, geschiedfilosofie, godsdienstfilosofie
en geschiedenis der christelijke religie1):
Mit alledem war ich auch öffentlich ein bisschen über die theologische Fa
kultät hinausgewachsen, deren praktische Erziehungsaufgaben ich übrigens
stets mit wärmster Verehrung für den groszen Gegenstand und mit menschlicher
Liebe zu meinen Schülern betrieben hatte . . . . So ist es verständlich, dasz ich
die i g i f sich bietende Gelegenheit, an die Berliner philosophische Fakultät
als Philosoph überzusiedeln, annahm (IV 1 2 sq).12

Puur hlosoof was Troeltsch ook niet bepaald. De aard van zijn denken
drong hem — zoals we nog zullen zien — in de richting van het praktische
en kultuurpolitieke handelen. Reeds te Heidelberg had hij als universiteitsvertegenwoordiger acht jaar zitting in de Badense Eerste Kamer.
Sedert de eerste wereldoorlog werd hij, woonachtig te Berlijn, wel zeer
direkt bepaald en betrokken bij de politiek, bij het politieke en nationale
drama dat zich in oorlog en revolutie over Duitsland voltrok. Vele rede
voeringen en publikaties leggen hiervan getuigenis af. Hoewel een vurig
patriot, sloot hij zich 1 91 7 aan bij de een jaar tevoren opgerichte
„Volksbund für Freiheit und Vaterland”, waarvan hij bestuurslid werd
in een openlijk verzet tegen duitse annexatie-verlangens bij een mogelijke
overwinning. Na de oorlog werd hij aanhanger van de demokratische
1 Cf. W . Köhler, Ernst Troeltsch 331 sq; U. Pretzel, art. E. Troeltschs Berufung an die Berliner Universi
tät, in: Studium Berolinense g o j sqq.
2 De theologische fakulteit had hem graag een nevenopdracht verleend. Vanwege Troeltsch’
radikale inzichten — hij was de erkende systematikus van de godsdiensthistorische school ge
worden — werd dit door de kerkelijke autoriteiten voorkomen, aldus Koehler. Pretzel laat zien,
dat reeds de bevoegde minister hiertegen bezwaar had: geen vermenging van filosofie en theologie!
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partij en als zodanig in 1919 lid van de Pruisische landsvergadering. Van
1919 tot 1921 was hij in een nevenfunktie zo ook parlementair onderstaatssekretaris en staatssekretaris in het Pruisische ministerie van Ere
dienst. Zijn vriendschap met Walther Rathenau, de vermoorde minister
van Buitenlandse Zaken, is bekend1 . Zelfs is er sprake van geweest
Troeltsch kandidaat te stellen voor het Rijkspresidentschap2.
Gelukkig vond dit geen doorgang. Troeltsch was uiteindelijk geen
realistisch politikus, wel een realistisch ethikus, die staat en kuituur
naar vermogen met nieuwe idealen wilde doordringen. Maart 1921
trok hij zich uit de politiek terug om zich weer geheel aan de wetenschap
te wijden. Hij was van oordeel zijn vaderland, ja heel de westerschristelijke beschaving (want om niet minder ging het hem!) het beste
te kunnen dienen met een onthullende diagnose van haar vervlakking en
verval en door haar de noodzaak van een „neue Kuhursjnthese” voor te
houden. Oorlog en revolutie hadden Duitsland ekonomisch en politiek
geruïneerd, en de dreiging daarin besloten ging aan Troeltsch zeker niet
voorbij. Zwaarder torste hij evenwel aan een andere nasleep van de
wereldoorlog: de geestelijke ontwrichting van de westerse wereld. Met
volle inzet van krachten streed hij om het behoud en de vernieuwing van
het grote erfgoed van het Avondland. Plotseling werd hij afgelost van
de wacht. Door longembolie.getroffen, stierf hij de eerste februari 1923.
De vraagstelling (2)
Terug naar vroeger jaren ! In 1893 en ’ 94 verscheen van de hand van
Troeltsch een uitgebreide artikelenreeks: Die christliche Weltanschauung
und ihre Gegenströmungen. Deze Studie is kenmerkend voor de eerste fase
van Troeltsch’ denken, waartoe we ons in dit hoofdstuk verder zullen
beperken. T heologisch gezien nog typisch een Ritschliaan, blijkt hij
wijsgerig sterk onder invloed van Lotze. Hij stelt zich dus nog weinig
zelfstandig op. Daarom is dit ook bepaald niet de meest interessante
periode van Troeltsch’ leven. En toch — , het is de toegangspoort tot de
latere historistische ontwikkeling. Vandaar dat een analyse van Die christliche
Weltanschauung niet achterwege kan blijven.
Dieser ältere Aufsatz . . . enthält die Ausgangspunkte meiner weiteren Ge
dankenbildung und deren Grundansatz so deutlich, dasz er sehr wohl zum
Verständnis dieser dienen kann (II 227).

In een bepaald opzicht is deze studie bovendien wel terdege oorspron1 Vgl. Troeltsch’ art. Walther Rathenau, dem ermordeten Freunde, in: Deutscher Geist und West
europa 2^8 sqq.
2 Cf. W. Köhler, Ernst Troeltsch 292 sqq; W. F. Kasch, Die Sozialphilosophie von Ernst Troeltsch 224.

kelijk, althans karakteristiek voor Troeltsch: in haar openlijke onthulling
van de westerse sekularisatie1 . De moderne wereld lijdt — aldus Troeltsch —
aan het euvel van innerlijke gespletenheid. Sedert de Aufklärung open
baart zich in haar een tweespalt tussen de autonome krachten van
een „diesseitige” kuituur en de totaal teruggedrongen spiritualiteit van
de christelijke religie. Verschraling en desintegratie van de wereldlijke
kuituur zijn het gevolg geweest als ook een schrikbarende religieuze
krisis, waarvan het einde nog hoegenaamd niet inzicht is en die enkel ver
huld wordt achter de fa^ade van de geprivilegieerde positie der kerken.
De eigenlijke remedie voor deze gespletenheid ligt in de herwinning
van een gezonde en zoveel mogelijk integrale levenskonceptie, een
konceptie waarin de veranderde opstellingen en uitkomsten van weten
schap en kuituur en de „christliche Weltanschauung” opnieuw op elkaar
zijn afgestemd. Hiertoe zal er vanuit het gesekulariseerde kultuurleven
een eigentijdse oriëntatie nodig zijn aan de grondnoties der religie, die
bepaald niet samenvallen met een of andere kerkleer of scholastieke
theologie. Hiertoe zullen anderzijds de theologen buiten de enge muren
en kerkelijke bindingen van hun vak moeten treden om zich te werpen
in de grote strijd der publieke meningen. Daar moetnl. positie gekozen
worden en aansluiting gezocht bij die wijsgerig-wetenschappelijke op
vattingen die aan de christelijke grondinzichten tegemoet komen. Hun
onderlinge verbindbaarheid dient te worden aangetoond, dat is de
centrale taak van de theologie!12 De schrikbarende kloof tussen religieus
geloof en moderne wetenschap moet worden overbrugd. Alleen zo kan
de toenemende kulturele vervlakking worden tegen gegaan en tegelijk
de christelijke waarheid, die anders enkel steunen zou op de smalle
voet van de geloofservaring, een bredere zij het ook indirekte be
vestiging vinden.
Diese Zusammenbestehbarkeit (seil: der christlichen Erfahrung und Weltan
schauung mit anderweitig bekannten Tatsachengruppen) nachzuweisen ist immer
der Lebensnerv und das eigentliche Geschäft aller Theologie gewesen . . ..
Hier traten, seit die neue Wissenschaft nach dem Ende der Religionskriege
die des Glaubensstreites überdrüssigen Gemüter gewann und die grosze Kul
turumwälzung des 17. und 18. Jahrhunderts begann, grosze Strömungen
hervor, die ganz neue Tatsachen und Beobachtungen mit sich führten und die
christliche Gläubigkeit vor eine erdrückende Fülle neuer Probleme stellten.
Hier beginnt die schmerzenreiche religiöse Krisis, in der w ir uns mitten inne
befinden, ohne sagen zu können, welches Ende sie wohl nehmen wird, von der
wir nur . . . sagen können, dasz sie auf einen Ausgleich von Wissenschaft und
Religion hinarbeitet. Seitdem entbehren wir die Einheitlichkeit unseres geis
1 Volgens A. J. Nijk, Secularisatie (Rotterdam, 1968) 31 sqq, is T. een der eersten die de sekularisatie-gedachte hanteert als wijsgerig-wetenschappelijke kategorie.
2 Zo reeds Vernunft und Offenbarung (1 891 ) 2 sqq, nader 2 . 1 . 1 .
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tigen Lebens . .
ohne welche eine ruhige beglückende Arbeit an unseren
Aufgaben nicht möglich ist (II 229 sq).1

Het is deze veelomvattende intentie die hem doet vragen: Welke wijsgerig-wetenschappelijke stromingen staan onverzoenlijk tegenover de
„christliche Weltanschauung” en met welke laat zij zich verenigen? Hij
vindt dan aansluiting voor de christelijke grondkonceptie bij bepaalde
idealistische theorieën omtrent de natuur, de moraal, de kunst en de
ontwikkelingsidee (men vergelijke de vier hoofdthema’s van Kants
kritieken). Hij geeft zodoende meteen zijn eigen standpunt bloot inzake
de grote problemen van respekt. metafysika, ethiek, religie en — last
but not least — de geschiedenis. Heel zijn betoog spitst zich toe (reeds
hier!) op het laatste probleem: de vraag naar de legitimiteit van het
historisme.

1.2

METAFYSIKA

OP

KENTHEORETISCHE

BASIS

Het natumprobleem en de
idealistische grondpositie (1)
Troeltsch’ wijsgerige bezinning zet in en moet wel inzetten bij het hem
van jongsaf intrigerende vraagstuk van het naturalisme. Hij moet een
antwoord vinden op de uitdagende naturalistische pretentie, als zou ons
wereldstelsel een gesloten, gedetermineerd systeem zijn, louter door
mechanische wetten gereguleerd. Gesteld dat dit waar was, dan zouden
alle pogingen tot verdieping van de kuituur, tot veredeling van het
menselijk ethos en tot aktivering van de menselijke verantwoordelijkheid
schipbreuk lijden op deze rotsharde logika van de natuur. Hier staat voor
zijn besef niet enkel de kuituur- en godsdienstfilosofie, doch de zin van
heel het menselijk leven op het spel. Wel kan het natuurwetenschappelijk
wereldbeeld niet geloochend worden, doch zijn plaats moet worden
ingeperkt. Te dien einde baseert hij zich op het idealisme van Lotze en
in beginsel op de kriticistische grondpositie van Kant.
Kant had geleerd, dat we de mechanisch gedetermineerde natuur niet
mogen beschouwen als de eigenlijke werkelijkheid, de werkelijkheid
an sich. Het is slechts de fenomenale werkelijkheid. De wetmatige natuur
(zoals wij die kennen) verschijnt pas binnen de geest en bestaat dus dank
zij de geest. Onder alle omstandigheden heeft dus niet de natuur, doch
de geest prioriteit. Alle natuurwetenschappelijke pogingen om de geest
1 Cf. Ges. Sehr. II 324 sqq.
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en zijn inspanningen uit de natuur te verklaren zijn ijdel. Ze zouden de
tak afzagen, waarop de wetenschap zelf gezeten is.
Hier ist es nun aber sehr leicht, zu zeigen, (lasz diese materialistische Wertung
der naturwissenschaftlichen Tatsachen nicht blosz sehr wohl vermeidbar, sondern
total unmöglich ist. Ein Wörtlein kann diesen Gegner fällen, nämlich, dasz
die Natur mit all ihren Gesetzen, wie wir sie kennen, nur in unserem Geiste
existiert und in gewisser Hinsicht geradezu ein Erzeugnis des Geistes, die
Vorstellung desselben ist (11 242).1

Kant, Lotze en de induktieve metajysika (2)
Vanuit dit idealistisch uitgangspunt rijst vervolgens voor Troeltsch de
vraag, of en in hoeverre de menselijke geest kan doordringen in het
verborgen wezen van de natuur. Kant had deze taak — zoals wij eerder
zagen — principiëel onuitvoerbaar geacht. Desondanks bleef hij vast
houden aan het mysterieuze „Ding an sich”, dat aan gene zijde van de
ervaring als haar achtergrond aanwezig zou zijn. De positivisten daaren
tegen, wars van alle spekulatie, verwierpen naderhand deze hypothetische
realiteit van Kant en klampten zich vast aan de empirische werkelijkheid,
d.w.z. aan de positief gegeven feiten met hun samenhangen en wet
matigheden.
Nu had de opmars van de natuurwetenschappen, die — geheel in de
geest van het positivisme — zich methodisch beperkten tot de ervarings
feiten allerwege indruk gemaakt. Ook in de psychologie was deze
methode uiterst vruchtbaar gebleken. Geen wonder, dat dientengevolge
zelfs de late idealisten zich genoopt zagen deze methodologische restrikties
in hun filosofie te verdiskonteren. Dat geldt nu ook voor Lotze. Zelf een
erudiet vakgeleerde (fysioloog en psycholoog), zocht hij het uitgangs
punt van wetenschap èn wijsbegeerte in de gegeven en in de geest ver
werkte ervaring. Toch was hij van oordeel, dat een wijsgerige zijnsleer
hier niet mee mocht volstaan. Zelfs Kant ging hem, door het „Ding an
sich” onkenbaar te noemen, niet ver genoeg. Anderzijds keerde hij zich
in toenemende mate tegen het hegelianisme, dat de ervaringsgrenzen
überhaupt niet eerbiedigde en meende, dat de rede direkt toegang had
tot de grond (beweging) der werkelijkheid. Wat Lotze voor de geest
stond, was iets anders. Hij wilde wel een metalysika, maar dan een die
zich in eerste instantie kritisch baseert op feiten en waarnemingen en
van hieruit voorzichtig de lijn probeert door te trekken naar de diepere
1 In het voetspoor van Kant wijst T. niet alleen de grovere, materialistische varianten van het na
turalisme van de hand, maar ook de meer gemitigeerde vormen, waaronder het in zijn tijd zo
populaire psycho-fysisch parallellisme, dat de geest als parallelle nevenwerking van de materiële
verandering ziet (Fechner c.s.), Ges. Sehr. II 264, cf. IV 6.
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werkelijkheidsgrond, die zich achter de veelheid van verschijnselen en
haar methodische benadering laat vermoeden. Geen deduktieve, doch
zoiets als een induktieve metafysika1 . Voor een dergelijke metafysika nu
is ook Troeltsch geporteerd. Hij spreekt ten dezen van een metafysika
op kentheoretische basis (II 240). Niet ten onrechte. Reeds Lotze zocht het
vertrekpunt voor zijn induktieve redeneringen in de kentheorie. Het
waren in eerste aanzet kenkritische overwegingen, die hem deden tasten
naar het metafysisch wezen van wat aan gene zijde van het ik en zijn
kennis ligt12.
Lotze wees erop, dat de ware crux in deze overwegingen gevormd
wordt door de vraag naar het wezen van de dingen die wij kennen. Op
deze vraag hadden de positivisten geantwoord met een skeptische negering van de kwestie, de idealisten met een degradering van de werkelijke
dingen tot een schijnbestaan (als gedachteninhoud van de menselijke of
goddelijke geest). Lotze was echter van oordeel, dat de realiteit en
wezenlijke eigenaardigheid der dingen zich aan ons opdringt en in onze
kennis zonder meer besloten is. Z.i. komen we aan deze niet te loochenen
stand van zaken slechts dan toereikend tegemoet, indien wij de enige
realiteit waartoe het kennen onmiddellijk toegang heeft, die van de
menselijke geest, op analoge wijze toekennen aan de dingen om ons heen.
Uitgaande van kentheoretische problemen, die reeds Kant aan de voet
van alle menselijke ervaring zag liggen, klom Lotze zo langs de steile tre
den van induktieve en indirekte gevolgtrekkingen met grote omzichtig
heid op tot een leer van albezieling3. Niet alleen de mens, maar alle
stoffelijke dingen mogen we ten diepste (an sich) zien als geestelijke
realiteiten, een gedachtengang, die m.m. ook verdediging vond bij
tijdgenoten als Fechner, Wundt en Von Hartmann.
Fr is heel wat in Lotzes opvattingen, dat ons aan Leibniz herinnert.
Men zou Lotzes konceptie een monadologisch idealisme kunnen noemen,
een idealisme waarbinnen de dingen als geestelijke monaden zijn opgevat,
mits maar duidelijk is, dat deze geestelijke eenheden i.t.t. Leibniz’
„vensterloze” monaden juist in een innerlijke spirituele „Wirkungszusammenhang” staan4.
Het is deze monadenleer, die we bij Troeltsch terugvinden en die ook
bij hem op indirekte gevolgtrekkingen berust. Ook hij beklemtoont, dat
we er in ons kennen van uitgaan, dat de dingen werkelijk en op zich
1 Cf. H. Lotze, Mikrokosmus III 463.
2 Beiden naderen het zg. kritisch realisme, zoals dit door Ed. von Hartmann ontwikkeld werd.
3 H. Lotze, Mikrokosmus III 514-548, m.n. 531 : „diese Annahme der allgemeinen Beseelung aller
Dinge” .
4 „Es ist alles gar nichts Anderes, als ein ewiger allgemeiner innerlicher Strom von Wechselwirkung
in den Dingen” , Mikrokosmus III 5 10.
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bestaan. Vervolgens stelt hij, dat we alle op-zich-zijnde realiteit niet
anders denken kunnen dan analoog aan de enige realiteit, die wij werkelijk
en als van binnenuit kennen: de menselijke geest. Ook de door Lotze
geleerde monadische wisselwerking neemt hij over.
Die Natur und ihre Gesetzmäszigkeit ist also in dem uns gegebenen Weltbild
nur Vorstellung des menschlichen Geistes, aber es gibt Dinge auszer ihm.
Was diese Dinge sind, kann nur indirekt erschlossen werden. Sie sind nur in
Analogie des menschlichen Geistes zu begreifen als für sich Seiendes und müssen
daher in irgend einem Grade geistigen Lebens für sich seiende Wirkungsmittel
punkte sein. Das klingt phantastisch, aber ohne einige Kühnheit kann es bei
solchen Erwägungen nicht abgehen. Es ist der alte Grundgedanke der Monaden
lehre, nur mit der Behauptung einer zwischen ihnen stattfindenden Wechsel
wirkung (II 246).

Overzien wij deze paragraaf, dan blijkt Troeltsch de aanvechtingen van
het naturalisme voorlopig wel zeer rigoureus te hebben afgeslagen door
bij Lotze in de leer te gaan. Immers, heel deze natuurbeschouwing
kulmineert in de opvatting, dat niet alleen in onze kennis der werkelijk
heid, doch ook in het zijn der dingen de geest prioriteit bezit1 . Tevens
leert deze natuurmetafysika, dat Troeltsch methodologisch een tussen
weg gevonden heeft tussen het kantiaanse kriticisme en de hegeliaanse
aprioristische metafvsika. Het is deze aposteriorische en induktieve
methodiek, die in een volgende ontwikkelingsfase ook voor zijn geschiedenismetajysika vruchtbaar zal worden gemaakt en zo zijn historisme
zal gaan karakteriseren.

1.3

TELEOLOGISCHE

ETHIEK

Het ethische motiej achter de monadologie.
De autonomie van de geest (1)
Bij dit alles was voor Lotze zeker ook een ethisch motief in het spel, ja
wellicht was dit voor hem pas doorslaggevend12. Lotze wilde een wereld
beschouwing opbouwen, die evenzeer de innerlijke behoeften van ons
geloofs- en gemoedsleven als onze theoretische inzichten kon bevredigen.
Evenals Kant streefde hij naar een synthese tussen theoretische kennis en
praktisch, moreel besef. Daarom stelde hij zich expliciet de vraag, wat
1 T. wil daarmee overigens allerminst suggereren, dat aan de stoffelijke dingen een even helder
bewustzijn eigen is als aan de mens. Integendeel, dit geestelijke leven kan in intensiteit variëren en
afdalen tot half bewuste of geheel onbewuste niveaus, voorstellingen die we vanaf Leibniz tot in
de jongste literatuur (bijv. bij Teilhard de Chardin) terugvinden.
2 Cf. F. Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie IV 305: „Das für ihn (scil: Lotze) selbst
überzeugendste Moment scheint ein Wertmoment gewesen zu sein.”

toch de zin is van de natuurlijke werkelijkheid, zoals wij die kennen met
haar sterren en planetenbanen, met het rusteloze beweeg van atomen en
elementaire krachten? Of’ heeft zij geen zin en is zij slechts een star
mechanisme, dat loopt zoals het loopt? Dit zou voor ons praktisch
waardegevoel onverdraaglijk zijn. Zo kwam Lotze tot de overtuiging,
dat het universum een middel is in handen van God om het hoogste doel,
het zedelijk-goede, te verwerkelijken. Verwezenlijkt God dan zijn doel
einden met een levenloos instrumentarium, dat onkundig is van eigen
zijn en zin? Ook deze gedachte wierp Lotze van zich. Aldus brachten
zedelijke overwegingen hem eveneens tot de opvatting, dat de kosmos
niet een grotendeels zielloze substantie is.
Bij Troeltsch keert dit ethisch motief pregnant terug. Is het de geest,
die de zin der werkelijkheid beseft, dan is het ook de geest, die deze
zin eerst konstitueert.
So sehr bei der bisher dargestellten Ontologie des metaphysischen Idealismus
logische Erwägungen zu jener Anerkennung der Priorität des Geistes wirksam
waren, so war doch auch das praktische Motiv wesentlich mitbeteiligt, das den
Geist als das Wertvollere, als das den Sinn der Wirklichkeit erst Empfindende
und somit auch Konstituierende anzuerkennen befiehlt (II 249).

Voor Troeltsch’ besef is deze overgang naar de ethiek ook hierom van
gewicht, omdat een monadologische ontologie als zodanig de zelf
standigheid van de geest slechts negatief kan veilig stellen, door zijn
onderworpenheid aan het natuurmechanisme ongerijmd te verklaren.
In ethische zelfbezinning kan echter een koninklijker weg worden be
wandeld. De geest, althans de menselijke geest, kan van eigen souvereiniteit en vrijheid ook positief verzekerd zijn, door zich eigen inhoud bewust
te maken. Pas wanneer wij ons realiseren, dat de geest de door zichzelf
geldende wet van het zedelijke als zelfverplichting met zich meedraagt,
hebben wij zijn vrije verantwoordelijkheid en autonomie tegenover de
gedetermineerde natuur waarlijk herkend en onwrikbaar verankerd.
Hier spreekt Troeltsch geheel in de geest van Kant.
Dieser Freiheitsbegriff ist nicht aus der bloszen Entgegensetzung von Natur
und Geist, sondern erst aus dem Aufweis einer selbständigen Inhaltlichkeit
des Geistes zu entwickeln (II 249).

Het zedelijk doel.
Gevaren van estheticisme en historisme (2)
Toch is Troeltsch’ ethiek niet zuiver Kantiaans. Integendeel, Troeltsch
verwijt de Kantiaanse zedeleer hetzelfde euvel dat z.i. kleeft aan de
scholastieke moraalfilosofie. In de katholieke en protestantse scholastiek
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is vanaf de Middeleeuwen de gedachte heersend geweest, dat de ethiek
diende uit te gaan van de in elk mens ingeboren, natuurlijke zedewet,
die weliswaar haar bevestiging en bovennatuurlijke aanvulling zou
vinden in de goddelijke openbaring, doch in principe ook zonder deze,
wijl met vaste hand in het menselijk geweten gegrift, inzichtelijk te
kennen zou zijn. Een dergelijk intuïtionisme vinden we m.m. ook in
Kants leer van de kategorische imperatief, die immers als de zuivere
vorm van een algemene wet strikt apriorisch te kennen zou zijn.
Troeltsch konstateert ernstige lakunes in deze intuïtionistische
theorieën. Zij plegen nl. uit te gaan van een universele en uniforme
menselijke zedewet. Dientengevolge geven ze zich niet voldoende
rekenschap van wat vooral de engelse empiristen en moralisten aan
gevoerd hebben en sindsdien door psychologie en geschiedwetenschap
bevestigd is: de voor het geestelijk leven en ethisch handelen konstitutieve faktor van het zedelijk doel en de hiermee samenhangende faktor van de
historische verscheidenheid van normen.
Es ist die Entdeckung der Bedeutung des Zweckes für das Sittliche und der tat
sächlichen, äuszerst bunten Verschiedenheit der Imperative (II 2j2).

Troeltsch wijst op verschillende teleologische momenten in het ethisch
handelen. Allereerst vergt het, zoals elke handeling, een morele moti
vatie : deze morele motivatie ligt in de voorstelling van een bepaald
lustgevoel of in een te ervaren goed. Voorts bestaat dit handelen niet
enkel in formele wetskonformiteit: het wil konkrete individuele of
sociale toestanden bewerkstelligen. Vervolgens is het ook niet een aan
eenrijging van afzonderlijke gehoorzaamheidsdaden: het strekt zich veel
eer uit naar een bevestiging van de totale menselijke persoonlijkheid.
Hier komt bij, zoals de ervaring leert, dat de normatieve handelwijze
ook leidt tot normalisatie en verheffing van uiterlijke levensomstandig
heden: tot gezondheid, vrede, orde, rust. Tenslotte is er ook de
menselijke grondovertuiging, dat levensgeluk en zedelijkheid niet los
van elkaar staan: de een moet teleologisch op de ander betrokken zijn.
Al deze finale momenten in het menselijk ethos zullen volgens Troeltsch
onafwendbaar leiden tot een feitelijke verscheidenheid van ethische op
vattingen i.p.v. tot een intuïtieve identiteit van de zedewet. Dit laat
zich ook inderdaad alom historisch bevestigen.
Einmal zeigt die psychologische Analyse, dasz zum sittlichen Handeln so gut
wie zu jedem anderen eine Motivation d.h. die Vorstellung eines zu erreichenden
erfahrbaren Gutes oder einer Lust oder Daseinserhöhung nötig ist . . .. Ferner
zeigt sich, dasz das Sittliche in der Tat auch gar nicht lediglich in der formalen
Unterstellung unter ein Gesetz . . . besteht . . ., sondern in den weitaus
überwiegenden Fällen Herstellung bestimmter Zustände von bestimmtem Sinn
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und Wert für das Einzel- oder Gesamtleben bedeutet . . . . Weiter kommt es
nicht auf die einzelnen Gehorsamsakte . . . an, sondern auf einen sittlichen
Gesamtzustand der Persönlichkeit . . . . Sodann zeigt die Erfahrung, dasz das Han
deln nach jenen Imperativen tatsächlich auch in äuszerer Beziehung die Erreichung
der Lebenszwecke . . . erst möglich macht . . .. Schlieszlich kommt zu alledem
noch die Gesamtüberzeugung, dasz zwischen . . . dem Triebe nach Glück und
Lebensbefriedigung und dem Sittlichen eine innere Verbindung bestehen müsse,
in welcher. . . der Zweckgesichtspunkt irgendwie der übergeordnete ist.
Der Zweck regiert die geistige Welt, wie die Kausalität die der Natur . . ..
Und dem entspricht dann auch die tatsächliche Verschiedenheit der sittlichen
Anschauungen . . . (11 253 sq).

Niet het intu'ftionisme, doch eerst het positivisme met zijn eudemonistische ethiek als ook de goederenleer van het idealisme komen op de een
of andere manier aan deze teleologische struktuur van het ethos tege
moet. Wat de positivisten betreft: zij zien althans dat het zedelijk handelen
doelgericht is. Zij hebben oog voor vele en gevarieerde doelvoorstellingen, die het morele gedragspatroon van mens en groep bepalen. Het
utilitaristisch uitgangspunt van hun ethiek wijst hij echter evenzeer van
de hand als het naturalistisch uitgangspunt van hun kentheorie. Hij wil
staande houden, dat het goede niet gedaan moet worden omwille van
zijn nuttige effekten, maar (zoals we zagen) vanwege zijn onvoorwaar
delijke geldigheid.
Komt hij nu door deze kritiek in het tegenoverliggende kamp van het
duitse Idealisme terecht? Ongetwijfeld gaan zijn sympathieën eerder in
deze richting. Toch moeten ook Hegel en Schleiermacher c.s. het ont
gelden. Dezen hadden — sterk o.i.v. het romantisch estheticisme — het
zedelijke geduid als de gave, integrale ontplooiing van de menselijke
persoon in de vrije ontwikkeling van zijn individuele aanleg en talenten
en hadden analoog hieraan ook de verzedelijking van de kuituur voor
mogelijk gehouden. Ook in de kuituur, objektieve neerslag van de
geest, zou het gaan om de noodzakelijke evolutie van de totaalgeest
binnen en vanuit de gegeven natuurverbanden tot steeds hogere kultuurvormen, om de harmonieuze ontvouwing van alle menselijke vermogens
in de vergeestelijking van de natuur en in de verwerkelijking van de
geest. Hierop berustte hun normopvatting. Zedelijke normen werden
niet positivistisch afgeleid uit reflekties over de welvaartsdoeleinden van
de samenleving, doch zonder meer als met het autonome, kreatieve
wezen van de geest gegeven geacht: als innerlijke vormingskrachten en
struktuurmomenten van zijn ontwikkeling.
Het aantrekkelijke van deze idealistische theorie schuilt voor Troeltsch
hierin, dat zij het zedelijke niet alleen zijn teleologisch, doch ook zijn
onafgeleid en autonoom karakter doet behouden. Toch heeft hij er ook
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scherpe kritiek op en dat niet alleen vanwege de spekulatieve onder
brenging van de moraal in de vanzelfsprekende, noodzakelijke bewegingsgang van de geest (II 2y8, 266). Hij verwerpt vooral het boven
gememoreerde esthetische monisme. Men kan z.i. niet zeggen, dat de
zedelijkheid zich allengs openbaart in de toenemende vereniging van het
natuurlijke en geestelijke.
Wat dan? Zedelijkheid onderstelt strijd en tegenstelling! Naast en
tegenover het zedelijke verheft zich het onzedelijke en niet-zedelijke. De
souvereine zelfbepaling en zedelijke vrijheid van de geest betekent altijd
een optomen tegen de natuur, ook tegen het natuurlijk karakter van de
ziel. Zedelijk is niet de vereniging doch de onderscheiding van natuur en
geest. Zedelijk is de autonome verantwoordelijkheid van de geest zich zijn
plicht te stellen tegen alle natuurlijke drang en driften in. Niet Schleier
machers opvattingen wijzen hier Troeltsch de weg, doch de antiesthetische kultuurethiek van Fichte, die harerzijds teruggaat op de
dialektiek van natuur en vrijheid bij Kant.
Was nun aber die Grundideen dieser spekulativen Ethik betrifft, so ist längst
und von den verschiedensten Seiten ihre abstrakt allgemeine Fassung des Sitt
lichen als Handeln oder Auswirkung der „Vernunft” in ihrer Unzulänglichkeit
charakterisiert worden. Als spezifisch sittlich erscheint im wirklichen Leben
vielmehr gerade nur ein Teil der Betätigungen des Geistes, der unter bestimmten
Verpflichtungsnormen und dem Bewusztsein des Sollens stehende Ausschnitt
derselben. Die sittlichen Vernunftwerte kämpfen sich gegen das Sittlich-In
differente und gegen das Widersittliche empor; erst die vollständig versittlichte
Persönlichkeit vermöchte ihr ganzes Handeln von solchen Normen aus zu gestal
ten, was aber immer nur ein vorschwebendes Ideal bleibt (II 25-8).

Wordt zulk een teleologische ethiek echter niet evenals bij Fichte en de
overige post-kantiaanse idealisten tot een invalspoort voor het historis
me? Reeds nu brengt Troeltsch de bonte verscheidenheid van zedelijke
overtuigingen — zoals wij zagen — in verband met het historisch
wordingsproces en met de wijze waarop de kultuurgoederen zich in dit
proces teleologisch gedifferentieerd hebben. Reeds nu wil hij het
zedelijke uit zijn mystieke absoluutheid halen, waartoe Kant en de
natuurrechtsleraars het hadden verheven en het terugplaatsen in „die
geschichtliche Relativität und Bedingtheit" (11 2y2). Toch deinst hij nogvoor de
volle konsekwenties van deze gedachte terug. De intrede van hethistorisme
wordt voorlopig tegengehouden door Lotzes teleologie en Ritschls theologie.
Lotzes korrelatieve waardenleer. Zijn teleologisch idealisme (3)
Bij zijn oriëntatie aan Kant en Fichte komt Troeltsch uiteindelijk in het
spoor van Lotze, wiens ethiek teleologisch en toch ten diepste antihis-

toristisch is. Teleologisch is Lotzes leer van de morele motivatie en van het
zedelijk goed. Volgens Lotze is psychologisch gebleken, dat het zedelijk
goede slechts dan als waardevol erkend en nagestreefd zal worden, als
het in staat blijkt een specifiek moreel lustgevoel te wekken1 . Het goede
is geen universele, platonische idee, geen metafysische entiteit. Alsof
het goede op zichzelf zou kunnen bestaan, zonder dat het genoten w o rd t!
Van de zg. morele goederen geldt hetzelfde: geen daarvan vertegen
woordigt op zichzelf een zedelijk goed12.
Lotze is bekend geworden door de introduktie van de term „waarde”
vanuit de ekonomische theorie en praxis in het wijsgerig woorden
apparaat. Zijn fameuze onderscheiding van de „Welt der seienden Wirklich
keit” en de „Welt der sein sollenden Werthe”3 is door de neokantianen over
genomen in hun waardefilosofie. Maar deze verwantschap mag niet leiden
tot een misinterpretatie van Lotze! Wat hij onder „waarden” verstaat,
is nog uitermate fluktuerend, doch in ieder geval geen op zichzelf
staand rijk van apriorisch geldende normen. Wat hij van het goede zegt
(dat het genoten moet worden om goed te zijn), geldt z.i. van alle
waarden: „Werthe . . . bestehen nur für den Fühlenden”4.
Hiermee is zijn waardeleer beslist niet subjektivistisch geworden.
Het thema van de morele lust leidt allerminst tot een verpsychologisering
van het zedelijke. Uitgangspunt blijft, dat de zedelijke geboden onvoor
waardelijke geldigheid hebben. Het goede is geen derivaat van subjektieve lustgevoelens. Dat kan ook hierom niet het geval zijn, omdat zulke
gevoelens altijd gekwalificeerd zijn. Ze bestaan evenmin an sich als de
waarden waarop ze betrokken zijn: „Lust an sich ist ein unvollständiger
Gedanke”5. Lotze wil noch de waarden, noch de waardegevoelens
geïsoleerd opvatten. In (de) werkelijkheid veronderstellen en bepalen
ze elkaar. Zij funktioneren slechts in een levende, korrelaüeve betrokken
heid. Ook naar het oordeel van Troeltsch. De stelregel, dat het zedelijke
om zichzelf geëerbiedigd dient te worden èn het teleologische thema van
het onmisbare morele lustgevoel gaat Troeltsch o .i.v. Lotze samennemen
in de genoemde korrelatieve zin.6
1 Cf. Emil Spiesz, Die Religionstheorie von Ernst Troeltsch 65.
2 Vandaar Lotzes opmerking: „Gutes und Güter bestehen nicht als Gutes und Güter auszerhalb
des fühlenden wollenden und wissenden Geistes; sie haben nur als seine lebendigen Bewegungen
W irklichkeit. Das Gut an sich ist die genossene Seligkeit; die Güter, die w ir so nennen, sind
Mittel zu diesem Gut, aber nicht selbst das Gut, ehe sie in ihren Genusz verwandelt sind; gut
aber ist nur die lebendige Liebe, welche die Seligkeit Anderer w ill. Und sie ist eben das Gute an
sich”, Mikrokosmus III 61 5.
3 H. Lotze, Mikrokosmus III 229.
4 H. Lotze, Mikrokosmus III 61 4.
5 H. Lotze, Mikrokosmus II 320.
6 Het bewijs en het belang van deze zaak zal nader blijken uit Troeltsch’ opstelling in de kontro
verse van Ritschlianisme versus historisme, zie 1 . 5. 3.
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Hoezeer Lotzes ethiek teleologisch en toch antihistoristisch is, blijkt
eerst, zodra zij geplaatst wordt in het raamwerk van zijn gehele filosofie,
door Lotze zelf „teleologisch idealisme” genoemd. Hiermee heeft hij
— wederom niet zonder verwantschap met Leibniz — willen uit
drukken, dat heel de werkelijkheid met al haar glans- en dieptepunten
uiteindelijk vanuit een religieus-zedelijk geloof is op te vatten als in
overeenstemming met en gericht op „ein unbedingt Werthvolles, ein
Seinsollendes” . Zij is gericht op de ideeën van het goede, schone en
heilige als het onverbrekelijke doel, dat al het bestaande en elk ge
beuren waarde geeft. Ook het natuurmechanisme (zie tevoren) is
middel in Gods hand tot verwezenlijking van dit hoogste bovenhistorische
einddoel1 .
Opmerkelijk is nu, dat ook Troeltsch zich in de ethiek niet beperken
wil tot autonome normen, ook niet indien zij vanuit een moreel lust
gevoel gemotiveerd heten. Achter de grote, historische verscheidenheid
van teleologisch toegespitste geboden moet nog iets anders worden aan
genomen: een objektiel doel, een hoogste goed, een laatste zingevende
bestemming voor heel de werkelijkheid, een bestemming die zowel de
volle ideële persoonlijkheidswaarde van de mens als een gezonde ui terlijke
levensontplooiing omvat.
Denn andererseits ist ebenso klar . . ., daszdie Anerkennung des Zweckmomentes
in der Ethik sich nicht hierauf (seil: auf die moralische Motivationskraft)
beschränken kann, sondern zu der Aufweisung eines objektiven, dem Dasein
Gehalt und Sinn verleihenden, das Handeln zum einheitlichen Ziel führenden,
letzten Zweckes der Ethik oder zum Begriff des höchsten Gutes führen musz.
Dabei besteht dieses höchste Gut nicht nur in der Erreichung eines idealen Per
sönlichkeitswertes, sondern auch in der normalen und gesunden Gestaltung des
äuszeren Lebens (II 2^9).

De paradox van zedelijk gebod en hoogste goed (4)
Hiermee staat Troeltsch voor de antinomische relatie van. zedelijk gebod
en zedelijk totaaldoel. Laat de zedelijke norm, die om haarzelf ge
ëerbiedigd moet worden, zich verbinden met het streven naar een hoog
ste goed? Hier kan slechts een religieus-metafysische oplossing geboden
worden en wel déze, dat op menselijk standpunt de geboden als in
zichzelf geldig hebben te heten, dat zij evenwel vanuit goddelijk stand
punt verstaan moeten worden als verwerkelijkingsvormen voor het laatste
doel. Ook deze solutie heeft hij weer aan Lotze c.s. ontleend12.
1 Cf. H. Lotze, Mikrokosmus III 229, II 13 sqq; F. Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie IV
304.
2 Cf. H. Lotze, Mikrokosmus III £89, £9 1 ; F. Ueberweg, Grundriss der Geschichte der Philosophie IV 30$.
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Hier seien nur die von ganz verschiedenen Grundgedanken ausgehenden Philo
sophen v. Hartmann, Sidgwick und wieder besonders Lotze genannt. Hiernach
sind allerdings für das Subjekt die Imperative unabgeleitet geltende Groszen,
aber in der Einheit des Absoluten oder des göttlichen Weltplanes oder wie man
sich sonst je nach seinem Standpunkt ausdrücken will, sind sie die das Endziel
der Menschheit, den einheitlichen Gesammtzweck ihres Daseins herbeiführenden
Verwirklichungsformen, welchen die Menschen zunächst ohne Bewusztsein
um diesen Zusammenhang um ihrer das Dasein erhöhenden Würde willen und
entgegen ihren natürlich-sinnlichen Neigungen sich unterstellen (II 260).

Troeltsch’ houding is al met al nog duidelijk ambivalent. Enerzijds
nadert hij het historisme van Fichte c.s. en aarzelt hij niet de geschiedenis
op te vatten als de innerlijke ontplooiing van de zedelijke totaalgeest,
geleid door grote heroën. Anderzijds maakt hij de normen in hun
historische verscheidenheid tot iets instrumenteels ten dienste van een
boventijdelijk en bovenindividueel telos. In dit laatste ligt dan de
essentiële eenheid van het zedelijke gewaarborgd. Flet is deze teleologie,
die het historisme vooralsnog buiten de deur houdt. Stof en geest,
natuur en geschiedenis glanzen in het licht van hun boventijdelijke en
bovenhistorische bestemming of betekenis.
Die Entwickelung des Sittlichen vollzieht sich also primär . . . in einer mit dem
geistigen Gesamtfortschritt zugleich sich ergebenden inneren Entfaltung der
sittlichen Vernunft, welche namentlich in den führenden Heroen mit immer
neuen und tiefergehenden Forderungen hervortritt (II 260).
In aller Verworrenheit der Meinungen sehen wir doch die Anerkennung ver
pflichtender und die Würde der Menschheit erst begründender Imperative, so
wie den Glauben an ideale Güter von überzeitlichem und überindividuellem
Werte als die beiden Hauptgesichtspunkte festgehalten und von einer eigen
tümlichen ethischen Grundanlage aus die sittliche Entwickelung verstanden.
Die Entdeckung der historischen Verschiedenheit des Sittlichen beseitigt doch
nicht die grundlegende Einheitlichkeit des Phänomens. Die Erkenntnis der
Bedeutung des Zweckes läszt doch den idealen Charakter desselben bestehen,
der zugleich zu ihm führende ideale Vernunftgebote voraussetzt . . . . Der
Glaube an den idealen Gehalt und Wert des menschlichen Geistes, der ihn
über das blosz Sinnliche und Natürliche durch die Freiheit hinaushebt und ihm
eine zeitlose Bedeutung verleiht, ist auch in dieser Form gewahrt (II 261).

De vraag is echter, of alle zedelijke doelstellingen zich gewillig laten
voegen in dit grootse perspektief. Troeltsch komt te dezen tot een
nadere onderscheiding, die van humane en religieuze zedelijkheid. Dit
punt laat zich echter slechts bespreken binnen het kader van het volgen
de onderwerp: de religie.
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1.4

RELIGIE

EN

RELIGIEUZE

ETHIEK

De romantiek en de zelfstandigheid der religie (i)
We zagen, hoe Troeltsch het naturalisme, dat hem in zijn jeugd zo ge
biologeerd had, de baas werd m .b.v. Lotzes natuurmetafysika en ethiek.
Hij is zodoende in idealistisch vaarwater verzeild geraakt en hier gestuit
op een ander netelig probleem : het romantisch estheticisme. De ethische
bedenkingen, die Troeltsch hiertegen koesterde, bleken bepaald niet
zonder gewicht te zijn. Doch meer nog wegen wellicht zijn religieuze
bezwaren. Wat immers blijft er binnen dit esthetisch monisme over van
religie en Godsgeloof? God kan zich nog slechts passief verlustigen in het
kleurrijk vormenspel der werkelijkheid ot — erger nog — hij gaat in
deze wereld van immanente evoluties geheel op en onder! Het esthe
ticisme — dat is Troeltsch’ grondbezwaar — leidt vroeg of laat tot een
pantheïstisch universalisme, tot een geblinddoekt optimisme, tot een
aan schuld en lijden voorbijgaande schoonheidsreligie, tot een ver
heerlijking van de vergoddelijkte natuur.
Tegen deze immanente, romantisch-rooskleurige idee van de religie
protesteert Troeltsch. Ongetwijfeld heeft hij het gewaardeerd, dat in de
romanticistische levensbeschouwingen van Hamann, Herder, Jacobi en
(niet te vergeten) Schleiermacher de religie uit de Kantiaanse kluis van
moralistisch rationalisme bevrijd werd1 . Anderzijds blijkt hij beducht te
zijn, dat zij onder de glans van een zonnig estheticisme haar betrokken
heid op het mysterieuze en verhevene ten enen male verliest. Dan wordt
wederom, al is het op geheel andere wijze dan bij Kant, het eigen karakter
van de religie geweld aangedaan en wordt haar zelfstandigheid nogmaals
op het spel gezet.
Wir können natürlich vor allem nur auf das innere Selbstgefühl aller Religion
verweisen, die nicht am Milden und Heiteren, sondern am Erhabenen und
Rätselvollen haftet (II 267).

Troeltsch laat het niet bij dergelijke godsdienstpsychologische noties.
Ook de godsdienstgeschiedenis is z.i. tot de konklusie gekomen, dat we in
het godsdienstige te maken hebben met een authentiek gegeven, een
zelfstandig levensverschijnsel, dat zijn eigen levensvoorwaarden en ont
wikkeling heeft, al laat de ontplooiing van de wetenschap en van de
overige kultuurvormen de religie zeker niet onberoerd, ja al dreigt zij
soms onder deze zijdelingse invloed te verstikken.

1 Naar het bekende woord van Schleiermacher is de religie een afzonderlijke provincie in het
gemoed, F. Schleiermacher, Ueber die Religion 20.
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Hier treffen wir vor allem überall den einen Grundsatz, dasz die Religion ein
selbständiges und eigenartiges, in dem Wesen und der Weltstellung des Menschen
begründetes Phänomen ist, das seine eigene Entwicklung und seine eigenen
Lebensbedingungen für sich hat (II 267).

De gerichtheid der religie.
De verzedelijkings- en verlossingstendens (2)
Met godsdiensthistorisch onderzoek levert echter ook nog iets anders
op. Letten we op de richting waarin de godsdiensten zich plegen te ont
wikkelen, dan springen twee dingen naar voren. Ten eerste, dat het
religieuze en het zedelijke elkaar hoe langer hoe meer gaan doordringen,
ja, zich met elkaar gaan verenigen.
Hier beobachten wir nämlich auf der einen Seite die immer vollständigere
Annäherung und schlieszliche Verschmelzung des Religiösen und des Sittlichen
(II 268).

Deze opvatting van een „besondere Verwandtschaft und Füreinanderbestimmt
heit” tussen het religieuze en zedelijke vormt een van de moeilijke punten
in Troeltsch’ godsdienstfilosofie. Zij betekent immers een mogelijke be
dreiging van de zelfstandigheid van de religie. Deze moeilijkheid wordt
pas doorzichtig tegen de achtergrond van de denksystemen van Kant en
Schleiermacher. Schleiermacher, de dominante protestantse theoloog
uit de negentiende eeuw, had niet alleen de eigen aard en zelfstandigheid
van het religieuze leven wijsgerig verdedigd en hierbij aan het Christen
dom de hoogste plaats in de algemene godsdienstontwikkeling toegekend,
hij had in latere jaren met meer of minder aksent ook geleerd, dat het
Christendom de teleologische openbaring is van het Rijk Gods, en dat in
kantiaanse zin te verstaan als rijk der vrijheid, als zedelijke organisatie der
mensheid! Wel had het zedelijke bij Schleiermacher evenals bij de
andere nakantiaanse idealisten geen strikt-formele, doch een algemeenkultuurfilosofische zin (zie 3.4), doch ook zo vond hier een ethisering
van het religieuze begrip van het Christendom plaats, die voor de gehele
protestantse theologie van voor de eerste wereldoorlog karakteristiek
zou worden. Bij Troeltsch’ theologische leermeester Albrecht Ritschl
kreeg deze gedachte een radikaal-moralistische toepassing in de geest
van Kant1 . Doch met aftrek van dit moralistisch rigorisme werd zij ook
door Troeltsch overgenomen. Het is tekenend voor de macht van het
1 Ritschl: „Erst Kant hat für die Ethik die leitende Bedeutung des „Reiches Gottes” als einer
Verbindung der Menschen durch Tugendgesetze erkannt. Schleiermacher aber ist der Erste, der
den richtigen Gedanken von der teleologischen Art des Gottesreiches zur Bestimmung des Begriffs
des Christentums verwendet hat; . . . wenn er auch die Entdeckung nicht mit sicherer Hand zu
ergreifen vermocht hat” , Christliche Lehre III p. 11 sq.
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kantiaanse grondmotief, dat zovele theologen en godsdiensthistorici in
de verschillende religies een eigensoortig levensverschijnsel onderkenden
en tot ontwikkeling zagen komen en desondanks deze ontwikkeling
(konsekwenter zelfs dan de latere Schleiermacher) spanden in de polaire
dialektiek van natuur — zedelijke vrijheid. Hierdoor moesten de hoogste
godsdiensten wel als ethische religies uit de bus komen1 .
Volgens Troeltsch is het de godsdienstwetenschap gebleken, dat er
zich in de religies niet alleen een universele verzedelijkingstendens open
baart, doch dat hiermee een algemene tendens tot verlossing gepaard
gaat. Deze verlossing spitst zich uiteindelijk toe in de bevrijding uit
alles wat natuurlijk en wereldlijk is, uit alle relativiteit van aardse,
zinnelijke goederen om ons te voeren tot het hoogste, het absolute goed.
Auf der andern Seite zeigt sich die immer durchgreifendere und sich immer mehr
verinnerlichende Ausbildung des Erlösungs- und Heilsgedanken, der von Hause
aus für die Religion konstitutiv ist und in seiner letzten Konsequenz die über
weltliche Erlösung enthält, die ein über die Relativität der Welt hinaus liegendes
und den sinnlichen Gütern überlegenes absolutes Gut gewährt (II 268).

Ook deze visie is door Ritschl geïnspireerd. In de lijn van Schleiermacher
had Ritschl twee ideeën konstitutief geacht voor het begrip van het
Christendom, t.w . de zedelijke idee van het Rijk Gods (zie boven) èn de
religieus-geestelijke idee van de verlossing door Jezus, waarom hij het
Christendom ook schetste als een ellips met twee brandpunten123.
Troeltsch is ervan overtuigd, dat de godsdienstgeschiedenis kulmineert
in het zo begrepen Christendom en konstrueert dienovereenkomstig de
genoemde verzedelijkings- èn verlossingstendens. Beide hangen overigens
nauw samen, want de verlossing is immers zedelijke verheffing uit
zinlijke, natuurlijke gebondenheden2.
Het is nu wel duidelijk, welk een kloof er gaapt tussen Troeltsch en
het romantisch estheticisme. Niet slechts de zelfstandigheid, maar ook
het perspektief van alle religie staat voor Troeltsch op het spel! Als de
religie samensmelting zoekt met de zedelijkheid, dan zal zij God en het
religieus-zedelijke levensideaal boven de zinnelijke natuur moeten uit
heffen! Als de religie verlossing beoogt uit de wereld tot ethisch1 Cf. A. Ritschl, Christliche Lehre III 189 sqq, m.n. 1 95: „ . . . die höheren Stufen der Religion
sind mit moralischer Lebensordnung verknüpft” .
2 A. Ritschl, Christliche Lehre III p. 1 1 . — Ook bij Ritschl draagt de verlossing een onkosmologisch,
„überweltlich” karakter: Chr. Lehre III 10 sqq, 53, 189 sq.
3 Deze interpretatie van de christelijke verlossingsgedachte is kantiaans. Voorzover deze gedachte
bij Kant zelf naar voren is gekomen, ziet zij slechts op het zich doorzetten van de algemene formele
zedewet: volgens hem is dit dan ook enkel een immanent bewustzijnsproces. Bij T. gaat het om
meer: om het deel krijgen aan goddelijke liefde en verlossingskracht, om wegneming van zondebewustzijn van buitenaf. Hiervoor heeft Kant geen plaats. Cf. E. Troeltsch, Das Historische in Kants
Religionsphilosophie (1904) 60 sq, 65 sq en 71 noot; nader: 3.6.4.
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religieuze „Ueberweltlichkeit”, dan zal de romantische vereniging van
het natuurlijke niet het geestelijk-zedelijke in schoonheidsaanbidding en
pantheïstische natuurvergoddelijking een fatale vergissing moeten heten!
De toekomst is aan het theïsme. En dit theïsme is niet anders dan de
wijsgerige aanduiding (ook bij Lotze!) voor de hoogste trap van de
godsdiensthistorische ontwikkeling: het Christendom.
Overigens geeft Troeltsch toe, dat men eerst dit christelijk niveau
bereikt moet hebben, om te kunnen zien, dat en hoe heel deze ont
wikkeling hierop uitloopt. Eerst boven op de berg is de weg naar de top
te overzien!
Bei einem Rückblick von der erreichten Stufe des religiösen Lebens zeigt sich
diese Tendenz als im Wesen der Religion gelegen (II 209).

Is dit geen evidente cirkelredenering? Troeltsch zou het m.i. ontkennen.
Zijn betoog is in het geheel niet bedoeld als een strikt logische redenering
of als een sluitend bewijs t.g.v. bet christelijke levensideaal. Idealen kan
men niet bewijzen, men kan er slechts in geloven. Met Kant wil Troeltsch
de wetenschappelijke bewijsvoering en de praktische levensovertuiging
in principe gescheiden houden, maar de uitkomsten van de eerste zo
mogelijk wel benutten als een indirekte aanwijzing of zijdelingse steun
t.g.v. de laatste. De eminente waarheid van het Christendom ontvangt
vanuit de godsdiensthistorie slechts een verduidelijking achteraf. Deze
voert niet rechtstreeks tot haar praktische, persoonlijke toeeigening. De
laatste zal langs een geheel andere weg moeten verlopen ( i . j . 3 sq).
Het religieuze en het profane ethos.
Het kompromis (3)
Hoe ziet de religieus-christelijke ethiek er uit? In elk geval is zij — ook als
men zich verzet tegen het romantische monisme — niet noodzakelijk
een vorm van heteronoom dualisme of een soort akosmistisch spiritualis
me. De religieuze ethiek stelt zich wel onder het louterend oog van God,
doch zij onderwerpt zich niet aan heteronome, wezensvreemde orde
ningen: de menselijke en goddelijke geest zijn innerlijk verwant! Ook
de wereld wordt niet tegenover God gesteld. Zij wordt als van God af
komstig erkend en daarom op zich niet zondig geacht of gemeden. Naar
religieus-christelijk inzicht heeft zij echter geen waarde en doel in zich
zelf en mag zij dus niet verzelfstandigd worden1 .
Doch nu volgt er een wending die voor Troeltsch karakteristiek is : de
1 Ges. Sehr. II 280 sq, cf. 28g.
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bedoelde ethiek is slechts de halve waarheid, de waarheid vanuit reli
gieuze gezichtshoek. Voor ons, moderne mensen, kan een religieuze
ethiek, ook al voert ze niet per se tot wereldmijding, niet het een en het
al zijn. De ontplooiing van de kuituur, de ontwikkeling van techniek en
wetenschap, de sociaal-ekonomische problematiek en wat dies meer zij,
stellen de mens voor geheel nieuwe uitdagingen en hebben andersoortige
aardsgerichte dimensies toegevoegd aan de sfeer van het ethische. Ook
om zichzelfs wil moet het lot van deze wereld voorwerp van onze zorgen
verantwoordelijkheid zijn. M .a.w. : de sekularisatie moet erkend worden!
Die ungeheuere Steigerung der Intensität des Lebens, die Erhöhung des Daseins
gefühls, die Mehrung der Aufgaben und Güter in den neueren Jahrhunderten
haben die innerweltliche Kraftbetätigung über eine blosz natürliche zu einer
sittlichen hinausgehoben (11 282).

Dit alles dwingt ons tot de aanvaarding van tweeërlei ethiek, een christelijke
en een zuiver humane. Ons handelen wordt nu eenmaal door een twee
voud van zedelijke principia bepaald. Het humane beginsel houdt ons in
de sfeer van het betrekkelijke, waar de mens zich als zedelijk wezen
bewust is in zijn verhouding tot medemens en natuur. Het religieuze
beginsel heft ons omhoog in de sfeer van het absolute, tot God als zin
van ons bestaan, als oorsprong van deze wereld, als bron ook van on
voorwaardelijke normen van „Herzensreinheit’’ en „Bruderliebe", door
Troeltsch genoemd de beide „Grundgedanken der christlichen Ethik" (II
280 sq). Hier vindt de mens het hoogste goed in heilige vereniging met
God, in ontspannende Helde tot de medemensen die in God als broeder
en zuster herkend worden. Hier ontplooit zich het rijk dat niet van
deze wereld is: het Godsrijk (II 28 $■).
Das Wichtigste aber ist, dasz wir auch in unserem Leben beständig zwischen
beiden Prinzipien geteilt sind, dasz mit Ausnahme weniger Pietisten unser
ganzes Denken und Urteilen, Arbeiten und Genieszen die humanen Grund
gedanken in sich aufgenommen hat (II 283).

De „binnenwereldlijke” zedelijkheid is onmogelijk tot de religieuze te
herleiden. Ja, er heerst overal — niet het minst in het Christendom —
tussen beide een gespannen relatie. De religieuze zedelijkheid relativeert
de wereldlijke verhoudingen, het wereldlijk ethos daarentegen wil zich
juist niet in zijn humane spankracht en profane verwachtingen religieus
verdeemoedigen.
Auf seiner Ehre bestehen und ebenso dem andern strenge Gerechtigkeit erweisen
scheint besser als entsagende Demut und überall sich einmischende Liebe
(II 282).
Jetzt erscheint gerade seine Ethik (seil: die Ethik des Christentums) als das
Bedenkliche und Unvollkommene, oder . . . das praktisch Gefährliche (II 283).
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Het is deze verborgen of soms ook manifeste spanning, die steeds op
nieuwe en andere wijze een praktisch-zedelijk vergelijk noodzakelijk
maakt. In dit verband laat Troeltsch reeds het woord „kompromis”
vallen, een term die naderhand in zijn kultuurfilosofie een sleutelpositie
zal gaan innemen1 . Hier zet Troeltsch zijn ethiek haaks op die van het
romanticisme! In plaats van de ethiek van het harmonieuze kunstwerk
stelt hij de ethiek van het aktuele koinpromis.
Von hier aus entsteht immer wieder das vom Leben meistens durch Kompromisse
geloste, von dem Nachdenken aber nur schwer zu ergründende Problem,
wie jene beiden Sphären des Sittlichen sich verhalten und wie unter ihrer
beiderseitigen Einwirkung das wirkliche Leben in der Welt sich gestalten solle.
Von hier aus entsteht insbesondere eine Entzweiung in der innersten Tiefe
des menschlichen Wesens . . . (II 286).

Zij is geworteld in de metafysische konstitutie van de mens, in de
polariteit van natuur en zedelijkheid. Toch is de ethiek van Troeltsch
totaal anders dan de door ditzelfde grondmotief geïnspireerde, maar
uniforme zedelijkheidsopvatting van Kant, die noch aan de religie noch
aan de religieuze ethiek een zelfstandige plaats wist te geven12. Troeltsch
kontrasteert — ook tegenover Kant — de relatieve zedelijkheid, inforo
hominis, waarbij de menselijke geest nog samenhang vertoont met allerlei
natuurlijke lusten en verlangens èn die andere zedelijkheid, die waarlijk
„überweltlich” en absoluut is, een zedelijkheid inforo aeternitatis. Eerst
hier kan ’s mensen geest zich als volle persoonlijkheid boven de natuur
uitheffen in religieuze vereniging met het absolute en goddelijke. Daar
waar de mens deel heeft aan het eeuwige, eerst daar is hij geheel aan de
sfeer van het relatieve ontkomen.
De dialektiek van de zedelijke ontwikkeling en haar grens (4)
De vraag kan rijzen, of zodoende de ethiek van Troeltsch toch niet de
harmonieuze, teleologische struktuurgerichtheid mist, waarvan i.v.m .
Lotze sprake was. Ik zou zeggen, ze is wel aanwezig en wordt in het
1 Over het kompromis-begrip bij T. verscheen een in 1966 gepubliceerde diss. van B .A . Reist,
Toward a theology oj involvement (zie lit.opgave). Volgens J. L. Adams, art. Ernst Troeltsch as analyst of
religion, in: J.S .S .R . 1 (1 961 ) 105 trad dit begrip reeds naar voren in Troeltsch’ „doctoral dissertation” . Waarschijnlijk wordt gedoeld op Vernunft und Ojfenbarung bei Johann Gerhard und
Melanchthon (1 891 ) 173. Over de „theologie van het kompromis” zie ook: C . Antoni, From history
to sociology 42 sqq. Het door hem gelegde verband met Schleiermacher weet ik niet te plaatsen.
2 Dit hangt samen met beider opvatting van de religie. Bij Kant schraagt de religie slechts de
zedelijkheid, waarom menselijke plichten z.i. ook steeds beschouwd kunnen en moeten worden
als goddelijke geboden, Kritik der praktischen Vernunft, Werke IV 261 (A 233), cf. Metaphysik der
Sitten, Werke IV 628 (A 1 81 ). Bij T. heeft de religie — zoals eerder is gebleken — een zelfstan
dige plaats. Anders dan Kant kan hij dan ook aan het religieuze ethos een afzonderlijke plaats en
betekenis geven, al wil het tevens een laatste fundament zijn voor het wereldlijke ethos.
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bijzonder in het Christendom als bevrijdend uitzicht geschonken, maar
ze wordt telkens overschaduwd en belemmerd door de eigenwettelijk
heid van natuur en humanitaire ethiek. Slechts een dialektische ont
wikkeling vermag hier het onverbindbare te verbinden. De tegenstelling
tussen horizontalisme en vertikalisme kan niet worden samengedacht in
een eenheid van konceptie. Niet het verstandelijk inzicht, slechts de
praktijk van het leven blijkt raad te weten met deze spanningen. De
mens, behept met allerlei natuurlijke verlangens en vitale instinkten
groeit doorgaans via een humanitaire gezindheid op rijpere leeftijd naar
een religieus ethos toe (II 284). Niet de systematische eenheid van het
denken, slechts de dialektische eenheid van leven en geschiedenis vermag
de uitersten met elkaar te verbinden en de mens langs stadia van relatieve
natuuroverwinning tot zijn religieuze eindbestemming te voeren1 .
Im Werden und Reifen der Persönlichkeit wird eine idealistische Ethik die
tatsächliche Auflösung des Widerspruchs finden können (II 287).

Deze eindbestemming volgt niet slechts uit de religieus-christelijke zin
geving van ons bestaan, doch ook uit de zedelijke aandrift, die inherent
is aan de menselijke natuur. Deze zal ongetwijfeld in eerste instantie
ontspringen aan en telkens weer aanknopen bij gegeven zinlijke of
materiële betrekkingen (geslachtelijke en ouderlijke liefdesneigingen,
belangengemeenschappen etc.). Op de een of andere manier doet zij
hieruit de ordeningen van huwelijk en gezin, staat en maatschappij etc.
ontstaan in een ombuiging van natuurlijke desiderata tot ethische doel
einden (II 284 sq, 290). Toch wijst de humane zedelijkheid ondertussen
boven zichzelf uit naar iets anders en volmaakters. De humane zedelijk
heid kan immers het natuurlijk egoïsme niet volledig breken. In de
relatie van mens tot mens kunnen zelfzucht en trots nooit radikaal over
wonnen of ook maar gemist worden. In de betrekkelijkheid van vele
doeleinden kan de zedelijke wil nooit volle bevrediging vinden. Dus
moet deze eerste zedelijkheid „Vorstuje” zijn tot de zedelijkheid in en
voor God. Pas in de overgave aan en in de zelfvereniging met God wordt
alle zelfzucht uitgebannen en in de medemens de broeder herkend. De
religieuze eindbestemming is m .a.w. niet alleen christelijk te ver
1 De tegenstelling van humanitaire en religieuze ethiek is bepaald niet romantisch. Zij is te ver
gelijken met Kierkegaards „stadiën op de levensweg” . Een voornaam verschil is echter, dat Kierke
gaard de christelijke religiositeit wilde plaatsen in een absolute tegenstelling tot de voorgaande
stadia (al leidden desondanks de voorgaande stadia toch min of meer tot de absolute Paradox).
T. zoekt in de opstijgende ontwikkeling naar het bovenwereldlijke het exklusieve „EntwederO der” te doorbreken, cf. Ges. Sehr. II ( 1 91 3) 292 sq (noot)! Overigens acht hij het eenzijdig
religieuze radikalisme met zijn krasse veroordeling van alle immanente humaniteitsethiek karak
teristiek voor religieuze leiders (Jezus), apostelen, profeten en geestelijken, daarom ook psycho
logisch-historisch te billijken, Ges. Sehr. II 290.
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antwoorden, doch ligt ook op zich in ’ s mensen zedelijke aanleg besloten.
Das ist im letzten Ziel spezifisch christlich, aber es liegt doch auch in der Tendenz
der sittlichen Anlage überhaupt (II 288).

Het valt niet te loochenen, dat de historische ontwikkelingsgedachte, aan
romantisch idealisme en godsdienstwetenschap ontleend, reeds nu
Troeltsch’ godsdienstfilosofie en ethiek danig parten speelt. Ja, de verzedelijking van de natuur en verhumanisering van het leven als een
„immanente Betätigung” , een „Selbstentfaltung” van de zedelijke aanleg
in een rijkdom van zuiver wereldlijke doelstellingen zou volgens
Troeltsch inderdaad kunnen verlopen volgens een innerlijke levenswet
van schone harmonie! In zoverre wordt het romantisch estheticisme op
humanitair niveau nog gelijk gegeven ook (II 2 8 j , 288, 291 sq)! Toch is
duidelijk, waar de grens hiervan ligt. De zedelijke evolutie vindt haar top
in het religieuze ethos, geprononceerd aanwezig in de gestalte van het
Christendom. Welnu, in dit religieuze ethos is de grens van de his
torische benadering overschreden. De top reikt tot in het eeuwige.
Toegegeven, ook het Christendom is voor Troeltsch nog een godsdienst
onderweg, een godsdienst die voortgaande vergeestelijking toelaat (II
280). Doch waar het ons verplaatst in de sfeer van het Absolute en deel
geeft aan een eeuwig goed, daar zijn we in principe boven tijd en ge
schiedenis uitgeheven. Volle religiositeit en volle zedelijkheid zijn —
zoals wij zagen — één in het religieuze ethos van het Christendom en als
zodanig onkosmologisch en bovenhistorisch van gehalte.
Hier staan we weer voor de aarzelende, ambivalente houding, die
Troeltsch tegenover het historisme inneemt (zie 1. 3. 4)! Enerzijds wil
hij ruimte maken voor een strikt humanitaire zedelijkheid, die mogelijk
romantisch-idealistisch te interpreteren is als een immanente ont
plooiing van een universele zedelijke aanleg, verstaat hij bovendien het
Christendom louter als uitkomst van een universele godsdiensthistorische
ontwikkeling, anderzijds worden deze gedachten doorkruist door de
Lotziaanse overtuiging, dat heel deze wereld met haar wereldlijk ethos
en immanente evolutie ondergeschikt is aan hoogste ethische goederen,
die uiteindelijk (in het Christendom) boven de vergankelijkheid der
geschiedenis uitrijzen.
De laatste vraag is, hoe de genoemde Lotziaanse zedelijkheidsbeschouwingen gefundeerd moeten worden. Wat Lotze vanuit zijn diepste over
tuiging wijsgerig geduid en gepostuleerd heeft, is voor Troeltsch wel
konkludent, doch staat z.i. niet los van authentiek christelijke noties, die
in de westerse kuituur in het algemeen en in het idealistisch bewustzijn in
het bijzonder bezonken zijn. Lotzes idealisme is dus een specimen van wat
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Troeltsch doorgaans „christelijk idealisme” pleegt te noemen of ook „die
christliche Weltanschauung” , een hoogste verbinding van wijsgerigmetafysische en praktisch-religieuze inzichten in een wereldbeschouwe
lijk geheel1 . Achter de probleemstelling van Lotze c.s. gaat m .a.w. nog
een andere vraag schuil, de vraag naar het waarom van de christelijke
levensovertuiging.
Es handelt sich nur noch darum, worauf der Mut, an solche ethische Güter
zu glauben, sich begründe (II 294).

Kortom, men kan wel zeggen, dat Troeltsch tegenover het historisme
een veilig onderkomen heeft gezocht in de religieus-ethische wereld
beschouwing van Lotze. Doch de sleutel tot deze teleologische wereld
beschouwing heeft hij van elders moeten aandragen. Waar heeft hij hem
gevonden? In de theologische schrijn van Albrecht Ritschl.
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De universalistische en historistische
ontwikkelingsgedachte en haar ontoereikendheid (i)
Het slot van Die christliche Weltanschauung loopt uit op een direkte konfrontatie van Ritschlianisme en historisme. Het waardevolle hierin is,
dat zij niet aanvangt met een transcendente, Ritschliaans-christelijke kritiek
op het historisme. Troeltsch had natuurlijk zonder meer overtuiging
tegenover overtuiging kunnen stellen, maar dan was elke wetenschap
pelijke diskussie apriori afgesneden. Troeltsch gaat een andere weg. Hij
treedt binnen in de gedachtengangen van het historisme, wikt en weegt
de aanwezige argumentaties en komt zo in eerste instantie tot een kritiek
van binnen uit.
Troeltsch begint met een kritische analyse van wat voor het historisme
een centraal begrip is: de ontwikkelingsgedachte. Hij vraagt zich af, of wij
deze niet kunnen maken tot het grondleggend begrip van heel onze
werkelijkheidsbeschouwing. Daar zou iets voor te zeggen zijn! Immers,
vanaf het begin van de Nieuwe Tijd hebben wij onze werkelijkheid meer

1 „Wereldbeschouwing” is voor T. in het algemeen de „synthese” van wijsgerig-metafysisch inzicht
met een veelheid van praktische (religieuze en humane) levenswaarden, een soort overkoepeling
van theoretisch-filosofisch denken en persoonlijke levensovertuiging. Voor T. spitst zij zich toe
in de „Zusammenbestehbarkeit” (Ges. Sehr. II 229) van idealistische metafysika en christelijk
geloof ( 1 . 1 . 2) . Zie E. Troeltsch, Glaubenslehre ( 1 9 1 1 ) £9 sq.
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en meer leren kennen als een intrinsiek dynamisch gebeuren. Ze is geen
kosmos van konstante vormen en goddelijke Strukturen, doch in een
immanent ontwikkelingsproces begrepen. Wording en beweging zijn
niet sekundair t.o.v. het zijn der dingen, maar dienen veeleer in de
wezensdefinitie van elk verschijnsel te worden opgenomen. Reeds lang
is dit duidelijk aan de vakwetenschappen, die m .b.v. een genetische methode
opzienbarende ontdekkingen hebben gedaan. Zo rijst de vraag: Moeten
wij niet heel onze werkelijkheidsbeschouwing baseren op een universeel
ontwikkelingsbegrip ?
Der Gedanke der Entwickelung . . . ist doch der eigentliche Schlüssel alles
Verständnisses geworden. Die genetische Methode gilt als das Selbstverständ
lichste des Selbstverständlichen. Alle Wissenschaften haben sich ihr unter
worfen (II 298).

Troeltsch antwoordt, dat de ontwikkelingsgedachte onmisbaar doch
uiterst gekompliceerd en veelzinnig is, dat zij zelve reeds een hele ont
wikkeling heeft doorgemaakt, dat zij veelvuldig misbruikt wordt door
extrapolatie van empirische détailontwikkelingen tot onoverzichtelijk
grote evolutieprocessen, dat zij tenslotte allerlei konnotaties wekt (bijv.
van langzame organische groei), die onbewust en ongemotiveerd uit het
ene levensgebied in het andere worden overgebracht (bijv. vanuit het
plantenleven naar het rechtsleven, vgl. de Historische Rechtsschool).
Kortom, Troeltsch’ kritiek toont aan, dat het ontwikkelingsbegrip mank
gaat aan veelduidigheid en vaagheid (II 303 sq).
Zelf maakt hij scherp onderscheid tussen het historisch en het natuur
wetenschappelijk ontwikkelingsbegrip. In de nieuwere natuurwetenschap
heeft men niet alleen de loop van de natuur, maar ook al spoedig de
menselijke kultuurgeschiedenis volgens mechanische wetten pogen te
verklaren, alsof wij hierin te maken zouden hebben met uiterst kom
plexe bewegingsprocessen en niet met vrije wilshandelingen: een natu
ralistische vertekening van wat „ontwikkeling” eigenlijk is. Ontwikkeling
mag nl. niet zonder meer met wording, verandering en beweging worden
vereenzelvigd. Het natuurwetenschappelijk ontwikkelingsbegrip is in
feite een pseudobegrip (II 303-)! In de eigenlijke zin van het woord is de
term slechts toepasbaar op de menselijke geest. Want ontwikkeling ver
onderstelt enerzijds kontinuïteit van het subjekt door alle veranderingen
heen (deze kontinuïteit kennen we slechts — als identiteitsbesef —- bij
de mens) en anderzijds een waardemaatstaf, waaraan de graad van de door
leefde ontwikkeling is af te lezen (ook zulk een maatstaf is inherent aan
het menselijk bewustzijn). Dus kan slechts de typisch-menselijke ge78

schiedenis met recht een ontwikkelingsproces heten1 . Een universele
ontwikkelingsleer is onhoudbaar12.
Is de geestelijk-zedelijke werkelijkheid van de mens evolutionistisch
te vatten? Valt zij te verstaan vanuit een algemene historische ontwikke
lingsleer? Bij deze vraag wordt het voor Troeltsch pas spannend, want
het is uitgerekend in deze vorm, dat het historisme hem geïntrigeerd
heeft. Hij stelt hierbij twee punten aan de orde, die hij (met Bernheim)
wil aanmerken als de hoofdpunten van elke geschiedfilosofie: de faktoren
en het waarderesultaat van de historische ontwikkeling (II 301).
Wat de g e s c h ie d ja k to r e n betreft, verwerpt hij de romantisch-esthetische
voorstelling van de geschiedenis als een voluit immanente en nood
zakelijke ontplooiing van de geest. In weerwil van de regelmatigheden
in het geschiedenispatroon is er het ondoorzichtig geheim van s c h e p p e n d e
m e n s e lijk e v r ijh e id en mag de mogelijkheid, dat hier frisse g o d d e lijk e
k r a c h te n de geschiedenis binnenstromen, niet worden uitgesloten.
Aber die wirkenden Kräfte selbst, das schaffende Tun der groszen Individuen
und die neue Werte erzeugende Freiheit bleiben ein Geheimnis nach wie vor
(II 310).

T .a.v. het w a a r d e r e s u lta a t van de geschiedenis merkt hij op, dat er in
alle wisselingen van de geschiedenis een blijvende waarheid en zin moet
zijn. Doch de idealistische zingevingen (als opvoeding der mensheid, als
harmonieuze ontvouwing van innerlijke aanleg, als goddelijk gericht etc.)
breken stuk op de harde historische feiten. De echte geschiedenis wekt
maar al te vaak de indruk van onvolmaaktheid, gebrekkigheid, tegen
strijdigheid en doodgelopen tendenzen, hetgeen ons moet leiden tot een
theoretisch n o n l i q u e t . Op theoretisch niveau kan nooit worden uit
gemaakt, welke krachten en welke zin er schuil gaan in de geschiedenis.
Het idealistisch historisme is per slot van rekening s p e k u l a t i e f , aangezien
het ondoenlijk is het grondpatroon der werkelijkheid in een universele
kultuuridee of beschavingsgeschiedenis bloot te leggen. Met een ver1 Afgezien nog van de verwaarlozing van de typisch biologische ontwikkelingsgedachte, is ook
vanuit Lotzes albezielingsleer wel het een en ander op deze redenatie af te dingen. Dit wijst er
dunkt me op (wat pas in een volgende fase duidelijk wordt), dat T . zich Lotzes monadologie niet
innerlijk heeft toegeëigend. Ten diepste is zijn kontrastering van natuurlijke verandering en historische
ontwikkeling ingegeven door Kants leer van de twee rijken.
2 Een universalistische ontwikkelingsleer, die in naturalistische of historistische trant heel de
werkelijkheid onder één grondnoemer (natuurwetenschappelijke of historische ontwikkeling)
brengt, is ten diepste in tegenspraak met de kantiaanse grondonderscheiding van natuur en vrijheid !
Daarom heeft ook het oeverloze historisme van de romantische idealisten, voorzover het stoelde
op de dialektische vereniging van natuur en vrijheid en resulteerde in de spekulatieve verbinding
van natuurlijke historie en geestesgeschiedenis (Schelling c.s.) nooit vat op T. gehad. Ook als
konsekwent historist heeft hij later steeds het eigen recht van een restriktief naturalisme naast
en tegenover het historisme gehandhaafd.
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wijzing naar Ranke konkludeert Troeltsch, dat waar de wetenschap zich
onbevoegd verklaren moet, het slechts a a n d e r e l ig i e g e g e v e n kan zijn over
de diepste gronden en laatste zin van alle gebeuren uitsluitsel te geven.
Die letzten Gründe des Geschehens aber und den höchsten Gehalt desselben
zeigt die Historie nicht, sie sind der Religion zu überlassen (II 316).

D e r e l ig i e u z e g r o n d e n h e t r e l ig i e u z e d o e l
v a n d e g e s c h ie d e n is . D e a b s o lu te o p e n b a r i n g
v a n h e t C h r is te n d o m

(2)

Waar het denken zwijgen moet, daar spreekt het religieuze geloof. Het
spreekt van een g o d d e li j k g e h e im in d e g e s c h ie d e n is . Het zegt, dat God bij
machte is v a n b u i t e n a f in het menselijk leven in te w e r k e n . Het staat en valt
immers zeil met goddelijke openbaringen in de geschiedenis. Het ver
kondigt, dat God zelf het absolute zijn, het rustend middelpunt is in de
rusteloze draaikolk van het volkerenleven.
Der religiöse Glaube fordert seinem Wesen entsprechend eine Selbstmitteilung
Gottes, nur in ihr kann er einen festen Ruhepunkt finden. Denn Gott ist ja
selbst das Sein, das Zentrum, das Absolute in diesem ewigen Flusz und Werden
relativ sich bedingender Begebnisse und Endlichkeiten (II 311).

Het geloot weet niet alleen van goddelijke werkingen, doch ook van een
in de geschiedenis. In alle raadselgangen van het leven ver
mag het zich vast te klampen aan een blijvende waarheid en aan een laatste
(in het hiernamaals wellicht voor ieder bereikbare) bestemming, waar
naar de wijsbegeerte slechts moeizaam zich uitstrekt.

g o d d e lijk e z i n

Es musz in allem Wechsel eine beharrende Wahrheit geben. Das ist eine For
derung jedes idealen Glaubens . . . . Soweit . . . in dieser irdischen Geschichte
eine Gewiszheit über den Sinn und die beharrende Wahrheit des Daseins nicht
entbehrt werden kann, sehen wir sie von den Menschen in der Religion behauptet
und erfahren, in dem Glauben an eine ewige Wahrheit, welche sie der Selbst
mitteilung Gottes zu verdanken meinen (II 31 1 sq).

Deze praktische, religieus-ethische postuleringen van een goddelijkuniversele bestaanszin als 00k van een goddelijk-absolute geschiedenisgrond vindt men, gepaard met het vertrouwen op de duidingskracht van
het geloof, eveneens bij Lotze1 . Op dit punt nu gaat Troeltsch de ver
binding leggen tussen de Lotziaanse wereldbeschouwing en de Ritschliaanse theologie. Zijn gedachte is, dat de goddelijke grond en waarheid,
die het denken zijn laatste houvast en het leven zijn laatste zin geeft en
die slechts in de religie rechtstreeks toegankelijk kan zijn, zich als zodanig
1 Cf. H. Lotze, Mikrokosmus III j o ; III 14 ; I voorwoord.
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op enig punt in de geschiedenis in volkomen absoluutheid geopenbaard moet
hebben. Al gloeit de lamp van goddelijke openbaring in allerlei gods
diensten slechts zwak, men mag niet aannemen, dat de religieuze mens
alsmaar blijft rondtasten in problemen en probeersels. Ergens in de
ontwikkeling van de „tellurische geest”1 zal toch wel het volle licht
zijn opgegaan. Er is dus voor het wijsgerig denken geen dringende grond
op voorhand te twijfelen aan de religieuze bewering, dat men ergens de
goddelijke waarheid als konkrete openbaring deelachtig is geworden.
Dit openbaringspostulaat nu is de brug, waarlangs Lotzes teleologie zich
verbindt met Ritschls theologie.
Bricht er (seil: Gott) überhaupt durch in die Endlichkeit, so musz er in eben
dieser absoluten Ganzheit durchbrechen und darum an einem Punkte sich
prinzipiell sammeln, um von ihm aus über das Uebrige sein Licht auszubreiten.
Es ist nicht abzusehen, wie ein solcher Glaube durch unsere so geringe Ein
sicht in die Faktoren des Werdens unmöglich geworden sein soll . . . . Ganz
ähnlich steht es mit dem Wertresultate. Es musz in allem Wechsel eine be
harrende Wahrheit geben. Das ist eine Forderung jedes idealen Glaubens . . . .
Ist der Trieb nach einer beharrenden Wahrheit ein so tiefer und mächtiger . . .
und sind alle philosophischen Versuche, eine solche aus der Entwicklung zu
konstruieren, hinter ihrem Ziele weit zurückgeblieben, so ist kein irgend
zwingender Grund vorhanden, die Behauptung der Religion zurückzuweisen,
dasz sie die letzte und bleibende Wahrheit des menschlichen Daseins in sich
enthalte (II 3 i i sq).

Mögen we eenmaal van zulk een heldere, definitieve openbaring uitgaan,
dan resteert de vraag: in welke religie treffen wij haar aan? O f meer
konkreet (want daar draait het bij Troeltsch toch op uit): waarom zou
het absolute en eeuwige nu uitgerekend in het Christendom present zijn
en waarom niet elders? Is het Christendom niet een onder vele gods
diensten, is het niet met die andere door ontelbare fenomenologische
analogieën verwant, is het niet ook zelf in voortgaande ontwikkeling
begrepen? Het is duidelijk, dat Troeltsch zich tegenover de relativerende
vloedgolf van historistische filosofie niet gemakzuchtig verschanst in de
ivoren toren van de religie. Ook binnen haar poorten weerklinken de
kritische vragen van het historisme. Tussen de verschillende historische
godsdiensten moet uiteindelijk gekozen worden. Op grond waarvan?
Jede Philosophie, die diese Fragen beantworten will, musz sich die Werte
und Maszstäbe aus dem Leben und damit aus dem religiösen Leben selbst erst
holen. Wir bleiben also für diese Frage an die Religion gewiesen. In ihr liegt
die einzige überhaupt mögliche Aufschlusz über den absoluten Zweck der
1 Ges. Sehr. II 3 1 3 . De term is van Fechner. Diens pantheïsme deelt T. overigens niet. Niet
duidelijk wordt, in hoeverre voor T. de menselijke geest een individuele verbijzondering is van de
tellurische geest en hoe een en ander met zijn monadologie verbonden moet worden. Alles is hier
nog in beweging.
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Entwickelung. In der Tat nicht das ist die Frage, ob eine solche Offenbarung
überhaupt möglich sei. Vielmehr das ist die Frage, ob wir in unserer Religion
diese Offenbarung tatsächlich verehren dürfen (II 317).

Volgens Troeltsch moet voor het Christendom gekozen worden, omdat
de gezochte absolute openbaring zich inderdaad h ie r heeft voorgedaan.
Volmondig geeft hij toe, dat deze kolossale uitspraak onbewezen en
onbewijsbaar is. Het gaat hier om de inzet van onze persoonlijke over
tuiging, om de belijdenis, dat men praktisch gegrepen is door het
christelijke levensprincipe. Met het theologisch subjektivisme van de
19e eeuw koncentreert Troeltsch deze overtuiging ten diepste in de
zekerheid van de zg. i n n e r lijk e r e l ig i e u z e e r v a r i n g , al laat deze zekerheid
zich achteraf ook (zoals wij zagen, 1.4 .2 .) godsdiensthistorisch aan
nemelijk maken.
Auf diese Fragen können wir zunächst freilich nur mit dem Einsatz unserer
persönlichen Ueberzeugung, dem Bekenntnis praktischer Ueberwältigung
durch das christliche Prinzip antworten, kurz mit dem, was die theologische
Sprache „innere Erfahrung” zu nennen pflegt (II 317).

l n te r i o r i s a t i e v a n h e t s u p r a n a t u r a l i s m e .
D e k o r r e la tie g e d a c h te v a n A lb r e c h t K its c h i

(3)

Deze innerlijke ervaring draagt hier het stempel van Ritschls theologie.
Allereerst is zij maar niet een i n d i v i d u e l e ervaring van wedergeboren te
zijn, zoals men in het piëtistische klimaat van de Erlanger school gedacht
en geleerd had. Integendeel, evenals Ritschl ziet Troeltsch haar veeleer
werkzaam in het geheel van de c h r is te lijk e g e m e e n te . Bovendien mag deze
ervaring geen mirakuleus gebeuren heten, als zou het gaan om een boven
natuurlijke ingreep in het menselijk bewustzijn vanuit een goddelijktranscendente zijnsorde. Evenals Ritschl is Troeltsch afkerig van een
dergelijk d u a l is ti s c h s u p r a n a tu r a li s m e , dat uitgaat van een dubbele wereld
en de christelijke levensinhoud niet om de zaak zelf, maar op uitwendige
blijken bijval schenkt. Trouwens dit supranaturalisme komt in wezen
neer op een n a ï e f a n th r o p o m o r fis m e , of het nu gaat om spektakulaire
wonderen van genezing en genade-instorting dan wel om de moderne
verhulde wonderen van wedergeboorte, bekeringservaring en wat dies
meer zij. Met zulke mensvormige, bovennatuurlijke voorstellingen zijn de
bijbel, de kerkleer en de katholiek-protestantse scholastiek bezwangerd1 .
Desniettemin zijn ze in strijd met de immanentiegedachte van Renais
sance en Aufklärung, met de eenheid en samenhang van het leven, met
1 Ges. Sehr. II 239 en 3 17 sq.
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de universele reikwijdte van de natuur- èn geschiedeniswetenschap.
Er kan slechts sprake zijn van bovennatuurlijkheid, voorzover de mens
(onder goddelijke inwerking in het religieuze bewustzijn) zich in n e r li j k
b e v r ijd t van natuurlijke drang en egoïsme en zich verheft tot een rijk van
geestelijke en noodzakelijke waarden. Troeltsch duidt hier het scholas
tische natuur-bovennatuurmotief om tot het idealistische natuur-vrijheidsmotief in de lijn van Kant en Fichte. Hij aanvaardt nog slechts de moderne
idee van de im m a n e n t ie Gods, overigens zonder deze pantheïstischmonistisch op te vatten. God is hem de diepste grond en energiebron
van al wat is, terwijl hij zich nochtans van deze wereld innerlijk onder
scheidt: de ziel kan zich tot God verheffen als tot een g e e s te lijk p e r s o o n .
Deze inwendige verheffing is eerst volle vrijheid en — religieus ge
sproken — genade te noemen. Vanuit deze (laten we zeggen) panentheïstische achtergrond dringt Troeltsch aan niet op verwerping, doch
op „ V e r g e is tig u n g u n d V e r in n e r lic h u n g d e s S u p r a n a t u r a l i s m u s ”1 .
Es handelt sich . . . um die fortschreitende Innnanenzierung des Gottesbegrifies
und des Weltzusammenhanges, die nur eine innerlich wirkende Einheit und
Folgerichtigkeit der alles in sich tragenden Energie, aber keinen dualistischen
Supranaturalismus und keine anthropomorphe Willkür kennt . . . . Ich glaubte
(seil: schon in „Die christliche Weltanschauung”) . . . ausführen zu dürfen,
dasz jene Immanenz . . . die innere Lebendigkeit und Selbstunterscheidung
Gottes von der Welt, den inneren Supranaturalismus, nicht ausschlieszen zu
müssen scheint.12

Al m etal wil Troeltsch dus evenals Ritschl de bovengenoemde „innerlijke
ervaring” niet tot een bovennatuurlijke en buiten-historische kengrond
van de christelijke openbaringsinhoud maken. Wat is zij dan z.i. wel? Zij
is — zo zagen wij — een geïnterioriseerde geestelijk-zedelijke ervaring
(in idealistische zin). Nader valt zij te typeren als een korrelatieve
ervaring, een ervaring die (juist ook als „Gemeindeerfahrung”) niet op
zichzelf staat en niet op zichzelf overtuigingskracht bezit, maar die
opkomt uit een algemene godsdiensthistorische ontwikkeling, die
funktioneert binnen een algemeen kerkelijk gemeenschapsverband en die
als zodanig korrespondeert met een historische openbaringsinhoud. Het
is een ervaring die — om konkreet te zijn — onder het beslag is gekomen
van de ontzagwekkende religieus-zedelijke prediking van de historische
Jezus.
1 Ges. Sehr. II 272. I.t.t. E. Lessing, Die Geschichtsphilosophie E. Troeltschs 13 , Theodor Kaftan,
Ernst Troeltsch 72 e.a. heeft reeds Herman Bavinck gezien, dat T. „einen gewissen Supranaturalismus”
aanneemt, Wijsbegeerte der Openbaring 17 , vgl. ook B. B. Keet, De theologie van E. Troeltsch 362 sq.
2 Ik citeer uit een terugblik op art. Die christliche Weltanschauung in art. Die Selbständigkeit der Religion,
in: Z .T h .K . 5 (1895") 363. Ook in Richard Rothe (Gedächtnisrede) van 1894 gewaagt T. van „der mo
derne Standpunkt der Immanenz des Göttlichen” , p. 34.
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De korrelatie-idee die hier in het spel is, vergt wellicht enige toe
lichting, een toelichting die tevens verduidelijken kan, in hoeverre de
theologie van Ritschl zich struktureel laat verbinden met de metafysische
ontologie van Lotze. Deze verbinding was minder gekunsteld dan de
dikwijls geponeerde anti-metafysische instelling van Ritschl1 doet ver
moeden. Diens afweer van „de” metafysika was slechts het verzet tegen
de scholastieke theologia naturalis. Ritschl heeft er zich meermalen
over beklaagd, dat men zijn theologie een „Ausscheidung alles Metaphysischen” toedichtte. Zelf herleidde hij het verschil met de voorstanders
van een natuurlijke theologie hiertoe, „ d a s z d ie M e ta p h y s i k . . . b e i m e in e n
G e g n e r n u n d b e i rnir v e r sc h ie d e n i s t ”1
2.

In feite oriënteerde Ritschl zich wijsgerig en kentheoretisch aan K a n t
Zich bezinnend op het verschil tussen wijsgerige en religieuze
kennis, greep hij terug naar de kantiaanse onderscheiding van weten
schappelijk en praktisch kennen. Hij werkte dit verschil in dier voege
uit, dat het wetenschappelijk kennen fenomenalistisch is (als bij Kant)
en dat de praktische kennis (als bij Lotze) steeds op w a a i d e is betrokken,
terwijl waarden omgekeerd betrokken zijn op praktisch waardegevoel en
geïnteresseerde kennis (zie 1.3 .3 ). Ritschls korrelatiegedachte houdt in,
dat ook in de religieuze denkhouding de mens persoonlijk betrokken is
bij het gekende, bedacht op de praktische waarde die het gekende voor
hem oplevert4.
Ook alle r e lig ie u s - c h r is te lijk e kennis is primair in een waarderingsoordeel
vervat. Elke theoretische bewijsvoering t.g.v. een volkomen openbaring
in het Christendom wordt a limine geëlimineerd. Vandaar ook Ritschls
afkeer van de natuurlijke theologie! Zekerheid biedt alleen de innerlijke
ervaring van de „ A n sp r u c h J e s u " , het praktisch overweldigd zijn door het
grote christelijke zedegebod, de klaarblijkelijke overeenstemming van
het evangelie met de diepste behoeften van het mensenhart. De Gods
openbaring in Jezus is niet theoretisch toegankelijk en op zich te
verstaan: zij leeft en funktioneert slechts binnen het christelijke waarde
ringsoordeel. Dit bijzondere waarderingsoordeel heeft al evenmin op
en L o tz e 3 .

1 Zo onlangs nog H. M. Kuitert, De realiteit van het geloof io : „Nu is het schoolvoorbeeld van
anti-metafysisch gerichte theologie Albrecht Ritschl.”
2 A. Ritschl, Theologie und Metaphysik 3, 30.
3 Cf. L. Stählin, Kant, Lotze, Albrecht Ritschl.
4 Het inzicht van Ritschl is uiterst genuanceerd. In eerste aanzet schijnen religie en wijsgerigwetenschappelijk denken zich te verhouden als waarderende en waardevrije kennis. Toch brengt
Ritschl naar twee kanten een korrektie aan. Niet alleen kan in het religieuze kennen voorstelling
en begrip nimmer geheel worden gemist, maar ook is de theoretisch-fenomenalistische kennis
bewust of onbewust door iets gemotiveerd, t.w . door het gevoel van een zekere waarde, die ik
aan het te kennen ding of gebeuren hecht: „Denn ohne Interesse bemüht man sich um nichts” .
Religieuze en theoretische oordelen zijn dus tegenover elkaar te plaatsen als „selbstständige”
en „begleitende W erturteile” , Die Christliche Lehre III 193 sqq.
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zich betekenis; het vibreert slechts op de klank van Jezus’ gezaghebbend
woord. Op deze wijze kreeg Ritschls theologie — afgezien van andere
verschillen — een veel objektiever gehalte (ook meer aansluiting bij
heilshistorie, bijbel en kerkleer) dan de spiritualistische en subjektivistische opvattingen van Schleiermacher en de Erlanger theologen1 . In zijn
opvatting van de „innere Erfahrung” staat Troeltsch onverkort op het
standpunt van de school van Ritschl12. Met de aantoonbare ontoereikend
heid van het historisch ontwikkelingsbegrip ter fundering van een laatste
normatieve waarheid is de onaantastbaarheid van de boventheoretische
christelijke heilservaring als ervaring van de onweersprekelijke absolute
zelfpretentie van het Christendom bij Ritschl en Troeltsch het uitgangs
punt van hun theologie en de laatste tegen het historisme opgeworpen
schans.
Zur Begründung des christlichen Glaubens geht man gegenwärtig mit Recht in
immer gröszerer Uebereinstimmung auf die christliche Heilserfahrung selbst,
auf das Ganze einer religiös-sittlichen Lebensanschauung, zurück. Die Ueber
einstimmung des christlichen Glaubens mit den tiefsten Bedürfnissen des Men
schenherzens, die Ueberwältigung des Gewissens durch das christliche Sitten
gebot, die demütigende und erhebende Gewalt des Evangeliums sind im letzten
Grunde die einzigen Beweise seiner Wahrheit (II 227 sq).3

„Innere Erfahrung” en godsdienstwetenschap (4)
Dit wil niet zeggen, dat Troeltsch tegenover het historisme appelleert
op een onkontroleerbaar irrationeel gevoel, dat zich aan elke redelijke
verantwoording zou onttrekken. Tevoren zagen wij (1.4 .2 etc.), dat de
1 Sindsdien keert deze korrelatie-idee in de theologische dogmatiek onophoudelijk terug, cf.
G. C. Berkouwer, Geloof en openbaring in de nieuwere duitsche theologie. In zijn Dogmatische Studiën
heeft Berkouwer de idee zakelijk prijs gegeven, al houdt hij er terminologisch nog aan vast. Dit
laatste heeft in zijn kring dan ook niet nagelaten misverstanden en diskussi es op te roepen: M. J.
Amtzen, H. Berkhof e.a.. Bij H. M. Kuitert wordt de korrelatiegedachte verbonden met een nieuwe
aanzet van „historistische” theologie (in de zin van i.g .g ) in soms opvallende overeenkomst met
Ritschl (ook wat betreft de dubbele afweer tegen subjektivistische en orthodox-metafysische
theologie), overigens met weinig of geen aandacht voor de historische achtergronden van het
korrelatie-probleem, De realiteit van het geloof ig6 sqq, ioo, 207.
2 Op dit punt schuilt wellicht het enige verschil met Ritschl in de inhoud van deze ervaring.
Evenals bij andere Ritschlianen (Wilhelm Herrmann) lijkt deze ervaring zich bij T . vooralsnog
in sterke mate te koncentreren op de persoon en op het unieke zelfbewustzijn van Jezus: „Der
eigentliche Quellpunkt ist doch immer die wunderbare Persönlichkeit Jesu gewesen . . . nicht
irgend eine neue Lehre” (II 3 2 1). „So liegt gerade in seinem Messianismus der eigentliche Schlüssel”
(II 322). Door deze koncentratie op Jezus’ messiaans zelfbewustzijn of zedelijk karakterbeeld
poogden de Ritschlianen de kern van het christelijk geloof aan historische kritiek te onttrekken
en sloten ze tevens aan bij nieuwere theologische inzichten omtrent de konstitutieve betekenis
van de messiaanse eschatologie in het optreden van Jezus (Joh. Weiss e.a.), cf. Ges. Sehr. II 322.
3 Interessant is het latere kommentaar van Troeltsch als historist: „Diesen damals behaupteten Stand
punkt kann ich heute nicht mehr vertreten. Es ist der Standpunkt der Ritschlschen Schule . . . .
Die so behauptete Absolutheit des Christentums ruht auf zu schmalen und zu dünnen Stützen:
der Selbstaussage und dem Nachweis, dasz der Entwicklungsbegriff als solcher unfähig sei, positive

volkomenheid van de christelijke religie zich zo niet bewijzen, dan toch
verduidelijken laat door een godsdiensthistorische vergelijking met andere
religies, die in het aangezicht van het Christendom alle natuurreligies
bleken te zijn, religies waarin de mens zijn góden en zijn verlossing zoekt
in en niet boven deze wereld, waarin de mens zodoende ook niet wezenlijk
uitkomt boven de dwang van de natuur en de vergoddelijking van bij
zondere natuurlijke omstandigheden (het partikularisme van de natuur
religies). Hiertegenover deed het Christendom (inklusief het hebreeuwse
profetisme) zich aan ons voor als een principieel onkosmologische
religie, waarin de natuur louter een ondoorgrondbaar goddelijk scheppingsprodukt, de geschiedenis daarentegen het vlak van goddelijke open
baringen bleek te zijn. Z elf een aan de wereld ontheven Persoon en
Geest, bleek God in de geschiedenis de aan Hem verwante mens uit zijn
bijzondere aardse positie te roepen tot zijn eigenlijke universele eind
bestemming in de geestelijk-zedelijke gemeenschap van het Godsrijk
(het onkosmologisch en innerlijk universalisme van het Christendom).
Deze godsdiensthistorische verwijzing naar de uitzonderlijke positie van
het Christendom nu is naar Troeltsch’ gevoelen een niet te veronacht
zamen theoretische ondersteuning van de praktisch-christelijke geloofs
overtuiging. Mits zij zich bindt aan de waarheid van de christelijke
godsdienst, is de „Religionsgeschichte” in staat haar unieke en absolute
aanspraak te illustreren en verduidelijken.
Wenn auch ein positiver Beweis für den Charakter unserer Religion als absoluter
Gottesoffenbarung der Natur der Sache nach nicht geführt werden kann und die
letzte Entscheidung bei dem praktisch religiösen Verhalten zu ihr steht, so ist
doch die damit notwendig verbundene Behauptung ihrer Einzigartigkeit und
ihres übersinnlichen Ursprunges bestimmter zu veranschaulichen und in ihrer
Möglichkeit zu verdeutlichen (II 318).

Deze onderschikking en dienstbaarmaking van het algemeen-wetenschappelijke, godsdiensthistorische standpunt zal Troeltsch weldra
(vanuit het historisme) als een scholastische, dogmatische vooringenomen
heid van de hand wijzen1 . Thans evenwel is deze opstelling niet zonder
zorg gekozen. Troeltsch is met Ritschl beducht, dat een verzelfstandiging
van de „Religionsgeschichte” uitloopt op historisme en op een relative
ring van het Christendom2.
Lebensinhalte zu begründen. Das letztere ist gewisz wichtig, aber damit sind die feineren Probleme
der Entwicklungsidee noch gar nicht gefaszt. Es ist dann eben die Frage, mit welchen Mitteln
auch innerhalb solcher unbegrenzter Entwicklung Stellung zu normativen Werten zu gewinnen ist.
Das erstere aber ist eine Behauptung, die für sich allein ebensowenig beweisen kann wie irgend
eine andere Selbstaussage oder irgend ein anderer Anspruch, Ges. Sehr. II ( 19 13 ) 324 noot.
1 Vgl. bv. Die wissenschaftliche Lage und ihre Anforderungen an die Theologie (1900) £ i .
2 Ritschl: „Der Allgemeinbegriff von Religion findet in der Erforschung des Christentums regula
tiven Gebrauch. Ich wünsche, in dieser Beziehung sehr genau von solchen unterschieden zu werden,
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D e a m b iv a le n tie
v a n h e t th e o lo g is c h e „ h is to r is m e ”

(j)

Over Ritschl gesproken — , het zou bevreemding kunnen wekken, dat
diens denken juist als „historisme” getypeerd pleegt te worden1 . Heeft
Troeltsch zich niet aan Ritschl vastgeklampt als laatste steunpunt t e g e n 
o v e r het historisme? Inderdaad, maar dit Ritschliaanse „historisme” heeft
dan ook een specifieke dogmahistorische zin. De term duidt in dit geval
op een ingrijpend verschil met de aan Ritschl voorafgaande theologen,
die — naar reeds werd opgemerkt — de kengrond van de dogmatische
theologie in de christelijke ervaring (ervaringstheologie) gezocht
hadden, vaak ook in de spekulatieve rede (hegeliaanse theologie). Men
bedoelt dan met Ritschls „historisme”, dat deze de kengrond van de
theologie daar zag liggen, waar ook de zijnsgrond van het christelijk
geloof gelegen was: in d e h i s t o r i e , d.w.z. in de historische prediking van
Jezus.
De crux van de Ritschliaanse theologie en impliciet dus ook van
Troeltsch’ konceptie schuilt — zo zou men kunnen formuleren — in de
ambivalentie van dit „historisme”. Zij heeft het h is to r is c h k a r a k te r van de
goddelijke openbaring in Jezus’ prediking willen honoreren en de kennis
dienaangaande uit historische oorkonden (de bijbel) willen putten. Tegen
een historisch-kritisch onderzoek van deze menselijke berichtgevingen
had Ritschl dan ook allerminst bezwaar. Hij was van oordeel, dat de
historiewetenschap tot op grote hoogte de betrouwbaarheid van de
Schrift kon garanderen2.
Weliswaar had Ritschl de theologie hiermee uit de soms bizarre
engten van de innerlijke ervaring gevoerd, maar haar tegelijk in een
netelige probleemstelling verwikkeld. Immers, hoe kan men deze
historische openbaring beschouwen als de grond van het christelijk
geloof, wanneer zij in afhankelijkheid is gesteld van de uitkomsten van
welche von dem allgemeinen Begriff der Religion bei der Deutung des Christentums constitutiven
Gebrauch machen. Denn wenn dieses Verfahren nicht mehr in Analogie mit der Scholastik geübt
wird, sondern so, dasz mann wegen des allgemeinen Begriffs der Religion auch nur momentan
gegen die eigene christliche Religion gleichgiltig sein soll, um deren Sinn sich aus den Bedingungen
des allgemeinen Begriffs deuten zu lassen, so dient dieses zur Untergrabung der christlichen Ueberzeugung”, A. Ritschl, Die christliche Lehre III 187. — Voor Ritschl was de betekenis van de alge
mene godsdienstgeschiedenis te dezen, dat hierin de postulering van de geestelijk-zedelijke
persoonlijkheid in haar geslotenheid tegenover de natuur (Kant) hoe langer hoe meer naar voren
trad, waarmee dan het gezaghebbend woord van Jezus inzake de onvergelijkelijke vervulling in
het Christendom zou korresponderen. De toenemende isolering van het christelijke waarderingsoordeel en van de „Anspruch Jesu” tegenover de godsdienstgeschiedenis onder Ritschls leerlingen
schaar prikkelde T. juist tot verzet. Zie Troeltsch’ latere studie: Absolutheit des Christentums 37
sqq, als ook 2 . 1 . 1 .
1 Cf. F. J. Schmidt, Der Niedergang des Protestantismus 23 sq en L. v.d. Zanden, Christelijke Religie
en Historische Openbaring 47 sqq.
2 L. v.d. Zanden, Christelijke religie $2 sq.
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de historische kritiek? Temeer, waar deze historische kritiek in en na
Ritschls dagen steeds radikaler vormen aannam en zelfs leidde tot de
loochening van Jezus’ historiciteit (Arthur Drews e .a .) ! Het zwaartepunt
van Ritschls belangstelling lag in feite dan ook niet bij de resultaten van
de wetenschappelijke kritiek, doch bij de p r a k t is c h e b e te k e n is van Jezus’
prediking voor het geloof. Waar de innerlijke geloofservaring zeker is
van een volkomen Godsopenbaring in Jezus’ woorden, daar is de ge
schiedwetenschap nog nauwelijks relevant.
Men kan Ritschl zien staan o p d e b r e u k lijn v a n h is to r is m e en e r v a r i n g s t h e o l o g i e , steun zoekend in de historische methodiek én in de innerlijke
ervaring, maar overtuigd, dat geen van beide, o p z i c h z e l f g e n o m e n , vol
doende draagkracht biedt. De historische kritiek gaat voorbij aan de
religieuze waardij van de geschiedenis, de innerlijke ervaring schrompelt
zonder een objektieve en normatieve betrokkenheid op de geschiedenis
tot illusie ineen. Deze ambivalentie was niettemin geen hinken op twee
gedachten, doch de uitkomst van de aangenomen strukturele korrelatie
tussen religieus geloof en historische openbaring.
Uiteraard bracht deze tweezijdige relatie van de geschiedenis èn in de
richting van het christelijk geloofsoordeel èn in de richting van de
profane wetenschapskritiek in Ritschls werken de nodige spanning
teweeg. Zijn leerlingen hebben naar een uitweg gezocht. Vele volge
lingen (Jul. Kaftan, Haering, Reischle, Herrmann e.a.) aksentueerden het
praktisch geloofsoordeel, zij het ook in blijvende (soms minimale) be
trokkenheid op de geschiedenis. Voor anderen (Harnack, Troeltsch)
werd het historisch onderzoek meer en meer beslissend. Zo gingen de
leerlingen van Ritschl uiteen in wat door van der Zanden minder ge
lukkig genoemd is: „theologisch” en „wetenschappelijk historisme”1 .
Terecht is echter door hem opgemerkt, dat Troeltsch’ weg naar het
historisme een vertrekpunt had in dit „theologisch historisme” van zijn
leermeester. Weldra kwam het voor hem vast te staan, dat waar de
christelijke ervaring nu eenmaal op de geschiedenis betrokken is, de
zg. christelijke heilsgeschiedenis evenzeer als alle andere geschiedenis
toegankelijk moet zijn voor algemeen-wetenschappelijke, godsdienst
historische kritiek en godsdienstwijsgerige vergelijking, wat ook de
konsekwenties van deze grens-opheffing mogen zijn . . . !

1 L. v.d. Zanden, Christelijke religie gg, gg etc.
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H O O F D S T U K II
H IS T O R IS M E
EN M E T A F Y S IS C H ID E A L IS M E
(1895-190°)

2.1

D E H IS T O R IS C H E M E T H O D E EN H A A R IM P L IK A T IE S

De breuk met Ritschl ( i) 1
Uit het voorgaande is duidelijk geworden, dat Troeltsch’ aanvankelijk
verzet tegen het historisme geïnspireerd was door de theologische grondpositie van Ritschl. Het bleek echter tevens, dat de historisch-kritische
methodiek aan Ritschl zelf allerminst was voorbijgegaan, ja dat het uit
zicht op de geschiedenis inherent was aan de struktuur van diens theolo
gie. Daarom moet de nu volgende wending naar het historisme gezien
worden niet alleen als een loslating van Ritschl, maar ook als een radikalisering van reeds bij Ritschl voorhanden motieven. Deze gaan zich ver
mengen met impulsen uit de godsdiensthistorische school, waarvoor Troeltsch
1 Bodenstein heeft het doen voorkomen, alsof de breuk met Ritschl reeds in Vernunft und Offen
barung bei Johann Gerhard und Melanchthon (Troeltsch’ „Habilitationsschrift” van 1891) geslagen
werd. Hij gaat dan ook (en E. Lessing is hem hierin gevolgd) aan de eerste, Ritschliaanse fase
in Troeltsch’ ontwikkeling geheel voorbij (trouwens ook aan de huidige Hegeliaanse fase). Ik
erken, dat T . reeds in 1891 van Ritschl afwijkende meningen verkondigt en dat niet alleen in
historisch opzicht (in zijn visie op Reformatie en Orthodoxie), maar ook systematisch. De vraag
is echter: op welke punten! Bodenstein betoogt, dat T. naast Melanchthon en Gerhard en tegenover
Ritschl komt te staan daar waar de laatste alle natuurlijke theologie en metafysika rigoureus ver
werpt. Dit is m .i. te boud gesproken, want ook T. verwerpt de scholastische theologia naturalis
en voorts is Ritschl niet van elke metafysika afkerig (1 .£.3). Wel laat zich van T. evenzeer als van
Gerhard en Melanchthon zeggen: „Das Christliche existiert nicht als unabhängige Grösze. Es
ist verankert im Natürlich-Humanen” (Neige des Historismus 14), doch zou men deze gedachte
konkreet uitwerken in de geest van T ., dan zou het verschil met Gerhard c.s. èn de verwantschap
met Ritschl dra blijken. Voor T. en Ritschl staat nl. centraal — geheel anders dan in de oudprotestantse scholastiek — het atheoretisch waardekarakter van de religieuze kennis in haar
korrelatieve betrokkenheid op de christelijke openbaring. Wel heeft T. er van meetaf behoefte
aan gevoeld (hierop doelt Bodenstein), dit geloofsstandpunt indirekt te schragen vanuit een weten
schappelijke theologie: deze dient de voegen en naden tussen de algemeen theoretische inzichten
en praktisch religieuze voorstellingen te dichten en de verhouding van „Glauben und Wissen”
nader te bepalen door aanwijzing van een „Anknüpfungspunkt im natürlichen Bewusztsein” ,
Vernunft und Offenbarung 2 ,4 . Dit aanknopingspunt is evenwel bij T. niet scholastisch, doch nieuw
gevat als innerlijk betrekkingspunt tussen empirisch-wetenschappelijke kennis en praktisch-reli
gieuze waarheid. Het wordt ten diepste niet verstaan vanuit het scholastieke natuur-bovennatuurthema, doch vanuit het (door Ritschl gedeelde!) Kantiaanse natuur-vrijheidsmotief. — De taak
van de theologie wordt zodoende voor T. tweeledig. Enerzijds moet zij de kongruentie aanwijzen
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reeds in zijn studententijd uiterst gevoelig bleek te zijn (De Lagarde en
Duhm, i . i . i) 1 . Bovendien komt zijn wijsgerig denken sterker in de ban
van de metafysische geschiedbeschouwing van Fichte, het geraakt m.n.
ook onder het beslag van de historistische geschied- en godsdienstfilosofie
van S c h le ie r m a c h e r e n H e g e l . In breder verband bezien, blijkt Troeltsch’
konceptie van de geschiedenis thans aan te sluiten bij het vroege,
romantisch-idealistische stadium van het historisme, zoals we dit aan
het slot van de Inleiding leerden kennen.
Toch blijft Troeltsch zijn m e ta fy s is c h e sc h ro o m behouden. Evenals in
zijn natuurbeschouwing (die ook nu nog geheel aan het panpsychisme
van Lotze en Fechner georiënteerd is, 2 .2 .1) wil hij in zijn nieuwe
geschiedbeschouwing uitgaan van de positieve inzichten en methodes
van de ervaringswetenschappen, al zullen deze inzichten wijsgerig en
metafysisch moeten worden uitgediept en aangevuld. Tegenover de
Ritschlianen, van wie velen o.i.v. het positivisme of neokantianisme fel
antimetafysisch zijn geworden en hem dus op zijn idealistische metafysika
aanvallen, voert hij herhaaldelijk aan, dat d i t verschil bijkomstig is. De
door hem gevergde en uitgewerkte metafysika is eerst een uitdieping
van wetenschappelijk inzicht. In de kontroverse met zijn tegenstanders
is echter primair niet zulk een metafysische, doch een s tr e n g w e te n 
s c h a p p e lijk e , methodische kwestie in het geding2. De kernvraag is, of de
historische denkwijze een universeel geldige methode is, toepasbaar op
heel het terrein der geesteswetenschappen, dan wel of een bepaald
geestesgebied aan haar ontheven is, of bepaalde feiten zich principieel
voor historische benadering toesluiten. Het punt is natuurlijk vooral of
de christelijke religie en dan m.n. bepaalde wonder- en heilsgeschiede
nissen zich laten isoleren uit de samenhang van het historisch wordings
proces en slechts toegankelijk moeten heten voor een specifiek dogma
tische of supranaturalistische methode.
W ie die Religion ein Bestandteil des gesch ichtlichen Lebens ist, so liegen die
H auptfragen au f dem geschichtlichen G eb iete (II 3 3 3 ).
tussen de grensideeën en induktief-metafysische postulaten van de wetenschap (die niet ident is
met de natuurlijke theologie) en de praktisch religieuze Godsvoorstelling (die niet ident is met het
christelijk supranaturalisme). Anderzijds moet zij de veelheid van religieuze voorstellingen historisch-geschiedfilosofisch vergelijken ter bepaling van haar hoogste uitingsvormen. Wij hebben
gezien, dat Ritschl — zij het ook met een belangrijke restriktie — hier niet geheel afwijzend
tegenover stond. In het nu volgend hoofdstuk gaat T. deze restriktie doorbreken, inzoverre hij
in de geschiedwijsgerige vergelijking de absoluutheidspositie van het Christendom als apriorische
positie prijsgeeft. Over Troeltsch’ relatie tot Ritschl en de dubbele theologische taakstelling zie:
Das Historische in Kants Religionsphilosophie (1904) Vorwort en Wissenschaftliche Lage (1900) 47-51
(ook 2.4.7). — Ook H. G. Drescher ziet de „Abwendung von Albrecht Ritschl” na Die
christliche Weltanschauung van 1893/94 zich voltrekken, art. Das Problem der Geschichte bei Ernst
Troeltsch, in: Z .T h .K . N .F. 57 (1960) 187.
1 T. heeft Ges. Schriften II gewijd aan de nagedachtenis van Paul de Lagarde.
2 Art. Geschichte und Metaphysik, in: Z .T h .K . 8 (1898) 2 sq, Ges. Schr. II 729, cf. II 334 sqq.
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G e i s t e s w i s s e n s c h a f t e n (II 3 3 9 ) .

Hij verwijt cle Ritschlianen in dezen de koe en de geit te willen sparen.
Enerzijds honoreren ze de wetenschappelijke historische analyse ook op
godsdienstig terrein en erkennen daarbij de universele samenhang van de
christelijke en buitenchristelijke religies. Dientengevolge hebben m.n.
de latere Ritschlianen grote stukken van de christelijke openbaringsgeschiedenis prijsgegeven aan historische kritiek. Anderzijds stellen ze
de christelijke religie apart en onttrekken ze een zeker deel van haar
historische overlevering (bijv. Jezus’ zedelijk karakterbeeld of zijn op
standing) aan alle theoretische kritiek. Hun geliefkoosd beroep op Kant
en op diens onderscheiding van theoretische en praktische kennis (ten
einde de unieke historiciteit van Jezus’ karakter e.d. te laten rusten in
het buitentheoretische, praktische waarderingsoordeel van de christelijke
gemeente) acht Troeltsch illegitiem1 . Gaat men in religiosis eenmaal de
weg op van historische en filologische kritiek, dan niet ten halve gekeerd !
Het is voor hem een kwestie van wetenschappelijke eerlijkheid om ook
in de theologie methodologisch konsekwent te zijn en zich de innerlijke
logika van de historische kritiek helder voor ogen te stellen.
Die historische Methode, einmal auf die biblische Wissenschaft und auf die
Kirchengeschichte angewandt, ist ein Sauertcig, der alles verwandelt und der
schlieszlich die ganze bisherige Form theologischer Methoden zersprengt
( II 73°)-

Es musz voller Ernst mit der historischen Methode gemacht werden (II 738).

Kritiek, analogie en korrelatie

(2 )

In de diskussie met de Ritschlianen, inzonderheid met Julius Kaftan en
diens leerling Niebergall heeft Troeltsch de onderstellingen en implikaties van de modern historische denkwijze helder uiteengezet123. Deze
methode rust z.i. op drie historische grondbegrippen of grondonder1 Bij Kant komt cle hi.storika als afzonderlijke wetenschappelijke discipline nog wel niet tot haar
recht, doch inderdaad staat en valt de wetenschappelijke methode volgens Kant met haar uni
versele en noodzakelijke geldigheid, zie 0.2.7. Zie ook E. Troeltsch, D i e w i s s e n s c h a f t l i c h e L a g e
45 sq.
2 Deze diskussie strekt zich over vele jaren uit: art. D i e S e l b s t ä n d i g k e i t d e r R e l i g i o n , in: Z.Th.K .
3 (189^) en 6 (18 96 ); art. C h r i s t e n t u m u n d R e l i g i o n s g e s c h i c h t e , in: Ges. Sehr. (I (18 97); art. G e s c h i c h t e
u n d M e t a p h y s i k , in : Z .T h .K . 8 (1 898); art. L ie b e r h i s t o r i s c h e u n d d o g m a t i s c h e M e t h o d e i n d e r T h e o l o g i e , in :
Ges. Sehr. II (1900) en naderhand nog o.a. D i e A b s o l u t h e i d d e s C h r i s t e n t u m s (1902), D a s H i s t o r i s c h e i n
K a n t p. V sqq, 1 2 sqq. De onderhavige methodologische uiteenzetting vooral in : L ie b e r h i s t o r i s c h e u n d
d o g m a t i s c h e M e t h o d e (1900), door T. ten onrechte in 1898 gedateerd (Ges, Sehr. 11 729). ln zijn toe
nemende aksentuering van de methodologie groeit T. tere naar de volgende, neokantiaanse fase.
Helaas zijn het eerste en derde artikel niet in de Ges. Sehr, opgenomen. Dit is geschied (zoals T.
later zelf verklaard heeft, Ges. Sehr. II 440) vanwege hun H e g e l i a a n s e i d e o l o g i e , waarvan hij zich na
1 900 wilde distanciëren!
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stellingen, die van kritiek, analogie en korrelatie. Het gaat om de
principiële gewenning aan historische kritiek, om gebruik van analogieën
en om verdiskontering van de in de geschiedenis aanwezige wissel
werking. Daarbij impliceert de noodzakelijkheid van historische kritiek,
dat geen enkele mededeling bij voorbaat vaststaat, dat geen enkel gezag
zonder meer geloofwaardig is, dat dan ook alle historikale beweringen
waarschijnlijkheidsoordelen moeten heten. Deze oordelen worden door
de kritiek duizendmaal veranderd en verbeterd, maar blijven waar
schijnlijkheidsoordelen, oordelen waarvan hooguit de waarschijnlijk
heidsgraad toeneemt. Geen gevestigde mening, geen uitwendige in
stantie, doch de historische kritiek spreekt in dezen het laatste woord.
Zelfs al zou door haar toepassingen het ons bijgebrachte geschiedenis
beeld niet gewijzigd, alleen bevestigd worden (wat praktisch nergens
het geval is), dan nog is onze innerlijke houding tegenover de historische
overlevering en de inhoud daarvan door het souverein karakter van alle
wetenschappelijke kritiek principieel anders dan voorheen. Dat geldt
ook m .b.t. alle godsdienstige overlevering. Haar wetenschappelijke be
studering betekent nu eenmaal, dat zij gedaagd en getoetst wordt voor
de rechtbank van de historische kritiek. Het gezag van de bijbel, van de
kerk en wat dies meer zij kan op modern-wetenschappelijk standpunt
niet ongewijzigd blijven.
Die prinzipielle Gewöhnung an historische Kritik . . . besagt, dasz es auf histo
rischem Gebiet nur Wahrscheinlichkeitsurteile gibt . . .. Damit ist die ganze
Stellung zu dem ungeheuren Erinnerungs- und Traditionsstof unserer Gesittung
prinzipiell verändert (II 7 31).

Historische kritiek wordt pas mogelijk, door het ontdekken en benutten
van analogieën. De analogie van wat zich voor en in ons afspeelt is de
sleutel tot kritiek van de historische stof. De ervaring, die ons konfronteert met bedrog, partijzucht, mythevorming e.d., leert ons deze
ook in de overlevering te onderkennen. Wat wij als normaal of als niet
ongewoon hebben leren kennen in het heden, verwachten we ook in
het verleden aan te treffen. Ook het al of niet bestaan van analogieën in
de overgeleverde materie zelf, is meebepalend voor haar waarschijnlijkheidsgehalte. In dit verband merkt Troeltsch op, dat zulk een analogiegebruik de principiële gelijksoortigheid van al het historisch gebeuren
veronderstelt.
Die Uebereinstimmung mit normalen, gewöhnlichen oder doch mehrfach
bezeugten Vorgangsweisen und Zuständen, wie wir sie kennen, ist das Kenn
zeichen der Wahrscheinlichkeit . . . . Diese Allmacht der Analogie schlieszt
aber die prinzipielle Gleichartigkeit alles historischen Geschehens ein, die
freilich keine Gleichheit ist, sondern den Unterschieden allen möglichen Raum
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lässt, im übrigen aber jedesmal einen Kern gemeinsamer Gleichartigkeit voraus
setzt, von dem aus die Unterschiede begriffen und nachgefühlt werden können
(II 7 3 2 ) . 1

Het is deze „ G e m e in s a m k e it u n d G l e i c h a r t i g k e i t " van de menselijke geest in
al zijn historische uitingsvormen, welke Troeltsch brengen tot zijn derde
grondkategorie, de w is s e lw e r k in g van alle geestelijke, historische ver
schijnselen. De genoemde geestesverwantschap wijst op een gelijk
soortigheid van alle historische werkingen. Slechts een enkele, korrelatieve samenhang van historische gebeurtenissen is mogelijk, een univer
sele stroom van historisch leven, waarin alle punten elkaar wederzijds
bepalen2. Het zou in strijd zijn met alle kritische regels om op enig
punt in de geschiedenis een doorbraak vanuit het transcendente aan te
nemen dan wel een exklusieve bovennatuurlijke zijnsorde.
An jedem Punkt tritt Eigentümliches und Selbständiges hervor, das schon durch
unsere Fähigkeit der Nachempfindung an sich als zum Gemein-Menschlichen
gehörig empfunden wird; aber diese eigentümlichen Kräfte stehen überdies
in einem, das Gesamtgeschehen umfassenden korrelativen Flusz und Zusammen
hang, der uns alles durcheinander bedingt zeigt, keinen der gegenseitigen
Beeinflussung und Verflechtung entzogenen Punkt kennt (II 733).

De historische methode leidt tot een tweetal konsekwenties, die z.i.
vernietigend zijn niet slechts voor de orthodoxe maar ook voor de
Ritschliaanse theologie. In de eerste plaats maakt de historische kritiek
e lk a f z o n d e r l ij k f e i t o n z e k e r 3 . Zeker zijn nog slechts de via een bepaalde,
nooit geheel doorzichtige samenhang op het heden uitgeoefende
werkingen ervan. Het religieus geloof kan dan ook nooit rechtstreeks
houwen op een geïsoleerd historisch gebeuren, bijv. op het geestelijk
zedelijk leven van Jezus. Slechts indirekt, via de omwentelende kracht1
1 Waar de analogieën en „Gleichartigkeiten” ophouden, liggen de grenzen van de verschillende
levensgebieden (kunst, religie, recht e.d.), Wissenschaftliche Lage 43. — Door eenzijdig aksent
te leggen op de noodzaak van overeenstemming tussen het verhaalde en de huidige ervaringen
van de geschiedvorser maakt Lessing de analogiegedachte ergens tot het beginsel van historikale
subjektiviteit (Geschichtsphilosophie Ernst Troeltschs 2 1 sq). Hoewel T. het laatste niet ontkent (2.2.6),
richt de analogieopvatting zich juist tegen een historikaal subjektivisme: tegen de geïsoleerde „chris
telijke kentheorie” van de Ritschlianen. Elders verbetert Lessing zich te dezen in kritiek op
Emil Spiesz: „aber das Subjektive hat hierbei nicht den Charakter der Subjektivität, sondern ist
Exempel für das Allgemeine” (p. 66). Teveel van het goede biedt hij evenwel, als hij in kritiek op
Pannenberg Troeltsch’ analogie-idee ook nog eens duidt als een anti-naturalistische kategorie
(p. i 52). Uiteraard is ook de natuurervaring voor T. analoog en de natuurkunde universele weten
schap.
2 Zo reeds in 1 89$ : „Es ergibt sich von selbst, dasz in dieser ganzen Anschauung schwerwiegenden
Konsequenzen enthalten sind. Die einzelne, die eigene Religion tritt aus ihrer Isoliertheit heraus
in den Zusammenhang einer gröszeren Einheit . . . . Die historisierende Betrachtung selbst (zeigt)
im Christentum zunächst nur ein, wenn auch noch so groszartiges, Phänomen neben anderen
Phänomenen von gleichem Anspruch” , art. Z .T h .K . g (1895) 3 7 1 sq.
3 Art. Z.Th.K . g (1895) 3 7 4 -
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die dit leven in de geschiedenis der kerk en in de gang der europese
volkeren heeft betekend, oefent het zijn invloed op ons uit (cf. Schleier
macher!).
Die historische Kritik macht erstlich jede Einzeltatsache unsicher und zeigt uns
als sicher nur die mit einem —• im einzelnen nicht slechthin aufzuhellenden —
historischen Zusammenhang gegebenen Wirkungen auf die Gegenwart (II 736).

Bovendien kan zulk een historisch (i.c. religieus) krachtenveld niet
omtuind worden. Het staat in een korrelatieve betrekking tot een nog
veel groter gebied van soortgelijke geesteskrachten, het funktioneert in een
totaal samenhang van kulturele invloeden. Daarom mag men ook de
joods-christelijke werkingssfeer niet proberen te isoleren. Haar be
tekenis is pas zichtbaar en historisch verstaanbaar vanuit de grote levenskomplexen, waarbinnen zij zich ontwikkeld heeft.
Das zweite aber ist, dasz dieser auf die Gegenwart wirkende Zusammenhang
selbst nicht isoliert und unbedingt ist, sondern in engster Korrelation mit einem
viel gröszeren Geschichtszusammenhange steht, innerhalb dessen er als ein
dem übrigen Geschehen gleichartiges Gebilde sich erhebt und aus dem Gesamt
zusammenhang zu verstehen ist (II 736).

Hiermee komt Troeltsch’ hoofdbezwaar tegen Ritschl voor de dag. Met
hem onderscheidt hij tussen theoretische verklaring en praktische be
oordeling. Maar verklaring en beoordeling hebben z.i. dezelfde weg
te gaan, een weg die leidt van het algemene naar het bijzondere. De
orthodox-scholastische theologie had weleer de christelijke religie als
bovennatuurlijke openbaringsreligie tot uitgangspunt en norm genomen
voor heel het religieuze leven in al zijn historische formaties. Zij was van
meetaf aan de weg gegaan van het bijzondere naar het algemene. Daar
tegenover was Ritschl begonnen het fenomeen van de christelijke gods
dienst te plaatsen in de universele samenhang der religies om het open
te stellen voor algemeengeldige, historische analyse. Wat hij echter met
de ene hand gaf, nam hij met de andere hand terug door op praktisch
niveau, op grond van de praktisch-religieuze overtuiging, de uniekheid
van het Christendom tot apriorisch uitgangspunt en persoonlijke maat
staf van het christelijk geweten te verheffen. Doch voor religieuze
zekerheid is meer dan een geïsoleerde, subjektieve overtuiging nodig,
vooral omdat het historisch onderzoek heeft aangetoond, dat overeen
komstige overtuigingen ook in andere godsdiensten aanwezig zijn. Ritschl
had objektievere zekerheid kunnen bereiken en zijn geloofsstandpunt
kunnen schragen, indien hij ook in de praktische waardering van het
religieuze levensverschijnsel vanuit het algemene het afzonderlijke had
benaderd. Hij had op basis van een vergelijkende, godsdiensthistorische
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studie de waarde van de verschillende godsdiensten inhoudelijk tegen
elkaar moeten afwegen om langs die weg de uitzonderlijke betekenis van
het Christendom te kunnen vaststellen.
(Eins) ist überaus w ic h tig : aus der G leich artigk eit und dem Gesam tzusam m en
hang historischen W erdens folgt, dasz jede W ürdigung und Beurteilung genau
ebenso w ie die Erklärung und D arstellung vom Gesam tzusam m enhang ausgehen
musz (II 7 36 ).
So geht sie ( s e il: die neue Geschichtsforschung) den W eg vom allgem einen zum
besonderen, von d er Erforschung der R eligio n als ein er überall stattfindenden
eigentüm lichen Berührung mit G o tt zu d er der besonderen konkreten R eligio n s
kreise (II 342).

Het is typerend voor de onderhavige tijd, waarin de metafysika door
positivisme en neokantianisme in diskrediet is gebracht, dat Troeltsch
de diskussie voert vanuit de methodologische problematiek van zijn op
ponenten. Hij schijnt het recht van eigen inzicht en de onhoudbaarheid
van de Ritschliaanse theologie af te leiden uit de onderstellingen en implikaties van de historische methode als zodanig, zonder hieraan voor
alsnog enige metafysische stelling te verbinden. Toch is dit slechts tot
op zekere hoogte waar. Op zichzelf immers zou deze historische methode,
die naar haar aard alles op alles betrekt, alles vergelijkbaar acht en
relatief maakt, evenzeer tot vertwijfeling en relativisme kunnen voeren
als tot geestelijk-zedelijk houvast. Zijn historische methode is evenwel
(dat moet in het vervolg worden aangetoond en vastgehouden!) een
meer-dan-historische methode. Het is een universeelhistorische, geschiedwijsgerige methode, die (anders dan de natuurwetenschappelijke
methode) verklaart èn waardeert, die de historische fenomenen uit heel
de wereldgeschiedenis verzamelt, vergelijkt en verbindt en aldus moei
zaam speurt naar een interne zinontwikkeling. Het is een methode, die
bepaald wordt door de idealistische grondovertuiging, dat historische
analogieën en ontwikkelingen niet toevallig zus of zo zijn uitgevallen,
doch teruggaan op een principiële verwantschap en opstijgende drang
in de kern van de menselijke geestesgeschiedenis. Zulk een overtuiging
laat zich niet strikt empirisch, vakhistorisch legitimeren, doch wordt
gevoed uit de bronnen van een hegeliaanse, historistisch-idealistische
geschiedenismetafysika, zoals weldra zal blijken1 . Hoe dit echter ook zij,
voor Troeltsch staat vast, dat het wetenschappelijk denken als zodanig
1 Vgl. de terugblik uit 1902: „Wenn ich das Ganze meiner Aulfassung als „historische Methode’
gegenüber der dogmatischen bezeichnet habe, so war ich mir natürlich selbst ganz klar bewuszt,
dasz diese historische Methode nur a parte potiori, nur unter dem Gesichtspunkt des Gegen
standes, so heiszen darf. Es ist eine auf die Breite des Historischen begründete und von den hierbei
zu bildenden Begriffen des Gemeinsamen aus konstruierte Gesamtanschauung” , Absolutheit des
Christentums p. X.

een universeel-historische benaderingsmethode onderstelt en dat de
Ritschlianen zich ten onrechte op Kant en op het praktisch karakter van
de christelijke geloofservaring beroepen, als zij het Christendom buiten
de kritiek van de algemene godsdienstgeschiedenis pogen te sluiten1 .
Die Wissenschaft beschränkt sich nicht auf das Gebiet exakter kausaler Er
klärung, sondern ist das Prinzip wissenschaftlichen Denkens überhaupt, das
allen seinen Gegenständen übergeordnet bleibt und sie zu ordnen und zu be
ziehen strebt; und, wenn sie bei diesem Geschäft der Ordnung psychologisch
und erkenntnistheoretisch genötigt wird, zwei verschiedene Sphären, die eines
exakten naturwissenschaftlichen und die eines historischen, zugleich erklärenden
und wertenden Denkens zu unterscheiden, so bleibt doch auf jedem Gebiete die
Einheitlichkeit der Methode das unbedingte Ziel.123

2.2

DE G E S C H IE D E N IS EN H A A R M E T A F Y S IS C H E
O N D E R S T E L L IN G E N
K e n th e o r e tis c h e k r i t i e k
e n k r i ti s c h e m e t a jy s i k a

(i)

Voor zijn metafysika van de geschiedenis neemt Troeltsch als uitgangs
punt de kantiaanse, k r i ti c is ti s c h e k e n th e o r ie . Hiermee is gezegd, dat het
menselijk kennen in eerste instantie gebonden is aan de fenomenale
werkelijkheid en dat uitspraken die onze voorstellingswereld over
schrijden en handelen over een transsubjektieve realiteit niet streng
wetenschappelijk bewijsbaar zijn. Het is op dit punt, dat Troeltsch de
fenomenalistische en subjektivistische kennisleer van zijn positivistische
en neokantiaanse opponenten (Kaftan c.s.) slechts onderstreept.
Wir behalten . . . den festen Ausgangspunkt in der kritischen Bewusztseinsanalyse8).

Toch zijn er ook niet uit te wissen verschillen. Op meer dan een punt
korrigeert Troeltsch de kantiaanse kennistheorie. Zo erkent hij wel het
fenomenaal karakter van ruimtelijkheid en kausaliteit (van ruimtelijke
substanties en mechanische oorzakelijkheidsrelaties) in de uitwendige
ervaring. Toch sluit dit z.i. de mogelijkheid niet uit, dat er aan gene zijde
van de subjektieve ervaring iets werkelijks gelegen is, waarmee wij
middelerwijl in een re ë le g e e s te lijk e w is s e lw e r k in g staan. Te dezen valt
Troeltsch weer terug op een induktieve en panpsychistische natuurmetafysika als van Lotze en Fechner.
1 Troeltsch’ kritiek op de Ritschlianen is voor een niet gering deel zelfkritiek. Hij gewaagt van de
„dogmatische Befangenheit” , waarin zijn verhandeling Die christliche Weltanschauung uit 1893/94
(reeds blijkens de tite l!) nog gewikkeld was, Wissenschaftliche Lage g 1.
2 Wissenschaftliche Lage 4^ sq.
3 Art. Z .T h .K . 6 (1 896) 93 ; cf. 8 1.
96

Die Phänomenalität der Raumes und der räumlichen Substanzen ist (seil:
Kant) zuzugeben und eben damit die Phänomenalität des mechanischen Kausali
tätsbegriffes . . . . Aber damit ist der Schlusz, daszeine Wechselwirkung zwischen
den Subjekten und einer sie „afficierenden” Auszenwelt stattfinde, gar nicht
aufgehoben. Diese Wechselwirkung ist eben nicht als mechanische, zwischen
Körpern erfolgende, zu denken . . . . Wird die Auszenwelt aus anderweitig zu
entwickelnden Gründen als etwas Geistiges oder Geistähnliches angesehen,
so hat die Behauptung einer Wechselwirkung keine Schwierigkeit.1

Nog ingrijpender wijzigingen brengt Troel tsch aan op het gebied van de
innerlijke ervaring. Hier ontkent hij het substantieel en daarmee
fenomenaal karakter van de ziel. Zij is eerder te zien als een werkelijke
eenheid van funkties (Wundt, Paulsen) en wordt niet slechts door
psychomechanische, doch ook door ideële, scheppende motiveringen
geleid (nader 2 .3.2 , 2.4.2 e.v.). Eveneens verwerpt hij hier het fenome
naal karakter van de tijd: de tijd is niet maar een vorm waarin de aan
schouwde dingen doch waarin de aanschouwing en ervaring zélf zich
bewegen!
Noch stärker mussen wir von Kant auf dem Gebiet der sog. inneren Erfahrung
abweichen . . . . Die Seele ist . . . keine Substanz, sondern eine Einheit von
Funktionen, und ihre Vorgänge unterliegen einer sehr verschiedenen Art des
Zusammenhangs, innerhalb dessen sich die schöpferischen ideellen Motivationen
von dem blos psychologischen und psychomechanischen, übrigens von der
körperlichen Kausalität immer noch weitabstehenden Zwange sich scharf
unterscheiden. Schlieszlich kann auch die alle Wirklichkeit zum Schein her
absetzende Phänomenalität der Zeit nicht festgehalten werden, da die Zeit nicht
wie der Raum eine Form ist, in der blos die Dinge sind, sondern eine solche
in der das Anschauen und Erfahren selbst sich bewegen12.3

Deze anti-naturalistische en anti-mechanistische korrekties op het
gebied van de psychologie en de innerlijke ervaring, die Troeltsch dicht
in de buurt van Dilthey brengen,s moet men zien als wegbereiding voor
een nieuwe metajysika van de geest en de geschiedenis. Door deze korrekties
wil Troeltsch ruimte maken voor de metafysische eenheid en gesloten
heid van het ik, voor een transsubjektieve intermenselijke werkelijkheid
van geestelijk leven en geestelijke wisselwerkingen, voor de ontwikkelingsdrang en motivatie van zulk een geestesleven vanuit objektieve,
ideële wetten en tenslotte (in zijn godsdienstmetafysika) voor het geloof
in een centraal Wezen, dat op deze ganse geesteswereld in haar totale
1 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 89 sq. Voor deze Lotziaanse natuurmetafysika zie nader: art. Z .T h .K .
£ ( i 89 $) 4 3 4 J 8 ( i 89 8) 4 3 sq ; Ges. Sehr. II ££o sq.
2 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 90. Ook Lotze had reeds de fenomenaliteit van de tijd (soms) betwijfeld,
een spirituele interaktie van al het bestaande aangenomen en die (op zijn wijze) in een goddelijke
Geest gecentreerd, cf. E. Spiess, Die Religionstheorie von Ernst Troeltsch £ j sq, 62 sq.
3 Cf. Ges. Sehr. IV (1922) £ sq en II (1903) 680.
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omvang prodiiktief zou invverken, hetgeen slechts mogelijk is, indien dit
psychisch leven niet puur mechanistisch verloopt1 . Al met al bewerk
stelligt de kentheorie in de kortst mogelijke tijd een omzetting van zulk
een psychologie in metafysika.
In konkrete bouwt hij deze „kritische metafysika”12 op in de stijl van
zijn natuurfilosofie, dus als een a p o s te r io r is c h e en i n d u k t i e v e g e e s te s m e ta fy s ik a .
De mens beschikt niet over klare kennis van de diepste grond van alle
zijn (Hegels metafysika van het absolute!), om daaruit de grond van
natuur of geschiedenis te deduceren. Het tegendeel is het geval. Als bij
de natuur zal men dan ook t.a.v. de geschiedenis moeten beginnen bij
de empirische en methodische inzichten en deze kentheoretisch gaan
uitdiepen in een poging van hieruit algemene gevolgtrekkingen te maken
omtrent hun metafysische achtergrond3 4
.

H e t m e th o d o lo g is c h e e n h e t p r a k t is c h e m o t i e j

(2)

Deze weg van geschiedwetenschap naar geschiedfilosofie of geschiedmetafysika wordt dus allereerst methodologisch en kentheoretisch ge
baand. Men kan als historikus niet blijven staan bij de veelvoudigheid en
veranderlijkheid van de verschijnselen. Een r e g e l is nodig om deze stof
logisch te beheersen en te ordenen. Daartoe is het niet ongebruikelijk
de historische feiten te zien als toevalligheidsprodukten van zuiver
natuurlijke, kausale werkingen en deze dan op natuurwetenschappelijke
wijze te bundelen in a lg e m e n e begrippen. Dit zou echter een loochening
zijn van het i n d i v i d u e l e in de geschiedenis, d.w.z. van de b ijz o n d e r e be
trekkingen en u n ie k e zinverbanden die de mens in de geschiedenis
gelooft te vinden, een verraad ook van de zin des levens en van de
redelijkheid der werkelijkheid*.
Troeltsch ontkent niet de aanwezigheid van het a lg e m e n e in de ge
schiedenis. Integendeel! Allereerst laten de staatkundige, godsdienstige
e.a. verschijnselen zich ordenen en groeperen tot evenzovele algemene
sferen. Bovendien bezit elke sfeer een centrale eenheid, een algemene
wortel waaraan de veelheid van bijzondere verschijnselen binnen die
sfeer ontspringt. Daarenboven heeft zo’ n levenskomplex een algemene
tendens en gerichtheid. Deze beweegt zich tenslotte door heel de ge
schiedenis heen naar een universeel einddoel, gesteld tenminste dat de
1 A rt. Z .T h .K . 6 (1896) 90 sq, 8 (1898) 4^ sq.
2 „M eine ersten philosophischen A utoritäten waren Kant, A lb ert Lange und Lotze, w odurch ich
nach und nach zu der Idee einer kritischen Metaphysik fortgetrieben worden bin ” , art. Z .T h .K . 8

( 18 9 8 )s 2.
Z .T h .K . 8 (1898) 40 sqq.
4 A rt. Z .T h .K . 6 (1896) 71 sq, 77.

3 A rt.
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wereldgeschiedenis een zinvol proces, geen kontingent gebeuren is. Er
is dus zeker wel historische algemeenheid bij Troeltsch, doch deze acht
hij niet positivistisch of natuurwetenschappelijk uit de vele individuele
verschijnselen af te leiden. De algemene kern en het universeel einddoel
kunnen slechts in de bijzondere en individuele gestalten van de geschie
denis, waarin zij zich ontvouwen, ontdekt worden en wel d.m .v. een
individueel verstaan (Schleiermacher, Windelband). De geschiedenis
doet zich m .a.w. bij de juiste beschouwing kennen als een individueel
geleed proces en biedt als zodanig een passende regel om het vele historische
materiaal te ordenen.
Es ist daher vollkommen berechtigt, wenn andere mit prinzipieller Schärfe
sich gegen diese Verehrung der Allgemeinheit kehren und auf dem Gebiete
des geistigen Lebens gerade das Prinzip der Besonderung und Individualisierung
zur Grundlage jeder methodischen Beurteilung und Behandlung machen. Auf
dem Gebiete der Naturwissenschaft, wo wir das Innere des Geschehens nicht
kennen ist die Allgemeinheit der Begriffe Mittel und Ziel des Erkennens, auf
dem der Geschichte ist die Allgemeinheit immer nur in ihren Besonderungen
richtig zu verstehen1.

Het is dus in eerste instantie een methodologisch motief, dat Troeltsch op
het spoor van de geschiedmetafysika zet. Z o ’ n metafysika moet wel
volgen uit de gewetensvolle analyse van de regel waaraan de historikus
zich heeft te oriënteren, uit het plastische kader waarbinnen hij de stof,
die vaak in overweldigende veelheid voorhanden is, ordent en groepeert.
Nur eine Regel, durch die wir die Mannigfaltigkeit und Beweglichkeit dieser
Inhalte bewältigen können, ist daher das erste Bedürfnis. Diese Regel aber
schlieszt in sich eine durchgeführte Metaphysik des Geistes12.

Toch is reeds gebleken, dat dit methodologisch motief met een praktisch
motief verweven is, met een geloofsmotief, dat eveneens in metafysische
richting dringt. Men kan de geschiedenis immers slechts vatten in zin
volle kaders, mits men zelf gelooft aan de samenhang en zin-gerichtheid
van de geschiedenis. Iedere authentieke historikus gaat dan ook van deze
onderstelling uit. Zou hij de redelijkheid der werkelijkheid loslaten, dan
zette hij impliciet zijn eigen bestaan en arbeid op losse schroeven.
Es ist freilich nur ein Glaube, wenn man in dieser Weise auf einen vernünftigen
teleologischen Zusammenhang der Besonderungen vertraut, und ihre Beurteilung
ist mit einer sehr starken persönlichen Beteiligung des Subjektes verbunden.
Allein ein solcher Glaube ist mit dem Glauben des Menschen an seine eigene
Vernünftigkeit und Normalität, an die Richtigkeit seines Denkens und die

1 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 76.
2 Art. Z .T h .K . 8 (1898) 42.
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Berechtigung seines Strebens gegeben . . . . Es musz gewagt werden an die Ver
nunft der Wirklichkeit zu glauben1 .

R o m a n tis c h i d e a lis m e

(3)

Het is niet onduidelijk, in welke richting Troeltsch zijn geschiedenis
beschouwing gaat uitwerken. Via Duhm e.a. komt hij uit bij het roman
tisch idealisme, bij Hegel en Schleiermacher12 34
. Het heet, dat we de ge
schiedenis moeten zien als een samenhangend, zinvol en redelijk proces:
zij is de grootse manifestatie van bijzondere ideële g r o n d t e n d e n z e n . Deze
grondtendenzen verwerkelijken zich in de geschiedenis. In voortdurende
wisselwerking met de materiële wereld ontvouwen ze zich naar eigen
wetten en in de richting van een gesteld doel. Aldus doen ze de grote
levenssystemen ontstaan van kunst, staat, zedelijkheid, godsdienst e.d. .
Het zijn deze grondtendenzen, die hiervan de algemene wortel vormend
Het historisch leven is echter ten diepste een eenheid. Genoemde
grondtendenzen mogen worden verstaan als bijzondere vermogens,
„Anlagen”, van de menselijke totaalgeest. Het is deze „ G e s a m t v e r n u n f t ",
die als een laatste eenheid aan de geschiedenis ten grondslag ligt en
vanuit een innerlijke teleologische dynamiek het ganse geschiedproces
voortstuwt naar zijn universele, ideële eindbestemming.
So ging unsere Geschichtsanschauung unter der Einwirkung der neuen poetischen
Ideen der Lessing, Herder, Goethe von den bunten, mannigfachen äuszeren
Erscheinungen zurück auf ihnen zugrunde liegende und in ihnen nur verkörperte
geistige Grundtendenzen des menschlichen Wesens und lehrte dann wieder
diese Tendenzen in ihrem innern Zusammenhang als Entfaltung der mensch
lichen Gesamtvernunft erkennen, die im Laufe der Entwickelung wie ein
groszes Individuum ihren geistigen Gehalt durch die Folge der Geschlechter
hindurch entfaltet (II 338 sq).

De grondtendenzen van de geest, die bij Fichte „vormen” of „ideeën”
heetten (0.3.4), noemt Troeltsch met Hegel bij voorkeur principes, al
missen deze principia bij Troeltsch het kenmerk van logische nood
zakelijkheid'*. Het zijn beginselen, „ g e r m in a tiv e p r i n c i p l e s " (E. Caird),
omdat zij de oorspronkelijke metafysische stuw- en groeikrachten van de
geschiedenis vormen. Het zijn tevens de dynamische grondeenheden van
de verschillende levenssferen. Als zodanig doen zij ons een regel voor
methodische studie aan de hand. Dank zij het zicht op deze organische
en organiserende ideeën kunnen we door de verwarrende veelheid van
1 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 77.
2 Art. Z .T h .K . 8 (1898) £2.
3 Art. Z.Th .K . 8 (1898) 42.
4 G. W . F. Hegel, Die Vernunft in der Geschichte
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sqq, 2$o sqq.

feiten en feitjes heen de grote lijnen en ontwikkelingssamenhangen in de
geschiedenis ontdekken.
Volgens Troeltsch plegen deze principes zich steeds verder te ver
breiden en ontplooien. Ze kunnen zich vertakken en verbijzonderen tot
nieuwe principia. Ze kunnen zich kruisen en vervlechten, ze kunnen
door levensklimaat of andere omstandigheden gestimuleerd maar ook
gehinderd worden, ze kunnen zich intensiveren en verdiepen, maar ook
vastlopen of zich verteren of door de kracht van een nevensysteem over
woekerd worden. Temidden van allerlei zijloten schiet de hoofdstam
door en doet van lieverlede alle zijwaartse ontwikkelingen verwelken en
verkommeren. In feite wordt het geestesproces van de geschiedenis
universeel-historisch gezien als één organische levenssamenhang, samen
gevat in één omvattend grondbeginsel: de zich in mens en wereld ont
plooiende „Vernunft”1 .
Geschiedenis en normen (4)
Deze idealistische geschiedsbeschouwing biedt uiteraard geen plaats aan
vaste onveranderlijke normen, aan maatstaven die in een kosmische wetsorde, een transcendente openbaring of een identieke bovenhistorische
rede verankerd zouden zijn. Zij kent geen onveranderlijke, boventijdelijke
idealen. Zij wil recht doen aan de fundamentele aard van de genetisch
historische denkwijze, wier mogelijkheid staat en valt met de korrelatieve
samenhang, de historische bepaaldheid van alle menselijke geestesidealen.
Leidt deze opvatting echter niet — streng doorgevoerd — tot de
meest relativistische konsekwenties? Kan uitgerekend zij een uitweg
vormen uit de geesteskrisis van de moderne tijd? Doet zij niet alle
waarden wankelen? Troeltsch ontkent dit ten stelligste. De historische
denkwijze heeft geen nihilistische nasleep, mits zij stoelt op het klassieke
metafysische idealisme. In metafysisch licht bezien, blijkt de geschiedenis
geen chaos te zijn, doch een scheppend proces, dat in de ontvouwing
van zijn ideeën zijn eigen waardemaatstaven voortbrengt. Maatstaven groeien
in en met de geschiedenis. Onze maatstaven moeten en kunnen wij aan
de geschiedenis zelf ontlenen.
Hoe is deze normontlening aan de geschiedenis mogelijk? Troeltsch
stelt — ook nu weer in de lijn van het idealisme — dat zij samenhangt
met de innerlijke doelgerichtheid van de geschiedenis, met de teleologische
struktuur van haar ideeën. De volle inhoud van de ideeën openbaart zich
niet aan het begin, maar aan het einde van haar ontplooiing. Historische
1 Art. Z .T h .K . 8 (1898) g y ; 6 (1896) 7 7 ; cf. Ges. Sehr. II 338 sqq.
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ontwikkeling is dan ook, metafysisch gesproken, de innerlijke beweging
van de ideeën om haar hoogste en rijkste vormen tot uitdrukking te
brengen. Wij zien in haar een interne gradatie van geestesstrukturen en
idealen. De hogere fasen en gestalten van het ontwikkelingsproces
markeren zich door haar diepere inhoud en grotere spankracht tegen
over de lagere ontwikkelingsniveaus en vergen van de mens deze ont
wikkeling, die door „schöpferische Persönlichkeiten” geleid wordt,
innerlijk mee te maken en zich in het heden in te zetten voor wat zich
in haar gaat aftekenen als te verwachten doel en hoogste ideaal. Het is
dus nodig z i c h to e te v e r tr o u w e n a a n d e f e i t e l i j k e g a n g d e r id e e ë n , waarvan de
hoogst denkbare uitingsvormen normatief zijn1 .
Der Maszstab erwächst in und mit der Geschichte selbst, indem die höhere
Erscheinung die Gewiszheit ihrer gröszeren Kraft und Tiefe in sich trägt . . ..
So bleibt . . . nichts anderes über als sich dem thatsächlichen Zuge der Ideen anzu
vertrauen und das Ziel da zu suchen, wo es sich selbst durch die Macht der
Thatsachen, durch die Ueberlegenheit über die Vorstufen, die innere Kraft
der Begeisterungsfähigkeit und durch die Weite seiner Anpassungsfähigkeit
bekundet.12

D e c is io n is m e en a k ti v is m e .
H e t m e ta fy s is c h e b a s i s m o t i f

(j)

Deze idealistische oplossing van het norm-probleem krijgt bij Troeltsch
nieuwe aksenten. De idealisten hadden eertijds niet geschroomd om het
absolute einddoel van de mensheidsgeschiedenis door spekulatieve be
rekening te bepalen. Het verst ging Hegel met de stelling, dat de wereld
geest zijn hoogste doeleinden reeds bereikt had of althans bezig was te
bereiken (in het gegeven Pruisische staatssysteem en in de klare zelfken
nis van het absolute idealisme). Volgens Troeltsch is het echter voor ons,
onderweg in de geschiedenis, ondoenlijk te zeggen, wat haar uitkomst
zijn zal. Wel mogen we ons vol vertrouwen verplaatsen in de historische
ideeëngang, doch de idealen die ons van hieruit oplichten, zijn niet
definitief en absoluut. Ook o n z e normen groeien m .a.w. met de ge
schiedenis en het wordt de vraag, of men überhaupt van absolute normen
spreken kan.
Es ist vielmehr die Eigentümlichkeit der Geschichte, dasz die Wertmaszstäbe
zu ihrer Beurteilung in und mit ihr selber erwachsen und aus der Zusammen
fassung ihrer offenbaren Tendenzen gewonnen werden müssen. Einen zum

1 Art. Z .T h .K . g (189$) 383, 392. Daarom noemt T . de ideeën soms ook „Gesetze” , „Ordnungen”
of „Normen” , cf. Z .T h .K . g (1895) 3 88» 392 ; 6 (1896) 7 9 etc..
2 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 78, cf. Wissenschaftliche Lage 42.
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Voraus fertigen Maszstab verlangen ist reine Sophistik, und ob es überhaupt
einen absoluten Maszstab gebe, das ist ja gerade selbst eine fragliche Sache.1

Hier komt iets bij. De kreatie van normen is voor Troeltsch niet alleen
te allen tijde provisorisch maar ook problematisch in de zin van subjektief en riskant. Bij de onvoorspelbaarheid en ondoorzichtigheid van
de geschiedenis staat het niet vast, dat de ideeën zich ten volle ont
wikkelen zullen in de door ons vermoede, gewenste en nagestreefde,
laat staan berekende richting. Nieuwe wendingen harerzijds zijn niet
ondenkbaar, net zo min als verkeerde evaluaties onzerzijds. In laatste
instantie berust de maatstaf-gewinning dan ook op een persoonlijke keuze,
een „praktische Entscheidung", die men (en dat zijn met name de scheppen
de heroën!) met de kracht van de persoonlijke overtuiging zal willen
verdedigen, doorvoeren en bevestigen. Deze keuzedaad is m .a.w. het
aktieve ferment in de geschiedenis. Het is, als bij Fichte (0.3.4), een
irrationele grondfaktor, die op de een of andere manier ingekalkuleerd
moet worden in de noodzakelijke bewegingsdrang van de idee. Ontegen
zeglijk maakt dit decisionisme en aktivisme de ethische normbepaling
tot op zekere hoogte subjektief, doch bepaald niet subjektivistisch,
ongebonden, willekeurig. Het objektieve uitgangspunt van alle authen
tieke normkreatie is en blijft de oriëntatie aan en instelling in de nood
zakelijke richtingsdrang van de ideeën. Beslissend is hier het metafysische
basismotief van het historistisch idealisme: de dialektische verbinding
van noodzakelijkheid en vrijheid als grondidee der geschiedenis (0 .3.3)12.
1 Art. Z .T h .K . ; (1893) 373. — Nader over de verhouding van Hegel en Troeltsch, als ook over
het absoluutheidsvraagstuk: 2.2.4/3.
2 Anders dan bv. Bodenstein, bij wie de wordingsgeschiedenis van Troeltsch’ konceptie nog sterk
biografisch bepaald is — T. als theoloog (tot 1909), als historikus (tot 19 13 ), als kultuurfilosoof
(tot 1923) — heeft E. Lessing, Die Ceschichtsphilosophie Ernst Troeltschs, een op zich prijzenswaardige
poging ondernomen Troeltsch’ geschiedfilosofische ontwikkelingsgang te onderzoeken in de volle
breedte en encyklopedische samenhang van diens denken, zoals ook hier geschiedt. Dat desondanks
de uitkomsten van zijn werk zo totaal van de mijne verschillen, wordt m .i. ten diepste hierdoor
veroorzaakt, dat geen helder inzicht verkregen is in het centrale motief van Troeltsch’ geschiedenis
filosofie: de dialektische vereniging van geschiedmetafysische noodzakelijkheid en kreatief-ethische
vrijheid. In dit motief ziet T. eerst recht gedaan aan het norm-scheppend vermogen van de mense
lijke geest èn aan zijn onontkoombare historische bepaaldheid. Los van dien wordt de voor T.
zo natuurlijke levensstreng van objektieve historie en scheppende vernieuwing vergeten, de band
van geschiedfilosofie en ethiek telkens weer verbroken, de encyklopedische gedachte een uitgeholde
en min of meer willekeurige konstruktie en verliest men bovenal de rode draad van Troeltsch’
ontwikkelingsgang uit het oog: de zo tragisch verlopen strijd om een nieuw kultureel en gods
dienstig ethos vanuit het historisch bestaande. Te dezen acht ik Bodensteins'studie met de zo karak
teristieke titel „Neige des Historismus” dieper en levensechter: „Das Historismusproblem ist
. . . das eigentliche Lebensthema von Troeltsch” (18 5). Helaas komt deze konstatering veelszins als
mosterd na de maaltijd. Kort tevoren nog heeft hij opgemerkt: „Es laszt sich jedoch nicht leugnen,
dasz der Historismusbegriff als Leitbegriff erst in dieser spaten Zeit (d.w.z. sedert 19 15 ) bei
Troeltsch aufkommt” (144). Het liefst schetst hij T . dan ook als een abstrakt-metafysisch theoloog
(30. 33)7 wien het aan persoonlijke religieuze betrokkenheid (68) en laatste ethische ernst zou
ontbroken hebben (205), die de weg naar Luther ( 13 3 , 203) en naar de dialektisch-personalistische

Es rnusz als selbstverständlich ertragen werden, dasz die Beurteilung dieser so
hervortretenden Mächte von der persönlichen Stellung zu ihnen abhängig ist
und dasz um diese Beurteilung mit dem Pathos der Ueberzeugung gekämpft
werden musz. Freilich musz man hierbei darnach trachten, die eigentliche
Entwickelungstendenz herauszufinden und von ihr aus den Gang der Dinge
möglichst einleuchtend erklären zu können, aber bei diesem Herausfinden ist
doch das persönliche Gefühl in hervorragendem Masze beteiligt1 .
Die Persönlichkeiten der jüdisch-christlichen Geschichte sind . . . ebenso ir
rational als die Persönlichkeiten der griechischen und persischen (II 736).

De kunstmatige scheiding
van geloof en wetenschap (6)
Voor de idealen en overtuigingen van de moderne mens heeft dus de
geschiedenis en het inzicht in de gang der geschiedenis een optimale
waarde als praktische, zedelijke leidraad. Het is om deze reden, dat
Troeltsch telkens de degen kruist met Kant. Fel verzet hij zich tegen
de vermeend waterdichte scheiding van geloof en wetenschap, van praktische
waardering en theoretische verklaring. Deze scheiding, door de meeste
Ritschlianen overgenomen, acht Troeltsch wetenschappelijk ondoorvoerbaar en praktisch funest.
Toegegeven wordt, dat een onbevangen aandacht voor historische
leiten in eerste instantie wetenschappelijk is vereist. Toegegeven wordt
ook, dat idealen niet door historische feitenkennis, doch uiteindelijk
door geloof gefundeerd worden. Desniettemin wordt bij alle geschied
schrijving de selektie, verbinding en verklaring van feiten door metafy
sische onderstellingen en ethische idealen beïnvloed. Omgekeerd is de
ideaal-vorming hoe langer hoe meer van geschiedkundige kennis af
hankelijk geworden. Sinds de laatste alle idealen in hun historische be
paaldheid ontdekt heeft, en daarmee van hun normatieve vanzelf
sprekendheid heeft ontdaan, kunnen ze nog slechts d.m .v. historische
vergelijking — dus vanuit de geschiedenis! — gefundeerd worden.
Historisch denken is in feite altijd verklaren èn waarderen (2 .1.2 ).
Ethische ideaal-vorming vergt in beginsel altijd historische bezinning.
Het ontrukken van ons geloofsbezit aan het bereik van de weten
schappelijke kritiek, lijkt wellicht voor een ogenblik een ideale betheologie niet gevonden heeft (68 sq) en die zijn in wezen theologische problemen en religieuze
tekorten in de laatste fase van zijn ontwikkeling geëxtrapoleerd heeft van het Christendom op het
geheel van de kuituur (14 4, 187). Om déze reden moest „die Überwindung des Historismus”
wel mislukken (68): „Es gibt nur eine Erklärung dafür, und diese ist letzlich persönlicher Art . . .
Es ist seine Herkunft aus der Theologie . . . . Es klingt respektlos, aber es trifft den Kern der
Sache: Troeltsch ist ein gescheiterter Theologe!” (207). Zijn kultuurfilosofie is niets anders
dan de gesekulariseerde gestalte van zijn mislukte theologie (18 7). Zie ook onder g.3.7.
1 Art. Z.Th.K. 6 (1896) 77 sq.

veiliging van idealen, in feite leidt het en heeft het reeds geleid tot een
desastreuze diskrepantie tussen beide : de diepste wortel van de moderne
geesteskrisis (vgl. i . i . 2). Alleen een universele, metafysisch gefundeerde
en ethisch toegespitste geschiedeniskonstruktie zal zo mogelijk de breuk
kunnen helen en de krisis overwinnen.
Geschichte und Idealbegründung sind . . . nicht prinzipiell von einander ge
trennt, sondern vielmehr erst recht auf einander angewiesen. Freilich ist die
geschichtliche Darstellung gegen die Idealbegründung zunächst frei zu halten.
Aber glaubt der Historiker an Ideale, so ist auch seine Erhebung, Gruppirung
und Erklärung des geschichtlichen Stoffes bereits unter dem Einflusz von Ge
danken, die geschichtsphilosophische und metaphysische Keime in sich enthalten.
Das gleiche ist das Ergebnis, wenn wir umgekehrt von der Aufgabe der Ideal
begründung ausgehen. So lange ein Ideal als selbstverständlich herrscht, bedarf
es keiner Begründung. Sobald die Vergleichung verschiedener Ideale durch die
Geschichte aufgedrängt wird, wird man diese verschiedenen zunächst auf
eines, das man durch eine einfache metaphysische Betrachtung stützt, zu reduziren und alle Abweichungen als Irrtümer zu erklären suchen. Erweist sich das
schlieszlich als unmöglich, so wird man auf eine entwickelungsgeschichtliche
Betrachtung gedrängt, welche die mannigfachen historischen Ideale in der
Einheit einer treibenden Grundkraft und eines schlieszlichen Zieles zusammenfaszt. Das ist der Weg vom Kirchenglauben durch die Aulklärung zur modernen
Wissenschaft gewesen. Es bleibt also dabei, dasz wir bei aller Forderung sorg
fältiger Beachtung der Tatsachen doch an eine Begründung des Ideals aus der
Geschichte gewiesen sind.1

2.3

DE

H ISTO RICITEIT

VAN

HET Z E D E L IJK E

Wezen, methode en taak van de ethiek (1)
Is op dit historistisch standpunt de grens tussen het historische en
ethische (feitelijke idealen en normatief ideaal) grotendeels uitgewist,
zo is er tussen geschiedwetenschap en ethiek al evenmin een scherpe
grenslijn te trekken. Troeltsch noemt ergens de ethiek „die Lehre von den
letzten Zielen und Zwecken des menschlichen Daseins”12, doch waar worden
deze doelstellingen en idealen anders gevormd en nagestreefd dan in het
ontwikkelingsproces van de geschiedenis? Daarom begint de ethiek —
1 Art. Z .T h .K . 8 (1898) 33 sq, cf. Wissenschaftliche Lage 46. — Ontkende ik eerder, dat de ver
houding van geschiedeniskonstruktie en ideaalformatie een cirkelgedachte zou zijn ( 1.4 .2 .) , thans
is dit in beginsel wel reeds het geval (half en half houdt T. nog aan de Ritschliaanse absoluutheidspositie vast, 2.g.g). Na 1900 zal hij zich met deze cirkel indringend gaan bezighouden (3.£.2).
— Ik merk nog op, dat T . zich inzake de samentrekking van theoretisch kennen en praktisch
streven als zodanig niet alleen op de historistische idealisten had kunnen beroepen, maar ook op
Albrecht Ritschl! Wel verwierp Ritschl de bedoelde cirkel, doch i.t.t. vele van zijn leerlingen
heeft hij althans de interferentie van beide gebieden duidelijk onderkend, zie mijn opmerking
dienaangaande 1,5 .3 .
2 Ges. Sehr. II (1902) 5^2.

zoals wij zagen — in feite reeds daar, waar de geschiedbeschouwer zich
buigt over de waardeontwikkelingen en doelbepalingen van het histo
risch leven.
Anderzijds is de reikwijdte van de ethiek groter dan die van de
eigenlijke geschiedenisstudie. Lg. heeft in weerwil van haar praktischzedelijke betekenis een th e o r e tis c h e taak en verantwoordelijkheid. De
ethiek daarentegen schrijdt voort tot p r a k t is c h e waarderingen en doel
stellingen. Zij wil uiteindelijk het ethische levensgehalte uiteenleggen in
direkte regels en regelingen voor het individuele en sociale leven. Van
daar, dat Troeltsch onderscheidt tussen „algemene theoretische” en „bij
zondere praktische ethiek”, waarbij de laatste voor hèm in zekere zin
samenvalt met „christelijke ethiek”1 .
Troeltsch heeft eens opgemerkt, dat de ethiek „ d ie iib e r g e o r d n e te u n d
p r i n z i p i e l l s t e W is s e n s c h a ft” is123
. Dat zou hij reeds als aanhanger van Lotze
hebben kunnen zeggen. Het strookt zeker ook met zijn huidige op
vattingen, die gevormd zijn door de ethiek van Hegel en (niet te ver
geten!) Schleiermacher3 . In feite heeft Troeltsch in héél zijn leven
niets zo hoge prioriteit verleend als de ethiek, de bezinning op het
menselijk ethos en zijn vernieuwingskansen in de geestelijk verschraalde
en verdeelde westerse kultuurwereld. Hier ligt de praktische pointe van
heel zijn wetenschappelijk oeuvre! In de onderhavige fase van zijn denken
kunnen we daarom bezwaarlijk aan de ethiek voorbijgaan, voor welke
problemen dit ons ook stelt. De moeilijkheid is vooral, dat we slechts
beschikken over terloopse beschouwingen en verspreide fragmenten4.
1 Cf. H. Benckert, Ernst Troeltsch und das ethische Problem 2$, i n . Het religieuze (i.c. christelijke)
ethos w il nl. héél het praktische levensethos omspannen. Anders dan bij Schleiermacher blijft er
echter een latente spanning tussen de binnenwereldlijke en religieuze idealen (2.3.6 ). — T . doceerde
in Heidelberg vanaf 1895: en 1897 beurtelings om de twee jaar Ethik en Christliche Ethik; cf. H.
Benckert, Ernst Troeltsch 9.
2 Ges. Schr. II (1902) ££3.
3 In de praktijk hebben de woorden „ethiek” , „ethische” , „morele” , „zedelijkheid” bij T. soms
een engere, soms een ruimere betekenis. De engere betekenis (moraal of moraalleer) sluit — sche
matisch gesproken — aan bij Kant. De verbrede opvatting dankt T . vooral aan Schleiermacher,
die — als in de griekse wijsbegeerte — de „Ethik” tegenover de „Physik” plaatste. Bij Schleier
macher kon zij zodoende historistisch uitdijen tot een universele geestes- en geschiedenisfilosofie,
een historische kultuurethiek. Vgl. F. Schleiermacher, System der Sittenlehre £9 sqq. Cf. E. Troeltsch,
art. Z .T h .K . 8 (1898) 27 sq.
4 Terloopse gegevens bevinden zich, behalve in de reeds behandelde artt. uit Z .T h .K . in een
polemisch en weinig fundamenteel art. Atheïstische Ethik uit 189$ in Ges. Schr. II. Fragmenten worden
ons geboden door H. Benckert, Ernst Troeltsch und das ethische Problem. In Benckerts boek vindt men
her en der in de tekst verspreide citaten (plus een summiere index) uit een ongepubliceerd kollegediktaat over algemene ethiek, door T. in 1899 gegeven, voortaan aan te duiden als Heft 1899. —
Helaas bracht Benckerts poging „Troeltsch von seiner Reife aus zu verstehen” (H. Benckert,
Ernst Troeltsch und das ethische Problem 7), die samenhangt met de door mij bepaald niet gedeelde
opvatting, „dasz von einer Entwicklung der ethischen Anschauung Troeltsch nur in auszerst
bedingter Weise geredet werden darf” (H. Benckert, Ernst Troeltsch 17), met zich mee, dat hij
uit Heft 1899 juist dat heeft uitgelicht, wat Troeltsch ’ rijpere werken moest aanvullen en konkretiseren (Benckert p. 68), een opzet die de saillante verschillen tussen en nu later alleen maar heeft
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In H e f t 1 S 9 9 vinden we het onderscheid van theoretische en praktische
ethiek. Hierbij blijkt het eerste hoofddeel, de algemene theoretische
ethiek, welke ook omschreven wordt als „ P r in z ip ie n le h r e d e r E t h i k ”, deels
psychologisch-historisch-normatief, deels metafysisch van aard te zijn.
Naar haar eerste hoedanigheid richt zij zich op de psychologisch en
historisch gegeven en normatief toe te spitsen z e d e lijk h e id s v e r s c h ijn s e le n ,
d.w.z. op het zedelijk bewustzijn met zijn faktisch geldende en in
diachronisch perspektief te brengen inhouden en normen. Hiernaast is
er de „M e ta p h y s i k d e r E t h i k ”, die zich richt op de bewustzijns- en z e d e lijk h e id s g r o n d en die als zodanig allerlei aansluitingen kan vinden bij het
fenomenologisch-psychologisch of konstruktief-historisch onderzoek. Als
tweede hoofddeel noemt H e f t 1 8 9 9 dande „ a n g e w a n d te o d e r p r a k t is c h e E t h i k ",
ook getypeerd als „ ein e k a s u is tis c h e A n w e n d u n g in I n d i v i d u a l - u n d S o z i a l e t h i k ’' 1 .
Die Ethik umschlieszt . . . 1. eine Phänomenologie des sittlichen Bewusztseins
und darauf begründete Konstruktion der sittlichen Normen, 2. eine Metaphysik
der Ethik und 3. eine kasuistische Anwendung in Individual- und Sozialethik.
Man faszt die beiden ersten Punkten zusammen zur Prinzipienlehre der Ethik und
stellt ihr den letzteren gegenüber als die angewandte oder praktische Ethik2.

In zijn opvatting van principiële en praktische ethiek brengt Troeltsch
het historisme duidelijk naar voren. Het gaat ons (als in H e f t 1 8 9 9 )
voornamelijk om de beginselenleer, om de psychologisch-historischnormatieve ethiek (in haar samenspel met de metafysika der ethiek).
Welke wetenschapsmethode hanteert zij? Drieërlei is denkbaar: een
dogmatische, een abstrakt rationele en een genetisch-historische methode.
Uiteraard is voor Troeltsch alleen de laatste houdbaar.
(Drei mögliche Methoden:) 1. Die offenbarungsmäszige, statutarische Methode.
2. Die abstrakte Vernunftethik. 3. Die historische, entwicklungsgeschichtliche
Ethik . . ,.3
kunnen toedekken. Hoe zeer de poging „T. von seiner Reife aus zu verstellen” , een historisch
onbegaanbare weg is, blijkt overigens uit een zinsnede als: „Aus . . . Heft i 899 kann man ersehen,
dasz sich T. dieses sittliche Apriori genau dem religiüsen parallel denkt” (p. 31). En dan te weten,
dat T. eerst omstreeks 1904 (o.i.v. het neokantianisme) tot zijn leer van een religieus apriori
komt (zie 3.6.2)!
1 Een dergelijke formulering wekt even de schijn van een kasuïstische subsumptie van praktische,
ethische gevallen onder de algemene rationele regels van de theoretische ethiek, doch ten onrechte.
De theoretische ethiek brengt het binnen het historisme immers niet tot abstrakte algemene rederegels, doch beoogt een algemene ontwikkelingsleer van ethische regels te geven, een panoramisch
en perspektivisch overzicht van principia met een verwijzing naar zich hierin altekenende hoogste
ideaal vormen, die dan voor ons een normatief, een definitief verplichtend karakter verkrijgen
(zie vervolg). Welnu, de praktische ethiek betekent een konkrete toepassing en toespitsing van
dergelijke persoonlijke en sociaal-cthische beginselen voor het praktische handelen hier en nu.
Dit heet dan „kasuistische Anwendung” .
2 Heft 1899, § 1, in: H. Benckert, Ernst Troeltsch 23, cf. 24.
3 Heft 1899, § I, in: H. Benckert, Ernst Troeltsch 23, cf. 24. De onderscheiding van dogmatische,
rationele en historische methode komen we bij T. veelvuldig tegen. Hij pleegt haar te associëren
met (art. Z .T h .K . 3 (1895) 363 sqq etc.) de Middeleeuwen (inklusief de Reformatie), waarin het
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De taak van deze ethiek hangt met de gevolgde methode nauw samen.
Zij is als „historische, entwicklungsgeschichtliche Ethik” (zoals reeds
bleek) psychologisch, historisch en normatief van opzet. Allereerst dient
zij de historisch gegeven normen fenomenologisch en psychologisch te
analyseren: „Moralpsychologie". Zij heeft vervolgens de eenheid en grond
van deze normstrukturen aan te wijzen in de zedelijke aanleg van de
menselijke geest, en daarbij de ontvouwingen van deze aanleg in het
bonte beweeg van kulturele formaties en morele gedragspatronen
historisch te onthullen en in een onderlinge waardevergelijking te
brengen: „Entwicklungsgeschichte der Moral” . Tenslotte moet ze langs deze
weg trachten door te stoten tot het hoogste, dat wil dus zeggen, defini
tieve of absolute ideaal, dat ons normatief bindt en als zodanig toe
gepast wil worden op het zedelijk leven van enkeling en gemeenschap:
„Abteilung der endgültigen Normen” .
Die historische, entwicklungsgeschichtliche Ethik (betrachtet) . . . als letzten
Grund des Sittlichen die groszen tatsächlich wirksamen, in der Geschichte
auftretenden, in Sitte, Recht und Religion herrschenden und sich geltendmachen
den Normen, wobei die wissenschaftliche Aufgabe darin besteht, den gemein
samen Grund dieser Normenbildung in der allgemeinen sittlichen Anlage auf
zusuchen, die Entfaltung dieser Anlage in den groszen geschichtlichen Gestal
tungen des menschlichen Ethos zu erkennen und diese verschiedenen Gestal
tungen in ihrem gegenseitigen Wertverhältnis derart zu bestimmen, dasz das
Ergebnis die begründete Anerkennung einer normativen Zielgestalt des Sitt
lichen ist . . .. Nur die historische Ethik geht zunächst von dem geschichtlich
gegebenen aus und sucht erst durch dessen Analyse hindurch zu dem Grund
wesen der sittlichen Anlage und zu dem normativen Abschlusz der sittlichen
Gebote hindurchzudringen. Sie zerfällt daher naturgemäsz in drei Hauptteile:
i. Moralpsychologie. 2. Entwicklungsgeschichte der Moral, j. Abteilung der
endgültigen Normen aus dieser Grundlage1 .

Grondslagen van het zedelijk bewustzijn (2)
In Troeltsch’ (metafysisch geïmpregneerde) psychologie van het zedelijke2
geestelijke en morele leven gebonden werd aan goddelijke openbaring en kerkelijk gezag, met
de Aufklärung, die een immanente maar nog wel konstant en bovenhistorisch bepaalde zedelijkheid
zocht in het apriorisch gehalte van de menselijke rede, en tenslotte met het historistisch idealisme,
dat de menselijke geest als historisch veranderlijk leerde aanvaarden. Terecht, volgens Troeltsch:
„Die Voraussetzung der allgemeinen Gleichheit des menschlichen Geistes ist unmöglich”, Heß
1 899, § 1, in: H. Benckert, Ernst Troeltsch 48.
1 Heß 1899, § 1, in : H. Benckert, Ernst Troeltsch 23 sq.
2 Heß 1899 handelt over de theoretische ethiek, de ethische beginselenleer. Na de „Einleitung:
Wesen und Methode der Disziplin” (§ 1-3, zie 2. 3. 1 ) biedt „Kapitel I. Die sittlichen Grundlagen”
(§ 4 - n ) een psychologie van het zedelijke (zie het vervolg), welke uitmondt in een metafysika
der ethiek ( § 1 0 en 1 1 , door mij reeds vanuit de geschiedfilosofie ter sprake gebracht 2.2.3).
Dan volgt „Kapitel II. Das geschichtliche Hervortreten der sittlichen Zwecke und deren Verein
heitlichung zum absoluten Zw eck” (§ 1 2-21 , zie 2.3.5/6) over de historiciteit van het zedelijke,
een hoofdstuk dat zich — ook blijkens de titel — toespitst op een normatief gedeelte (§ 2 1, zie
2.3.7). Vgl. de inhoudsopgave van Heß 1899 in: H. Benckert, Ernst Troeltsch 1 1 0.
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doemen allerlei teleologische themata uit Troeltsch’ eerste denkfase
weer op (1.3 .2 ). Zo bestaan de grondelementen van het zedelijk
handelen uit zedelijke normen èn doeleinden1 . Zo liggen de impulsen
tot de zedelijke daad in de zedelijke wil èn in de drang naar uiterlijke
levensbevrediging. Zo hebben de zedelijke idealen formele èn in
houdelijke bepaaldheid. Zo wordt ook nu weer in het algemeen een
konvergentie aangenomen tussen het zedelijk handelen en natuurlijkmaatschappelijke welzijnsverbetering12.
Toch mag men aannemen, dat deze teleologische opvattingen momen
teel eerder in romantisch-idealistische dan Lotziaanse zin verstaan moeten
worden. In dit opzicht vraagt in het bijzonder de relatie van ethische
normen en doeleinden onze aandacht. Evenals vroeger noemt Troeltsch
deze relatie thans een antinomisch doch tegelijk empirisch gegeven.
Vanuit metafysisch standpunt wil hij voorts ook nu weer het norm
begrip aan het doelbegrip ondergeschikt maken.
Dieses Verhältnis von Normen und Zwecken ist also für die logische Betrachtung
ein unauflösbarer antinomisches, für die Praxis aber ein Verhältnis fruchtbarster
Wechselwirkung. Der Zweckbegriff ist sub specie aeternitatis dem Normbegriff
übergeordnet, aber nicht empirisch34
.

Juist op het onderhavige punt openbaart zich evenwel de sedert 1 89 9 in
getreden frontverandering. Troeltsch opereert niet meer vanuit Lotze,
doch vanuit Hegel, al blijven bepaalde verbindingslijnen met Lotze
intakt. Wat Lotze en Hegel onderling verbond en wat voor Troeltsch
de overgang van de een naar de ander vergemakkelijkt heeft, was het
teleologisch karakter van beider idealisme*. Bij Lotze had deze teleologie
een vertikale gerichtheid op een centraal werkzame, goddelijke Persoon.
Vandaar, dat Troeltsch aanvankelijk de ethische normen in metafysisch
licht kon beschouwen als instrumenten in handen van God om er zijn
transcendente doeleinden mee te verwerkelijken. Wanneer hij echter in
Heft 1899 het ethisch doelbegrip prevalentie geeft, geschiedt dit niet
langer vanuit Lotzes maar vanuit Hegels teleologie. Wij zagen immers
reeds in Troeltsch’ geschiedfilosofie, dat hij alle geestelijk-zedelijke
verschijnselen terugvoerde tot het metafysisch grondgegeven van de
menselijke totaalgeest en zijn ideeën. In deze ideeën gaat het om zedelijke
grondbeginselen, waarvan de rijkste ontplooiingsvormen met het diepste
gehalte zich plegen aan te dienen als maatgevende idealen en doeleinden.
1 Heft 1899, § 4 (in: H. Benckert, Ernst Troeltsch i i o ) en § $ (in: H. Benckert, E. Troeltsch 32 sq).
2 Heft 1899, § £ (Benckert 32).
3 Heft 1899, § g (Benckert 33).
4 Lotze was aanvankelijk aan Hegel georiënteerd, de jonge Troeltsch gaat de weg van Lotze naar
Hegel terug.
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Zo heeft de universele geest niet enkel een uitwerking in het subjektiefmenselijk bewustzijn maar ook in de objektieve doelstrukturen van de
geschiedenis. Het is deze aan Hegel ontleende immanente teleologie, van
waaruit de prioriteit van het ethisch doelbegrip thans verstaan moet
worden1 .

Normen en doeleinden (3)
Blijft er in de ethiek überhaupt nog plaats voor autonome, apriorische
normen? En zo ja, hebben deze dan niet (zoals sedert Aufklärung en
Kant in ruime kring gedacht is) een universele, eeuwige geldingskracht?
Op dit punt moet Troeltsch nu het historisme waar maken! Hij doet dat,
niet door het bestaan van zulke normen te loochenen, maar door ze een
mediatieve betekenis te geven. Z .i. komen er inderdaad binnen de zedelijkheidsontwikkeling van de menselijke geest in de eerste, voorbewuste
stadia ethische normen naar voren en wel als algemene richtingwijzers,
zolang en omdat er nog geen duidelijke doeleinden in de dialektiek van
het ontwikkelingsproces zich hebben afgetekend. Het zijn dus voor
lopige doorsneeregels, waarvan het erin vervatte doelmoment zich nog
moet uitkristalliseren.
Die Einheit (von Normen und Zwecken) kann . . . nur in dem erst zu erschlieszenden überempirischen Wesen des menschlichen Geistes liegen, der so beschaffen
ist, dasz aus seinem vorbewuszten Inhalt die Normen ohne Bewusztsein um das
in ihnen eingeschlossene Zweckmoment hervorgehen, um zu bewuszter Fassung
eines in ihnen angedeuteten idealen Zweckes zu führen und von hier aus die
Erweiterung der sittlichen Regelung aus den Begriffen sittlicher Zwecke zu
ermöglichen12.

Dergelijke „Durchschnittsanweisungen” kunnen dus niet op het historis
me in mindering worden gebracht. Autonome normen bestaan wel,
maar het zijn geen aan de geschiedenis ontheven, boven de geschiedenis
excellerende, eeuwige wetten. Het zijn de meer algemene kaders,
waarin de zedelijke geest bij mogelijke ontstentenis van konkreetzedelijke doeleinden zich vooralsnog in de geschiedenis kan voortbe
wegen. Daarom is niet alleen metafysisch, maar ook wetenschappelijk
en praktisch gesproken, tenslotte bij alle menselijke wilshandelingen het

1 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 79. Slechts inzoverre blijft er een opmerkelijk verschil met Hegel, dat T.
de menselijke geest scherper van de goddelijke onderscheidt en daardoor ruimte houdt voor een
i n d i r e k t e betrokkenheid van deze zich immanent ontwikkelende normen en idealen op de Godheid,
die dit ontwikkelingsproces fundeert en er produktief op inwerkt, zie 2.4.6.
2 Heft 1899, § £, in: H. Benckert, Ernst Troeltsch 33.
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zedelijk doel beslissend. De geschiedenis is het proces van de toenemende
aksentuatie en artikulatie der zedelijke doeleinden l1
G leich w o h l ist auch fü r die P raxis und w issenschaftliche Ethik diese Ü berordnung
des Z w eck b egriffes von unm ittelbarer Bedeutung, w enn auch freilich im m er
nur an einzelnen P u n kten ; denn die p rim itiven autonom en N o rm en sind nur
D urchschnittsanw eisungen und entstehen nicht fü r jed en Fall geson dert . . ..
Ebenso läszt sich die Regelu ng des G esam tlebens und eine ethische T h eo rie
zuletzt nur aus dem sittlichen Z w e c k ableiten12 3.

Het universele doel.
Hegel, Kant en Fichte (4)
Desondanks houdt Troeltsch ook vast aan de idee van een zedelijk totaaldoel, (met Lotze gesproken) aan een leer van het hoogste goeds.
Historisch gezien blijken de kontouren van dit telos niet zozeer door
Hegel als wel door Kant en Fichte getekend te zijn. Daar het geestesleven
zijn oorsprong niet heeft in een spekulerende universele rede maar in
een menselijke natuurtoestand, ligt zijn einddoel niet in het klare,
logische zelfbewustzijn van de absolute Geest (Hegel), maar in de van
natuurlijke dwang en drang bevrijde, zichzelf beheersende menselijke
geest (Kant), in een ik dat zijn geestelijke inhoud volledig vat en omvat
en daarin toegang heeft tot het geheel van alle hogere kultuurinhouden
(Fichte). In deze pelgrimage van mens en mensheid naar het totaaldoel
van de vrije gesloten persoonlijkheid wordt de kantiaanse kloof van natuur
en vrijheid erkend en eerst historisch-metafysisch, d.w.z. in het geleefde
leven van enkeling en wereldgemeenschap overbrugd, terwijl Hegel
deze kloof logisch-dialektisch trachtte om te duiden en weg te redeneren.
H ier zeigt die Erfahrung, dasz tatsächlich die sittlich e H ochschätzung überall
an der Z urückdrängung d er nächsten natürlich gegebenen Instinkte, B edü rf
nisse und Gedanken hängt. Bei aller V erschieden heit des Inhaltes d er Z w e c k e
ist doch die G ew in nu ng und Betätigung

d er

Selbstherrschaft

des

G eistes

über das blosz natürlich-sinnliche Leben das entscheidende C harakteristikum
. . . . D ie P ersön lich k eit o der der G eist in diesem V ollsinn eines einheitlichen ,
1 Deze wordt op alle levensterreinen zichtbaar! De door een atheïstische tegenstander gelanceerde
idee, dat de kulturele ontwikkeling bezig is uit te monden in een unanieme, universele, humani
taire ethiek, de godsdienstige ontwikkeling zich daarentegen verstrooit in subjektieve idealen, is
volgens T. gekunsteld. Hier én daar is er toenemende historische verbijzondering naast blijvende
verwantschap, Ges. Sehr. II 94.9, cf. t.a.v. de religie Art. Z .T h .K . 6 (1896) 180.
2 Heft 1 899, § 5, in: H. Benckert, Ernst Troeltsch 33. Tot op zekere hoogte kan men Benckert toe
geven: „Diese Verwandlung der Nebenordnung in eine Überordnungistein dialektisches Meister
stück” . Maar zijn suggestie, dat het hierbij zou gaan om „etwas Unrechtmäsziges”, om een „Um
schlag in der Gedankenführung”, um „Unsicherheit” toont slechts het strukturele tekort van Benckerts eigen analyse aan. Want deze dialektische redenering komt niet voort uit onzekerheid,
doch uit Troeltsch’ verbondenheid (sedert 1895) met het dialektisch idealisme van Hegel (hetgeen
slechts door een genetisch onderzoek aan het licht kan worden gebracht).
3 Heft 1899, § 9, in : H. Benckert, Ernst Troeltsch 1 1 0 .
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seines gesamten Inhaltes mächtigen und so die gesamten höheren Lebens
inhalte zusammenfassenden Ich, das ist der Begriff des sittlichen Zweckes1 .

Deze tegenstelling van natuur en kreatieve geestesvrijheid is bepalend
voor Troeltsch’ historisme. Zij beperkt het laatste tot een universele
ontwikkelingsleer op basis van de menselijke geestesgeschiedenis met uitsluiting
van wat men soms „natuurlijke historie” pleegt te noemen. Eerst waar
de — kennelijk latent in de natuur aanwezige — geest zich hieruit
verheft en ontwikkelt, kan in de eigenlijke zin van geschiedenis sprake
zijn en krijgt „het historisme” zijn omlijnde betekenis2.
Niet Kants moralistische, doch Fichtes kultuurhistorische opvatting
van de persoonlijkheid is overheersend! De persoonlijkheid heet „Inbe
g riff der sittlichen Zwecke”3. Zij treedt niet naar voren in de onvoor
waardelijke onderwerping aan het „unbedingte Sollen” van de universele
kategorische imperatief maar in de individuele vormgeving van het goede
karakter naar de mate van het persoonlijk inzicht in de zedelijke doel
einden, dus als de kreatieve uitbouw van een integraal zedelijkheidspatroon4. In de geschiedenis fungeren de zedelijke persoonlijkheden
m .a.w. als individuele koncentratiepunten, als scheppende verbij
zonderingen van de zich ontvouwende totaalgeest.
Die höchste Leistung der Sittlichkeit ist . . . nicht Unterwerfung unter ein
allgemeines notwendiges Gebot, sondern die individuelle Gestaltung des guten
Charakters nach Maszgabe der persönlichen Zweckerkenntnis.5

De zedewet is dus geen abstrakt-formele, bovenhistorische grootheid,
waaraan de mens zich heeft te assimileren, zal hij zedelijk persoon zijn.
De zedelijke geboden ontspringen juist omgekeerd als ideële doelstellingen
aan de kreatieve mogelijkheden van de zedelijke persoon, die zelf wordt
voortbewogen door de ontplooiingsdrang van de menselijke totaalgeest.
Dat is het grote verschil tussens kantiaans en historistisch idealisme. Een
en ander betekent echter, dat de zedelijke doeleinden zich slechts ver
tonen — in de grootste konkrete verscheidenheid — op het terrein van
de geschiedenis! Hier begint het centrale onderzoek, het onderzoek
naar: „Die Geschichtlichkeit des Sittlichen”6.
1 Heft 1899, § 6 (Benckert 47).
2 Ook in het positivisme (Comte, Spencer), marxisme e.d. vindt men universele ontwikkelings
theorieën en is de invloed van het historisme niet licht te overschatten. Toch wordt hier naar de
mening van T. het onderscheid van natuurlijke en historische evolutie (als ook van natuurweten
schappelijk en historisch denken) op allerlei wijze heilloos verward, zie m.n. zijn analyses in Ges.
Sehr. III (1922).
3 Heft 1899, § 6 (Benckert 110 ).
4 Heft 1899, § 9 (Benckert 110 ), waar in dit verband sprake is van de „Zusammenhang des sittlichen
Handelns” .
5 Heft 1899, § 9 (Benckert 49 sq).
6 He/t 1899, § *2 (Benckert 110 ).
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Das erste K apitel ( s e il: von H eft i 899) handelt von lauter A b strak tio n ; N o rm en ,
Z w e c k e und V erhältnis beider, alles das ist nur herau sd estilliert. — In W ir k 
lic h k e it . . . liegt das Sittlich e nur v o r in den groszen Bildungen der Sitte, des
R ech ts, der R eligion und in den speziellen Lehren und Forderungen d er groszen
m oralischen M eister . . . .

Das führt au f die entscheidende T atsache, dasz die

sittlich e Anlage sich überall nur in gesch ichtlich bedin gter W eise, daher aber
auch verschieden

entfaltet . . .>.

De historiciteit van het zedelijke ($)
De vraag is, hoe de verschillende zedelijke doeleinden — in de zin van
kultuurinhouden — in de geschiedenis ontstaan. Troeltsch ziet ze op
rijzen uit een veelheid van neigingen en driften, die de mens van nature
eigen zijn. Zedelijke doelstellingen groeien op natuurlijke bodem (1.4 .4 ).
Das Sittlich e h a t . . . seine selbständigen W urzeln in den N ötigungen des m ensch
lichen Zusam m enlebens und in der gegenseitigen B eurteilun g der M enschen (II J4 7 ).
A lso (ist) in der folgenden U ntersuchung das W achstum d er einzelnen sittlichen
Z w e c k e zu betrach ten , die säm tlich von der N aturbasis des gegebenen Lebens
sich ablösen und von ihr abgelöst als von dem W illen zu bejahende und in
Ü berw indung des blosz N atü rlich en zu setzende Z w e c k e des G eistes sich dar
stellen . . . diese Z w e c k e (sind) einfach aus d er gesch ich tlich en W irk lich k e it
zu entnehm en“.

Zo ontstaat uit de geslachtsdrift het huwelijk-, gezins- enfamilieverband als
natuurlijke, maar zich verzedelijkende gemeenschap, waarin liefde,
vriendschap en verkeer kunnen opbloeierH.
In d er Zusam m enfassung dieser d rei M om ente, des G eschlechtsverhältnisses, des
Fortpflanzungsverhältnisses

und

d er

Abstam m ungs-

und

B lutgem einschaft,

ist die Fam ilie der G run dstock und H erd der sittlichen W e lt, die grundlegende
Ablösung sittlich er G ü ter von physischen Tatsachen und durch die in ih r v o r
genom m ene Bändigung des N atürlich en die Voraussetzung alle r w e iteren sittlichen
Leistungen4.

Het staatsverband rust op de sociale aandrift van de mens. Het is voor
Troeltsch de meest omvattende zedelijke totaalpersoonlijkheid.
Aus dem natürlichen Zusam m enschlusz ein er M ehrzahl von M enschen, die durch
gem einsam e Abstam m ung und Sprache, gem einsam e geographische und w ir t 
schaftliche Lebensbedingungen o d er durch die Auszerungen n atü rlich er K raft
und k rie ge risch e r Ü berlegen heit zusam m engeballt sind, erzeugt der p erso n 
bildende T rie b ein umfassendes sittliches G u t, den Staat5.234
51

1 Heft
2 Heft
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4 Heft
5 Heft
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1899,
1899,
1899,
1899,

§ 12
§ 12
§ 12
§ 13
§ 14

(Benckert
(Benckert
(Benckert
(Benckert
(Benckert

resp. 29, 30).
68).
110 ).
68 sq).
69).

In het kader van „die bürgerliche Gesellschaft”1 komen de produktie- en
eigendomsordeningen ter sprake. Deze zijn ontstaan uit de natuurlijke
voedingsdrift en hebzucht. Tezamen met de eerder genoemde ver
banden vormen zij voor Troeltsch de „von der Natur gestiftete Gemeinschaftsformen ”12 3.
Andere natuurlijke tendenzen in de mens lenen zich eveneens voor
verzedelijking, al leiden ze niet tot sociologische gemeenschapsvormen^.
Uit nieuwsgierigheid ontstaat de wetenschap. In haar beheersing van de
natuur heft de wetenschap zich boven haar uit en wordt tot een zedelijke
grootheid.
Aus der logischen Anlage entsteht das Wissen, . . . aus der Betätigung, Ent
faltung und Ordnung des Wissenstriebes löst sich als sittliches Gut die Wissen
schaft ab als die Konzentration der Persönlichkeit auf das Ideal einer einheit
lichen, notwendigen und allgemeingültigen Wahrheit. (Alle Wissenschaft
sei nur unter dauernder Selbstbeherrschung und stetem Opfer möglich.)
. . . Irgendein Masz von Wissen (ist) unbedingte Forderung für alle Persönlichkeit
und Sittlichkeit. In seinem Ideal aber ist es geradezu die Erhebung der Person
von der gegebenen Natur zur begriffenen und die Festigung der Person gegen
die Natur durch Wissen und Berechnung von Vergangenheit und Zukunft45.

Ook is er de esthetische fantasie-aanleg, waaruit de kunst ontstaat. De
esthetische fantasie ontdekt schoonheid in de natuur en wil deze in het
kunstwerk doelbewust herhalen. Schoonheid is hier (idealistisch) de
harmonieuze eenheid van het natuurlijke en geestelijke.
Aus der ästhetischen Phantasieanlage, die in der Natur eine harmonisch
teleologische Entsprechung von Ideellem und Natürlichem sieht und im Kunst
werk eine solche Entsprechung absichtlich schafft, entsteht die Kunst . . ..
(In ihr als sittliches Gut:) . . . die Herausarbeitung der Einheit des persön
lichen Geistesleben mit dem Natürlichen zu einem Analogon personalitatis
(Siebeck), die rein durch sich selbst zu einem idealen Sinn und Kern des Uni
versums überführt . . . . Dabei wird der ethische Gehalt und Charakter der Kunst
um so gröszer sein, je tiefer und reiner der seelische Inhalt ist, den sie in
natürlicher Darstellung widerspiegelt, je tiefer die Kluft empfunden worden ist,
die sie überwunden hat6.

Tenslotte is ook de religie in eerste aanleg slechts aanwezig als een na
tuurlijke, religieuze stemming. Doch in een volgend stadium ontstaat
1 Heft 1899, § i j (Benckert 110 ) .
2 Heft 1899, (Benckert 69).
3 In weerwil van Troeltsch’ spiritualistische neigingen ziet hij toch wel de religie tot bijzondere ge
meenschapsvormen voeren blijkens zijn kritiek op Richard Rothe. De verhouding van religie en
kerk is echter uiterst problematisch (nader 2.3.6). — Bedacht kan ook worden, dat gezin/familie,
staat en maatschappij bij Hegel de objektieve geest voorstellen, wetenschap, kunst en religie daar
entegen de uitingsvormen zijn van de absolute geest.
4 Heft 1899, § 16 (Benckert 69 sq).
5 Heft 1899, § 17 (Benckert 69).

hieruit de bewuste en ethisch gewilde religiositeit, een religiositeit
waarin de gemeenschap met God als een objektief noodzakelijk goed
beschouwd wordt. Haar kern is de onmiddellijke verbinding van de
eindige met de oneindige Geest (zie 2.4.3).
Auch die Religion ist an und für sich eine rein tatsächliche und gegebene
Regung des Bewusztseins, eine unmittelbare, intuitive Gegenwart der über
sinnlichen Welt im Bewusztsein1.

Religieuze en wereldlijke doeleinden.
Tegenstelling en verbinding (6)
Deze historische analyse levert een uiteenlopende verscheidenheid van
ethische doelstellingen op, waartussen de mens dikwijls een keuze zal
moeten doen. Toch zal één van deze doelstellingen doorslaggevend
moeten heten, wil men zedelijk indifferentisme, skepsis en relativisme
voorkomen. Een geleding van de zedelijke doeleinden, een „System der
sittlichen Zw ecke”, is onmisbaar12.
Das blosze Nebeneinander würde einen praktisch äuszerst bedenklichen Re
lativismus der Moral herbeiführen, der schlieszlich zur Moralskepsis und zur
völligen Zersetzung führen musz und tatsächlich geführt hat. Das Wesen des
Sittlichen selbst verlangt also eine solche Einheitlichkeit und Gliederung
und ohne ihren Aufweis ist die Aufgabe der Ethik unerledigt . . ..3

Hier nadert de ethische theorie echter haar grenzen. Want wat is het
hoogste zedelijke doel, waaraan het overige dienstbaar te maken is? De
staat, de religie, de ekonomie? Bij deze vragen gaat de praktische zedelijke
overtuiging in toenemende mate de wetenschappelijke bezinning be
palen. In ieder geval wordt een persoonlijke beslissing gevergd, waar
het gaat om de principiële keuze tussen het „überweltliche” religieuze
doel en de „innerweltliche” kultuurtaken. Hier splijt zich de zedelijke
horizont voor de mens in een tegenstelling die samenhangt met zijn
metafysische dubbelpositie en die niet door een dialektische redenering
doch slechts door het leven verzacht en verzoend kan worden, waarbij
met het klimmen der jaren de waardering pleegt te verschuiven van het
puur humane naar het religieuze goed (zie 1.4 .3).
Dieser Konflikt gehort zum Wesen des menschlichen Geistes und ergibt sich
aus der Doppelstellung des Menschen zwischen der sinnlichen und übersinn
lichen Welt. Er bedingt die Polarisation der menschlichen Sittlichkeit, die
zwischen beiden Polen hin und her geht und darin ihren Reichtum und ihre

1 Heft 1899, § 18 (Benckert 70).
2 Heft 1899, § 19 (Benckert 110 ).
3 Heft 1899, § 19 (Benckert 80).
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Beweglichkeit hat. Er ist nicht dialektisch, sondern nur praktisch auszulösen,
indem das wirkliche Leben von individuellen Besonderheiten abgesehen keine
der beiden Zweckgruppen entbehren kann und in der Entwicklung durch die
Altersstufen hindurch sich vom Uberwiegen des einen zum Uberwiegen des
anderen Poles bewegt1 .

T.a.v. de „innerweltliche Zwecke” ontbreken verdere gegevens. Men mag
echter aannemen, dat zij zich voor het besef van Troeltsch onderling
verder laten ordenen en harmoniëren. Ten dezen erkende hij immers
reeds vóór i 89^ het betrekkelijk recht van het esthetisch idealisme
(1.4 .4 )! Met Hegel zal hij voorts aan de staat als de meest omvattende
organisatie van de zedelijke geest het ethisch primaat hebben toegekend.
Zij is „een laatste hoogste goed” .
Als solche Gesamtpersönlichkeit ist der Staat die umfassendste, unabhängigste,
konstanteste und übersichtlichste Personenbildung, die es gibt. Souveränität,
die über den eigenen Personenwert nichts Höheres mehr erkennt, diesen Besitz
als ein letztes höchstes Gut betrachten darf und eben dadurch den Individuen an
dem stolzen Ehrgefühl einer solchen Souveränität Anteil gibt, und Kontinuität,
die über viele Generationen hinaus den Zusammenhang eines einheitlich
organisierten Willens ausbreitet und das flüchtige Individuum zur Teilnahme
an einem Jahrhunderte umfassenden persönlichen Daseins erhebt, — das sind
die beiden Hauptcharakteristika des Staates12.

Gezien de permanente spanning tussen de immanent-humanitaire zedelijkheidsbeleving en de religie zal de staat echter in geen geval hoedster
kunnen zijn van het religieuze leven3 4
. Inzonderheid gaat de ethischreligieuze gemeenschap met God, zoals het Christendom die kent, het
wereldlijk ethos, zoals dat binnen de kultuurgemeenschap van de staat
zich ontwikkelt, spiritualistisch te boven'*. Opmerkelijk is echter, dat
1 Heft 1899, § 19, in: H. Benckert, Ernst Troeltsch 103 sq. Zie ook Ges. Sehr. II 351 en Wissen
schaftliche Lage £, 8.
2 Heft 1899, § 14, in: H. Benckert, Ernst Troeltsch 69. Ook nog in zijn art. Voraussetzungslose
Wissenschaft vereenzelvigt hij de staat met het omvattende principe van de kuituur, waarbinnen de
verschillende kultuurgoederen zich autonoom ontwikkelen: „Der moderne Staat und die moderne
Kultur ist ein Prinzip der selbständigen Entwicklung der einzelnen Kulturzwecke als autonomer . . .
Selbstzwecke” , Ges. Sehr. II (19 0 1) 1 8 j.
3 Het kan dan ook niet bevreemden, dat hij zich in dezen distantieert van een van zijn voorgangers
in Heidelberg: Richard Rothe. In meer dan een opzicht door Rothe geïnspireerd, nauw aan diens
religieus-romantisch en mystiek idealisme verwant, verwerpt hij toch diens ethisch ideaal om voor
het heden — met prijsgave van een zelfstandige religieuze organisatie (de kerk) — binnen de
zedelijke gemeenschap van de staat „die innerlichste Christesmystik mit weltfreudigster Huma
nität . . . zu verknüpfen” . Cf. E. Troeltsch, Richard Rothe 3 $ : „Rothe’s Spekulation hat das Pro
blem wohl schwerlich gelöst, aber das von ihm gestellte und tiefsinnig bearbeitete Problem
bleibt das Hauptproblem der modernen Gesittung” . De invloed van Rothe (00k van Rudolf Sohm)
is echter uiterst groot, waar het gaat om Troeltsch’ spiritualistische reserves t.a.v. de juridische
organisatie van de kerk. Zie m.n. art. Religion und Kirche (189^), in: Ges. Sehr. II 178 sqq; cf.
Ges. Sehr. I 9^0. Toch w ilT . het institutionele kerkverband niet missen (nader 2.4.4).
4 Te dezen spreekt T. van „sein alles Irdische überwindender Spiritualismus” , Wissenschaftliche
Lage 47.

het religieuze streven zich niet enkel afwendt van de immanente kultuurontplooiing, maar haar anderzijds ook schraagt, bekroont èn richt.
Allereerst kan gezegd worden, dat de religieuze mens, voorzover aan
kinderlijke gezagsvoorstellingen ontwassen, de ethische wet vermag te
beschouwen als „Ausßusz einer göttlichen Vernunft” (II £ 3 f), als gegrond
in een goddelijke geest. Omdat de eindige en oneindige geest verwant
zijn, betekent dit niet zedelijke heteronomie, wel religieuze bekrachti
ging1 Behalve deze goddelijke sanktie geeft de religie, althans in haar hogere
ontwikkelingsvormen, aan de zedelijkheid ook een nieuwe inhoud en
dimensie. In de absolute volkomenheid van het goddelijk Wezen verrijst
een hoogste ideaal. De religie houdt ons m .a.w. naast de zedelijkheidsgrond ook een hoogste zedelijkheidsideaal voor ogen.
Die Religion ist somit die stärkste Konzentration und Festigung der Persön
lichkeit, indem sie ihr nicht blosz einen ewigen und von aller irdischen Be
schränktheit und Veränderlichkeit unabhängigen Grund gewährt, sondern auch
in der geahnten göttlichen Vollkommenheit und absoluten Selbstübereinstim
mung ein unbedingtes Ideal vorhält und in der sittlichen Forderung dieser
Erhebung die stärkste Zusammenfassung des Willens auf einen alles beherr
schenden Zentralpunkt bewirkt. In ihr hat die Persönlichkeit die tiefste Wurzel
und ein unendliches Ziel der Arbeit12.

Hier komt tenslotte bij, dat vanuit de innerlijke religieuze gemeenschap
met God als hoogste goed de andere goederen nu ook hun ware zin en
aaneensluiting krijgen. De zalige gemeenschap met God is de morele
kern, waar de overige ethische goederen zich omheen gaan scharen, het
integratiepunt van alle ethiek.
Auf den Stufen der mehr oder minder veredelten Naturreligion dient allerdings
die Religion fast nur zur Autorisierung und Ueberwachung der Moral. Dabei
liegen aber die Zwecke und Güter des sittlichen Handelns durchaus in inner
weltlichen Gütern des Individuums oder der Gesellschaft, geradeso wie die
göttlichen Mächte in der Welt liegen und nur Teile von ihr sind. Wo jedoch
die religiöse Metaphysik eine vergeistigte und verinnerlichte Gottheit darbietet,
da wird einmal das Wesen der religiösen Autorität ganz verändert, indem das
Sittliche aus einer äuszeren Satzung der Gottheit zu einer inneren Notwendigkeit
des gottverwandten menschlichen Wesens wird. Damit wird aber auch das
Wesen der sittlichen Zwecke und Güter selbst verändert. Sie bestehen nicht
1 Daarom verwerpt Troeltsch de atheïstische ethiek. Zij voert wel de pretentie, dat eerst bij haar
zedelijke autonomie gevonden wordt, omdat zij elk goddelijk gezag en religieus motief laat vallen
en dus de zedewet enkel om zichzelfs wil eerbiedigt, doch dit is een schijnredenering. Ook in
de hogere religies geschiedt het goede om het goede en niet op grond van een uitwendig bevel
(reeds 1.4 .3 ). Als het atheïsme de religieuze diepte-grond van de zedewet w il vernietigen, ver
meerdert zij zeker niet de zedelijke energie, die juist door het geloof in goddelijke toetsing en
zondenvergeving geaktiveerd wordt, art. Atheïstische Ethik, Ges. Schr. II £33 sqq.
2 Heft 1899, § 18, in : H. Benckert, Ernst Troeltsch 70.

mehr in erster Linie in den äuszeren Gütern des irdischen Lebens, sondern
in der Herstellung einer bestimmten Gemeinschaft mit der Gottheit, in einer
inneren Gemütsverfassung und in einer Ordnung der menschlichen Beziehungen
zueinander, die diesem Gemütszustand und seiner Bezogenheit auf die Gottheit
entspricht. Erst von diesem Kerne der Moral aus erfolgt dann auch die Ordnung
der äuszeren Lebensverhältnisse und Zwecke. Alles kommt hierbei darauf an,
wie die Gottheit empfunden wird (II $ 4 j sq)1.

De normatieve doelgestalte (7)
Troeltsch’ opvatting van een ontwikkelingsgeschiedenis der moraal is
derhalve, dat de ideeën van gezin, staat en maatschappij, van wetenschap,
kunst en religie vanuit een diepste grond, eenheid en samenhang voor
waarts stuwen in de richting van hoogste geestelijke idealen. Ook al
stelt men in deze ontwikkeling de religie centraal, dan blijven er toch
een tweetal vragen over. Allereerst: op welke wijze en m .b.v. welke
beoordelingsmaatstaf is een dergelijke ontwikkelingsgeschiedenis te
konstrueren? Vervolgens ook: wat ziet Troeltsch als de konkrete nor
matieve doelgestalte van deze geschiedenis?12
M .b.t. de eerste vraag merk ik op, dat het kantiaanse schema van
natuur en geest bij Troeltsch eigenlijk fungeert als een algemeen globaal
ontwikkelings- en beoordelingskader. Verder komt het er z.i. op aan
(zoals Hegel leerde) zich in te leven in de teleologie van de ideeën. Hoe
een en ander konkreet moet worden uitgewerkt in de richting van een
normatieve doelstruktuur, zal Troeltsch terzake van de religieuze
zedelijkheid nog duidelijk in het licht stellen. Op het gebied van de
wereldlijke kuituur zouden wij in het duister tasten, als de uitkomst van
Troeltsch’ religieuze ethiek niet zijdelings ook licht zou werpen op de
dynamiek en doelgestalte van de profane kultuurethiek! Wij weten, dat
de kultuuridealen zich toenemend verenigen met de hoogste vormen
van godsdienstige zedelijkheid. Welnu, Troeltsch ziet — blijkens het
vervolg — het kulminatiepunt van de laatste in de religieuze ethiek van
het Christendom3. Dan moet hij echter ook van oordeel zijn, dat de
1 T. loochent de mogelijkheid van een irreligieus ethos (bijv. het sociale eudemonisme) allerminst.
Het (immanent-)zedelijke heeft immers zelfstandige wortels in de natuur. De verbinding met de
religie is dan ook aanvankelijk sterk ui terlijk: enkel een autorisatie. Pas de verdere ontwikkeling
brengt de bovenbedoelde verbinding. Dus is een losmaking van moraal en religie wel niet uitge
sloten, doch zij lijkt een historische regressie, Ges. Sehr. II 547 sq.
2 T. heeft zich rekenschap gegeven van beide vragen in de slotparagrafen van Heft 1899 (Benckert
110 ) . Deze zijn nl. getiteld: „§ 20. Entwicklungsgeschichte der Moral und ihr Beurteilungsmaszstab. Die Moral auf dem Boden der Naturreligion und die Moral auf dem Boden des Christentums.
§ 2 1 . Die christliche Moral und die Aufgabe der heutigen Ethik.”
3 Z ie 2.4, 2 .£. — Daar wordt ook duidelijk, hoezeer de beslissende beoordelingsmaatstaf samen
hangt met de bovengenoemde kantiaanse dialektiek. Vgl. reeds de simpele tegenstelling van „Na
turreligion” en „Christentum” in de voorgaande noot.

meest vergeestelijkte en voor ons normatieve kultuuridealen die zijn,
welke gedijen onder de beademing van het Christendom. Grosso modo
mondt dus de „Entwicklungsgeschichte der Moral” naar haar religieuze zijde
uit in „die christliche Moral", naar haar wereldlijke zijde in „die Moral auf
dem Boden des Christentums" en deze twee zijn — schier als bij Schleiermacher — één !1 Dit is nog ongetwijfeld een brok negentiende-eeuws
christelijk kultuuroptimisme. Het is een optimisme, dat opgenomen inde
genesis van het historisme, spoedig geduchte deuken zal opdoen.
Ondertussen is het noodzakelijk de theorie der religie, scharnier in
Troeltsch’ konceptie, afzonderlijk onder de loupe te nemen en meteen
ook het maatstafprobleem nog nader in ogenschouw te nemen.

2.4

DE
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G O D M E N S E L IJ K H E ID
DE

G O D S D IE N S T G E S C H IE D E N IS

Inwendig en inklusief supranaturalisme (1)
Sinds het historisme de denkwereld van Troeltsch stormenderhand ver
overd heeft, vormt zijn godsdiensttheorie de meest intrigerende aan
gelegenheid. Zij was immers voorheen de laatste tegen het historisme
opgetrokken schans ! Die schans is thans geslecht en de eerste vraag die
op ons afkomt is wel : Hoe staat het nu met het aloude argument, dat het
idealistisch historisme in strijd is met echte religiositeit? Leidt het his
torisme niet tot esthetisch monisme en pantheïstische spekulatie en
ontkracht het zodoende niet de authentiek religieuze beleving? Doet
van haar kant de religie de dynamiek van het historisme niet stranden
op haar rotsvast Godsgeloof en betekent het historisch denken tegenover
de kristallijne zekerheden van het Christendom niet een storm in een
glas water? Ik moet hier zeggen: geenszins! Troeltsch is te zeer in de
greep van het historisme dan dat hij niet coûte que coûte de konsekwenties ervan zal trekken.
Om te beginnen legt hij er de nadruk op (thans tegenover de Ritschlianen), dat de christelijke religie als één onder vele godsdiensten vanuit
de godsdienstige totaalsfeer verstaan moet worden. Ondanks haar eigen
1 Cf. F. Schleiermacher, Christliche Sitte 28, j g etc. — Heeft bij Schleiermacher de kulturele en
zedelijke geest in het Christendom volledig beslag gekregen over de natuurwerkelijkheid, bij
Troeltsch blijft er echter — zoveel is wel duidelijk geworden — tussen kulturele en religieuze
zedelijkheid een sluimerende spanning bestaan, ook nog in het Christendom. Het is altijd de
vraag, in hoeverre de subsumptie van de kulturele goederen onder het godsdienstig goed gelukt.
De gezochte „Vereinheitlichung (scil: der sittlichen Zwecke) zum absoluten Zw eck” (titel van
Heft 1899, Kap. II) is dus steeds — zoals T. het later zal uitdrukken — een relatieve, aktief te
verwezenlijken synthese. Hier valt reeds een eerste schaduw op Troeltsch’ idealistisch kultuur
optimisme !

karakter en inhoud blijkt de christelijke religie in haar ontstaan en voort
bestaan vervlochten met haar religieuze „Um welt”, bovendien ook in
zichzelf aan historische ontwikkeling onderhevig. Zelfs wonderen, pro
feten en heilige boeken maken haar niet uniek, zij keren in andere
religies analoog terug. Daarom mag de christelijke religie niet bij
voorbaat op een voetstuk worden geplaatst, noch de niet-christelijke
religies dogmatisch gediskwalificeerd. Als een universeel sociaalpsychologisch en historisch verschijnsel vraagt het godsdienstig leven
om een algemeen-wetenschappelijke benadering, analoog aan die van
de overige levensgebieden.
Religionsphilosophie (ist) . . . eine philosophische Behandlung . . . der Religion
selbst als eines eigenständigen, in sich zusammenhängenden und nach bestimmten
Gesetzen sich entwickelnden Lebensgebietes. Damit ist auf die Religion
dieselbe Behandlung angewendet, wie sie gleichzeitig auf Grund derselben
Gedankenbewegung auf andere Lebensgebiete angewendet worden ist1.

Twee misverstanden staan de wetenschappelijke benadering van het
Christendom in de weg. Het eerste schuilt in de voorstelling van een
dubbele zijnsorde en haar geheimzinnige paring in het Christendom. Dit
dualistisch supranaturalisme heeft Troeltsch van meetaf bestreden en geinterioriseerd: er kan slechts sprake zijn van de innerlijke verhevenheid
van God als persoon, niet van zijn externe transcendentie ( 1.5 .3 ). Met
zijn overgang naar het historisme ziet Troeltsch — althans scherper dan
voorheen — dat het eerste misverstand leidt tot een tweede, tot
christelijk exklusivisme. Het dualistisch supranaturalisme monopoliseert
alle bovennatuurlijke waarheden, wonderen en werkelijkheden voor de
christelijke godsdienst. Ten onrechte! Deelt men eenmaal het kantiaanse
en ook piëtistische gevoelen, dat in het Christendom een „Innere
Uebernatürlichkeit” zich openbaart, dan zal men vroeg of Iaat moeten
voortschrijden tot de historistische konklusie, dat een overeenkomstige
bovennatuurlijkheid tenminste in aanleg of als tendens ook in de nietchristelijke religies aanwezig is. Ook daar is er een goddelijk stuwen en
innerlijk streven naar religieus-geestelijke verheffing. De principiële
scheiding van Christendom en niet-christelijke godsdiensten valt dus
weg12.
Die radicalen Pietisten verlegten das Uebernatürliche so sehr in die religiöse
Erhebung selbst, dasz nur noch ein Schritt zur Anerkennung der gleichen
Uebernatürlichkeit in allen religiösen Erlebnissen, auch den ausserchristlichen,
1 Art. Z .T h .K . 3(1893) 368, cf. Ges. Sehr. II 3 17 , Wissenschaftliche Lage 3 1.
2 T. gewaagt naderhand van een „innerer Supranaturalismus” , die slechts als „inklusiver Supranatu
ralismus” te handhaven is, art. Religionsphilosophie, in: Die Philosophie im XX . Jahrhundert (1904)
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übrig blieb und die prinzipielle Kluft zwischen Christentum und Nicht-Christen
tum überwunden wurde1 .
Die wissenschaftliche Lage der Zeit . . . ist . . . in ihrer Hauptrichtung vor
allem dadurch bezeichnet, dasz metaphysische, naturwissenschaftliche und
historische Grundbegriffe den Supranaturalismus völlig ausschlieszen, dasz die
Geisteswissenschaften selbst vor allem durch das charakterisirt sind, was man
Historismus genannt hat und was mehr als irgend etwas anderes den Supra
naturalismus auf seinem eigensten Gebiete widerlegt12.

De zelfstandigheid van de religieuze ervaring (2)
De religieuze verschijnselen vormen een eenheid. Zij kunnen dan ook —
evenals de overige zedelijkheidsverschijnselen — volgens algemeenwetenschappelijke denkmethodes bestudeerd worden en wel in sociaalpsychologisch en historisch opzicht (waarbij het laatste het normatieve
gezichtspunt insluit). Vandaar dat de godsdienstwetenschap bij Troeltsch
uiteenvalt in „Religionspsychologie” en in „Religionsgeschichte”. In
zijn „Religionspsjchologie” wijst hij aan, dat de religieuze ervaring in het
geheel van het menselijke bewustzijn een zelfstandige ervaring is, een
laatste onherleidbare gegevenheid ( 1 .4 .1) , die historistisch de kern kan
heten van de algemene godsdienstgeschiedenis.
Dann enthüllt sich uns als tiefster Kern der religiösen Geschichte der Mensch
heit ein nicht weiter zu analysierendes Erlebnis, ein letztes Urphänomen,
das ähnlich wie das sittliche Urteil und die künstlerische Anschauung eine
einfache letzte Tatsache des Seelenlebens, von beiden aber wieder ganz charak
teristisch verschieden ist (II 339).

In zijn opvatting van de religie heeft Troeltsch zich ongetwijfeld noch
bij Ritschl, noch bij Schleiermacher geheel thuis gevoeld. Hij heeft het
in Ritschl gewaardeerd, dat deze het religiebegrip bevrijd had uit de
ban van het esthetisch en dialektisch monisme, waarin het bij Schleier
macher en Hegel min of meer geraakt was. Anderzijds had hij onder
neo-kantiaanse invloed de christelijk-religieuze ervaring niet alleen als
praktische ervaring verzelfstandigd, maar ook vermoraliseerd en daarmee
de bijzondere betekenis van Schleiermacher t.o.v. Kant weer grotendeels
ongedaan gemaakt3. Het valt dan ook niet te verwonderen, dat Troeltsch
zich in andere richting gaat oriënteren.
1 Wissenschaftliche Lage 36, zie ook p. 39 en art. Z .T h .K . 8 (1898) 4.
2 Art. Z .T h .K . 8 (1898) 68, cf. p. s • Hier wordt het scholastisch-exklusieve supranaturalisme
bestreden vanuit de „natuurlijke” religie-opvatting van het post-kantiaanse Idealisme. Bij Kant
is de christelijke religie nog exklusief, omdat zij star-rationalistisch vereenzelvigd wordt met de
volkomen idee van natuurlijke, d.w .z. praktisch-zedelijke religiositeit: „das Christentum ist die
Idee von der Religion, die überhaupt auf Vernunft gegründet, und so fern natürlich sein musz” ,
I. Kant, Streit der Fakultäten, Werke VI 310 (A 62).
3 Cf. artt. Z .T h .K . 8 (1898) 28, 66 sq., g (189s) 3 66 sq. Vgl. 1.4 .2 .
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In eerste instantie (1895^ sluit Troeltsch zich aan bij de psychologie
van Wundt. Iedere konkrete bewustzijnservaring ziet hij als een dikwijls
zeer komplexe en variabele verbinding van voorstellingen, gevoels
belevingen en wijsbewegingen. Elke bewustzijnsbeleving vangt aan met
een bepaalde gewaarwording, die door lust- of onlustgevoel begeleid
leidt tot een bepaalde wilsprikkeling en wilshandeling. Ook in de
religieuze ervaring zijn de psychische grondelementen van gewaar
wording, gevoel en wil tezamen aktief.
(Die Religion) ist genau dasselbe, was alle anderen Erlebnisse des Bewusztseins
auch sind: eine Verbindung von Vorstellungen mit begleitenden Gefühlen, aus
denen mancherlei Willensantriebe erwachsen1.

Psychologisch bekeken is de essentie van alle echte religie: de ideële
voorstelling van een transcendente macht of machten, van een boven
menselijke eerbied-waardige werkelijkheid, welke voorstelling met
intense gevoelsbelevingen en kultisch-praktische wilshandelingen gepaard
gaat.
Das Ganze bleibt immer das Gleiche: die Vorstellung übermenschlicher, zu
verehrender Mächte oder Wirklichkeiten, die ihrer Bedeutung entsprechend
von starken Gefühlen begleitet ist, aus denen sich mancherlei Willenshandlungen
kultischer und meist auch moralischer Art ergeben; das Ganze in Tradition
und Sitte herrschend über eine Mehrzahl von Menschen und dementsprechend
in allerlei äuszeren Formen sich verfestigend12.

Nog liever gaat Troeltsch naderhand (1896) uit van het driftbegrip, zoals
hij dat gevonden heeft bij von Hartmann. In de drift vindt een gevoels- en
wilsprikkeling plaats, die onbewust o j althans onderbewust is : de prikkeloorzaak en het overeenkomstig doel worden niet of nauwelijks vermoed.
Een en ander komt tegemoet aan Troeltsch’ opvatting, dat de konkrete
religies met haar uitgetekende Godsvoorstellingen ontsprongen zijn aan
een fluïde religieuze stemming: deze zou dan de nog onbewuste religieuze
aandrift zijn.
Der Trieb ist immer eine Erregung des Willens, die wie jede Willenserregung
ein Erregendes voraussetzt, welches das Gefühl erregt und dadurch den Willen
auf sich richtet. Aber beim Triebe bleibt das Erregende und das entsprechende
Ziel im . . . Dunkel . . . . Genau so ist auch der religiöse Trieb der Untergrund
und Vorläufer aller bewuszten und bestimmten Religion3.

1 Art. Z .T h .K . j (1895) 380. T.a.v. Wundt zie 00k 6 (1896) 90 en Ges. Sehr. IV (1922) 8.
2 Art. Z .T h .K . r (189c) 3 8 1, cf. 6 (1896) 96.
3 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 97 sq.
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( 3)

Met dit al distantieert hij zich van theorieën die de religie uit een enkel
bijzonder zielsvermogen afleiden (bv. een gevoelservaring), alsof in haar
niet de totale psyche geïnteresseerd zou zijn. Het specifieke van de reli
gieuze beleving laat zich überhaupt niet vanuit subjektieve zielsfunkties
verstaan, doch eerst vanuit de „Inhalt der Seele"'. De inhouden van de
ziel zijn in principe tw eeërlei: de zintuiglijk waarneembare wereld en
de ideële wereld (de wereld van de geest en de ideeën, te vatten in een
zg. ideële waarneming). Tegenover het esthetisch monisme stelt
Troeltsch, dat niet alleen de „Sinnenwelt” maar ook de „Idealwelt” van
een transsubjektieve oorsprong is (Troeltsch’ kritische natuur- èngeestesmetafysika, 2 .2 .1). De ideeën zijn niet enkel intersubjektieve ontplooiingsvormen en immanente ordeningen van de menselijke totaalgeest, zij ontstaan en ontwikkelen zich in laatste instantie t.g.v. produktieve impulsen en bewegingen uit de transcendente Levensgrond12. Dat
is dan ook de diepste grond van haar normatieve, bovenwillekeurige
betekenis 1
Es handelt sich hier nach der Aussage aller um Erfahrung und Wahrnehmung
unsinnlicher, vom Menschen unabhängiger, nicht dem Individuum, sondern
dem Geiste überhaupt geltender Gesetze, um Ideen, die bei aller Mitbestimmung
durch die gegebene Lage und durch menschliches Nachdenken und Anwenden
doch an allen ihren groszen Quellpunkten ohne Reflexion und Grübeln,
ohne Ableitung und berechenbare Notwendigkeit aus den Tiefen des Lebens
hervorbrechen, und welche jeder sich auf sie sammelnde Mensch in seinem
Innern wie eine zwingende, von ihm unabhängige Wirklichkeit empfindet,
um eine Wechselwirkung mit einer unsinnlichen Welt, die in beständiger
innerer Bewegung uns trägt und aus den Tiefen unseres Lebens alle groszen
Ueberzeugungen hervorbrechen läszt, um eine volle Analogie mit der sinnlichen
Wahrnehmung3.

Hier manifesteert zich nu het specifieke gehalte van de religie. Zijn de
morele of kunstzinnige ervaringen korrelatief betrokken op immanente
ordeningen (ideeën van bet goede, het schone), de religieuze ervaring
gaat zich rechtstreeks verbinden met de transcendente zedelijkheidsgrond dank zij de intuïtieve voorstelling van een persoonlijk Iemand, die
deze ordeningen bewerkstelligt. Men kan ook zeggen (uitgaande van
1 De rationalistische en illusionistische godsdiensttheorieën, die het godsdienstig geloof plegen te
interpreteren vanuit primitieve spekulaties dan wel vanuit praktische behoeften (Feuerbach),
geven zich volgens T. wel rekenschap van de bewuste of onbewuste, subjektieve werkingen van
intellekt of wil in de religie, doch niet van haar eigengeaarde ideële inhoud.
2 Transcendentie betekent hier uiteraard niet ontologisch supranaturalisme. T . wil echter hand
haven, dat — ondanks alle verwantschap van menselijke en goddelijke geest — de laatste een in
zich gesloten oneindige persoon tegenover en boven de menselijke personen is.
3 Art. Z .T h .K . £ (18953 388 sq.
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het driftbegrip) dank zij de onbewuste religieuze drang en aandrift, waar
aan een goddelijke „Ajfjizierung" ten grondslag ligt.
Die religiöse Intuition unterscheidet sich nämlich sehr wesentlich von der
ästhetischen und moralischen. Die beiden letzteren beziehen sich auf Ordnungen
und Gesetze, die als solche dem Geiste immanent sind, die in ihrer spezifisch
menschlichen Gestalt nur in die besondere Form der menschlichen Geistes
anlagen eingehen. Dagegen bezieht sich die Religion, wenigstens die naive und
wirkliche Religion des täglichen Lebens, auf eine für sich seiende Wesenheit,
auf etwas vom bloszen Prinzip des geistigen Lebens Unterschiedenes, etwas
in sich Geschlossenes und „irgendwie” Persönliches, das als unterschiedene
Wesenheit dem frommen Subjekt gegenüber steht und in welchem jene Ord
nungen und Gesetze nur Formen und Ausflüsse seines Wirkens sind1 .
Der religiöse Trieb . . . ist die allem Bewusztsein vorausliegende „Affizierung”
der Seelen durch den sie tragenden göttlichen Lebensgrund, die ihr den zunächst
unbestimmten ahnungsvollen Drang nach dem Göttlichen einflöszt12.

Religieuze media. De antinomie (4)
De godsdienstpsychologie kan niet blijven stilstaan bij deze mystischgoddelijke inwerking, al is zij de harteklop van de religie. Evenals
Schleiermacher, die sprak van „Erregung des frommen Gefühls”, wijst
Troeltsch op de stimulatie van de religieuze aandrift d.m .v. natuurlijke
of historische gebeurtenissen. Zulke religieuze prikkels, die ook eerst de
Godsgedachte konkretiseren, zijn voor de meeste mensen gelegen in
overgeleverde voorstellingen van God. Bij godsdienststichters, profeten,
reformatoren en andere traditievormers liggen ze daarentegen veelal in
direkt aangrijpende gebeurtenissen of zielsbelevingen. In de primitievere
godsdiensten dienen natuurverschijnselen als „Erregungsmittel” voor het
religieuze geloof3. Hoe dan ook, over heel de linie wordt de godsdienst
wetenschap gekonfronteerd met deze „Grundtatsache der Vermittlung aller
religiösen Erregungen” (II 347).
Jene Gotteswirkung erfolgt . . . durchaus nicht in jedem Menschen auf slechthin
neue und selbständige Weise und nicht rein innerlich wie eine Art Seelenmagie,
sondern durch Vermittelungen von mancherlei Art. Der religiöse Eindruck
oder . . . der Reiz entsteht immer nur an Ereignissen und Erlebnissen äuszerer
und innerer Art, in Natur und Geschichte, in Gewissen und Herzen (II 34 j sq).
1 Art. Z.Th .K . j (18 9 j) 392 sq.
2 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 98.
3 In het herinneringsbeeld dat volgt op het aktueel-religieuze proces, pleegt de voorstelling van
God zich vast te knopen en zich te vereenzelvigen met het betrokken medium. Vandaar de goddelijkheid
van Jezus. Vandaar i.h.a. de verscheidenheid in Godsgestalten. Deze vloeit tevens voort uit de
religieuze fantasie, die van alles aangrijpt om de konceptie van God te verduidelijken en te sym
boliseren (vaderliefde, hemellichamen, ziekten, gevaren), cf. art. Z .T h .K . 5 (1895) 416 sq. —
In dit verband is ook te noemen het verschijnsel van de religieuze „apperceptie” . Door de integratie
van de religieuze beleving in het totaalkomplex van ons bewustzijn gaat zelfs binnen een enkele
godsdienstige kring de Godsvoorstelling van mens tot mens een andere vorm aannemen, Ges.
Sehr. II 348.

Toch zijn er verschillen! De religie ontvangt uiteindelijk de sterkste en
zuiverste prikkels d.m .v. het zedelijk bewustzijn, soms door esthetische
impressies (Goethes „heidense” vroomheid). In de lagere godsdiensten
kan nagenoeg alles stimulans en symbool worden voor de religieuze
fantasie: deze godsdiensten zijn dan ook sterk produktief. De hogere
godsdiensten daarentegen groeperen zich om het zedelijk geweten; zij
hechten zich ten dezen aan enkele scheppende persoonlijkheden. Alle
religieuze energie moet benut worden om zich hun hogere gedachteninhoud toe te eigenen. Daarom zijn deze godsdiensten sterk reproduktief,
vergen gemeenschap en zijn beperkt in aantal1 . Het religieuze principe
nadert zijn hoogste vormen12.
Das reinste und gewaltigste Erregungsmittel ist . . . das sittliche Bewusztsein
und seine Erfahrungen. Wo immer das Sittliche sich zu einer selbständigen
Erkenntnis des Sein-Sollenden herausdifferenziert hat, da tritt es mit der Re
ligion in die engste Verbindung und wird ihr wichtigstes Medium. Der Zug
zum Unbedingten im Sittlichen und der in der Religion zieht sich gegenseitig
an und die sittlichen Zwecke werden aus Gütern des innerweltlichen sozialen
Lebens zu dem Gute der innigsten Gemeinschaft des gereinigten Herzens mit
dem Urquell des Guten3.

De vele Godsvoorstellingen doen — naar de mening van Troeltsch — de
religieuze emoties in alle toonaarden vibreren. En dat niet alleen, omdat
zij zorg en hoop wekken inzake eigen levenslot, maar ook omdat zij iets
mystisch en ondoorzichtigs bevatten ( 1.4 .1) . Zij brengen de mens in
aanraking met een oneindige, geheimzinnige levensmacht. Religieuze be
levingen zijn vervuld met een „Reiz des Mysteriums", vol huiveringwekken
de bekoring4.
Deze emotionele belevingen hebben anderzijds een onmisbare tegen
pool. Juist om haar uitzonderlijk en buitennissig karakter ontstaat er in
godsdienstige kringen behoefte deze grondervaringen in de greep te
krijgen, opnieuw te verlevendigen in een uitgebreid ritueel van kultische
plichten en wilshandelingen (samenhang van voorstelling, gevoel en
w il!). De bijzondere beleving schept zich een noodzakelijk tegenwicht in
kultische en kerkrechtelijke gemeenschapsvormen. Dat is evenwel ook
de antinomie, waarmee alle religie (ook de christelijke!) behept is. De
godsdienstige socialiseringstendens is wezenlijk en toch bergt zij de

1 Cf. Art. Z .T h .K . 5 (1895) 4 2° scl> 8 (1898) £9.
2 Vgl. Schleiermacher, voor wie Jezus het produktief werkend oerbeeld was van de volmaakte
religie.
3 Art. Z .T h .K . 5 (1895) 4 18 sq, cf. 4 16 sqq.
4 In zijn godsdienstpsychologie is T. veelszins een voorloper van denkers als William James (3 .6 .1)
en Rudolf Otto (5.4.2).

grootste gevaren in zich: telkenmale brengt zij de religie tot verstarring
en veruitwendiging, tot kerkisme en dogmatisme1 .

De godmenselijkheid van
de godsdienstgeschiedenis (3)
Troeltsch’ godsdienstpsychologie wil dus enerzijds „die eigentümliche
Selbständigkeit der Religion” vaststellen, anderzijds haar „objektive,
transzendente Grundlagen” aanwijzen12. In het nu volgende deel van zijn
godsdiensttheorie, de godsdienstgeschiedenis, laat hij uitkomen, dat noch
deze zelfstandigheid, noch deze gegrondheid afbreuk doen aan de his
toriciteit van het religieuze fenomeen. Een historisch vergelijkende
godsdienststudie is mogelijk, welke alle religies samenschouwt tot een
universeelhistorische ontwikkeling, die met de hele kultuurontplooiing
organisch verbonden is. Troeltsch’ „Religionsgeschichte” stoelt op
dezelfde geschiedmetafysische onderstellingen als zijn algemene geschied
beschouwing. De godsdienstige ontwikkelingen zijn de historische be
lichaming van het religieus-metafysische levensbeginsel.
Ein solches Lebensgebiet (seil: der Religion) ist . . . eine organische Entwicke
lungseinheit, die ihrerseits in organischem Zusammenhang mit der geistigen
Gesamtentwickelung steht . . . . Ein solches Entwickelungsgebiet musz sich
zurückführen auf ein zugrunde liegendes, die Einheit des Ganzen und die Not
wendigkeit seiner Differenzirung und Zielbewegung in sich schlieszendes Prinzip
ein germinative principle3.

Om dit aannemelijk te maken, moet Troeltsch de ontwikkelingsdynamiek
van de religieuze idee (gegeven haar direkte betrokkenheid op de boven
zinnelijke Levensgrond) funderen in een oerbeweging van deze Levensgrond. De universeelhistorische vooruitgang van het godsdienstige leven
en de ontplooiingsmogelijkheden van het religieuze principe berusten
„auf der inneren Bewegung des göttlichen Geistes im menschlichen” (II 3 ^3), in
de onbewuste dieptelaag van de menselijke psyche.
1 Cf. Art. Z .T h .K . £ (189^) 422 sqq. De voor T . zo typische reserve t.a.v. de institutionele kerk
hangt hier direkt mee samen. Hoewel de kerk psychologisch en historisch bij de overdracht en
ontwikkeling van de religie niet gemist kan worden (hier ligt Troeltsch’ bezwaar tegen de mystiek,
Ges. Sehr. II 345-!) ziet hij — evenals Rothe — haar uiterlijke vorm en macht als tegengesteld
aan de innerlijke kracht van de religie: de onderlinge verhouding van kerk en religie is antinomisch.
Men zal de verkerkelijking van de religie tot een minimum moeten beperken en zich steeds weer
met een kompromis moeten behelpen. Aldus in Richard Rothe 29, 43 en m.n. art. Religion und Kirche:
„Es musz dabei bleiben: das Verhältnis von Religion und Kirche ist ein durch und durch antinomisches” (Ges. Sehr. II 180). Wij stuiten hier op de geheimzinnige spanning tussen spiritualisme
en historisme, waarmee T. steeds weer gekonfronteerd zal worden (3.6 .4, 4 .£. 1/2, 6.7.$).
2 Art. Z .T h .K . 8 (1898) 28 en Z .T h .K . £ (189$) 4 16 noot.
3 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 176, cf. Ges. Sehr. II 339.
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Diese Einheit (der Religion) ist begründet in einer gemeinsamen, verschieden
vorwärtsdringenden Bewegungstendenz des menschlichen Geistes und vollzieht
sich durch die in der unbewuszten Tiefe des einheitlichen menschlichen Geistes
geheimnisvoll wirkende Bewegung des göttlichen1.

Zo körnt Troeltsch tot de gewaagde idee van de „Gottmenschlichkeit der
Religionsgeschichte"12. Ja, eigenlijk huldigt hij de idee van de godmenselijkheid van de geschiedenis überhaupt: „die Aujfassung der Geschichte als
einer Entfaltung der göttlichen Vernunft” (II 747), al komt deze goddelijkheid
van alle menselijke geschiedenis eerst in de religie bewust in zieht.
Alle menschliche Geschichte überhaupt ist nicht blos eine Aneinanderreihung
menschlicher Subjektivitäten, sondern ein Zusammenwirken der menschlichen
Geister mit dem göttlichen Weltgrunde, ln der unsinnlichen Erkenntnis voll
zieht sich insbesondere die bewuszte Wechselwirkung mit einer übersinnlichen
Welt. Aber während das Ethische und Aesthetische unvermerkt in den psy
chischen Mechanismus eintreten und nur als höhere Beurteilungsnormen inner
halb des Vorstellungs- und Gefühlsablaufes wirken, bezieht die Religion die
einzelne Seele in ihrem Kerne auf die all dem zu Grunde liegende Weltmacht,
die göttliche Vernunft. Ist mit dem Vorhandensein jener Normen schon die
Ahnung von einer übersinnlichen Welt durch sich selbst geltender Werte
verbunden, so findet in der Religion die direkte Berührung mit dem Zentrum
dieser Welt statt, von dem aus jene Ordnungen dann als Gesetze und Aus
wirkungen einer lebendigen Macht ihren festen Halt und Grund finden. Ohne
Religion giebt es nur Kulturgeschichte3.

Religieuze ontwikkeling moet derhalve verstaan worden als voortschrijdende Godsopenbaring, welke toch niet anders is dan een openbaring van binnenuitl
Ihre Entwickelung musz daher verstanden werden als Selbstmitteilung des
göttlichen Geistes, und es musz vertraut werden, dasz in dieser Selbstmitteilung sich
die Wahrheit der Religion fortschreitend offenbare4.
So glaube ich mit den groszen Idealisten, dasz in diesem scheinbaren Chaos
sich doch von verschiedenen Seiten her die göttliche Tiefe des menschlichen
Geistes offenbart (II 748).

Troeltsch, Hegel en Schleiermacher (6)
De verwantschap met Hegel is opmerkelijk. Troeltsch steekt zelf zijn
bewondering voor Hegel, m.n. voor diens geschiedenisfilosofie, niet
onder stoelen of banken. Hegel is hem de grote stimulator van het
1 Ges. Schr. II 340. Deze voorstelling van goddelijke inwerking in het onbewuste (vgl. von Hartmann, Fichte, Seydel; art. Z .T h .K . 6 (1896) 97 sq) dateert uit 1897 en is derhalve anterieur aan
de overeenkomstige hypothese in William James, The varieties o f religious experience (1901-02).
2 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 83, 94, 167.
3 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 79, cf. 109.
4 Art. Z .T h .K . 6(1896) 80, cf. 110 . Zie ook het boek van E. Fülling, Geschichte als Ojfenbarung.
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historisme, omdat hij scherper dan wie ook zich geschiedmethodologisch
rekenschap heeft gegeven van de implikaties van het grondleggende
historische ontwikkelingsbegrip1 . Ook geschiedmetafysisch heeft Hegel
z.i. de weg gewezen (2.2.2/3). Troeltsch’ affiniteit met Hegel blijkt
echter vooral op het onderhavige punt: de uit zijn godsdiensttheorie
voortvloeiende onderstelling, dat de dynamiek van de geschiedenis
ideeën terugwijst naar en opkomt uit een primordiale zelfbeweging van
de goddelijke, absolute Grond12. Het Absolute is niet een rustend punt
in de dynamiek van de geschiedenis, maar de zich ontvouwende Grondfaktor van heel het geestesleven3 4
.
Desondanks mag Troeltsch niet vanuit Hegel verstaan worden. Hij
verzet zich tegen de aprioristische, monistische en panlogistische grond
trekken van diens godsdienst- en geschiedenisfilosofie*. Zijn godsdienst
filosofie begint niet als een metafysika van het Absolute, die met aprio
rische en deduktieve stelligheid voortschrijdt tot de noodzakelijkheid van de
religieuze Godsaanschouwing, doch als een kritiek van het religieuze
bewustzijn, dat zich aandient in de rijke verscheidenheid van historische
vertakkingen en aldus doet tasten naar een zich in deze historische
religies uitwerkende transsubjektieve Grondbeweging.
Het tweede bezwaar richt zich op Hegels monistische inlijving van het
menselijke in het goddelijke. De godsdiensthistorische ontwikkeling
heeft als korrelaat een transsubjektieve ontwikkeling in het Goddelijke.
In zoverre is de „Religionsgeschichte” inderdaad godmenselijk. Maar
niet in de spekulatieve zin van een voortschrijdende zelfbewustwording
van de absolute Geest in en door de afzonderlijke menselijke geestesont
wikkelingen heen, waarbij de laatste niet dan een schijnbare zelfstandig
heid overhouden. De kritiek, die Troeltsch reeds eerder op het esthetisch-

1 Art. Z .T h .K . 8 (1898) 43, 57 en Ges. Sehr. IV $77.
2 Cf. art. Z .T h .K . 6 (1896) 91 sq.
2 „Jene Antizipation, dasz das Absolute Subjekt ist, ist daher nicht nur nicht die Wirklichkeit
dieses Begriffs, sondern macht sie sogar unmöglich; denn jene setzt ihn als ruhenden Punkt, diese
aber ist die Selbstbewegung” , G. W . F. Hegel, Phänomenologie des Geistes 23.
4 Art. Z .T h .K . 6(1896) resp. 93 sq, 94 sqq, 97 sqq, cf. Ges. Sehr. II 747 — Hegels originele
gedachte, dat in de ontwikkeling van de geest niets verloren gaat, omdat in de hogere synthesen
van de geschiedenis de voorgaande thesen en antithesen „aufgehoben” (bewaard) zijn, zodat elke
ontwikkelingsfase zich als een onvernietigbaar hoogtepunt beschouwen mag zonder dat de his
torische evolutie ontkend wordt, is door T. weliswaar van haar streng triadische schematiek
(these—► antithese—»-synthese, zie echter nog Ges. Sehr. II 353) ontdaan, maar ligt toch ook ten
grondslag aan zijn boude bewering, dat in de christelijke religie de beste krachten en rijkste inhouden van het godsdienstig verleden zijn opgeslagen en dat zij zodoende „Konvergenzpunkt” is
van alle religies. In art. Christentum und Religionsgeschichte (1897) wordt deze konvergentie der
religie nog de toekomst voorbehouden (II 345, 349, 353), in Absolutheit des Christentums (1902)
wordt het Christendom echter hoogtepunt èn konvergentiepunt genoemd, hoewel juist dan haar
absoluutheid voor onmogelijk wordt gehouden, Absolutheit des Christentums 72 sq (3.6 .5). Vgl.
inzake Hegel: Ges. Sehr. IV 577 sq.
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optimistisch pantheïsme van de romantiek uitoefende ( 1.3 .2 ) , treft
m.m. ook Hegel1 .
Dat Hegel dit romantisch monisme intellektualistisch heeft omgebogen,
maakt tenslotte diens konceptie nog bedenkelijker. De ideeën zijn als
zodanig geen logische principia en haar ontwikkeling is als zodanig niet
begrepen in de logische dialektiek van het absolute begrip. Dit geldt wel
in het bijzonder van de religieuze idee. Zij is geen doorgangsstadium van
een goddelijk denk- en bewustwordingsproces12.
Het zal duidelijk zijn, dat Troeltsch in meer dan een opzicht de godsdienstwijsgerige inzichten van Schleiermacher boven die van Hegel heeft
gesteld. Ook Schleiermacher zag het religieuze levensgebied zich ont
wikkelen volgens eigen wetten in een verscheidenheid van religieuze
gestalten. Ook hij wilde zodoende de christelijke religie principieel
vanuit de algemene godsdienstgeschiedenis benaderen (al neigde hij
soms ook — dogmatisch — tot de omgekeerde benadering). Dit echter
heeft Troeltsch in Schleiermacher gewaardeerd, dat hij de godsdienst
geschiedenis verstaan heeft vanuit een omvattende geschiedfilosofische
ethiek (zie 3.3), die vrij bleef van wat Troeltsch in Hegel zozeer ver
foeide : de intellektualistische vertekening van de religieuze idee en de
aprioristische konstruktie van haar ontwikkeling3.
Anderzijds heeft Troeltsch op Schleiermacher ook kritiek. Hij
distantieert zich m.n. van het ook bij hem vigerende romantisch monis
me. Schleiermacher was in zijn Dialektik uitgegaan van de absolute
identiteit van het reële (de natuur) en het ideële (de geest)4. Zij was
voor hem de transcendente, wijl onbereikbare grond van het menselijk
wezen, dat zich ten allen tijde in de tegenstellingen van het ideële en
reële blijft bewegen. Op zich ondervond zulk een metafysika van het
absolute bij Troeltsch geen bezwaar (zie vervolg). Schleiermacher deed
echter op deze absoluutheidsbasis de voor Troeltsch zo beslissende tegen
stelling van natuur en geest, van natuurlijke en kreatief-historische ont
wikkeling vervagen. Dientengevolge was de historische ontwikkelings1 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 96, cf. 8 (1898) 29.
2 Echte religies ontstaan immers spontaan uit een voorbewuste „Trieb” in kontakt met het Godde
lijke. Dan nog geraken ze eerder o .i.v. het mythologische denken met zijn symbolische en personificerende begripsvorming dan van het wetenschappelijk denken. Verwantschap met het theoretisch
denken blijkt eerst in beider drang naar het oneindige en onvoorwaardelijke, waardoor er nader
hand in deze richting verbindingen ontstaan. Intellektualistische godsdienstvormen zijn evenwel
het begin van het einde: langs deze weg pleegt de rationele wetenschap de religie met haar fluïde
ervaringen en inhouden in te kapselen en te verdringen. Totdat de religieuze gloed opnieuw
opvlamt in het menselijk gemoed en de kringloop zich gaat herhalen. Tussen religie en wetenschap
blijft immer een dialektische spanning bestaan (stootkussen is de theologie). Cf. art. Z .T h .K . 6
(1896) 97 sq, 8 1, 17 7 ; 8 (1898) 54, g j ; Ges. Schr. II 3^9.
3 Cf. artt. Z .T h .K . g (189$) 367 sq, 4 1^ ; 8 (1898) 27 sqq; Ges. Schr. II 344.
4 F. Schleiermacher, Dialektik § 13 $ sqq.
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idee bij Schleiermacher weinig pregnant en doorzichtig. Ja op het gebied
van de godsdienstgeschiedenis werd het historisme zelfs doorkruist door
zijn spinozistisch pantheïsme. Omdat God de starre afhankelijkheidsgrond zou zijn van alle religieus-geestelijke ontwikkeling, onderscheidden
de godsdiensten zich slechts door de individueel-verschillende manier,
waarop ze hun immanentie in God bewust waren. Zo werd het religieuze
ontwikkelingsproces bij Schleiermacher eigenlijk min of meer uiteen
gelegd in een veelheid van naast elkaar staande godsdienstige typen.
Vandaar, dat Troeltsch zich ter zake van de idee van historische evolutie
altijd eerder aan Hegel dan aan Schleiermacher georiënteerd heeft1 .

De metaß'sika van het absolute als
godsdienstmetajysika (7)
Zijn kritiek op Schleiermacher en Hegel ten spijt heeft Troeltsch de
mogelijkheden van een metafysika van het absolute (van het zijn als zijn
of — zo men wil — van de grond van al wat is) niet uitgesloten, ook niet
op religieuze gronden. Integendeel! Juist omdat de religie enkel berust
op feitelijke openbaring en hierdoor gewekte praktische geloofskracht,
is er z.i. naast deze subjektieve geloofszekerheid behoefte aan een anders
geaarde, meer objektieve vergewissing van de aanwezigheid van het reli
gieuze objekt, opdat de vrees van illusie definitief wordt uitgebannen.
Vandaar ook, dat de hogere godsdiensten op dit punt steeds wijsgerige
bezinning hebben uitgelokt. Niet dat het objekt van de religie op buiten
religieuze wijze te bereiken of te bewijzen zou zijn: Men kan de klank
niet zien, het licht niet horen! Te verwachten is echter wel, dat het
Godsgeloof in de metafysika indirekt bevestigd kan worden. Als het voor
werp van alle godsdienst werkelijk aanwezig is, dan moet de konstellatie
van de kosmos dusdanig zijn, dat er plaats voor dit voorwerp is, dat het
voor een beter wereldbegrip vereist is. Zelfs in ons nietig aards bestaan
moet het dan sporen van zijn aanwezigheid hebben nagelaten, waardoor
het aanleiding geeft tot een wetenschappelijke hypothese dienomtrent.
Sie (seil: die wissenschaftliche Hypothese) kann . . . nur ganz im Allgemeinen
das Objekt andeuten, das in seiner inneren Lebendigkeit und seinem wesentlichen
Gehalte sich nur in den einzelnen Religionen erschlieszt . . . . W ir haben also
keinen Beweis, sondern eine indirekte Bestätigung zu erwarten, und diese
Bestätigung bezieht sich nicht auf den Gottesbegriff einer bestimmten Religion,

1 T.a.v. Schleiermachers gebrekkige analyse van het ontwikkelingsbegrip, ook i.v.m . diens spino
zistisch monisme: artt. Z .T h .K . 6 (1896) 17 3 sq; 8 (1898) 28 sq, 66; Ges. Schr. II 359. T .
kritiseert tevens Schleiermachers neiging de ideeën te verpsychologiseren, art. Z .T h .K . 8 (1898) 62.
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Duidelijk is derhalve, dat deze metafysika niet begin- doch eindpunt van
de wijsgerige bezinning moet zijn, niet gededuceerd zoals de absoluutheidsspekulatie van Hegel, doch geïnduceerd in de lijn van Kant, Fichte
en Lotze. Te beginnen bij wat het meest eigen en verwant is, de kennis
van de geest en zijn streven, dient het metafysisch onderzoek zich
a.h.w. in koncentrische cirkels uit te breiden tot wat verder afstaat en
onzekerder is, de kennis omtrent het ontologisch wezen van de natuur
om tenslotte door te stoten tot vermoedens aangaande de grond van
geest en natuur beide. Slechts vanuit de geestesmetafysika kan men via
de metafysika van de natuur trachten te komen tot de vooronderstelling
van een laatste zijnsgrond12.
Welnu, verschillende dingen wijzen —- aldus Troeltsch — in de
richting van zulk een grondhypothese: de feitelijk gegeven wissel
werking tussen de monadische werkingscentra (Lotze), het blijkens
driften en instinkten spontaan aanwezige samenspel van het natuurlijke
en geestelijke (von Hartmann), het op elkaar afgestemd zijn van logische
en buitenlogische wetmatigheden (Hegel), de waarde en verwerkelijkingsmogelijkheden van het zedelijke (Kant, Fichte), de immanente
teleologie ook in de natuur (von Hartmann), de esthetische indruk van
harmonie tussen natuur en geest (Kant, Goethe), de onvoorwaardelijkheidsidee die in elke denkakt gedupliceerd is (Kant) en wat dies meer
zij. Zulke faktoren drijven ons denken in de richting van een grondeen
heid van oneindige energie, waarin alles op alles betrokken is en de
natuur instrument is van de geest. Liever nog dan van een oneindige
energie spreekt Troeltsch — om elk star en onpersoonlijk pantheïstisch
monisme de pas af te snijden — van een absoluut bewustzijn, een oneindige,
scheppende geest3.
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Troeltsch beseft, dat de metafysische absoluutheidsgedachte uiterst pro
blematisch en précair is. Het is een begrip aangaande de volstrekte een
heid van alle in de ervaring gescheiden verschijnselen. Zoiets is echter
niet anders voorstelbaar dan als een (zij het ook uiterst vergroot en
gesublimeerd) afzonderlijk „iets” naast, buiten of tegenover al het
andere. Vandaar het permanente konflikt tussen theïsme en pantheïsme,
tussen externe en monistische Godsbeschouwingen. Zelf zoekt Troeltsch
binnen de immanente wereldbeschouwing van het renaissancistischwesterse denken enerzijds de transcendentie van God, anderzijds de
relatieve zelfstandigheid van de mens overeind te houden, hetgeen ik
reeds meer dan eens een vorm van panentheïsme genoemd heb.
Dit panentheïsme zegt eigenlijk slechts, dat de absoluutheidsvoorstelling niet theïstisch is en niet pantheïstisch. Wat is zij in konkreto
wel ? Volgens Troeltsch is dit niet meer in een klare voorstelling te vatten.
Het blijft ondoorzichtig, in hoeverre de absolute geest „zich onderscheidt”
van de gegeven natuurlijke en geestelijke werkelijkheid en in hoeverre
omgekeerd de menselijke geest een „relatieve zelfstandigheid” heeft t.a.v.
de absolute geest. Ons denken moet hier volstaan met voorlopige,
fragmentarische, poëtisch-symbolische uitspraken123, met benaderende eindbegrippeni.
Laat ik een en ander samenvatten. De metafysika van het absolute is
geen theologia naturalis, noch een wijsgerig substituut voor de religie.
De logisch, ethisch en esthetisch noodzakelijk bevonden „Regress auf
ein absolutes Bewusstsein”4 komt nimmer uit bij God (in de religieuze
zin van het woord). Zij kan echter wel fungeren als een metafysika van de
godsdienst, d.w.z. als een metafysika die de authenticiteit en legitimiteit
van de religie indirekt bevestigt door haar approximatieve verwijzing
1 Wissenschaftliche Lage 49 sqq.
2 Op dit punt wil T. voor zichzelf aansluiting zoeken — zo zegt hij — bij voorstellingen als van
Böhme, de latere Schelling en gedeeltelijk ook von Hartmann, art. Z .T h .K . 8 (1898) 44 sq.
Ik konkludeer hieruit, dat niet alleen de menselijke (i.2 .g ) maar ook de absolute geest z.i. een
irrationele wortel heeft.
3 Wissenschaftliche Lage (1900) go.
4 Wissenschaftliche Lage g 1 .
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naar het absolute als theoretisch-wijsgerig analogon van het religieuze Godsbesef.
In haar laatste grensbegrip bepaalt zij het betrekkingspunt, waar alle
religieuze opvattingen aangaande God a.h.w. haar „geometrische plaats”
hebben (H. Rickert).
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De toespitsing van het vraagstuk (i)
Heeft ons de „Religionspsychologie” de algemene grondslag der ideeën en
inzonderheid de wortel van het typisch-religieuze levensfenomeen
getoond, de „Religionsgeschichte”12 brengt ons tot het inzicht in haar his
torische verbijzonderingen, tot een kritisch verstaan van de godsdienstige
totaalontwikkeling. Hebben we hiervan de metafysische ondergrond reeds
blootgelegd, thans gaat het om de konstruktie van haar feitelijk verloop
èn (in het bijzonder) om de beslissende normatieve maatstaf, vanwaaruit het
1 Wissenschaftliche Lage go sq. Zie nog art. Z .T h .K . 6 (1896) 178 sqq. — Men kan hier denken aan
wat theologisch de leer van het „aanknopingspunt” heet, mits men deze thematiek van haar scholas
tische achtergronden losmaakt: bij T. gaat het noch om het vastknopen van bovennatuurlijke
waarheden aan natuurlijke theologie noch om de hechting van een bijzondere (exklusief-christelijke)
openbaring aan een algemene scheppingsopenbaring. T. kent slechts een algemene godsdiensthisto
rische openbaring met een veelheid van verbijzonderingen (zoals hij in het bovenstaande citaat
ook doelt op de taak van de godsdiensthistorische theologie, zie 2 . 1 . 1 ) . — Ook de door Doqyeweerd
gereleveerde universele relatie van religie en wijsbegeerte, die zich toespitst in de relatie van reli
gieus grondmotief en wijsgerige „wetsidee” (in de zin van transcendentele grondidee van het
theoretisch denken) is nog anders dan Troeltsch’ opvatting ten dezen. Waar volgens Dooyeweerd
de religie de wijsbegeerte via de „wetsidee” richting en vulling geeft, ziet T. beide in beginsel
gescheiden, houdt dus in principe vast aan de theoretisch-wijsgerige autonomie-idee, trouwens
ook aan de onmogelijkheid van een rechtstreekse bevestiging van de religie. Wel acht hij zijdelingse
beïnvloeding over en weer mogelijk. Zo heet enerzijds de idealistische geesteskonceptie „von
der Religion selbst genährt”, zo heeft anderzijds het wetenschappelijk wereldbeeld (heliocentrisme,
evolutionisme etc.) een onmiskenbare „Bedeutung und Wirkung für den religiösen Glauben” ,
Wissenschaftliche Lage g 1 , g l. Deze beïnvloeding wordt meer expliciet 3 .7 .3 . — Probleemhistorisch
komt T. te dezen deels via Ritschl, deels via Schleiermacher (cf. Wissenschaftliche Lage g l) bij
Kant vandaan. Bij hem vinden we nl. een strikt doorgevoerde scheiding tussen theoretisch en
praktisch denken, die desniettemin een merkwaardige korrespondentie oplevert tussen de transcen
dentele ideeën van de theoretische en de postulaten van de praktische rede. Zie nog Jaspers over
de analoge inhoud van filosofie en religie, K. Jaspers, Philosophische Glaube 60 sqq.
2 Met „Religionsgeschichte” wordt door T. doorgaans niet de deskriptieve, filologisch-ethnologische
en vakhistorische detailkennis van afzonderlijke godsdiensten bedoeld. Die wordt èn in de „Religions
psychologie” èn in de eigenlijke „Religionsgeschichte” veeleer ondersteld. De laatste is evenwel
een algemene geschiedwijsgerige visie op de religies, art. Z .T h .K . 6 (1896) 72.
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godsdienstig ontwikkelingsproces retrospektief beoordeeld kan worden.
Dit is volgens Troeltsch (altijd meer ethikus dan metafysikus!) het
eigenlijke „Hauptproblem der Religionsgeschichte”1 .
In de deïstische redelijkheidsreligie van de Aufklarungseeuw en ook in
Kants Religion innerhalb der Grenzen der bloszen Vernunft was zo’n maatstaf
vlot voorhanden. En de ervaringstheologen en Ritschlianen konden ten
dezen meer of minder terugvallen op de innerlijke geloofservaring. In
het historisme daarentegen rees hier een netelige vraag. Kan men vanuit
een historistische geschiedbeschouwing überhaupt nog plaats maken voor
een laatste godsdienstige maatstaf, voor een absolute religieuze vergelijkingspositie? O f zouden soms (het andere uiterste!) de primitieve
stamreligies gelijkwaardig moeten heten aan de grote wereldgodsdiensten,
omdat deze èn gene produkten van tijd en geschiedenis zijn?
Hegel had in zijn historistische godsdienstfilosofie aan het Christendom
een absolute, definitieve plaats toegekend, omdat het de normatieve
eindgestalte, de volkomen verwerkelijking zou zijn van de religieuze
idee. Troeltsch verwerpt echter de intellektualistische dialektiek van
Hegels ideeën en dus de mogelijkheid, om aprioristisch te bepalen, hoe
en waarin de religieuze idee haar volkomen ontplooiing zou moeten
vinden. De zg. absolute normpositie van het Christendom kan niet
(zoals in de hegeliaanse theologie toch steeds gepoogd werd — Biedermann, Caird) deduktief vanuit de religieuze dialektiek van het Absolute
bewezen worden12.
Troeltsch acht het ook onhoudbaar de ontwikkelingswetten en daar
mee de noodzakelijke ideale eindgestalte van de godsdiensthistorie
aposteriorisch uit de gang der geschiedenis af te leiden, een geliefkoosd
procédé van andere idealistische historisten. Niet alleen laat de ge
schiedenis zich niet zo eenvoudig berekenen, maar ook is de feitelijke
basis voor dergelijke historische indukties in de ons bekende geschiedenis

1 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 167. — Hoewel de „Religionspsychologie” en „Religionsgeschichte”
vanwege dezelfde metafysische grondslag nauw geliëerd zijn, treden in de laatste de metafysische
onderstellingen zozeer naar voren, dat ik deze eerst heb moeten behandelen. T. heeft ook zelf in
zijn art. Die Selbständigkeit der Religion § II de godsdienstpsychologie, § III haar metafysiche onder
stellingen en eerst § IV de feitelijke en normatieve problematiek van de godsdienstgeschiedenis
aan de orde gesteld, artt. Z .T h .K . £ (189$) en 6 (1896). Ook in de algemene ethiek van Heft 1899
is de metafysika door hem gevoegd tussen het psychologisch en historisch-normatief gedeelte
(zie 2 .3.2 ). — Dat ik de historisch-normatieve uitwerking van de „Religionsgeschichte” thans
in een apart hoofdstuk onderbreng, komt omdat het religieuze normvraagstuk en de positie van het
Christendom te dezen voor T. nu eenmaal het hete hangijzer van het historisme is geweest,
hetgeen een afzonderlijke behandeling wettigt.
2 Artt. Z .T h .K . 6 (1896) 93, 167 en 8 (1898) 34, 54. De orthodox-scholastische en Ritschliaanse
„bewijsvoeringen” resp. vanuit het innerlijk bekeringswonder en geïsoleerde waarderingsoordeel
van de christelijke gemeente berusten z.i. op dogmatische en supranaturalistische fixaties en komen
als zodanig überhaupt niet in aanmerking, art. Z .T h .K . 8 (1898) 3 sq.
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veel te smal1 . Zijn we aangewezen op de ons toegankelijke brokstukken
van de geschiedenis, dan rest ons slechts de hierin aanwezige ontwikkelingstendenzen op te sporen en ons tevreden te stellen met wat zich op
deze kleinere vergelijkingsschaal zo niet als definitieve en absolute, dan
toch als hoogste ontwikkelingsvorm aandient. Overigens koestert
Troeltsch de hoop, dat we met de ons bekende godsdiensthistorie, die
zoveel geestelijke diepgang vertoont, beslist niet in sekundair vaarwater
verkeren, doch veeleer in de hoofdstroom, waarin de diepste krachten
van het religieuze wordingsproces zijn opgenomen (zoals dit immers
ook van de moderne wetenschapsontplooiing aangenomen mag worden)!
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Gegeven de zelfstandigheid van de religie hebben we dus vooralsnog
slechts te zoeken naar de specijtek-religieuze ontwikkelingslijnen in de ons
bekende godsdiensten en erop te letten, in welke richting zij wijzen.
Waarheen — zo wordt de vraag — evolueren de centraal-religieuze
voorstellingen van God, wereld, ziel en verlossing? Het antwoord op
déze vraag brengt tevens het antwoord op de vraag naar onze laatste
religieuze norm en maatstaf!
De dialektiek van de religieuze grondkategorieën (2)
Ondertussen is het voor Troeltsch een uitgemaakte zaak, dat de centraalreligieuze kategorieën zich ontwikkelen overeenkomstig de kantiaanse
natuur-vrijheiddialektiek. Deze dialektiek is allereerst konstateerbaar
terzake van het religieuze Godsbegrip. Het Godsbeeld heeft aanvankelijk
sterk zinlijke trekken maar verliest deze bij voortgaande ontwikkeling.
Het Godsbegrip vergeestelijkt zich in de richting van een goddelijke
persoon. Deze wilskoncentratie in de Godsvoorstelling roept in het
religieuze gemoed een levenskrachtige vroomheid op, die niet zal nalaten
1 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 167 sq, 178.
2 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 169.

os

de ideële grondinhouden van het geestesleven de Godheid toe te kennen.
Vandaar, dat deze vergeestelijking van het Godsbesef tevens
verzedehjking inhoudt.
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Hiermee nu hangt samen, dat de godsdienstgeschiedenis in zijn rijpste
stadia resulteert in de samensmelting van het religieuze en zedelijke
(i .4.2). De zedelijkheid bereikt niet alleen haar laatste grond, maar ook
haar hoogste punt: een moraal injoro Dei. Wat heeft hoger waarde dan de
innerlijke gemeenschap met God en het goed, dat hieruit voortvloeit:
de onvergankelijke waarde van de individuele menselijke persoon? Dit
individualisme van de hoogste religies is in wezen eveneens een religieus
universalisme. Over volksgrenzen en sociale ordeningen heen richten de
grote wereldgodsdiensten zich tot de mens als mens (niet als stam
genoot etc.) en vereren zij God als zodanig (niet als beschermgod van
een clan etc.). Zo monden zij uit in monotheïsme3.
Het religieus geladen grondbegrip van de wereld (op zich ontstaan uit
de apriorische eenheidsdrang van de menselijke rede, vgl. Kant) heeft
een overeenkomstige tendentie. In de natuurreligies zijn de góden aan
de natuurlijke wereldorde of het noodlot onderworpen, in de mystiek
wordt de Godheid eruit bevrijd, maar eerst in de profetische religies
wordt de wereld Gods machtsgebied, zijn ordening of schepping. Toch
heeft deze elevatie („Ueberweltlichkeit”) van de Godheid als neveneffekt
een degradatie en diskwalifikatie van de natuur. Zij is hem tegenover
gesteld, oord van onvolmaaktheid, van strijd en leed, van verzoeking,
vervloeking en godverlatenheid.

1 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 186.
2 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 187.
3 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 188.
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Het derde religieuze grondbegrip is dat van de ziel. Uit dezelfde rationele
eenheidsdrang als de wereldidee ontstaan en eveneens aan het religieuze
voorstellingsleven verwant, manifesteert het zielsbegrip zich aan
vankelijk in fantastische zinlijke voorstellingen (dubbelganger, schaduw,
demon e.d.). Waar de Godheid zich echter zedelijk verheft boven
natuur en maatschappij, daar worden de zielen hem onderhorig (onder
w ereld!). Bij toenemende vergeestelijking en unificering van God,
blijken ze hem verwant en scharen ze zich aan zijn zijde tegenover de
natuur. Ze gaan zich uitstrekken naar geestelijke goederen.
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De spanning tussen God en wereld keert terug in de geheimzinnige en
pijnigende band tussen ziel en lichaam en bewerkstelligt de eschatolo
gische hoop op bevrijding. De onstcrjelijkheidsgedachte, vanuit de griekse
en joodse religie ook het Christendom op eigen wijze binnengedrongen,
is niet zozeer aan de idee van een eeuwige duur of de gedachte aan een
vereffening in het hiernamaals ontsproten, als wel vooral aan de innerlijke
drang van de ziel om zich los te maken uit de lichamelijkheid en eens
over te gaan in gelukzalige aanschouwing.
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.4

Deze drie grondvoorstellingen doen tezamen de mens het religieuze goed
toestromen: de gemeenschap van de ziel met God in en boven deze
wereld. In de primitieve natuurreligies vaag vermoed (in goddelijke
1 Art. Z.Th.K. 6 (1896) 189.
2 Art. Z .T h .K .
3 Art. Z .T h .K .
„Seelen-Natur”
4 Art. Z.Th .K .

6 (1896) 19 1.
6 (1896) 193. Vandaar ook, dat T. hij de mens onderscheid kan maken tussen
en „Geist”, Wissenschaftliche Lage 54.
6 (1896) 194.

bijstand en afweer van onheil), in de volksreligies veelvoudig ervaren
(in wonderen, in schenkingen, in hulpverlening), in de hieraan ont
sprongen mystiek reeds toegespitst gezocht (in de genieting van Gods
eigen wezen), staat zij centraal in de profetische religies, die vanuit haar
enkelvoudig, geestelijk-zedelijk Godsbesef komen tot uniformering en
unificering van het religieuze goed, tot het ideëel-geestelijk leven in en
met God.
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Zo wordt tenslotte in de wieg van de hogere volksreligies de verlossings
gedachte geboren, welke essentieel is voor alle profetische religies: de
indische, griekse en christelijke! ln de eerste twee heeft de verlossingstendens echter geen koers kunnen houden. De mystieke verdieping van
het Godsbegrip vernietigde wel de volksgoden, deed anderzijds de
Godsvoorstelling en Godsverwachting wegzinken in een onkenbare zijnsgrond of in het niets.
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In de hebreeuws-profetische en christelijke godsdienst heeft het verlossings
geloof zich daarentegen vastgeklampt aan een levende God, een volkomen
persoon (de Islam is een verbastering, II 3^1 sq). Verlossing is gaan be
tekenen: de liefdesopenbaring van deze God, verdwijning van schuld(gevoel) en twijfel, zekerheid aangaande Gods gemeenschap, stellige
hoop op haar voleinding3.
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! Art. Z .T h .K . 6 (1896) 195 sq.
2 Art. Z.Th .K . 6 (1896) 196.
3 C f . art. Z .T h .K . 6 (1896) 210.
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De beoordelingsmaatstaf (3)
Welbeschouwd vertoont de godsdiensthistorische ontwikkelingsgang bij
Troeltsch twee grondkenmerken: enerzijds een groeiende vergeestelijkings- en verzedelijkingsdrang, anderzijds een noodzakelijk hieraan
ontspringende verlossingstendens. Zo duikt er uit de godsdienstgeschiedenis
zelf een laatste beoordelingsmaatstaf op : een vergeestelijkte, verzedelijkte
religie die een profetische verlossingsboodschap heeft voor de enkele
mens en voor het universele mensdom. Voor Troeltsch is het tevens
duidelijk, dat eerst en alleen het Christendom aan deze godsdienst
historische maatstaf waarlijk voldoet.
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De christelijke religie is immers opgetrokken op een intens levens
krachtige openbaringsgrondslag, verankerd in de diep zedelijke religiositeit
van haar grote stichter. Ze heeft een uiterst vergeestelijkt Godsbegrip,
waarin Gods wil identiek is met al wat heilig en in zichzelf verplichtend
is, waarin m .a.w. theonomie en autonomie volledig versmolten zijn.
Haar onbegrensd universalisme raakt dan ook het diep menselijke in
ieder mens. De wereld is haar een goddelijke schepping, doch tevens een
kruis- en louteringsweg. In haar is ook het authentieke persoonlijkheidsideaal ontstaan van de ziel, die haar eeuwige waarde vindt in God in
zedelijke verheffing boven de natuur. De verlossing is hier derhalve ook
van zulk een volkomen geestelijk gehalte. De zelfopenbaring van goddelijke
Liefde verlost van nood en schuldbewustzijn, leert het kwade te onder
kennen, het lijden in zegen te verkeren, bevrijdt de persoonlijkheid tot
haar zedelijke taak en tot broederlijke gemeenschap in God en waarborgt

1 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 197.
2 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 200. Hiermee wil T. niet zeggen, dat de normativiteit van het Christen
dom nu strikt wetenschappelijk bewezen is, wel dat deze uiteindelijk praktische, persoonlijke konklusie volledig recht doet aan maatstaven van wetenschappelijke objektiviteit.
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uiteindelijke volkomenheid. Zo beantwoordt het Christendom alleszins
aan de gevonden maatstaf1 .
Godsdienstgeschiedenis en Christendom (4)
Kan dit resultaat ons nog verbazen? Had Troeltsch niet reeds als Ritschliaans theoloog het Christendom gekarakteriseerd als een religie,
gecentreerd om de brandpunten van volmaakte zedelijkheid en volkomen
verlossing (1.4 .2 )? Heeft hij niet enkel een historistische evolutieleer
onder deze dogmatische theologie geschoven om haar ogenschijnlijk een
grond van wetenschappelijkheid te geven? Heeft de theoloog zich niet
verborgen in de huid van de historist?
Dit moet als een omkering van zaken ontkend worden. Zoals t.p.
werd aangetoond, had reeds Ritschl juist op het onderhavige punt zijn
wortels in het idealistisch historisme (van Schleiermacher) geslagen.
Wars van wetenschappelijke tweeslachtigheid wil Troeltsch dit his
torisme godsdiensthistorisch doorvoeren. Ja, hij wil het zelfs door
voeren in de bijzondere opvatting van het Christendom. Het Christendom
wordt tot de krachtigste ontplooiing van het religieuze principe. Het
wordt tevens een eigengeaarde verbijzondering hiervan en als zodanig
zelf een religieus beginsel, kiem van nieuw godsdienstig leven. Het wezen
van het Christendom ligt niet op voorhand gefixeerd, zeker niet in het
geloof aan de persoon van Christus, eventueel voorzien van predikaten
als absoluut, goddelijk, eeuwig. De christelijke wezenskern moet
gezocht worden in het gehalte van zijn principel
Hs ist eben die notwendige Folge der Anwendung des Hntwickelungsgedankens,
dasz das Christentum in erster Linie als Prinzip, d.h. als die einheitliche, über
seine historischen Einzelgestalten übergreifende und sie ursächlich wie teleolo
gisch verbindende Grundidee seines religiösen Lebens in Betracht kommt.12

Nader gezegd schuilt dit wezen in de inhoudelijke totaliteit van zijn
tendenzen en gestalten. Wel rust het op de grondleggende openbaring
in Jezus, doch het heeft zich in de geschiedenis geëvolueerd, aangepast,
veranderd en verdiept. Tussen de kringen der eerste, enthousiaste
christgelovigen en het huidige, van wetenschap en kuituur doortrokken
Christendom ligt een lange weg, die voor het wezen van de christelijke
1 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 200 sqq.
2 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 205. — De zg. goddelijke absoluutheid van Jezus strijdt met diens erkende
historiciteit. Jezus’ uniekheid kan eerst begrepen en erkend worden vanuit de betekenis van het
christelijke principe. In aansluiting bij de hegeliaanse dogmatiek van Biedermann gaat T. nu nl.
duidelijk onderscheid maken tussen de persoon van Jezus en het principe van het Christendom.
Anders dan in zijn Ritschliaanse jaren ( 1.5 .3 ) krijgt het laatste vol aksent! Cf. art. Z .T h .K . 6
( j 896) 2 14 noot.
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religie meebepalend is. Zolang zij zich niet heeft uitgeput, kan de
christelijke idee ook in de toekomst nog leiden tot verrassende wen
dingen en vernieuwingen.
Ich nenne das Christentum ein Prinzip . . ., deren Sinn und Wesen niemals
aus der bloszen Keimgestalt allein, sondern nur aus dem Ganzen ihrer Ent
faltungen verstanden werden kann und deren schöpferische Fülle sich für
keine Zukunft vorausberechnen läszt. Solange es sich noch nicht ausgelebt und
erschöpft hat, wird es uns mit immer neuen Schöpfungen und Anpassungen
überraschen, bleibt sein Begriff ein unabgeschlossener.1

Het onderscheid met de niet-christelijke religies is evenwel niet enkel
gradueel. De laatste zijn, alle goede bedoelingen ten spijt, in meerdere
of mindere mate in de sfeer van de natuurreligies blijven steken. Alleen
het Christendom heeft zich hieruit principieel bevrijd en is doorge
drongen tot een voluit geestelijk Godsbegrip, tot waarachtige openbaring
en verlossing, tot zuivere innerlijke algemeengeldigheid.
Der Unterschied des Christentums von anderen Religionen ist nicht der des
Mehr oder Minder, es ist ein prinzipieller Unterschied gegenüber allen anderen.2
Auch wo die Religionen zu voller Höhe und Reife kommen, wo sie in Mystik
und Erlösungsglauben ausmünden, wird die in den ursprünglichen Anfängen
der Naturverehrung enthaltene Schranke zumeist nicht überwunden . . ..
Nur eine Religion hat den Bann der Naturreligion völlig durchbrochen und
steht insofern einzigartig da: die Religion Israels und das Christentum (II 3^4).8

Absoluutheid van het Christendom? (^)
Zo spitst zich tenslotte de ethische normvraag toe op het punt, of het
1 Art. Z .T h .K . 8 (1898) $7. — Toch w il T. het christelijk principe niet uitspelen tegen de per
soon van Jezus. Jezus is hem een religieus genie, een ,jchöpferische Persönlichkeit” (Fichte), in wien
de idee van het Christendom doorbrak. Jezus heeft zelfs blijvende betekenis voor de christelijke
godsdienst. Anders dan Biedermann acht hij persoon en principe althans in de religie onlosmakelijk
verbonden. Het kenmerkende van alle religies is nl., dat zij uitgaan van een irrationeel geloof in
goddelijke bekendmakingen en daarom aangewezen zijn èn blijven op het gezag van haar godsmannen en profeten. Dit geldt a fortiori voorde hogere religies, met haar verminderd kreatieve,
„überwiegend reproduktive Gottesanschauung” en wel in het bijzonder van het Christendom als
hoogste religieuze levensvorm (2.4.4). — Overigens heeft Jezus zich niet gezien als brenger van
een nieuwe wet, een nieuwe godsdienst. Hij bracht veeleer zichzelf, als de laatste, beslissing
vergende Godsgezant, voordat de hogere wereld en het gericht zouden komen en in zijn opstanding
heeft hij volgens zijn discipelen zich dan ook als zodanig gelegitimeerd. Het was eerst het elektrifi
cerend geloof van deze Jezus, dat in de eerste christengemeentes uitgroeide tot een nieuw gods
dienstig principe, onderscheiden door zijn innerlijke gerichtheid op God, door zijn leer van een
verlossing tot een hogere wereld, door zijn Christusdogma e.d.. De stootkracht van het Christen
dom door heel de geschiedenis heen laat zich slechts verklaren uit het kontakt met de hogere wereld,
waartoe de konfrontatie met Jezus steeds weer geleid heeft. Cf. art. Z .T h .K . 6 (1896) 206, 8
(1898) S9 sqq.
2 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 204, cf. Ges. Schr. II 748.
3 T. herroept niet, dat de mystiek en wereldgodsdiensten streven naar onthechting van de natuur.
In feite huist in alle religie de drang naar vergeestelijking en verlossing. Maar ergens schijnen ze
voor een drempel te blijven steken en slaan ze om in priesterfantasieën, in akosmistische mystiek,
in ritualisme of monistische filosofie. Het Christendom heeft deze drempel definitief overschreden.

Christendom in zijn klaarblijkelijke uitzonderingspositie dan niet „die
absolute Religion” mag en moet heten. Bij de beantwoording van déze
vraag zal eerst blijken, hoeveel moeite en moed het Troeltsch gekost
heeft om de konsekwenties van het historisme zonder reserves te trekken.
Vooraf moet ik opmerken, dat het absoluutheidsvraagstuk zijn eigen
geschiedenis heeft gehad en dat het zich voor het eerst werkelijk heeft
doen gelden binnen het idealistisch historisme. Dat ging immers alle
levensinhouden relativeren! Kon er dan überhaupt nog sprake zijn van
een laatste absolute positie? De historisten verwierpen het absolute,
voorzover dit sloeg op allerlei bovennatuurlijke waarheden of eeuwige
waarden van dogmatische en rationalistische makelij. Alle ideeën bleken
immers opgenomen te zijn in de teleologische gang van de geest?
De vraag werd echter, of de ideeën dan niet met erkenning van haar
evolutionair karakter toch ergens tot haar volle ontplooiing, haar uit
eindelijke bestemming zouden kunnen en moeten komen en of dit
definitieve einddoel van de universeelhistorische geestesontwikkeling dan
niet de laatste waarheid en absolute normpositie inhield. Zo had Hegels
spekulatie in het absoluut idealisme de wereldgeest tot volkomen zelf
verwerkelijking zien komen. Hier lag het niet voorbij te streven vaste
normstandpunt, dat hij als zodanig onmisbaar achtte om in retrospektie
de wereldgeschiedenis fundamenteel te ordenen en te evalueren1 .
Troeltsch’ absoluutheidsbegrip is aan deze hegeliaanse theorie ont
leend. Absoluutheid ziet hij slechts daar, waar de idee tot volledige ont
plooiing is gekomen. Absoluutheid betekent voor hem „Unüberbietbarkeit”12. Absoluut is die religie waarin de religieuze idee zich volledig ver
werkelijkt heeft: „die vollendende und abschlieszende Gestalt der
Religion” 3. Het Christendom zou voor Troeltsch absoluut zijn, indien
het niet alleen de hoogst aanwezige maar ook de hoogst mogelijke religie
w as!
Dit laatste nu is — bij loslating van Hegels spekulatieve berekeningen —
zo niet ondenkbaar, dan toch onbewijsbaar. Troeltsch acht het, zuiver
wijsgerig bezien, nimmer uit te sluiten, dat er vanuit de schoot der ge
schiedenis een nog verhevener godsdienstige idee geboren wordt dan de
christelijke. Voor het heden, d.w .z. voor ons, is een dergelijke gedachte
nauwelijks relevant. Bovendien weten wij, dat de christelijke religie
als universeel-personalistische verlossingsreligie zich in de hoofdrichting
1 Het is uiterst oppervlakkig Hegels doordachte opmerking, dat de uilen van Minerva eerst in de
avondschemering (vanuit het bereikte eindpunt) hun vlucht beginnen, met „zelfgenoegzaam
Biedermeiertum” , „pruisisch konservatisme” e.d. af te doen, zoals ook geschiedt bij H. J . Störig,
Kleine Weltgeschichte der Philosophie 531 .
2 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 208.
3 Art. Z .T h .K . 8 (1898) 4.
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van de geestesevolutie bevindt, zodat wij er op vertrouwen mogen, dat
althans haar kern ook op een mogelijk hoger niveau bewaard zal blijven.
Aber hat damit unser Maszstab geleistet, was wir von ihm verlangen müssen?
Hat er uns die „absolute” Religion gezeigt und als absolute erwiesen? Wir
müssen uns eingestehen, dasz er das nicht geleistet hat, ja dasz er das gar nicht
leisten kann. Als absolute Wahrheit ist keine einzige Religion wissenschaftlich
zu erweisen. W ir haben nicht mehr gefunden als die relativ höchste der bis
herigen Religionen . . . . Mann könnte sich vielleicht hierbei beruhigen. Was
hilft es mehr zu wollen und über die Absolutheit des Christentums zu grübeln,
die man doch nicht beweisen kann, wenn sie Thatsache ist? Oder über die Mög
lichkeit einer höheren Religion nachzudenken, wenn doch eine höhere für
uns nicht vorhanden ist und aller Wahrheitsgehalt der erreichten Stufe in die
höhere übergehen musz?1

Nu Troeltsch de lijnen van het historisme tot op dit punt heeft door
getrokken, is het alsof de portée van deze daad hem plotseling overvalt.
Geeft hij met het absoluut karakter van de christelijke waarheid niet
het diepste geheim van het Christendom uit handen: het geheim dat
hier waarlijk een volkomen verlossing geschonken is? Hier blijkt het
uiteindelijk toch te spannen tussen zijn wetenschappelijk inzicht en zijn
religieuze overtuiging, tussen de relativeringstendens van het historisme
en het absoluutheidsgeloof waarop hij tot nu toe zijn theologie gebaseerd
had. Slechts langzaam groeit Troeltsch in dezen van Ritschl los.
In 1896 smokkelt hij via een achterdeur het absoluutheidsbegrip nog
naar binnen. Hij koppelt het vast aan het christelijke openbarings- en
verlossingsbegrip. De in het Christendom geboden verlossing behelst de
openbaring van goddelijke liefde en gemeenschap, waaruit bevrijding
van angst en schuldbesef, nieuwe kracht en hoop voortvloeit. Een zo
danige verlossing staat en valt echter met de overtuiging, dat in deze
openbaring het volle licht straalt, dat hier het laatste woord van God is
uitgesproken. Als de christelijke openbaring zich dan ook als zodanig
aandient, is dat geen gratuite bewering, doch een aanspraak die met het
wezen van deze verlossingsreligie innerlijk verbonden moet heten. Zo
poogt Troeltsch de Ritschliaanse „Anspruchstheologie” alsnog vast te
kitten aan wat als edelste kern van de godsdienstgeschiedenis in het
Christendom ontdekt werd.
1 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 206 sq, cf. p. 2 10 . — In deze kontekst hanteert T. bij mijn weten voor
het eerst (1896) de term „historisme” , als hij stelt dat het alles relativerend historisme alleen
toestaat van het Christendom als de hoogst voorhanden (niet als de absolute) religie te spreken,
p. 208. — Zijn loftuiting op het Christendom verhindert hem overigens niet ook te gewagen
van de godsdienstkrisis van de laatste eeuwen. De metafysische theologie en kerkelijke geloofsleer
zijn in elk geval ten dode opgeschreven. Hij hoopt echter op een opleving van het christelijk
theïstisch Godsbegrip, hetgepersonaliseerdezielsbegrip e.d..
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Dieser Erlösungsbegrift setzt . . . voraus, dasz das Christentum eine volle und
endgültige, keinen Zweifel mehr übrig lassende Offenbarung des göttlichen
Willens sei. So viel des Unerforschlichen übrig bleibt und so sehr die Gottheit
nur einen Ausschnitt ihres Wesens den Menschen zukehren mag, es musz doch
volle Gewiszheit über ihren Willen gegenüber der Schuld und Sünde wie
gegenüber dem tiefsten Lebensanspruch der Menschen verbürgt sein . . . .
So ist von dem Wesen des Christentums unabtrennbar, dasz es eine endgiltige
und für das menschliche Bedürfnis erschöpfende Offenbarung des göttlichen
Heilswillens zu sein beansprucht. Diesen Anspruch kann es nicht aufgeben,
ohne sich selbst aufzugeben. So ist also das Christentum doch als die ab
solute Religion anzuerkennen? Allerdings1.

Toch worstelt Troeltsch met groeiende onzekerheden. Het is niet enkel
de vraag, of deze postulering praktisch gewettigd is. Groter moeilijkheid
levert de theoretische problematiek. Stel de christelijke religie is
metterdaad absoluut, zou dat niet de dood in de pot zijn? Zou zij niet
aan het einde van de geschiedenis staan, ja aan het einde van haar ge
schiedenis zijn? Kortom, kan zij absoluut en tevens levenskrachtig zijn?12
Eerst omstreeks 1 900 zet Troeltsch alle aarzeling opzij en breekt hij met
de gedachte van het absolute Christendom. Hij noemt een dergelijke
verabsolutering onhistorisch, een verdekte poging om het christelijke
levensprincipe toch nog een aan de geschiedenis ontrukte kern te geven !3
Als Niebergall in deze tijd de diskussie tussen Troeltsch en de Ritschlianen
oprakelt en opmerkt, dat Troeltsch’ standpunt terzake van het absoluutheidsvraagstuk halfslachtig is, valt Troeltsch hem zowaar bij. Hij erkent
volmondig geaarzeld te hebben en slechts langzaam gekomen te zijn tot
1 Art. Z .T h .K . 6 (1896) 210 sq. T. heeft overigens weet van overeenkomstige „Ansprüche” in de
niet-christelijke godsdiensten. Waar deze echter, inhoudelijk gezien, het partikularisme nooit
geheel overwonnen hebben, hebben ook hun absoluutheidsaanspraken slechts ingeperkte betekenis.
De Buddha kan in nieuwe inkamaties nieuwe openbaringen geven, de mystici kunnen nieuwe
waarheden ontdekken enz.. Alleen het Christendom is „seinem Wesen nach” noodzakelijk ab
solute religie, al is zijn „Anspruch” niet wetenschappelijk bewijsbaar (wel toelaatbaar) en slechts
in een praktisch geloofsoordeel te vatten, art. Z .T h .K . 6 (1896) 212 sqq.
2 Het art. Christentum und Religionsgeschichte (1897) is boordevol aarzelingen. Het heet, dat de
religieuze tendens naar volle innerlijkheid en humane algemeengeldigheid in het Christendom
„auf ihren Gipfel” gekomen is. Toch is absoluutheid niet bewijsbaar. Wel zijn de unieke pretentie
en essentie van de christelijke religie kongruent. Desondanks is zij niet zonder meer het definitieve
hoogtepunt, eerder „ein neuer Ausgangspunkt in der Religionsgeschichte” . Met dat al kan zij als
personalistische verlossingsreligie toch niet achterhaald worden, Ges. Sehr. II 3 ^ 1, 3^3, 3$$,
357. In Geschichte und Metaphysik (1898) wijst T. nogmaals op de christelijke absoluutheidsaanspraak,
die zich slechts laat bevestigen, omdat en voorzover het geloof in een definitieve Godsopenbaring
uit de aanwezige Godsvoorstelling en verlossingservaring wezenlijk voortvloeien, art. Z .T h .K .
8 (1898) 34sq.
3 T. merkt bv. op, dat iemand als Lavater „das Wesen des Christentums mit . . . einer auf seine
Weise ebenso unhistorischen Verabsolutierung erfaszte wie Winckelmann das Altertum” en dat
Hegel, Schleiermacher, de Wette, Vatke en Baur getracht hebben „das christliche Prinzip dem
Flusz der Entwickelung zu entziehen und ihm einen der Historie entrückten Kern zu geben” ,
Ges. Sehr. IV (1900) ggS sq, 586. T. proeft in zulke godsdiensthistorische theologieën nog een
dogmatische opvatting van de religie, cf. Wissenschaftliche Lage (1900) 55 sq.
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de konsekwente toepassing van de historische denkwijze. Die konsekwentie is echter, dat de zg. absoluutheid van het Christendom moet
worden verworpen, ja ontmaskerd als een verkapte rest van dogmatisch
denken.
Der letzte Vorwurf (seil: Niebergalls) ist der der Inkonsequenz, insofern ich
von meinem angeblichen historischen Relativismus schlieszlich doch zu einer
für mich ganz unmöglichen Anerkennung der „Absolutheit” des Christentums
kommen soll. Hier kann Niebergall mit Recht auf Schwankungen nicht blosz
in der Ausdrucks-, sondern auch in der Denkweise meiner durch mehrere Jahren
getrennten Abhandlungen hinweisen. Er hätte hier beobachten können, dasz
ich in der Tat die Konsequenz der historischen Methode immer strenger ge
zogen und den Ausdruck Absolutheit schlieszlich blosz mehr als einen rationalis
tischen und verkleideten Rest der dogmatischen Methode bezeichnet habe (II
7 4 7 ).

De idealistische absoluutheidsgedachte
en het relativisme (6)
De vraag wordt urgent, of Troeltsch met het prijsgeven van iedere abso
lute waarheidspositie niet regelrecht „die Gefahr eines unbegrenzten Relati
vismus”> in de armen loopt ! Ligt het relativisme niet onvermijdelijk in het
verlengde van het historisme? Zelf weigert Troeltsch dit te geloven. De
erkenning van de betrekkelijkheid van alle waardepatronen, zelfs van de
religieuze levensidealen betekent z.i. bepaald nog geen relativisme! Het
leven is geen ijdele inspanning, het heeft nog terdege richting en zin. De
geschiedenis is geen uiteenspattende vonkenregen van idealen, geen
onbegrensde variabiliteit van levensvormen (zeker niet op de hogere,
steeds minder produktieve niveaus) ! Zij heeft een interne struktuur en
geleding met een samendringend aantal zinontwikkelingen12.
Troeltsch houdt er onverkort aan vast, dat de geschiedenis in deze
zinontwikkelingen zich teleologisch ontplooit in de richting van een
absoluut einddoel, al wordt de vraag akuut, of het in de geschiedenis gele
gen kan zijn. Hij houdt er evenzo aan vast, dat deze stuwing zich voltrekt
vanuit de menselijke en meer dan menselijke totaalgeest, ten diepste dus
vanuit de goddelijke, dat is absolute grond. Hoemeer de historische ver
schijnselen zelf opgenomen blijken te zijn in een oeverloze bewegingsstroom, des te meer is deze hegeliaans-metafysische opvatting van de
1 Wissenschaftliche Lage 47.
2 T. heeft er van meet af aan tegen gewaarschuwd om in de roes van het historisme en uit verzet
tegen het Aufklärungsdenken (dat in al het historische het konstante en idente dacht te ontdekken)
de geschiedenis als een mateloze verscheidenheid van tendenzen en idealen op te vatten, terwijl zij
zich welbeschouwd tot een minimaal aantal grondopvattingen met onderlinge verwantschap laat
herleiden, art. Z .T h .K . 6 (1896) 2 16 , Ges. Sehr. II 357, Wissenschaftliche Lage 48.

geschiedenis als een doelgerichte ontvouwing van de goddelijke geest
voor hem het plechtanker in de nood. Niet zonder reden beëindigt hij
zijn Geschichte und Metaphysik met het gevleugelde woord van Fichte:
„Nur das Metaphysische, keineswegs aber das Historische macht selig” .
Ich glaube . . ., dasz an diesem Worte (seil: „Absolutheit”) nicht allzuviel
liegt. Aber es liegt nur deshalb nicht allzuviel an ihm, weil mir auch sein Gegen
satz, der vielgescholtene Relativismus, nicht so wichtig ist, wie es einer dog
matischen Begriffsbildung scheint. Ja, ich kann geradezu sagen: es ist das Wesen
meiner Anschauung, dasz sie den historischen Relativismus, der nur bei athe
istischer oder religiös-skeptischer Stellung die Folge der historischen Methode
ist, rundweg bestreitet und die Aufhebung dieses Relativismus durch die Auf
fassung der Geschichte als einer Entfaltung der göttlichen Vernunft verlangt.
Hier liegen die unveräuszerlichen Verdienste der Hegelschen Lehre, die nur
von seiner Metaphysik des Absoluten, seiner Dialektik der Gegensätze und seiner
spezifisch logischen Fassung der Religion befreit werden müssen. Gerade
darum handelt es sich, dasz die Geschichte kein Chaos ist, sondern aus einheit
lichen Kräften hervorgehend einem einheitlichen Ziele zustrebt (II 747).'

In konkreto betekent dit, dat de mens ook voor het heden zich mag toe
vertrouwen aan de leiding van de ideeën en zich religieus mag inzetten
voor het Christendom als hoogste geopenbaarde levensvorm. Wel kan
de theorie, ook de godsdienstfilosofische theorie, uit zichzelf niemand
opvijzelen tot een dergelijk aktief engagement. Het bedoelde engagement
vraagt uiteindelijk om een persoonlijke stap, gebaseerd op een praktische
levenskeuze, die de christelijke geloofsvoorstellingen tot een bindende
norm voor de religieuze ervaring maakt2. De theorie kan echter wel,
vooral temidden van religieuze resignatie en kritiek goede gronden
geven voor een dergelijke beslissing. Hoe meer de christelijke religie in
de krisis wordt geworpen, des te meer wordt het nodig deze keuze en
normativiteit van haar vanzelfsprekendheid te ontdoen en haar theoretisch
te funderen in een historisch-kritische godsdienstwetenschap en theolo
gie3 . Deze leidt dan via de genoemde poort van de persoonlijke gewetens
beslissing in het gebied van de praktische, dogmatische theologie, die de
christelijke levensopvatting tot axiomatisch uitgangspunt voor haar be
zinning op de geloofsvoorstellingen genomen heeft. Zoals de algemene
ethiek zich bleek toe te spitsen in de praktische christelijke ethiek, zo
blijkt de algemene godsdienstfilosofie haar praktische spits te vinden in
de christliche Glaubenslehre”*.1234
1 Reeds Ges. Sehr. II (1897) 338, 361 sqq en art. Z .T h .K . 8 (1898) 69 stelt T . expressis verbis,
dat slechts de idealistische geschiedenis-metafysika het historisme voor relativisme bewaren kan.
2 Wissenschaftliche Lage 3 1 . Dit is Troeltsch’ decisionisme (2.2.5).
3 Wissenschaftliche Lage 39, 47 sq.
4 Cf. H. Benckert, Ernst Troeltsch 9. Deze vier vakken heeft T. alle in Heidelberg gedoceerd. De
overeenkomst met Schleiermacher is opmerkelijk. Troeltsch’ kolleges over „Glaubenslehre” uit
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Blikken wij nog eenmaal op deze konceptie van de jonge Troeltsch
terug. Het is een door en door idealistische konceptie, innig verwant
met de klassieke opvattingen van de duitse idealisten uit het begin van
de negentiende eeuw. Toch is er een welhaast ondefinieerbaar verschil
in geestelijke attitude. Troeltsch valt het historistische idealisme uit over
tuiging bij, doch zijn denken is kritischer, argwanender en omzichtiger
dan dat van zijn grote voorgangers. Hij heeft bitter weet van de scherpe
of schampere bestrijding waaraan hun metafysika vanuit het positivis
tische of fenomenalistische kamp is blootgesteld. Hij voorvoelt vooral
ook de dreiging van het relativisme, dat als een kwade genius het his
torisme op de hielen zit. Kregen de spekulatieve idealisten dit gevaar
amper in het vizier, Troeltsch heeft het met zijn overgang naar het
historisme van stonden aan onderkend en willen bezweren. Zijn geschied
beschouwing dwong hem in te gaan in de kring van romantici en idealis
ten. Hun argeloze zelfverzekerdheid heeft hij echter nooit bezeten.
Wij staan op de drempel van de twintigste eeuw . . . . Als nooit tevo
ren wordt de mens in deze eeuw besprongen door religieuze twijfel en
nihilistische kritiek, door sociaal-ekonomische konflikten en politieke
kalamiteiten, door ongehoorde technische machtskoncentraties en ver
bijsterende zedelijke ontwrichtingen. De vraag rijst, of en in hoeverre in
deze turbulente stroom het metafysisch geloof aan een zinvolle, doel
gerichte ideeëngang zich bij Troeltsch zal kunnen handhaven.19

19 i i en 19 12 zijn posthuum gepubliceerd. — Het uitgangspunt voor de christelijke geloofsleer
is evenals bij Schleiermacher, dat alle godsdienstige voorstellingen en begrippen noodzakelijk
inadekwaat zijn en daarom symbolisch verstaan willen worden als subjektieve uitdrukking van
religieuze gevoelsinhouden en ervaringen, W i s s e n s c h a f t l i c h e L a g e 37 sq, 4 1. Schleiermacher houdt
echter vast aan de absoluutheidspositie van de christelijke bewustzijnswereld, Troeltsch niet.
Vgl. nog artt. Z .T h .K . 6 (1 896) 2 o £ ; 8 (1898) 3^. Troeltsch’ christelijke geloofdsleer valt overigens,
evenals zijn praktisch-christelijke ethiek, buiten het eigenlijke kader van deze studie. Zie hierover
W. Köhler, E r n s t T r o e l t s c h 16 1-19 2 , W. Bodenstein, N e i g e d e s H i s t o r i s m u s 49-60. De voornaamste
bronnen zijn: Troeltsch’ G l a u b e n s l e h r e en zijn artt. in R .G .G . II-V (19 1 o -1 9 1 31).
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H O O F D S T U K III
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3 .1

D IS T A N T IE

VAN

H EGEL

Het historistische hoojdmotiej (1)
Omstreeks 1900 komt er een kentering in de opvattingen van Troeltsch.
Aan zijn immer uitgesproken bedenkingen tegen Hegels absoluutheidsmetafysika paart zich kritiek op diens geschiedmctajysische voorstellingen
van een absolute ideeën-realisatie in de geschiedenis. Deze kritiek, die
ook de idee van het Christendom drastisch wijzigde, is aan het slot van
ons vorig hoofdstuk neergelegd. Zij blijkt ondertussen niet het eindpunt
doch een nieuw startpunt te zijn in Troeltsch’ denkontwikkeling.
Troeltsch gaat zich realiseren, dat heel de geschiedenis onder de doem
der betrekkelijkheid ligt. Absolute idealen kunnen slechts aan gene zijde
van de geschiedenis, d.w.z. in het hiernamaals aangetroffen worden en
zijn dus voor ons bij onze zedelijke taak en kultuuropdracht onkenbaar.
Daarmee staat hij voor een probleem dat men tot op zekere hoogte ana
loog zou kunnen noemen aan de problematiek, waarvoor Plato eertijds
zijn leerling Aristoteles had gesteld. Waar de wereld van absolute ge
stalten en idealen wijkt van de wereld der betrekkelijkheden, wordt het
de vraag, of het absolute zich niet in het betrekkelijke, het ideale zich
in het onvolkomene zou kunnen voordoen. Dat zal bij Troeltsch niet
uitlopen op een griekse metafysika van ontologische vormen, doch wel
op een kriticistische onderkenning van kentheoretische vormen en
waardebetrekkingen in het bestand der werkelijkheid. Troeltsch nadert
Kant en de Badense Kant-filosofen Windelband en Rickert, die juist in deze
tijd Kants leer wisten vruchtbaar te maken voor een nieuwe geschiedenis
theorie I
Kort na 1900 verschijnt een van Troeltsch’ meest verspreide publikaties, Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte1 , beroemd
Zij verscheen in 1902 naar een voordracht uit 19 0 1.

en berucht om de radikaliteit van haar godsdienstwijsgerige stellingen
(hoewel Troeltsch nog radikaler zou worden). Probleemhistorisch is dit
werk van belang, omdat het de genoemde verschuiving voor het voet
licht brengt. Wij zien hier plotseling een omstandige kritiek op Hegels
ideologie en dat vanuit een neokantiaanse, kriticistische achtergrond.
In dem Buche „Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte”
. . . muszte es zu der Auseinandersetzung des historisch Relativen und des
sachlich Absoluten kommen, also zu der Hauptfrage aller Geschichtsphilosophie
. . .. Das Buch ist der Keim alles Weiteren.1
Der dort (seil: „Metaphysik und Geschichte”, 1898) vertretene, stark Hegelsche
Standpunkt ist von mir hier unter dem Einflusz Rickerts ins kritizistische hin
überverlegt worden.12

Die Absolutheit des Christentums biedt een indringende analyse van de
Hegeliaanse geschiedbeschouwing en legt m.n. de ongelijksoortige en
tegenstrijdige struktuurmomenten bloot, die in de geschiedmetafysische
gedachte van de idee (Hegels „Geistesprinzip”) zijn bijeengebracht.
M .b.v. deze gedachte heeft Hegel allereerst gepoogd de geschiedenis
van religie, kunst, recht en wat dies meer zij te vatten in een algemeen
begrip. Zo staat bv. op godsdienstig gebied de idee voor de algemene
kern der religies die, in alle godsdienstige levensvormen aanwezig, eerst
in het Christendom in het volle licht gekomen is. Als algemeen begrip
wil de idee aldus verwijzen naar de gemeenschappelijke trekken, alge
mene oorzaken en logisch berekenbare bewegingen die eigen zijn aan
een bepaald geestesgebied. De idee is echter meer. Zij wil ook een
normbegrip zijn, ze bergt dan in zich de norm in de zin van de ideale
doelgestalte van het betrokken geestesleven. In het Christendom zou
bv. niet alleen de algemene essentie van alle religies, doch ook haar
maatstaf en ideaal gegeven zijn. Nu kunnen bij Hegel — aldus Troeltsch —
het algemeenheidsbegrip en het normbegrip natuurlijk niet los van
1 Ges. Sehr. IV (1922) 9.
2 Absolutheit des Christentums p. 1 1 ; het is een in latere druk toegevoegde notitie. Reeds in het art.
Voraussetzungslose Wissenschaft van 1901 wordt de transcendentele bewustzijnstheorie aangeduid als
„die letzte und richtige Voraussetzung” , Ges. Sehr. II 192. Probleemhistorisch is het in hoge mate
misleidend, dat T. dit art. zelf als van 1897 gedateerd heeft (Ges. Sehr. II 183). Zie verder ook Ges.
Sehr. II 450 noot en de opmerking over Die Absolutheit des Chr. op II 7 16 . Wel zijn beide stukken
toevoegsels uit 19 13 , doch ook de oorspronkelijke tekst van II 7 16 is interessant: „Die letzte
Gestalt, die ich diesen Untersuchungen geben konnte, meine . . . Absolutheit 19 0 1, kommt auch
in der Tat den Rickertschen Aufstellungen weit entgegen. Hätte ich bei ihrer Abfassung den
Hauptteil der Schrift von Rickert (seil.: Die Grenzen etc., 1896-1902) schon gekannt, so wäre
auch vieles in ihr bestimmter und klarer geworden” . Ik ontleen deze zin aan Drescher, die de
ontwikkeling van T ., althans zijn theologische jaren, nauwkeurig heeft geanalyseerd, art. Das Problem
der Geschichte bei Ernst Troeltsch, in: Z .T h .K ., N .F. 57 (i960) 202. Aan Troeltsch’ decisionisme (2.2.5)
doet hij m .i. evenwel geen recht, noch p. 202, noch 226 sq. Zeer terecht zegt H. Benckert:
„Troeltsch ist in seinem Wesen nicht erfaszt, solange man die „Entscheidung” und „die axiomatische
Tat” bei ihm nicht im Zusammenhang unterzubringen weisz, sie vielmehr als inkonsequent be
zeichnet” , art. Der Begriff der Entscheidung bei Ernst Troeltsch, in: Z .T h .K ., N .F. 12 ( 19 3 1) 424.
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elkaar staan. Zij worden op elkaar betrokken in de idee als ontwikkelings
begrip. Volgens Hegel ontwikkelt het historisch algemene zich uit eigen
kracht en noodzaak in de richting van het normatieve: de e.g. kausaal
berekenbare bewegingen vallen samen met de teleologische ontwikkeling
naar het geestesideaal, zodat ook het ontwikkelingsniveau bepaalbaar
heet te zijn. Wat ons voorbeeld betreft, alle niet-christelijke godsdiensten
en het Christendom zouden gelokaliseerd kunnen worden op een
universele godsdiensthistorische ontwikkelingslijn. Gegeven deze universeelhistorische ontwikkeling is in de idee tenslotte ook het begrip van
haar absolute zelfrealisatie noodzakelijk geïmpliceerd. Om die reden zou
het bv. gewettigd zijn het Christendom als de absolute religie aan te
merken.
Deze Hegeliaanse idee-opvatting acht Troeltsch een grandioze mystifïkatie. Hoewel hij zelf vasthoudt aan de mogelijkheid van ideële
samenhangen in de geschiedenis, is ten eerste de geschiedenis in al haar
uitingsvormen dermate konkreet en individueel, dat zij een uiterst
algemene begripsbepaling als van „de idee der religie” volkomen uitsluit1 .
Zeker is het onmogelijk uit de geschiedenis een zodanig algemeen begrip
te abstraheren, dat het de formule zou leveren om haar suksessieve
stadia te berekenen.
Kan men in Troeltsch’ beklemtoning van de konkrete individualiteit
ten koste van het geschiedmetafysisch universele reeds de neokantiaanse
invloed opmerken (nader 3.3), nog sterker en fundamenteler openbaart
deze zich voorts in het verzet tegen de dialektische vereenzelviging van
het historisch-feitelijke met het normatief-bepalende, de ineenvlechting
van werkelijkheid en waarde (nader 3.2). Ook al zou er een abstrakte
algemeenheid uit de historische werkelijkheid kunnen worden opgediept,
dan nog zou deze principieel verschillen van de algemeengeldigheid van
norm en ideaal. Wat „is” en wat „geldt” is onderling onherleidbaar.
Niet de beweerde feitelijke aanwezigheid van het Christendom in alle
religies is relevant, doch de normatieve geldigheid van de godsdienstige
waarheid, die zeer wel van een enkel punt zou kunnen uitgaan en niet
door bewijs doch slechts vanuit het geweten (met mogelijke geschied
filosofische ondersteuning) bevestigd kan worden12.
Daarom kan ook de koïncidentie en vereenzelviging van de begrippen
van kausale en teleologische geschiedbeweging niet gerechtvaardigd zijn.
De hiermee gestelde evolutie van het normatieve uit het feitelijke door
1 Wat de Hegeliaanse theologie onder „de idee der religie” vatten w il, past niet meer op de pri
mitiefste of komt niet toe aan de hoogste godsdienstvormen of het is een filosofische abstraktie
van het Christendom dan wel een overal passend doch niets meer zeggend religiositeitsschema.
2 Cf. E. Troeltsch, Der Historismus und seine Überwindung (geschr. 1922) 70 sq.

de immanente zelfontplooiing van de geest moet op een logische kunst
greep berusten, een miskenning van de eigenlijke aard van historische
ontwikkeling. Een en ander betekent uiteindelijk ook, dat de gedachte
van de algemene absolute verwerkelijking der idee in de geschiedenis — op
zich (naar we zagen) reeds onhistorisch en ook (naar we zullen zien) met
de neokantiaanse opvatting van historische-individuele waarden in
strijd — thans geen voet meer aan de grond kan krijgen.
Deutlich sind . . . die unwiderleglichen Einwürfe gegen diese Konstruktion.
Die Historie kennt keinen Allgemeinbegriff, aus dem sie Inhalt und Reihenfolge
des Geschehenden ableiten könnte, sondern nur konkrete, individuelle, jedesmal
im Gesamtzusammenhang bedingte, im Kerne aber unableitbare und rein tat
sächliche Erscheinungen. Die Historie kennt eben deshalb keine mit tatsäch
lichen Allgemeinheiten zusammenfallenden Werte und Normen, sondern kennt
diese immer nur als allgemein gültige oder Gültigkeit beanspruchende Ge
danken, die stets in individueller Form auftreten und ihre Allgemeingültigkeit
nur im Kampfe gegen das blosz Tatsächliche kundtun. Die Historie kennt aus
all diesen Gründen keine Entwickelung, in der das tatsächlich-gesetzmäszige
Allgemeine das Allgemeingültig-Wertvolle durch sich selbst hervorbrächte,
und schlieszlich keine absolute Realisation des allgemeinen Begriffes innerhalb
eines Zusammenhanges, der in Wahrheit an jedem Punkte nur besonders be
stimmte und begrenzte und dadurch individualisierte Erscheinungen hervor
bringt.1

Het is het historisme geweest, dat Troeltsch bij Hegel gebracht heeft,
inzonderheid bij diens geschiedenismetafysika, welke individueelhistorisch denken en algemene absolute normativiteit zo gelukkig scheen
te verbinden. Evenzo is het dit historisme dat Troeltsch weer van Hegel
wegvoert. Hoe sterker het zich nl. radikaliseert, des te meer moet het
de Hegeliaanse algemeenheids- en absoluutheidsideeën als onhistorisch
prijsgeven en ontzien naar een bevredigender verbinding van historische
relativiteit en ethische algemeengeldigheid. Deze lijkt in het neokantianisme gevonden te zijn.

Nevenmotieven (2)
Van grote betekenis is voor Troeltsch hierbij ook geweest, dat Windel
band en Rickert een hechter wetenschapstheoretisch uitgangspunt ge
vonden schijnen te hebben ter vindicering van het historisme dan
Troeltsch tot nu toe bezat. Voorheen had hij aansluiting gezocht bij
denkers als Wundt, Dilthey en Eucken, die op verschillende wijze (de
een nog vrij naturalistisch, de ander meer geesteswetenschappelijk, de
1 Absolutheit des Christentums 23 sq, cf. Ges. Sehr. II 705 sq.

derde sterk metafysisch) de psychologie aan de geschiedenis ten grondslag
hadden gelegd. Fundamentele kenmerken van het zieleleven als persoon
lijkheid, individualiteit, vrijheid e.d. werden min of meer metafysisch
geïnterpreteerd en teleologisch verbonden tot een geheel eigen ver
klaringswijze voor historische verschijnselen en gebeurtenissen. Zoals
wij zagen, vormde een dergelijke „verstehende”, metafysisch gerichte
psychologie bij Troeltsch de regelrechte overgang tot een geschiedenismetafysika in de geest van Hegel1 .
Toch kleefde er een ernstige zwakheid aan deze konceptie. Deze was
gelegen in de ondoorzichtige verhouding van zulk een geestesweten
schappelijke tot de experimentele natuurwetenschappelijke psychologie.
Zolang er geen grotere klaarheid te scheppen of te verwachten viel
inzake de relatie van oorzakelijkheid en teleologie, van psychisch mecha
nisme en ideëel motief, van natuurlijk verloop en geestelijke schepping,
bleef het geschied-theoretisch uitgangspunt behept met tweeslachtigheid,
opgescheept met heel de psycho-fysische problematiek.
Het onmiskenbare voordeel van Rickerts benadering van de geschiede
nis wordt voor Troeltsch, dat deze met voorbijzien van de mogelijke
inhoudelijke verschillen binnen de psychologie of tussen de natuur- en
geschiedeniswetenschap kans heeft gezien het eigenaardige van de ge
schiedeniswetenschap in eerste instantie enkel en alleen af te leiden uit
de totaal verschillende doelstellingen van de natuurwetenschappelijke en
historische begripsvorming. Hierdoor is Rickert in een slag de dwang van
het naturalistisch denken t.a.v. de geschiede] iis te boven gekomen en
dat op zuiver formeel-methodische gronden. Zeer bewust bestrijdt Rickert
het psychologisme en de duiding van de geschiedenis vanuit het „psycho
logisch subjekt” en baseert hij zich op de logika van de geschiedenis,
geworteld als deze is in het „kentheoretisch subjekt” (Kants „Bewusztsein
überhaupt”)12.
Een en ander heeft Troeltsch als een bevrijding beleefd. Van nature
een beweeglijk denker met sterke aandacht voor het onmiddellijke en
konkrete, afkerig van abstrakte redenaties en dorre systematiek, heeft
Troeltsch zich toch al nooit geheel thuis gevoeld in Hegels metafysische
bespiegelingen3. Thans komt het neokantianisme aan deze reserves
tegemoet, waar het de metafysische spekulatie over de netelige ontolo1 Z ie 2 .2.1 en 2.4.2. C f. Ges. Schr. II (1903)680 sq, IV (1922) £ sq, 8 sq.
2 Nadere uitw erking in 3.3 en 3.4. Z ie ook Ges. Schr. II (1903) 681 , 686 sq. — T erecht heeft
Lessing het m otief, dat voor T . gelegen was in de zwakke zijden van de psychologie en in de sterke
kanten van de kentheorie, naar voren gehaald ; E. Lessing, Geschichtsphilosophie Ernst Troeltschs 62 sq.

3 Reeds in de voorgaande fase begon T. de diskussie met de Ritschlianen hoe langer hoe meer te
verschuiven van het metafysische naar het methodologische vlak, cf. art. Z .T h .K . 8 (1898) 3 sqq
en Ges. Schr. II 729 sqq van 1900. Ten onrechte is t.p. 1898 vermeld.

gische onderstellingen van werkelijkheid en zieleleven opzij schuift voor
een kentheoretisch onderzoek naar de logische onderstellingen van wijs
begeerte en wetenschap.
Met dit al krijgt Troeltsch ook een betere aansluiting bij de ervarings
wetenschappen. Slechts in het nauwste kontakt met de uitkomst van kultuurhistorie, moraalpsychologie, godsdienstwetenschap e.d. heeft hij
zijn wijsbegeerte gestalte willen geven1 . De emancipatie der weten
schappen uit de aprioristische kaders van het spekulatieve duitse idealis
me heeft hij toegejuicht, doch evenzeer is het hernieuwde kontakt hem
welkom, dat thans dank zij Rickerts wetenschapsleer en waardefilosofie
mogelijk wordt.
Met deze aandacht voor het konkreet-empirische en positief-wetenschappelijke verbindt zich een groeiend besef voor het irrationele en
antirationele, voor al datgene in de levende werkelijkheid en in levende
mensen wat zich nooit in denkschema’s laat vatten of verantwoorden.
Niet in Hegels panlogisme, wel in het Kantiaanse kriticisme ontdekt hij
voor deze irrationaliteitsgedachte de nodige aanknopingspunten.
Desondanks houdt Troeltsch vast aan de mogelijkheid en noodzakelijk
heid van een theoretische metafysika. Dat is Troeltsch ten voeten uit!
Hij staat open voor verse indrukken, betere benaderingen, nieuwe perspektieven. Dit leidt echter bij hem niet direkt tot een opruiming van het
oude of tot een eklektisch aaneenknopen van oud en nieuw'. Het voert
veeleer tot een voortdurende reorganisatie van kennis, waarbij vroegere
momenten of motieven opnieuw worden gestruktureerd in een uiterst
beweeglijk, steeds weer uit te balanceren systeem. Troeltsch blijft
metafysikus. Deze metafysika is echter nog slechts de schaduw van die
van Hegel. Zij zal voortaan de omweg moeten maken over een door
Rickert geïnspireerde kennistheorie en waardenleer. Qua intentie nadert
ze de vroegere, nog aan Kant georiënteerde „metafysika op kentheore
tische basis” (1.2 .2 ).
Zo komt er tekening in Troeltsch’ theorieën. De metafysika heelt in
zijn totaalkonceptie haar centrale, door de „verstehende” psychologie
geschraagde plaats verloren. Het gaat veeleer om een verscheidenheid van
denkinspanningen, die elk voor zich verder spinnen aan de draad der kennis.
Om te beginnen is er het empirische onderzoek m.n. van de sociaalpsychologische en historische wetenschappen. Hieraan moet een kritische
kennisanalyse worden vastgeknoopt. Uit beide is een geschiedfilosofisch
waardenpatroon te weven. Tenslotte wordt dan een metafysische af1 Cf. art. Meine Bücher, in: Ges. Sehr. IV (1922) 3: „Zwar schwebt mir natürlich ein solches
(seil: philosophisches System) als Präkonzeption vor, allein doch nur, um es aus der Einzelforschung
fortwährend zu berichtigen” ; voorts ook III (1922) p. VIII.

werking mogelijk. Het zijn al met al uiteenlopende denkinteresses, die
— zoals Troeltsch eens gezegd heeft — door Hegel in een enkele meta
fysische spekulatie waren samengetrokken1 .

3. 2 K R I T I C I S M E , H I S T O R I S M E
EN

H ET

V E E L Z IN N IG E

I R R A T I O N A L IT E I T S T H E M A

Kan het kriticisme historistisch zijn? (1)
De kriticistische grondslagen van zijn denken heeft Troeltsch het uit
voerigst uiteengezet in zijn Psychologie und Erkenntnistheorie in der Religions
wissenschaft (19 0 J)12. Hierin erkent hij de onvervangbare waarde van de
empirische wetenschappen, m.n. ook van de empirische godsdienstwetenschap3. Ter zelfder tijd konstateert hij in zulke studies een
schromelijk tekort. Ze verrijken ons ten zeerste met ongekende er
varingen en opvattingen, doch over haar waarde en geldingskracht laten ze
zich niet uit. Op die manier hebben deze feitelijke gegevens niet dan een
relativerende uitwerking op de moderne mens: er kan kennelijk zus en
zo gedacht en gedaan w orden! Zoals Kant zich keerde tegen het skepticistisch empirisme van Hume, zo keert Troeltsch zich als een Kant
redivivus tegen het pragmatistisch empirisme van James c .s ..
Wat hem als onmisbare aanvulling voor ogen staat, is een kentheore
tisch onderzoek naar het redelijke normatieve gehalte van het ervarings
materiaal. (Troeltsch denkt hier aan zedelijke en godsdienstige ervarin
gen, niet zozeer aan de Kantiaanse natuur-ervaring!) Zulk een onderzoek
onderstelt dus enerzijds (tegenover Hegel) de irrationele feitelijkheid
van de menselijke ervaring, grijpt anderzijds (in de geest van Kant) naar
haar rationele, verplichtende kern in een poging deze zoveel mogelijk
uit de eerste af te zonderen. Troeltsch streeft dus naar een synthetische
beschouwing, een beschouwing waarin het psychologisch gegevene èn
het kentheoretisch geldende, het empirische èn het hierin verscholen
apriorische zijn erkend en verwerkt.
1 Ges. Sehr. II (1906) 488, zie ook A b s o l u t h e i t d e s C h r i s t e n t u m s 2 2 sq en 3 .^ .1 . Wij volgen deze lei
draad en beginnen met de ten overstaan van alle ervaringskennis uitgewerkte kennistheorie (3.2)
en hierop gebaseerde wetenschapsleer (die zich toespitst in de logika en kentheorie van de ge
schiedeniswetenschap 3 .3, 3.4). Daarop wordt de eigenlijke geschiedenisfilosofie gebouwd
annex ethiek (3 .$■ , 3.6). F .e rst a a n h e t s l o t volgt thans de metafysika (3.7 )!
2 Zie verder art. D a s H i s t o r i s c h e i n K a n t s R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e , in: Kant-Studien 9 (1904), ook zelf
standig. Eveneens art. R e l i g i o n s p h i l o s o p h i e , in: Die Philosophie im XX. Jahrhundert(i904). Overigens
spreekt Troeltsch reeds in een art. uit i g o i ( l ), V o r a u s s e t z u n g s l o s e W i s s e n s c h a f t , uitdrukkelijk van de
Kantiaanse transcendentele bewustzijnstheorie als van „diesem letzten Halt aller wissenschaftlichen
Orientierung, dieser letzten und richtigen Voraussetzung” (II 192).
3 William James’ V a r i e t i c s o f r e l i g i o u s e x p e r i e n c e was kort tevoren versehenen!
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Dieser formale Rationalismus schlieszt von Hause die ernsteste Beachtung des rein
Tatsächlichen und Psychologischen, und das hciszt des Irrationalen, ein, aber er
holt aus diesem Tatsächlichen und Irrationalen das Rationale heraus, um auf die
so gewonnenen rationalen Gesetzes- und Verknüpfungsbegriffe diejenige Aner
kennung des Wirklichen und Geltenden zu begründen, die für menschliches
Denken, soweit das Denken als logisches Vermögen reicht, allein möglich ist.1

ln een eerder stadium had Troeltsch in zijn ethiek de zedelijke apriori’s
min of meer omgeduid tot „Durchschnittsanvveisungen” ter plaatse waar
de geestesideeën zich nog niet tot konkrete doelstellingen hadden ge
differentieerd (2.3.3). De vraag komt op, hoe Troeltsch dergelijke
apriori’s thans kan introduceren als kentheoretische bewustzijnsvormen
i.p.v. als geschiedmetafysische geestesinhouden. Heeft hij zich niet ter
elfder ure vastgeklampt aan apriorische wetten die aan tijd en wording
ontheven zouden zijn? Keert hij niet terug naar het Kantiaanse, vóórhistoristische denkstadium? Kortom: is het kriticisme met het historisme
überhaupt verenigbaar ?
Volgens Troeltsch is dit zeker het geval. Ja, z.i. kan het kriticisme
eerst op historistische basis houdbaar heten. Wel liggen er in zulk een
kriticisme ingrijpende korrekties op het oorspronkelijke kriticisme van
Kant besloten12. Deze korrekties koncentreren zich in Troeltsch’ ideeën
van dynamische aprioriteit, intel 1igibele tijd en empirische zedelijkheid.
De djnamisering van de aprioriteitsgedachte (2)
Korrektie acht Troeltsch allereerst nodig t.a.v. de vraag, hoe de kentheorie de apriorische wetten van het bewustzijn zal kunnen vaststellen.
Waar deze wetten de ervaring eerst mogelijk maken, kunnen ze zelf
niet psychologisch ervaren w orden: er kan slechts sprake zijn van een
zelfontdekking van de rede (0.2.7). De vraag is echter, hoe zij plaats
vindt! Op dit punt begint de divergentie van Kant. Troeltsch is nl. van
oordeel, dat deze zelfkennis nimmer in geïsoleerde afgetrokkenheid
ontstaat. De rede herkent zichzelf en eigen bewustzijnsapriori’ s eerst
temidden van de ervaring, waarin zij is geïnvolveerd3.
1 P s y c h o l o g i e u n d E r k e n n t n i s t h e o r i e 2 3.
2 Terecht merkt Dooyeweerd op, dat het historisme door de aanvaarding van boventijdelijke
„ideeen” of eeuwige „waarden” niet wordt prijsgegeven, doch hoogstens gemitigeerd, H. Dooye
weerd, R e c h t e n H i s t o r i e 13.
3 Troeltsch erkent, dat in deze zelfkennis en zelfbevestiging een cirkelgang schuilt. Deze is z.i.
echter met alle kennis gegeven en moet willens en wetens betreden worden in vertrouwen op de
zinvolheid der ratio. Twijfel op dit punt zou zin en samenhang van heel de werkelijkheid (die
immers door de rede gekonstituteerd wordt) op het spel zetten. De kritische kentheorie gaat uit,
w i l uitgaan van de redelijkheid der werkelijkheid. Deze grondovertuiging rust in een vrije wilsbeslissing, in een religieus-metafysisch geloof, P s y c h o l o g i e u n d E r k e n n t n i s t h e o r i e 30. Vgl. Fichtes
„durchgeführter Kritizismus” ; nader 3 .7 .1.
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Deze zienswijze behelst meer dan een opmerkelijk verschil met Kant.
Indien de rede zichzelf pas kent in de ervaring en haar eigen wetten moet
destilleren uit de door deze wetten mogelijk geworden ervaring, dan kan
zij deze taak slechts bij benadering volbrengen. Zelfidentifikatie ge
schiedt dan niet d.m.v. een afgeronde transcendentele deduktie van
wetten, doch verwezenlijkt zich eerst in een oneindige opgave.
Die Feststellung der Bewusztseinsgesetze, in denen wir die Erfahrung hervor
bringen, ist ein Flervorholen dieser Gesetze aus der Erfahrung selbst, eine
Selbsterkenntnis der in der Erfahrung enthaltenen Vernunft durch die sie heraus
ziehende Analyse. Dann aber ist sie eine unendliche, in immer neuen Anlauf
zu vollziehende und immer nur annähernd lösbare Aufgabe1.

Hiermee is overigens het wezenlijke nog niet gezegd. Met anderen is
Troeltsch van mening, dat het apriorische bewustzijn zelf is opgenomen
in de stroom van leven en geschiedenis en zich eerst in het verkeer met
de te ervaren objekten ontwikkelt12. De bewustzijnswetten zijn geen
vaste doch plastische kaders, dynamische faktoren. Ze komen voort uit
de produktieve kracht van het leven, die doorbreekt in het menselijk
bewustzijn. Er blijft echter steeds een rest van nog-niet-tot-bewustzijngekomen, latente rationaliteit en normativiteit. Ook om die reden is
elke aprioristische systematiek provisorisch.
Die unerschöpfliche Produktion des Lebens wird immer reicher sein an latenten
Vernunftgehalt, als die Analyse es herausfindet oder, anders ausgedrückt, die
in das Licht der Logik erhobenen Gesetze werden immer hinter dem nicht ins
Bewusztsein erhobenen Vernunftgehalte Zurückbleiben, und die bewuszte
Logik wird sich immer wieder aus den im Verkehr mit dem Objekt erwachsen
den, naturwüchsigen logischen Operationen korrigieren und bereichern müssen.3

Haar onvolkomenheid heeft nog een andere oorzaak. Bij de hier verde
digde scheiding van het rationele uit het faktisch gegevene blijft er in het
1 Psychologie und Erkenntnistheorie 30. De Kantiaanse apriori’s zouden wellicht moeten worden om
gevormd tot „apriorische, aber verifikationsbedürftige Hypothesen” , Psychologie und Erkenntnis
theorie 44. — De gedachte, dat het rationeel-apriorische uit het empirische gehaald moet worden,
heeft T. in de nabijheid van de fenomenologie en de fenomenologische „Wesensschau” gebracht,
aldus E. Lessing. Hij kan hiertoe verwijzen naar Troeltsch’ Ges. Sehr. IV (1922) 9: „Heute weisz
ich, dasz ich damit sehr in die Nähe der phänomenologischen Schule geraten bin, und würde
unter deren Einflusz manches anders fassen” . Hoofdzakelijk op grond van deze zinssnede heeft
Lessing dan echter de (z.i.) derde en laatste periode van T. (vanaf Die Soziallehren) naar mijn mening
teveel in het kader van de fenomenologie en de fenomenologische „Anschauung” willen zetten
( 114 , 170). In werkelijkheid is de intuïtie-gedachte bij T. van romantische oorsprong en komt zij
later vooral o.i.v. denkers als Bergson en Malebranche ( $ .2 .1, 6 en 6 .$,) Nader inzake de fenome
nologie: 6 .5.2.
2 Ik denk hier aan Georg Simmel, die de apriori’s ziet als „innere Energien” en opmerkt: „Das
Apriori spielt eine dynamische Rolle in unserem Vorstellen” , Probleme der Geschichtsphilosophie 1 1 .
Onjuist acht ik de opmerking van O. Cullmann: „In W irklichkeit hat er (i.e .: Troeltsch) die
Norm einem jenseits aller Geschichte liegenden Gebiet entnommen: einer Wertphilosophie” ,
Christus und die Zeit 3 7.
3 Psychologie und Erkenntnistheorie 30 sq.

l.g. altijd een restant, dat niet nog-onbegrepen maar überhaupt onbe
grijpelijk is en de inpassing in elke rationele vorm weerstreeft. In schijn
en dwaling hebben we te maken met iets wat niet psychologisch èn
rationeel doch alleen het eerste is. Dit irrationele, dat noch op het terrein
van de theoretische noch op dat van de praktische rede is uit te delgen,
korrigeert en beperkt eveneens het Kantiaanse apriorisme.
Das Antirationale oder Irrationale im Sinne des psychologischen Scheins und
Irrtums gehört also mit zum Wirklichen und liegt im Kampf mit dem Rationalen.
Die von dem Denken zu gewinnende eigentliche und rationale Wirklichkeit
ist immer zusammen mit der uneigentlichen psychologischen, d.h. den Schein
und Irrtum enthaltende Wirklichkeit. Das alles aber bedeutet, dasz der
Rationalismus der Erkenntnistheorie nur ein bedingter sein kan1.

De portee van dit alles is, dat hier het Kantiaanse systeem van apriorische
en kategoriale vormen van zijn onhistorische starheid wordt ontdaan en
de gedachte postvat, dat de kentheoretische geldigheidsvormen zich in
het menselijk bewustzijn individueel en kreatief ontplooien. Blijkens de
antirationaliteit van schijn en dwaling is dit zeker geen verkapt Hegelianisme. Op geestelijk niveau blijft er een principieel verschil tussen het
psychologische en het kentheoretische, tussen wat „is” en wat „geldt” .
Wel brengt deze grondverschuiving in het kriticisme nog andere wijzigin
gen met zich mee.
Das Kantische System apriorischer und kategorialer Formen, das wir heute seiner
Kantischen Starrheit und Unveränderlichkeit entkleidet haben (betrachten wir)
als werdende und nach Bedarf neue Formen hervorbringende Auszerung des
Normbewusztseins. Die völlig rationale Abgeschlossenheit der Kantischen
Bewusztseinsformen ist freilich aufgegeben und in den Flusz der Hervorbringung
geltender Formen hineingezogen. Aber der fundamentale Unterschied zwischen
den Psychologisch-Tatsächlichen und Erkenntnistheoretisch-Geltenden ist als die
eigentlich letzte Grundtatsache aller geistigen Wirklichkeit geblieben.*

Het intelligibele ik en de tijd (3)
Troeltsch brengt een tweede grondbezwaar tegen Kant te berde. Diens
kentheoretische opvattingen wortelen in de onderscheiding van het
empirische en intelligibele (noumenale) ik. Kant rationaliseert de totale
uiterlijke en innerlijke ervaring door apriorische wetten tot een in de
aanschouwingsvormen van ruimte en tijd verschijnende, kausaal gesloten
werkelijkheid, waartoe ook het ik als zinlijk fenomeen behoort. Dit
wetenschappelijke werkelijkheidsbeeld wordt als zodanig echter (op de12
1 Psychologie und Erkenntnistheorie 3 1.
2 Art. Religionsphilosophie, in: Die Philosophie im XX . Jahrhundert 472.

bodem van allerlei troebele werkelijkheidsvoorstellingen) opgericht door
het autonome intelligibele ik. Voor Troeltsch nu is dit de grote moeilijk
heid, dat de genoemde vrijheidsakten van het bovenzinlijke ik, die het
ruimtelijk-tijdelijke, kausale werkelijkheidsbeeld tevoorschijn toveren,
zelj verlopen in een temporele orde van psychische gebeurtelijkheden. Eigenlijk
zouden ze dus, zoals alles wat zich in de tijd afspeelt, aan het kausale
mechanisme van de fenomenale (ruimtelijk-tijdelijke) werkelijkheid
onderworpen moeten heten. Hiermee zou het denkprodukt (de kausale
werkelijkheid) zijn eigen schepper (het intelligibele ik) verslonden
hebben. Van de mens zou er niets overblijven dan het empirische ik, een
gedetermineerd moment van het universele wereldmechanisme1 .
Das intelligible Ich schafft die Gesetzeswelt und findet sich mit seinem Tun in
dieser als empirisches Ich, das heiszt, als Produkt des groszen Weltmechanismus
und seines kausalen Ablaufes. Es ist ein unerträglicher, gewaltsamer Wider
spruch, und es ist keine Lösung dieses Widerspruchs, das empirische Ich der
Erscheinung und das intelligible der an sich bestehenden Realität zuzuweisen,
wenn doch die Handlungen des intelligibeln Ich als Bestandteile des seelischen
Geschehens in die Zeit fallen und damit rettungslos der Phänomenalität und
ihrem Mechanismus verfallen.12

Ook deze bedenking tegen Kant noopt tot ingrijpende korrekties. De
eerste is wel deze, dat niet alles wat de tijd toebehoort, zonder meer tot
het fenomenale is te rekenen. W il men vasthouden aan de autonomie van
het intelligibele ik, dan zal men zijn akten, zoals deze ingrijpen in het
tijdsverloop van het empirisch bewustzijn, een eigen intelligibele tijd
moeten toekennen.
Die . . . autonom rationalen Akte (besitzen) ihre eigene intelligible Zeitlich
keit3.

Dit nieuwere tijdsbegrip leidt tot een nieuw oorzakelijkheidsbegrip.
Men dient te erkennen, dat de innerlijke ervaring van de mens niet
zonder meer in mechanische bewegingen verloopt, doch dat de laatste
vanuit de intelligibele vrijheid onderbroken en doorkruist kunnen
worden. Het mechanisme van de natuur moet volgens Troeltsch zo zijn
ingericht, dat intelligibele vrijheidshandelingen (bij wijze van spreken)
het stuur kunnen overnemen van de automatische piloot van de psyche.
Een vrije ingreep is mogelijk, die overigens mee bepaald wordt door de
ingebouwde prestaties van het bewustzijnsmechanisme, dat deze ingreep
1 T. verwerpt de mogelijkheid, dat deze cirkel zou zijn op te lossen d.m .v. de neokantiaanse ge
dachte van een p a r a l l e l l e b e s c h o u w i n g s w i j z e . Beide beschouwingen botsen in hetzelfde objekt, zie
vervolg.
2 P s y c h o l o g i e u n d E r k e n n t n i s t h e o r i e 37, cf. 38 en art. Philosophie im XX. Jahrhundert 473.
3 P s y c h o l o g i e u n d E r k e n n t n i s t h e o r i e 39. Cf. art. Philosophie im XX . Jahrhundert 473 en reeds 2 .2 .1 .

kan stimuleren of doen stranden. Tussen de fenomenologische en
intelligibele bewustzijnswereld bestaat „eine geordnete Wechselwirkung”1 .
Das Ineinandergreifen selbst aber behauptet eben damit die Unterbrechung
der kausalen Notwendigkeit und das Eingreifen der autonomen Vernunft in
diesen Verlauf, ohne dasz es selbst durch diesen Verlauf hervorgebracht wäre,
auch wenn es durch ihn angeregt und gefördert oder gehemmt und geschwächt
werden kann.12

De konsekvventie van deze gedachte is, dat het empirische en intelli
gibele ik niet in een binaire beschouwing parallel te plaatsen zijn. Deze
neokantiaanse interpretatie van Kant, waarbij het ik en zijn uitingen
enerzijds als „Erscheinung”, anderzijds als „an sich bestehende Realität”
gevat worden, d.w.z. nu eens onder kausaal dan weer onder normatief
gezichtspunt, is onmogelijk. Beide beschouwingswijzen botsen op elkaar
in hetzelfde objekt. Het zinlijke (psychologische) en bovenzinlijke
(geestelijke) ik zijn dialektisch verbonden, ze liggen (zoals Troeltsch
zegt) niet naast doch in elkaar en boven elkaar.
Die beiden Ich müssen nicht neben-, sondern in- und übereinander liegen3.
Es ist gar nicht anders durchzukommen, als wenn man in der Tat das Ineinander
greifen behauptet und gerade aus dem Gegensatz gegen die von der Psychologie
beschriebene Seelennatur den Geist oder die Schöpfungen des normativen
Bewusztseins hervorgehen Iäszt.4

Andermaal duikt hier het begrip van het irrationele op. Het gaat in dit
geval — als bij de latere Schelling en Fichte (0.3.4) — om de irrationali
teit van wat geschiedt zonder kausale of logische dwang: de kreatieve
zelfbepaling als (tot) redelijke autonome persoonlijkheid. Irrationeel is
de scheppende kracht van het intelligibele ik, dat in permanente vrij
macht de rationele idee aangrijpt en eerst uit haar de redelijke gevolgen
ontwikkelt5. Irrationeel, niet irrationalistisch, is deze vrijheidsidee.
Vrijheid en zelfverwerkelijking zijn alleen zinvol (denkbaar en realiseer-

1 Naast <le intelligibele tijdelijkheid vindiceert T. dus niet zozeer een intelligibele kausaliteit
(die kende Kant reeds: „Kausalität durch Freiheit”) als wel een interaktie tussen het intelligibele
en psychologische ik.
2 Psychologie und Erkenntnistheorie 40. Zie ook Absolutheit des Christentums 3 1, Ges. Sehr. II 709.
3 Pychologie und Erkenntnistheorie 39.
4 Art. Religionsphilosophie, in: Die Philosophie im XX. Jahrhundert 473. Met deze idee van het
„Ineinandergreifen” weerspreekt T. het Heidelbergse ( 3 - 3 -3 ) en zeker ook het Marburgse neokantianisme, Pychologie und Erkenntnistheorie 42. Wel erkent Rickert, dat het kentheoretisch Subjekt
nooit geheel uit het psychologisch subjekt is uit te pellen, Die Grenzen der naturwiss. Begriffbildung

140.
s De idee wordt zeker nooit in volkomen rationele abstraktheid aangegrepen, altijd in de konkrete
verbinding van de rationeel-apriorische vorm met historisch-feitelijke inhoud. In zoverre is deze
irrationele vrijheidsgedachte kriticistisch bepaald, nader 3.£.3.

baar) in de richting van de redelijke persoon: „Freiheit und Autonomie,
d.h. die Selbstgesetzgebung durch Ideen”1 .
Damit ist dann aber auch in diesem Falle das Irrationale neben und in dem Ra
tionalen anerkennt. Fs ist in diesem Falle das Irrationale des Geschehens ohne
kausale Nötigung durch etwas Vorausgehendes oder der Selbstbestimmung blosz
aus der autonomen Idee. Es ist das Irrationale des schöpferischen Handelns, das
aus sich heraus die Idee erfaszt und erst aus der gefaszten Idee die vernünftigen
Folgen hervorbringt.1234

De wijzigingen, die hier in het Kantianisme worden aangebracht, hebben
onmiskenbaar een godsdienstwijsgerige (3 .6 .3 .) en geschiedwijsgerige
pointe. Wat de laatste betreft, Troeltsch is er niet enkel op uit kentheore
tische oneffenheden in het kriticisme weg te strijken. Ook wil hij niet
bepaald recente ontwikkelingen in de wis- en natuurkunde vóór zijns.
Neen, zijn eigenlijke opzet is de eerder gekonstateerde dynamisering van
de aprioriteitsgedachte historistisch uit te diepen. Als diepste bron van
de dynamiek der apriori’s ziet hij nl. het intel 1 igibele ik, dat zich in de
loop van leven en historie uit zijn verborgenheid in de psychologische
bewustzijnswerkelijkheid verheft en in vrije zelfbepaling door apriori’s
op deze fenomenale wereld ethisch en kultuurhistorisch inwerkt. Als
kritisch denker onderscheidt Troeltsch het iiatel 1 igibele van het empirische,
doch als geschiedßlosooj ziet hij (nader) het een uit het andere in irrationele
zelfschepping oprijzen en zich in een intelligibele tijdelijkheid en
oorzakelijkheid verdichten tot een redelijk-zedelijke persoonlijkheid,
kritische regulator van de empirische natuur^.
Es musz möglich sein, clasz in dem phänomenalen Ich durch schöpferische Tat
des in ihm latenten intelligibeln Ich die Persönlichkeit als Verwirklichung der
autonomen Vernunft geschaffen und entwickelt werde, wobei das Intelligible
aus dem Phänomenalen, das Rationale aus dem Psychologischen hervorbricht,
es in der Zeit bearbeitet und gestaltet und zwischen beiden ein Verhältnis der
geordneten Wechselwirkung, aber nicht des kausalen Zwanges stattfindet5.

1 P s y c h o l o g i e u n d E r k e n n t n i s t h e o r i e 3 9.
2 P s y c h o l o g i e u n d E r k e n n t n i s t h e o r i e 40 sq.
3 Met de gedachte, dat al wat in de tijd valt kausaal gedetermineerd is, had Kant een van de grond
stellingen van de klassieke mechanika geëxtrapoleerd tot een het korporele èn het psychische én
de samenhang van beide omsluitend aprioristisch wetssysteem. T. doorbreekt de idee van de
geslotenheid van dit systeem echter niet zozeer, omdat zij natuurwetenschappelijk, doch vooral
omdat zij psychologisch-historisch niet verdedigbaar is. In geestesleven en geesteshistorie openbaart
zich de vrijheid in een permanente bestrijding en beheersing van de natuur, P s y c h o l o g i e u n d E r k e n n t 
n i s t h e o r i e 43, A b s o l u t h e i t d e s C h r i s t e n t u m s 2 t .
4 Dat Troeltsch met de idee van de volstrekte fenomenaliteit van de tijd g e s c h i e d ß l o s o ß s c h niet uit
de voeten kan, werd reeds eerder duidelijk: 2 .2 .1. De irrationele wortel der vrijheid trad naar
voren: 2 .2.3.
5 P s y c h o l o g i e u n d E r k e n n t n i s t h e o r i e 40, cf. 30.

De praktische apriori’s en de empirie (4)
Troeltsch heeft nog een laatste bedenking tegen Kant in petto. Deze
richt zich op een bij Kant in het oog springend verschil tussen de
theoretische en praktische apriori’s. De theoretische apriori’s zijn
permanent betrokken op konkrete, vorm te geven ervaringsinhouden.
Ook t.a.v. de praktische apriori’s heeft Kant dit lege, formele karakter
benadrukt, doch desondanks de psychische werkelijkheid als hun
inhoud doorgaans uit het oog verloren. Dientengevolge zijn deze apriori’s
in feite iets anders geworden dan de bedoelde lege vormen, die eerst
door vulling met konkrete ethische taken, kunstzinnige scheppingen
enz. tot realiteit komen. In strijd met het kriticitische beginselprogram
zijn zij veelal uitgegroeid tot abstrakte, verzelfstandigde redewaarheden. Zij
zijn dan niet langer de apriorische kern in, doch veeleer de buitenempirische rationele maatstaf tegenover de vertroebelde taakstellingen en
beoordelingspatronen van het menselijk geestesleven1 .
De historistische strekking van deze kritiek op Kant is met de hand
te grijpen. Zolang de zedelijke imperatief, de redelijke religie-idee, de
kunstzinnige beoordelingsnorm en wat dies meer zij, als zelfstandige
redemaatstaven fungeren, wordt de empirisch-historische aard en de
geschiedfilosofische dynamiek van de praktische ideeën en apriori’s
(waarden) bij voorbaat ontkracht. Op het niveau van de praktische
handeling en beoordeling is Kant in het oog van Troeltsch eigenlijk nog
een Aufklärungsdenker, die de rede — alle kritische formuleringen ten
spijt — in ajgetrokkenheid vereert. Kritische bezinning op moraal, kunst
en religie mag echter nooit de aansluiting verbreken met wat zich in
konkreto (d.w.z. in de geschiedenis) aandient en ontplooit als morele
handeling, esthetische uiting en godsdienstige levensvorm. Dergelijke
verschijnselen moeten niet opzij geschoven maar gereguleerd en ont
wikkeld worden vanuit de in haar aanwezige apriorische kern. Geen
redelijke slechts een historische kunst, moraal en godsdienst is bestaanbaar,
al ontbreekt aan de laatsten niet een rationele toets en richtlijn12.
Es gilt vielmehr auch bei diesem Apriori der praktischen Vernunft immer im
Auge zu behalten, dasz es ein rein formales Apriori ist und in Wirklichkeit
sich stets auf die psychische Inhaltlichkeit zu beziehen hat, um dieser Inhalt-

1 Men denke aan de ambivalentie in Kants idee van de „Religion innerhalb der Grenzen der bloszen
Vemunft” , nader 3 .6 .3.
2 Eigenlijk zijn er voor al de geschiedfilosofische modifikaties, die T. in Kants kennisleer heeft
aangebracht, bij Kant zelf aanknopingspunten te vinden, zie uitvoerig gedokumenteerd E.Troeltsch:
Das Historische in Kants Religionsphilosophie 9 sq, 81 sq, etc. Voor een niet gering deel heeft Fichte
die reeds uitgewerkt, m.n. wat betreft de idee van de kreatieve ontwikkeling in het intelligibele

(0.3.4).

lichkeit den festen Kern des Realen und das Prinzip der kritischen Selbst
regulierung zu geben.1

Troeltsch beweegt zich hier geheel in de lijn van de Badense (Heidelbergse) neokantianen. Rickert c.s. hebben het louterformele rationalisme
streng willen doorvoeren niet alleen op het terrein van de theoretische
werkelijkheidskennis, doch ook op het praktische gebied van kultureel
en zedelijk streven. Zo ontstaat er „die Annäherung der Kantischen
Lehre an den Empirismus”123, welke juist voor Troeltsch van uitzonderlijk
gewicht is. Eerst zij immers maakt de aan de empirie ontspringende
dynamiek, waaraan het geestesleven onderhevig bleek te zijn, ja de
intelligibele vrijheidsdrang- en daden, waarmee de geest zich scheppend
in deze werkelijkheid poneert en manifesteert, tot een opmars over de
volle breedte van de geschiedenis. Troeltsch ontvouwt hier een totalitaire
visie op de geschiedenis die voor de universele komprehensieve geschied
beschouwing van een Fichte of een Hegel niet behoeft onder te doen, ja
daar zelfs nog een verborgen verwantschap mee heeft (zie 3.3.4 ).
Niet zonder afhankelijkheid van Rickert wordt nu een nieuwe wending
naar het irrationele noodzakelijk. De apriorische bewustzijnsvorm mag
redelijk zijn, zij is steeds aangewezen op en vervlochten met de konkreet
gegeven inhouden van leven en geschiedenis. Deze inhouden zijn irratio
neel in de zin van „einmalig”, feitelijk, kontingent, onafleidbaar uit een
algemene redewet2. Het samengaan van het apriorische-algemenerationele en het historische-individuele-irrationele heet het grondgeheim van heel het leven. Het is ten diepste het raadselachtige probleem
van historische relativiteit en ethische absoluutheid, thans gehuld in het
gewaad van het kriticisme.
So kommt hier das Irrationale in seiner dritten Form zur Geltung die wie die beiden
anderen im Ansätze des Kritizismus schon enthalten ist, in der Form des Ein
maligen, Tatsächlichen und Individuellen, das wohl eine rationale Grundlage
oder ein rationales Element in sich hat, aber überdies doch eine reine Tatsache
und Wirklichkeit ist. Es ist gerade der Vorzug des erfahrungsimmanenten Ratio
nalismus oder des Kritizismus, dasz er diesem Moment neben der allgemein
begrifflichen Rationalität seinen Ort einräumt. Er hat es ihm nur nicht in dem
Umfange eingeräumt, in dem es ihm wirklich zukommt . . . . Der Zusammenhang
des Apriorisch-Rationalen-Allgemeinen mit dem Tatsächlich-Irrationalen-Ein-

1 Psychologie und Erkenntnistheorie 45.
2 Psychologie und Erkenntnistheorie 40.
3 Cf. Ges. Sehr. II 690 sq. Juist de erkenning van de irrationele fakticiteit der werkelijkheid,
waarvan de natuurwetenschappen in de vorming van algemene wetsbegrippen hebben te abstra
heren, geeft T . en Rickert (blijkens het vervolg) de gelegenheid het eigen karakter van de historiewetenschappen te demonstreren: „Denn alles Historische bleibt trotz aller Beziehung auf absolute Werte
irrational und individuell” , Ges. Sehr. II 7 12 .
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maligen ist das Geheimnis der Wirklichkeit und das Grundproblem aller Er
kenntnis.1

Irrationalistisch mag men dit kriticistisch historisme niet noemen. Wel
dringt de macht van het irrationele zich meervoudig op aan Troeltsch:
in de valse schijn en dwalingen van leven en denken (reeds 1.3 .2 ), in de
vrijmachtige daad van het noumenale ik, dat zich in zelfbepalende be
slissingen tot redelijke persoonlijkheid verheft (reeds 2.2.3-), tenslotte
nu ook in de alzijdige kontingente facticiteit der werkelijkheid: deze
irrationele feitelijkheid openbaart zich niet enkel in de natuurlijke, maar
vooral ook in de geestelijke, historische realiteit12 3. Toch is deze drie
dubbele irrationaliteitsgedachte in Troeltsch’ beschouwing geen af
zonderlijke en eigenmachtige tegeninstantie tegenover het kritisch
rationalistische uitgangspunt. Zij is met dit uitgangspunt juist gegeven
en wordt van hieruit gereguleerd en gericht.

3.3

DE

LOGIKA

HEINRICH

VAN
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GESCHIEDENIS

RICKERT

Rickerts logika van de generaliserende en
individualiserende begripsvorming (1)
De wending naar het kriticisme brengt Troeltsch onder het beslag van
de neokantiaanse wetenschapsmethodologie, zoals deze door Windelband
en in het bijzonder door Rickert in zijn grootse studie Die Grenzen der
naturwissenschaftlichen BegriJJsbildung is ontwikkeld^. Vanwege het belang
1 Psychologie und Erkenntnistheorie 48 sq, cf. art. in: Philosophie im XX Jahrhundert 423 sq. Zo ook
Rickert: „Klar musz sein, . . . dasz, wie überall, mein ,Formalismus’ den Sinn hat, gerade das
Irrationale des Inhalts zu seinem Rechte kommen zu lassen” , H. Rickert, Die Grenzen der natur
wissenschaftlichen Begriffsbildung 723.
2 In de historische realiteit wordt het irrationele a.h.w. gekwadrateerd, omdat het feitelijke
(op zich reeds irrationeel) hier produkt is van een handelen uit irrationele diepte. Aldus ontstaan
er individuele, irrationele verbindingen van het feitelijke en normatieve: „Diese Individualität . . .
ist freilich ein Charakteristikum des Endlichen und etwas Irrationales, aber in dieser Irrationalität
(seil: der Geschichte) . . . liegt der ethische Wert der Tat” , Ges. Sehr. II 7 10 , cf. 7 12 .
3 In 1903 verschijnt een art. van Troeltsch: Moderne Geschichtsphilosophie (Ges. Sehr. II 673-728)
als breed opgezette bespreking van Rickerts Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung
(1902). Sedertdien krijgt de methodologie van de geschiedenis bij Troeltsch nog zwaarder aksent
dan aan het einde van de vorige fase (1900) onder druk van de Ritschliaanse neokantianen reeds het
geval was (2 .1.2 ). — Opmerkelijk is, dat Troeltsch, nu zelf neokantiaan, zijn Ritschliaanse op
ponenten, die werkten met het recept van een kausaal-verklarende, zuiver fenomenalistische èn
een daarvan gescheiden praktisch waarderende methode van geschiedschrijving, geen stap nader
komt. De mechanisch-verklarende methode wijst hij als natuurwetenschappelijk terug: hiervan is
(met Windelband en Rickert) de historische denkwijze scherp te onderscheiden, die op haar
manier toch ook fenomenologisch in de zin van empirisch-wetenschappelijk is, cf. Absolutheit des
Christentums 1. Toch is (tweede punt van kritiek !) het fenomenalisme — ook in l.g. zin — weten
schappelijk niet toereikend: de geschiedenis vergt uiteindelijk een geschiedfilosofische en „onto-
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van deze zaak ga ik eerst op de opvattingen van Rickert in.
Rickerts wetenschapsleer gaat uit van het kriticistisch idealisme. De
wetenschappen hebben niet tot taak een bewustzijnstranscendente
werkelijkheid (een werkelijkheid die van ons bewustzijn onafhankelijk
zou zijn) logisch at te beelden in ons bewustzijn, hetgeen ónmogelijk is.
Zij zijn überhaupt niet aangewezen op zulk een werkelijkheid an sich,
doch op de werkelijkheid zoals die in ons bewustzijn gekonstitueerd en
ervaren wordt. Die werkelijkheid hebben ze te analyseren, te ordenen
en te systematiseren teneinde haar voor het logische denken overzichtelijk
te maken. Dit bewustzijnsimmanente standpunt is volgens Rickert (dn na
volging van Kant) het enig mogelijke vertrekpunt voor wijsbegeerte en
wetenschap, het voorkomt een spekulatief-metafysische benadering van
de geschiedenis en laat desondanks de materiële vraag naar de (empirische)
inhoud van de geschiedenis evenzeer als de formeel-logische vraag naar
de methode van haar bestudering volledig open. Vanuit de onderstelde
prioriteit van het bewustzijn heeft hij de eerstgenoemde, formeellogische vraag vooropgesteld1 .
Rickert houdt zich niet op met de omvattende vraag, hoe de ver
schillende wetenschappen de ervaringswerkelijkheid onderzoeken of
zouden moeten onderzoeken. Hij stelt slechts de formele vraag, hoe het
resultaat van onderzoek in begrippen wordt gevat en weergegeven
(„dargestellt”). Dat kan z.i. op twee principieel verschillende manieren
gebeuren: m .b.v. de natuurwetenschappelijke en de historische begrips
vorming. Om nu de eigen aard en plaats van l.g. tegenover het ogen
schijnlijk zo vanzelfsprekend prae van de objektieve exakte natuurweten
schappelijke denkwijze aannemelijk te maken, brengt Rickert de on
vermijdelijke eenzijdigheid van elke wetenschap naar voren, die nauw met
haar doelstelling samenhangt. Deze doelstelling is op haar beurt afhankelijk
van de „extensieve” en „intensieve” onoverzichtelijkheid der werkelijkheid.
Tot in haar nietigste voorwerpen en voorvallen is de werkelijkheid zo
onuitputtelijk wat betreft haar ruimtelijk-tijdelijke uitgebreidheid, zo
rijk aan individuele variëteiten, dat het doel van de wetenschappen niet
anders kan zijn dan een logische omvorming en reduktie. De wetenschappen
willen de werkelijkheid tot meer toegankelijke proporties herleiden en
logische Begründung” op grond waarvan is over te schakelen op een meer spekulatieve „universal
geschichtliche” methode, cf. Absolutheit des Christentums p. X sqq en VIII sqq (nader 3.4.2). In
deze filosofische en metafysische fundering en duiding van de geschiedenis ligt voor Troeltsch als
vroeger (derde punt van kritiek!) de door de Ritschlianen genegeerde brug tot haar praktische
waardering, Absolutheit des Christentums p XI. — Voorstudies van Die Grenzen deed Rickert reeds
voor 1900 verschijnen. Dit verklaart de aanwijsbare invloed van diens geschiedmethodologie in
Troeltsch’ Absolutheit des Christentums.
1 Zo althans in het streng systematisch betoog van Die Grenzen. Op praktische gronden kiest Rickert
in zijn Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft de omgekeerde weg, H. Rickert, Kulturwissenschaft 17 .
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aldus overzichtelijk en beheersbaar maken. Aangezien dit op meer dan
één manier kan geschieden, is hiermee de beperktheid en eenzijdigheid
van iedere wetenschap en wetenschapsmethode gegeven1 .
De gezochte logische vereenvoudiging kan — zoals gezegd — langs
twee uiteenlopende wegen bereikt worden, waarbij de natuurweten
schappelijke weg voor velen de duidelijkste is. De natuurwetenschappen
beogen een vereenvoudigd werkelijkheidsbeeld te verkrijgen door — met
voorbijzien van alle individuele eigenschappenen kwalitatieve bijzonder
heden — het gemeenschappelijke, het algemene in de werkelijkheid in
kaart te brengen. Zo ontstaan typisch abstrakte en algemene, op vele
dingen en verschijnselen toepasbare begrippen.
Het merkwaardige is nu, dat de natuurwetenschappen niet blijven
staan bij begrippen, waarin allerlei door vergelijkend onderzoek gekonstateerde overeenkomstigheden en gelijkmatigheden zijn neer
gelegd. En dat niet zonder reden! Gegeven de onoverzichtelijke menig
vuldigheid van de ervaringswereld is het te enen male uitgesloten op
grond van empirische vergelijkingen uit te maken, hoe veelvuldig,
verreikend en relevant de opgemerkte overeenkomstigheden zijn. Alge
mene overeenkomstigheidsbegrippen, waaronder soortbegrippen, zijn
— als uit ervaring gewonnen — ontelbaar in aantal en beperkt in reikwijdte
en falen dus als middel om de totale ervaring overzichtelijk te maken.
Vandaar dat de natuurwetenschappelijke methode generaliserend is,
maar dan in een specifieke zin van het woord. Zij voert tot begrippen en
oordelen die niet maar algemeen, doch algemccngeldig zijn, tot begrippen
met een wetskarakter, kortom tot natuurwetten. Eerst natuurwetten zijn
principieel onafhankelijk van onvoltooibare empirische vergelijkingen,
kunnen eventueel door analyse van een enkel gebeuren ontdekt worden
en zijn toch (zoals de gravitatiewet) universeel toepasbaar. Natuurwetten
zijn begrensd in aantal en laten zich toch in onvoorwaardelijke algemeengeldigheid op de onbegrensde omvang en menigvuldigheid van de em
pirische realiteit betrekken. Wetsbegrippen zijn de aangewezen
middelen om de werkelijkheid voor het denken overzichtelijk te maken
en dat des te meer, naarmate de natuurwetenschappen ze in onderlinge
afhankelijkheid brengen en mogelijkerwijs eens zullen doordringen tot
haar hoogste ideaal: een alomvattende grondwet, die heel de natuur als
een uniform, wetmatig, mathematisch formuleerbaar mechanisme leert
verklaren12.
1 In de visie van de neokantianen hebben de wetenschappen dus een pragmatische spits. Die gedachte
brengt hen, mee door het eerder opgemerkte motief van kontingente irrationaliteit, in de buurt
van het pragmatisme.
2 Zie H. Rickert, Die Grenzen 62 sq, 83 sq.

Overigens is de term „natuurwetenschappelijke” methode niet geheel
adekwaat. Niet alleen de (korporele) natuur maar ook de psychische
verschijnselen, alsmede het geestelijk en maatschappelijk leven van de
mens lenen zich in principe voor deze nomothetische1 , wetmatighedenbepalende methode. Alle verschijnselen zijn logisch te ordenen en te
bundelen in de algemene wetten van de mathematische natuurwetenschap
of van een hieraan methodisch georiënteerde psychologie of sociologie.
Met dit al komt er ruimte voor een andere logische werkelijkheids
benadering, die zich juist wel richt op het bijzondere en unieke, op
het individuele en irrationele12. Dit is de historische of individualiserende
methode. Zij impliceert niet, dat de geschiedwetenschap de objektieve
werkelijkheid met al haar individuele kontrasten en hoedanigheden als
zodanig in de greep kan krijgen. Zelfs het meest miniskule verschijnsel
heeft zoveel elementen, facetten, veranderingen en betrekkingen, dat
het voor het historische denken een mer a boire blijft. Nooit zal de
geschiedenis kunnen navertellen „wie es eigentlich gewesen ist”
(Ranke), nooit is haar methode zonder meer „idio-grafisch” (Windel
band)3. Ook de historikus abstraheert, ook hij zoekt iets relevants in
het heterogene werkelijkheidskontinuum. Hij kiest dat uit, wat er in
en aan de werkelijkheid karakteristiek en waarde-vol is, hij selekteert
volgens bepaalde waardegezichtspunten4. Derhalve heeft de individuali
serende methode, gericht als zij is op algemene waarden, een al even
specifieke zin als de generaliserende methode, gericht op algemene wet
matigheden !
Hiermede is niet gezegd, dat de historikus een waarderingsoordeel
zou moeten geven over de door hem onderzochte werkelijkheid5 ! Als
man van wetenschap zal hij zich moeten beperken tot een feitelijke
weergave van de gang van zaken, zonder praktische waarderingen.
Desondanks kan hij de waarden niet buiten spel zetten. De werkelijke
historische feiten kan hij slechts op het spoor komen, selekteren en
begrenzen m .b.v. de vraag, of ze überhaupt van betekenis zijn t.o.v.
1 Deze term is door Windelband geïntroduceerd, Geschichte und Naturwissenschaft (1894).
2 Irrationeel voorzover het in geen algemeen begrip te vatten is, Die Grenzen 226. Uiteindelijk schiet
elk begrijpen tekort tegenover de onbegrensde komplexiteit van de feitelijke werkelijkheid. Ook
in die (omvattende) zin zou niet alleen T. (3.2.4), maar ook Rickert de werkelijkheid irrationeel
kunnen noemen, cf. H. Rickert, Der Gegenstand der Erkenntnis SS4 3 Ook deze term stamt uit de boven gememoreerde rektorale oratie van Windelband in Straatsburg,
1 894. Bij T . komt niet uit de verf, dat deze term op Rickerts standpunt aan bedenkingen onder
hevig is ; vgl. Ges. Schr. II 694 met Rickerts Die Grenzen 29^.
4 Cf. H. Rickert, Die Grenzen 319 .
5 Delfgaauws opmerking, dat de geesteswetenschap volgens de Badense School noodzakelijk
„wertend” tegenover de konkrete werkelijkheid staat, is strijdig met de grondgedachte van de
kantiaanse en neokantiaanse wetenschapsleer, cf. B. Delfgaauw, De wijsbegeerte van de twintigste eeuw
SSl6 6

bepaalde algemene waarden. Welke die betekenis is — , daarover heeft
de theoretikus niet te oordelen. Hij zal de historische objekten slechts
theoretisch op waarden betrekken en dus niet door „praktische Wertung”,
doch enkel door „theoretische Wertbeziehung” het historisch relevante
vaststellen.
Met deze waardebetrokkenheid hangt de typisch historische individu
aliteit ten nauwste samen. Heel de werkelijkheid is individueel, maar
nog niet historisch individueel. Historische in-dividua zijn ondeelbare on
vervangbare eenheden, bezien in het licht van bovenomschreven relatie
tot algemene waarden. Rembrandts „Nachtwacht” is historisch-individueel, ondeelbaar in haar betrokkenheid op een algemene schoonheidswaarde. Iets soortgelijks geldt t.a.v. de Franse revolutie of het optreden
van Napoleon. Hoe men een en ander ook waardeert, de waarderelevantie op zich is buiten kijf en zo ook de mogelijkheid tot individueelhistorische delineatie. Het historische feitenrelaas is gebaseerd op een
„individualisierende, wertbeziehende Begrijfsbildung” . Kortom, de geschied
wetenschap zal anders dan, doch wel op even gedegen wijze als de
natuurwetenschap, het voor haar wezenlijke op algemeengeldige wijze
selekteren en tot een noodzakelijke eenheid verbinden1 .
Overigens valt het historische bij Rickert niet zonder meer in indivi
duele grondeenheden uiteen. Elk historisch individuum laat zich verder
onleden in individuele zin, laat zich anderzijds invoegen in een om
vattender individueel geheel, is bovendien kausaal verbonden (Rickert
kent een specifiek historische, d.w.z. individuele kausaliteit) met andere
individuele totaliteiten en — last but not least — het is zelf geen starre
eenheid doch een dynamisch ontwikkelingskontinuum.
Om inzicht te verkrijgen in wat Rickert onder historische ontwikkeling
verstaat, komt het er slechts op aan — zo zegt hij — het begrip van
het historisch individuele uit te breiden van het simultane naar
het suksessieve12. Historische ontwikkeling is dus niet wording of veran
dering zonder meer, doch een individueel geaarde ontwikkeling. Om haar
als zodanig te begrijpen, moet men ook hier het geheel in ogenschouw
nemen, d.w.z. de ontwikkeling tot aan haar eindpunt volgen. Een histo
rische ontwikkeling is dus eo ipso een teleologische ontwikkeling3.
1 H. Rickert, Die Grenzen 324, 347 sqq.
2 „Es ist nur nötig, den Begriff des historischen Individuums vom Simultanen auf das Sukzessive
auszudehnen, um den Begriff einer rein wissenschaftlich dargestellten historischen Entwicklung zu
erhalten” , H. Rickert, Die Grenzen 429.
3 Rickert bedoelt dit uiteraard niet in^de Hegeliaans-metafysisehe zin van het woord. Het gaat
hem om een objektieve, puur fenomenologische teleologie (cf. E. Troeltsch, Ges. Sehr. II 692),
om teleologische ontwikkelingseenheden die zich binnen de rusteloze stroom van verschijnselen
laten ontdekken en zich door theoretische waardebetrekking laten afzonderen.
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Desgelijks is zij een individueel gelede ontwikkeling1 .
Overzien we dit alles, dan valt op, dat Rickert t.a.v. de historische
methode (evenzeer als t.a.v. de natuurwetenschappelijke) in eerste
instantie wil uitgaan van haarJormeel karakter: ze is een bepaalde logische
operatie, die in principe evenzeer toepasbaar is op de natuur als op de
geest, evenzeer op de korporele als op de psychische en historische ver
schijnselen123. In zoverre is de term „historische” of „geestesweten
schappelijke methode” volgens hem misleidend, even misleidend als de
term „natuurwetenschappelijke methode”3.
Ik moet hier evenwel aan toevoegen, dat Rickert zich met de strikt
formalistische typering van de historische methode niet blijvend
tevreden stelt. Van hieruit wil hij doorstoten naar de historische methode
in engere zin, de eigenlijke methode van de geschiedenisgeleerde, de
methode die toch tot op zekere hoogte rekening houdt met de bijzondere
aard van de historische stoj! De noodzakelijkheid van deze stap wordt
duidelijk, zodra men zich de vraag stelt, waaraan de vakhistorikus de
hem leidende waardegezichtspunten ontleent. Deze waardegezichtspunten zijn geen privébezit! Hij ontleent ze aan de bestudeerde stof
zelf4. De politieke ontwikkelingen van het oude Hellas b.v. kunnen
slechts ontdekt worden als men zich inleeft in en tot theoretisch
gezichtspunt verheft de algemene politieke waarden die toen de mensen
bewogen en dienovereenkomstig in bepaalde partijen en bewegingen
verdeeld hielden. Eerst zo hervindt de historikus de individuele, unieke
kultuurgeledingen, zoals die indertijd vanuit bepaalde „historische
centra” (d.w'.z. vanuit het waardeoordeel van toenmalige mensen of
mensengemeenschappen) werden aangebracht, uitgebouwd en als
essentieel beleefd. Vanuit een ander subjektief gekozen (bv. esthetisch)
gezichtspunt zou heel dit gebeuren een gesloten boek blijven5.
1 Iedere historische ontwikkeling laat zich intern in een reeks van stadia ontleden ten gevolge van
merkbare verschuivingen in haar betekenis t.o.v. de waarde die in het spel is. Zo laat zij zich ook
in externe richting vatten als lid van een nog omvattender ontwikkelingseenheid. Bij de beschrijving
van historische ontwikkelingen plegen bovendien niet-direkt-betekenisvolle verschijnselen als
„sekundair historische individuen” te worden opgenomen teneinde de waarde-volle hoogtepunten
aaneen te rijgen. Langs deze weg kunnen — in Rickerts visie — de historische ontwikkelingsverbanden aaneengesloten worden tot één levende kontinue geschiedenissamenhang, cf. H. Rickert,
Die Grenzen 429 sqq.
2 Zo heeft wel niet elke ster of steen maar zeker het zonnestelsel of de diamant „kohinoor” voor
de mens een algemene waarderelevantie zodat hun „geschiedenis” geschreven zou kunnen worden.
3 Van Peursens opvatting als zou het onderscheid tussen lichaam en ziel bij Rickert voortkomen
uit een verschillende methodologische benadering van éénzelfde gegeven (Filosofische oriëntatie
241) is nu juist datgene wat Rickert (vanuit Kantiaanse onderstellingen) bestrijdt. Een generaliserende
benadering van het zielsleven en een individualiserende benadering van de natuur is z.i. in principe
evenzeer mogelijk als het omgekeerde.
4 H. Rickert, Die Grenzen g i l . Zo ook E. Troeltsch, Absoluthe't des Christentums 3.
5 H. Rickert, Die Grenzen goS sqq, 503 noot.

De leidende gezichtspunten van het historisch exposé zijn dus niet
willekeurig. Ze behelzen de algemene normatieve waarden, zoals deze
binnen een gegeven beschavingskring zijn nagestreefd en gekonkretiseerd
in bepaalde kultuurgoederen. Om die reden kan Rickert de geschied
schrijving niet enkel formeel-logisch bezien als „individualisierende wert
beziehende Begriffsbildung” . De betrokken waarden moeten immers in
de onderzochte stof zelf gelegen zijn. Aangezien de natuur op zich van
waarden verstoken is, zal de historikus zich per slot van rekening toch
hebben te wenden tot de waarde-volle zinverbanden van de kuituur.
Materieel beschouwd is de individualiserende, waarde-betrekkende weten
schap „kultuurwetenschap ”I .
Duidelijk is, dat Rickert zich tegenover de over haar materiaal ge
bogen vakwetenschappen niet in formeel-methodische abstrakties ver
liezen wil. Dat blijkt ook, wanneer hij beklemtoont, dat de omschrijving
van de natuurwetenschappelijke begripsvorming als generaliserend (in
vaststelling van universele wetmatigheden) èn van de historische als
individualiserend (in betrekking op algemene waarden) slechts het
logisch-methodische ideaal aangeven. Het zijn idealen, die moeilijk in
zuivere vorm zijn door te voeren in enige wetenschap. Hij erkent zelfs
recht en noodzaak van allerlei mengvormen en tussenposities (biologie,
sociologie). Dat neemt niet weg, dat juist ook zulke overgangsvormen
in hun hybridische aard slechts kunnen worden verstaan vanuit de
geschetste methodologische polariteit.
Troeltsch schenkt bijval aan Rickerts logika (2)
Deze uitgesponnen beschouwingen van Rickert hebben Troeltsch niet
weinig verder geholpen. Hij heeft de voordelen ervan onmiddellijk in
gezien. Hier is een idealist aan het woord, die vanuit een strikt weten
schappelijk onderzoek naar de logische en kentheoretische onder
stellingen van de empirische geschiedenisstudie de zelfstandigheid van de
geschiedenis en de eigen aard van de historische methode tegenover elk
naturalisme onweerlegbaar vaststelt, zonder dat de geschiedenis direkt
met de hachelijke hypothese van een metafysische ideeën-spekulatie
belast wordt. De zich verbijzonderende en zich onderling verbindende
ontwikkelingssamenhangen worden niet vanuit een mystieke drang der
ideeën doch vanuit de empirische verschijnselen zelf verstaan. Het zijn
de vanuit „historische centra” innerlijke doorleefde objektieve kultuurontwikkelingen in de geschiedenis. De historikus kan en moet zich
voegen naar de geledingen, naar de ontwikkelingspatronen en verbindings1 H. Rickert, Die Grenzen £ io sqq.
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lijnen die de mens zelf op het historische vlak in steeds nieuwe zinvolle
konfiguraties heeft uitgetekend.
Es ist eine vö llig o b jek tive, rein phänom enologische T eleo lo g ie, die m it M eta
physik nichts zu tun hat, sondern nur die Bedeutung hat, die Auslese aus der
U n endlichkeit der Tatsachen und dam it den „historischen B eg riff” zu erm öglichen

(II 692).

Voor Troeltsch is ook van groot gewicht, dat Rickert er in geslaagd
lijkt te zijn aan te tonen, dat de historikus op een objektief-wetenschappelijke wijze te werk kan gaan zonder de levende historische
realiteit te rationaliseren. Rickert deelt immers de opvatting van
Troeltsch, dat de werkelijkheid in de onbegrensde verscheidenheid van
feitelijke gegevens en kwalitatieve verschillen volstrekt individueel en
irrationeel is, — een individualiteit en irrationaliteit die door de formeellogische, naar waardebetrekkingen selekterende redukties van de
historische methode wel wordt ingegrensd maar niet wordt weggenomen.
De stof blijft als zodanig — ook bij een theoretische betrekking op
algemene en redelijke waarden — zelf individueel en irrationeel van aard.
Hierin komt geen wijziging als Rickert er in tweede instantie toe
overgaat — en ook dat is van belang — de formele met materiële gezichts
punten te verbinden. Ja, de wijze waarop Rickert de bijzondere aard van
het historische materiaal in cirkulatie om „historische centra” geschetst
heeft, geeft Troeltsch gelegenheid tot het leggen van een extra aksent.
De geschiedenis is z.i. immers óók irrationeel als produkt van het
irrationele vrijheidshandelen van de mens (3.2.3). Elke beschaving wordt
geboren en gedragen door de wilskracht van noeste kultuurvormers,
die in een voorredelijke vrijheid (zonder logische dwang) zich geven aan het
grootse visioen van bepaalde redelijkheidsidealen en dienovereenkom
stig, doch in vrije verantwoordelijkheid — de historische werkelijkheid
bouwen en transformeren. Met behoud van de streng wetenschappelijke,
waarde-betrekkende begripsbepalingen van de historika ziet Troeltsch
in Rickerts leer dus zelfs ruimte voor de erkenning van de irrationeelaktivistische wortel en werkingen van het historische levensproces.
Denn alles H istorische bleibt trotz aller Beziehung au f absolute W erte irrational
und ind ivid u ell. Das ist M enschenlos und M enschenw ürde (II 71 2)1.

Kritiek op Rickerts formalisme en
psychologiebegrip. Wilhelm Dilthey (3)
Al betekent Rickerts geschiedlogika voor Troeltsch in menig opzicht
1 Cf. Ges. Schr. II 7 10 .
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„eine Erlösung und Befreiung” (11 7 1 7), toch heeft hij zijn bedenkingen.
Deze raken de eenzijdigheid èn onvolledigheid van Rickerts methoden
leer. Om bij Rickerts eenzijdigheid te beginnen — , Troeltsch aanvaardt
de polair-antithetische gerichtheid van de natuurwetenschap en de ge
schiedenis zoals deze aan de dag treedt in de formeel-logische tegen
stelling van generaliserende versus individualiserende denkwijze. Het is
z.i. echter ondenkbaar, dat deze methodische tegenstelling niet als
zodanig reeds zou korreleren met een inhoudelijk verschil en louter zijn
oorsprong kan hebben in een „Gegensatz der Betrachtungsweisen” . Hoe
kan men dezelfde werkelijkheid (fysisch èn psychisch) kwantificerend
beschouwen in „Kausalgleichung”, d.w.z. in een strikte adekwatie van
oorzaak en gevolg en haar terzelfdertijd genetisch verstaan en verbinden
in „Kausalungleichung” , waarbij kleine oorzaken een nasleep kunnen
hebben van onvoorstelbaar grote historische gevolgen?
Wie ist es möglich den Erfahrungsinhalt zugleich nomothetisch nach dem
Prinzip der Kausalgleichung und der Erhaltung der Energie und dann doch
wieder idiographisch nach dem Prinzip der Individualkausalität der der KausalUngleichung zu verstehen? Sind das wirklich nur zweierlei Betrachtungsweisen
desselben Objektes oder sind das nicht doch Teilungen innerhalb der Objekte,
die zum einen Teil dem ersten und zum anderen dem zweiten Erklärungsprinzip
unterliegen? Ich kann es mir schwer anders vorstellen (II 720).1

Troeltsch ziet in Rickerts leer een stuk formalistische eenzijdigheid.
Zelf heeft Rickert naderhand (zoals te verwachten was) hiertegen te
berde gebracht, dat alle eenzijdigheid wordt opgeheven door de toe
gevoegde thematiek van de „historische centra”12. Deze toevoeging kan
Troeltsch echter niet bevredigd hebben vanuit zijn historistische grondopvatting. Volgens deze zijn de menselijke bewustzijnsapriori’s dynamisch
werkzaam in het empirische en moeten zij eerst uit het laatste worden
afgezonderd. Ook van de logische en methodische wetenschapsapriori’s
mag men dus zeggen, dat zij zich eerst ontplooien en ontdekken laten
in de empirie, d.w.z. in het logische verkeer met ervaringsobjekten, die
a.h.w . een bepaalde methodische exploratie uitlokken en stimuleren
(3.2.2). Zo gezien moet een louter logisch-abstrakte beredenering van
twee mogelijke wetenschappelijke denkhoudingen, die ook nog (in
beginsel) ongedifferentieerd toepasbaar heten op heel de werkelijkheid,
1 Cf. Absolutheit des Christentums p. XI.
2 H. Rickert, Die Grenzen 426, 434, £03, £07, 539 sqq. — Rickert ziet het eigenlijke verschil
met T . gelegen in de door hemzelf verworpen geschiedenismetafysika. Inderdaad spitste de tegen
stelling zich naderhand toe in de mogelijkheid van een geschiedmetafysische intuïtie (6.4).
Voorshands is Troeltsch echter juist sterk onder de indruk van Rickerts „fenomenologische”
aanpak. Deze moet echter gekorrigeerd worden vanuit Troeltsch’ historistische grondovertuiging
(al kan men die ook metafysisch noemen).

zich wel het verwijt van formalistische eenzijdigheid op de hals halen,
juist omdat een materiële kultuuranalyse eerst achteraf wordt toegevoegd.
Zelf blijft Troeltsch vasthouden aan het materiële onderscheid van een
natuurlijk-mechanische (korporele, deels psychische) èn een geestelijkkreatieve werkelijkheid als zijnde van meet aan meebepalend voor het
verschil van beide wetenschappen. De eigenlijke geestelijke werkelijk
heid is van een totaal andere orde dan de natuur. Zij ontspringt aan de
onuitputtelijke ondoorgrondelijke vrijmacht van de menselijke geest (het
intelligibele ik), die souverein ingrijpt in het natuurmechanisme en
daarbinnen hogere, waarde-volle levensinhouden schept (3 .2 .3 ). Vraagt
het natuurmechanisme als zodanig inderdaad om een generaliserende
denkbewerking, de geestelijk-produktieve werkelijkheid spot met door
gevoerde generalisaties en kan ten diepste slechts m .b.v. individuele,
op-waarde-betrokken begrippen verstaan worden.
Dann musz doch wieder der Bereich des Mechanischen gegen den des GeistigProduktiven abgegrenzt werden, und die Formunterschiede der Erkenntnis
weisen auf Sachunterschiede der Gegenstände hin (II 720).1

Tot op zekere hoogte komen deze inzichten overeen met die van de
duitse historikus en kultuurfilosoof Wilhelm Dilthey12. Ook deze heeft
sedert zijn wending naar het neokantianisme in zijn zg. „Kritik der
historischen Vernunft” niet meer vanuit de psychologie doch vanuit de
logika de geschiedenis kentheoretisch gekonstrueerd. Hij heeft de
subjektief-logische bewerking van de historische stof op de voorgrond
gesteld, echter niet zonder deze nauw te verbinden met haar werkelijke
objektieve beleving3.
Overeenkomst met Dilthey blijft er trouwens ook op het stuk van de
psychologie (2 .2 .1). Om nl. het objektieve reële element in de geestes
wetenschappen te honoreren, hield Dilthey vast aan de onmisbaarheid
van een „verstehende Psychologie”, die van de natuurwetenschappelijke,
„erklärende Psychologie” zou zijn te onderscheiden o.a. door haar in
dringende gerichtheid op het historisch objekt. Troeltsch’ gedachten
1 Kende Rickert overgangsvormen tussen de methodologische denkpolen van fysika en historika,
bij T . vindt men deze in feite ook. Hij zal ze m .i. zakelijk rechtvaardigen uit de omstandigheid,
dat de geest opereert binnen, vanuit en in tweekamp met de natuur. De geestelijke werkelijkheid
en de fysisch-psychische natuur zijn bij hem niet te scheiden. Ergens zegt hij, dat de historikus
met de laatste gekonfronteerd wordt niet alleen in de vorm van de fysikale-anthropologische
basisvoorwaarden voor het historisch leven, maar ook in de vorm van typisch psychische grond
krachten en sociologische wetten, die in het historische de stof zijn waaruit, het netwerk waar
binnen het geestesleven op individuele wijze gestalte aanneemt. Om deze individuele geestes
inhouden binnen het algemene is het evenwel de historikus uiteindelijk begonnen, Absolutheit des
Christentums 2 o sq.
2 Ges. Schr. II 720 sq.
3 W . Dilthey, Gesammelte Schriften VII 19 1.
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lopen hiermee parallel, als hij Rickerts nomothetische interpretatie van
cle psychologie eenzijdig acht. Als het waar is, dat het geestesleven zichzelf
in verzet tegen allerlei psychologische konstanten en sociologische grondstrukturen uit eigen vrijheidsbron gestalte weet te geven, dan moet hier
mee een eigenaardige tweezijdigheid, een dubbele motoriek in het
menselijk zieleleven worden erkend, die ruimte vraagt voor een nietkausale, op het geestesleven gerichte psychologie.
Das seelische Leben ist . . . ein geheimnisreiches Doppelwesen, in dem die
schwierigen Begriffe der Freiheit und der Persönlichkeit jedenfalls insoferne eine
grundlegende Bedeutung haben, als die Motivierung aus den höheren Geistes
inhalten niemals die einfache Fortsetzung der begonnenen natürlichen Moti
vierung ist.1

De psychologie is dus voor Troeltsch een kausaal-verklarende nomothe
tische wetenschap, maar niet alleen dat! Zij heeft ook fundamentele
betekenis als een wetenschap die in psychologische zelfanalyse een eerste
terreinafbakening en wezensomschrijving geeft van de geestesscheppingen
in wetenschap, kunst, moraal etc. In deze laatste zin genomen is de
psychologie een aparte wijsgerige discipline, die voorbereidend werkt
voor de transcendentele kenniskritiek, d.w.z. voor de kentheoretische
bepalingen van het normatieve gehalte in het psychologisch ontlede
geestesleven. In dier voege is de psychologie voor Troeltsch „das Eingangs
tor zur Erkenntnistheorie” 12.
Rickert bezeichnet (die Psychologie) . . . rein als nomothetische Wissenschaft
. . . . Ich glaube aber nicht, dasz die Psychologie darin aufgeht und aufgehen
kann. Vielmehr scheint sie mir eine eigene selbständige philosophische Wissen
schaft, die in vieler Hinsicht die Voraussetzung des Transzendentalismus bildet
und auch die von der Logik zu bewältigenden Erfahrungselemente von sich aus
bereits in einer bestimmten Bearbeitung und Verdeutlichung darbietet, die
auf die logische Begriffsbildung ihren Hinflusz haben musz (II 720)3.

Dit psychologiebegrip geeft ons gelegenheid Troeltsch’ geschiedeniskonceptie in ruimer perspektief te plaatsen. In het spekulatieve Idealisme
was het geschiedenisprobleem veelvoudig benaderd vanuit een om
vattende ontologische metafysika. Deze pogingen hadden echter om
1 Absolutheit des Christentums 3 1.
2 Pychologie und Erkenntnistheorie 34.
3 Zoals de psychologie in hfdst. II toegang kon geven tot de metafysika (Moralpsychologie -* Me
taphysik der Ethik; Religionspsychologie —► metaphysische Religionsgeschichte), zo hier — al
thans in eerste instantie — tot de kentheorie. Haar uitwerking, m.n. op het gebied van de godsdienst
psychologie, geeft het vervolg. Van belang is ook de kijk van T. op de „Wissenschaften des inneren
Sinnes” bij Kant. Ook bij Kant ziet hij te dezen „ein Doppelproblem : Sie (seil : die Anthropologie)
musz sowohl die kausale Verknüpfung der , inneren Erscheinungen’ als ihre Beziehung auf die
Freiheit im Handeln der Menschen und im Fortschritt der Geschichte aufzeigen” , Das Historische
in Kants Religionsphilosophie 8 2.
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streeks i 8 jo over heel de linie schipbreuk geleden en aanleiding gegeven
tot onnoemelijke naturalistische geschiedenisinterpretaties in de lijn van
het positivisme van Comte en Spencer. Hiertegenover nu heeft Troeltsch
— zoals wij zagen — gemeend in de lijn van Wundt, Dilthey en Eucken
de geschiedenisfilosofie een eerste aanzet te kunnen geven in de psychologie.
De psychologie leek tot op zekere hoogte haar zelfstandigheid tegenover
het naturalisme waar te maken m .b.v. psychologische en psychometafysische grondkategorieën als persoonlijkheid, individualiteit en hiermee
verbonden ideële vrijheidservaringen1 .
Doch wat doet Rickert thans? Hij levert de psychologie met huid en
haar uit aan het naturalistische, nomothetische denken om in de kentheorie, nader in de tot nu toe verwaarloosde geschiedenislogika, een
nieuwe basis te leggen voor het verstaan van de geschiedenis. Troeltsch
moet Rickert toegeven, dat het gevaarlijk is de geschiedenis te benaderen
vanuit een pure psychologie, omdat de laatste door haar onmiskenbaar
nomothetische kenmogelijkheden altijd voet geeft aan een naturalistisch
expansionisme, hetwelk op den duur het autonome en autokreatieve
leven dooddrukt. Anderzijds gelooft hij — als historist — dat het
autonome en kreatieve niet zetelt in een geïsoleerde transcendentele
geldigheidssfeer, doch zich voortstuwt in de diepte der ervaring en dan
ook bij nader toezien juist door de psychologie moet kunnen worden ont
waard. Daarom schrapt hij haar ook niet weg tegen de kentheorie,
integendeel hij maakt haar tot toegangspoort voor de kentheorie en
beide tezamen (zoals zal blijken) tot openingen voor geschiedfilosofische
en geschiedmetafysische analyses12.
Geschiedfilosofische kategorieën : idee, tendens, analogie en type.
De weg naar ethiek en metajysika (4)
In Rickerts leer van de historische begripsvorming ontdekt Troeltsch
niet alleen formalistische en psychologistische eenzijdigheden, waardoor
de innige betrekking tussen psychologie, kentheorie en geestesweten
schappelijke werkelijkheid uit het oog is verloren, maar ook een notoire
onvolledigheid. De grondbegrippen van individualiteit, samenhang en ont
wikkeling, waarin Rickert de historische realiteit meent te kunnen
1 Zie 2 .2 .1 en 3. 1 . 2 . Dilthey kwam uit een geheel andere wijsgerige hoek dan T . : hij was van
origine een positivist. Hoewel zij elkaar meer en meer naderen in een tweeledig psychologiebegrip,
in een logische benadering van de geschiedenis en in een historistische waardeleer, heeft T. in
Dilthey een voor hem als leerling van Lotze en het romantisch idealisme centrale gedachte nimmer
tot haar recht zien komen: de gedachte van autonome scheppende vrijheid in en tegenover de geschie
denis, Ges. Schr. II ( 1 91 3) 721 , IV (1922) g sq.
2 Cf. Ges. Schr. II 680-688.
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vatten, vragen om een aanvulling met andere centrale kategorieën, m.n.
die van idee, tendens, analogie en type.
Met de introduktie van ideeën wil Troeltsch niet suggereren, dat de
geschiedenis zou opgaan in een ontwikkeling van metafysische ideeën:
ideële doelsamenhangen worden dikwijls door brute feiten doorkruist!
Eigenlijk worden de ideeën hier in het geheel (nog) niet gepousseerd als
metafysische drijfkrachten. Het gaat hem voorlopig alleen nog maar om
de empirische aanwijsbaarheid in de geschiedenis van bepaalde kultuurinhouden, die door vele mensen als iets gemeenschappelijks beleefd en
ontwikkeld worden vanuit een oorspronkelijk ingezette intentie. In die
zin kende Ranke „ideeën” ! Welnu, zulke empirische doelsamenhangen
worden maar niet (dit tegenover Rickert) tot een historische eenheid
gesmeed door theoretische waardebetrekking, neen een eenheid zijn ze
van origine dankzij haar eigen immanente ontwikkelingsgang.
Dieser Begriff der Idee (ist) doch noch nicht erschöpft oder ersetzt in dem Rickertschen Begriff des historischen Individuums. Er charakterisiert diesen letzteren
Begriff doch noch in einer bestimmten Richtung, insoferne ein solches Indivi
duum gerade durch die in der Durcharbeitung sich äuszernde Konsequenz,
durch die Entfaltung der in keimhaften Zwecksetzungen enthaltenen Folgen
historisch zusammengehalten ist (II 722).

Het karakteristieke van genoemde ideeën is, dat ze zich ontwikkelen
volgens een bepaald bewegingspatroon. Ze zoeken zich in de geschiedenis
te realiseren in een zekere teleologische dynamiek, al zijn deviaties niet
uitgesloten en al is de uitkomst nooit zeker, laat staan voorspelbaar.
Vandaar dat Troeltsch de kategorie van de historische tendens in de
geschiedschrijving eveneens onmisbaar acht.
Freilich ergibt sich aus einer derartigen Entwickelung der im Ansatz ent
haltenen Konsequenzen kein streng logisch wirkendes Gesetz, aber es ergeben
sich Tendenzen, die, mannigfach abgelenkt und sich beständig neu orientierend,
doch in einer durch den Ansatz bestimmten Weise zu verlaufen und zur vollen
Realisation zu gelangen streben (II 722).

Waar de ideeën opvallen door overeenkomstige tendenzen in uiteen
lopende kultuursituaties, ontstaat de neiging en mogelijkheid tot ver
gelijking. Hiermee biedt zich voor Troeltsch een derde grondbegrip aan,
t.w . dat van de historische analogie, gegrond op onderlinge vergelijk
baarheid.
Indem . . . eine Mehrzahl solcher Kulturinhalte mit entsprechenden Entwicke
lungstendenzen nebeneinanderstehen, ergeben sich aus der Vergleichung
dieser näher oder ferner verwandten Gebiete vielfache Analogien in dem Verlauf
solcher Tendenzen, die wiederum keine exakt gesetzliche Bestimmung geben,
aber für historisches Verständnis überaus wichtig sind (II 722 sq).
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Het analogiebegrip brengt hem tenslotte op het door Jellinek e.a. ge
hanteerde begrip van het „type” . Hiermee bedoelt men niet een genera
liserend doorsneebegrip of een ethisch ideaalkoncept, doch de gepronon
ceerde, ietwat schematisch overtrokken, saamvattende karakteristiek
van een reeks verwante en analoge kultuursamenhangen. Spreekt Weber
van het „ideaaltypische” , Burckhardt van de „geest” (der Renaissance),
Harnack van het „wezen” (des Christendoms), dan worden er in zulke
begrippen soortgelijke gedachten uitgedrukt. Van dergelijke begrippen
zal de geschiedenislogika zich evenzeer rekenschap hebben te geven als
van het individualiteits- en ontwikkelingsbegrip.
Mit dem Begriff der Analogien aber ist weiterhin der Begriff des Typus in einem
von Rickert nicht beachteten Sinne gegeben, nämlich weder im Sinn des all
gemeinen auf alle Erscheinungen passenden Durchschnitts, noch in dem des
Ideals, sondern in dem Sinne, dasz er gerade das Charakteristische der deutlicher
entwickelten Kulturzusammenhänge in Verläufen und Ergebnissen zu einem
Mittelbegriffe zusammenfaszt, um den die einzelnen wirklichen Erscheinungen
oszillieren (II 723).

Het kan niet Troeltsch’ bedoeling zijn geweest, met de hier gelanceerde
grondbegrippen Rickerts analyses in volledigheid te overtroeven. Hij
heeft deze begrippen naar voren geschoven om een zeer speciale reden.
Ze laten zien, dat de geschiedenis zich in weerwil van haar individuele
verbijzonderingen kenmerkt door een zekere overeenkomstigheid en alge
meenheid. De geschiedenis volgt geen algemeen, natuurwetmatig patroon
— daarin heeft Rickert gelijk. Ze valt echter evenmin in individueelhistorische samenhangen en bewegingen uiteen. Men moet rekening
houden met gemeenschappelijke uitgangspunten, algemene tendenzen,
weerkerende Strukturen en konvergerende doeleinden. De dilemmatiek
van generaliserende versus individualiserende begripsvorming is een
overhaaste simplihkatie. Er zijn kennelijk begrippen, die noch samen
vallen met de algemene begrippen van de natuur, noch met de individuele
van de historie en toch specißek historisch zijn.
Das Spezifische der historischen Begriffsbildung und Abstraktion liegt doch
nicht blosz in der Einzigartigkeit und Unteilbarkeit des jeweils herausgegriffenen
und zusammengeschlossenen einzelnen Wertganzen, sondern auch in jenen
Begriffen des Gemeinsamen, die sich als Analogien, Tendenzen und Typen
äuszern (II 724).

De portee van deze kritiek reikt verder en is in wezen van geschiedfilosoßsch-ethische aard. Zij wil er op wijzen, dat de menselijke geestesin
spanningen zich niet verstrooien in duizend en een richting. Daarmee
zou wel de individualiteit van de geschiedenis zijn gered, maar de mens
reddeloos zijn prijsgegeven aan een gedesoriënteerd waardenrelativisme.

Alle diese Begriffe . . . setzen eine Gemeinsamkeit und Gleichartigkeit alles His
torischen voraus, das den primitiven Dämmerzustand der Prähistorie durchbricht
und von allen Durchbruchspunkten aus grosze Aehnlichkeiten des Auftriebes
zeigt. Es sind keine Naturgesetze und es ist keine dialektische aus dem Ziel
konstruierbare Entwickelung. Aber es ist eine gewisse Einheitlichkeit des
Auftriebes. Diese Einheitlichkeit ist gerade grosz genug um ideell zusammen
hängende Entwickelungen, analoge und zuletzt zusammenmündende Tendenzen,
überindividuelle Gesamtzustände des Geistes und Typen hervorzubringen und
damit auf gemeinsame Ausgangspunkte und gemeinsame Ziele hinzuweisen
(II 723 sq).

Een wijsgerige theorie die haar uitgangspunt neemt in puur individuele
geschiedeniskategorieën, voert onvermijdelijk in het slop. Om deze
reden wil Troeltsch van meetai aan, reeds in zijn methodologie, geestesindividualiteit en geestesgemeenschappelijkheid onverbrekelijk laten
korreleren. De historikus analyseert in individueel gerichte begrippen
de geschiedenis tot in het meest bijzondere detail, doch hij mag de zich
opdringende overeenkomstigheden niet verdoezelen. Het is inzonderheid
aan de geschiedfilosoof om haar in universeelhistorische vergelijking aan
het licht te brengen, dankzij het wezens-, type-en analogiebegrip. In het
aangezicht van „die entnervende Wirkung des relativistischen Historis
mus” moeten de menselijke levenswaarden worden bevochten en be
vestigd op de theoretische grondslagen van een logika van de geschiedenis
'en van de geschiedenisßlosoße. Van de geschiedenislogika is er eerst door
bemiddeling van de laatste, die de eigenlijke banden van het geestesleven
bloot legt een weg naar de ethiek1 . In de veronachtzaming van deze
gemeenschapstrekken schuilt de grote methodologische ontoereikendheid
van Rickerts w e rk !
Es fehlt nur noch an den klaren und sicheren logischen Grundlagen eines solchen
Verfahrens, das auf einer Logik der Geschichte und auf einer solchen der Geschichtsphilosophie beruhen musz und durch die Vermittlung der letzteren zur Ethik hinüberjiihrt.12

Tenslotte zijn deze kategorieën niet alleen aanknopings- en steunpunten
voor de ethiek, maar ook voor de metafysika. Er is voor Troeltsch
reden om aan te nemen, dat ze empirisch èn bovenempirisch zijn, dat ze
verwijzen naar samenhangen in, maar ook naar een (door Rickert ver
sluierde) grond achter de historische ervaring. Ethiek en metafysika
vragen echter om een afzonderlijk verhaal.
1 Ook in zijn Hegeliaanse fase bleek de nadruk op de historische analogie en gemeenschappelijkheidsgedachte direkt samen te hangen met Troeltsch’ anti-relativisme. Daar voerde ze echter
rechtstreeks tot metafysika (2.2.3), hier in eerste instantie tot ethiek. (Af en toe maakt hij ook
nu nog een los gebruik van de trits: kritiek, analogie en korrelatie ( 2 .1.2 ), Ges. Sehr. II 394 en
Das Historische in Kants Religionsphilosophie 84 sq.)
2 Art. Religionsphilosophie, in: Philosophie im XX . Jahrhundert 479 (kursivering door mij, J . KI.),
cf. 480.
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Hoewel Troeltsch beslist geen scheiding zal aanbrengen tussen de
historische en geschiedfilosofische methode of tussen historische en
geschiedfilosofische denkkategorieën, gaat hij beide wel beter uiteen
houden. Dat mag dan wellicht de winst heten van Rickerts eenzijdige
koncentratie op de vakhistorische individualiteits- en ontwikkelingskategorie1 .
Vielleicht hätte ich noch stärker den Unterscheid zwischen der eigentlichen
Historie und der von ihr ausgehenden geschichtsphilosophischen Spekulation
betonen sollen12.

3.4 D E O B J E K T I V I T E I T V A N D E H I S T O R I S C H E M E T H O D E

De apriori s van het kentheoretische Subjekt (1)
Zolang Troeltsch onder de bekoring stond van het Hegelianisme, cirkelde
zijn geschiedenisfilosofie om de vraagstellingen van metafysika en ethiek.
Mee o .i.v. Rickert schort hij deze thans op. Niet de grond en de zin der
geschiedenis maar de methode van haar bestudering vraagt voor alles om
opheldering. Daarbij gaat het haar niet alleen om de aard van deze
methodiek (logika van de geschiedenis) maar ook om haar objektieve
betrouwbaarheid (kentheorie van de geschiedenis). We krijgen te maken
met een geschiedenisfilosofie-nieuwe-stij 1, een kentheoretische geschiede
nisfilosofie, een geschiedenisfilosofie als filosofie van de geschiedenis
wetenschap. Alvorens zich te zetten aan ethisch-metafysische problemen
dient de geschiedfilosofie zich te kwijten van haar kentheoretische taak.
Als het immers waar is, dat de historische methode geen direkt aan
toonbare metafysische objektiviteit bezit, dan moet haar objektiviteit
langs andere weg verzekerd worden. Nu heeft Rickert laten zien, hoe
historische begrippen ontstaan door een theoretische betrekking op
algemene waarden. De vraag of het historisch begrijpen objektief-wetenschappelijk dan wel subjektief-willekeurig is, hangt dus af van de vraag
1 lk mag hier niet onvermeld laten, dat Rickert de door T. gememoreerde begrippen in latere
drukken van Die Grenzen alsnog heeft trachten recht te doen en wel als zg. relatief-historische
begrippen dan wel als „irreale Sinngebilden” , H. Rickert, Die Grenzen, 474 sqq, £49 sqq, 600 sq.
Men behoeft zich niet af te vragen, of T. met een dergelijke interpretatie tevreden zal zijn geweest.
In stee van relatief-historisch of irreëel te zijn, treffen déze begrippen z.i. juist de kern van de
geschiedenis.
2 Absolutheit des Christentums, p. VIII. T. zegt dit t.a.v. zijn art. uit 1900: Historische und dogmatische
Methode, waarin hij een nog ongenuanceerde analyse gaf van de „historische, universalgeschichtliche
Methode” (Ges. Sehr. II 738) en waarin dan ook — geheel anders dan bij Rickert — de analogie
gedachte grondleggend heette (2 .1.2 ). Thans ziet hij scherper, „dasz diese historische Methode
nur a parte potiori, nur unter dem Gesichtspunkt des Gegensatzes (seil: gegen die naturwissen
schaftliche Allgemeinbegriffe), so heiszen darf. Es ist eine auf die Breite des Historischen begrün
dete und von den hierbei zu bildenden Begriffen des Gemeinsamen aus konstruierte Gesamtanschauung” ,
Absolutheit des Christentums p. X (kursivering door mij, J . Kl.).
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naar het bovenwillekeurige karakter van deze algemene waarden. De
ethiek kan hier geen baat brengen. Elk konkreet ethisch waardenschema
is nl. (daarover zijn Rickert en Troeltsch het eens) tijdgebonden, relatief.
Het biedt geen universeel-geldige maatstaf om de historische stof op
indisputabele wijze te selekteren. Hoe moet de objektiviteit van de
geschiedenis dan verdedigd worden?
Ook hier spreekt Rickert voor Troeltsch het verlossende woord.
Rickert poneert, dat men zich ten dezen op een strikt empirisch dan wel
op een wijsgerig standpunt kan stellen. Op het standpunt van de zuivere
ervaring is de historische methode streng objektief te hanteren. De
waarden met behulp waarvan de historikus de stof selekteert zijn aller
minst subjektief. Zij worden immers (zoals we zagen) aan de stof zelf
ontleend, het zijn de waarden die een feitelijke, algemene erkenning
gevonden hebben binnen een bepaalde beschavingskring. Zo hebben de
waarden die zich hechten aan recht en staat, aan wetenschap en kunst,
aan kerk en ekonomie binnen de ontwikkeling van de westeuropesche
beschaving algemene erkenning gevonden en buiten de hieraan ontleende
gezichtspunten om zal geen historikus de betrokken geschiedenis uit de
doeken kunnen doen1 .
Moet de geschiedenis zich met deze empirische objektiviteit tevreden
stellen? Dit zou betekenen, dat er evenveel waarheden zijn als be
schavingskringen. Historische objektiviteit zou betekenen „eine geschicht
lich beschränkte Objektivität". Het zou ook betekenen, dat een „Universal
geschichte” niet te schrijven is, dat de wereldgeschiedenis uiteenvalt in
fragmentarische processen met eigen waardenschema’s en eigen geschiedschrij vingen12.
Het slothoofdstuk van Die Grenzen is een immense poging om de
geschiedwetenschap te ontwringen aan zulke empirisch-historistische in
snoeringen. Anderzijds wil Rickert — meer nog dan Troeltsch — verre
blijven van alle metafysisch-historistische geschiedenisinterpretaties
(waarbij de eenheid der historie en de objektiviteit der historiewetenschap gefundeerd wordt in de eenheid en voortschrijdende zelfkennis van
de totaalgeest o .i.d.). Met de vraag, of men wellicht mag uitgaan van
bovenempirische en bovenwillekeurige kentheoretische waarden, komt dus
alles voor hem op het spel te staan.
Het heeft geen zin het over een nog andere boeg te gooien en te pogen
1 Op het ervaringsstandpunt moeten — aldus Rickert — eerder de resultaten van de natuur
wetenschap subjektief heten, omdat deze werkt met hoogst abstrakte begrippen van nimmer
direkt te ervaren funkties en relaties, omdat zij daartoe de verschijnselen selekteert volgens ge
zichtspunten die al evenmin feitelijk gegeven zijn en omdat zij genoemde verschijnselen verbindt
in natuurwetten, waarvan de universele geldingskracht de ervaring al evenzeer te boven gaat.
2 H. Rickert, Kulturwissenschaft 133 sqq.
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de klip van wenkende en wijkende waarden te omzeilen in de natuur
wetenschap en in een natuurwetenschappelijk georiënteerde geschied
beoefening. Al selekteert de natuurwetenschap haar objekten niet volgens
waardegezichtspunten, naar haar subjektieve zijde — in de ononder
broken voortgang van kennis, onderzoek en zelfkorrektie — gaat ook
deze wetenschap terdege uit van een vermeend absolute waarde: die van
de wetenschappelijke waarheid.
Wie dit eenmaal tot zich laat doordringen, ontdekt nog m eer! Niet
alleen de wetenschap maar heel onze werkelijkheidskennis bestaat bij de
gratie van een waarheidswaarde, (nog algemener) van een laatste ver
plichtende normativiteit. Zonder haar zou elk oordeel en iedere uit
spraak zinloos worden1 .
In de waarheidswaarde als apriori van het kentheoretische subjekt
verrijst voor de man van wetenschap een onontkoombare, objektief
geldige plicht. Het zoeken naar wetenschappelijke waarheid geschiedt
vanuit de vrije, autonome erkenning van wat geldt, wat plicht is voor de
mens. Aan de kennisakt gaat m .a.w. een wil vooraf die in vrije autonomie
zich dat tot wet maakt, wat behoort te zijn. Een autonome wil, die vrij
wil wat hij behoort te willen, is dus een goed waarvan de waarde juist
op theoretisch standpunt onbetwijfelbaar moet heten. Deze wilsautonomie nu, die we niet alleen in de wetenschappen maar ook daarbuiten bij
alle wilsverrichtingen en waarderingen tegenkomen, vooronderstelt een
noodzakelijke betrokkenheid op absoluut-geldige waarden, wat voor waar
den dit ook mogen zijn, verwijst kortweg naar het „unbedingt Guitige”2.
Aldus wil Rickert met het historisme klaarkomen. Waren er slechts
historisch begrensde waarden, dan moesten de historische gebeurtenissen
uitsluitend in theoretische betrekking op zulke relatieve waarden worden
geselekteerd en gegroepeerd. Dan had geschiedschrijving een uiterst be
grensde, schier willekeurige betekenis, een betekenis die niet verder
reikte dan het geldingsgebied van de betrokken waarden. Als echter aan
alle waarderingen een autonome wil ten grondslag ligt, die noodzakelijk
betrokken is op het „unbedingt Guitige", dan geldt dit ook t.a.v. de
waarderingspatronen die zich in de geschiedenis aan ons vertonen. De
historisch gekonkretiseerde waarden zijn geen pure bedenksels geweest,
hoever ook verwijderd van wat wij behoorlijk achten. Ze hebben een
objektieve betekenis, omdat ze in een necessaire relatie staan tot wat
absoluut betaamt. Hiermee acht Rickert aangetoond, dat de historikus,
1 De waarden die hier in het geding zijn mogen niet vereenzelvigd worden met subjektieve wensen
of verlangens van het zg. psychologische ik, die voorwerp van wetenschappelijke (psychologische)
kennis zijn. Het gaat hier om vooronderstelden van kennis en bewustzijn, om apriori’s van het zg.
kentheoretische ik, cf. E. Troeltsch, Ges. Schr. II 707.
2 H. Rickert, Die Grenzen 690, 692, 694.

die juist déze waarden uitkiest als de lijst voor zijn geschiedenisontwerp,
niet bloot willekeurig bezig is. Hij past en groepeert de feiten in een
zinvol en objektief kader.
Natuurlijk kan van geen enkel kultureel kader met recht beweerd
worden, dat hierin de absolute waarheid gegrepen is. In hoeverre enig
historisch kultuurpatroon deze laatste waarde (reeds) genaderd is, zal
altijd een open vraag blijven; welke uiteindelijke zin de wereldgeschiede
nis heeft, zullen we nooit te weten komen, omdat ook het normensysteem
dat wij eventueel vanuit het heden en vanuit onszelf ter toetsing zouden
kunnen aanleggen, inhoudelijk door de geschiedenis bepaald is. Als
theoretische wetenschap behoeft de geschiedenis zich hier ook niet op
glad ijs te wagen. Zij kan en moet werken met de historisch bepaalde
waarden, die binnen een bepaalde kultuurgemeenschap zelf naar voren
zijn gekomen. Voor haar objektief karakter is het voldoende, daarbij
vast te houden aan de formele vooronderstelling, dat er tenminste waar
den zijn die absoluut gelden en waarop onze ervaringswerkelijkheid hoe
dan ook betrokken is1 .
In kernachtige bewoordingen onderschrijft Troeltsch Rickerts vertoog
en stelt zich zodoende niet alleen achter Rickerts opvatting van een waar
devrije teleologische geschiedeniswetenschap, maar ook achter de boven
omschreven objektiviteitsgedachte. Rickert maakt hem op nieuwe wijze
aannemelijk, dat de geschiedenis een zelfstandige ervaringswetenschap
is met een eigen logische begripsvorming èn met een eigen betrouwbaarheidsgehalte, dat niet onder de maat blijft van dat der natuurweten
schappen2. Deze betrouwbaarheid staat en valt (hij geeft het Rickert toe)
— zoals bij elke wetenschap — met deobjektieve geldigheid van een laatste
formele waarde. Wie deze geldigheid in twijfel trekt, trekt de zinvolheid
van menselijk kennen als zodanig in twijfel en treft tenslotte zichzelf.
Die Notwendigkeit der Beziehung alles Wirklichen auf einen letzten Wert . . .
ist . . . das Apriori aller Erkenntnis und das Zentrum des erkenntnistheoretischen
Subjektes, das nur von hier aus all sein Erkennen organisieren kann (II 707 sq).

Geschiedfilosojtsch-ethische en
religieus-metafysische onderstellingen (2)
Toch heeft de objektiviteit van de geschiedenis voor Troeltsch meer
haken en ogen dan voor Rickert. Diens kentheoretische bewijsvoering
1 Zo gezien heeft de geschiedwetenschap een overeenkomstig apriori als de natuurwetenschap.
Ook deze kan als objektieve wetenschap volstaan met de formele vooronderstelling, dat er uni
versele oordelen zijn die absoluut gelden, al kan zij evenmin zeggen, in hoeverre de door haar
geformuleerde natuurwetten dit absolute ideaal reeds genaderd zijn, Die Grenzen 649 sq.
2 Ges. Schr. II 692, cf. Ges. Schr. II ( 1 91 3) 4£o noot, 4 ^ 1.
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is niet geheel waterdicht. Er zijn bepaalde geschiedfilosofisch-ethische en
religieus-metafysische onderstellingen in opgenomen, die bij Rickert
niet voldoende uit de verf komen.
Zo heeft Rickert de aanwezigheid aangenomen van algemene waarden,
die gelden binnen een bepaalde kultuureenheid en waarop de historikus
ter oriëntatie noodzakelijk is aangewezen. Troeltsch ontkent deze niet,
maar voor hem is het wel de vraag, hoe en waaruit deze kulturele
gemeenschappelijkheid in erkenning van gemeenschapswaarden ontstaat,
als anderzijds de kultuurhistorie volstrekt uniek heet te zijn (II 724).
Hier treedt reeds de betekenis van Troeltsch’ komplementaire reeks
geschiedeniskategorieën voor de dag (3.3.4 ). De geschiedenis is indivi
dueel, maar ter zeljder tijd omgrepen door typen, tendenzen en analogieën,
die meer betekenen dan een oppervlakkige aaneensluiting of gelijkenis.
Individualiteit en gemeenschappelijkheid behoren bij elkaar, omdat ze
kennelijk — geschiedßlosoßsch-ethisch gezien — ontspringen aan een
geestelijk eenheidsstreven, dat bij alle verbijzondering gemeenschappelijke
uitgangspunten en verwante idealen kent.
Bedacht dient voorts te worden, dat Rickert de laatste geldigheidsnorm kentheoretisch postuleert vanuit de onderstelde zinvolheid van het
menselijk bewustzijn. Troeltsch gaat hiermee akkoord, maar wijst er op,
dat deze laatste onderstelling zich niet kentheoretisch laat rechtvaardigen
(de kentheorie is omgekeerd juist van haar afhankelijk!). Zij heeft
religieus-metafysische wortels (3 .7 .1).
Was so Zentrum alles Erkennens ist, und was so insbesondere allem geschicht
lichen Erkennen erst Sinn gibt, das musz auch wirklich sein, dasz musz realisiert
werden können. Es ist das freilich ein Glaube und insofern ein religiöser Ge
danke (II 708).

Kantiaanse en neokantiaanse
geschiedbeschouwing (3)
De erkenning van de betrokkenheid van de geschiedenisontwikkeling
op een universeelgeldige waarde, m.n. ook als een typisch religieuze
erkenning, deelt Troeltsch met Kant. Het verschil met Kant is, dat deze
in ontwerpen van zijn geschiedenisfilosofie deze waarde (de morele
vrijheid) rechtstreeks bepalend heeft geacht voor de ordening van de
stof, terwijl Troeltsch met Rickert het ordeningsprincipe aan de em
pirische geschiedenis zelf ontleent en de betrokkenheid op een laatste
objektieve waarde hierbij slechts veronderstellenderwijs een plaats geeft. De
grond van dit verschil laat zich raden. Kant dacht nog het universele
zedelijkheidsideaal van de geschiedenis kentheoretisch te kunnen vast1 82

stellen, terwijl Rickert en Troeltsch zelfs een abstrakte karakterisering
van zijn inhoud uit historistisch oogpunt onmogelijk achten en het omvormen
tot een uiterst formeel en bovenhistorisch beginsel, dat slechts in
individueel-historische waardekonstrukties zich uitwerkt en kenbaar is.
Deze individualisering en dynamisering van de idee in de grote geschiedenis
formaties (3.2.2) wordt bij Kant nergens gevonden1 . Zoals wij zagen,
hielden zelfs Schleiermacher en I legel deze historistische waarheid ten
onder, waar en voorzover zij de idee in de geschiedenis tot haar absolute
realisatie lieten komen.
Overzien wij het geheel, dan is de betekenis van Rickerts opvattingen
voor de historistische geschiedenisbeschouwing ingrijpend geweest. Zo
heeft ook Troeltsch dit gezien. Volgens hem komt Rickerts formalisme
tot op grote hoogte tegemoet aan de theoretische problematiek van de
geschiedenis. De gepostuleerde „leegheid” van absolute waarden voor
komt dogmatische ideeën-fixaties. Zij geelt de historikus ruimte en
vrijheid om de geschiedenis in al haar relatieve en irrationele uitkomsten
onbevangen onder ogen te zien. Zij betekent kortom een geweldige
toenadering van het kantianisme tot een empiristische werkelijkheids
benadering12 3. Maar ook de keerzijde is niet van belang ontbloot. Al
wagen wij ons met onze wetenschap in de empirische wereld van kontingente feiten en bewegende waarden, toch blijft er de betrokkenheid
op een onwankelbare norm der verplichting, een norm die weliswaar
volstrekt formeel maar daarom ook bovenhistorisch en bovenrelatief
is2. Dit inzicht tilt de mens uit het gevang van zijn geschiedenis, heft hem
op uit het moeras der lethargie. Het geeft zijn kennisstreven een objektieve
zin. Het geeft bovendien — zoals zal blijken — een richtpunt aan zijn
zedelijke inspanningen.

3 .£

GESCH IED EN IS

EN

W AARD EETH IEK

De geschiedfilosoßsche waardetheorie (1)
Met zijn overgang naar het kriticisme (3 .1) heeft Troeltsch de kentheorie
de fundamentele taak toegemeten om de apriorische waarden en principes
van het menselijk bewustzijn, zoals deze in individueel-historische ver
scheidenheid zich binnen de ervaring bevinden, door analyse bloot te
leggen (3.2). Ze heeft deze taak ook uit te oefenen t.o.v. de weten
1 Cf. E. Troeltsch, Das Historische in Kants Religionsphilosophie 98 sq noot, 129, 132.
2 Ges. Sehr. II 709; H. Rickert, Die Grenzen 696, 723 noot; cf. E. Troeltsch, Psychologie und
Eerkenntnistheorie 40.
3 Cf. H. Rickert, Die Grenzen 720.
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schappelijke kennis en hier m.n. de methodes van natuur- en geschiedenis
wetenschap (waarin het theoretische waarheidsapriori zich a.h.w.
splitst) uit een te stellen (3.3). De geschiedwetenschappelijke kennis
blijkt in dit verband uitermate gekompliceerd te zijn, omdat ze waardegezichtspunten hanteert die uit de ervaring zelf zijn op te diepen, hetgeen
slechts zinvol is bij te veronderstellen absolute geldigheidsnormen. Dit
kan haar overigens niet deren, omdat ten diepste élke wetenschap, ja
héél het bewustzijn bij nadere beschouwing volgens de kriticistische
grondgedachte stoelt op een apriorische grondidee (3.4).
Wat is het resultaat? Enerzijds hebben we een verscheidenheid van
historische waarden, anderzijds een abstrakte bovenhistorische idee voor
ogen gekregen. Met dit al is er echter nog hoegenaamd geen kijk op,
welke normen en idealen ons in onze situatie met innerlijke verplichting
de weg kunnen wijzen. De historische waarden zijn veelvoudig, tijd
gebonden, relatief en de bovenhistorische idee zweeft ons slechts
formeel als verplichtende drang tot ideaalvorming voor ogen (II 703).
Ethisch gezien hebben we nog geen armslag. Een afzonderlijke studie van
de waarden en normen van de geest met het oog op een aktuele en voor
ons definitieve ideaalvorming is noodzakelijk. Rickerts kritische grond
gedachten moeten vruchtbaar worden gemaakt voor de ethiek als „Lehre
von den letzten Zielen und Zwecken des menschlichen Daseins” (II 552)1 .
Dit klemt temeer, omdat het ethische vraagstuk voor Troeltsch het
kernvraagstuk is van het historisme. Het historisme heeft in het moderne
leven alle waarden losgeschroefd. Toch mag het ons niet elk geestesideaal ontroven! Dat zou een nacht zonder dageraad worden. Precies als
voor 1900 is dus de alles beheersende vraag, of het historisme naast de
rotte vrucht van het relativisme de goede vrucht van een gezonde ethiek
kan opleveren12.
Das Wesen dieser Problemstellung aber ist, dasz die Ethik die übergeordnete und
prinzipiellste Wissenschaft ist (II ££3).

Deze ethiek hangt echter niet meer aan de breekbare steel van metafysisch
1 De ethiek wordt breedvoerig behandeld in het bekende art. Grundprobleme der Ethik, in: Ges.
Schr. II (1902) ££2-673. De betekenis van Rickerts theorie der geschiedenis voor de ethiek geeft
m.n. het art. Moderne Geschichtsphilosophie, in Ges. Schr. II (1903). Het is een vruchtbaarmaking
van Rickerts theorie voor de ethiek, waarbij T. de konkreet-historische waarden geschiedfilosofisch
wil ordenen en ethisch aktualiseren, zoals hij dit ook in zijn Hegeliaanse fase voorstond. Rickert
zelf laat zijn ethiek veel nauwer aansluiten bij de systematisatie van de algemeengeldige waarden,
zij is meer waardefilosofisch dan geschiedfilosofisch. Dit verschil is T. niet geheel ontgaan (II
697), spitst zich echter eerst later toe (£.3.3). De godsdienstfilosofische ethiek breng ik later nog
afzonderlijk ter sprake (3-6.£)
2 Dit dilemma van geschiedfilosofische waarde-ethiek dan wel relativisme keert bij T. onophoude
lijk terug, b.v. Ges. Schr. II 678 sq en art. Religionsphilosophie, in: Philosophie im XX. Jahrhundert
464 sq, 479 sq.
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denken. Dat is het grote verschil met vroeger! Niet de metafysika maar
de kentheorie is immers tot wijsgerige grondwetenschap geworden. De
kentheorie heeft niet alleen de logische mogelijkheid en zelfstandige aard
van de natuurwetenschappen en historiewetenschappen op principiële
wijze vast te stellen, zij heeft ook tot taak de ethiek een logisch-legitieme
plaats te verzekeren.
Die grundlegende Wissenschaft ist die Erkenntnistheorie mit den aus ihr abgeleite
ten logischen Prinzipien. Bei der Anerkennung dieser Prinzipen ergibt sich an
erster Stelle die nomothetische oder naturwissenschaftliche Erkenntnis. Der herbei
unbegriffen bleibende irrationale Rest des Besonderen fordert unter Hinzu
tritt der erkenntnistheoretischen Nötigung zur Wertbildung die idiographischen
oder historischen Wissenschaften. Diese weisen durch ihre Gliederung vermöge
teleologischer Begriffe auf den Begriff des Wertganzen und durch diesen auf
eine dritte Gruppe der Wissenschaft hin, die Normwissenschaften von den
Werten und Normen des Geistes (II 703 sq).1

Het eerste wat nu opvalt is, dat de ethiek met de historiewetenschappen
veel nauwere banden heeft dan met de natuurwetenschappen. Geven l.g.
slechts de speelruimte en externe mogelijkheden van het zedelijke aan,
geheel anders ligt dit bij de geschiedeniswetenschap. Dit komt, omdat
de zedelijke ideaalvorming niet alleen is aangewezen op de abstrakte
geldigheidsidee der kentheorie maar ook op de konkrete inhoud die
zulke idealen moet toevloeien vanuit de geschiedenis12 3. Het konkrete ethos
is altijd een historisch ethos, het „werkelijke” recht historisch recht
etc 3. Omdat elke konkrete norm of maatstaf zich aandient in de para
doxale vervlechting van het feitelijk-gegevene en hetformeel-verplichtende als een synthese van het individueel-historische en het algemeennormatieve vergt elke ethische maatstafvorming de inzet van kentheorie
èn geschiedwetenschap gezamenlijk.
Diese Normbegriffe, in denen sich das bewegende Zentrum des Denkens
überhaupt zeigt, kommen aber in ihrer inhaltlichen Ausgestaltung primär
nur zustande durch Rücksicht auf die geschichtlichen Wertbildungen und haben
1 De geciteerde passage heeft primair betrekking op Rickert, indirekt ook op T . zelf. Wat T.
betreft, geef ik toe, dat in zekere (d.w.z. ontologische) zin de metafysika „grundlegende Wissen
schaft” genoemd kan worden. Logisch gezien gaat het echter ook dan om een metafysika op
kentheoretische basis (3.7).
2 Rickert: „Nur im geschichtlichen Leben können w ir daher die Werte auffinden” , Die Grenzen 703.
3 H. Rickert, Die Grenzen 723. Vandaar, dat Rickert naderhand gezegd heeft, dat men hem n.a.v.
Die Grenzen (eerste druk) „historistische Tendenzen vorgeworfen hat” . Rickert wijst het historisme
meer dan eens af. De vraag is steeds, waarom en in welke zin hij dit doet. Hij kent het historisme als
een „Steckenbleiben im blosz Geschichtlichen” , hetgeen z.i. uitloopt op relativisme, omdat het
zich niet door formele waarden innerlijk laat begrenzen, Die Grenzen 697. Hij kent het ook als
isolering en verabsolutering van historische gegevens (bijv. in de gedachte van het immer unieke
Christendom). Over zulke verabsoluteringen velt hij het m .i. waarlijk historistische oordeel:
„wir können . . . die Geschichte nur durch Geschichte überwinden” , Die Grenzen 736, hetgeen T.
slechts kan beamen, cf. Ges. Sehr. III (1920) 772.

es mit den Naturwissenschaften nur sekundär zu tun, indem diese Spielraum,
Bedingungen und auch Schranken der Zielsetzung zeigen. Die Hauptfrage
ist daher nicht blosz für die Historie sondern für ein prinzipielles Denken über
haupt: welche Verbindung besteht zwischen dem bloszen Begriff von geltenden
Normen überhaupt, dem Hauptergebnis der Erkenntnistheorie, und den tat
sächlichen historischen Wertbildungen, dem Ergebnis historischer Forschung
(11 70 4 )?!

Het ethisch vraagstuk kan dus slechts worden opgelost door de vereniging
van psychologisch-historisch en kentheoretisch onderzoek. We moeten
weten, hoe de kentheoretische waarden zich in de historische werkelijk
heid ontwikkeld hebben en ontwikkelen. Nodig is m .a.w. een geschiedßlosoßsche waardetheorie12.
Deze aanpak van de ethiek is in duidelijk kontrast met de vroeger
gezochte benadering. Toen speelde de empirische, psychologisch
historische ethiek met de metafysika (der ethiek) onder één hoedje en
stond de kentheorie als zelfstandige discipline buiten spel (2 .3.1/2 ).
Thans evenwel oordeelt Troeltsch, dat de weg van het empirische naar
het metafysische moet lopen over kentheorie en waardefilosofie. Anders
gezegd: moraalpsychologie en moraalgeschiedenis vormen wel het em
pirische uitgangspunt, doch hebben haar komplement in een zelfstandig
kentheoretisch onderzoek naar het normatieve gehalte van de ervaring en
beide tezamen geven eerst een geschiedfilosofisch-vergelijkende axiologie
in bovenbedoelde, niet-metafysische zin. Metafysika ontstaat eerst uit de
laatste, dank zij een theoretische grondslagbezinning.
Psychologische, historische und erkenntnistheoretische Erkenntnisse vereinigen
sich zu einer Werttheorie. In dieser Werttheorie werden die metaphysisch
religiösen Grundlagen aufgedeckt, die in ihr enthalten sind (II 5^3).3

De hoofdvraag van de ethiek is wel, hoe aan de geschiedenis ethische
idealen ontleend kunnen worden (I 703, 676). In de geschiedenis heeft
zich nl. een grote verscheidenheid van waarden geldend gemaakt. Dit
mag ons echter niet tot relativistische konklusies verleiden. Er zijn ver
schillende faktoren, die het relativisme ingrenzen. Allereerst herinnert
Troeltsch nu aan het grote formele ideaal van de autonome verplichting,

1 Opmerkelijk zijn ook Rickerts woorden: „Das allgemeinste ethische Prinzip musz unhistorisch ode
vielmehr überhistorisch sein, weil sich aus dem blosz Geschichtlichen ein Wert ebensowenig ableiten
läszt wie aus der Natur. Die Bedeutung des Geschichtlichen fü r die Ethik beginnt erst bei der inhaltlichen
Ausgestaltung des allgemeinsten formalen ethischen Wertes. Sie wird dann aber sogleich sehr grosz
und kann in keiner Weise mit der Bedeutung, welche naturwissenschaftliche Allgemeinbegriffe
eventuell für die Ethik haben, gleichgesetzt werden” , Die Grenzen 720 (kursivering door mij, J. K l.).
2 Art. Religionsphilosophie, in: Philosophie im X X . Jahrhundert 479 sq, Ges. Sehr. II ££3, II 495'.
3 Cf. art. Religionsphilosophie, in: Philosophie im XX . Jahrhundert 483 sq, Ges. Sehr. II 489 sqq.
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hetwelk het mensdom verlicht en (zij het ook met vallen en opstaan)
voorwaarts leidt.
Erstlich ist . . . die unbedingte Nötigung gegeben, alles Erkennen auf einen
letzten Zweck zu beziehen und damit die Sicherheit einer beständigen An
näherung an diesen (II 71 o).

Vervolgens heet het mogelijk en noodzakelijk — doch thans niet uit hoofde
van een geschiedmetafysische spekulatie — ons te voegen in de historische
bewegingsstroom, de kontinuïteit met het verleden (die in een primitie
ver kultuurstadium onbewust werd geëerbiedigd) ook bij rijper kultuurbesef d.m.v. een geschiedfilosofische oriëntatie vast te houden en zo
de reeds gevormde empirisch-bovenempirische waardesyntheses te be
nutten als konkreet voorhanden oplossingsmogelijkheden van het normvraagstuk, als voorbereiding en kanaal voor onze eigen konkretisering
van waarden.
Hier liegen ja auch überall in den bereits fertigen und noch emporstrebenden
historischen Wertbildungen mit ihrem Anspruch auf nähere oder fernere
Beziehung zum notwendigen Zweck bereits Verbindungen der Erfahrung mit
dem Normativen vor, die für die von uns zu vollziehende Verbindungen Vor
arbeiten und Hinweise sein müssen, konkrete Lösungen des Problems, die aus
der uns verborgenen notwendigen Beziehung zwischen Empirischem und
Ueberempirischem hervorgegangen sind, und in deren Kontinuität wir stehen,
um an unserem Teil den Gedanken der Beziehung der Erfahrungswelt auf einen
absoluten Zweck fortzubilden. Diese Fortbildung kann nun aber nur darin
bestehen, dasz wir, die bisherigen Wertbildungen der Geschichte unparteiisch
erkennend, übersehend, vergleichend, sie in eine Stufereihe ordnen (II 708 sq).

Hiertoe nu is een geschiedfilosofische vergelijking en ordening van de
historische waarden nodig. Hoe is zij evenwel mogelijk? Fundamenteel
zijn de analogieën en ajfiniteiten in de geschiedenis. De metafysische ver
antwoording hiervan kan thans later volgen (3.7), logisch en empirisch
zijn ze in elk geval onmiskenbaar. Wat het eerste betreft, het wezen van
het historische denken brengt met zich mee, dat de mens zich in
schijnbaar vreemde geestestoestanden kan inleven. Dus moet elk mens
a.h.w . een mikrokosmos zijn en moeten alle gepositiveerde waarden iets
gemeenschappelijks en analoogs hebben. (Dat is een hermeneutische notie,
die bij Troeltsch nog een belangrijke rol zal gaan spelen.) Voorts is deze
analogie ook empirisch gegeven, dank zij de zich overal opdringende
feitelijke samenhangen en gelijkenissen tussen de waardekonstrukties.
Die hypothetische Anempfindung und die historische Gerechtigkeit . . . be
zeugen, dasz jeder Mensch ein Mikrokosmus ist, der vermöge gewisser Analogien
scheinbar fremde Zustände in ihrem Sinn und Wesen nachverstehen kann, dasz
also die verschiedenen Wertbildungen der Menschheit etwas Gemeinsames
187

haben, das mit innerer Notwendigkeit dazu zwingt, die Werte gegeneinander
abzuwägen.1
Und die Erfahrung zeigt, dasz in der Tat an all diesen Punkten ähnliche Ent
faltungen des Lebensproblems und ähnliche . . . Lösungen vorliegen12.

ln de uitwerking van deze gedachten grijpt Troeltsch terug naar vroeger
gehanteerde argumenten, die ik volledigheidshalve nog even aanstip.
Genoemde waarde-samenhangen doen zich niet alleen voor in de breedte
maar ook in de diepte der geschiedenis, d.w.z. als waardeontwikkelingen
(II 7 1 1 ) . Dit maakt, dat we met een vergelijking van de hoogtepunten van
zulke geestestendenzen kunnen volstaan3. Op grond van menselijke
soortverbondenheid kunnen we ons voorts beperken tot de heden nog
bekende kultuurontwikkelingen4. Bovendien kan blijken, dat onder deze
het aantal originele scheppingen uitermate gering is, zelfs op de hogere
en meer gedifferentieerde geestesniveaus5. Voor de toekomst is dan ook
eerder toenemende koncentratie en konvergentie (en suhordinering)
van de voorhanden krachten te verwachten dan een plotselinge, ethisch
verwarrende explosiejvan nieuwe geestesscheppingen.6 Kortom, als in
vroegere jaren kan de geschiedfilosofie ook nu nog aangewezen heten op
„die Einstellung in die grosze geschichtliche Hauptrichtung”7.
In plaats van metafysische heeft Troeltsch thans echter logisch-kentheoretische aanknopingspunten voor bovenstaande, waardefilosofische explikaties. Het zijn de door grote geschiedenisdenkers gebezigde, door
empirie en hermeneutiek gestaafde begrippen van idee, tendens, analo
gie, wezen e.d., die hier symptomatische betekenis krijgen, die deze
geestesfilosofische uitwijdingen wettigen en aldus fungeren als richting
wijzers naar de ethiek (3.3.4).

De perspektivistische cirkel van het historisme.
De individualiteit der waarden (2)
Het grote struikelblok voor alle geschiedfilosofische ordening ligt
ondertussen in de aan te wenden beoordelingsmaatstaf. Apriorisch valt er
over geen enkele konkrete beoordelingsnorm te beschikken. Empirisch
gegeven normen zijn daarentegen juist in de beoordeling te betrekken.
1 Absolutheit
2 Absolutheit
3 Absolutheit
4 Absolutheit
5 Absolutheit
6 Absolutheit
7 Absolutheit
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des Christentums 46.
des Christentums g l.
des Christentums 48.
des Christentums 49.
des Christentums 49.
des Christentums g 1.
des Christentums $3.

Hoe en vanwaar zal men de geschiedenis kunnen overzien, als er buiten
haar geen archimedisch punt te vinden is?
Deze typische historistische impasse doorbreekt Troeltsch vanuit
zijn — ook binnen het kriticisme gehandhaafd — aktivisme (II 192). Naar
zijn mening springt de gezochte waardemaatstaf binnen de vergelijkende
oriëntering van de geschiedenisfilosofie in een spontane daad naar voren.
Wie zich ethisch geïnteresseerd tot de geschiedenis wendt, zal haar nor
matieve opbrengst bewust of onbewust in verband brengen met de
konkrete eisen en mogelijkheden van het heden en een en ander als
vanzelf aktief verbinden tot een op de idee van laatste waarden gerichte
nieuwe synthese.
Dieser Maszstab wird gebildet, indem wir den geschichtlichen Erwerb und die
lebendige Gegenwart zu einer neuen Synthese zusammenfassen, indem wir der
Geschichte die inhaltlichen Gedanken der Werte des Lebens entnehmen und
das hierbei sich unserem Urteil als maszgebend Bekundende unsererseits und
auf unsere Weise auf die Idee letzter Werte energisch beziehen (II 709).

Dit is een eklatante paradox! Alleen door de waardekonstrukties van
het verleden in een normenskala te ordenen, kunnen we ons er bovenuit
heffen in geloof aan een nieuwe normativiteit en ondertussen onderstelt
deze ordening juist het voorhanden zijn van zulk een normkriterium!
Dat is de weg van geschiedfilosofie naar ethiek vice versa. Het is een
cirkel, waaraan het historisme slechts door zelfbedrog kan denken te
ontkomen, waarin Troeltsch zich echter welbewust begeeft (eigenlijk
reeds 2.2.5-). Wij dienen nu eenmaal het heden te zetten in het perspektief
van het verleden, dat ondertussen eerst vanuit het heden in perspektief
te brengen is. Troeltsch pousseert hier een perspektivisme, dat in wezen
neerkomt op de onderstelling van een vlottend archimedisch punt, een
punt dat steeds weer naar het aktuele heden opschuift.
Alle besonderen Bildungen behalten ihren unwiderhol baren Wert . . . . Immer
aber vermag die universalhistorische Besinnung sich über die von der Historie
erarbeiteten Bilder der gewesenen Wertganzen zu erheben und sie nach einem
innerlich zusammenhängenden Stufengang zu gliedern, in dessen Begriff unsere
eigene Wertbildung sowohl von diesen Beobachtungen abhängig ist als umgekehrt
wiederum ihnen zum Gliederungsmaszstab dient. Diese Paradoxie, diese SubjektObjektivität oder Synthese von Tatsache und Idee ist aus dem Begriff des Maszstabes nicht zu entfernen (II 7 1 1 ).

Deze cirkel is niet te ontlopen, zeker niet door een objektieve ont
wikkelingswet van normen te konstrueren. Dergelijke positivistische of
Hegeliaanse geschiedeniskonstrukties miskennen op zijn minst de boven
bedoelde aktieve, aktuele, irrationele inzet van menselijk handelen in de
geschiedenis. De geschiedfilosofische cirkel tussen het historische en

normatieve is evolutionistisch noch dialektisch te doorbreken. Zij
wortelt in het oerraadsel van alle werkelijkheid, in wat hij als kriticist
thans noem t: de cirkel van psychologisch en kentheoretisch subjekt. In de ge
stelde problematiek komt het er immers op aan het psychologisch
historisch gegevene en kentheoretisch geldende tot elkaar te brengen.
Feit en ideaal, objektiviteit en subjektiviteit, gebeuren en geloof of hoe
men beide ook noemen wil, liggen niet in eikaars verlengde, doch zijn
slechts te verbinden in een kreatieve daad. Dat is Troeltsch’ idee van
de scheppende waurdesynthese.
Es ist der Zirkel zwischen dem erkenntnistheoretischen und dem psychologi
schen Subjekt überhaupt, das Urrätsel aller Wirklichkeit und alles Mensch
lichen, in dem alle andern Rätsel, die Antinomie des Tatsächlichen und des
Geltenden, des beständigen Wechsels und der ewigen Einheit, des kausalen
tatsächlichen Ablaufes und der sich aus ideeller Notwendigkeit bestimmenden
Freiheit, des Pluralismus und des Monismus begründet sind (II 709).

Met dit aktivisme hangt de individualiteit van alle waardesynthese recht
streeks samen. Even uniek en onvervangbaar als de historische waardeformaties in de haar gelukte vereniging van het psychologische en ken
theoretische, in haar konkretisering van het kennistheoretisch ideaal, is
dit ook de momentane waardeformatie, al willen wij haar oriënteren aan
een algemene universeelhistorische ideeëngang. Deze wetenschappelijke
verantwoording kan nl. niet verhinderen, dat de kombinering van ken
theoretisch ideaal en historisch materiaal uiteindelijk altijd rust op de
spits van een individuele beslissing, die mee haar ethische waarde uit
maakt. Het is deze individuele daad, die de cirkel begaanbaar maakt.
Wie alle historischen Wertungen jeweils individuell, unwiederholbar, einzig
artig in ihrer Gestaltung des Wertgedankens waren, so (ist) auch jeder heutige
Versuch einer wissenschaftlichen Verhältnisbestimmung zwischen den tat
sächlichen Wertungen der Geschichte und dem letzten Zwecke ebenfalls eine
individuelle Kombination des gegebenen Momentes . . . . Auch die umsichtigste
Bestimmung bleibt eine individuelle Tat, deren objektive Notwendigkeit letzlich
nur in der Gewiszheit des Urteilenden liegt . . . . Die Synthese des erkenntnis
theoretischen und des psychologischen Subjektes erfolgt jedesmal durch eine
individuelle Ueberzeugungstat, und gerade ihr individueller Charakter gehört
zu ihrem ethischen Wert. Den bezeichneten Zirkel löst nur die Tat auf, aber
die Tat einer gewissensmäszigen Urteilsbildung auf Grund grösztmöglicher
wissenschaftlicher Erkenntnis der Erfahrung (II 7 11 sq).

Historische afhankelijkheid en scheppende vrijheid, historisme en forma
lisme gaan zo hand in hand, ook bij de konstituering van nieuwe waarden.
Vandaar, dat de nieuwe waardemaatstaf historisch relatief is en ons toch
in het geweten verplicht. Het is de aktuele beoordelingmaatstaf tegen
over de geschiedenis en tevens haar aktieve voortzetting. Het is de norm

die de geschiedenis momentaan transcendeert en die achteraf toch niet
meer blijkt te zijn dan een moment in de transcenderende beweging van
de geschiedenis. De innerlijk noodzakelijke vrijheidsdrang in de ge
schiedenis is de eigenlijke vooruitgangs/akor van de geschiedenis. Het
laatste ideaal, de absolute onhistorisch-formele idee der wereld is
onbereikbaar1 , de cirkel blijft gesloten. Doch in en vanuit deze cirkel
baant zich een weg in een oneindige taak en in een onontkoombaar
geloof aan een bovenmenselijke oplossing.
Ist er (seil: dieser Zirkel) aber so als Grundtatsache unseres geistigen Lebens
festgestellt, so ist seiner Konstatierung zugleich die Gewiszheit immanent,
dasz es eine dem Menschen unbegreifliche Auflösung geben müsse, da der
Glaube an eine solche Auflösbarkeit das Apriori der zu seiner Feststellung
überhaupt führenden Denkbarkeit ist (II 709).
In ihm (seil: in diesem Zirkel) (ist) die unbedingte Nötigung gegeben, alles
Erkennen auf einen letzten Zweck zu beziehen und damit die Sicherheit einer
beständigen Annäherung an diesen (II 710 )123.

Dientengevolge maakt Troeltsch’ kultuurbeschouwing een uitgesproken
optimistische indruk, ook na prijsgeving van het Hegeliaanse evolutionisme.
Waar echter de zon der absoluutheid achter de horizon der geschiedenis
is gezonken, komt meer nog dan bij Hegel met diens „Mut des Denkens”
thans alles aan op geloof en strijd, op de daad en de verwachting in het
heden. Dit aktivisme moet meer en meer torsen aan het gewicht van
Troeltsch’ zedelijkheidsoptimisme3 .
Objektieve noodzakelijkheid en scheppende synthese (3)
Ons rest het probleem van de geschiedwijsgerige objektiviteit. Heeft zulk
een aktualistische geschiedenisfilosofie, die scheppend en waarderend
staat tegenover het historisch gebeuren nog iets van doen met het
waardevrij, koel observerend, streng objektief karakter van de weten
schap, zoals door Rickert verdedigd? Bedacht dient te worden, dat
1 Ges. Sehr, II 7 1 2, £81.
2 Desondanks behoudt iedere waardesynthese haar individuele onvervangbare zin in de gevergde
inzet van de menselijke persoon, hetgeen automatische kontinue progressie uitsluit: „Um dessentwillen braucht die Entwickelung nicht das Einzelne zu mediatisieren und braucht sie nicht als
kontinuierliche Wertsteigerung angesehen zu werden”, Ges. Sehr. II 7 1 1 . — Het is de spanning
tussen historische uniekheid en ethische progressie, die reeds het historisme van Herder aankleefde

(0.3.2).
3 De optimistische kijk op de geschiedenis is als zodanig gemeengoed geweest binnen de Kantiaansidealistische traditie, al ging hij soms met reserves (Ranke bv.) of tegenspraak gepaard (Schopen
hauer). Ook de neokantianen zijn van oordeel, dat de kultuurhistorie als vooruitgang gedacht kan
worden, al gaat dan bij Rickert c.s. de waarde-betrekkende in een waarde-filosofische beschouwing
over, cf. H. Rickert, Die Grenzen 72 T. heeft zijn geschiedenisfilosofische ethiek gezien als een
legitieme uitbouw van Rickerts theorieën, Ges. Sehr. II 712.
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Troeltsch zich van meet aan gedwongen zag af te dingen op deze weten
schappelijke objektiviteit (3.4.2). Voorts zal hij zeggen, dat hoe meer de
historische wetenschap verschuift van specialistische detailarbeid via
intuïtief-psychologische en kentheoretische ideeën-analyse naar geschiedwijsgerige totaalbeschouwingen en hieruit resulterende ethische normbepalingen, des te meer subjektiviteit in haar wordt ingebracht1 . Doch
al is de geschiedfilosofie niet meer strenge wetenschap, toch heeft ze
enerzijds een wetenschappelijke basis en anderzijds een innerlijk door
leefbare objektieve noodzakelijkheid. Ten overstaan van de historische
menigvuldigheid van idealen moet zij een subjektieve keuze doen, maar
ze peilt daartoe op de objektieve basis van konsciëntieuze geschiedenis
studies de innerlijk noodzakelijke doelbewegingen in het geestesleven12.
Een en ander heeft veel weg van de metafysische objektiviteitsgedachte
van weleer (2 .2 .J). Toch wil deze konceptie voorshands niet steunen
op een geschiedenismetafysika, doch op een kentheorie van de ge
schiedenis : op een dynamische kenniskritiek en historische kategorieënleer. De kern van het probleem schuilt voor Troeltsch in de vraag, hoe
de subjektieve en objektieve faktoren verbonden moeten worden (II 428).
Zijn antwoord hierop is, dat dit probleem niet theoretisch is op te lossen,
noch in supranaturalistische, noch in abstrakt-rationalistische en zelfs
niet in spekulatief-idealistische trant. De op de redelijkheid der werkelijk
heid gebaseerde geschiedenisspekulatie van Hegel zag in feite haar veel
voudige irrationaliteit (het kwade, kreatieve, kontingente, 3.2) over het
hoofd. Hieruit mag blijken, dat de gezochte verbinding van subjektiviteit en
objektiviteit, die in wezen neerkomt op de verbinding van hetfeitelijk-historischeenalgemeen-normatieve, zich niet laat rationaliseren (II433 sqq).
1 Dit blijkt in een sublieme schets over de wijsgerige onderstellingen van Hamacks (recent ver
schenen) Das Wesen des Christentums. Wezensbepaling — zo laat T . hier zien — is een uiterst gekompliceerde en hachelijke aangelegenheid. Allereerst beoogt zij de intuïtieve, psychologisch
historische afpaling van de wezenlijke kenmerken van een levenskomplex uit alle hierbij betrokken
verschijnselen. T .o.v. het aldus verkregen totaal van rechtgeaarde èn averechtse geestestrekken is
vervolgens nodig de kentheoretische selektie van hun essentie in de zin van hun normatieve kern.
Waar deze kern pleegt te verschuiven, betekent wezensbepaling ten derde het achterhalen van deze
kernbeweging d.m .v. geschiedfilosofische ideeën-ordening. Gegeven de teleologische dynamiek van
deze beweging heeft een en ander zijn spits in de ethische fixatie van het normatieve ideaal (het ideale
wezen). Doch al is dit een kumulatieve reeks van subjektieve abstrakties en vrije keuzedaden, er
blijft gebondenheid aan de objektieve geschiedenisgang, zelfs bij het ethische ideaal ontwerp.
Overigens is dit extra subjektief, omdat het rechtstreeks gaat ingrijpen in de verdere objektieve
ontwikkeling. (Zo zijn mijn positieve of negatieve verwachtingen van het Christendom voor een
hoe gering gedeelte ook meebepalend voor zijn verder verloop!). Vandaar het aktief-ethische
engagement waarop het historisch denken uitloopt: „Wesensbestimmung ist Wesensgestaltung” ,
Ges. Sehr. I I 4 3 1 .
2 Zoiets is uiteraard niet voor een ieder weggelegd, zegt T ., slechts voor de baanbrekers in de
geschiedenis, „die groszen heroischen Seelen” , Ges. Sehr. II 4 3$. Voor de overigen blijft auto
riteitsgeloof min of meer onmisbaar. — Dit is nog steeds de romantisch-idealistische JFiihrer”gedachte!
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Wat dan? Dynamisch-kriticistisch wil Troeltsch voortspinnen aan de
rationele èn irrationele, objektieve èn subjektieve, apriorische èn em
pirische draden van de geschiedenis om beide samen te knopen in de
irrationeel scheppende daad. De laatste is dus te zien als een nieuwe knoop
in de tweeledigheid der historie en dus ook harerzijds niet enkel indi
vidueel en subjektief, doch geladen met een waarachtig stuk objektiviteit.
Door wetenschappelijke overwegingen op weg geholpen, wordt zij uit
eindelijk gemotiveerd vanuit de noodzakelijkheidsdrang die eigen is aan
de in de ontwikkeling werkzame (in Troeltsch’ kategorieënleer erkende)
ideeën.
Die Verknotung (seil: der objektiven und subjektiven Faktoren) . . . kann nie
die Theorie bewirken, sondern nur die lebendige Tat, die hier wie überall
das Objektive und Subjektive trotz seiner theoretischen Unvereinbarkeit ver
bindet und eine aus reicher objektiver Umschau wie aus tiefer Innerlichkeit ge
bildete Verknüpfung mit souveräner Selbstgewiszheit als die allein mögliche
Lösung bezeichnen darf. Es kommt nur darauf an, die beiden zu verknüp
fenden Fäden in vollster Gewissenhaftigkeit und Umsicht zu spinnen. Die
Verknüpfung selbst ist dann eine schöpferische Tat, die nur durch eine ein
leuchtendere und tiefer befreiende Tat widerlegt oder ergänzt und berichtigt
werden kann (II 428).
Jede grosze Gedanken- und Wertbildung ist eine individuelle schöpferische
Tat, die aus dem Besitz und Erwerb der bisherigen Taten hervorgeht, aber
diesen Besitz nach bestem Wissen und Gewissen so fortbildet, dasz in der neuen
Wertbildung der Erwerb der Vergangenheit mit der persönlichen Ueberzeugung, die Notwendigkeit eines in der Entwicklung treibenden Gedankens
mit der persönlichen Erfassung dieses Gedankens, zu einem neuen Ganzen
zusammenflieszen . . . . Das Objektive liegt nicht bereit, um jedesmal einfach
aufgenommen zu werden, sondern es wird jedesmal neu geschaffen und hat seine
Verbindlichkeit in dem Ineinander des historischen Besitzes und der persönlichen gewissensmäszigen Fortbildung und Umwandlung (II 435).

Ik vat kort samen. Beslissend voor Troeltsch’ geschiedfilosofische objektiviteitsgedachte is de grondvoorstelling van de ideële dialektiek van
noodzakelijkheid en vrijheid. Doch deze dialektiek-opvatting kan eigenlijk
nergens tegenaan leunen dan tegen Troeltsch’ historische kategorieën
leer. Als centraal metafysisch grondmotief is zij in elk geval terugge
drongen. Haar is een kriticistisch tegenwicht geboden in de thematiek
van de fakticiteit en irrationaliteit der werkelijkheid, waarop het dialek
tische beweeg der ideeën als op haar inhoud is aangewezen. De samen
bundeling van idealiteit en fakticiteit in het konkreet-historische vraagt
echter (en het kan de geponeerde irrationaliteit der werkelijkheid alleen
maar bevestigen!) om de oorspronkelijke en ondoorgrondelijke inzet
van de „schöpferische Synthese”1 . Wij kunnen konkluderen, dat de ver1 De term „schöpferische Synthese” , door T. in toenemende mate gebruikt, is ontleend aan Wundt,
vgl. bv. W. Wundt, Logik III 268 sq, zie ook E. Troeltsch, Psychologie und Erkenntnistheorie 12 ,
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schillende irrationaliteitsdimensies evenzovele brekingen veroorzaken
in de transparante klaarheid van de genoemde ideeëndialektiek. Dus
doen zij in beginsel ook reeds schaduwen vallen over het objektief
gehalte van alle geschiedfilosofisch-ethische ideaalkonstrukties.
Subjektieve en objektieve ethiek. Wilhelm Herrmann (4)
Tegen de achtergrond van deze kritische waardehlosofie moet de kon
troverse met Wilhelm Herrmann worden bezien, zoals deze voor ons
ligt in Troeltsch’ bekende verhandeling: Grundprobleme der Ethik.
Herrmann kwam voort uit de school van Ritschl. In 1901 verscheen zijn
Ethik, een boek dat in brede kring ingang vond, bij Troeltsch echter
ook — blijkens bovenstaande studie — bedenkingen opriep. Herrmann
oriënteerde zich aan de Kantiaanse wijsbegeerte, niet aan de Badense
(Windelband, Rickert) maar aan de Marburgse richting (Cohen,
Natorp)1 . Scherp verwierp hij alle metafysika2. Zijn Ethik gaat terug op
het streng formele, transcendentele kriticisme van Kant. Zij is opgebouwd
uit de apriorische wilsbepalingen van het zedelijke subjekt — en beoogt
dan ook in principiële zin van de geschiedenis onafhankelijk te zijnT
Zodoende staat ze in lijnrechte oppositie met de historistische grondWel is er inzake het meest algemene ethische uitgangspunt overeen
stemming tussen Herrmann en Troeltsch. Beiden zijn ze tenslotte
geesteskinderen van Kant. Troeltsch kan Herrmann de geldigheid toe
geven van een bovenhistorische absolute grondnorm, welke de mens zich
in autonome verplichting toeëigent vanuit een zuiver zedelijke gezind
heid. Alleen legt Troeltsch, door Lotze en Hegel geschoold, nog steeds
een zwaar teleologisch aksent op deze norm (zijn dynamisch kriticisme):
Zij heet het einddoel van de individuele en interindividuele zedelijke
wil („Individual- und Sozialzweck”) en is als zodanig het algemene doel
van de persoonlijkheidsvorming ( 1 .3 .3 ; 2.3.4}.
Betreffs des ersten Punktes ist kein Zweifel, dasz die Ethik mit einer allgemeinen
Analyse des Sittlichen zu beginnen hat, und dasz bei dieser Analyse sich in erster
Linie der rein formale Begriff eines absoluten, notwendigen, durch sich selbst
wertvollen Zweckes ergibt, der im Gegensatz gegen alle Nützlichkeiten und
gegen alle relativen, d.h. verschiedenen Lebenslagen verschieden angepaszten
Absolutheit des Christentums ( 1 9 1 1 2) 45, Ges. Sehr. IV (191 6) 71 0 en III (191 9) 443. Het beginsel,
van de scheppende synthese is bij Wundt nog psychologistisch: de sommatie van psychomechanische
deelfaktoren zou z.i. leiden tot kwalitatief veranderde totaliteiten.
1 Herrmann was zelf hoogleraar in de systematische theologie te Marburg.
2 Cf. Ges. Sehr, il £7 l .
3 Pas waar Herrmann de overgang maakt van de algemene naar de christelijke ethiek, trekt hij als
Kitschliaans theoloog de geschiedenis, althans de „Geschichtlichkeit Jesu” , in het blikveld.
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Lebensbehauptungen, seinen Wert und seine Kraft in einer apriorischen Not
wendigkeit hat, gleichwie er auch eine „Lust” am Notwendigen, d.h. eine ideale
Wertempfindung im Menschen voraussetzt (II 6 16)1.
Er is nichts anderes als der Zweck der Persönlichkeitsbildung, insofern die Persön
lichkeit den aus der Unterwerfung unter unbedingt notwendige Zwecke her
vorgehenden Kern eines höheren, der bloszen Seelennatur, Individualität
und Subjektivität entgegengesetzten und übergeordneten Innenlebens bedeutet.
Damit ist zugleich die individuelle und soziale Seite dieses Zweckes entwickelt,
indem die erstere nichts als die Herausarbeitung des eigenen Persönlichkeits
wertes und die soziale nichts anderes als gegenseitige Anerkennung und Be
förderung des Persönlichkeitswertes aneinander bedeutet (II 617).

Men kan de vraag opwerpen, of het stellen van dit persoonlijkheidsideaal als doel van zedelijk streven wel strookt met de zuiver formele
grondslag van de Kantiaans-kriticistische ethiek. Tweeërlei is echter te
bedenken. Allereerst is Kant zelf begonnen de kategorische imperatief
in deze richting om te buigen en te konkretiseren. En al is deze om
buiging disputabel te achten123, dan nog heeft Troeltsch — dit ten tweede
— tot deze wending ruimer armslag dan Kant, inzoverre de ethiek op
historistisch standpunt over een zuiver formele zedelijkheidsidee zonder
restrikties ook niet kan beweren te beschikken^.
Hoe dit ook zij, van hieruit komt Troeltsch tot de nevenstelling van
een subjektieve en objektieve ethiek. Wat de eerste betreft, begrippen van
deugd en plicht als waarachtigheid, dapperheid, zelfbeheersing, kuisheid
enerzijds en naastenliefde, gerechtigheid, dankbaarheid en trouw ander
zijds kunnen z.i. uit het bovengenoemde individuele en sociale zedelijkheidsideaal worden „afgeleid” of „gekonstrueerd” . Het lijkt er op, dat
met deze afleidingsmogelijkheid heel de subjektieve ethiek aan het for
malisme van Herrmann tegemoet komt en zich weet los te werken uit
haar gebondenheid aan de geschiedenis. Een punt om straks nader te
bekijken!
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1 We treffen hier weer het specifiek morele lustgevoel (Lotze!). T . kan hier uiteraard beter mee
uit de voeten dan Kant, voor wie alle psychologische verschijnselen tot de natuur behoorden. Wel
kende Kant „ein Gefühl der Achtung fürs moralische Gesetz” als „ein moralisches Gefühl” , doch niet
als lustgevoel, cf. Kritik der praktischen Vernunft, Werke IV 195, 198, i£2 (A 133, 1 37, 69).
2 Windelband e.a. hebben opgemerkt, dat deze interpretatie aan de kategorische norm een in
houdelijke bepaling verleent: „Das Gesetz der Gesetzmäszigkeit verwandelt sich in das Gesetz
von der Wahrung der Menschenwürde”, W . Windelband, Geschichte der neueren Philosophie II 124.
3 Reeds thans gaat T . afdingen op het zuiver formeel karakter van de subjektieve ethiek, om van de
objektieve ethiek maar te zwijgen. De historisering van het eigenlijke persoonlijkheidsideaal
— idool van de westers-humanistische wijsbegeerte — zal zich eerst voltrekken aan het einde van
Troeltsch’ leven, doch betekent dan ook volslagen uitzichtloosheid (6.6.6)!
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heit, Ordnung, Gewissenhaftigkeit usw. aus dem sittlichen Individualzweck der
Gewinnung der naturüberlegenen Persönlichkeit und ihrer Behauptung in ihrer
Identität mit sich selbst und ebenso soziale Tugenden wie Nächstenliebe, Ge
rechtigkeit, Nachsicht, Milde, Dankbarkeit, Pietät, Treue usw. als Anerkennung
und Beförderung der fremden Persönlichkeit sowie als Behauptung der zu
ihnen eingegangenen sittlichen Verhältnisse in ihrer Identität mit sich kon
struiert werden können (II 6 1 7 — kursivering door mij, J. Kl.).

De grote kloof tussen beide denkers wordt zichtbaar bij de vraag naar de
mogelijkheid van een objektieve kultuurethiek. Kulturele goederen zijn
volgens Herrmann niet meer dan „gegebene Naturformen” en daarmee
relatieve doeleinden, in wezen zedelijk indifferent. Ze behoren tot de
kategorie van het geoorloofde en bieden slechts de stof voor de zedelijke
plicht. Hooguit vermag Herrmann ze te zien als middel om het natuurlijk
egoïsme alvast ietwat te breken, maar ze reiken z.i. in hun historische
veranderlijkheid nooit tot het niveau van wat uit zichzelf geboden is
(U 59 6).

In deze exklusivistische beperking tot de subjektieve algemeengeldigheidsethiek ziet Troeltsch een vlucht voor de historische kritiek. Zelf
wil hij het historisme niet uit de weg gaan en ook nu in zijn ethiek een
plaats inruimen voor de leer van objektieve goederen. Hij denkt hier
— als in Heft l8gg — aan de 6 levenssektoren van gezinsverband, staat,
maatschappij (produktie- en eigendomsordening), wetenschap, kunst en
religie, die wel een „Naturgrundlage” hebben, doch in historische be
arbeiding t.g.v. een „Heterogonie der Zwecke” (Wundt) zich hiervan
hebben losgemaakt en zo verzedelijkt zijn (11 618 sq, 6 12 , vgl. 2.3.3)Nader beschouwt hij deze goederen — met Rickert en de zijnen — als
typisch historische werkelijkheden die bekleed zijn met ethische norma
tiviteit, als werkelijkheden waarin algemene waarden op objektieve
wijze geïnkorporeerd zijn1 . Het is voor Troeltsch ondenkbaar, dat ge
noemde goederen ons zedelijk onverschillig laten, dat er van deze niet
evenzeer een ethisch appèl op ons uitgaat als van de subjektieve moraalprincipes, dat ze m .a.w. geen objektieve waarde representeren. Ook zij
vergen toewijding en opoffering. Ook zij zijn dienstbaar aan de individuele
en intermenselijke persoonlijkheidsvorming en hebben dus individuele
en sociale waarde. Ook zij gaan met „ideale Lustgefühle” gepaard (II
619). Op een of andere manier moeten dus ook zij toepassingen („An
wendungen”, II 619, 623) zijn van het algemene ethische noodzakelijkheidsbeginsel op de ervaring.

1 Cf. H. Rickert, Die Grenzen 328.

Nur die Anerkennung (hilft), dasz diese Zwecke teilhaben am Charakter des
an sich Notwendigen, dasz sie als Mittel der Persönlichkeitsbildung und daher
als objektive Werte zu bezeichnen sind (II 620).1

Op één punt wordt ogenschijnlijk de analogie tussen subjektieve en
objektieve ethiek doorbroken. Troeltsch ziet geen kans de objektieve
waarden uit het formele noodzakelijkheidsapriori a f te leiden. Ze dienen
zich eenvoudig aan binnen de volkerengeschiedenis en kunnen dus niet
anders dan in de menselijke totaalervaring gekonstateerd en erkend
worden. Een van de eerste stellingen uit Troeltsch’ kentheorie is
trouwens, dat apriorische wetten en waarden zich ontwikkelen in de
geschiedenis en slechts hierbinnen ontdekt er afgepaald kunnen worden.
Maar dan keert de vraag terug, of dit niet evenzeer geldt van de subjektieve
waarden. Zijn deze niet evenzeer empirisch-historisch bepaald?
Het lijkt er soms op, dat Troeltsch de morele deugden zozeer ver
bonden heeft gezien met de autonome idee van zedelijkheid en persoon
lijkheid, dat ze hieruit rechtstreeks afleidbaar zouden zijn en dus formeel
en bovenhistorisch. D itdani.t.t. de kultuurwaarden, die aan de historische
ervaring ontnomen, eerst waarlijk de historiciteit van het zedelijke tot
uitdrukking zouden brengen.
Es ist vielmehr bei dem Kantischen Ausgangspunkt der Analyse stehen zu bleiben,
aus dem Gedanken des autonomen Vernunftzweckes die Gliederung der formalen
Gebote herzuleiten und dann weiterhin die Bestimmung der objektiven Güter
einfach empirisch aus der Geschichte zu entnehmen, in der sie erwachsen und
in der sie in beständiger Arbeit nach ihrem Notwendigkeitskerne herausge
arbeitet werden. Damit kommt auch erst die geschichtliche Auffassung des Sittlichen
zu ihrem Rechte. Sofern es sich lediglich um den Allgemeingültigkeits- und Not
wendigkeitscharakter des sittlichen Zweckes und diese ganz allgemeinen
Grundbedingungen der Persönlichkeitsbildung handelt, ist das Sittliche natürlich
prinzipiell geschichtslos und in den Grundzügen überall identisch (II 623 — kursivering door mij, J. Kl.).

Troeltsch houdt evenwel een slag om de arm. Dat kan hij m .i. ook doen,
omdat de subjektieve geboden wel rechtstreeks ontspringen aan het
ethisch apriori, doch slechts (zoals we zagen) bij zijn „Anwendung” in de
ervaring. (Anders zouden de vele deugden ook nooit kunnen volgen uit
het ene apriori). Hij zegt dan ook, dat de subjektieve regels van de ver
plichtingen door objektieve waarden „erfahrungsmäszig” (II 618) onder
scheiden moeten worden12. Op grond hiervan kan hij deze regels ook aan
1 Bij Kant — zegt T. — staat hier alles onder de ban van de parallellie met het theoretisch transcen
dentalisme (op het theoretische terrein hebben immers slechts subjektieve apriori’s geldingskracht,
II 6 1 7). Inzet van deze diskussie is natuurlijk de neokantiaanse kultuurßlosoße.
2 Z ie ook het komende citaat Ges.Sehr. II 622.
I97

historische schommelingen onderhevig noemen, al zijn deze (i.v.t. de
kulturele verschuivingen) „verhältmäszig gering”. Troel tsch moet
ongeveer bedoelen, dat subjektief-zedelijke normen variabel zijn, voor
zover ze zich met verschil van kracht en klaarheid in de ervaring door
zetten, doch dat ze overigens te na aan het alom geldige zedelijkheidsbeginsel verwant zijn dan dat ze zich binnen de ervaring zouden kunnen
individualiseren in een divergentie van gestalten.
Die Gebote der subjektiven Sittlichkeit, die in diesem allgemeinen Charakter
unmittelbar bei der Anwendung auf die Erfahrung enthalten sind, sind daher
verhältnismäszig geringen geschichtlichen Schwankungen unterworfen, soferne man
sich an die Sittlichkeit innerhalb relativ ausgebildeter Gemeinschaften hält.
Von dieser Seite her hat das Sittliche nur Unterschiede in der Klarheit, Konsequenz
und Stärke, aber keine wesentlichen Gegensätze (II623 — kursivering door mij, J. Kl.).

Het is dus niet Troeltsch’ opvatting, dat de subjektieve geesteswaarden
buiten de historische ervaring om bepaalbaar zouden zijn door geïsoleerd
apriorische deduktie uit het ethische grondbeginsel. Veeleer bedoelt hij,
dat de in de ervaring en in het ethisch spraakgebruik ontwikkelde en te
onderkennen algemene deugd- en plichtsbegrippen als zodanig (dus
zonder het bijzondere verloop der geschiedenis na te gaan) tot dit be
ginsel zijn terug te voeren. Het gaat eerder om een herleiding dan om een
afleiding! De deugden zijn historische, zij het ook (nog) geen historischindividuele applikaties van het normbeginsel1 .
Dat ook de subjektieve ethiek op ervaring betrokken is, springt nog
sterker in het oog bij haar praktische uitwerking. Eerst in het volle
leven wordt een ethiek van beginselen en doeleinden tot werkelijke ethiek
met alle onzekerheid van dien, een onzekerheid die ook de subjektieve
persoonsmoraal niet bespaard blijft. Zagen wij eerder dat de geschied
filosofische ethiek een irrationele wortel heeft, thans blijkt de subjektieve
moraal in konkreto eveneens te wortelen in beraad, vrije keuze en on
doorgrondelijke beslissingsmacht.
Die prinzipielle Analyse . . . musz die in der Erfahrung stattfindenden Anwendungen
verfolgen und auf ihre Hauptklassen und Prinzipien bringen. Aus der geschicht
lichen Gesamterfahrung musz sie diese Hauptgruppen gewinnen. Sie wird dann von
selbst die subjektive und die objektive Ethik unterscheiden und innerhalb der
letzteren wiederum die geschichtlich herausgestellten Hauptzwecke erfassen
lernen. Erst hiedurch wird die Ethik aus der Theorie des allerallgemeinsten
Grundbegriffes, des apriorisch gültigen, unbedingten und einheitlichen Zweckes,

1 Stond T. aanvankelijk een hegeliaanse ethiek voor, waarin de autonome normen algemene „Durchschnittsanweisungen” waren in een geestesstroom die zich nog niet tot konkrete, bijzondere idealen
geïndividualiseerd hadden (2.3.3), deze gedachtengang is hier (zo zou men kunnen zeggen) (neo-)
kriticistisch gerevisioneerd. Ook onder Hegels invloed had T. trouwens uit zijn ethiek de logische
dedukties geweerd.
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der zwar über den Gesamtcharakter des Sittlichen entscheidet, aber eine prak
tische Regelung noch in keiner Weise ermöglicht, zu einer wirklichen Ethik.
Diese wird dann allerdings mit der Beziehung auf die . . . in der Erfahrung heraus
gebildeten Urteile die Sicherheit des Grundbegriffes verlieren und auf die
richtige Abschätzung des jeweiligen Handelns für den Zweck der Persönlich
keitsbildung angewiesen sein . . . . Allein die absolute Sicherheit ist eben über
haupt nur im Grundbegriff, aber nicht in der Anwendung möglich, in der
ja auch Kant schon sich der subjektiven Urteilsbildung des einzelnen, d.h.
einem unberechenbaren Prinzip anvertrauen muszte. Aber diese Unsicherheit
entspricht durchaus der sittlichen Wirklichkeit, die überall zuletzt Wagnis und
Entschlusz ist, beruhend auf Umsicht und Überlegung (II 622 — kursivering
door mij, J. K l.).1

Hoewel alle konkrete waarden empirisch van karakter zijn, is het niet
uit te wissen verschil tussen de subjektief-persoonlijke en objektiefkulturele waarden dus hierin gelegen, dat de betrokkenheid op het
ethisch apriori bij de laatste niet doorzichtig is te maken. Hiermee
hangt samen, dat de subjektieve normen a.h.w. van bovenaf (vanuit het
boventijdelijk zedelijkheidsbeginsel) de geschiedenis hinnendringen, de
kultuuridealen daarentegen van onderuit (vanuit de natuurgrondslag) het
historisch terrein gaan beslaan. Voor de kulturele idealen is de ver
wikkeling in de geschiedenis conditio sine qua non. Losgemaakt van
hun historische kontekst zouden ze inschrompelen tot natuurlijke
attrakties van genot, gewin, geweld, ja inderdaad tot „gegebene Naturformen” (Herrmann). Voor de subjektieve moraal is de historiciteit
minder essentieel. Zij vindt steeds de weg terug naar het grondbeginsel
van de autonomie. Zij oscilleert tussen de bovenhistorische grondnorm
en haar algemene toepassingen in de historie. Uiteindelijk is het echter
zo, dat èn de subjektieve èn de objektieve waarden strekken tot het
grote ideaal van de autonome opbouw der persoonlijkheid. Daarin ligt
haar noodzakelijkheidskarakter, als ook de eenheid der ethiek.

De spanning van historisme en formalisme.
De antinomie van het persoonlijkheidsideaal (^)
Toch blijft de spanning van historisme en formalisme — die zich zo
ergens dan toch slechts daar laat opheffen waar de volstrekte „leegheid”

1 Het in de laatste zinsnede bedoelde beraad baseert zich in de objektieve ethiek op geschied
filosofische vergelijkingen. Deze hebben in de subjektieve ethiek weinig of geen zin. Toch blijft
ook hier een marge van onzekerheid en is het probabilisme, het aanleunen tegen publieke opinie
of zedelijke autoriteiten onontkoombaar.
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van het zedelijke eindideaal erkend wordt1 — Troeltsch parten spelen.
De eigenlijke, historistische lijn is ontegenzeglijk de vroeger geschetste
lijn, die zich zonder enige van tevoren gegeven maatstaf koncentreert in
de cirkel van geschiedfilosofie en ethiek. Deze wordt echter doorkruist
door een gedachtengang, die wel terdege een vooraf gegeven beoordelingsmaatstaf van de geschiedfilosofie kent, hem nl. ontleent aan de persoon
lij kheidsgedachte als de idee van de autonome waardigheid van de mens,
zoals deze reeds door de Renaissance aan het hoofdbestand van de westerse
wijsbegeerte ten grondslag werd gelegd (0 .2 .1). Dit onaantastbare persoonlijkheidsideaal, dat infeite reeds de formele zedelijkheidskategorie van
Kant een meer konkrete inhoud gaf (3.5-.4), kon Troeltsch voorheen sau
veren door de Kantiaanse dualiteit van natuur en persoon (vrijheid) in te
voegen in een Hegeliaanse geschiedenis- en absoluutheidskonstruktie,
waardoor geestelijkheid en vrijheid het niet meer te overtreffen eindsta
dium van de geschiedenis inluidden. Hierdoor had Troeltsch tevens een
globaal geschiedfilosofisch beoordelingskriterium bij de hand (2.3.7).
Het behoeft echter geen betoog, dat bij de inwisseling van de Hege
liaanse absoluutheidsopvatting voor een radikaal formalisme van waarden,
het persoonlijkheidsideaal zijn konkreet gehalte eigenlijk geheel zou
moeten verliezen. Dan rijst er evenwel een fundamenteel bezwaar. Zulk
een ontlediging zou betekenen — gezien de voorgeschiedenis (0 .2 .1) —
dat het historisme zijn eigen grondslag in de westerse denktraditie onder
graaft. Dat zou eerst een wurgende cirkel zijn! Hier stuiten we — naar
ik meen — op de eigenlijke (Troeltsch misschien nog amper bewuste)
oorzaak, waarom hij tot een bovenhistorische of althans bovenindividuele,
algemeengeldige persoonlijkheidsethiek terugkeert! Waar Troeltsch in
déze lijn verder denkt, is de genoemde geschiedfilosofische cirkel door
broken en maakt de ethiek de graad van toenadering tot dit persoon
lijkheidsideaal voor de historische progressie bepalend.
Die Ethik . . . musz die sittlichen Erfahrungsurteile . . . sammeln, klassifizieren
und auf ein System möglichst zutreffender Abstufung ihrer Richtigkeit bringen,
wobei der Maszstab der jeweils geleistete Beitrag zur Tiefe und Kraft der
Persönlichkeitsbildung ist (II 622).

Het politieke ethos (6)
Het zwaartepunt valt op de ethiek als historische goederenleer. De
1 Zo Psychologie und Erkenntnistheorie (3.2.1 e.v.) Men kan stellen, dat in die studie (uit 1905)
historisme en formalisme beter en principiëler vereffend zijn dan in de onderhavige Grundprobleme
der Ethik (uit 1902). Van ontwikkeling kan men echter niet spreken, omdat T. ook later weer terug
zal grijpen op een inhoudelijk persoonsideaal (in de renaissancistisch-humanistische zin van het
woord) en blijft aarzelen dit ideaal aan de vergankelijkheid van de geschiedenisstroom prijs te geven

(6 . 6 .6 ).
2 0 0

subjektieve ethiek is immers, althans in principe, enkelvoudig en
duidelijk. De goederenleer daarentegen levert door de differentiatie en
individuatie van haar doeleinden de eigenlijke ethische knopen op,
knopen die (zoals we zagen) niet anders dan in een geschiedfilosofische
vergelijkings- en ordeningspoging kunnen worden ontward. Hierbij moet
niet alleen antwoord gegeven worden op de vraag naar verloop en vorm
geving van de afzonderlijke geestesdoeleinden, doch vooral ook op de
vraag naar hun samenhang en mogelijke harmonisatie. Het doel van de
geschiedenis is immers niet een abstrakt uniforme idee, doch een
konkreet geleed goederensysteem. Het fundamentele onderscheid van
religie en immanente kuituur is hierin het knellende punt.
Die Hauptprobleme der Ethik liegen daher nicht auf dem Gebiete der subjek
tiven Ethik, das verhältnismäszig einfach ist, sondern auf dem der objektiven
Ethik, das schwierig und verwickelt ist. Sie erfordern einen umfassenden ge
schichtsphilosophischen Horizont, einen Einblick in das Werden und Wachsen
der Kultur und die Herausbildung sittlicher Güter aus der bloszen Kultur . . ..
Erst die Harmonisierung dieser Güter, wie sie jeweils auf den verschiedenen
Stufen sittlicher Bildung sich vollzieht, wird das Wesen der sittlichen Bildung
ausmachen und die verschiedenen Perioden ethisch charakterisieren. Dabei
aber wird sich unter den sittlichen Gütern ein fundamentaler Unterschied
bemerklich machen . . . (II 624).
Das Ziel der Geschichte kann daher überhaupt nicht eine abstrakt einheitliche
Idee oder die Vernunft, sondern nur ein konkret gegliedertes Gütersystem sein.
Die Frage nach der Gliederung dieses Gütersystems wird damit schlieszlich
die Hauptfrage (II 624).

In het goederensysteem van Troeltsch is de moderne staat in eerste
aanzet klassiek-idealistisch gevat als kultuurstaat. Dit betekent, dat althans
op niet-religieus niveau de staat het omvattende principe is van alle
kultuurgoederen. De zelfstandige ontwikkeling van de profaan-kulturele
doeleinden geschiedt binnen het geheel van de staat.
Der moderne Staat und die moderne Kultur (ist) ein Prinzip der selbständigen
Entwicklung der einzelnen Kulturzwecke als autonomer, nach ihrem eigenen
Wesen und Gesetze zu gestaltender Selbstzwecke, die mit der Religion sich
nach bestem Wissen vertragen mögen, aber nicht kirchlichen Gesichtspunkten
untergeordnet werden dürfen.1

Een fris en voor Troeltsch’ verdere ontwikkeling opmerkelijk geluid
geeft naderhand Politische Ethik und Christentum (1904). Troeltsch vraagt
zich af, of de kultuurfilosofische en metafysische staatsbeschouwingen
van het duitse idealisme geen „doktrinäre Kunstwerke der Studierstube
oder abstrakte Prinzipienreiterei” zijn en of staat en maatschappij niet
1 Ges. Sehr. II (1901 ) 185.
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realistisch èn sociologisch benaderd moeten worden. Getuigt het ener
zijds niet van werkelijkheidszin de staat te nemen als naakte machts
instelling, gebaseerd op organisatie en diplomatiek talent, op staatsman
schap, techniek en vooral op een efficiënt militair apparaat (Bismarck)?
Moeten anderzijds de staatkundige verhoudingen en bewegingen niet
sociologisch bestudeerd worden (Max Weber, Georg Jellinek) enmoeten
we niet leren van de theorie van Marx, die de geschiedenis ziet als een
gevecht om de voederbak en de staat als produkt van ekonomische en
maatschappelijke faktoren? Met deze problemen moet z.i. waarlijk
ernst worden gemaakt.
Es ist nun nicht daran zu denken die Wahrheiten preiszugeben, die wir beiden
Erziehungen verdanken. Wir haben durch sie die elementarste Lebensbedingung
des Staats verstehen lernen, und wir haben erkannt, wie der wirtschaftliche
Untergrund unseres Daseins bis in die feinsten Verzweigungen politischer Ideen
und Institutionen, ja bis in die Gestaltungen der geistigen Kultur selbst hinein
reicht . . . . Diese Gedanken müssen mit ihrem wirklichen Ernst uns noch viel
mehr in Fleisch und Blut übergehen als das bisher der Fall ist.1

De grote vraag is uiteraard, of dit politiek „realisme” en historisch
„materialisme” niet vreemd, ja vijandig staan tegenover Troeltsch’
idealistische grondovertuiging. Dit lijkt niet direkt het geval te zijn.
Troeltsch póógt althans deze theorieën — en het wordt een program
voor jaren (zie hoofdstuk IV)! — binnen het idealisme plaats te geven.
Dat geschiedt dan als volgt.
De staat is naar zijn bestemming te zien als kultuurstaat, d.w.z. een
instelling „die Kraft der politischen Idee das Gefäsz und die Vorausset
zung für alles höhere Leben form t”12. De staatsidee is en blijft dus een
zedelijke idee. Zij ontpopt zich evenwel uit de kokon van de natuur,
ontspringt aan de strijd om het biologisch bestaan en het sociaal-ekonomisch belang van de groep. Welnu, in deze aan het idealisme inherente
dialektiek zoekt hij de aanknopingspunten voor een meer realistische be
nadering van het staatsfenomeen.
Der Staat (ist) aus dem natürlichen Flusz und Kampf des Lebens entstanden und
(hat) seine eigene politisch-sittliche Idee hervorgebracht.3

De marxistische en realistische staatsopvattingen bevatten m .a.w. een
mogelijke, doch eenzijdige en voorlopige waarheid, die slechts opgeld
doet, zolang en voorzover de fysische existentie van de staat moet worden
verdedigd of bevestigd. De vraagstukken, verbonden met industriële
1 Politische Ethik 7.
2 Politische Ethik 36.
3 Politische Ethik 36.
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expansie, bevolkingstoename, klasse-tegenstellingen en militaire macht
zijn voor het politieke leven reëel, niet essentieel. Zij raken het natuurlijk
substraat, waaraan het zedelijkheidsleven dialektisch ontspringt. Uit en
boven de massieve onderbouw van elementaire machtsinstinkten en wel
zijnsbehoeften verheft zich de bovenbouw van zedelijke gedachten en
idealen, die niet maar een weerspiegeling doch de eigenlijke zin vormen
van alle inspanningen in de onderhouw en deze voor zelfdestruktie
behoeden.
Damit ist . . . gesagt, dasz es nur eine unserer politischen Unbildung besonders
nötige Wahrheit war, dasz es aber eine Einseitigkeit und nicht die ganze
Wahrheit war. Nur so lange ein Staat die Grundlagen seiner Existenz er
kämpft, ist der Machtgedanke der alles beherrschende. Ist die Macht errungen,
so ist neben der Sorge um ihre Erhaltung und Befestigung doch auch immer
die Frage, wozu ein machtvoller Staat dient und wie er diese Macht gebrauchen
soll . . . . Wenn wir erst leben, so leben wir nicht um der bloszen physischen
Existenz willen, sondern für Gedanken und Ideale. Sie aber müssen dem Staat
seinen letzten Sinn und Wert geben . . . . ‘

Machtsbezit en machtspolitiek zijn derhalve niet onaanvaardbaar, zelfs
gewenst en noodzakelijk. Een en ander moet evenwel zoveel mogclijk
(het kompromis!) vanuit de zedelijke idee bepaald en beperkt worden.
De idee moet zich steeds zuiverder doorzetten, zonder zich ooit geheel
van de stof van natuurlijke of sociale werkelijkheidsverhoudingen te
kunnen bevrijden.
Der viel reichere Inhalt des Staates musz uns wieder zu Bewusztsein kommen
und damit auch die Forderung, dasz der Machtbesitz und die Machtverwendung
des Staates von der unvertilgbaren sittlichen Idee nach Möglichkeit bestimmt
werden musz2.
Der ethische Gedanke bricht sich so häufig an den harten Widerständen realer
Daseinsverhältnisse . . ., dasz . . . selten der ethische Gedanke ganz rein
wird durchgeführt werden können. Das is ja das Härteste am Menschen
schicksal, dasz die Reinheit des Ideals niemals völlig durchführbar ist, dasz dem
Höchsten, was der Geist empfangen, immer fremd und fremder der Stoff sich
anklebt.3

De Staat heeft derhalve een zelfstandige zedelijke idee en wel de idee van
het nationalisme (vaderlandsliefde, gemeenschapseer, trouw aan de vlag).
Toch is het politieke ethos voor Troeltsch hiermee niet uitgeput. De
nationalistische idee laat zich aanvullen en verdiepen door de ideeën van
liberale demokratie èn aristokratisch konservatisme! Demokratie wil in
dit verband zeggen: politieke emancipatie, kultureel gelijkgerechtigd
zijn, internationale rechtsregeling (Kants volkenbondsgedachte !) : idealen
1 Politische Ethik 7 sq
2 Politische Ethik 8
3 Politische Ethik 38 sq.
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die eerst bij de ethische verheffing van enkeling en gemeenschap reali
seerbaar worden. Aristokratisch konservatisme houdt anderzijds in: de
organologische geleding van de staatsmacht en de vrijwillige schikking
binnen een patriarchaal patroon van autoriteiten (Stahl!): denkbeelden
die vanuit de feitelijke „Ungleichkeit der Menschennatur” en vanuit de
historiciteit van iedere gezagsstruktuur noodzakelijk zijn. Deze demo
kratische èn aristokratische gedachten behoren ten diepste bijeen als
ontsprongen aan de religieus-christelijke ethiek. Ze zijn niet de kern, wel een
verrijking en verdieping van het politieke ethos, aldus Troeltsch.
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Men kan ondertussen wel raden, hoe de aksenten zich verdelen. Bij alle
nieuwe geluiden wordt deze religieus verdiepte staatsethiek konservatief1 Politische Ethik io sq.
2 Politische Ethik 24 sqq. — In deze merkwaardige bundeling van demokratische en paternalistische
denkbeelden ligt volgens T. de christelijke inbreng in het staatsideaal. Men kan natuurlijk ook spreken
van de invloed van Idealisme (vgl. Kant) en Romantiek (vgl. Stahl): beide zijn voor Troeltsch’
besef met het Christendom verwant ( 1 . 1 . 2 etc.). Wel is het evangelie apolitiek en de christelijke
ethiek in eerste instantie een strikt private religieuze moraal (met de liefde als centraal motief).
Toch heeft zij een politieke nevenwerking. Als zedelijkheidsreligie is het Christendom nl. bron van
vrijheid en gelijkheid voor de menselijke persoon, als verlossingsreiigie is het een scherpe herinne
ring aan de zedelijke verschillen en gradaties in het mensdom en een blijvende verwijzing naar de
noodzaak van invoeging in de van God gewilde ordeningen van staat, keizer etc. Deze dubbele
christelijke bijdrage is ook thans aktueel, mits ze zich weet te ontdoen van twee haar wezensvreemde
denkbeelden, waar ze eertijds als „christelijke” ethiek op steunde, maar die nu verouderd zijn:
de nivellerende, natuurrechtelijke gelijkheidsidee (die vergeet, dat alleen de zedelijke mens per
soon is) en de verabsoluterende vergoddelijking van de machten (die leidt tot onhistorische ver
starring). Met beide denkmotieven staat het historisme op gespannen voet!
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romantisch uitgewerkt. De zedelijke persoonlijkheid ontwikkelt zich
eerst door schikking in de historische ordeningen e.d .1 .
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Het religieuze ethos (7)
Ondanks haar kultuurpolitieke betekenis gaat de religieuze ethiek zelf het
profane ethos ver te boven. Zij vraagt afzonderlijke aandacht. Troeltsch’
opvatting van religieuze zedelijkheid staat haaks op die van Herrmann.
Herrmann kent alleen de ene, universeel geldige ethiek van de zedelijke
autonomie (3.5.4) en kan dus niet anders dan het christelijk zedelijke
ideaal hiermee vereenzelvigen. De specifiek christelijke inbreng is dan
z.i., dat de christelijke religie door zijn (in Jezus geschonken) Godsgeloof
de mens uit zedelijke onmacht en schuldbesef verlost. Omdat er buiten
het Christendom geen verlossing kan worden aangenomen, ontzegt hij
in een krasse konsekwentie de niet-christelijke religies waarachtig
geloof en zedelijke kracht3.
Troeltsch deelt Herrmanns assimilatie van geloof en verlossing, ver
werpt echter het christelijk geloofsexklusivisme als onhistorisch en ziet
derhalve de verlossende werking en zedelijke kracht van het geloof ook
in de niet-christelijke godsdiensten in analogie aanwezig. Zo komt hij tot
een geheel andere, geschiedfilosofische en godsdiensthistorische op
stelling, die speurt naar de specifieke inhoud van de christelijke ethiek.
Volgens deze opzet is de christelijke ethiek een bijzonder type van
objektieve religieuze ethiek, al acht Troeltsch de subjektieve autonomie
van het zedelijke in het evangelie ondersteld (II 627). De gemeenschap
met God, de Vader van Jezus, is evenwel een objektief godsdienstig goed
van een eigensoortige ontwikkeling en geaardheid, als „Sozialzweck”
naar voren tredend in de broederband van alle Godvrezenden en als
„Individualzweck” in de oneindige waarde van de ziel voor het oog van
de Vader. Dit grote goed en deze geboden van naastenliefde en reinheid
1 Politische Ethik 36 sqq.
2 Politische Ehik 3^ sq.
3 T . heeft in deze gedachtengang een zekere ambivalentie gezien. Herrmanns verlossingsbegrip is nl.
qua inhoud typisch modernistisch: verlossing wordt niet gevonden in de (geloof vergende) zoendood
van Jezus, maar in de bevrijdende werking van het religieuze geloof als zodanig (dit geloof is nl.
verzekerd van God als macht van het goede en van diens vergevingsgezindheid). Qua omvang is
dit verlossingsbegrip echter exklusief christelijk en daarmee van orthodoxe signatuur (geloofs
zekerheid en verlossing ontspringen aan de „Tatsache” van de historische Jezus, nader, aan de on
uitwisbare indruk van diens zedelijk karakterbeeld). Op zijn standpunt kan Herrmann beide stel
lingen slechts kombineren door (nu in strijd met orthodoxie èn modernisme beide!) het religieuze
Godsgeloof als zodanig iets specifiek christelijks te achten. Wat hierbuiten ligt is z.i. bijgeloof.
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van hart zijn als zodanig van een bijzonder karakter1 . Hierin ligt nu ook
de kern van het christelijk ethos en niet in verlossing en meedeling van
zedelijke kracht123.
Het hete hangijzer in de objektieve ethiek is — zoals gezegd — de
divergentie van het politiek-kulturele en religieuze ethos, de „Spaltung”
tussen de ethiek sub specie aeternitatis en die sub specie temporis (II
62 j ), gegrond als zij is in de metafysische konstitutie van de mens (II
66^). Heden ten dage kumuleert zij in de tweespalt van machtsstaat,
kapitalisme, klassenstrijd, techniek, moderne wetenschap en kunst ener
zijds, en een verinnerlijkte, humaan-christelijke religiositeit anderzijds.
Deze tegenstelling — wortel van de huidige krisis van het Christendom
(II 638) — moet overwonnen worden omdat beide bijeen behoren. Het
godsdienstige goed geeft de kulturele doeleinden verrijking en ver
dieping, verschaft hun tevens een eeuwige grond (II 621 ) ; de aardse
doeleinden zijn hunnerzijds „Vorschule” van de religieuze levenszin in
de breking van de natuurlijke wil (II 660). Toch komen we nooit verder
dan een „relative Vereinheitlichung” , een kompromis, een synthese van
idealen, waarbij de aksenten wisselen en vaak als in het individuele
leven verschuiven van natuurlijke bestaansopgaven in de richting van
humane en uiteindelijke religieuze goederen^.

1 Ges. Schr. II 630 sqq, cf. Politische Ethik 36.
2 Religieuze verlossing is er overigens in en buiten het Christendom. De aard ervan is afhankelijk
van en afleidbaar uit het bijzonder karakter van het in zicht gestelde godsdienstige goed (II 64^).
Hoe hoger het Godsgeloof grijpt, hoe hoger m .a.w . het godsdienstige goed gelegen is, des te hoger
is ook de verlossing en vrijkomende energie (II 647). Hoewel niet de eerste en eigenlijke bijorage
tot de moraalontwikkeling, staat de eminente zedelijke kracht van de christelijke verlossing voor
Troeltsch buiten kijf. Ook bij Jezus ging het echter niet primair om verlossing maar om het
goed van de gemeenschap met de Vader, hetgeen een objektieve ideale gestalte kreeg in zijn
prediking van het Koninkrijk Gods. In de spoedige verwachting daarvan werden alle wereldlijke
doeleinden teruggedrongen. Bij Jezus was de verlossing dus sterk eschatologisch. (Ook voor T.
is zij niet enkel in het geloof present, maar zal zij zich vooral ook na dit leven afspelen in een ethisch
en metafysisch gebeuren, Ges. Schr. II 6 £2.) Bij het uitblijven van de parousie was reoriëntatie t.a.v.
de maatschappelijke orde noodzakelijk en toonde zich de vitaliteit en flexibiliteit van het perso
nalistische en niet zonder meer akosmistische Christendom tegenover alle mystisch-kontemplatieve
en quiëtistische godsdienstvormen. Aanpassing aan en inspiratie van de romeins-hellenistische
kuituur was mogelijk. Onder de druk van ontwikkelingen in kuituur- en kerkgeschiedenis bleken
trouwens ook nadien akkomodaties steeds weer noodzakelijk en mogelijk (in de schemata van
natuur-en bovennatuur, persoons- en ambtsmoraal, heiliging van de wereld e.d.). Zo kwam het
Christendom het kulturele ethos ten goede.
3 Cf. Ges. Schr. II 6^8, 663 sqq, Politische Ethik 36. Een en ander komt overeen met 1.4.3 en 2.3.6.
— De praktische uitwerking van het christelijke ethos komt voor rekening van de theologische
ethiek (II £J4). Zij kan hier niet ter sprake komen (cf. 2. 3.1 ). Zie nog H. Benckert, Ernst Troeltsch
und das ethische Problem, m.n. p. 1 1 1 (inhoudsopgave van Heft 1907/1908 over christelijke ethiek).
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De psychologie van de religie. William James (i)
Wat haar centrale intentie aangaat, voegt de godsdienstfilosofie zich als
theorie van godsdienstige waarden geheel binnen het kader van de ethiek
(II 533). In een meer omvattende zin genomen, overschrijdt ze echter
de grenzen der ethiek. Dat was reeds vroeger het geval ( 2 .3 .1). Dat is
nog meer het geval, nu Troeltsch is overgegaan naar het kriticisme en dit
ook tot uitgangspunt van zijn godsdiensttheorie heeft gemaakt'.
De kritische godsdiensttheorie poogt niet op traditionele wijze het
religieuze objekt vast te leggen in een metafysisch Godsbegrip (theologia
naturalis, al of niet geflankeerd door een op openbaring gefundeerde
theologia supranaturalis). Zij zwelgt ook niet in metafysische spekulaties
omtrent loop en doel van de godsdienstgeschiedenis. Zij onderzoekt de
religie allereerst als een gegeven bewustzijnsverschijnsel en kan zodoende
in de pas lopen met het moderne empirische godsdienstonderzoek. Hier
bij gaat zij wel onderscheiden tussen het psychologische en het kentheoretische
in de religieuze ervaring, d.w.z. tussen de religie als een anthropolo
gisch-genetisch verschijnsel èn haar apriorisch-normatieve kern12. Brengt
men de verschuiving van de laatste in het eerste in rekening, dan ont
wikkelt zich bovendien (zoals ook boven bleek) een geschiedßlosoße en
ethiek der religie. Psychologie, kentheorie en geschiedfilosofie der religie
monden tenslotte uit in de godsdienstmetajysika, voorzover hiervan op
kritische grondslag sprake kan zijn.
(Die Religionswissenschaft) zerfällt in Psychologie, Erkenntnistheorie, Ge
schichtsphilosophie und Metaphysik der Religion (II 492)3.

De empirische godsdienstwetenschap is reeds in de afpaling van haar
onderwerp (wat is reeds/nog een religieus verschijnsel?) met godsdienstwijsgerige problematiek belast4. Ook haar methode blijkt voor Troeltsch
1 Ges. Sehr. II 488, 494; art. Religionsphilosophie, in: Die Philosophie im XX . Jahrhundert 423 sqq;
Das Historische in Kants Religionsphilosophie 28.
2 Zie art. in: Die Philosophie im XX. Jahrhundert 426. Vandaar ook de titel van de voordracht
„Psychologie und Erkenntnistheorie in der Religionswissenschaft” .
3 Cf. art. in: Die Philosophie im XX. Jahrhundert 483 sq, Psychologie und Erkenntnistheorie 28.
Reeds in Absolutheit des Christentums begint deze viervoudige gerichtheid zich af te tekenen, p. 94.
(eerste druk p. 100). — Opmerkelijk is, dat T. in Das Historische in Kants Religionsphilosophie deze
viervoudige benadering reeds bij Kant weet aan te wijzen. Ook Kant onderscheidt het psychologisch
historische en kentheoretische in de godsdienst, 22. Kants uitgangspunt ligt echter niet in de psy
chologie doch in de kentheorie der religie, omdat hij het apriorische rechtstreeks uit kentheore
tische overwegingen en postuleringen denkt te kunnen deduceren, 2g. In tweede instantie stuit
ook hij echter op de godsdienstgeschiedenis en onderwerpt haar dan aan een anthropologisch
kausale, een historisch-regulatieve (systematisch-geschiedfilosofische) en — aanduidingsgewijs —
ook aan een metafysisch-spekulatieve beschouwing, 79 sqq, 97 sqq en 118 sqq.
4 Zie art. in: Die Philosophie im XX. Jahrhundert 462.
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niet geheel onproblematisch te zijn. Ja, het is de methode van geschied
wetenschap en psychologie en over de eerste bleek hij voorlopig tot de
nodige klaarheid gekomen te zijn. Van de tweede kan dit evenwel nog
niet gezegd worden. De psychologie is slechts tot op zekere hoogte nomo
thetisch (Windelband, Rickert, 3 .3 .3). Voorzover de mens als vrij
handelend, dat wil ook zeggen als religieus verantwoordelijk wezen,
uittreedt uit de natuur en het verzedelijkingsproces van de geschiedenis
binnengaat, ontsnapt hij aan de nomothetische greep van een fysikalistische
psychologie. De nomothetische benadering van de religie voldoet zo
ergens dan toch slechts bij het anthropologisch onderzoek inzake de
natuurlijke religiositeit van primitieve stamgemeenschappen of bij
volkenpsychologische vergelijkingen van kuiten en mythen. Alle psycho
logische wetmatigheidsredeneringen en ontstaansverklaringen knappen
af, waar het innerlijk leven door autonome vrijheid gereguleerd wordt1 .
Die psychologische Betrachtung wird immer danach streben, die psychischen
Erscheinungen und unter ihnen gerade auch jene Äuszerungen des Normbewusztseins zu einem naturgesetzlichen Zusammenhang zusammenzufassen und
das heiszt dann eben die von der Erkenntnistheorie beschriebenen Tätigkeiten
zu rein psychologischen zu machen. Anderseits wird die Erkenntnistheorie
ihre normativen Tätigkeiten stets lediglich aus ihrer eigenen Notwendigkeit des
Sollens ableiten und sie nie dem Müssen eines psychologischen Zusammenhangs
unterwerfen können. So liegt das Freiheitsproblem mitten in dieser Frage.12

De ban van het positivisme, van de psychofysiologie e.d. moet door
broken worden. Anthropologische, medische en psychopathologische
ontstaanverklaringen zijn niet ter zake als het gaat om de vraag, wat
religie is 3 . Religieuze verschijnselen moeten voor alles u i t z i c h z e l f
verstaan worden dank zij anthropologische bestudering van prehistori
sche godsdienstvormen, onbevooroordeeld onderzoek van de wereld
godsdiensten en bovenal door introspektieve analyse van eigen en
openheid voor andermans religiositeit (zoals model geschied is in het
„Meisterwerk” van William James4. Alleen door empirische analyse en
introspektie, door hierop gebaseerde verzameling, door vergelijking en
ordening, door beschrijving en typering zal de religieuze wereld zich
1 Art. in: Die Philosophie im XX . Jahrhundert 46g, Ges. Sehr. II 493, Absolutheit des Christentums
3 1 sq, 67, p. XI sq.
2 Art. in: Die Philosophie im XX . Jahrhundert 472 sq.
3 Psychologie und Erkenntnistheorie 11 sqq, cf. Ges. Sehr. II 499.
4 Psychologie und Erkenntnistheorie 14. Bij alle bewondering voor James’ Varieties o f religious experience
(hetwelk in 1903 verscheen) houdt T . het voor een eenzijdige studie. Teveel wordt het gevoelsmatig-mystieke op de voorgrond gehaald. Te weinig aandacht is er voor de betekenis van de reli
gieuze voorstellingen, waarmee het „goddelijke” zich nu eenmaal verbindt en daardoor ook voor
de traditie (der voorstellingen), waarlangs het religieuze gevoel zich pleegt voort te planten, p.
16 sq (Nader over mystiek en historisme 3.6.4).
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voor ons ontsluiten. Door psychologische inleving moet ook de vraag
worden opgehelderd, wat de „Formbestimmtheit” van de religieuze ver
schijnselen is, (anders gezegd) wat een verschijnsel tot religieus verschijnsel
maakt1 . Langs deze weg wordt het ook mogelijk het authentiek religieuze in
de historie en prehistorie van de godsdiensten te onderkennen.
Een en ander brengt met zich mee, dat de psychologie van de gods
dienst in de regel empirisch-deskriptief is en tegelijk meer dan dat\ Ze
zoekt klaarheid in de empirisch-bovenempirische vraag naar de mogelijk
zelfstandige en kenmerkende aard van een gegeven levenskomplex, i.c.
van het religieuze. Zodoende werkt de psychologie voorbereidend voor
de kentheorie.
Die eigentliche Aufgabe der Religionspsychologie liegt . . . in der Frage dar
nach, ob die religiösen Zustände innerhalb des Seelengeschehens nur Kombina
tionsformen oder Ableitungen anderer sind, oder ob sie ein eigenes und selb
ständiges Wesen für sich haben, wie das logische Denken, das sittliche Urteil,
die ästhetische Anschauung . . . . Wird das letztere anerkannt, so entsteht die
Aufgabe, ihr charakteristisches Wesen beschreibend zu erfassen und von diesen
Grundzügen aus die Mannigfaltigkeit der konkreten Gestaltungen psychologisch
verständlich zu machen.12

Voor de resultaten van zulk een wijsgerige godsdienstpsychologie kan
Troeltsch naar James, Simmel e.a. verwijzen, zich overigens ook aan
Schleiermacher oriënteren3. In grote lijn komen zulke godsdienst
psychologen tot dezelfde konklusie, nl. dat de religie zich aftekent als
een zelfstandig levensverschijnsel, dat zich ten diepste kenmerkt door
een innerlijke irrationele naief-mystieke beleving van het goddelijke. Dit
goddelijke moet dan verstaan worden als grond van heel de werkelijkheid,
die als zodanig werkzaam is in het psychisch leven van de mens en daar
beslag legt op verstand, gevoel en wil tezamen (2.4.3). Meer periferische
kenmerken zijn gelegen in de ethische en sociale elementen van de
religie en m.n. ook in de religieuze mythe-vorming.
Unter den zentralen (Merkmalen der Religion) erscheint überall der Glaube an
eine unter bestimmten Bedingungen zu erlebende Präsenz des Göttlichen, wobei
der Gedanke des „Göttlichen” selbst überall schon vorausgesetzt ist, und die
davon bewirkte eigentümliche religiöse Gefühls- und Willensbestimmtheit.
Unter den peripherischen erscheinen überall die ethischen und sozialen Elemente
der Religion und vor allem der Mythos, der nicht selbst Religion ist, sondern
nur eng mit ihr zusammenhängt (II493)4.

1 Psychologie und Erkenntnistheorie 1 1 en 1 3, Ges. Sehr. II 489.
2 Art. in: Die Philosophie im XX. Jahrhundert 474, zie 00k 3 .3 .3 .
3 Men denke aan Schieiermachers „slechthinniges Abhängigkeitsgefühl” . Bij T. is de afhankelijkheidsbetrekking noch monistisch, noch eenzijdig als (mystiek) gevoel te verstaan.
4 Cf. Psychologie und Erkenntnistheorie 33 sq; art. in: Die Philosophie im XX. Jahrhundert 473 sqq.
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Op zulk een psychologie kan en moet de kentheorie van de religie verder
bouwen. Want met dit al staat de vraag naar de geldigheid en het
waarheidsgehalte van de religie nog open. Het bovenstaande heeft ons in
ieder geval geleerd, dat zij in haar frisse irrationele mystiek geen
theoretisch, metafysisch produkt is van menselijk kennisstreven (een
ontologisch godsbewijs o.i.d .), hetwelk de kentheorie zou moeten
toetsen of staven (II 494). Zij is al evenmin (dit als ander uiterste)
kentheoretisch te fixeren als de regelrechte afbeelding of afdruk van
goddelijke realiteit in het bewustzijn: de religie is gevuld met mythen en
symbolen als puur menselijke expressies. In alle godsdienstigheid is het
goddelijke derhalve verweven met het menselijke. In weerwil van
goddelijke inwerkingen zijn de konkrete religies scheppingen van het
menselijk bewustzijn. Overigens geen willekeurige scheppingen! Als het
waar is, wat de godsdienstpsychologie ons bijbrengt, dat de religie zich
in alle tijden en plaatsen heeft doen kennen als een zelfstandige ervaring
van een eigen stijl en struktuur, die tevens een innerlijk gevoel van nood
zakelijkheid en verplichting met zich meevoert, dan moet er een specifieke
vorm zijn waarin de ervaring verloopt: een bewustzijnswet voor de
religieuze ervaring en ideeën-vorming1 . Met deze kriticistische solutie
komt Troeltsch tot zijn vermaarde theorie van het zg. religieuze apriori,
een apriori waarin enerzijds het zelfstandige recht en de specifieke
waarheidswaarde van de religie gewaarborgd is en waarin anderzijds een
maatstaf wordt verstrekt om de spontane groei van de godsdiensten
kritisch te reguleren12. Deze leer treedt — voorzover ik zie — voor het
eerst duidelijk naar voren (al valt nog niet de term „religieus apriori”) in
Troeltsch’ artikel Religionsphilosophie van 1904.
Ist das religiöse Bewuszts ein einspezifischer Bewusztseinszustand, so musz doch
dessen Eigentümlichkeit ein eigenes Gesetz und einen Zug zur Ubereinstimmung
in sich tragen3.

1 Art. Religionsphilosophie in: Die Philosophie im XX . Jahrhundert 476.
2 Psychologie und Erkenntnistheorie 27, cf. 23 sqq, ook Ges. Sehr. II 192. De wending naar het neokantianisme brengt T. allerminst terug tot de godsdiensttheorie van de neokantiaanse Ritschlianen.
De laatsten opereerden hoofdzakelijk met Kants tegenstelling van theoretisch weten en praktisch
geloven. Zij beklemtoonden zodoende enkel de idee van het praktische karakter van de (christelijke)
religie en liepen gevaar de religie illusoir te maken. T. daarentegen heeft van Kant primair de
kritische grondonderscheiding van het apriorische en aposteriorische overgenomen. Hij legt in ver
band hiermee (stellig meer in de geest van Kant) het hoofdaksent op het apriorisch en daarmee
noodzakelijk karakter van de religie, Psychologie und Erkenntnistheorie 27 sq, Das Historische in Kants
Religionsphilosophie 12 sqq.
3 Art. in: Die Philosophie im XX . Jahrhundert 4 4 cf. 476 sq. Een voorafschaduwing van deze
gedachte vinden we reeds in het art. Voraussetzungslose Wissenschaft uit 19 0 1. De datering 1897
(aldus Ges. Sehr. II 183) is onjuist.
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Ook bezinning op de totaalstruktuur van het menselijk bewustzijn kan
volgens Troeltsch tot deze opvatting leiden. Dat alle bewustzijnsfunkties
haar samenhang en grond vinden in een goddelijke wereldrede, is eerst
te danken aan de religie, welke immers de ervaring heeft van een recht
streekse verbinding met de laatste. De religie moet derhalve delen in de
aprioriteit van deze funkties, ja moet het apriorisch centrum van het
bewustzijn innemen.
Als ein Gesetz des normalen Bewusztseins laszt sich das Religion-Haben erweisen
aus dem immanenten Notwendigkeits- und Verpflichtungsgefühl, das der Religion
zukommt, und aus ilircr organischen Stellung in der Okonomie des Bewusztseins,
das seinen Zusammenschlusz und seine Beziehungauf eine objektive Weltvernunft
erst durch sie empfangt1.

Voor dit tweede argument kan Troeltsch zich oriënteren aan de gods
dienstfilosofie van de latere kantianen. Noch voor Kant noch voor de
kantianen was de religie een illusoir verbeeldingsprodukt. Reeds bij
Kant had zij een apriorische kern, zonder dat men van een zelfstandig
religieus apriori kan spreken. Haar apriorische kwaliteit lag geïmpliceerd
in de apriorische struktuur van de morele rede. Deze leidde immers tot het
synthetisch oordeel apriori, dat de natuur uiteindelijk strookt met de
doeleinden van de zedelijke vrijheid in een morele wereldorde, die door
God gegrond en gegarandeerd is (0.2.7)12. In het voetspoor van Fichte
wordt echter bij de latere kantianen de religie niet altijd meer in een
enkelvoudig verband gebracht met de morele rede. Bij Eucken, Clasz en
Windelband krijgt ze een plaats in het normatieve centrum van het be
wustzijn: ze is daar betrokken op de transcendente realiteitsgrond van
alle immanente bewustzijnsvormen3 4
.
Troeltsch heeft deze korrektie t.o.v. Kants positie een beslissende
stap geacht. Toch houdt hij het bezwaar, dat de religie min of meer als
bij Kant aan de overige bewustzijnsvormen verkleefd blijft en de eigen
stijl van het religieuze apriori niet voldoende uit de verf komtT In deze
vragen moet men zich niet allereerst laten leiden door abstrakte over
wegingen van de kenniskritiek, maar door de klinkende resultaten van
de godsdienstpsychologie. Deze nu wijst onmiskenbaar uit — zoals
Schleiermacher reeds heeft ingezien — dat het godsdienstig verschijnsel
een zelfstandig karakter heeft met een eigengeaarde verplichtende ge
richtheid op een laatste werkelijkheidsgrond, die zich óók doet gelden
bij afzien van de vraag naar de samenvoeging en fundering van de bewust1
2
3
4

Z ie Psychologie und Erkenntnistheorie 43 sq.
C f. Pychologie und Erkenntnistheorie 3^.
C f. W . W indelband, Präludien II 305:.
A rt. in : D ie Philosophie im X X . Jahrhundert 476 sq, cf. Psychologie und Erkenntnistheorie 34 sq.
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zijnsnormen. Volgens deze psychologie wordt de normatieve, doch niet
minder de feitelijke werkelijkheid, kortom héél het bestand van het
menselijk bewustzijn door de religie in het goddelijke gegrond. In zijn
naakte vorm — zo zou men kunnen zeggen — is het religieuze apriori bij
Troeltsch de resultante van Kantiaans kriticisme en Schleiermacheriaanse
godsdienstpsychologie.
Allein es fragt sich, ob die Religion so immer nur an den anderen Formen haftet
und ihnen nur den Realitätsgrund hinzufügt, oder ob sie ein Haben dieses
Realitätsgrundes auch ohne Beziehung auf jene Formen des idealen oder Normbewusztseins ist. Es scheint in dieser Art von Erkenntnistheorie ein Rest der
Kantischen Einseitigkeit erhalten zu sein, die die Religion nur als etwas an einem
anderen Haftendes kannte, und scheint nur die Haftung an der Moral zu einer
gleichzeitigen Haftung am Logischen und Ästhetischen erweitert. Demgegenüber
zeigt doch die Religionspsychologie eine gröszere Selbständigkeit der Religion;
denn sie ist in ihren unwillkürlichen Auszerungen immer zugleich eine Zurück
führung nicht blosz der idealen Normen, sondern auch der blosz tatsächlichen
Wirklichkeit, also des gesamten Bewusztseinsinhaltes, auf Gott und in ihrer
mystischen Gestalt eine unmittelbare Immanenzempfindung des kreatürlichen
Teilbewusztseins in dem Urgrund alles Bewusztseins. Das ist ja auch der Sinn der
Schleiermacherschen Lehre vom G efühl.. . . '

Als we voor een moment (straks nader) de religie plaatsen in het
perspektief van de godsdienstgeschiedenis, waarin zij zich naar de voor
stelling van Troeltsch meer en meer verheft tot een zedelijke grootheid,
dan valt van daaruit de betekenis plus de beperktheid van de gekritiseerde
neokantiaanse godsdienstfilosofie te verstaan. Wat haar beperktheid betreft,
zolang de religie nog grotendeels een natuurlijke levensinstelling is
binnen primitieve stamgemeenschappen, waarin amper normbesef is
doorgebroken, blijkt het niet de ideëel-normatieve, maar voornamelijk
de feitelijke werkelijkheid te zijn die door de religie op het goddelijke
betrokken wordt geacht. Ook de natuurreligies zijn religies!1
1 Art. Religionsphilosophie, in: Die Philosophie im XX. Jahrhundert 477. Met T . kan men stellen,
dat niet alleen de idee van de zelfstandigheid van de religie, maar ook van een specifiek religieus
apriori reeds bij Schleiermacher voorhanden is. Een apriorische beoordeling der werkelijkheid als
absoluut afhankelijk van God is bij hem werkzaam in het religieus gevoel, dat als een zelfstandig
bewustzijnsvermogen onderscheiden wordt van de theoretische kennis en de morele wilshandeling.
Merkwaardig is echter de rol van dit gevoel: Daarin zou de mens nl. uitstijgen boven de tegenstelling
van willen en kennen in mystieke vereniging met de absolute wereldgrond, waarin alle tegenstellin
gen tussen het ideële en het reële, tussen het goddelijke en de natuur, in een volstrekte identiteit
zijn opgeheven. Het gevolg van zulk een pantheïserend denken is, dat de door het religieuze apriori
gereguleerde ervaring van de werkelijkheid als betrokken op het bovenmenselijke en oneindige in
spekulatief-monistische zin wordt omgebogen en de strakke kontouren van een afzonderlijke religieu
ze bewustzijnswet gaan vervloeien, zoals T. opmerkt, art. in Die Philosophie in XX. Jahrhundert
4 7 7 » Psychologie und Erkenntnistheorie 3$. Ook Rickert heeft naderhand (met verwijzing naar Rudolf
Otto’ s idee van het numineuze) de religieuze kategorie van het heilige niet enkel willen zien als een
algemeen ideaal van wilsvolkomenheid t.o.v. alle waarden, doch ook als een „Wert sui generis” . Deze
waarde is ook bij hem betrokken op de geschiedenis, Die Grenzen 728, 7^2 sqq.
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Haar betekenis blijkt echter bij een blik naar de andere kant van de
godsdiensthistorische lijn. Waar de geestesverrichtingen van de mens
zich in toenemende mate verzedelijken en in deze ontwikkeling de
saamhorigheid van deze normverrichtingen zich meer en meer uit
kristalliseert en zich bij ons aandient in een veel-eenheid van goederen
en waarden, daar zal ook de religie zich ethiseren. Zulk een zedelijke
religie zal dan alle goederen en bewustzijnswaarden tot zich trekken en
hun de laatste realiteitsgrond geven. In die zin laat zich de theorie van
Windelband c.s. verstaan als een „Anwendungsfall”, een speciaal geval
binnen het algemenere geschiedfilosofische bestek van Troeltsch’ godsdiensttheorie1 . Kortom, het religieuze apriori is een formele algemeengeldige bewustzijnswet, die ons innerlijk verplicht de natuurlijke èn
ideële werkelijkheid, empirische feiten èn apriorische waarden te be
trekken op het goddelijke als op een absolute grond en maatstaf.
Das Wesen des religiösen Apriori . . . liegt in der aus dem Wesen der Vernunft
heraus zu bewirkenden absoluten Substanzbeziehung, vermöge deren alles Wirk
liche und insbesondere alle Werte auf eine absolute Substanz als Ausgangspunkt
und Maszstab bezogen werden (II 494).

Uiteraard heeft deze „absolute Substanzbeziehung” der religies bij
Troeltsch geen statisch karakter en automatisch verloop. Evenals alle
andere apriori’s is het religieuze apriori dan ook een beweeglijke,
kritisch regulerende norm. Dat ligt reeds in zijn omschrijving opgesloten.
Volgens deze zijn het religieuze apriori en de overige waarden op elkaar
aangewezen, inzoverre het e.g. de andere haar laatste grond en daarmee
ook onderlinge eenheid wil verschaffen. Zo ontspringt hieraan een reeks
kriteria. Laat een bepaalde religieuze idee zich harmoniseren met andere
kultuurideeën? In hoeverre heeft de religieuze idee de leiding en neemt
zij de centrale bewustzijnspositie in? In hoeverre is de harmonisering van
enige religie met het ethische (gesteld men mag het ethische prioriteit
geven) voorafgegaan aan die met het logische en esthetische? Uiteraard
zijn dit dynamische kriteria, die eerst in de loop der historie naar voren
zijn getreden.
Damit ist schon gesagt, dasz dieses religiöse Apriori auf den Zusammenhang mit
den andern Aprioris angewiesen ist und ihrer inneren Einheit überhaupt erst den
festen Substanzgrund gibt. Da unter diesen andern Aprioris für das allgemeine
Bewusztsein das ethische das wichtigste ist und das logische und ästhetische erst
in zweiter Linie kommt, so ist die Harmonisierung der Religion mit der Ethik
und erst dann mit dem logischen und ästhetischen Leben ein weiteres Kriterium
ihrer Gültigkeit oder ihres Wahrheitsgehaltes. Die Gültigkeit einer religiösen
Idee kann gröszer oder geringer sein, je nachdem sie der Harmonie des Bewuszt-1
1 Art. Religionsphilosophie, in: Die Phiiosphie im XX. Jahrhundert 477.
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seins sich einfügt oder etwa gar die Führung in dieser Harmonisierung übernimmt.
So ergibt sich von hier aus auch eine innere Beweglichkeit des Gültigkeitskriteri
ums, das dem verschiedenen Masz von Gültigkeit verschiedener Religionsformen
gerecht werden kann (II 494 sq).

Het religieuze apriori in het licht van het
gehistoriseerde kriticisme (3)
De idee van het religieuze apriori heeft heel wat stof doen opwaaien en
tot allerlei interpretaties aanleiding gegeven. Een onmisbare voorwaarde
om in deze materie wegwijs te worden, ligt m .i. in de algemene regel,
dat het religieuze apriori verstaan moet worden niet vanuit de aprioriteitsleer van Kant, maar vanuit de gemodificeerde vorm die Troeltsch
eraan gegeven heeft m.n. in zijn Psychologie und Erkenntnistheorie1 . Ik denk
hier aan Troeltsch’ opvattingen omtrent de dynamiek van de binnen de
ervaring te lokaliseren apriori’s, de dialektiek van het empirische en het
intelligibele ik en de konkretisatie ook van de praktische apriori’s in de
ervaring (3.2). Deze nieuwere, onder historistische invloed ontworpen
denkbeelden geven tezamen eerst een juiste voorstelling van wat Troeltsch
onder „religieus apriori” verstaat.
i.
Zo betekent de dynamisering en historisering van Kants leer der
apriori’s, dat de afpaling van het religieuze apriori slechts mogelijk is
binnen en vanuit de ervaring (de psychologie van de godsdienst gaat vooral
aan haar kentheorie) en dientengevolge slechts geschieden kan in een
benaderende taak ten overstaan van de dynamiek der religieuze ideeën, die
als kern der godsdienstige evolutie niet alleen te onderscheiden zijn van
faktisch-religieuze (uit de apriorische kern verstaanbare en rationaliseerbare) inhouden, maar ook van de antinormatieve en onverstaanbare ver
schijnselen van godsdienstige waanzin en gruwelen (vgl. 3.2.2).
Das gilt denn auch für die Religionsphilosophie: die rationale Reduktion der
psychologischen Tatsachen der Religion auf in ihnen waltende allgemeine Bewusztseinsgesetze ist eine beständig neu aus dem Studium der Wirklichkeit aufzuneh
mende Aufgabe und folgt der Bewegung der naturwüchsigen Religion nach, um in
ihr den rationalen Grund erst zu finden; die Reduktion ist weiterhin immer nur
eine annähernde, kann immer nur die Hauptpunkte erfassen und wird vieles
offen lassen müssen, dessen rationale Begründung nicht oder noch nicht durch
sichtig ist; sie hat schlieszlich überall mit dem Irrationalen als Schein und Irrtum
zu rechnen, das überall an dem Rationalen haftet und doch von ihm aus nicht
erklärlich ist12.
1 Bedacht moet worden, dat de modifikaties van Psychologie und Erkenntnistheorie in der Religions
wissenschaft (aldus de volledige titel!) zo niet haar grond dan toch haar pointe hebben in de gods
dienstwetenschap.
2 Psychologie und Erkenntnistheorie 32 sq. Het veel bediskussieerde vraagstuk van de transcendentele
deduktie van het religieuze apriori, dat bij iemand als A. Nygren, Die Gültigkeit der religiösen Erfahrung
(1922) een grote en ook apologetische rol speelt (vgl. G. C. Berkouwer, Geloof en openbaring in de
nieuwere Duitsche theologie 7 1), is dus uit historistisch oogpunt voor T. niet relevant geweest.
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2. Voorts heeft ook de dialektische verbinding van het empirische en
intelligibele ik, waarbij het laatste vanuit zijn latente aanwezigheid in het
empirische heet op te rijzen en in een eigen intelligibele tijdelijkheid
regulerend op het psychologische ik zou terugwerken godsdiensttheoretische implikaties. Ook in de religie botsen en verbinden zich natuurlijke
en autonome krachten en daarmee verwijzen ze naar het ondoorgrondelijke
„Ineinandergreifen” van het empirische en het intelligibele ik (vgl. 3.2.3).
Juist voor de godsdienstfilosofie is deze zienswijze van het grootste
gewicht. De genoemde wisselwerkingsidee is niet alleen verdedigbaar
vanuit de vroeger genoemde algemene kentheoretische premissen van het
kriticisme, die zonder deze idee in een gnoseologische cirkel zouden
uitmonden of vanuit het algemene psychologische grondgegeven, dat niet
overal in het psychisch leven een natuur-kausaal verloop te ontdekken
valt, op zijn minst bij het ontstaan van religieuze, ethische en esthetische
ervaringen. Troeltsch brengt nog een specifiek godsdienstpsychologisch
argument te berde. Hij wil in de religieuze ervaring ruimte houden voor
het direkte, mystieke kontakt met een bovenzinlijke, transcendente wereld!
Besonders unerträglich ist dieser Zirkel für die Religionspsychologie und ihre
erkenntnistheoretische Verwendung. Die Religionspsychologie zeigt uns durchaus
die Grundemptindung aller Religion, nicht ein Produkt des mechanischen
Ablaufes, sondern eine Wirkung des in ihr empfundenen Übersinnlichen selbst
zu sein, sie will aus dem intelligibeln Ich stammen vermöge eines irgendwie
gearteten Zusammenhangs mit der übersinnlichen Welt. . ..'
Aber sicherlich wird sie bestätigt durch den einfachen psychologischen Befund,
der wohl überall Zusammenhänge, aber keineswegs überall kausale Notwendig
keiten aufweist, am wenigsten in der Entstehung religiöser, ethischer und
ästhetischer Erfahrungen12.

Dit betekent, dat het religieuze apriori een apriori is van een ervaring
die niet mechanisch gedetermineerd is, maar openstaat voor de autonome
zellbepalingen van het intelligibele ik en dat dan nog onder inwerking
van het goddelijk-transcendente. Met Kant wil Troeltsch de religie uit
de sfeer van het determineerbare halen en haar nochtans niet moraliseren.
De religie wordt zo tot een authentieke niet-morele vrijheidservaring met
de rationele kern van het religieuze apriori, dat zich meer en meer in de
geschiedenis heeft uit te kristalliseren. Dit proces wordt op gang
gebracht en gehouden door het voorredelijk scheppend handelen van de
autonome mens, die het rationele aangrijpt en hierin zichzelf gestalte
geeft. Vooral in de religie! De religie zou zichzelf niet zijn zonder deze
daad en ervaring van vrijheid, die in haar tevens als genadedaad ontvangen
1 Psychologie und Erkenntnistheorie 38.
2 Psychologie und Erkenntnistheorie 43.
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wordt. De religieuze vrijheid voltrekt zich immers ten overstaan van het
transcendente.
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3. Tenslotte is het religieuze apriori niet anders dan de te konkretiseren
bewustzijnsvorm van alle religies en niet te verzelfstandigen tot een soort
universele religie, een aprioristisch geloof in de deugdelijkheid van de
morale wereldorde (Kant). Het religieuze apriori is een lege, inhoudloze
redewet, de formele wet van het hebben van religie: „das Gesetz der
Religiosität oder des Religion-Habens’’12 3. Het wijst er op, dat de religieuze
ervaring en terugvoering van heel de feitelijke en ideële werkelijkheid
op een transcendente grond geen hersenschim is, geen wilde, onvruchtbare
loot aan de stam van het menselijk bewustzijn. Het wil slechts zeggen,
dat het religieuze vanuit het bewustzijn formeel en kritisch gestruktureerd wordt als een zelfstandig, noodzakelijk en universeel levensververschijnsel (vgl. 3.2.4)3.
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1 Psychologie und Erkenntnistheorie 4 1, cf. 49. Het geloof in goddelijke genade verheft en versterkt het
zedelijke. Deze genadegedachte doorbreekt het Kantiaanse dualisme tussen het fenomenale en
intelligibele karakter van de mens, aldus Ges. Sehr. II 474. In weerwil van zijn oriëntatie aan de
Kantiaanse aprioriteitsleer wil T. m .a.w. het inwendig supranaturalisme van 2 .4 .1 wel degelijk
handhaven.
2 Psychologie und Erkenntnistheorie 43.
3 T. ontkent niet, dat Kant meer dan eens de opzet heeft gehad de aprioriteit der religie enkel als
kritische kanon te hanteren en daarnaast de empirische godsdienst recht te doen door haar te konstrureren als verbeelding en illustrering van het apriorisch gegevene: „So verwehrt (Kant) sich ja
auch mehrfach dagegen, dasz er eine „Religion aus reiner Vernunft” geben wolle. Das giebt es
überhaupt nur als kritischen Kanon, nicht als thatsächliche W irklichkeit des Bewusztseins. Er w ill
nur „Religion innerhalb der reinen Vernunft” , das heiszt unter der Kontrole der reinen Vernunft
geben” , Das Historische in Kants Religionsphilosophie i 2 1. Zijn eigenlijke opvatting van de religie wordt
echter beheerst door de geest van het abstrakte apriorisme van de Aufklärung: „Allein der kritische
Kanon wird im Handumdrehen zum Gegensatz gegen alle empirische Religion” , Das Historische etc.
12 3 .
4 Psychologie und Erkenntnistheorie 43. Het verwijt van theologische en godsdienstwijsgerige zijde, dat
Troeltsch’ opvatting van de religie intellektualistisch of „rationalistisch” zou zijn (Wobbermin e.a.),
heeft Berkouwer beter weerlegd met de opmerking, dat het formele rationalisme althans geen

Op het eerste gezicht schijnt Troeltsch te dezen slechts het formele
kriticisme systematisch te hebben willen rechtbreien door met grotere
konsekwentie, dan bij Kant gevonden wordt, ook op het terrein van de
godsdienst naast het apriorische het aposteriorische te honoreren. Kant
zou hem deze korrektie m.i. echter niet in dank hebben afgenomen. Op
het spel staat hier nl. niet slechts een abstrakt wijsgerige vraagstelling,
maar het konkrete thema van de religieuze aktualisatie, een thema dat
Kant even doelbewust uit de kentheorie heeft willen uitbannen als
Troeltsch eraan vasthoudt (2.4.3 e.v.) Troeltsch noemt het niet zonder
reden het eigenlijke en laatste probleem van de kentheorie der religie1 .
De aktualisatie van het religieuze apriori.
Is Troeltsch mystikus? (4)
De vraag rijst, hoe het religieuze apriori als universeel apriori zich laat
waarmaken tegenover een wijdverbreide ongodsdienstigheid. Als religiehebben gelijk staat met bewustzijn-hebben, waarom schijnt het dan bij
zovelen te ontbreken? Op dit punt gaat Troeltsch onderscheid maken
tussen latente en aktuele religie. De religie kan evenals het denken, de
kunst en de moraal overgaan van een toestand van rust in een van aktiviteit. Latent is de religie, in de zin van de religieuze gestruktureerdheid
en gepredisponeerdheid van het normaal menselijk bewustzijn, alom
apriorisch aanwezig. Werkelijke, konkrete religie ontstaat pas, waar het
religieuze apriori (in meerdere of mindere mate) geaktualiseerd wordt.
Aktualisatie betekent dus allereerst, dat het apriori een empirische,
psychologische inhoud ontvangt: „die psychologische Aktualisierung des
religiösen Apriori”2. Zij wordt ook „Erregung” genoemd. De media, die
eertijds prikkels heetten van de zg. religieuze aandrift (indrukken van
natuur en geschiedenis, ethische of esthetische impressies, gezag en
invloed van mens en traditie 2.4.4), worden nu in hun onderbewuste
spekulatief rationalisme is, clan met cle stelling, dat T. zich gewend zou hebben van een rationeel
naar een irrationeel religieus apriori: omdat hij onderscheid ging maken tussen theoretische en
atheoretische geldigheid. Deze stelling wordt pas later waar (ç.3.4 en 5.4.2) en het aangevoerde
argument berust op een misverstaan van het kantiaanse idioom: „atheoretische geldigheid betekent
niet iets irrationeels, doch geldigheid van de niet-theoretisch ^praktische ratio; cf. G. C. Berkouwer,
Geloof en openbaring 74. Het religieuze apriori wordt onomwonden tot theoretische geldigheid
omgeduid door Escribano, Gewinnung theologischer Normen aus der Geschichte bei E. Troeltsch (p. 10 1,
10 S)1 Art. Religionsphilosophie, in: Die Philosophie im XX. Jahrhundert 478. In zijn Psychologie und
Erkenntnistheorie geeft T . onomwonden toe, dat de hernieuwde aandacht voor de aposteriorische
inhoud der religie niet slechts een logisch-systematische grond heeft (het kritische onderscheid van
vorm èn inhoud). „Die gleiche Korrektur” volgt uit een „psychologische Beobachtung” , uit het
gegeven van de religieuze aktualisatie, p. 46.
2 Psychologie und Erkenntnistheorie 47.
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Die Aktualisierung des religiösen Apriori (ist) die Hervorbringung der wirklichen
Religion im Zusammentritt des rationalen Gesetzes und der konkreten, indivi
duellen psychischen Tatsächlichkeit.... Schleiermacher nennt das die Erregung
des „frommen Gefühls” und sieht ganz richtig diese Erreger in allen denkbaren
Eindrücken..

Tot een heet hangijzer wordt de leer van het religieuze apriori echter,
als we bedenken, dat deze natuurlijke of sociale prikkels kommunikatiemiddelen zijn voor het persoonlijk kontakt met een bovenzinlijke,
transcendente realiteit. Het religieuze gevoel van onmiddellijke be
trokkenheid op een laatste realiteit doet hem hier het kentheoretische
immanentie-standpunt verlaten.
Erst so (wird) Raum für die Tat der Bejahung und Ergreifung, in der aus der
Dämmerung der bloszen apriorischen Immanenz der Religion in der Vernunft das
Licht der gewollten und uns mit dem Realitätsgefühl erfüllenden Religion aufgeht12.
In der aktualisierten Religion vollzieht sich erst die innige Berührung mit der
transzendenten Realität, die das eigentliche Grundwesen der Religion bildet34
.

Met het oog op een dusdanige konsekwentie heeft Kant de gedachte van
religieuze aktualisatie altijd afgewezen. Ze zou z.i. leiden tot onkontroleerbaar mjsticismel Die onkontroleerbaarheid wil Troeltsch onder
vangen met zijn apriori-gedachteH De vraag is evenwel, of een apriori dat
op aktualisatie is aangewezen, niet onlosmakelijk verbonden moet heten
met empirische inhouden, met religieuze ervaringen. Waar blijft dan
echter het ethisch ideaal van de absolute, d.w.z. van het empirische
„losgemaakte” religie? Men mag — dacht ik — zeggen, dat er zich te
dezen een zeer speciale, godsdiensttheoretische kritiek op de idealistische
absoluutheidsgedachte begint te ontwikkelen. In elk geval acht Troeltsch
de naief-mystische aanraking met het goddelijke (in inspiratie en open
baring, in gebed en meditatie) onopgeefbaar, omdat zij nu eenmaal de
polsslag van alle echte religie is (3 .6 .1).
Ohne diesen Mystizismus gibt es die wirkliche Religion nicht, und die Religions
psychologie zeigt aufs deutlichste, wie in den mystischen Erlebnissen der eigent
liche Pulsschlag der Religion schlägt5.
1 Psychologie und Erkenntnistheorie 47.
2 Psychologie und Erkenntnistheorie 47.
3 Art. Religionsphilosophie, in: Die Philosophie im XX . Jahrhundert 478.
4 Troeltsch’ aandacht is gericht op werkelijke èn ware religie, die z.i. niet samenvallen. De op
merking van H. Scholz, „Apriorität und Offenbarung schlieszen sich kontradiktorisch aus” gaat
hieraan voorbij, Religionsphilosophie 240.
5 Psychologie und Erkenntnistheorie 47. Cf. Ges. Sehr. IV 842: „die irrationalen, mystischen Kräfte
des religiösen Lebens” .
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Troeltsch is meer dan eens en niet geheel ten onrechte „mystikus”
genoemd. Hij heeft zelf — vooral na kennismaking met het werk van
James —• het pleidooi gevoerd voor (wat hij ging noemen) een „naivmystisch” religiebegrip. Bedacht moet echter worden, dat Troeltsch’
opvatting van de mystiek niet buiten zijn historisme omgaat. Zijn in de
mystieke literatuur de religieuze prikkels lucifers, het wegwerpen waard
zodra het innerlijk licht ontstoken is, heeft ook Schleiermacher de
neiging het zuivere apriorische wezen van de religie steeds weer te
scheiden van haar stimulantia1 , volgens Troeltsch is dit ten diepste on
mogelijk. De authentieke beleving van het Goddelijke blijft z.i. altijd
essentieel aangewezen op de genoemde media, die een psychologisch
onmisbare funktie vervullen en ook instituten als de kerk en de traditie
onontbeerlijk maken12 3. Troeltsch is wars van de gekunstelde individua
listische mystiek, die aan de hogere kultuurreligies pleegt te ontspringen
in onhistorisch spiritualisme. Hij verdedigt de mystische religie voorzover
zij blijft in de bedding der historie en zo ook recht doet aan de konstitutieve elementen van verstand en wil (godsdienstige voorstellingen,
kerkelijke kultus etc.), al is dit een mysticisme vol spanningen en
antinomieën (2.4.4)3.
Die wirkliche Mystik der Religion besteht . . . in der inneren Verschmelzung von
reiner Religion und Erregung, in der Erfüllung der Religion mit Inhalt aus der
Erregung und in der Verbindung der Erregung mit der in ihr gegenwärtigen
Offenbarung und Selbstmitteilung der Gottheit. Hierin liegt der springende
Punkt, und hierin liegt die der Religion wesentliche naive Mystik, während die
andere Mystik ein Kunstprodukt der Reflexion ist4.
Das Urphänomen aller Religion (ist) die Mystik . . . es ist im wesentlichen eine
Bestätigung der mystischen Religionstheorie, nur dasz der naiven Religion stets
eine konkrete, an Offenbarung oder an Herkommen sich anschlieszende Vor
stellung von Art und Wirkung des Göttlichen zukommt, während diese Vor
stellung in der mystischen Theorie verflüchtigt (II 493 sq)5.
1 Cf. Psychologie und Erkenntnistheorie 47.
2 Mee om deze reden kan hij later schrijven over „Die Bedeutung der Geschichtlichkeit Jesu für den
Glauben” ( 19 1 1 ) .
3 Begrippen als die van inspiratie en openbaring zijn dus typisch religieuze grondkategoriëen. Er
is geen eigenlijker en algemener grondbegrip in de religie dan dat van de aktualisatie, zo zegt T.
De vraag blijft open, of er eveneens aktualisering is van het logisch, zedelijk en esthetisch bewustzijn:
„Aktualisierung ist die eigentliche und letzte erkenntnistheoretische Kategorie der Religion, die
eben darum auch ihr allein eigentümlich ist; wenn auch die Aktualisierung des Denkens, des sitt
lichen oder ästhetischen Bewusztseins oft ähnlich bezeichnet wird, dann ist das eine Rückwirkung
der religiösen Sprache, vielleicht auch eine Ähnlichkeit des Vorgangs, der aber jedenfalls seine
weitaus charakteristischeste Gestalt in der Religion hat” , art. Religionsphilosophie, in : Die Philosophie
im X X . Jahrhundert 478, cf. 483.
4 Psychologie und Erkenntnistheorie 47.
5 De kentheorie van de religie leidt tot een specifiek religieus-metafysisch grondprobleem. T. heeft
de geldigheid en waarheidswaarde van de religie overeind gehouden door haar in een specifiek
religieus apriori te koppelen aan de algemeen-menselijke bewustzijnsstruktuur (de kriticistische
oplossing). Achter de grondslag van dit kriticisme valt echter niet terug te vragen. Wij moeten — zo
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Het empirisch en kentheoretisch godsdienstonderzoek verenigt zich in de
geschiedfilosofie van de religie. Thans moet worden nagegaan, hoe het
religieuze apriori of de religieuze idee zich ontvouwt in de psychologisch
historische werkelijkheid van het godsdienstig leven.
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zu o rd n en 1 .

Die Absolutheit des Christentums und die Religionsgeschichte is aan dit onder
zoek gewijd. Troeltsch geeft een kritische rangschikking van de gods
diensten der wereld, die weinig verschilt van de voor 1900 gegeven
ordening. Ook inzake het godsdienstige ideaal blijkt er dientengevolge
nauwelijks verschil. Eigenlijk spreekt dit vanzelf, omdat ook nu de
religieuze evolutie van binnenuit verstaan moet worden en de godsdienst
historische progressielijn gespannen wordt tussen het rijk van de natuur
en de vrijheid. Vergeten mag niet worden, dat het verschil van Hegelianisme
en neokantianisme ten dezen meer de systematische (metafysische dan
wel kentheoretische) verantwoording dan de eigenlijke inhoud van de
geschiedfilosofie betreft2. Ik volsta dus met een korte samenvatting.
heet het — vertrouwen hebben in de doelmatige organisatie van het menselijk bewustzijn. Hier
schraagt N .B. een aan de religie verwant vertrouwen de kentheoretische grond voor het religieuze
vertrouwen. Dit is volgens T. een cirkel, die onontkoombaar opdoemt aan de grens van de kentheorie der religie, art. Religionsphilosophie, in: Die Philosophie im XX. Jahrhundert 479.
1 Art. Religionsphilosophie, in: Die Philosophie im X X .Jahrhundert 479, cf. Ges. Sehr. II 489, 49$ sq.
Het behoeft geen betoog, dat de religieuze waarheid die hierbij als beoordelingsmaatstaf en ideaal
gezocht wordt, in overeenstemming met Troeltsch’ ethisch aktualisme slechts in een vrije beslissingsdaad op de feitelijke en falende godsdienstigheden bevochten èn bevorderd, geschapen èn
gevonden kan worden, Psychologie und Erkenntnistheorie 33.
2 Het religieuze apriori komt in Die Absolutheit des Christentums niet aan de orde, althans niet expressis
verbis. Dit kan verbazing wekken, want T. heeft het apriori terdege ook bedoeld als een maatstaf,
nodig om de godsdiensten kritisch te ordenen: „das Gültigkeitskriterium, das dem verschiedenen
Masz von Gültigkeit verschiedener Religionsformen gerecht werden kann” (II 49$). Misschien heeft
hij deze geschiedfilosofische studie niet willen belasten met een brok kentheorie. Waarschijnlijker
is, dat hij zelf (in 1902 !) met zijn „religiöse Erkenntnistheorie” (Die Absolutheit 94, eerste druk 100)
nog niet klaar was, al waren de bouwstenen voor haar konstruktie (neokantiaans kriticisme,
Schleiermachers godsdienstpsychologie) reeds voorhanden. (In art. Voraussetzungslose Wissenschaft
van 1901 wil hij de godsdienstheorie reeds verwortelen in een transcendentele „Kritik des religiösen
Bewusztseins” (II 192), waarmee zo niet een zelfstandige, religieuze bewustzijnswet, dan toch de
formele aprioriteit van het religieuze reeds ondersteld is). In elk geval zou de geschiedwijsgerige
konstruktie van Die Absolutheit ook bij een expliciete leer van het religieuze apriori niet anders zijn
uitgevallen, omdat dit apriori niet als inhoudelijke maatstaf fungeert. Het is een formeel kriterium,
bovendien slechts in de verpakking der historische konkreetheid kenbaar en daarbij opgenomen in
de teleologische dynamiek van alle geestesontwikkeling. Als zodanig fungeert zij in de geschied
filosofie weinig anders dan de religieuze idee in Hegeliaanse stijl, die voortsproot uit een bijzondere
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De ordening van de godsdiensten heeft het p o ly d e m o n is m e van de
primitieve stamverbanden en het p o l y th e ïs m e van de antieke kultuurreligies
op het laagste niveau te stellen vanwege hun partikularistische gebonden
heid aan staat, bloed of landstreek en vanwege hun neiging om góden en
natuurkrachten te vereenzelvigen. Boven deze verheffen zich de profe
tische religies, die een universele boodschap hebben, waarin de natuurlijke
wereld wordt tegemoet getreden vanuit een hogere geestelijke eeuwige
wereld, een wereld waarin de religie haar centraliserende kracht krijgt1 .
Troeltsch onderscheidt deze religies nu eens als wets- en verlossingsreligies, dan weer als mystieke en ethische religies2. W e ts r e lig ie s (Joden
dom, Islam), nog niet geheel van partikularisme vrij, laten de mens deze
hogere wereld door eigen natuurlijke wilsinspanning binnentreden.
V e r lo s s in g s r e lig ie s voltooien de breuk tussen beide. Hier worden God en
de ziel uiteindelijk geheel bevrijd van de natuur en vervuld met hogere
kracht. In gerichtheid op het religieuze goed realiseert zich de oneindige
waarde van de zedelijke persoonlijkheid. De persoonlijkheidsidee ont
breekt of verdwijnt echter, waar de verlossingsreligies doodlopen in
intellektualistische m y s tie k (Brahmanisme, Buddhisme, hellenistisch
synkretisme, Neoplatonisme)2. Het zijn eerst de e th i f c h e religies, die het
universele mensdom tot een zedelijk, haar eigen wezen uitdrukkend
einddoel verenigen, zoals m.n. in het hebreeuwse profetisme en het
Christendom geschiedt.
Eerst in het Christendom komt de verlossings- èn persoonlij kheidsgedachte tot klare expressie*. Ja deze religie is godsdienst-historisch
uniek, in zover eerst hier de breuk met het natuurlijke zich radikaal
voltrokken heeft. Zelfs vormt zij het verzamelpunt van alle godsdienstige
ontwikkelingen. Dat laatste wordt zichtbaar uit de algemene dialektiek
der religieuze grondkategorieën (van God, ziel, wereld en verlossing).
In heel de godsdiensthistorie blijkt de Godsgedachte zich nl. te ver
geestelijken en verzedelijken en zich dusdoende te kontrasteren met het
ziels- en wereldbegrip, die ook hoe langer hoe meer in hun zedelijke
relevantie gevat en gescheiden worden. Al deze begrippen, die in de
primitieve zinlijke ervaring nog sterk vervloeien, treden uiteen om deze
tegenstelling evenwel in het hogere geestesleven te overwinnen. De

„Anlage” van de metafysiche totaalgeest. (Dat was uiteraard ook een apriorische doch veel spekulatievere gedachte).
1 Absolutheit des Christentums 67.
2 Absolutheit des Christentums resp. 67 sqq, 99 sqq.
3 Absolutheit des Christentums 70 sq. De mystikus zoekt door te dringen tot God als laatste wereldorde
of diepste zijnsgrond. In feite is deze God niet anders dan de oergrond van de natuurlijke religio
siteit, geen ethische wil.
4 Cf. Politische Ethik und Christentum 28.
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verheffing van het goddelijke tot geestelijke persoon, de hiermee mogelijk
geworden verlossende gemeenschap en persoonlijke overgave van de ziel,
die geheiligd haar taak hervindt in deze wereld leidt tot de hechte bouw
van een rijk van persoonlijke waarden. Dit rijk wordt in alle religies ter
wereld gezocht en nagestreefd, doch dit streven konvergeert en realiseert
zich eerst in de christelijke religie. Zij is dus niet alleen „Höhepunkt”
maar zelfs „Konvergenzpunkt” van alle godsdienstige inspanningen1 .
Niet dat de christelijke religie zelf het absolute einddoel, de realisatie
van het religiebegrip is of ook maar zou kunnen zijn! Nog afgezien van
haar eigen op de toekomst gerichte verwachtingen („Uw Koninkrijk
k om e!”) zou die gedachte strijdig zijn met haar individueel-historisch
grondkarakter. Het denkbeeld, dat de christelijke beschaving terug zou
vallen in barbaarsheid of dat een nieuwe religieuze impuls het Christen
dom zou overtroeven, mag sterk hypothetisch doch niet onmogelijk he
ten. Ons kan tot troost zijn — aldus Troeltsch — dat de bereikte waar
heid (een personalistische verlossingsreligie) ook dan vroeg of laat weer
uit de godsdienst-historische grondontwikkeling aan de dag zal treden12.
Hier is niet zonder meer de wens de vader der gedachte. In het ver
trouwen op „die konvergierenden Richtungen dieser Grundlinien”3
openbaart zich bij Troeltsch nog een stuk Hegelianisme (zie 2.4.6).
Naïeve en theoretische absoluutheidspretenties.
De inhoudelijke overtuigingskracht
van het Christendom (6)
Alle religieuze absoluutheidspretenties zijn dus historistisch aj te wijzen.
Zo ver was Troeltsch reeds in 1900! Ze zijn echter ook historistisch te
interpreteren. Deze nieuwe stap volgt nu. En wat van de religieuze absoluutheidsaanspraken geldt, geldt m.m. ook buiten de religiel Het historis
me maakt de absolutismen in héél de kultuurontwikkeling doorzichtig,
zet ze te kijk en lost ze op.
Het heet, dat aanvankelijk op elk gebied (van sensitieve waarneming,
geestelijke waarde en religie) het menselijk oordeel een vanzelfsprekende,
72.
73 sq, Ges. Sehr. II 44^ en reeds 2 .2 .J. — In D a s W e s e n d e s C h r i s t e n t u m s
is Harnack te dezen opvallend konservatiever dan T. Hij plaatst het huidige Christendom nog steeds
in het tijdvak van de Reformatie (A. Harnack, D a s W e s e n d e s C h r i s t e n t u m s 1 88), terwijl de mogelijkheid
van een toekomstige ontwikkeling over de grenzen van het Christendom heen niet de aandacht
krijgt die T. haar schenkt. Voor T. is de Reformatie verleden tijd, hij gaat uit van wat hij het
„Neuprotestantismus” noemt (vanaf de Aufklärung). Het neo-protestantisme is evenwel „nichts
anderes als der Versuch einer Neuprägung des Wesens des Christentums” (II 447), geen nieuwe
religie. — I Iet onderscheid van oud- en nieuw-protestantisme introduceert T. in feite reeds in: V e r 
n u n f t u n d O f f e n b a r u n g b e i J o h a n n G e r h a r d u n d A l e l a n c h t h o n (18 9 1), zie: ondertitel, 95 sq en 204 sqq.
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niet eens onder woorden gebrachte absoluutheid heeft, een absoluutheid
die rechtstreeks samenhangt met de tot het eigene beperkte gezichts
einder. Alles moet zo zijn, zoals het is, en dat eenvoudig omdat de
naieve mens geen weet heeft van andere benaderingsmogelijkheden en
oplossingen. De realiteit, de innerlijke noodzaak van het gegevene dringt
zich met vanzelfsprekende exklusiviteit aan hem op.
Es ist das eine allgemeine Frage, die nicht blosz für die Religion, sondern für alle
Werttypen des höheren Geisteslebens, ja für die einfachsten Urteile des täglichen
Daseins gilt. Jedes einfachste Wahrnehmungsurteil, jede natürlichste Willens
regung, jede überkommene Regel und Sitte gilt dem naiven Menschen als absolut.
Alle die verschiedenen Formationen des höheren Geisteslebens in Staat, Recht
und Gesellschaft, in Kunst, Moral und Wissenschaft empfinden sich in ihrem naiven
Wachstum, in ihren Ursprüngen und ihrer Gewohnheitsherrschaft als absolut.
Jede religiöse Verehrung betrachtet sich für den Umkreis ihres Bereiches von
Flause aus und selbstverständlich als absolut, und jede Universalreligion tut das
Gleiche für jeden denkbaren Bereich überhaupt1 .

Het is de kuituur, die deze naieve wereldbeschouwing d.m.v. bet
denken begint te doorbreken. Het naieve absoluutheidsoordeel wordt
niet zozeer vernietigd als wel ingeperkt en naar zijn kentheoretisch
waarheidsgehalte gerevalueerd12. Dit geschiedt doordat binnen de zich
verbredende horizon konstante samenhangen zichtbaar worden waarin
het naief gegevene blijkt te funktioneren. Het menselijk verstand gaat
dan bewust of onbewust vergelijkingen en verbindingen maken. Alle
naief-oorspronkelijke meningen worden vanuit een hogere samenhang
gekorrigeerd en gerelativeerd. Door steeds nieuwe korrekties, steeds
verdergaande vergelijkingen, steeds gedurfder kombinaties ontstaan voor
het denken als maar omvattender verbanden en systemen, die tenslotte
uitgroeien tot laatste beginselen van beschouwing en beoordeling: tot
een wetenschappelijk wereldbeeld. Zo ontstond de Copernicaanse om
wenteling in de kosmologie, de Kantiaanse omwenteling in de kentheorie, de historistisch-individualistische omduiding van ons kultuurbeeld. Zo eerst is ook de religie voor ons geworden tot wat ze thans is:
het problematisch geheel van vele en veelsoortige godsdiensten met
grotendeels gelijke waarheidsaanspraken. Derhalve is het probleem van
de absoluutheid van het Christendom niet anders dan het algemene
O
probleem van cle verschuiving van de naieve naar de wetenschappelijke
wereldbeschouwing in zijn toepassing op de religie.
Die Absolutheit ist ein allgemeines Merkmal des naiven Denkens. Aber ebenso
allgemein ist der Vorgang, der die Einschränkung oder Brechung dieser naiven
1 Absolutheit des Christentums 89.
2 Absolutheit des Christentums 92, 97.
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naive Weltbild wandelt sich zum wissenschaftlichen1 .

D a s P r o b le m

( s e i l : d e r A b s o l u t h e i t d e s C h r i s t e n t u m s ) i s t a l s o n i c h t s a n d e r e s a ls

allgemeine Problem des Verhältnisses des naiven Weltbildes zum wissenschaftlichen in
seiner Anwendung auf die Religion12.
das

Hoe nu te oordelen over de historische godsdiensten en hun absoluutheidspretenties? Die pretenties waren niet louter een uit te wissen waan
evenmin als de absoluutheid van de natuurlijke waarneming of begeerte.
Zoals in de laatste het objekt zich universeel en onontkoombaar aan ons
opdringt, zo ligt er ook in de spontaan-religieuze absoluutheid een
objektief noodzakelijkheidsbesef uitgedrukt. Deze innerlijke zekerheid
is niet weg te theoretiseren, aan haar kan slechts vanuit een bredere
horizon nader zin gegeven worden. De natuurlijke absoluutheid der
religies is de begeleidende naieve exponent van het authentiek ervaren
van hoogste waarden en goddelijke realiteit. De kracht van deze absoluut
heid en haar karakter hangt dan ook onmiddellijk samen met de manier
waarop en de mate waarin deze hogere wereld individueel-historisch
doorleefd wordt. De gevarieerdheid van de ervaren religieuze werkelijk
heid weerspiegelt zich in de variatie van absoluutheidsmeningen.
Ist n u n
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1 Absolutheit des Christentums 89 sq.
2 Absolutheit des Christentums 9 1. Op elk gebied moet de frisse vanzelfsprekende mening aan sterkte
inboeten. De twijfel, smart en strijd waarmee de religieuze verschuivingen gepaard gaan zijn deel
van de strijd, de zorgen en onzekerheden die men allerwegen moet doorstaan bij loslating van het
vertrouwde en eigene. Slechts is de pijn nergens zo akuut als in de religie, omdat deze juist een
laatste onaantastbare zekerheid beoogt te geven. Anderzijds — en nu gaat Troeltsch de zegeningen
van het historisme uitstallen! ! — heeft deze horizontverbreding ook een bevrijdende werking. Ze
verlost van bekrompenheid, angstvalligheid en onverdraagzaamheid en leidt tot voorzichtigheid,
breedheid van geest en bezonkenheid van oordeel. Juist ook de religie gedijt hierdoor. Ze krijgt
meer oog voor wat wezenlijk is en maakt zich los van fanatisme en benauwend getwist, dat de
ongekontroleerde naieve mening steeds op de voet gevolgd is. Voor het stichten van kerken mag
het hartstochtelijk geloof in de alleenzaligmakende waarheid nodig zijn, in de eenmaal gevestigde
organisaties kan een meer genuanceerde geest heersen, p. 92 sq.
3 Absolutheit des Christentums 98.

De natuurlijke absoluutheid van polydemonistische en polytheistische
stam- en volksreligies is uit de aard der zaak even beperkt als de macht
van de godheden zelf en varieert naar stam of groep, naar landstreek,
tempelgrond of toegekend domein. Onbegrensde absoluutheid daaren
tegen pretenderen de universele religies, die weet hebben van een
wereldschepper, wereldheerser, wereldorde of wereldgrond, alsmede
van een universele levenswet voor de mens. Overigens is ook hier de
religieuze absoluutheid gedifferentieerd. De mystici zoeken naar kennis
van de ene godheid, maar deze absolute kennis blijft gebonden aan
meditatieve of ascetische inspanningen, aan gebeurlijkheden van ver
lichting, extase en wat dies meer zij. Anders liggen de zaken in het
ethisch universalisme. God is hier zedelijke wil en stelt een omspannend
ethisch doel, dat samenvalt met de diepste intenties van ’s mensen eigen
wezen. Absoluut is hier het ethisch noodzakelijke, absoluut zijn de
profetische openbaringen dienomtrent. Toch zijn er ook hier gradaties
van zuiverheid. Het dualisme van Zoroaster, de uitverkiezingsidee van
de hebreeuwse profeten, de willekeur van Allah zijn evenzovele be
lemmeringen om tot een innerlijk universalisme en tot een zuiver
zedelijke absoluutheid te komen.
Geheel anders is Jezus’ prediking1 . Zijn boodschap omtrent de on
voorwaardelijke geldigheid van Gods heilige en genadige wil is volledig
gehumaniseerd en verinnerlijkt. Zij appelleert op de grondbehoeften van
ieder mens, wiens bestemming wordt aangewezen in de komende hogere
geestelijke wereld, die radikaal van al het aardse gescheiden wordt.
Waar (afgezien van de eventualiteit van Jezus’ messiaans bewustzijn)
zijn persoon en prediking zo volledig terugtreden achter en zich
legitimeren vanuit de innerlijke evidentie van de absolute zaak van het
Koninkrijk dat komt, daar hebben zijn woorden ook de meest innerlijke
en overtuigende absoluutheidsaanspraak.
Es ist das nur eine Bestätigung des früheren Ergebnisses. Wie das Christentum den
personalistisch religiösen Gedanken und seine erlösende Kraft zur höchsten
Klarheit und Stärke führt, so ist seine naive natürliche Absolutheit der inner
lichste und einfachste Ausdruck der Sache; und, wenn das die freieste und inner
lichste Form des Absolutheitsgedankens unter den uns bekannten ist, so spiegelt
sich darin nur das sachliche Verhältnis der christlichen Religion zu den andern
groszen Gestaltungen der Frömmigkeit12.

Vertroebeling van inzicht treedt echter op, als deze naieve en on
1 „Ganz anders” heet het in de eerste druk van Die Absolutheit, p. 109. Opdat dit niet zal worden
misverstaan en in mindering gebracht op zijn historisme, wijzigt T. deze zinsnede in latere drukken
in „bedeutsam verschieden” , p. 103.
2 Absolutheit des Christentums 104.
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schadelijke absoluutheidsmeningen uitgroeien tot apologetische theorieën
omtrent het alleenbezit van definitieve waarheid en zo elkaar per defi
nitie uitsluiten met alle heilloze gevolgen vandien. In onderlinge kollisies
en konflikten leren ze ons evenwel uit te zien naar een alomvattend be
ginsel : een wereld van laatste waarden, waarheen de religies langs ver
schillende wegen onderweg zijn. Het is nodig vanuit de veelheid van
historisch-individuele zelfbeschouwingen en absoluutheidstheorieën zich
uit te strekken naar dit gemeenschappelijk algemeen grondprincipe om
van hieruit alle afzonderlijke absoluutheidsaanspraken naar hun in
houdelijke waarde te toetsen en te ordenen.
Wetenschappelijk gesproken zijn alleen God en dit transcendente
geestesbeginsel (de grond en het doel van de geschiedenis!) absoluut, alle
openbaringen en ervaringen dienomtrent hebben deel aan de relativiteit
van de geschiedenis. Men kan achteraf zeggen, dat de bovenbedoelde
religieus-naieve absoluutheden ontstaan (of althans in de hand gewerkt
worden1) t.g.v. de geheimzinnige bovenwillekeurige verbinding van God
met historische openbaringsdragers, zodat op de laatsten of op hun uit
spraken de goddelijke absoluutheid als vanzelf wordt overgedragen
(2.4.2).
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Op zich zouden we kunnen volstaan met het godsdienstwijsgerig resul
taat, dat het evangelie van Jezus zich manifesteert als hoogste vorm, als
konvergentiepunt, als fundamenteel nieuw niveau van al het godsdienstig
streven en dat zijn beslissing vergende prediking en ongehoord krachtige
absoluutheidsverzekeringen dienovereenkomstig zijn in zuiverheid en
kracht. We moeten evenwel in rekening brengen, dat heel de christelijke
geloofservaring onder de druk staat van apologetische theorieën in
bovengenoemde zin (Messiasgeloof van oergemeente, Paulinische
Christusmystiek, oudchristelijke triniteits- en erfzondeleer e.d.). Met
een schijn van wetenschappelijkheid hebben deze de absoluutheid van de
zaak (het Godsrijk) verlegd en gekoncentreerd in de persoon van Christus.
1 Deze restriktie voeg ik toe, omdat T . tevoren een algemenere theorie omtrent het postvatten van
absoluutheidsmeningen ten beste gegeven heeft.
2 Absolutheit des Christentums 10 g sq.
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Zodoende is uit de naieve een kunstmatig-apologetische absoluutheid
ontstaan. De kerkelijke massa pleegt deze op te vatten als bovennatuurlijke
absoluutheid, waarbij woorden, werken, wonderen van de Meester als
puur goddelijk-bovennatuurlijk worden vereerd en ieder afwijkend
teken of getuigenis duivels of verdorven heet. De kerkfilosofie maakt
zich sterk door rationele absoluutheid, waarbij niet-christelijke waarheden
uit de oeropenbaring of uit de Logos zouden stammen. Totdat tenslotte
al deze absolutismen bij wetenschappelijke blikverbreding door de mand
vallen l1
D ie

K ir c h e n p h ilo s o p h ie

is t

d ie

r a tio n a le

A b s o lu t h e it

des

C h r is t e n tu m s ,

w ie

M e n s c h w e r d u n g s - , O f f e n b a r u n g s - u n d K i r c h e n t h e o r i e i h r e s u p r a n a t u r a l e i s t 12 .

Dit is het lot van het theologisch dogmatisme. In de steeds bredere
kaders van metafysische, kosmologische en psychologische theorieën,
van kenleer en van een nieuw natuurwetenschappelijk wereldbeeld is de
theologisch gekonstrueerde supranaturele en rationele absoluutheid
voortdurend ondermijnd en m.n. in het licht van de geschiedwetenschap
blijkens de analogieën uit de profane historie onhoudbaar gebleken. Zo
heeft er zich een nieuwere theologie op historische basis ontwikkeld,
die m .b.v. een spekulatief-idealistische duiding van de geschiedenis ge
komen is tot de opvatting van een zg. evolutionistische absoluutheid. Ook
deze is echter onhoudbaar! Troeltsch’ bezwaren zijn bekend ( 2 .j.j) .
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1 In andere religies vindt men een analoge absoluutheidsapologetiek. Deze heeft voor de konstrukties
van de christen-theologen en -filosofen zelfs meer dan eens model gestaan (joodse inspiratieleer,
hellenistische inkarnatietheorieën, joods-islamitische bewerkingen van Aristoteles als voortrap van
bovennatuurlijke dogmata).
2 Absolutheit des Christentums 1 22. — Voor T. is de apologetische verabsoluteringstendens, zoals
gezegd, een grondkenmerk ook van het niet-godsdienstig geestesleven. Zodra de levensidealen niet
meer rechtstreeks inspireren en niet langer ervaren worden als uitvloeisel van het in zichzelf nood
zakelijke, stollen ze tot theorieën en argumenten. Wat eens onmiddellijk werd aangevoeld als
verplichtend, wordt nu met logische kunstgrepen tot een blijvende begripsmatige bewijsbare nood
zakelijkheid. Zo ontstaat het dogmatisch denken in kunst- en wetenschapsleer, in logika, metafysika en
vooral in ethiek en theologie. Een eens direkt ervaren of overgeërfde overtuiging wordt tot on
wankelbaar uitgangspunt en al het overige wordt door assimilatie of verwerping hiertoe in betrekking
gesteld. Door steeds verder voerende vergelijkingen dijt deze begripskonstruktie van lieverlede uit
tot een dogmatisch systeem. Het lot van alle dogmatische systemen is echter, dat op den duur ook
het ogenschijnlijk onaantastbare uitgangspunt in het web van betrekkingen en vergelijkingen en in
steeds bredere wetenschappelijke kaders wordt opgenomen.
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wirklichen Geschichte. Diese kennt jetzt überall nur individuelle und temporäre,
ihr Ziel nur in der Richtung auf das Absolute einstellende Gebilde.. . . Auch
diese letzte Konstruktion der künstlichen Absolutheit zerbricht unter der Hand
der wirklichen Historie1.

Zodoende wordt tenslotte de stelling onontwijkbaar, dat absoluutheidsaanspraken op zich niet beslissend kunnen zijn, ook niet die van het
Christendom. Ze kunnen slechts beslissend heten, omdat en voorzover
hierin de kracht en klaarheid van de zaak zelf, van de religieus-ethische
ideeën- en levenswereld weerspiegeld wordt. Te dezen moet de ver
kondiging van Jezus, die met zulk een ongekende zuiverheid en vrijheid
de eeuwen door weerklonken heelt en die tevens een historisch kulminatiepunt gebleken is, voor de religieuze mens voldoende zijn12.
De konklusie is duidelijk. Het historisme mag alle absoluutheidsaanspraken verwerpen, ja haar naieve oorsprongen en apologetische ver
hardingen kunnen achterhalen en begrijpelijk maken, daarmee is het zelf
nog allerminst vervallen tot relativisme. Wat Troeltsch voor ogen staat, is
geen absolutisme, geen relativisme, doch een menging van beide! Het
historische is relatief, ook alle historische waarden zijn relatief. Ze
hebben echter blijkens hun gemeenschappelijke grondrichting een laatste
zin. Omdat dit doel absoluut is, ligt het echter niet in, doch achter de
geschiedenis. De wijze waarop wij het gestalte geven, is hiervan een
individueel-historische benadering, niet meer en niet minder. Het
einddoel laat zich bevroeden, nooit bevatten.
Der absolute, wandellose, durch nichts temporär bedingte Wert liegt überhaupt
nicht in der Geschichte, sondern in dem Jenseits der Geschichte, das nur der
Ahnung und dem Glauben zugänglich is t .... Nicht das Entweder-Oder von
Relativismus und Absolutismus, sondern die Mischung von beiden!, das Heraus
wachsen der Richtungen auf absolute Ziele aus dem Relativen ist das Problem der
Geschichte. Die immer neue schöpferische Synthese, die dem Absoluten die im
Moment mögliche Gestalt gibt und doch das Gefühl einer bloszen Annäherung
an die wahren letzten allgemeingültigen Werte in sich trägt: das ist die Frage, um
die es sich handelt3.
1 Absolutheit des Christentums i 16 sq.
2 Wel kan ook de moderne mens op een gegeven moment alle geschiedenis vergeten en zelf met
naieve absoluutheid hij God verkeren, de tijd verterend in de aanschouwing van het ene ontsloten
goddelijke levensdoel. Hij zal echter moeten terugkeren naar en zich sterken aan de geschiedenis,
dient dan uiteraard de daarin geopenbaarde religieuze perspektieven los te maken van de vorm van
naieve en hieruit ontwikkelde theoretische absoluutheidspretenties. Ook bij Jezus, ook bij ons is de
goddelijke werkelijkheid in beperkt menselijke, historische voorstellingen en verbanden verpakt.
Nergens in de geschiedenis ontdekken we een absolute openbaring, wel overal „die führende
Hand Gottes” (een geliefkoosd historistisch thema, 0.3.^), die het mensdom leidt in de richting
van het volkomene en absolute, Absolutheit des Christentums 120 sq.
3 Absolutheit des Christentums 47. De laatste twee zinnen zijn eerst in een latere druk toegevoegd, niet
om het betoog te veranderen, doch om de spits ervan bloot te leggen. Zie nog H. Rickert, Die
Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung 727, 734 sq : „das Relativitätsprinzip” kan nooit door
absolute opvattingen overwonnen worden.
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De metafysika der religie, sluitstuk van de godsdienstheorie, zou ik eigenlijk
hier moeten laten volgen. Zij wordt evenwel om gegronde redenen eerst
in het komend gedeelte aan de orde gesteld (3.7.3).

3.7 DE M E T A F Y S I K A V A N
DE

G ESCH IED EN IS

EN

VAN

HET

ABSOLUTE

Natuur-, geestes- en
geschiedenismetafysika (1)
Meer dan eens is gebleken, dat de geestelijke levenswerkelijkheid, zoals
deze zich in het historisch onderzoek aan ons vertoont, om veelvoudige
wijsgerige bezinning vraagt. Enerzijds is er methodologisch rekenschap
te geven van de aard en betrouwbaarheid van dit onderzoek in de vorm
van een logika en kentheorie van de geschiedeniswetenschap. Anderzijds
vraagt ook de inhoud der geschiedenis (we zagen het aan de godsdienst
geschiedenis) om wijsgerige bewerking: om een psychologische be
nadering, kentheoretische bepaling en geschiedfilosofisch-ethische konstruktie van de in de historie vigerende en evoluerende waarden. Op het
strikt bewustzijnsimmanente standpunt van Rickert c.s. schijnt de zaak
hiermee afgehandeld te zijn: we hebben te maken met de apriorische
normen en methodes dan wel met de inhoud van de geest.
Volgens Troeltsch komt men echter met een dergelijke, transcendentalistische benadering van de geschiedenis niet klaar. Onder de verse
indruk van Rickerts geprononceerde ideeën geeft hij hem aanvankelijk
toe (1902), dat de natuur inderdaad niet anders dan fenomenaal (als
enkel bewustzijnsinhoud) opgevat kan worden. Doch reeds voegt hij
hieraan toe, dat op het ervaringsimmanente standpunt noch het geestesle
ven van de ander, noch de historie, noch ook de betekenis van de his
torische ethiek toereikend is te verstaan. Op al deze punten zijn meta
fysische „Ergänzungen” (II 726) van Rickerts theorie noodzakelijk.
i. Daar is allereerst het probleem van de ander als geestelijk individu.
Men kan niet volstaan met de gedachte, dat de mens zekere bewustzijns
immanente ervaringen naar analogie van eigen wezen pleegt te duiden
als een zelfstandig, om een eigen centrum cirkelend bewustzijn. Vaak
leren wij niet de ander aan onszelf, doch juist omgekeerd onszelf uit en
aan de ander kennen. In het sociale verkeer erkennen we m .a.w ., dat de
indruk en inwerking van de medemens verschijning is van een daarachter
liggende metafysische realiteit.
E s is t g e w is z z u z u g e b e n , d asz g e g e n ü b e r d e r K ö r p e r w e lt n u r d e r S ta n d p u n k t d e r
B e w u s z t s e in s im m a n e n z m ö g lic h is t , u n d d a sz e s e in G r u n d ir r t u m is t , n a c h e in e r
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d a v o n v e r s c h ie d e n e n w a h r e r e n W i r k l i c h k e i t z u s u c h e n , d ie in u n s e r e r E r fa h r u n g
n u r e r s c h ie n e .

A n d e r s a b e r s te h t d o c h d ie

S a ch e g e g e n ü b e r fre m d e m

le b e n . . . . S o u n b e g r e iflic h e s a u c h s e in m a g , im

G e is te s 

V e rk e h r vo n M en sch zu M en sch

. . . w i r d e in e R e a lit ä t a n e r k a n n t , d ie n ic h t b lo s z E r fa h r u n g is t , s o n d e r n E r s c h e in u n g
u n d W ir k u n g e in e s n u r z u e r s c h lie s z e n d e n g e is t ig e n S e in s (II 7 2 4 s q ) ’ .

Bovendien, al existeert de natuur ook in dier voege, dat ze er is voor een
bewustzijn, van de menselijke existentie valt toch wel iets meer te
zeggen! In de onpeilbare verbinding van psychologisch en kentheoretisch
ik bestaat elk menselijk subjekt primair als een zelfstandige krachtbron
voor zichzelf, al verschijnt het ontegenzeglijk ook binnen de bewustzijnshorizon van de ander.
Ist „ E x is t ie r e n ” S e in fü r e in

B e w u s z ts e in , so h a t b e i d e r K ö r p e r w e lt d ie F ra g e

n a c h ih r e m S e in fü r s ic h s e lb s t k e in e n S in n . D a g e g e n b e i p s y c h o p h y s is c h e n W e s e n ,
in d e n e n d u r c h d ie u n b e g r e iflic h e V e r b in d u n g d e s p s y c h o lo g is c h e n u n d e r k e n n t 
n is t h e o r e t is c h e n

S u b je k t e s

e in S e in fü r s ic h s e lb s t z u sta n d e k o m m t , is t s e lb s t 

v e r s t ä n d lic h d e r B e g r if f d e s E x is t ie r e n s n ic h t d a m it e r le d ig t , d a sz s ie E r fa h r u n g s 
in h a lte e in e s s ie w a h r n e h m e n d e n B e w u s z t s e in s s in d . S ie s in d fü r s ic h s e lb s t a u f
e in e

u n b e g r e iflic h e

W e is e ,

und

s ie

w ir k e n

a ls s e lb s t ä n d ig e

K rä fte ,

in d e m

s ie

e in a n d e r e r s c h e in e n . D ie s e E in s ic h t n im m t e r s t d e r H is t o r ie d as G e s p e n s tis c h e ,
das

s ie a u f

dem

S ta n d p u n k t d e r r e in e n

E rfa h r u n g s im m a n e n z a u c h b e i R ic k e r t

b e h ä lt (II 7 2 j ) .

2. Zou het historisch leven zonder dien iets schimmigs over zich gehad
hebben, door deze metafysische diepgang van het menselijk leven wordt
tevens het realiteitskarakter van de geschiedenis ontsloten. Er openen zich
nieuwe perspektieven. Om te beginnen kan nu aan de door Troeltsch
eerder gememoreerde historische begrippen van ontwikkelingssamenhang, idee, tendens, analogie, wezen, ontwikkelingssamenhang, konvergentie van ontwikkelingen etc. achteraf een metafysische strekking
kennelijk toch niet worden ontzegd12. Hieraan behoeft men nog niet
bepaald de gedachte vast te knopen van een universele geest die zich
uitwerkt in de geschiedenis (Hegel), maar wel die van een bovenzinnelijk
geestesbeginsel, dat weliswaar in afzonderlijke individuën leeft, doch
desondanks alle enkelingen verbindt en omvat.
W i e in d e n I n d i v i d u e n d i e E i n h e i t d e s P s y c h o l o g i s c h e n u n d I n t e l l i g i b e l n l e t z l i c h
b eg rü n d et

is t

in

e in e r

m e t a p h y s is c h e n

A n sch a u u n g ,

so

is t

d ie s e

G e s c h ic h ts 

1 Evenals t.z.t. Fichte, geeft T. hier het „Naturding an sich” (als het „Jenseits” van de kennisvorming)
prijs en blijft toch metafysikus, zie nog Ges. Sehr. II 7 1^ .
2 In artt. Was heisst,, Wesen des Christentums”? en Wesen der Religion heeft T. laten zien, dat m.n. het wezensbegrip uiterst veelzinnig is. Het betekent nu eens de psychologisch-historische intuïtie van de ken
merken van een bepaalde geestesbeweging, dan weer de kentheoretische gedachte van haar eigenlijk
waarheidsgehalte of ook de geschiedfilosofische graduatie van haar normatieve ontwikkeling (wezen
als ,,germinative principle” ) of ook de greep naar het ethisch ideaal. In het wezensbegrip kan men
zelfs de eigenlijke zin en grondbetekenis van een bepaald geestestotaal op het oog hebben. Zo ver
diept de wezensidee zich van een historisch tot een kentheoretisch, waardefilosofisch en zelfs
ontologisch-metafysisch begrip. Zie ook Absolutheit des Christentums 22 sq.
2 3°

philosophie im Groszen ganz unverkennbar eine teleologisch-evolutionistische
Metaphysik1.
Ist das aber so, dann gewinnen die vorhin hervorgehobenen Begriffe des Ge
meinsamen, der Tendenzen und Analogien, des Entwickelungszusammenhangs
und des Konvergierens verschiedener Entwickelungen ebenfalls eine neue meta
physische Bedeutung, indem sie ein zwar nur in einzelnen Individuen lebendes,
aber doch in ihnen als übergreifende und beherrschende Macht wirkendes Prinzip
geistigen Lebens bedeuten (II 72 j).

Deze fundamentele geestesbewegingen en geesteskrachten hebben voorts
de algemene tendens zich met de natuur te kontrasteren en zich uit te
strekken naar het absolute geestesdoel, dat daarom al evenzeer voor
Troeltsch meer is dan een puur psychologische of kentheoretische notie :
een hogere, metafysische werkelijkheid. Troeltsch’ zedelijkheidsoptimisme wil een metafysische grond hebben!
Dieses (gekende) Ziel selber (ist) dem Menschen nur gesteckt als eine höhere
Wirklichkeit, als eine aus dem bloszen Seelenleben hervorbrechende geistig
persönliche, auf unbedingte Werte des inneren Menschen begründete Wirklich
keit; und diese Wirklichkeit ist in den Gedanken der Zielsetzung, in der
vorwärtstreibenden Unruhe und Sehnsucht, in der Entgegensetzung gegen die
blosz natürliche Welt selbst die hervorbringende Kraft. Der Gedanke verlangt
die metaphysische Wendung, die Zurückführung aller dieser Zielsetzungen und
Kräfte auf eine mit dem geistigen Kern der Wirklichkeit zusammenhängende,
vorwärtstreibende übersinnliche Realität12.
Die Welt musz so eingerichtet sein, dasz dieser Sieg des ethischen Staates
ihr möglich wird . . . . Der Mensch musz so organisiert sein, dasz . . . dieses
Ideal aus seinem edleren Streben hervorgehen musz. Es ist eine Metaphysik des
Optimismus, die hier zu Grunde liegt3.

Nu leert de geschiedenisfilosofie, dat het hier gaat om een progressie
van de geest uit zijn verborgen aanwezigheid in de natuur. Maar dan kan
Troeltsch ook moeilijk blijven vasthouden aan het strikt fenomenale
karakter van de natuur. Opmerkelijk is dan ook, dat hij zijn fenomenalistische natuurtheorie (1902) binnen de kortst mogelijke tijd weer terug
neemt. Ook aan de natuur moet een eigen zelfstandigheid, een objektieve
realiteit worden toegekend.
(Kant hat) die Kluft zwischen dem seinen Inhalt bewusztseinsimmanent ordnen
den Subjekt einerseits und einer die transsubjektive Realität der Körperwelt sowie
die transsubjektive Realität der fremden Iche voraussetzenden und all das kausal
aufeinanderbeziehenden Geschichte andererseits nicht ausfüllen können. Das . . .
kann nur anders werden, wenn von der zerstörten Metaphysik soviel wieder
hergestellt wird, um die transsubjektive Realität von Natur und Geschichte auch
1 Das Historische in Kants Religionsphilosophie 127. Het gaat hier om een typering van Kants geschied
filosofie, die zich op Troeltsch’ eigen visie laat toepassen.
2 Absolutheit des Christentums gy sq.
3 Politische Ethik 16. T. geeft hier het standpunt van de aanhangers der demokratie w eer; indirekt en
tot op zekere hoogte eigent hij het zichzelf toe, vgl. 26 sqq.
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begrifflich zu sichern und die Vernunft aus ihrer Latenz in der Natur genetisch
hervorgehen lassen zu können1.

3. Dit is nu ook van fundamenteel belang voor de kuituur- en godsdienst
filosofie en voor de ethiek. De realiteit van deze progressieve geestesbe
weging verheft de geschiedfilosofische ordening van kulturele waarden
en de ethische realisatie van nieuwe normen voorgoed boven het niveau
van het subjektieve arrangement en de persoonlijke willekeur. De
waardeontwikkelingen van het verleden, die uitmonden in de waardekonstrukties van het heden zijn uitingen van de genoemde geestesdynamiek en hebben in haar een reële, objektieve samenhang en grond12.
Eine solche Metaphysik der Geschichte ist. .. unentbehrlich für jede umfassendere
historische Vergleichung und Beurteilung, und vor allem für die Behandlung des
Kulturproblems, für die Ethik und für die Religionsphilosophie, soferne sie
philosophische Untersuchung und Wertabstufung der konkreten historischen
Religionen ist (II 727).
Die von der universalen Beurteilung vollzogene Abstufung der Kulturwerte in
ihren Entwickelungsstufen ist dann nicht blosz ein subjektives Arrangement zum
Zweck besserer Orientierung, sondern, indem sie aus der Vertiefung in die
Kontinuität der Geschichte hervorgeht, glaubt sie auch einen innerlich be
gründeten objektiven Zusammenhang zu ergreifen. Ja, die individuelle Tat, in
der sich ein solches Urteil vollzieht, ist selbst ein aus dem inneren Triebe des
Zusammenhangs hervorgehendes Glied, in dem dieser Zusammenhang sich
fortbildet und vorwärts bewegt (II j i g sq).

Het is wel duidelijk, dat Troeltsch bij deze metafysische wending tot
Hegel de nodige afstand bewaart. De geschiedenis is niet de rationele,
noodzakelijke, voorspelbare ontvouwing van de universele geest, ze is
irrationeel, individueel en kreatief. De geschiedenismetafysika is geen
aprioristische, uit de logische idee afleidbare berekening van het ge
schiedenisverloop, ze is aposteriorisch, ja afhankelijk van geschied
wetenschap, kentheorie, geschiedfilosofie en ethiek. Van fundament is
zij sluitstuk geworden van de geschiedwijsgerige systematiek, moeizaam
borend naar de ondergrondse onberekenbare geestesstroom. Individueelbeweeglijk als de geschiedenis is de geschiedenismetafysika. In staat „in
den schöpferischen Gang des Weltwillens sich mit richtiger Intuition
einzustellen” (II 4 3 j), is zij de aktualistische duiding en aktivistische
1 Das Historische in Kants Religionsphilosophie ( 1 904) 106. Hiermee is niet gezegd, dat T. weer uitkomt
bij Lotzes panpsychisme, zoals nog 2.2.1 het geval is. Lotzes metafysika van de natuur had een ken
theoretische grond, die van T. meer een geschiedfilosofische !
2 T.a.v. deze grondleggende ontwikkelingssamenhang schiet de vakhistorische denk- en werkwijze
(in de zin van Rickert) volledig tekort. Zij moet zich verdiepen tot een geschiedfilosofische intuïtie
(,,D er Entwickelungsbegriff bleibt eine Intuition und eine Ahnung” , Absolutheit des Christentums £9, cf.
Ges. Sehr. II 393, 407), ja tot „eine ontologische Betrachtung des Seelengeschehens” , Absolutheit
des Christentums p. X sqq, m.n. p. XII.
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voortzetting van zijn vrijheidsstreven. Als „Metaphysik der Freiheit”1
participeert zij zelf aan de verborgen gronddialektiek van kontinuïteit en
kreativiteit, van noodzakelijkheid en vrijheid.
(Die Metaphysik der Geschichte) rationalisiert die Historie nicht zur Exekution
eines allgemeinen Begriffes, sondern läszt die Irrationalität aller individuellen
Bildungen bestehen, indem sie den individuellen Charakter jeder solchen Meta
physik selbst anerkennt. Sie wird dadurch dann aber doch nicht zu einer blosz
subjektiven Meinung, sondern, indem sie aus gewissenhafter Versenkung in die
Historie und aus der Deutung ihres Sinnes hervorgeht, sucht dieses Urteil die
Kontinuität und bildet es sie weiter als eine relativ schöpferische Tat (II 727).

Op dit punt beland kunnen wij vaststellen, dat Troeltsch in zijn diepste
overtuiging veel minder ver verwijderd is van de tot 1900 gekoesterde
opvattingen dan bij de eerste aanblik het geval leek te zijn. Gnotisch heeft
er zich inderdaad een grootscheepse omwenteling voltrokken: de wijs
begeerte der geschiedenis rust thans in eerste opzet op kentheoretische
premissen, niet op metafysische hypothesen. Ontisch gezien, is de ver
andering echter veel minder ingrijpend: de werkelijkheid der ge
schiedenis is nog steeds gegrond in een universeelhistorische, kontinuekreatieve, metafysische geestesevolutie. Zo beschouwd lijkt het kriticisme van de onderhavige ontwikkelingsfase niet meer dan een gekunstelde
gekompliceerde invoeging in een onveranderd metafysische werkelijkheidsidee. Toch mag niet vergeten worden, dat de tekorten van deze
metafysika (inzake het absoluutheidsvraagstuk, irrationaliteitsvraagstuk
etc.) Troeltsch hebben uitgedreven naar een nieuwe kritische strukturering van zijn denken en dat hij tevens de metafysische wortels van
dit kriticisme heeft gezien. Over en weer lopen er dus draden tussen
kriticisme en metafysika, zoals ook de geschiedenis der wijsbegeerte ons
kan leren (Kant, Fichte). De samenvoeging van kriticisme en metafysika
is niet eo ipso een kunstmatige kompositie. Bij Troeltsch is het een
vanuit de interne problematiek van zijn denken voortgekomen betrekkingssysteem.
Als metafysikus staat Troeltsch in menig opzicht tussen Hegel en
Bergson. Met Bergson heeft hij het aktualistisch evolutionisme gemeen.
Hij verwerpt echter diens irrationalisme: Bergson ontkent ten onrechte
elk apriori van een absoluut waardensysteem of geestesdoel12. Wat dat
betreft heeft Troeltsch’ denken meer verwantschap (bij zelfstandige ont
wikkeling) met de geestesmetafysika van Rudolf Eucken, al acht hij
1 Cf. Ges. Sehr. II 728 noot en p. XI (index). Dat T. deze term pas bij de redaktie van 1 91 3 heeft
toegevoegd, maakt geen verschil.
2 Ges. Sehr. II 726. De verwantschap met Bergson zal ons in hoofdstuk V nog vaker bezighouden.
M .b.t. diens ontkenning van een apriorisch en absoluut waardensysteem, zie H. Bergson, Revolution
créatrice 3^5 sqq.
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Euckens „noölogische methode” geen wezenlijke winst1 . Zelfs blijft er
verwantschap met Rickerts leer. Wel is het fenomenalisme bepalend
voor de opzet van Rickerts theorieën, maar desondanks vindt Troeltsch
ook bij hem de (z.i. voor het kriticisme onvermijdelijke) sporen van een
vrijheidsmetafysika12.
De metafysika van het absolute (2)
Troeltsch’ metafysika heeft echter een dubbele bodem. De hier verdedigde
bovenzinnelijke realiteit van (de natuur en) de geschiedenis heeft nl. op
haar beurt een grond in het Absolute! Zo komt Troeltsch tenslotte tot
een universele absoluutheidsmetafysika, die uiteraard niet losstaat van de
metafysika van de geschiedenis. Integendeel, de menselijke geestesge
schiedenis, onderweg naar een laatste levensdoel, vraagt juist om een
absolute grond, van waaruit haar bewegingen geleid en gemotiveerd
worden. De kausale bewegingen van de psychische natuur en de inter
rupties van vrijmachtige menselijke beslissingsdaden treffen in de ge
schiedenis samen met de exekutie van een providentieel wereldplan.
D a b e i b le ib e n fr e ilic h
zum

w e it e r e s c h w ie r ig e F r a g e n : w ie v e r h ä lt s ic h d ie F r e ih e it

k a u s a lp s y c h o lo g is c h e n
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Hoe ziet deze metafysika er nu uit? Methodisch begint Troeltsch (met
nog meer redenen dan in de voorgaande denkfase) niet bij Hegel doch bij
Kant en onderschrijft diens kritische scheiding tussen geloven en exakt
weten4. Hij houdt dan ook het aprioristische spekulatieve rationalisme van
Hegel c.s., dat de werkelijkheid uit denknoodzakelijke ideeën meent te
kunnen afleiden, voor onmogelijk en neemt het jormele ervaringsimmante
rationalisme van Kant als uitgangspunt, wil echter van daaruit in een zg.
regressief rationalisme5 terugredeneren tot de laatste vooronderstelden
van het menselijk bewustzijn en van de menselijke waarden om tenslotte
uit te komen bij een metafysika van het absolute. Hij geeft Kant evenwel
1 Psychologie und Erkenntnistheorie go, Ges. Sehr. II j i g sq, Absolutheit des Christentums p. XIX.
2 Cf. Ges. Sehr. II 727 sq, waar T. verwijst naar de verborgen metafysika in Rickerts Die Grenzen
(m.n. op p. 666 sq). Elders blijkt, dat Rickert (naderhand) Troeltsch’ doorstoten naar metafysische
gronden min of meer heeft weten te billijken, Die Grenzen 730.
3 Deze vragen stelt T. n.a.v. Kants geschiedfilosofie, maar zij dringen zich ook aan zijn eigen denken
op, Das Historische in Kants Religionsphilosophie 99.
4 Art. Religionsphilosophie, in: Philosophie im XX. Jahrhundert 484.
5 Regressief, omdat het hier gaat om een „Regress auf ein absolutes Bewusstsein”, Wissenschaftliche
Lage (1900) g i.
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toe, dat dergelijke redenaties uitlopen op begrippen die de ervaringsbodem hoe langer hoe meer verlaten en daarom inderdaad geen eigenlijke
kennis meer waarborgen1 . Toch bieden ze een zekere hypothetische af
ronding van onze wetenschappelijke inzichten. Bovendien kunnen ze —
zij het ook zijdelings — de religieuze kennis, waarin de absoluutheidsidee (nl. als Godsidee) direkt toegankelijk is (II 496), de nodige onder
steuning schenken123.
Troeltsch streeft dus in feite naar een kritische metajysika, een metafysika
die de kritische onderscheiding van het apriorisch-rationele en het
feitelijk-irrationele meer dan ooit aanvaardt, doch niet als het laatste
woord, niet als het axiomatische begin- en eindpunt van ons denken.
Deze onderscheiding moet in een laatste eenheid gefundeerd zijn. Ook
elders dringt de vraag naar het metafysische zich met logische onver
mijdelijkheid aan ons op. Heeft de verbinding van wetenschappelijke in
zichten tot laatste denkeenheden en grensbegrippen (Kants transcendentele ideeën) geen metafysische im- of applikaties? Welke grondrelatie
ligt er tussen het kentheoretisch en het psychologisch subjekt, tussen
het „Bewusztsein überhaupt” en de verbijzondering hiervan in individuele
bewustzijns (vergelijk Fichte!)? Wat is in het algemeen de laatste grond
slag van de „Vernunft überhaupt” en van de geldigheid van haar apriorische
bewustzijnsvormen? Welke is de onderlinge verhouding tussen deze
apriori’s (en in het bijzonder ook tussen de twee methodes van het
theoretische apriori: de fysikale en historikale denkwijze) en hoe is hun
relatie tot de empirische werkelijkheid te verstaan? Wat maakt het m.n.
mogelijk, dat het apriorisch-algemene en het individueel-irrationeelfeitelijke zo op elkaar zijn afgestemd, dat in konfrontatie met het apriori
feitelijke dwalingen zijn uit te zuiveren? Met dergelijke vragen heeft
Troeltsch voortdurend geworsteld^ en hij is van oordeel, dat het waarlijk
kritische denken zich hier niet te vlot met een non liquet vanmagafmaken.
Zij doen hem induktief en hypothetisch terugredeneren tot de idee van
een absoluut bewustzijn, een universele wereldgrond, (religieus ge
sproken) de Godsidee4.
So kommt es zu der philosophischen Behandlung der Gottesideey die freilich nicht auf
dem Wege einer deduktiven Metaphysik möglich ist, die aber irgendwie mit den
metaphysischen Rückschlüssen sich ergibt, die aus der Bearbeitung und Verein
heitlichung der Erfahrung in letzten Begriffen entstehen; auch eine streng
1 Psychologie und Erkenntnistheorie 2 j.
2 Cf. Psychologie und Erkenntnistheorie 28.
3 Zie reeds 3. 2. 2; 3. 4. 2; 3.6.4.
4 Zulke „metafysische Rückschlüssen ’ zijn echter om twee redenen geen Godsbewijzen. Allereerst valt
er in metafysicis niets te bewijzen (kriticisme!). Bovendien is God slechts rechtstreeks kenbaar in de
religie, kan daarom niet uitkomst of produkt, wel Gegenstand van het wijsgerig denken zijn, Ges.
Sehr. II 496.
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erkenntnistheoretisch angelegte Philosophie wird, wenn sie nicht in Psycholo
gismus und Skepsis stecken bleiben will, in ihren Begriffen der Gültigkeit und
der „Vernunft überhaupt” immer die Ansätze zu einer solchen Metaphysik ent
halten, bei der nur die Frage ist, wie weit sie führen kann (II 496)1.

Hiermee is nu ook de thematiek van een dergelijke metafysika gegeven.
Zij betreft allereerst (als in vroegere tijd, 2.4.7) de fundering van heel de
wereld, van natuur en geschiedenis in de absolute rede. Voor Troeltsch
is dit thans een daad van uitzonderlijk gewicht, omdat hem meer dan
ooit de ogen zijn opengegaan voor het onredelijke, voorredelijke en
antiredelijke in het bestaan. Hoe meer hij het rationele en irrationele
kritisch onderscheidt, hoe groter zijn behoefte is, beide metafysisch te
verankeren in de ene bewustzijnsgrond. Hier staat vooral de eenheid van
de geschiedenis op het spel in haar geheimzinnige samenhang van kontingente
feitelijkheid en apriorische noodzakelijkheid! Zou deze samenhang geen
aanwijsbare grond hebben, dan zou het historische in een handomdraai
ten prooi vallen aan allerlei positivistische en illusionistische theorieën.
De hoofdopdracht van alle metafysika is derhalve voor het heden de
fundering van alle normen en waarden in de kosmische rede. Zo alleen
moet en kan het idealisme, d.w.z. kunnen de ideële waarden van de
menselijke geest, afdoende behoed worden voor de altijd dreigende
akkaparaties van het naturalisme.
Hierbei wird bei der heutigen Lage der Dinge die Hauptaufgabe die Behauptung
eines die geistigen Vernunftwerte im Weltgrund verankernden Idealismus gegen
die alles verschlingenden naturphilosophischen Begriffe sein (II 497).

Haar tweede grondthema hangt hiermee samen. Het raakt de bijzondere
relatie van het absolute bewustzijn tot de eindige menselijke geesten.
De laatsten worden deelinhouden van het absolute bewustzijn genoemd.
Zoiets doet aan Hegel denken of aan Schleiermacher, bij wie de menselijke
geest zich in volstrekte afhankelijkheid zijn immanentie in het absolute
bewust werd. Toch wil Troeltsch zich bepaald niet vereenzelvigen met
het evolutionistisch en mystisch monisme van deze denkers12. Omdat de
zedelijke waarde zelfverplichting inhoudt en de menselijke geest dus vrij
is, kunnen waarde en werkelijkheid niet monistisch ineenvloeien, zelfs
1 Cf. Ges. Sehr. II 708 sqq en 724 sqq, m.n. 728. Zie vervolgens Psychologie und Erkenntnistheorie 2 5,
49 sq. — Troeltsch’ metafysika van het absoluut bewustzijn heeft sterke verwantschap met die van
Eucken. Hij wijst echter de aanwending van een specifiek noölogische methode te dezen van de
hand. De regressieve methode, die T. in aansluiting bij Kant, Lange en Lotze voor ogen staat,
betekent niet anders dan een terugredenering vanuit psychologische en kentheoretische methodes
van onderzoek in de richting van mogelijke laatste grenzen, een doordenking van het kriticisme tot
op haar metafysische grond, cf. Psychologie und Erkenntnistheorie f o .
2 Wat Hegel betreft, zie Absolutheit des Christentums 30 en voor Schleiermacher Wissenschaftliche Lage
(1900) y2, voorts 2.4.6.
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niet noodzakelijke vitalistische uitwerkingen zijn van de ene wereldsubstantie. Troeltsch wil ruimte houden voor een telkens nieuw begin,
voor scheppende daden. Hij wil een pluralistische metafysika, een
„Metaphysik der Freiheit” .
Des weiteren wird ihr zweites Hauptproblem sein, in dem Verhältnis des Welt
grundes oder absoluten Bewusztseins zu seinen Teilinhalten oder den endlichen
Geistern die Möglichkeit beständig neuer Anfänge und Wirklichkeiten zu be
haupten, ohne welche alle religiöse Redeweise zur Phrase oder zur unfruchtbaren
Mystik w ird; es ist das Problem des Pluralismus und der Freiheit gegenüber
dem Monismus, der nur notwendige Entfaltungen der stets mit sich selbst
identischen Substanz kennt (II 497).

Om deze reden kan de wereldgrond geen monistische eenheid zijn. Hij
moet zelf vrijheid zijn, geest, scheppende wil. De laatste grondslag van
ons denken is daarom niet het pantheïsme, maar het theïsme, beter nog
het panentheïsme1 .
Wenn so die metaphysische Einheit des Psychologischen und der Vernunft nicht
in einer vitalistischen Auswirkung der Weltsubstanz, sondern in der Aufeinander
beziehung zweier in der Erfahrung stets getrennter, sich unterstützender, aber
auch sich bekämpfender Prinzipien liegt, dann kann der Weltgrund selbst nicht
bloss als monistische Einheit, sondern nur als schöpferischer Wille gedacht werden,
dann ist der letzte mutmassliche Abschluss der Weltanschauung und damit der
letzte Untergrund der Geschichtsphilosophie der Theismus12.

De vrijheid is voor Troeltsch een onoplosbaar metafysisch grondprobleem.
Geen redelijke verklaring is voor haar te vinden. Veeleer is ze — zoals
bij Kant — het eigenlijke wonder van het autonome bewustzijn. Deze
autonome vrijheid reikt bij Troeltsch echter verder dan bij Kant. Ze is
hem immers (o.i.v. Schelling e.a.) ten diepste een irrationele of voor
redelijke zelfbeschikkingsmacht. Als zodanig neemt ze op alle geestes
gebieden het initiatief om daar in ondoorgrondelijke soevereiniteit de
redelijke idee aan te grijpen en in verbinding met het empirische uit te
1 Het meest korrekt is Troeltsch’ opvatting weer te geven als „panentheïsme” . T. gewaagt zelf van
„den mit (Kants) Geschichtsphilosophie eng zusammenhängenden theistischen oder panentheistischen
Gottesbegriff” (Das Historische in Kants Religionsphilosophie 129). Het gaat T. om een dualisme, dat
toch immanent moet zijn (Das Historische 128, hetwelk handelt over Kant en Eucken, doch im
pliciet ook over T. zelf), om religieuze transcendentie, die tevens immanentie betekent (art. in
Philosophie im XX. Jahrhundert 484). In deze ondoorzichtige materie beginnen alle termen te
zweven. Vrijheid heet hier tevens innerlijke ideële noodzakelijkheid, het pluralisme sluit het
monisme niet uit (II 709) en belet T. evenmin vast te houden aan het ontologisch dualisme van
natuur en vrijheid (II £78). De wereldrede wordt niet alleen de scheppende oerkracht, maar tevens
het verborgen totaal („Inbegriff”) van al het zijnde en geldende genoemd. Zij doet de waarheid meer
en meer over schijn en dwaling zegevieren en toch heet ook de menselijke vrijheid hier aktief bij
betrokken (Psychologie und Erkenntnistheorie 49).
2 Das Historische in Kants Religionsphilosophie 128. T. typeert hier de geschiedfilosofie van Kant, maar

indirekt ook eigen visie.
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werken1 . Men mag aannemen, dat Troeltsch deze irrationele vrijheid
ook in de absolute rede ziet fermenteren en dat de tevoren genoemde
metafysische eenheid van het feitelijke en het apriorische uit deze vrij
scheppende oergrond voortkomt12.
Naar de opvatting van Troeltsch is deze irrationele vrijheid met haar
individuele zelfscheppingen en waardesynthesen zo essentieel voor de
mens, dat zij hem zelfs in het hiernamaals niet kan ontvallen. O f het moet
al zijn — zo luidt het dan hoogst opmerkelijk — dat de mensengeest
eenmaal in de absolute geest terugkeert!! De absolute geest is immers
oorsprong van de individuele werkelijkheid en van de universele bewustzijnswaarden en de eventuele terugkeer tot deze oorsprong zou dus
wellicht de individuele waardeverwerkelijking tot stilstand brengen. Een
duizelingwekkende gedachte! Misschien zou de zedelijke progressie niet
anders zijn dan een remanatie van de geest, de geschiedenis niet anders
zijn dan een verbijsterend intermezzo in het metafysisch werelddrama!
In dat geval dus toch een absolute waarde-realisatie? Inderdaad, maar
dan toch alleen als een volstrekt huitenhistorisch ingaan in de absolute
realiteitsgrond. Vooralsnog acht Troeltsch overigens de uitkomst van
zulk een wereldplan voor ons verborgen.
Alles Historische bleibt trotz aller Beziehung auf absolute Werte irrational und
individuell. Das ist Menschenlos und Menschenwürde, und es ist auch kein
Jenseits denkbar, in dem das aulhörte: in ihm könnten höchstens Zweifel und
Unruhe der vollen Klarheit und Gewiszheit weichen, aber auch Klarheit und
Gewiszheit blieben individuell, bis etwa die Seele wieder in den göttlichen
Geist zurückgekehrt ist (II 712).

Met het vrijheidsprobleem noemt Troeltsch het probleem van zonde en
kwaad in een adem, kennelijk omdat deze duistere mogelijkheid met de
vrijheid gegeven is en omdat dit verderf in zijn irrationele diepte het
metafysische denken evenzeer een grens stelt als de menselijke vrijheid.
Erkend moet worden, dat er slechts een praktisch-religieuze oplossing
voor te vinden is.
Eine genaue (metaphysische) Darstellung. . . wird insbesondere das Problem der
Freiheit, der Sünde und des Übels, das eine Schranke für jede rationale Hypothese
über den Weltgrund bildet, ins Auge fassen müssen und anzuerkennen haben,
dasz es hierfür nur die praktische Lösung der Religion, aber keine theoretische
Aufhellung gibt3.

1 Psychologie und Erkenntnistheorie 41 sqq, wat Schelling betreft ook art. Religionsphilosophie, in: Die
Philosophie im XX. Jahrhundert 481 . Verder 3.2.3.
2 Zie het laatste gegeven citaat, als ook 2.4.7.
3 Art. Religionsphilosophie, in: Die Philosophie im XX. Jahrhundert 484.
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De metafysische absoluutheidshjpothese
en de religieuze Godsidee (3)
Een niet onbelangrijke vraag blijft nog over. Hoe verhoudt zich de
metafysische hypothese van het absolute bewustzijn tot het godsdiensthlosofisch gegeven van de religieuze Godsidee? Voor Troeltsch zijn
metafysika en godsdienstfilosofie duidelijk twee. Het moderne godsdienstonderzoek wil de religie primair vanuit zichzelf verstaan, niet meta
fysisch konstrueren. Omdat de religie echter meer is dan de (door een
eigen apriori gereguleerde) subjektief-psychische akt van het geloven,
omdat in dit geloven ook de objektieve realiteit van de Godsidee ge
ïmpliceerd is, kan niet worden volstaan met de empirische godsdienst
wetenschap, zelfs niet wanneer hieraan w ordt toegevoegd een kentheorie
en ethiek van de religie. Op den duur krijgt de godsdienstwetenschap
ook met de metafysika bijzonderlijk van doen. De vraag is nl., hoe de
religieuze Godsidee zich laat invoegen in het totaal van menselijke kennis.
Het religieuze Godsbesef moet zich op de een of andere manier laten
verbinden met de inzichten van de wetenschap. Binnen de laatste moeten
op zijn minst indikaties zijn van de Godsidee, wil men er tenminste aan
vasthouden, dat er een innerlijke eenheid van kennis is. Zo mondt de
godsdienstwetenschap tenslotte via de psychologie, kentheorie en ethiek
der religie uit in de min of meer traditionele vorm van godsdienstfilosofie :
de metafysika der religie.
Die Frage nach dem Wesen der R eligion.. . gelit immer über in die metaphysische
Frage nach dem Verhältnis der Gottesidee zur Philosophie und der von dieser
bewirkten Zusammenfassung unserer Erkenntnisse in allgemeinsten Begriffe (II
4 9 0 ) 1-

Daar deze metafysika van de religie evenwel tot taak heeft een wijsgerige
behandeling te geven van de Godsidee als absolute grond van al het zijnde
en waardevolle valt zij grotendeels samen met de onderhavige metafysika
van het absoluut bewustzijn12. Ze is niet alleen sluitsteen van Troeltsch’
godsdiensttheorie, doch konvergentiepunt van heel zijn wijsgerige
systematiek.
Damit gehen die Probleme der Religionswissenschaft in die der prinzipiellen
Philosophie oder der Metaphysik über (II 496).

1 Cf. Ges. Schr. II 492, 496, Absolutheit des Christentums 22.
2 Om die reden heb ik haar dan ook niet apart (na 3.6.6) behandeld. De godsdienstmetafysika is dus
geen verbijzondering van de filosofia prima, zoals de metafysika van de natuur of van de geschiedenis.
Wel heeft zij bijzondere problemen te behandelen, die m.n. de onderlinge verhouding en beïnvloeding
van metafysisch kennen en religieus geloven betreffen.
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Mogen de religieuze Godskennis en de metafysische absoluutheidsidee
in objecto samenvallen, subjektief gezien blijft er verschil tussen theoretischmetafysisch en praktisch-religieus denken. Het religieuze Godsbesef en
de idee van het absolute zijn heterogeen1 . Toch zijn ze ook op elkaar be
trokken. Zo noemde Troeltsch reeds vroeger de absoluutheidsidee een
analogon van de Godsidee, de geometrische plaats voor de verschillende
vormen van religieuze Godskennis en toonde hij aan, dat het religieuze
geloof en het metafysisch-idealistisch denken verwant zijn en elkaar
schragen12. Het blijkt, dat het in deze relatie niet enkel gaat om wederzijd
se bevestiging, maar ook om wederzijdse beïnvloeding. Met Wundt
spreekt Troeltsch van een wisselwerking tussen religie en metafysische
theorie.
Das Verhältnis jener Hypothese zu diesem Glauben und seinen metaphysischen
Elementen ist ein Verhältnis der Wechselwirkung, wo eines das andere beeinfluszt.
Wundt hat in der Einleitung zu seinem „System der Philosophie” dieses Wechsel
verhältnis treffend erläutert: die Metaphysik findet unter den zum Ganzen zu
sammen zu denkenden Wirklichkeitsinhalten die Religion vor und kann ihr den
Einflusz auf ihre letzten Begriffe nicht wehren; andrerseits musz die Religion ihre
Gedankenwelt auf das wissenschaftliche Weltbild der modernen Menschheit,
insbesondere auf die höchsten Generalisationen der empirischen Wissenschaften,
auf Kosmologie, Geologie, Biologie und Universalgeschichte einrichten3.

Deze wisselwerking komt tot stand, omdat enerzijds de moderne,
theoretische inzichten van natuur- en geschiedwetenschap, van logika en
kentheorie boven eigen vak en veld uitwijzen en zich tot hoogste wijs
gerige en metafysische ideeën laten verbinden en anderzijds de religie in
haar authentieke vormen niet slechts een mystieke ervaring van de laatste
Grond inhoudt, maar tevens omvattende voorstellingen en begrippen
produceert en behelst, waardoor ze op haar wijze „eine Gesamtauffassung
der Wirklichkeit bedeutet”4. Uit dien hoofde vormen de religieuze grondkategorieën en de metafysische grensbegrippen parallellen, die dwingen
tot konfrontatie en onderlinge vergelijking. Voor alles is er natuurlijk een
wisselwerking tussen de religieuze Gods-voorstelling en de idee van het
absolute bewustzijn. Maar aan de werkingssfeer van de wetenschap zullen
ongetwijfeld ook de overige universele kategorieën van het religieuze
denken, t.w . die van wereld en ziel, zich niet kunnen onttrekken5.
1 Zie bv. Psychologie und Erkenntnistheorie g i .
2 Zie 2.4.7. Deze intentie beheerste reeds zijn éérste denkfase. Zij was het leidend motief van art.
Die Christliche Weltanschauung (1893/4), cf- Wissenschaftliche Lage (1900) jo sq en 1 . 1 . 2 .
3 Art. Religionsphilosophie, in : Die Philosophie im XX. Jahrhundert 484. Zie nog Ges. Sehr. II 497
en Psychologie und Erkenntnistheorie 28.
4 Wissenschaftliche Lage (1900) 49.
5 Hoe het wetenschappelijk wereldbeeld kan ingrijpen in de religieuze voorstellingswereld bleek
ons bij de vernietiging van de religieuze absoluutheidsmeningen (3.6.6). De weergave van dergelijke
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De relativiteit van de geschiedenis en haar
absolute betrekkingspunten (4)
Blikken we nog eenmaal terug. Heel de geestesgeschiedenis ontrolt zich
thans voor onze ogen in een veelheid van volstrekt individuele en ver
anderlijke gestalten, die alle haar eigen tijd en plaats onder de zon hebben
(gehad). Slechts het einddoel der geschiedenis is onwankelbaar en
absoluut. Absoluut is ook de goddelijke wereldgrond1 . Grond en doel
van de geschiedenis staan vast, maar verkeren dan ook buiten het eigenlijke
speelveld der historie. Toch beheersen zij het spel! De goddelijke
wereldwil en het in zijn hand besloten absolute waardebeginsel zijn de
transcendente betrekkingspunten, waartussen ons leven gespannen is.
Hieraan is het te danken, dat de geschiedenis geen warrelende baaierd
van gefrustreerde idealen is, maar een evoluerende kosmos van geestestendenzen en struktuurtypen, van kontinuïteit en progressie, van
oriënteringsmogelijkheden en beslissingsdaden, van scheppende moed
en gelovig vertrouwen. Alles is betrekkelijk en onzeker, nergens wordt
het absolute bereikt en toch staat dit aktualistisch idealistisch historisme
nog ongeschokt. Het wordt gerechtvaardigd door het religieus-metafysisch vertrouwen in de goddelijke levensgrond en ideële levenszin.
(Diese Metaphysik) wird erst die endgültige Rechtfertigung des (seil: idealisti
schen) Ausgangspunktes sein, von dem die ganze Untersuchung . . . ausging (II
496).
Die Theorie der endlosen Veränderung ist ein durch nichts begründetes Vorurteil
und nur für Leute wahrscheinlich, die mit dem religiösen Glauben an Einheit und
Sinn der Wirklichkeit auch alle metaphysischen Gedanken über transzendente
Hintergründe der Geschichte zu den Illusionen geworfen haben2.

inwerkingen behoort overigens niet meer tot de wetenschap, maar tot de praktische geloofsleer,
zie Ges. Sehr. II 497. Hoe omgekeerd de religie het denken fundamenteel bepaalt, mag blijken uit
Troeltsch’ verwijzingen naar de niet slechts metafysische, doch ook religieuze grond van het
idealistisch denken, 3.4.2 en 3.6.4 (2.4.7). Bij Kant is er geen beïnvloeding, slechts een gebrekkige
korrespondentie tussen de transcendentele (niet metafysisch bedoelde) grensbegrippen van de
theoretische rede (de theologische, kosmologische en psychologische ideeën van de zg. transcen
dentele dialektiek) en de postulaten van de praktische rede (God, vrijheid en onsterfelijkheid), cf.
I. Kant, Kritik der praktischen Vernunft, in: Werke IV 266 sqq. Bij Dooyeweerd heten de drie trans
cendentele grondideeën van het theoretisch denken (samengevat in de zg. wetsidee) eenzijdig
afhankelijk van de inwerking van religieuze grondmotieven, hoewel het ontstaan en de ontwikkeling
van deze motieven toch moeilijk over heel de linie zonder invloed van wijsbegeerte en wetenschap
denkbaar is. Van Peursen heeft dit opgemerkt t.a.v. het zg. christelijke grondmotief, art. Enkele
critische vragen, in: Ph. R. 24 (1939) 167 en art. Antwoord aan Dooyeweerd, in: Ph. R. 26 (19 6 1) 199.
Eerder laat het zich m .i. konstateren bij het zg. scholastische en humanistische grondmotief.
1 Absolutheit des Christentums 103 sq, cf. 47, 80.
2 Absolutheit des Christentums 3 1.
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Ontstaan van de sociologische denkwijze (1)
Letten wij op de dynamiek van het historisme, dan blijkt deze niet alleen
te zijn bewerkstelligd door interne faktoren maar ook door invloeden
van buitenaf (o.^-.i). Wat dat aangaat, heeft ongetwijfeld een van de
krachtigste impulsen gelegen in de koppeling van de historische met de
sociologische denkwijze1 . Reeds in het midden van de 1 9e eeuw zien we
deze vereniging van gezichtspunten en denkmethodes zich voordoen,
m.n. in de geschiedenisfilosofie van Comte en Marx. Omstreeks 1907
treedt ze ook bij Troeltsch op eigensoortige wijze aan de dag.
De wetenschappelijke sociologie was in de eerste helft van de 19e
eeuw in Frankrijk door Auguste Comte ontwikkeld. De typische proble
matiek van de menselijke samenlevingsstrukturen en -verhoudingen
heeft trouwens de eeuwen door de menselijke geest beziggehouden.
Reeds in de Oudheid werd zij aan de orde gesteld (Plato, Aristoteles),
maar veelal behandeld binnen het kader van de politika, als een vraag
naar de (ideale) struktuur van de „polis” , de staat. De staat omsloot
—- zo was de gangbare grieks-romeinse voorstelling — als „societas per
fecta” al de andere samenlevingsverbanden, zoals het geheel zijn delen12.
In de middeleeuws-scholastieke opvattingen van Thomas van Aquino c.s.
werd deze totalitaire staatsopvatting, overigens bij een grondig ge
wijzigde maatschappelijke orde, overgenomen en verder uitgewerkt.
Aan de kerk werd evenwel te dezen een uitzonderingspositie gegeven.
Ze stond als van een bijzondere goddelijke oorsprong boven dit sociale
1 Cf. H. Dooyeweerd, Vernieuwing en bezinning 180 sqq.
2 Cf. H. E. Barnes, H. Becker e.a., Social Thought From Lore to Science 182, 190 etc. Vandaar het
zg. exklusivisme en provincialisme in de antieke „sociologie” , zie H. E. Barnes e.a., An Introduction
to the Historj' o f Sociologe 8. T .t.v. het Hellenisme werd deze staatsopvatting veelszins door kosmo
politische gedachten en idealen doorbroken, m.n. in de Stoa.

totaalkomplex. Als bovennatuurlijk heilsinstituut zou zij de goddelijke
bekroning zijn van de menselijke leefverbanden, de „societas perfecta
supranaturalis” .
Niet alleen door het uiteenvallen van de kerkelijke eenheidskultuur
(waarmee aan deze scholastische konstruktie nu meer dan ooit de reële
basis ontviel) maar ook door de leer van de „ragionedi stato” (Machiavelli),
door de verzelfstandiging en de groeiende macht van de nationale
staten als ook (om niet meer te noemen) door de aspiraties van het
Rationalisme om het staatsverband op de rede te gronden, werd in de
Nieuwe Tijd een nieuwe staatsleer noodzakelijk. Deze werd in de i 7e
eeuw en later doorgaans op een natuurrechtelijke leest geschoeid m.b.v.
de hypothese van een maatschappelijk verdrag. Het liet zich denken, dat
de mensen zich als redelijke en vrije individuen te eniger tijd blijvend bij
verdrag zouden verbonden hebben tot het aangaan van een staatsverband,
waarbij alle gezag aan de soeverein werd overgedragen (zie 0 .3.3).
In dergelijke denkkonstrukties werd de staat veelal, van het kerkelijke
juk bevrijd, op zuiver redelijke gronden een door niets beperkte macht
verleend en werd het staatsabsolutisme gelegitimeerd (Hobbes’ „Levia
than”). In het engelse liberalisme volgde evenwel op deze totalitaire ont
werpen een zekere terugslag. Bij John Locke werd de staat theoretisch
ingekort tot een associatief verband, dat georganiseerde bescherming
diende te verlenen aan de onvervreemdbare (d.w.z. ook bij maatschap
pelijk verdrag niet overdraagbare) aangeboren rechten van de mens. Het
recht op vrijheid, eigendom en leven zou hij ongestoord, zonder in
menging van de staat, moeten kunnen genieten. M.n. ook zou hij zijn
ekonomische privébelangen vrij moeten kunnen behartigen, een ge
dachte die bevestigd werd door de klassieke nationale ekonomie van
Adam Smith met de stelling, dat juist het najagen van het partikuliere
belang het algemene belang ten goed komt1 . Op deze wijze werd er in
het oud-liberalisme een sterke behoefte gevoeld aan de afgrenzing van de
politieke sfeer. De burgerlijke maatschappij, struktureel als een private
levenskring beschouwd, die zich slechts harmonisch kon ontplooiien bij
het vrije spel van de sociaal-ekonomische krachten, werd voor het eerst
van de staatsstruktuur duidelijk onderscheiden.
Tot dit inzicht voerde overigens niet alleen het theoretische liberalis
me. Ook de praktijk drong reeds lang in deze richting. De groeiende
sekularisatie, de ontplooiing van de zeehandel, de vrijheidsoorlog in
Amerika, de ineenstorting van het „ancien régime” in Frankrijk, de
1 Althans in verreweg de meeste gevallen! Adam Smith was (i.t.t. de latere optimisten in het
ekonomisch liberalisme) op dit punt niet strikt doctrinair. Cf. C. Gide, C. Rist, Histoire des doctrines
économiques I i o i .
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omverwerping van resterende feodale strukteren t.g.v. de franse revo
lutie en de oorlogen van Napoleon, de nieuwe industrialisering, de toe
nemende arbeidsverdeling en differentiëring van de kuituur en dan ook
het ontstaan van nieuwe standen, klassen, scholen en elitegroepen, deden
de ogen opengaan voor de pluriformiteit van de sociale werkelijkheid en
alle monopolitische politika’s uit haar voegen barsten. Reeds de roman
tici en idealisten gaan uit van een veelheid van bijzondere gemeenschap
pen als de organische geledingen van het volksgeheel, als geïndividuali
seerde expressies van de volksgeest (o. 3.3)’ .
Naast de individualiserende en historiserende gemeenschapsgedachten
van de Romantiek ontstaat er in het begin van de 19e eeuw in het po
sitivisme van Auguste Comte c.s. een herleving van natuurweten
schappelijke denkinteresses. Deze leiden tot een generaliserende be
schouwing van de menselijke samenleving, doch niet zonder meer. Reeds
in Comtes sociologie wordt tot op zekere hoogte een verbintenis met het
historisme aangegaan. Comte ziet de samenleving als een organisch
geheel en als produkt van een historische beweging (Comtes „sociale
dynamiek” !). Hij en de zijnen hebben er geen logische behoefte aan de
positieve socialefeiten terug te voeren tot de uitkomsten van een vermeend
maatschappelijk verdrag. Zoals echter de natuurwetenschap haar naam
slechts verdient door kennis van de wetten waardoor de natuur gede
termineerd is, zo wil Comte de sociologie tot wetenschap verheffen
door het opsporen van de algemene wetten waardoor de maatschappij en
de maatschappelijke ontwikkeling gereguleerd wordt.
Er is nog een andere nieuwe trek. De Saint-Simon en Comte wijzen
erop, dat het menselijk leven en samenleven slechts aan de rand geraakt
wordt door staatkundige bewegingen, door de lotgevallen van konings
huizen en koninkrijken, door het spel van dynastieke belangen en konstitutionele ingrepen. Gescheiden van dergelijke politieke, monarchale
en ministeriële manoeuvres met daaruit voortvloeiende oorlogen, om
wentelingen etc. gaan leven en geschiedenis hun eigen gang. De eigenlijke
substantie van de beschavingsgeschiedenis ligt h.i. elders, in de zoveel
stabielere struktuur van het sociaal-ekonomisch leven. De eigendomsregelingen en produktieverhoudingen en de hiermee gegeven orde van
maatschappelijke klassen vormen de grondfaktoren van het sociaal
historisch gebeuren.
Voor Troeltsch nu is deze sociologische beschouwing tot een ge
weldige uitdaging geworden in de sociale struktuurtheorie van Karl1
1 Wel heet deze veelheid van levenskringen nog menigmaal omsloten door het staatsverband (Hegel,
Rothe): de staatsgedachte is dan in feite omgedoopt en geïdealiseerd tot de algemene idee van de
kultuurgemeenschap (2.3.6).

H
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Marx. Evenals Troeltsch van Hegel afkomstig, had Marx diens dialektisch
idealisme omgezet in een dialektisch materialisme. De materiële
werkelijkheid zou niet aan ideeën, maar de ideeën zouden aan de
materiële werkelijkheid ontspringen. En met deze laatste bedoelde Marx
de sociale werkelijkheid als historisch fenomeen, bepaald als deze is door ekonomische processen, door het hierbij benodigde technische materiaal
(werktuigen, machines) en de hiermee gegeven bezits-, stands- en
klasseverschillen. Uit deze sociaal-ekonomische grondgegevens in hun
ontstaan, ontwikkeling en onderscheidenheid zouden alle politieke
posities en dan ook alle morele, religieuze en filosofische ideologieën
zich laten verklaren, de ideologie van Hegel niet uitgezonderd.
Ook hier zien wij dus een verbinding van sociologisch en historisch
denken. De zin der geschiedenis ligt volgens Marx niet in de dialektische
voortgang van het zelf- en vrijheidsbewustzijn van de Geest, doch in de
dialektische zelfemancipatie van de mens uit de nooddruft en nood
zakelijkheid der natuur dank zij de verheffing van de arbeid en de voort
schrijding der techniek. De gouden draad in het weefsel der historie is
de exodus van de uitverkoren proletarische klasse uit het diensthuis van
het kapitalisme in een onstuitbare woestijnmars naar het beloofde land
van de klasseloze maatschappij der toekomst. Alle ontwikkeling in staatsopbouw, regeringsvorm en rechtspraak, in kunst en wetenschap, in
religie en filosofie heten van deze sociaal-historische grondbeweging
afhankelijk.
Interimfase: ontdekking van de sociologie (2)
Troeltsch heeft deze eenzijdige verklaring van de ideologische „Überbau”
uit de sociologische „Unterbau” niet overgenomen. Doch de vraag,
in hoeverre de menselijke ideologieën door een bepaald sociologisch
substraat gestempeld zijn, is hij gaan onderkennen als een authentiek
grondprobleem. Heel de geestesgeschiedenis leert hij zien in het perspektief van deze sociale dimensie. Het wordt hem tot een nieuwe
ongedachte verklaringssleutel. Om deze te hanteren moet heel zijn
historische werkelijkheidsbeschouwing in de revisie. Zijn kijk op de
godsdienstgeschiedenis (m.n. op de geschiedenis van het Christendom,
van het Protestantisme) èn op de kultuurgeschiedenis (m.n. van de
moderne westerse wereld), neergelegd in talloze publikaties, ondergaat
ingrijpende wijzigingen1 .1
1 Men zie : Protestantisches Christentum und Kirche in der Neuzeit, in : Kultur der Gegenwart 1 4, eerste
èn tweede druk (resp. 1906, 1909); Di« Bedeutung des Protestantismus fü r die Entstehung der modernen
Welt, eerste èn tweede druk (resp. in: H .Z. 97 van 1906 en Histor. Bibliothek 24 van 1 9 1 1 ) ; art.
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Er ontstaat een merkwaardige interimjase in Troeltsch’ ontwikkeling.
Waren de historische en systematische studies tot nu toe hand in hand
gegaan1 , thans lijken de laatste geheel te zijn stopgezet. Systematisch
maakt hij pas op de plaats, historisch wil hij echter verder komen en
verder leren, maar van wie? Als hij vooral inzake de geschiedenis van het
Christendom bij niemand baat vindt, schrijft hij zelf vanaf 1907 of 1908
in een jaar of vier „met onbeschrijflijke m oeite” (IV 1 1 ) een boek van
bijkans 1000 bladzijden, dat klassiek zou worden in de sociologie van de
christelijke godsdienst: Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen
( 1 9 1 2)2. Historisch een geweldige vordering, lijkt dit opus magnum in
principieel en systematisch opzicht Troeltsch nauwelijks verder gebracht
te hebben. Wat kan hiervan de reden zijn geweest?
Genesis en krisis van het historisme (3)
Was de sociologische denkwijze zo weinig revolutionair? Of ontbrak
Troeltsch de tijd zijn sociaalhistorische exkursen systematisch bij te
benen? O f is hij misschien voor de logische konsekwenties van zijn
nieuwe ideeën teruggedeinsd? Eerst in 19 16 zal manifest worden, wat
thans nog slechts vermoed kan worden, nl. dat de samenvoeging van de
historische en sociologische beschouwingswijze het eigenlijke begin is
geworden van een onvoorstelbare krisis in Troeltsch’ denken. Achteraf
ook kan men zeggen, dat de stilstand in de systematiek en de professionele
trouwbetuigingen aan het idealisme niet het minst hierdoor veroorzaakt
Das Wesen des modernen Geistes (1907) in: Ges. Sehr. IV, Die Soziallehren der christlichen Kirchen (vanaf
1908), in : Ges. Sehr. I etc..
1 Voor ons doel werden uiteraard hoofdzakelijk de lg. in bespreking genomen, zie echter de talloze
historische publikaties (over het protestants-kerkelijke leven en de theologie, over de moderne
kuituur en filosofie en m.n. ook over hun onderlinge verhouding) in Troeltsch’ bibliografie: Ges.
Sehr. IV 863 sqq.
2 Dit is Ges. Schriften I. Het werd voordien gedeeltelijk bij aflevering gepubliceerd in: Archiv
für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (19 08-1910). In 1931 verscheen een engelse vertaling: The
Social Teaching of the Christian Churches met verschillende herdrukken. Een amerikaanse paperbackuitgave, ingeleid door H. Richard Niebuhr, kwam in i960 tot stand. Er zijn ook vertalingen in het
italiaans en spaans. Een franse vertaling van de konklusies van Ges. Sehr. I is opgenomen in : Archives
de sociologie des religions, no. 11 (19 6 1). Ook in Duitsland kwam in 1961 weer een nieuwe druk
op de markt. — Een wezenlijke aanvulling op Die Soziallehren vormt Augustin, die christliche Antike
und das Mittelalter (1 91 $) , vgl. Ges. Sehr. IV 12 . Vanuit hetzelfde kulturele en sociaal-historische
gezichtspunt geschreven (p. V sq), is het een van de laatste werken van T . dat nog zonder meer
een universeel-historische, optimistisch-idealistische geest ademt (p. VI sqq). Vandaar ook, dat dit
hoofdstuk de jaren tot aan 1 9 tg bestrijkt. Als beginjaar houd ik 1907 aan, enerzijds omdat T. toen
waarschijnlijk reeds een aanvang gemaakt heeft met de bedoelde sociaal-historische studies (vgl.
het op zich onjuiste jaartal 1907 in Die Bedeutung des Protestantismus p. 2), anderzijds omdat de kul
turhistorische verhandeling Das Wesen des modernen Geistes uit 1907 de sociologische grondlijnen
van de westerse wereld geweldig aanzet en in zoverre een gewichtige stap verder is dan de over
eenkomstige kultuuranalyses in Politische Ethik und Christentum van 1904 (3.£.6 ), in Protestantisches
Christentum und Kirche in der Neuzeit en in Die Bedeutung des Protestantismus Ju r die Entstehung der
modernen Welt (beide van 1906). Zie 4.3.4.
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zijn, dat Troeltsch eigenlijk geen raad weet met zijn nieuwe ontdekkingen.
Hij poogt de sociologische waarheid eenvoudig in te kapselen in zijn
idealistische grondovertuiging, doch niet de eerste maar de laatste zal
aan deze operatie bezwijken. Vanaf 19 16 zien we Troeltsch’ historisme
dan ook desintegreren. Zeker, ook dan zijn er nog nieuwe wendingen en
wegen, maar het zijn de wegen van een labyrint. Doch nogmaals, deze
krisisproblematiek wordt als zodanig eerst later aktueel. Thans gaat het
om een analyse van Troeltsch’ nieuwere inzichten als zodanig en om de
wijze waarop hij ze binnen het idealistische grondkader heeft willen
inpassen met alle gevolgen van dien. Hierbij zullen we hooguit symptomen
van de komende krisis kunnen konstateren.
Er is dus metterdaad reden hier van een „interimjase" te spreken, een
periode, waarin enerzijds de latere ontwikkeling en verwikkeling wordt
voorbereid en haar verklaring vindt, waarin anderzijds nog wordt
gewerkt vanuit een schijnbaar ongestoord idealisme1 . Het heeft geen zin
dit idealistisch bouwsel hier nogmaals uit te tekenen. Ik zal schetsen,
hoe Troeltsch in dit totaalkomplex zijn sociologische inzichten heeft
ondergebracht: een tussentijdse balans.
De vraag kan gesteld worden, waar en hoe hij met de sociologische
problematiek in aanraking is gekomen. In zekere zin lag dit kontakt
reeds besloten in de gang van zijn historische studies, die zich vanuit
kerk- en godsdiensthistorie als ook vanuit kultuurethiek en filosofiege
schiedenis hoe langer hoe meer aktualistisch toespitsten op de kennis en
vormgeving van de moderne wereld en op de specifieke inbreng te
dezen van de zijde van het Christendom. De grote maatschappelijke
vraagstukken van deze tijd lieten zich in dit kader moeilijk onderdrukken
(zie reeds 3.5.6). Hier komt bij, dat in deze jaren in Heidelberg Max
Weber van zich deed spreken door het verband dat hij wist te leggen
tussen de protestantse ethiek en de oorspronkelijke geest van het westerse
kapitalisme12. Als vertegenwoordiger van de universiteit in de Badense
1 Ergens zegt T . in Die Soziallehren zelf, dat de nieuw ontdekte sociaal-historische kausaliteit
„prinzipiell nichts Neues bedeutet”, Ges. Sehr. I 976 (4.2.8). Daar valt wel iets op af te dingen ( 4 .3 .1),
maar in elk geval vertonen de weinige systematische verhandelingen uit deze tijd nog alle kenmerken
van kantianisme en idealisme. Artikelen als Das religiöse Apriori (1909), Die Bedeutung des Begriffes
der Kontingenz (19 10 ), Empirismus und Platonismus in der Religionsphilosophie (1 91 2) bieden geen
wezenlijk nieuwe gezichtspunten. Nog in 1 91 3 bevestigt T. zijn wijsgerige grondpositie in de uit
gave van Ges. Sehr. II, waarin — tot in de het laatst toegevoegde artt. — de transcendentalistische
waardetheorie en de mystisch-idealistische geschiedenismetafysika wordt voorgestaan; zie 4.6.4!
Afwijkende artt., nog o.i.v. Lotze-Ritschl dan wel Hegel geschreven, worden — voorzover in
Ges. Sehr. II opgenomen — van noten en korrekties voorzien, cf. e.g. II 227 noot en II 449 sq noot.
2 Diens befaamde verhandeling Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus verscheen aan
vankelijk in Archivßir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik X X, XXI in 1904, 19 0 j . (Thans M. Weber,
Ges. Aufsätze zur Religionssoziologie I). — T. stond jarenlang in intensief kontakt met Weber.
In Heidelberg bewoonden ze hetzelfde pand en vormden tezamen met anderen „eine besonders
glücklich sich ergänzende Arbeitsgemeinschaft” (IV 784). — Toen Weber op de IXe „Deutsche

Eerste Kamer geraakte Troeltsch bovendien met sociale en politieke
problemen ook naar hun praktische zijde vertrouwd (IV 13 , 11 ) . De
eigenlijke stoot tot zelfstandige sociologische studie en tot het schrijven
van Die Soziallehren ontving hij echter bij de recensering van een boek
van Nathusius over Die Mitarbeit der Kirche an der Lösung der sozialen
Frage (1904, 3e druk). Opeens werd hij zich bewust van de onwetend
heid alom inzake de sociaal-ethische opvattingen van kerk en Christen
dom in vroeger en later tijd. Omdat hij op niemand kon terugvallen,
ging hij zelf aan de slag en schreef i.p.v. een recensie een lijvig werk, een
geschiedenis van de christelijke kuituur- en maatschappijbeschouwingen.
Die Aufforderung zur Rezension eines elenden Buches von Nathusius über die
„Soziale Aufgabe der evangelischen Kirche” brachte mir meine und unsere
Unwissenheit über diese Dinge zu Bewusztsein, und ich schrieb statt einer
Rezension ein Buch von annähernd tausend Seiten (IV 1 1) 1.

Aldus heeft Troeltsch de sociologische vraagstelling in eerste instantie
toegepast op de kerkhistorie ten einde na te gaan, hoe de Christenheid
zich in de loop der eeuwen maatschappelijk heeft gevormd èn opgesteld.
Hierbij was het hem — anders dan Weber — niet zozeer begonnen om
de vraag, hoe de kerk zich feitelijk (in haar sociale politiek en opvattingen)
tot de wereldse machten verhield en deze beïnvloedde, maar vooral ook
hierom, hoe ze ten dezen principieel positie gekozen heeft in haar
„Soziallehren”, d.w.z. in haar sociaal-wijsgerige en ethische beschou
wingen (I 2, 1 13, IV 12). Eerst tegen deze historische achtergrond kan
z.i. het brandend probleem van de aktuele bijdrage van het Christendom
aan het sociale vraagstuk beantwoording vinden.
Let wel, het gaat Troeltsch om bijdragen var het Christendom, niet
meer en niet minder! Een omvattende christelijke staats- en maat
schappijbeschouwing is z.i. onmogelijk, een christelijke inbreng in zulk
een totaalbeschouwing daarentegen onmisbaar. De maatschappijleer zal
uit zichzelf streven naar nieuwe samenlevingspatronen en -idealen, doch
zij kan niet uit zichzelf de laatste waarden en normen voor het sociale
vinden. Deze fundamentele lakune heeft het religieus-sociale ethos op
te vullen.
Die Gesellschaftslehre (vermag) . . . rein aus sich die letzten Werte und Normen
nicht zu erzeugen, da auch die ökonomische Lehre in Bezug auf die letzte

Historikertag” in Stuttgart (1906) zou spreken over Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung
der modernen Weh en T. hem, die onverwacht verhinderd was, moest vervangen, werd hij rechtstreeks
gekonfronteerd met Webers werk en met de sociaal-ekonomische en sociaal-historische vraag
stukken, door Sombart en Weber aan de orde gesteld, cf. E. Troeltsch, Die Bedeutung des Protestan
tismusfü r die Entstehung der modernen Weh p. 1 en 66 sqq; reeds in H .Z. 97 (1906).
1 De titel, door T. hier vermeld, is niet juist. Zie Ges. Sehr. I 5, 950.

Wertung der von ihr behandelten Güter und auf die von ihr vorauszusetzenden
komplizierten sozialen, politischen und sittlichen Kräfte an auszerhalb der
Fachwissenschaft liegende Instanzen gewiesen ist (I 2).

Het christelijke ethos betekent nl. niet enkel genadehulp ter onder
steuning van een uit anderen hoofde aanwezig of te kreëren ethos, het
heeft een eigen inhoud (3.£.7). Dit „inhaltliche Sondercharakter” (1 3)
bestaat voorts niet louter in wereldmijding en spiritualistische ascese.
Het heeft wereldlijke, sociale implikaties. Als zodanig is het zelfs van
fundamenteel gewicht voor kuituur en wereldleven. Zoiets mag dan
blijken aan de hand van de vele „Soziallehren” die aan de christelijke
religie ontsprongen zijn.
In der Tat ist das Problem der Askese ein Hauptproblem in diesem ganzen
Zusammenhang. Aber die Auffassung des Evangeliums rein als Askese ist eine
Verkennung seines religiösen Grundgedankens und damit auch eine Unter
schätzung der von diesem religiösen Grundgedanken ausgehenden soziologischen
Kräfte (I 4).

Wat betekent „het sociale” ? (4)
De vraag vooraf is: Wat betekent het „sociale” of de „maatschappij” („Gesell
schaft”) bij Troeltschin dit verband? Het zijn woorden die (zoals heel zijn
terminologie) voortdurend ietwat fluktueren. In ieder geval wordt het
ongespecificeerde komprehensieve gebruik van deze termen als uit
drukking van het totaal van alle menselijke samenlevingsverbanden en
-verhoudingen (zoals bij Comte en in de socialistische literatuur) van de
hand gewezen. De „maatschappij” als totaliteit van alle sociale kringen
en konnekties is iets volstrekt onoverzichtelijks, even abstrakt en
onbestemd als „kuituur” en „geschiedenis” en dus wetenschappelijk on
hanteerbaar (Rickert). Het gaat om bepaalde karakteristieke komponenten van dit komplex (I 8 sq) en dan wel in eerste instantie om de
ekonomisch en sociaal-ekonomisch gekwalificeerde verbanden en betrekkin
gen1 .
Die moderne Wissenschaft denkt bei der „Gesellschaft” mit Recht in erster Linie
an die aus den ökonomischen Phänomenen sich ergebenden Lebenszusammen
hänge. Es kann also zunächst nur die arbeitsteilige, Klassen-Stände bildende,
Güter produzierende und tauschende, vom wirtschaftlichen Existenzbedürfnis
aus organisierte Gesellschaft samt ihren mannigfachen Komplikationen gemeint
sein (I 9).
1 Wij hebben in het oud-liberalisme bij Locke c.s. reeds een eerste begrenzing van het maatschappijbegrip leren kennen in de zin van het totaal van door de staat vrijgelaten delen van de menselijke
samenleving. Een dergelijke omschrijving — waarvoor T. m.n. naar Rodbertus en Lorentz von
Stein verwijst — is hemzelf nog veel te ruim.
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Deze apolitieke, sociaal-ekonomische maatschappijopvatting, keerzijde
van de formeel juridische, publiekrechtelijke begrenzing van de staats
opvatting, ligt ten grondslag aan uitdrukkingen als „staat en maatschappij
Anderzijds worden deze beide in bepaalde gevallen ook wel onder de
ene terminologische hoed van „maatschappij” gevangen. Dat geschiedt
m .n., wanneer ze in verband worden gebracht met kerk en religie in
uitdrukkingen als „de kerk en het maatschappelijk leven” . Om die relatie
is het Troeltsch nu juist begonnen. Afgezien van het punt van haar eigen
sociologische vormgeving, handelen de christelijke kerken en groeperin
gen in haar „Soziallehren” over de staat, over het sociaal-ekonomische
en tenslotte ook over beider onderstelling, het gezinsleven.
Das moderne soziale Problem . . . wird bei der Orientierung an der Kirche zudem
ganz andersartigen Problem des Verhältnisses der religiösen Kräfte zu den ökono
misch-gesellschaftlich-politischen.. .. Dabei rückt dann aber der Staat wieder mit
den ökonomisch-sozialen Problemen zusammen___ So ist auch in der wirklichen
Geschichte von Anfang an alle Soziallehre des Christentums eine Lehre über
Staat und Gesellschaft zugleich gewesen. Dabei ist für seine vom Persönlichen
ausgehende Denkweise stets die Familie zugleich die Voraussetzung beider, also mit
dazu gehörig (1 11 sq)1.
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Een dubbele probleemstelling.
Typen van kerk, sekte en mystiek (1)
In de sociologische beschouwing van het Christendom moeten volgens
Troeltsch twee punten centraal staan.
1 . Wat zijn de sociologische implikaties van de idee van het Christen
dom en hoe hebben deze zich ontplooid en gestalte gegeven in een eigen
godsdienstige gemeenschapsvorm ?
2. Welke bredere samenlevingsidealen zijn er uit de christelijke
ideeën voortgekomen en hoe hebben deze zich uitgekristalliseerd tot een
principiële visie op de maatschappij ?12
1 Ondanks deze uitbreiding van betekenis gaat het nog steeds niet om „de maatschappij” in het alge
meen. Nog afgezien van allerlei vrije doelassociaties worden m.n. wetenschap en kunst buiten dit
bestek van het sociale gehouden, hoewel T. haar maatschappelijke plaats en relevantie, ook t.o.v. kerk
en religie, niet ontkent. Dit zijn echter punten die z.i. beter in dogma- en kunstgeschiedenis aan de
orde kunnen komen, Ges. Schr. I n .
2 Nogmaals, Troeltsch is als theoloog, ethikus en kultuurfïlosoof niet zozeer geïnteresseerd in de
vraag, hoe kerk en maatschappij elkaar in werkelijkheid beïnvloed hebben, doch vooral hierin, hoe
op deze feitelijke basis de bedoelde idealen zich gevormd en ontwikkeld hebben tot een principiële
positiebepaling tegenover de wereldlijke samenleving en — zo mogelijk — tot een integrale christelijke
kultuurkonceptie, Ges. Schr. I 14 sq. Zie nog IV 784 sqq.
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Die Hauptsache für eine soziologische Betrachtung ist daher, wie diese eigen
tümliche religiöse Bewegung sich selbst organisiert und gestaltet hat, welche
sozialen Ideale über das Wesen des Menschen sie ihrerseits in die allgemeine Be
wegung hineingeworfen hat (IV i 2$).
Von da aus ist dann nur die Frage, wie weit hat die Kirche ein die ganze Gesell
schaft umfassendes Sozialideal, die Idee einer christlichen Kultur, aufgerichtet
und wie schlägt sich das in ihrer Theorie nieder (IV 127).

Op het eerste gezicht lijkt deze algemene godsdienstsociologische vraag
stelling vrij simpel. Zodra ze zich echter richt op de konkrete historici
teit van het Christendom, ontstaat een uiterst ingewikkeld patroon van
sociale vervlechtingen. Nu kan het niet onze bedoeling zijn het sociaal
historisch onderzoek van Die Soziallehren1 op de voet te volgen. Het is
voldoende, aan de werkwijze, eindresultaten en mogelijke implikaties
voor Troeltsch’ totaalkonceptie aandacht te schenken. Ook zo reeds
worden we gekonfronteerd met de gekompliceerdheid van de gods
dienstsociologische problematiek.
Beperken wij ons voorshands tot de eerste hoofdvraag, dan springt
naar voren, dat de z.g. sociologische idee van het Christendom (I 14),
d.w.z. het in de christelijke idee geïmpliceerde gemeenschapsideaal, in
zichzelf aanleiding heeft gegeven tot een meervoud van organisatorische
uitwerkingen. Deze zijn in het algemeen te herleiden tot een drietal
hoofdtypen (met overgangen en tussenposities), die van kerk, sekte en
mystiek. Hoewel het sektarische en mystieke type duidelijk later aan de
dag zijn getreden (althans in hun geprononceerde vorm) dan het type
van de kerk, gaan ze alle — naar het oordeel van Troeltsch — terug op
oorspronkelijke tendenties in het evangelie van Jezus en in het vroeg
christelijke gemeenschapsleven. Ze hebben zodoende elk hun eigen
legitimiteit (1 967, IV 12 7 , 169)12.
1 T. heeft de uitkomst van Die Soziallehren zelf pregnant samengevat in acht punten (I 96^-986). Ze
korresponderen min of meer met de paragrafen 4. 2 . 1 , 3, 4, $, 8 (historisch) en 4 .4 .1, 2, 3 (ethisch)
van mijn boek. Hierin zijn echter ook andere verhandelingen aan bod gebracht, m.n. de artt.
Epochen und Typen der Sozialphilosophie des Christentums ( 1 9 1 1 ) , Das stoisch-christliche Naturrecht und das
moderne profane Naturrecht ( 1 9 1 1 ) , Religion, Wirtschaft und Gesellschaft ( 191 3), alle in Ges. Sehr. IV.
2 Aanvankelijk kende Troeltsch slechts twee sociologische typen, nl. kerk en sekte. Zo bijv. art.
Die Bedeutung des Protestantismus (1906), al heeft hij hier soms reeds de neiging het mystieke spiritua
lisme naar zijn idee (nog niet als gemeenschapstype) naast de doperse sekten te stellen (in: H .Z. 97,
p. 18). Van twee gemeenschapsvormen gaat zelfs het art. Schleiermacher und die Kirche, in: Schleier
macher, der Philosoph des Glaubens (19 10 ), nog uit. Ook in de vroegere hoofdstukken van Die
Soziallehren worden steeds twee typen onderscheiden (I 37$). Als het mystieke gemeenschapsleven
al ter sprake komt, heet het zich te organiseren naar het voorbeeld van de sekte (I 383) of vormt het
slechts een „rein gedankliche Gemeinschaft” (1 420). De breedvoerige verhandeling over het mystieke
type (I 848-964) is eerst in 1 9 1 1 bij de eindredaktie geschreven. Drie typen geeft ook Die Bedeutung
des Protestantismus ( 1 9 1 1 , tweede druk!) en art. Epochen und Typen der Sozialphilosophie des Christentums
( 1 9 1 1 ) . — Waarschijnlijk o .i.v. het door T. geïnspireerde boek van H. R. Niebuhr, Social Sources of
Denominationalism (1929) ontwierp H. Becker naderhand 4 typen: „ecclesia, denomination, sect, cult”
(in: L. v. Wiese en H. B., Systematic Sociology, 1932), J. M. Yinger, Religiony Society and the Indi
vidual 147 sqq, kwam in 1957 zelfs tot een zestal typen!

Lag in de prediking van Jezus nog het volle aksent op de komst van
het Rijk, dat onder Gods koningschap religieus-ethische wereldvernieuwing zou brengen en drong zij dientengevolge aan op religieuze
overgave en zedelijke reinheid voor het alziend oog van de Heer, zo
ging het hier — sociologisch gezien — om een puur individualisme (d.w.z.
om de enkele mens, die in de nabijheid van God de eeuwige persoonswaarde van de ziel ontdekt) èn om een zuiver universalisme (d.w.z. om de
geestelijke gemeenschap, waarin de mensen elkaar — met voorbijzien
van aanklevende bijzonderheden — louter door diep-menselijke ver
bondenheid in God als broeders en zusters herkennen en liefhebben).
Deze motieven drongen tot de vorming van jongerenkringen, maar
grondden nog generlei godsdienstige organisatievorm (I 34 sqq).
Naderhand konkretiseerde deze vrije vlietende schare van discipelen
zich echter tot een hechtere sociologische groep, toen er geloof ontstond
in de verrezen hemelse Heer, die geduid werd als Messias en Logos en,
in de gemeente als Pneuma present, zijn verlossingskrachten openbaarde
in doop en avondmaal. De Christuskultus leidde tot kerkformatie! Deze
keer van kring tot kerk moet volgens Troeltsch m.n. op rekening van
Paulus worden geschreven (I 38 sqq.). Hij wijst er (naderhand) op, dat
in deze Paulinische kerkstichting tevens de strukturen van sekte en
mystiek haar eerste aanzet hebben ontvangen. Paulus’ genadeleer gaf
toegang tot het eigenlijke type van de kerk, zijn heiligingsleer herbergde
het beginsel van de sekte, zijn Christusmystiek en Geestesenthousiasme
zouden later school maken in spiritualistische kring (IV 127).
Hoe deze groei naar vastere verbandsvormen is geweest, doet nu niet
ter zake. In steeds duidelijker kontouren tekenen de drie typen zich in
elk geval in de kerkhistorie af. De kerk eert Christus als de wonderbaarlijke
goddelijke verlosser, wiens werk zich in haar midden voortzet. De kerk
is derhalve heilsinstituut, de door Christus verworven verlossing is haar
als objektieve genadeschat toevertrouwd. Uit deze bron kan de geeste
lijkheid het heil putten om het uit te gieten over het volk van God.
Dit heil mag een ieder ontvangen, los van subjektieve heiligheid en
persoonlijke verdiensten. Heilig en goddelijk is de kerk, haar waarheid,
haar sakramenten, haar priesterschap. In haar objektieve onaantastbaar
heid kan de kerk de jonggeborenen door de kinderdoop inkorporeren.
Zij kan de poorten open zetten voor de wereld en de massa’ s dringen,
zo niet dwingen, om in te gaan. Ze kan zich als volkskerk mengen in het
wereldleven, zonder dat dit haar waardigheid afbreuk zou doen.
Die Kirche ist die mit dem Ergebnis des Erlösungswerkes ausgestattete Heilsund Gnadenanstalt, die Massen aufnehmen und der Welt sich anpassen kann, weil
sie von der subjektiven Heiligkeit um des objektiven Gnaden- und Erlösungsschatzes willen bis zu einem gewissen Grade absehen kann (I 967).

De sekten groeperen zich om Jezus als Heer en leidsman. Zij zien de
gemeente zich konstitueren door de persoonlijke, vrijwillige aaneen
sluiting van hen die zich gereinigd hebben van de wereld en in de
navolging van Jezus het kruis dragen. De heiligheid van de gemeente
hangt hier geheel aan de waardigheid van haar leden en moet zich dus
wel hechten aan een kleine kring, die verbeidt en volhardt tot het einde.
Die Sekte ist die freie Vereinigung strenger und bewuszter Christen, die als
wahrhaft Widergeborene zusammentreten, von der Welt sich scheiden, auf
kleine Kreise beschränkt bleiben, statt der Gnade das Gesetz betonen und in
ihrem Kreise mit gröszerem oder geringerem Radikalismus die christliche
Lebensordnung der Liebe aufrichten, alles zur Anbahnung und in der Erwartung
des kommenden Gottesreiches (I 967).

De mystici beogen de onmiddellijke openbaring van Gods Geest in de
ziel. Zij kennen Christus dan ook niet naar het vlees, maar als een
mystiek beginsel, een verborgen realiteit. Zij ervaren Hem in de direkte
eenwording met God, waarbij het Woord en de heilsgeschiedenis, kerk
en kultus verschrompelen of verschralen tot stimulantia van de hoogst
persoonlijke gemoedsbeleving. Deze unieke beroering kan zich, zo
ergens, slechts voeden en verenigen in monachale groepen of in vrije,
afgetrokken vriendenkringen, door de wereld niet gekend.
Die Mystik ist die Verinnerlichung und Unmittelbarmachung der in Kult und
Lehre verfestigten Ideenwelt zu einem rein persönlich-innerlichen Gemüts
besitz, wobei nur flieszende und ganz persönlich bedingte Gruppenbildungen sich
sammeln können, im übrigen Kultus, Dogma und Geschichtsbeziehung zur
Verflüssigung neigen (1 967)'.

ln de komplexiteit van de geschiedenis ziet Troeltsch deze typen zich
verbijzonderen en radikaliseren in strijd, scheuring en ketterij zonder dat
een latere toenadering of vereniging is uitgesloten. Nu eens vervreemden
sektarisme en spiritualisme van de kerk of van elkaar, dan weer vloeien
ze samen of hervinden ze zich in de ruime schoot van de moederkerk
met haar ambten en hiërarchie, haar orden en kloosters, haar roepingen,
devoties en lekenbewegingen. Het is eerst bij de overgang naar de
Nieuwe Tijd, dat deze typen hun pregnante gestalte tegenover elkaar gaan
vertonen en m.n. het derde, achtergebleven type aan zijn trekken komt12.
Dan zijn er bovendien in het Lutheranisme, het Calvinisme en het — in
Die Soziallehren nog veronachtzaamde (IV 2) — Anglikanisme zelf1 De hier genoemde typen zijn alle ook kort gekarakteriseerd in het art. Epochen und Typen, GesSchr. IV 122 sqq en Das stoisch-christliche Naturrecht, Ges. Schr. IV 166 sqq.
2 Bij de protestantse Dissenters en in verbinding met het Humanisme krijgt het lang vergeten,
spiritualistische type eerst zijn wereldhistorische betekenis. Naar het oordeel van T . is de religiositeit
van de moderne onkerkelijke wetenschapsbeoefenaar — indien al aanwezig — spiritualistisch.
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ständige nevenvormen van het eigenlijke katholieke kerktype in de maak.
Maar dan ook juist doet er zich — m.n. in het konkrete verloop van het
Calvinisme in West-Europa en Amerika — de meest ingewikkelde
knoedel van vervlechtingen tussen de typen voor.
De „ideaaltypen” van Max Weber

(2)

De vraag rijst, wat de aard is van het hier gebezigde typebegrip. In de
literatuur over deze materie wordt Troeltsch regelmatig benaderd vanuit
de wetenschapsleer van Max Weber: men spreekt van de „ideaaltypen” van
kerk, sekte en mystiek. Ik heb hier bezwaar tegen. Om te beginnen is
het toch wel opvallend, dat Troeltsch — hoewel met Webers gedachten
zeer vertrouwd — de term „ideaaltype” niet pleegt te hanteren1 . Dit
terminologisch onderscheid heeft een grond in beider wetenschapsleer.
Wetenschapstheoretisch gaan Troeltsch en Weber weliswaar beiden
uit van Rickerts opvatting aangaande de „extensieve” en „intensieve”
onoverzienbaarheid van de zinlijk gegeven ervaringswerkelijkheid.
Begripskennis kan dus h.i. nooit een getrouwe kopie („Abbild”) zijn
van wat zich zintuiglijk aan ons voordoet. Kenmerkend voor de theore
tische begripsvorming acht men voorts — zoals Kant in principe reeds
stelde — dat ze middel is om de veelheid van zinlijke impressies te
ordenen. Tenslotte nemen ze gedrieën aan, dat deze ordening van em
pirisch materiaal zich in de kultuurwetenschappen voltrekt m .b.v. de
theoretische betrekking op waarden (zie 3 .3 .1) . Welke waarden? Op dit
punt ontstaat de divergentie. Weber stelt zich subjektiever op dan
Rickert, subjektiever ook dan Troeltsch!
Volgens Weber moet in de kultuurwetenschappen (waaronder de
sociale wetenschappen) de begripsvorming niet alleen subjektief heten
omdat ze een ordening is vanuit het kennend subjekt, maar ook omdat
ze een theoretische betrekking legt tot gemeenschapswaarden die niet
aan de belevingswereld van het onderzochte materiaal zijn ontleend
(Rickert) maar aan het kulturele ethos dat de onderzoeker uit eigen
beschavingsmilieu meebrengt: Historische feiten zijn slechts die feiten
die voor ons waardevol zijn12.
1 Ook W . F. Kasch heeft dit opgemerkt, zonder dat dit hem weerhoudt bij T . van „ideaaltypen” te
spreken, cf. Die Sozialphilosophie von Ernst Troeltsch 1 18. — Z elf gebruikt T . het woord Ges. Sehr.
III (1922) 7$9 m .b.t. het wezen van een tijdvak, maar juist daar is de kontekst sterk romantischmetafysisch.
2 „Wenn w ir von dem Historiker und Sozialforscher als elementare Voraussetzung verlangen, dasz
er Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden könne, und dasz er für diese Unterscheidung die
erforderlichen „Gesichtspunkte” habe, so heiszt das lediglich, dasz er verstehen müsse, die Vor
gänge der Wirklichkeit — bewuszt oder unbewuszt — auf universelle „Kulturwerte” zu beziehen
und danach die Zusammenhänge herauszuheben, welche für uns bedeutsam sind” , M. Weber, Ges.
Aufs, zur Wissenschaftslehre 1 8 1 .
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Met dit al zijn de resultaten van dit kultureel-historisch onderzoek bij
Weber niet subjektivistisch, in de zin van willekeurig. Wel draagt de
denker naar vrije keus zijn eigen waardegezichtspunten in bij het uit te
selekteren materiaal, doch heeft hij eenmaal zijn gezichtspunten gekozen,
dan is hij bij hun aanwending op de stof strikt gebonden aan de normen
van het denken en ligt het te bereiken resultaat dus vast! Betrouwbare
historische uitkomsten zijn derhalve niet wisselvallig, alleen verschilt de
graad waarin ze als zodanig dezen of genen interesseren. Een nieuwe
maatschappelijke ontwikkeling brengt nieuwe waarden en nieuwe pro
blemen, dus ook nieuwe vragen aan de geschiedenis voort1 .
Het is in deze kultuurwetenschappelijke konstellatie, waar de em
pirische stof zo flexibel en onuitputtelijk en (niet zonder deze mogelijkheidsgrond) de aan te hechten betekenissen zozeer bewegen en met de
tijd verschuiven, dat de man van wetenschap slechts tot exakte inzichten
kan komen door opzettelijke logische markeringen in de stof aan te
brengen: de ideaaltypen. In deze ideaaltypen gaat hij nl. bepaalde (voor
hem) betekenisvolle samenhangen en ontwikkelingen binnen de grenzen
van het objektief mogelijke zodanig onder druk zetten, dat ze een
logisch volkomen doorzichtige struktuur of genesis vertonen. Wel ver
wijderen zulke sociologische en kultuurhlosofische denkmodellen (want
dat zijn het in feite!) zich van de voorhanden werkelijkheid. Anderzijds
hebben ze — naast hun heuristische betekenis voor de wetenschappelijke
research en hypothesevorming — onmisbare waarde voor de logische
expositie, nl. als vaste, definieerbare, maar dan ook ideale grensbegrippen,
waaraan de feitelijke, maar dan ook vloeiende verhoudingen precies zijn
af te meten12. Voor Weber zijn ook de drie godsdienstige verbandstypen
van kerk, sekte en mystiek, zoals deze bij Troeltsch zich uitkristalliseren
uit het oerchristelijke gemeenschapsleven, ideaaltypische konstrukties3 !
Toch moet dit ideaaltypische operationalisme, verworteld als het is
in een transcendentalistisch fenomenalisme en waardefilosofisch-voluntaristisch aktualisme, vreemd heten aan het metafysisch-idealistische
1 Zie verder M. Weber, Ges. Aufsätze zur Wissenschaftslehre 180 sqq.
2 Waar het hier slechts gaat’ om fiktief-logische over-aksentueringen van karakteristieke trends of
trekken in de werkelijkheid, kunnen zelfs tegenstrijdige theoretische koncepties (bijv. de natuur
rechtelijke èn de romantisch-organologische staatsopvatting) zulk een ideaaltypische betekenis
bezitten, cf. M. Weber, Ges. Aufsätze zur Wissenschaftslehre 206.
3 In Ges. Aufs, zur Wissenschaftslehre 194 noemt Weber zelf de begrippen van kerk en sekte, zoals
hij deze in hun betekenis voor de westerse kuituur gevat heeft, „ideaaltypen” (omdat ze zich in hun
begripsmatige zuiverheid feitelijk nergens voordoen). Bovendien heeft T . de inhoud van zijn kerk
en sektebegrip voor een wezenlijk deel aan Webers ideaaltypische zettingen ontleend. Reeds Weber
kontrasteert kerk en sekte als institutioneel en voluntaristisch verband (M. Weber, Ges. Aufs, zur
Religionssoziologie I 1^2 sq, vgl. eveneens 206 noot, 207 noot). Tenslotte stemt T . met Weber
ook hierin overeen, dat de christelijke groeperingen in feite niet samenvallen met, doch oscilleren
tussen haar typologische fixaties.
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denkklimaat van Troeltsch1 . Ook voor Troeltsch zijn de typen karak
teriserende, schetsmatige begrippen, jazeker. Doch daarmee zijn ze
bepaald nog niet bedoeld als ideale in de zin van logisch-utopische hulpkonstrukties der wetenschap, enkel nodig om de betekenisvolle samen
hangen van het glibberig geschiedgebeuren in de greep en onder de
meetlat te krijgen. De historische typen gronden zich op een geschiedmetafysische saamhorigheid in het gebeurde zelf, ze verwijzen recht
streeks naar aldaar aanwezige geestestendenzen, al weten deze zich
bijkans nergens vol en ideaal te ontplooien. Zo hebben ook de onder
havige godsdienstige gemeenschapstypen een objektief fundament: Ze
ontspringen aan de religieus-metafysische idee van het Christendom zelf123!
Sociologisch type en christelijk dogma (3)
Keerzijde van de medaille is, dat de bedoelde typen een karakteristieke
terugslag hebben gegeven op de religieuze idee en haar ontplooiing in
dogmatische voorstellingen, in waarheidsopvattingen en in de vorming
van ethische idealen.
Es liegen. . . in der christlichen (Idee) verschiedene Möglichkeiten solcher
Selbstorganisation, sie haben rückwirkend die Idee aufs Tiefste bestimmt (IV 722).

Ik denk hier allereerst aan het verloop van de dogmatische ideeën-ontwikkeling.
Al staat de zelfstandigheid en oorspronkelijkheid van de religieuze idee
voor Troeltsch als een paal boven water, dit neemt z.i. niet weg, dat
haar uitwerking in de christelijke leer direkt afhankelijk is van de
sociale vormgeving van het Christendom^. Zo heet het christelijk
oerdogma, het dogma van Christus’ goddelijkheid, uit de Christuskultus in
1 T. heeft Rickerts geschiedenislogika overgenomen, doch tevens metafysisch uitgebogen en zo de
historikale begrippen en m.n. het onderhanden typebegrip — in een geheel andere richting dan
Weber — een objektief-realistische grond gegeven in een bewustzijnstranscendente werkelijkheidsontwikkeling en werkelijkheidsstruktuur (3.3.4).
2 Men zou kunnen zeggen, dat Webers typebegrip „nominalistisch” is en dat van T. „realistisch” :
doch dat dan wel in de zin van het zg. kritisch realisme. Over Webers „nominalisme” spreekt Raymond
Aron, La sociologie allemande contemporaine 103. Terecht, inzoverre Weber de ideaaltypen expressis
verbis „onwerkelijk” en „utopisch” noemt, Ges Aufs. zur Wissenschaftslehre 190 sq, g 2 i sq. —
Tegen mijn kontrastering van Troeltsch’ en Webers begripsleer kan niet worden aangevoerd, dat
T. zelf de onmisbaarheid van het typebegrip tegenover Rickert geadstrueerd heeft met een beroep
op Webers koncept van het ideaaltypische, Ges. Schr. II 723 (3.3.4). Bedacht moet worden, dat T.
Webers interpretatie van het typebegrip ook dan nog niet voor eigen rekening neemt, dit begrip
integendeel met begrippen als van idee, tendens en analogie gebracht heeft binnen een geschiedmetajjsische horizont (3. 7. 1 ). — Een geheel ander punt is uiteraard, of de typen van T . niet operationalistisch (als ideaaltypen, konstrukta e.d.) gebruikt kunnen worden. Zoiets geschiedt in de
amerikaanse godsdienstsociologie (Howard Becker, Milton Yinger e.a.), doorgaans met eenzijdige
aksentuatie van de sociologische en sociaal-ethische kenmerken van elk type, cf. B. Johnson, art.
Am. S.R . 22 (19^7) 88 sqq en P. Gustafson, art. J.S .S .R . 6 (1967) 64 sqq. Zie literatuuropgave.
3 Er is volgens T . een „innere Beziehung jeder dogmatischen Gedankenbildung auf einen ihr
vorschwebenden Gemeinschaftskreis” (Ges. Schr. I p. VIII).

de eerste gemeenten ontsprongen en deze uit de sociale noodzaak tot
samenbinding van de met Jezus’ geest vervulde jongerenscharen1 .
Dit Christusdogma ontplooit zich niet monoform, maar waaiert uit
binnen de verschillende gemeenschapstypen. De Christus van de kerk
is de goddelijke Verlosser, die in zijn heilswerk en zoendood vrijspraak
en genade voor de wereld eens voor altijd bereid heeft en deze nu aan de
kerk met haar ambten, overleveringen en sakramenten heeft toever
trouwd t.b.v. heel het gelovige Godsvolk. De Christus van de sekten is
de hemelse en wederkomende Heer, die in de bergprediking een wet
ten leven en in zijn aardse existentie een voorbeeld tot bewuste na
volging gesteld heeft en die eerst bij zijn wederkomst verlossing zal
brengen en het Koninkrijk temidden van zijn volgelingen zal oprichten.
De Christus van de mystiek tenslotte is een goddelijke kracht, een
onzienlijk Levensbeginsel, in Jezus eertijds in volle mate geïnkorporeerd,
doch in feite als diepste Levensgrond in ieder mens aanwezig en in alle
onmiddellijke Godsbeleving direkt en individueel te ervaren.
Jezus’ oorspronkelijke prediking van het Godsrijk is hieraan geassimi
leerd. Ook dit tweede christelijke hoofddogma verbijzondert zich. Hier
is het Godsrijk in de wereld aanwezig als de kerk. Daar wordt het, als
niet van deze wereld zijnde, eerst in de toekomst door Jezus gesticht en
(zoals de chiliasten beweren) bevestigd in een 1 ooo-jarig regiment.
Ginds is het rijk in en onder ons als de verborgen mystieke heerschappij
van Gods geest in ons hart.
Ook de verlossingsgedachte differentieert zich op analoge wijze. Verlos
sing is nu eens de eertijds volbrachte verzoening door Christus’ dood,
werkzaam in de kerk als kracht tot vergeving en heiliging. Dan weer is zij
ophanden in de beloofde opneming van de gemeente. En onder de mystici
wordt ze beleefd in de herhaalbare eenwording van de ziel met God12.
1 Tegen de achtergrond van het hebreeuwse monotheïsme vloeit volgens T . uit het christologisch
dogma dan w eer het dogma voort van de goddelijke drieënigheid.
2 Vanuit deze sociologische gezichtshoek valt er niet alleen nieuw licht op allerlei dogmatische
ontwikkelingen, d.w .z. op de spontane schepping en uitbouw van de religieuze voorstellingswereld,
maar ook op haar dogmatologische verwerking, d.w.z. op de lotgevallen van de theologie! Het valt
na te gaan, dat ook de theologie in haar gemeenschapsgebonden karakter sociologisch bepaald is
(waarmee niet ontkend wordt, dat haar rationele bewerking van het christelijke gedachtengoed
ook de sociale grondgevoelens weer wijzigt, Ges. Schr. I 969). Neem de kerk. De kultisch en
sakramentaal bepaalde theologie van het katholicisme heeft zich laten klemmen binnen de omlijsting
van de laat-antieke metafysika. De theologie van het protestantisme daarentegen is met de verinwendiging van het kerkprincipe en de reiniging van het dogma rationeler geworden, blijft overigens
ook nog altijd kultisch-autoritatief bepaald. De sekte, aan lagere bevolkingsklassen gebonden, is
voorwetenschappelijk, produceert wel ethiek doch eigenlijk in het geheel geen theologie. Het
spiritualisme heeft op zijn beurt de christelijke religiositeit als een zich steeds verversende kracht
bron binnen het religieuze totaalbewustzijn gevat en zodoende een echt wetenschappelijke, godsdienstfilosofische theologie ontwikkeld. Deze theologie heeft dan ook aansluiting kunnen vinden
bij het moderne idealistische denken, anderzijds (helaas!) kortsluiting gemaakt met de kerkelijke
establishment, iets wat tekenend is voor de latente spanningen in het huidige christendom (zie 2.4.4).
26o

Sociologisch type en christelijke
waarheidsopvatting (4)
In sociologisch perspektief krijgt ook de historisering (d.w.z. de histo
rische interpretering) van de religieus-christelijke waarheidsaanspraken
een nieuwe kans. Het blijkt, dat de in de godsdienstgeschiedenis ge
vonden tendenzen tot verabsolutering of relativering van de christelijke
waarheid grotendeels sociaal en sociaalhistorisch bepaald zijn en wel in deze
zin, dat de verschillende religieuze waarheids- èn verdraagzaamheidsbeschouwingen parallel lopen met de verschillen tussen het kerkelijke,
het sektarische en het mystieke gemeenschapstype.
De kerk wil massa- en volkskerk zijn. Zij kan haar heiligheid en
goddelijkheid dan nog slechts onverkort handhaven, als ze deze vanuit
de kerkelijke subjekten verlegt in het objektieve heilsinstituut. Dit moet
dus wel toegcrust heten met goddelijke genade en absolute waarheid, een
waarheid die zelfs met geestelijke en wereldlijke dwangmiddelen (dus
ook nooit zonder steun van de staat!) is door te voeren tegenover binnenen buitenkerkelijken.
De sekte wil een gemeente van aktief belijdende, heilige christenen
zijn, staat daarmee naast het staats- en volksleven, gaat zeker ook uit van
de absolute waarheid van het evangelie, maar acht haar slechts voor
ingewijden toegankelijk. Van de staat verlangt ze niets dan volledige
godsdienstvrijheid en i.v.t. de (andere) kerken houdt zij het op uit
wendige religieuze verdraagzaamheid. Binnen de eigen gemeenten wordt
daarentegen de lex Christi met rigoristische discipline gehanteerd en
daarmee de inwendige druk en onverdraagzaamheid tot het uiterste op
geschroefd. Hierdoor is het sektarisme, verstoken van de sterke staatsarm, aan grenzeloze groepsversplinteringen prijsgegeven.
De spiritualistische mystiek tenslotte kent de heilswaarheid niet
anders dan als een strikt persoonlijk en innerlijk bezit, dat onuitsprekelijk
achter alle neergeschreven letters ligt, onthecht deze universele waar
heid daarom van de historisch-relatieve uitdrukkingsvormen van bijbel,
dogma, kerkrecht en kultus en hervindt haar dan in gemeenzame er
varingen, waarbij interne verdraagzaamheid en ware gewetensvrijheid ont
luiken. Externe noch interne dwang is nodig of ook maar mogelijk,
konformiteit wordt niet gevergd. Met dit al is de spiritualistische positie
— niet minder dan de kerkelijke en sektarische — omspoeld van
gevaren en bezwaren. De mystiek heeft praktisch geen substantieelchristelijk gehalte en geen greep op de massa: ze dreigt te vervloeien tot
een a-christelijk religieus individualisme.
Kerk, sekte en mystiek hebben alle karakteristieke tekorten. Het
261

slotoordeel moet dan ook zijn, dat de christelijke waarheids- en tolerantiebelevingen zich onontkoombaar bewegen binnen de typologische
cirkel van kerk, sekte en mystiek. Deze drie leven bij wijze van spreken
van eikaars eenzijdigheden.
Es gibt nur wechselnde praktische Auskünfte von annähernder Brauchbarkeit aus
diesem tragischen Widerspiel der Kräfte heraus (I 972)’ .

Sociologisch type en christelijk ethos (y)
Ook de gekompliceerde geschiedenis van het christelijk ethos opent zich
voor deze sociaal-typologische beschouwingswijze. Het ethos van het
evangelie is van zulk een uiterste verhevenheid (radikale zelfheiliging voor
God, zuivere zelfverloochenende broederliefde), dat het zich slechts
laat verwezenlijken in een andere wereld (die Jezus dan ook ophanden
achtte). In de duurzame aardse verhoudingen was doorgaans het kompromis onvermijdelijk. De kerk aanvaardde dit en benutte als middel om
het kompromis door te voeren de stoïcijnse idee van het relatieve natuur
recht12. Zij kende daarnaast echter een strengere heiligheidsmoraal, be
oefend in het kloosterleven. Een en ander kulmineerde in de klassiekmiddeleeuwse tweetrapsmoraal (deels natuurlijk, deels bovennatuurlijk).
Ook in de protestantse kerken leunde men — volgens Troeltsch — op
1 De vraag kan gesteld worden, of T. met Die Soziallehren het interprétâtieschema van Die Absolutheit
des Christentums (naïeve-apologetische-rationele-evolutionistische waarheids- en absoluutheidsbeleving, 3.6.6) niet heeft omvergehaald. Wellicht slechts tot op zekere hoogte. T. heeft althans
geen aanleiding gevonden op dit punt de tweede druk van Die Absolutheit ( 1 9 1 2 ! ) te herzien.
Wellicht zijn de beide denkpatronen als volgt te verbinden. Het ingeperkte absolutisme van de
sekten hangt samen met een zekere voorwetenschappelijke naïveteit, het universalistisch absolutisme
van de kerk gaat gepaard met mondiale-katholieke apologetische aspiraties en de verdraagzaamheidsen relativiteitsgedachte van het spiritualisme vertoont affiniteit met de rationalistisch-historistische
wetenschapsontwikkeling. Het moeilijke punt is echter, dat het Christendom — in Troeltsch’
gedachte — niet bepaald uit sektarische kringen is voortgekomen.
2 Vgl. naast Ges. Sehr. I bijv. IV 128, 174, 158 sq. Dit relatieve natuurrecht stond bij de Stoa
tegenover het oorspronkelijk geldende absolute natuurrecht met zijn ideeën van gelijkheid, vrijheid,
gemeenschappelijk bezit en hield een relatieve erkenning in van de na de zondeval noodzakelijk
geworden verschijnselen van recht, macht, privé-eigendom, bezitsstreving e.d. De fundamentele
betekenis van deze lex naturalis voor de oud-christelijke, katholieke en reformatorische theologie,
ethiek en kultuuropvatting, heeft T. steeds met klem verdedigd en reeds in Vernunft und Offenbarung
(1891 ) voor het Lutheranisme (Melanchthon) bewezen. Zelfstandig onderzoek heeft hem ongeveer
gelijktijdig met Wilhelm Dilthey (vgl. diens Gesammelte Schriften I en II) het natuurrecht als een
beslissende grondfaktor in de westerse geestesgeschiedenis doen aanmerken, Ges. Sehr. IV 348,
4 3 3 » 7 4 £ sqq, 3 7 4 sqq, 7 2 4 sqq etc. Daarbij heeft hij van de stoïsche en christelijk verwerkte
natuurrechtsidee de moderne versie (het profane autonome rederecht) steeds duidelijker leren
onderscheiden, Ges. Sehr. IV 384 sqq, 188 sqq, i6$, en de laatste in verband gebracht met de
nieuwere wijsgerige kulturele en godsdienstige ideeën van de Aufklärung. Het natuurrecht krijgt in
het verband van de tekst m.n. betekenis als de idee van de van nature (van God) gegeven maatschappijordening, die in de verschillende religieuze gemeenschapstypen verschillend zou zijn opgevat en
uitgewerkt. Zie Die Soziallehren en de artt. Epochen und Typen ( 1 9 1 1 ) , Das stoisch-christliche Naturrecht
( 1 9 1 1 ) , Das christliche Naturrecht ( 1 91 3) in: Ges. Sehr. IV. Nader over deze funktie van het natuur
recht: 4.2.7.
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verschillende wijze tegen dit natuurrecht aan1 , doch het ethisch dualisme
werd grotendeels ongedaan gemaakt. Er ontwikkelde zich hier een
christelijke beroepsmoraal, welke de zondige wereldse verhoudingen
met een gewillige, inschikkelijke gehoorzaamheid (Lutheranisme) dan
wel met eenaktieve, rationele hervormingsijver tegemoet trad (Calvinisme/ascetisch Protestantisme)12.
Dergelijke kerkelijke kompromissen zijn in principe door de sekte
afgewezen. Hun radikale trouw aan de Bergrede bracht hen steeds weer
in konflikt met de wereldse machten. Voorzover nodig, greep de sekte
terug naar de andere stoïcijnse idee van het natuurrecht, t.w. die van de
gouden oertoestand : het absolute natuurrecht (IV i jo , 184, 164). Afgezien
van de agressieve groeperingen, die storm liepen tegen en doodbloedden
aan de harde sociale werkelijkheid, waren er de passieve sekten, die zich
lijdzaam in eigen kring terugtrekken, totdat ook zij (verbonden met
calvinistische en vrijkerkelijke bewegingen) in het ascetisch en puriteins
protestantisme een weg naar de wereld gevonden hebben.
De spiritualistische mystiek daarentegen is onbekommerd gebleven om
pro en kontra van het kultuurkompromis. Zij waant zich verheven boven
natuur en natuurrechtelijke ordeningen en leeft in de vrijheid van geest
en geweten, in een antinomisme in de goede (soms slechte) zin van het
woord. Haar invloed op de massa is nimmer georganiseerd geweest en
dus miniem gebleven. Zij verwacht het tot op heden van de innerlijke
doorwerking van de geest.
Bij deze verscheidenheid van opvattingen blijft voor Troeltsch de
kern van het christelijk ethos de gerichtheid op het transcendente in
afgekeerdheid van de wereld. Het vraagstuk van de „Uberweltlichkeit”
en dientengevolge dat van de ascese in metafysisch-dualistische of disciplinair-methodische zin acht hij het eerste en eigenlijke religieus-ethische
grondprobleem, hoezeer het ook het moderne „diesseitige” en optimistische
levensgevoel tegen de haren strijkt.
Desondanks is overduidelijk gebleken, dat het christelijke ethos niet
in louter zelfverzaking en wereldmijding opgaat (4 .1.2 ). Noch de sek
tarische kultuurnegatie, noch de spiritualistische kultuurresignatie bleek
een in de wereld houdbare oplossing te zijn. In grote lijn is het de kerk
geweest, die zich niet van het kultuurleven heeft kunnen en willen
isoleren en de sociaal-ethische implikaties van de christelijke gedachte

1 Cf. Ges. Schr. IV 140, 146, 180 sqq.
2 In de geloften van het kloosterschap en in de idealen van het Calvinisme speelden de opvattingen
van het absolute natuurrecht reeds een rol. Was de idee van het relatieve natuurrecht een k o n s e r v a t i e f
beginsel, dat komprom issen sloot, de idee van de absolute natuurwet w erkte als een k r i t i s c h elem ent,
daar het zich met het bestaande niet kon verenigen.
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heeft uitgesponnen en wel in een dubbele richting, die van het middel
eeuwse Katholicisme en van het vrij kerkelijke Calvinisme (nader 4.4.3).
Zo is het tweede, toegevoegde grondprobleem van het christelijke ethos de
vraag, hoe het religieuze levensideaal zich kan aanvullen met en uit
breiden tot opvattingen omtrent de intermenselijke maatschappelijke
betrekkingen en zo mogelijk tot een algemene christelijke kultuurethiek.
Das Problem der Überweltlichkeit und ihrer unvermeidlichen Folge, der Askese
im metaphysisch-dualistischen oder im disziplinär-rigorosen Sinne, ist daher noch
heute das Grundproblem des christlichen Ethos, das doch zugleich keine einfache
Welt- und Selbstverneinung ist. Andererseits ist sein zweites Grundproblem die
Ergänzung dieser religiösen Einseitigkeit durch eine mit ihr vereinbare Kultur
ethik (I 974 sq).

Het algemene sociologische grondschema (6)
Dit nevenvraagstuk van de christelijke ethiek is nu tegelijk ook het
tweede grote probleem, waarop bij de sociologische beschouwing van het
Christendom de aandacht gevestigd dient te worden (4 .2 .1)1 . Hoe ont
staan en ontstonden er uit het op zich kultureel indifferente Christen
dom, zoals dat ook voor de oosterse kerken nog typerend is1234
, religieuschristelijke kuituur- en maatschappijbeschouwingen?
Troeltsch’ antwoord is in eerste instantie, dat in de uit de religieuze
idee voortgekomen samenlevingsverhoudingen een intern gemeenschaps
ideaal doorwerkt en dat dit de neiging heeft te expanderen in de richting
van heel het menselijk samenleven. Dit geschiedt op grond van de over
tuiging, dat het ideaal van de religieuze leefgemeenschap in de kern een
bredere, universele betekenis heeft. Er zouden rechtstreekse of analoge
toepassingsmogelijkheden in zitten voor het politieke en sociaal-ekonomische leven, bijv. inzake de regeling van de verhouding tussen individu
en gemeenschap (I 9 sq)3 . De christenheid heeft m .a.w. steeds de neiging
het vigerende intern-christelijke gemeenschapsideaal te verheffen tot een
algemeen sociologisch grondschema*.
De moeilijkheid is echter, dat zulke religieuze sociaal-ethische schemata
nooit de volle kans tot verwerkelijking krijgen, omdat zij op hun beurt
zijn blootgesteld aan de straling van andersoortige maatschappelijke
1 Dit probleem staat uiteraard — gelet op de vooruitgeschoven positie van het kerkelijke type ten
dezen — niet los van het eerste probleem (inzake de typologische verscheidenheid in de religieuze
zelforganisering).
2 Augustin p. VII sq.
3 Voor de vraag, wat T. voor de kern van zulk een religieus-sociaal ethos houdt, zie 4. 4. 1 .
4 Zo ziet T. het calvinistische ideaal van de heilige gemeente (de kerk als heils- èn heiligingsinstituut!)
zich verbreden tot de algemene taak van de heiliging der wereld, Ges. Schr. IV 144.
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idealen, bovendien opbotsen tegen onveranderlijke sociologische natuur
wetten en omstandigheden (IV 169). Het tweede sociaal-ethische hoofd
probleem moet zich dus verbreden tot de vraag, hoe het in het algemene
sociologische grondschema vervatte religieuze gemeenschapsideaal in
werkt op en terugslag ontvangt vanuit de gegeven maatschappelijke ver
houdingen en de daarin reeds vervatte idealen en in hoeverre het zich
met haar tot een innerlijke eenheid weet te verbinden.
In ihr (seil: in der soziologischen Idee des Christentums) w ird . . . immer ein
über die Grenzen der eigentlich religiösen Gemeinschaft oder Kirche hinaus
strebendes Ideal von einem allgemeinen Grundschema menschlicher Lebensbe
ziehungen überhaupt enthalten sein; aber das Problem ist dann erst, wie weit
dieses Grundschema in andere Verhältnisse eindringt, wie es auf sie wirkt, wie
es von ihnen rückwirkend seinerseits beeinfluszt wird, und wie weit in alledem
eine innere Einheitlichkeit des Lebens zu Stande kommt und zu Stande kommen
kann (I 14).

Religie, kerk en maatschappij.
De historische rol van het natuurrecht (7)
Daarmee wordt de problematiek eerst recht ingewikkeld. Men zal nu
moeten nagaan, hoe de wederzijdse beïnvloeding van religie en maat
schappij zich in konkrete konstellaties voltrokken heeft. De godsdienstige
maatschappij-idealen mogen uit eigen impuls de feitelijke maatschappelijke
verhoudingen veranderen of willen veranderen, ondertussen stoelen ze
zelf reeds op dergelijke verhoudingen. De religie beweegt zich in zeer
konkrete kaders, die al haar dogmatische en ethische ideeën slechts zeer
beperkte uitwerkingsmogelijkheden openlaten. Anders gezegd; niet
alleen in de relatie van religie en kerk (de religieuze groep inkluis) maar
ook hier in de relatie van religie en maatschappij (de kerk inkluis) open
baart zich de ideologisch-sociologische wisselwerking. De religieus-kerkelijke
golfbewegingen ondergaan bij wijze van spreken een frekwentie-modulatie in de nog omvattender religieus-maatschappelijke golfbeweging.
Dazu kommt dann weiter, dasz der von der religiösen Idee beherrschte oder zu
erobernde Boden bereits mit den soziologischen Bildungen des Staates, der
Wirtschaft, der Familie, der Gesellschaft besetzt ist, die der religiösen Idee nur
eine sehr bedingte Auswirkung möglich machen oder sie in bestimmte Richtungen
lenken. Hier ergeben sich Wechselwirkungen, die die stärkste Bedeutung für
die wirkliche Entwicklung haben und die erst im Zufall des Zusammentreffens
ganz verschiedener, voneinander ursprünglich unabhängiger Bildungen begründet
sind. Die gedanklichen Darstellungen von Dogma und Ethik sind dadurch natürlich
nicht ausschlieszlich, aber doch in weitem Umfang bedingt. Das rein Ideologische
und das Soziologische liegen fortwährend ineinander, bald mehr mit dem
Übergewicht des einen, bald mehr mit dem des anderen (IV 722).

Volgens Troeltsch is de wederkerigheidsrelatie van religie en maat
schappij te danken aan de belichaming der religieuze ideeën in de typo
logische verscheidenheid van godsdienstige gemeenschappen. Enerzijds
dragen en koesteren deze gemeenschappen de religieuze ideeën en
idealen, anderzijds bewegen zij zich juist op het brede vlak van ont
moeting met allerlei andere sociale machten, die zich daar toevallig ook
in een of andere gestalte ophouden.
Het komplex karakter van dit onderzoek bestaat dus hierin, dat aan
de sociaal-ethische en dogmahistorische vraag naar het wel en wee van
de religieuze maatschappij idea/en telkens de sociaal- en kerkhistorische
vraag moet worden ondergeschoven inzake de feitelijke betrekkingen,
waarin de religieuze groep (met haar idealen en grondschema’s) opereert:
Wat zijn de konkreet-historische inwerkingen geweest — over en weer —
tussen het godsdienstig verband (van kerk, sekte of mystiek) en het
sociale (van staat, maatschappij en gezin) en in hoeverre hebben deze
zich kunnen konglomereren? Ondertussen blijft Troeltsch’ aandacht
gespitst op de principiële verhoudingen (4 .1.2 ), op de ontwikkelings
geschiedenis van de religieus-sociale idealen in hun inwerking op en ont
vankelijkheid voor de wereldlijke invloedssferen en de quaestio ultima
is, in hoeverre deze doordringingen — uiteraard niet zonder de
aaneensluitingstendenzen der sociologische kaders — geleid hebben tot
een innerlijke konceptuele levensintegratie, (ik bedoel) in hoeverre de
christenheid ook principieel is klaar gekomen met de wereld en de
machten.
Wir werden daher dann weiter zu fragen haben (seil: nach der Frage nach der
eigenen soziologischen Idee und Organisation des Christentums und nach dem
hieraus hinausstrebenden Ideal von einem allgemeinen Grundschema menschlicher
Lebensbeziehungen) nach dem Verhältnis dieser soziologischen Bildung zum Sozialen,
d.h. zu Staat, ökonomisch-arbeitsteiliger Gesellschaft und Familie. Selbstverständlich
wird in der geschichtlichen Wirklichkeit das letztere stets vom ersteren aus
(seil: vom religiösen Ideal eines allgemeinen soziologischen Grundschemas aus) be
handelt und reguliert, aber die Probleme liegen dann eben immer gerade darin,
welches die wirklichen Einwirkungen des soziologischen religiösen Grundschemas
auf andere Lebenskreise waren, welche Einflüsse damit tatsächlich von den
Kirchen auf soziale Phänomene ausgegangen sind und welche Einwirkungen
umgekehrt die religiöse Gemeinschaft von den politisch-sozialen Bildungen
erfahren hat, wie weit schlieszlich dabei eine innere Berührung und Durch
dringung möglich gewesen und wie weit daraus eine innere Einheitlichkeit des
Gesamtlebens hervorgegangen ist (I 14 sq)1.

Het resultaat van Troeltsch’ onderzoekingen is, dat de bedoelde inte
1 Zie ook t.p. de noten, verder Ges. Sehr. I 2 sq.
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gratie slechts gelukt is aan het middeleeuwse Katholicisme en zijn refor
matorische dochterkerken. Deze hebben haar eigen sociologisch grond
schema weten uit te buigen en in een min of meer harmonische ver
binding gebracht met de gegeven politieke en sociale strukturen. De
hierbij gezochte kompromisformule bood zich aan in de van de Stoa
overgenomen idee van het natuurrecht, d.w.z. de idee van de ingeboren
zedelijke natuurwet, die de eigenlijke grondslag zou zijn van alle positieve
rechtsregels, sociale instituten en zedelijke verhoudingen.
De Romeinse Stoa onderscheidde — zoals ik reeds memoreerde — een
absoluut en een relatief natuurrecht. Zelf onmachtig om de idealen van
volkomen vrijheid, gelijkheid en kommunaal bezit door te voeren, had
zij het absolute natuurrecht van toepassing verklaard voor het gouden
oerstadium der mensheid en voor het huidige tijdperk verwezen naar de
ordeningen van staat en recht, van oorlog en geweld, van privé-eigendom
en slavernij als de door de natuur gevergde, door de goddelijke rede
gewilde universele tucht- en heelmiddelen voor het in boosheid en
zelfzucht neergezonken mensdom: het relatieve natuurrecht.
Reeds in de oude christelijke kerk werd de gedachte van het relatieve,
voor de gevallen mens geschikte natuurrecht met aanpassingen over
genomen : het zou reeds te vinden zijn in de oudtestamentische Dekaloog.
Hierdoor kregen de eerste christenen binnen de wereldlijke verhoudin
gen een sociaal-ethische richtlijn in handen, vooral t.o.v. de staat. De
staat kon nu eens als produkt van de zonde, dan weer als haar goddelijke
beteugeling worden opgevat. Toch heeft eerst het middeleeuwse
Katholicisme en Thomisme de idee van de (met de lex Dei vereenzelvig
de) lex naturae op eigen wijze aangegrepen om het kompromis met de
staat en de kuituur te konstrueren en rechtvaardigen. Enerzijds kon het
de natuurlijke ordeningen, staatkundige strukturen en patriarchale
gezagsverhoudingen honoreren als „poena et remedium peccati” , ander
zijds wist het deze ondergeschikt te maken aan het primaat van de kerk.
Overigens koos het eigenlijke kerkelijke geweten niet voor de wereld
maar voor het kloosterschap, voor de hogere moraal van de Bergrede,
voor de lex Christi. Hier en in de sekten werkte het ferment van het
absolute natuurrecht. Dit laatste kreeg nagenoeg geen enkele kans in het
konservatieve Lutheranisme. Door zijn onderscheiding van een spirituele
persoonsmoraal en een ambtelijke beroepsmoraal kon het Lutheranisme
vanuit het relatieve natuurrecht de bestaande wereldlijke gezagsstrukturen als goddelijk legitimeren. Het weerstond in Duitsland dan ook de
modernere ontwikkelingen. Het absolute natuurrecht brak daarentegen
ruim baan in het Calvinisme, dat met zijn assimilatie van oud- en nieuw
testamentische moraal, met zijn ideaal van een christelijke maatschappij
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en met zijn verdediging van het recht tot verzet tegen een goddeloze
overheid uitstoelde tot een vvereldhervormend principe. In zijn vrij
kerkelijke vorm verenigde het zich met sektarische bewegingen — vooral
in de angelsaksische wereld (puritanisme, independentisme) — en kon
het aansluiten bij en uitmonden in het moderne profane natuurrecht met
zijn radikale pogingen tot een atomistisch-rationalistische rekonstruktie
van de samenleving (zie 0 .3.3).
de Nieuwe Tijd is — zoals nog zal
blijken (4.4.3) — de tegenstelling tussen het religieus-sociale ethos en de
immanente ontwikkelingen en aardsgerichte verwachtingen van kuituur
en maatschappij weer tot een schier onoverkomelijke tweespalt gewor
den. Ziedaar de met uiterst grove houtskoollijnen geschetste uitkomsten
van Troeltsch’ onderzoek.
Die Frage ist daher zuerst und vor allem: wie hat die Kirche ihr Verhältnis zu den
auszerchristlichen Tatsachen und Idealen des sozialen Lebens gestaltet und mit
innerlich gedanklicher Motivierung gestalten können? Die kurze Antwort auf
diese Frage ist: sie hat es getan durch die Ausbildung des Begriffes des christlichen
Naturrechts und durch die Bewältigung all jener Elemente mit Hilfe dieses
Naturrechts (IV 174)1 .
Im Altertum ist das (seil: eine innere Einheitlichkeit des Gesamtlebens) nie
erreicht worden; im Mittelalter und in seinen reformatorischen Tochterkirchen
ist es verwirklicht worden, wenigstens in Ideal und Theorie; in der modernen
Welt ist der Zwiespalt wieder aufgeklafft (I i 5).

Het marxistische motief (8)
Ondertussen is wel uit de verf gekomen, dat Troeltsch het marxistische
motief van de sociaalhistorische, m.n. sociaal-ekonomische gebonden
heid van de religieuze ideeën wil honoreren, zonder alles op deze ene
kaart te zetten. De godsdienst is niet louter een ideologische weer
spiegeling of epifenomenale nevenwerking van produktie-verhoudingen
en klasse-toestanden. Hoe dikwijls de maatschappelijke dynamiek ook de
godsdienst in haar kielzog weet mee te trekken, steeds weer en in
zonderheid op de grote kruispunten in de ontwikkeling van de gods
diensten (Jezus, Paulus, Origenes, Augustinus, Thomas, Franciscus,
Bonaventura, Luther, Calvijn e.a.) welt het religieuze leven uit oor
spronkelijke diepten op en weet dan in „Wechselwirkung” (IV 27, cf.
1 Wat betreft Troeltsch’ opvatting aangaande de natuurrechtsleer in het religieus-sociale ethos, zie
behalve Die Soziallehren passim (vgl. Sachregister) reeds Vernunft und Offenbarung bei Johann Gerhard
und Melanchthon (1891 ) 163 sqq; voorts: Ges. Sehr. IV (1897) 348; (1898) 433 sqq; (1901 ) 74^
sqq; II (1902) g$2 sqq; IV (1903) 374 sqq; II (1906) 474; Protest. Christentum und Kirche, in: Die
Kultur der Gegenwart (1906) 261 sqq, 296 sq, 304; Ges. Sehr. IV ( 1 9 1 1 ) 128 sqq; 166 sqq;
( I 9 I 3 ) 1 S& sqq» 7 7 9 sq I Augustin ( 1 91 $) p. VIII sq; Ges. Sehr. IV (191 6) 724 sqq; Deutscher Geist
(1922) 3 sq.
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IV-1 9 2 2 - 1 1) ook het ekonomische te bepalen1 . Met al haar verdiensten
schiet de „marxistische” methode hier schromelijk tekort.
Die „Marxistische” Methode formt mit demjenigen an ihr, was sich als klar be
rechtigt erweist, nach und nach all unsere geschichtlichen Auffassungen und
damit natürlich auch die Auffassungen von Gegenwart und Zukunft um. . ..
Gegenüber jeder ausschlieszlichen und doktrinären Durchführung dieser Methode
hat nun aber die bisherige Darstellung gezeigt, dass alles spezifisch Religiöse und
vor allem die groszen Knotenpunkte religiöser Entwickelungen eine selbständige
Aeuszerung des religiösen Lebens sind (I 97f).

Anderzijds is aangetoond — en daarin is Marx dan gelijk te geven — , dat
de religie in weerwil van haar originele bronnen mede vaart en vorm
verkrijgt vanuit het sociale en dus indirekt ook vanuit het ekonomische.
Zo hangen de idealen van Jezus samen met het ekonomisch niveau en
met de natuurlijke en klimatologische omstandigheden van het landelijke
Galilea (IV 31). Zo houdt het vroege Christendom verband met de uit
komsten van de antieke sociale geschiedenis. Zo is de middeleeuwse
Kerk een enting op de sociaal nog onvolgroeide stam van de germaanse
w ereld; slechts zo kon er een christelijke eenheidskultuur ontstaan. Het
religieuze individualisme van de Reformatie veronderstelt zijnerzijds de
afbraak van de kollektieve maatschappij; het kreeg zijn kans in de nieuw
ingetreden nationaal-politieke en sociaal-ekonomische verhoudingen.
Dat deze beweging naderhand uiteengroeide in Lutheranisme en Cal
vinisme lag niet het minst ook aan haar verworteling in verschillende
politiek-sociale voedingsbodems (het agrarische „kleinstatelijke” Duits
land tegenover Genève, de republikeinse koopmansstad). Het (vrijzinnige)
neo-protestantisme hangt op zijn beurt samen met de moderne burgerlijke
maatschappij en haar kultuurontwikkeling. En de huidige krisis in de
1 Hier ligt de principiële strekking van het befaamde, door Weber en T . verrichte, door Tawney
hernieuwde, onderzoek inzake de relatie van Calvinisme en kapitalisme: De „innerweltliche Askese” ,
die met de reformatorische geloofsbeleving gegeven was en m.n. in het Calvinisme doorwerkte in
de opvatting van het dagelijks werk als goddelijke opdracht, gericht op de verheerlijking van God,
leidde tot „rastlose Berufsarbeit”, geprikkeld door de predestinatie-leer. Voorspoed in de arbeid
werd weldra nagejaagd als blijk van goddelijke uitverkiezing, als bevestiging van goddelijke roeping.
(De „Syllogismus practicus” van I Joh. 3 :14 werd m .a.w. rechtstreeks toegepast op het arbeidsleven.)
Ondertussen leidde deze voorspoed niet tot luxe en genot, doch — gezien de gedisciplineerd calvinistisch-puriteinse levenswijze — tot een gedwongen akkumulatie van kapitaal, waarmee tot eer
van God en eigen heilszekerheid gewoekerd werd in steeds nieuwe investeringen. Zodoende werd
het Calvinisme, dat bovendien het verbod van rente niet kende, tot een wezenlijke ontstaansfaktor
van de kapitalistische „Wirtschaftsgesinnung” (Sombart), een geestelijke ruggegraat van het
kapitalistisch systeem. Cf. M. Weber, art. Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus
(1904/0^), in: Ges. Aufsätze zur Religionssoziologie I; E. Troeltsch, Ges. Sehr. I 704 sqq en
(reeds 1906): Die Bedeutung des Protestantismus 66 sqq; voorts H. R. Tawney, Religion and the rise
o f capitalism. Geen van de genoemden achtte het Calvinisme hierin exklusief. Sombart bracht het
Jodendom en zijn scheppingsgeloof naar voren. Andere lit. bij Tawney 237 sq. R. N. Bellah wees
op de betekenis van de Tokugawa-religie voor de vroegtijdige opmars van het westers kapitalisme
in Japan.
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christelijke geloofs- en levenswereld moet beschouwd worden als een
indirekt gevolg van de moderne uiteenstrevende bewegingen van
kapitalisme, nationalisme, imperialisme, bevolkingsgroei etc. (4.4.3).
Tenslotte zijn ook de religieuze sekten en groepen eerst recht verstaan
baar in samenhang met de maatschappelijke klassen waarop zij stoelen.
Auf der andern Seite ist doch klar, dasz in dem Kausalzusammenhang, aus dem
heraus ihr eigentümlich religiöses Denken Anstosz, Form, Bewegung und Ziel
konkret gewinnt, immer in gröszerer oder geringerer Stärke, in mittelbarer
oder unmittelbarer Weise soziale und durch diese vermittelt schlieszlich auch
ökonomische Kräfte wirken (1 9754

De godsdiensten der wereld
en het ekonomische (9)
Het art. Religion, Wirtschaft und Gesellschaft laat zien, dat de sociologische
vraagstelling en zo ook de Marxistische vraag naar de verhouding van het
religieuze en ekonomische zich laat overdragen op héél de geschiedenis der
godsdiensten. Alle godsdiensten vertonen een enge samenhang met het
sociale levenspatroon en — aangezien het l.g. grotendeels ekonomisch
bepaald is — ook met de gegeven ekonomische orde.
Een nieuwe komplikatie doet zich hierbij echter voor. De verhouding
van religie en ekonomie is niet eenduidig vast te stellen: zij verschuift
naar gelang van het niveau van het godsdienstige leven. Een punt apart is
reeds de vraag naar de oorsprong en het ontstaan van de religie, een
vraag die niet psychologisch en historisch noch ethnografisch-anthro
pologisch is op te lossen, omdat zij ten diepste van godsdienstwijsgerige
aard is1 .
De eigenlijke problematiek doet zich echter niet voor bij de primitief
ste natuurlijke religiositeit, doch daar waar de religies zich gaan ont
wikkelen in reeds enigermate gedifferentieerde kuituren. Het blijkt hier,
dat het religieuze en ekonomische zich enerzijds verzelfstandigen, zich
anderzijds verbinden tot een „Verhältnisder Wechselwirkung" (IV 27). Zoals
reeds bij het Christendom opviel, is er over en weer kontakt en beïn
vloeding mogelijk via het brede raakvlak van de maatschappelijke Strukturen.
Sind nun aber beide Tendenzen derartig in ihrem Wesen verschieden, so kann
die Berührung überhaupt keine direkte sein. Weder sind die Religionen Wirt
schaftsideale, noch sind die Wirtschaftsformen und -interessen religiöse Gesetze.
Die Berührungen sind nur vermittelt. Dann aber ist die Frage, worin jene ver
mittelnde Grosze bestehe. Die Antwort darauf ist sehr einfach. Sie besteht in
den groszen soziologischen Formen des Daseins, die einerseits von der Religion
geschaffen werden und, einmal derartig begründet, aufs tiefste einschneiden in
1 Wij kennen te dezen Troeltsch’ gedachte van de dialektische „Heterogonie der Zwecke” : 3 .5 .4 .

alle vvirtschaftliche Arbeit, die anderseits aus wirtschaftlichen — neben anderen
— Gründen entstehen und nun ihrerseits in ihre Allmacht die religiöse Vorstellungswelt bineinziehen (IV 2{ sq).

Hoe speelt deze interaktie zich af op het toneel van de godsdienstge
schiedenis? Bij de stam- en volksgodsdiensten worden de uit de religieuze
doden- en voorvaderverering zich organiserende verbanden tot grond
machten in de samenleving. Ze worden tot grondslag ook van de familie
verbanden, van de private rechtsverhoudingen, van de huisekonomie
e.d. . Zo was oudtijds heel het leven van stad of polis bij Grieken en
Romeinen gebonden aan het rituele systeem van de religie. Te letten is
echter ook op de omgekeerde afhankelijkheid: Hoe hangt de voorvaderkultus samen met de gevestigde ekonomie van de akkerbouw? Welke be
trekking is er tussen de clangod-verering en broederschapsmoraal van
het oude Israël (waaruit het hebreeuwse profetisme ontstond) èn zijn
oorspronkelijk nomadisch bestaan?'
Waar de ethnische godsdiensten met hun voorvaderverering, hun
staatskultus, hun partikularistische vereenzelviging met natuurlijke
groepen doorbroken zijn en er innerlijke, geestelijke gezindheidsgemeenschappen zijn ontstaan, daar treden deze door missionair-propagandistische aktiviteit hoe langer hoe meer in de plaats van eerstgenoemden. Los van natuurlijke groepsverbanden en groepsbelangen verschuift
dientengevolge bij deze wereldgodsdiensten (in het Oosten m.n. het
Buddhisme, in het Westen Jodendom, annex Christendom en Islam) de
verhouding van ekonomie en religie volledig. De religieuze gedachte
gaat zich zuiveren tot een ethisch-metafysische grondopvatting. Dus
doende bevat zij niet door haar sociologische gevolgen, maar rechtstreeks
als religieuze levenswaardering een positiebepaling tegenover het sociale
en ekonomische.
Doch op verschillende wijze. Het Buddhisme werkt zijn sociale konsekwentie (bezitloosheid) slechts uit bij de monniken, is overigens ge
resigneerd tegenover maatschappijstruktuur en kastenwezen; het Joden
dom heeft een enorme ekonomische betekenis gekregen door zijn
scheppingsgeloof, zijn praktische religiositeit en historische ontwikkeling,1
1 Soortgelijke problemen doen zich voor in het verre Oosten. T. wijst op het verband van de
religieuze voorstellingen in India en het verschijnsel van de kasten, dat zozeer bepalend is geworden
voor de daar gevonden ekonomische verhoudingen. Hij vermeldt de betekenis van de familiekultus
voor de sociale en impliciet ook voor de ekonomische struktuur van het chinese rijk. Hij gewaagt
van de religieuze spanningen en kortsluitingen, die in Japan zijn ontstaan uit het kontakt van de
religieus geladen maatschappij met het westers ekonomisch rationalisme. Overal ontdekt hij in de
ethnische religies de vanouds gegeven verstrengelingen van religie en ekonomie èn de kultischsociologische gebondenheid van heel de samenleving. Alleen in Griekenland en Rome is deze door
broken door de immanente macht van een ekonomisch en politiek rationalisme, dat evenwel ook
niet zonder gevolgen voor het ethos bleef.
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doch stemt zijn ekonomisch ethos af op uitverkiezing en messianisme,
het Mohammedanisme is alleen reeds door de primitieve natuur van het
islamietisch recht innerlijk gebonden aan lager ontwikkelde vormen van
sociaal-ekonomisch leven. Eerst in het Christendom heeft de religieuze
innerlijkheid en de religieuze organisatie zich volledig universeel gemaakt,
zich dan ook van de bijzondere betrekkingen van het sociale en ekonomische
volledig bevrijd (sic!) en dat op een geheel eigen wijze, in ascetische
wereldonthechting èn positieve wereldaanvaarding.
Die wirkliche Lösung der religiösen Innerlichkeit und der religiösen Sonder
gemeinschaft von allen sozialen und wirtschaftlichen Dingen hat nur im Christen
tum stattgefunden, aber doch immerhin so, dasz das nicht eine völlige asketische
Negation der Welt bedeutet, sondern so, dasz es zugleich mit dem Judentum an
der Güte der Schöpfung und der Bedeutung der Welt als Arbeitsplatz festhält
(IV 29).

De sociologische en universeelhistorische denkwijze.
Het kritieke punt (10)
Het is onthullend, dat deze puur idealistische konklusie de auteur van
Die Soziallehren nog uit de pen wil komen. Heeft Troeltsch dan niet de
relatieve juistheid van de marxistische ideologieënleer leren inzien en
heeft hij niet zelf de maatschappelijke wortels van de christelijke religie
blootgelegd? Inderdaad, maar dit inzicht lijkt in godsdienstfilosofisch
perspektief nu plotseling te leiden tot desastreuze konsekwenties! Stel,
de christelijke religie is niet zuiver geestelijk en ideëel, welke reden
zou er voor Troeltsch als godsdienstfilosoof nog kunnen zijn om haar
(die toch al reeds van haar absoluutheidspredikaat is ontdaan) nog de
„hoogste” godsdienst te noemen? Ja zou men — bij loslating van het
idealistisch ideaal — überhaupt nog van „hoger” en „lager” kunnen
spreken ?
Is anderzijds — nu praktisch sociologisch gesproken — niet elke
religie een passend produkt van eigen bodem? Staat het Christendom in
dezen niet op één niveau met alle andere godsdiensten, althans met de
grote wereldgodsdiensten, die zich weliswaar in een eigen religieuze
organisatie uit de al te intieme binding met stam, stad of staat bevrijd
mogen hebben, doch ook zo — naar Troeltsch’ eigen woorden — het
partikularisme nooit geheel te boven zijn gekomen. Zou dit ook voor het
Christendom waar zijn, dan is er ontegenzeglijk godsdienstige gelijk
waardigheid, dan lijken de vonden van Die Ahsolutheit des Christentums
door de vondsten van Die Soziallehren achterhaald te zijn!
Hier in het hart van Troeltsch’ religieus-ethische beschouwingen
verraadt zich reeds de fundamentele spanning tussen de sociologische
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Der beherrschende religiöse Gedanke scheint hier (seil: im Christentum) an
und für sich rein religiöser und ideologischer Natur zu sein. Denn hier ist nicht
eine unmittelbare kultische Bindung des natürlichen Lebens, eine Koinzidenz
gewisser Naturformen und der kultischen Formen der Gemeinschaft, sondern
das ethische Ideal der Ausgangspunkt. Aber dessen Unabhängigkeit ist doch auch
hier nur eine sehr bedingte. Das wirkliche Verhältnis ist viel komplizierter, als es
zunächst den Anschein hat. ln Wahrheit nämlich sind die grundlegenden Ideale auch
hier keineswegs so frei von der realen und konkreten Unterlage, a u j der und der gegenüber
sie sich erheben. Jesu eigene Ideale hängen mit der Wirtschaftsstufe und den

klimatisch-natürlichen Zuständen Galiläas zusammen. Sie hätten so in einer
modernen Groszstadt nicht geboren werden können (IV 30 sq).
Was die Untersuchung schlieszlich auf die . . . eigene Religion beschränkt . . . ist
nicht (blosz) deren für uns allein praktisch ins Gewicht fallende Bedeutung für
unsere eigene Kultur. Es ist vielmehr vor allem die besondere innere Bedeutung,
die dem Christentum in dieser Hinsicht zukommt. Es ist auf der Grenzscheide
von Ost und West an der religiös begründeten Humanität und Erlösungshoffnung
der israelitischen Propheten herausgewachsen und hat sich durch die völlige
Lösung von allen natürlich-sozialen Bedingungen zur reinsten religiösen Innerlichkeit und
Menschenverbindung gestaltet,

zugleich

zu

einer

radikalen

ErlösungshoJJhung . . .

(IV 33 — kursivering in beide citaten door mij, J .K l.).

Het wordt tijd, meer in het algemeen de vraag aan de orde te stellen, hoe
Troeltsch de nieuw gewonnen inzichten in kerkgeschiedenis en gods
diensthistorie theoretisch, praktisch en algemeen wijsgerig heeft willen
verwerken.
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instantie van de godsdienstgeschiedenis) wordt het inzicht in de grote
verscheidenheid van historische kausaliteitsfaktoren. Om wat voor faktoren
gaat het? Uit de idealistische traditie had Troeltsch in wezen een tweetal
grondfaktoren meegenomen: de historische ideeën (de noodzakelijke
ontplooiing van geschiedmetafysische kiemgedachten) en de historische
persoonlijkheden (de scheppende vrijheid van de grote geschiedenis
vormers). Voor het overige gewaagde hij slechts in zeer algemene be
woordingen van de kontingente en antinormatieve krachten, waartegen de
geschiedenisontwikkeling had op te tornen en die voor haar dan ook
allesbehalve essentiëel waren (3.2.4 , 3.2.2 etc.).
In en aan de sociale bindingen van de christelijke religie leert Troeltsch
thans de historische drijfveren nader te onderscheiden. Enerzijds blijkt
hem, dat de religieus-christelijke ideeën uit innerlijke noodzaak a.h.w.
sociale cirkels om zich heen trekken en zich zo naar een vast patroon
plegen om te zetten in de min of meer stabiele sociale sferen van kerk,
sekte en mystieke kring. Uiteraard is deze eigenaardige korporaliseringstendens niet voorbehouden aan de christelijke godsdienst. Ook de nietchristelijke, ook de buitengodsdienstige ideeën vertonen eenzelfde
wetmatige eigenschap. We staan hier dus voor een eigenaardige geschiedenisfaktor, voor een natuurwet van het menselijk samenleven.
Anderzijds is Troeltsch ook opgelopen tegen de invloed die de ver
schillende sociale machten op het Christendom hebben uitgeoefend:
een historische kausaliteit van eigen klasse (IV 122). De staatkundige en
maatschappelijke beïnvloedingen van de religieuze idee zijn niet in te
passen in de ontwikkeling van deze idee zelf, noch te herleiden tot een
sociale natuurwet. Het is een tref, tot wat voor nevenmachten de
religieuze idee zich zal moeten verhouden, zodra ze zich institutionaliseert
of associeert tot een eigen verband. Deze faktor van de historische kontingentie maakt elke ideaalontwikkeling onzeker. Van haar is voor een
niet gering gedeelte afhankelijk, of een nieuwe geestesbeweging en groeps
formatie zal aanslaan en gedijen dan wel in de kiem gesmoord of ver
minkt worden. Kortom, de ideologische en sociologische faktoren
grijpen zonder aflaten op elkaar in, waarbij ook de laatste vaak kunnen
domineren.
Damit aber ist etwas in die historischen Kausalitäten eingeführt, das weder Idee
noch Persönlichkeit ist, sondern in dem Naturgesetz der soziologischen Selbst
gestaltung alles Ideellen und in dem historischen Zufall des Aufeinanderstoszens
und Verschmelzens dieser verschiedenen Bildungen begründet ist (IV 723).
Hier ergeben sich Wechselwirkungen, die die stärkste Bedeutung für die
wirkliche Entwicklung haben und die erst im Zufall des Zusammentreffens ganz
verschiedener, voneinander ursprünglich unabhängiger Bildungen begründet sind.
Die gedanklichen Darstellungen von Dogma und Ethik sind dadurch nicht aus-

schlieszlich, aber doch im weitem Umfang bedingt. Das rein Ideologische und das
Soziologische liegen fortwährend ineinander, bald mehr mit dem Uebergewicht
des einen, bald mehr mit dem des anderen (IV 722).

De vraag is nu, of de nieuw geïntroduceerde faktoren nog iets overeind
laten van het idealistische geschiedenisbeeld. Zijn de „ideologische und
soziologische Methoden in der Geschichtsforschung” (IV 7 2 1)1 werkelijk
met elkaar te verzoenen? Als de maatschappelijke afhankelijkheid van de
idee eenmaal vaststaat, ondergraaft de hiermee gelegitimeerde sociolo
gische methode dan op den duur niet heel het idealistische bouwwerk,
zoals zij dat ook tevoren in de handen van Comte en Marx gedaan heeft ?1234
Zo gemakkelijk kan evenwel de sociologie het idealisme niet klem
zetten. Bedacht moet worden, dat Troeltsch de geschiedenisontwikke
ling pleegt te zien als de dialektische evolutie van de idee uit de natuur.
De kultuurhistorie is geen pure ideeënontplooiing, maar de geestelijke
verheffing uit en beheersing van de psychologische driften, begeerten en
behoeften die met de natuurlijke existentie gegeven zijn. De mens en
zijn geschiedenis kenmerken zich door deze uiteenstelling en ineengrijping van natuur en geest. Dus is de geschiedenis niet in enkel ideolo
gische faktoren te ontbinden. Zij kenmerkt zich door een natuurkausaal
substraat en een opwaartse teleologie. Welnu, de maatschappelijke zijde
van de geestesgeschiedenis wordt door Troeltsch geduid als een deel van
dit natuurlijk substraat. De sociologische wetten van groepsformatie en
-regulatie heten psychologische natuurwetten. Voorts is de samenloop van
de verschillende ontwikkelingslijnen en totaalverhoudingen ideologisch
evenmin te doorgronden of te duiden. Zij wordt historisch toevallig
genoemd, is dus min of meer een gril van de natuurs.
Die soziologischen Gesetze . . . sind psychologische Naturgesetze, die aus der
Spaltung der Seele in Eigenleben und Wechselbeziehung folgen und die mit dem
ideologischen Element die allerkompliziertesten Verhältnisse eingehen, die es
jedesmal von Fall zu Fall in ihrer gegenseitigen Bedingtheit aufzuhellen g ilt. . .
Die „Notwendigkeit der Idee” findet nicht blosz . . . an der „Freiheit” der Per
sönlichkeit ihre Grenze, sondern auch an den soziologischen Gesetzen und an dem
historischen Zufall zusammenstoszender verschiedener Entwicklungslinien und
Gesamtverhältnisse (IV 723)*.
1 Deze titel van een gelijknamig art. is niet van T . zelf, doch van Hans Baron, cf. Ges. Schr. IV p.
VIII.
2 Weliswaar heeft T. gesproken van „Recht und Grenzen der Anwendung einer sozialhistorischen
Methode” (Ges. Schr. I 97^ — kursivering door mij, J.K 1.), maar het probleem is o f en op welke
wijze zij, zelfs al is zij ingeperkt, kan worden gevoegd binnen het idealistische geschiedeniskader.
3 Reeds in zijn Politische Ethik (1904) heeft T . de sociale faktoren waarop het staatkundig realisme
en historisch materialisme gebouwd zijn, geïnterpreteerd als deel van het natuurlijke geschiedenis
substraat (3.£.6 ). Aan deze interpretatie spint hij thans verder.
4 De vraag is wel, of de l.g. geschiedeniskausaliteit behalve historisch kontingent nog natuur-
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Zo krijgt Troeltsch behoorlijk wat armslag. De reeks van historische
oorzakelijkheden is nog niet uitgeput1 ! Aan de genoemde sociologische
wetten paren zich andere natuurlijkefaktoren. Waarom zouden ras, klimaat
en biologische konstitutie in de geschiedenis niet een rol spelen, over
eenkomstig aan die van het sociale? Bovendien zijn de sociologische fak
toren zelf uiteenlopend van aard. Als men het sociale nu eens zeer ruim
zou nemen (I 1 1 ) , ontdekt men niet enkel staat en ekonomie, maar bijv.
ook de invloedssferen van kunst en wetenschap. De maatschappij zelf is
reeds een kollisie van kausaliteiten. Uit alles blijkt, dat de historische
„potenties” (om een term van Burckhardt te gebruiken) voor het besef
van Troeltsch thans wel uitermate veelvuldig en veelvormig zijn ge
worden. Van beslissende betekenis voor het inzicht in Troeltsch’ ont
wikkelingsgang is echter, dat hij vooralsnog zijn idealistische grondpositie
handhaaft, althans wil handhaven. Treffend is zijn opmerking, dat de voor
hem zo fonkelnieuwe sociaal-ekonomische geschiedenisfaktor in de
godsdienstgeschiedenis principieel niets nieuws betekent!
Wie man bereits bisher politische, wissenschaftsgeschichtliche, philosophische,
rassentheoretisch-biologische Kausalitäten in den Zusammenhang einstellte, aus
dem und in dem die konkreten religionsgeschichtlichen Bildungen sich erheben,
so musz man auch diese neu enthüllte (seil: sozialökonomische) Kausalität in
ihrer vollen Bedeutung aufnehmen. Das bedeutet prinzipiell nichts Neues, wenn
man überhaupt sich daran gewöhnt hat, die religiösen Offenbarungen aus
dem Zusammenhang der Kausalitäten erwachsen zu sehen, wobei von ihrer
angeblichen „Notwendigkeit” und von „angeblichen Gesetzen der Geschichte”
hier nicht weiter die Rede sein soll. Zwischen den Kausalitäten besteht kein
Rangunterschied gröszerer oder geringerer Vohrnehmheit, und so ist es keinerlei
Entwürdigung, wie viele meinen, wenn man dieser neu erkannten Kausalität
dasselbe Recht einräumt, wie den bisher beachteten (I 976 — kursivering door
mij, J.K h).

De genoemde opmerking is treffend èn twijfelachtig! Juist daar, waar
Troeltsch het sociale wil schoeien op de leest van de natuur, gaat de
schoen hem wringen. Hij mag dan het sociale op een lijn stellen met
bijzondere faktoren als ras, klimaat en bodem, in één opzicht verschillen
ze fundamenteel! In de idealistische konceptie bestaat de universeelhistorische geestesprogressie in een toenemende verinnerlijking en bevrijding van alle natuurlijke en partikularistische bindingen. Kar de
geest zich echter ook losscheuren uit zijn sociale omgeving? Heeft niet
wetenschappelijk noodzakelijk genoemd kan worden. T. stelt in het algemeen, dat waar de autonome
handelingen vanuit de idee inwerken in de natuur, de natuurwetten of doorbroken worden of
elastisch zijn, doch in beide gevallen iets kontingents in zich hebben: „Durchbrochene oder elastische
Gesetze sind selbst etwas Kontingentes, gemessen am Ideal der allgemeinen Notwendigkeit,” Ges.
Sehr. II 776.
1 Het laatstvermelde citaat heeft als vervolg: „Die Reihe der historischen Kausalitäten ist damit
nicht zu Ende” , Ges. Sehr. IV 724.
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Die Soziallehren juist de onmogelijkheid hiervan aangetoond? Ja heeft zij
niet laten zien, dat de sociale verbanden n.b. uit de idee zelf (natuur
noodzakelijk!) ontspringen? Veroorzaakte niet dat juist de clash tussen
de sociologische en universeel-historische denkwijze?
De radikalisering van het historisme (2)
Doch al zou er principieel geen vuiltje aan de lucht zijn (zie echter 4.6),
praktisch pakken de wolken zich reeds samen. Vanuit sociologisch oog
punt dringt de betrekkelijkheid van iedere konkrete ideeënformatie (i.c.
van de christelijke) zich op aan Troeltsch. Het individueel-historisch
beeld der werkelijkheid verscherpt zich, het relativisme komt steeds
nader in het vizier. Wat toch is het geval?
Uit Die Soziallehren blijkt, dat de invloed van het sociale, inzonderheid
ook van het ekonomisch-maatschappelijk leven, reikt tot in de kern van
de religie, d.w.z. tot in de religieuze idee en haar ontwikkeling. Nu mag
deze invloed theoretisch te plaatsen zijn, in feite bewerkstelligt hij toch
maar, dat de godsdienstige beweging niet alleen vastzit aan eigen ver
leden, maar bovendien gebonden is aan haar natuurlijke sociale bestaansbodem. De religie ontloopt haar sociale determinanten nergens. De
ideële kern van de religie heeft niet alleen mogelijkheden van rationele
ontsluiting en kreatieve verjonging, zij vertoont tevens trekken van
sociologische verbijzondering en verbinding (II 449 sq). Hoe betrekkelijk,
ja wisselvallig is dan niet elk religieus dogma of ethos! Meer dan ooit is
een absolute positie zoek1 .
Freilich wird damit die Religionsgeschichte noch tiefer in den Strom des
Geschehens und in die Wechselbedingtheit der Grundelemente des Lebens
hineingezogen. Es wird noch weniger möglich, auch nur in der christlichen
Ethik einen unwandelbaren und absoluten Punkt zu finden, da auch diese stets
nur die Bemeisterung einer gegebenen, vor allem durch soziale Verhältnisse
bedingten Lage und die Aufstellung eines dieser Lage entsprechenden Ideals ist
(I 976 sq).

Toch doorkruist het inzicht in de sociologische gebondenheden van de
godsdienst de kennis van zijn ideologische ontwikkeling niet geheel.
Veeleer wil het deze verdiepen en verfijnen. Troeltsch ontdekt, dat de
religieus-christelijke idee (afgezien van haar algemene verbijzonderingsdrang) specifieke toespitsingsmogelijkheden in zich heeft, die niet enkel
samenhangen met de verscheidenheid van christelijke groepstypen,
1 En wordt er al ergens een absolute waarheid gepretendeerd, dan geeft de presentie van deze
pretentie alleen maar blijk van een sociologisch gemeenschapstype waaraan zulk een waarheidsopvatting gerelateerd is (4.2.4),
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doch ook a.h.w. kunnen worden uitgelokt door de totale maatschappe
lijke konstellatie. Hoe positief men dit ook mag bezien, al met al
wordt het een uiterst netelige opgave om de draad der ontwikkeling te
volgen. Godsdienstige gedachten evolueren niet enkel in een logisch te
verwachten lijn (voorzover ze althans niet reeds worden omgebogen in
onverwachte kreatieve wendingen), neen, deze lichtlijn breekt uiteen in het
ondoorzichtig prisma van min of meer kontingente groepsformaties. Ik
kan ook zeggen: de eigenlijke ideologische kontinuïteit der religie blijkt
hachelijker, naarmate haar sociologische gebondenheid hechter blijkt te zijn!
Eine nicht mehr wesentlich ideologische d.h. an der Entwickelung der Glaubens
gedanken allein interessierte, sondern soziologische d.h. die ethischen und
religiösen Gedanken in ihrem engen Zusammenhang mit den verschiedenen
christlichen Gemeinschaftsbildungen und in Wechselwirkung mit den profanen
Gesellschaftsmächten erfassende Darstellung wird das Wesen (seil: des Christen
tums) so einfach nicht mehr formulieren können, wie Harnack es getan hat. Der
für die empirische Historie notwendige Wesensbegriff wird noch weit reichere
Entwickelungs- und Sonderungsmöglichkeiten in der Geschichte der christlichen
Idee anzuerkennen haben, wenn er die Erscheinungen als unter einen gemeinsamen
(seil: sozialen) Umkreis fallend erkennen will. Der Begriff der verschiedenen in
der christlichen Idee liegenden Entwickelungsmöglichkeiten wird für die rein
historische Gewinnung des Allgemeinbegriffes wichtiger sein als der Aufweis
eines einfachen Kontinuums oder gar einer dialektischen Notwendigkeit der
Ideenfolge (II 449)1 .

Uiteraard loochent Troeltsch hiermee niet alle eenheid en kontinuïteit
in de geestesgeschiedenis. Al moet men er rekening mee houden, dat
elke idee zich typologisch vertakt en sociologisch verzwagert, dit neemt
niet weg, dat het dan toch maar evenzovele vertakkings- en verbindings
mogelijkheden zijn van de idee zelf (i.c. van de religieus-christelijke
idee). Het is de idee die zich in de geschiedenis individualiseert, doch in
zulk een mate als Troeltsch tevoren nooit bevroed had.
Der Begriff der verschiedenen in der christlichen Idee liegenden Entwickelungs
möglichkeiten wird für die rein historische Gewinnung des Allgemeinbegriffes
wichtiger sein als der Aufweis eines einfachen Kontinuums___Diese Möglich
keiten sind dann als im Prinzip liegend gedacht, enthalten aber dessen Verzwei
gungen und Verbindungen (II 449 sq).

Divergentie tussen geschiedwetenschap,
geschiedfilosofie en ethiek (3)
Het gevolg hiervan is, dat de banden tussen geschiedwetenschap, ge
schiedfilosofie en ethiek losser worden. Nu was de verzelfstandiging van
1 Ges. Schr. II 449-4^1 is kennelijk eerst bij de redaktie van 19 13 aan het oorspronkelijk art. Was
heiszt „Wesen des Christentums” 1 (1903) ter korrektie toegevoegd.
278

de geschiedeniswetenschap tegenover de spekulatieve geschiedenisduiding
Troeltsch reeds in een vroeger stadium dankzij Rickert redelijk gelukt:
de geschiedwetenschap zou haar stof niet groeperen rondom metafysische
ideeën, doch selekteren en samenvatten in theoretische oriëntatie aan
empirisch-historisch voorhanden waarden. Desondanks bleef er veel van
het Hegelianisme hangen. Waardevrije wetenschap en waardefilosofische
ethiek bleven hand in hand gaan. Troeltsch was immers van oordeel, dat
de historisch gegeven waarden en waardeontwikkelingen een onmisbaar
voorwerk waren voor de aktueel-ethische positiekeuze in dier voege,
dat de ethiek zich diende in te stellen in de teleologische hoofdlijn van
de historische waardeontwikkelingen (3. $\ 1). Nu deze kontinuïteit
echter uiterst kwetsbaar is geworden en de hierdoor gevoede teleologie
uiterst kwestieus, moet Troeltsch het Hegeliaanse mengmotief verder
afzwakken. De empirische geschiedeniswetenschap en de normatieve
geschiedenisfilosofie behoren scherper nog gescheiden te worden1 .
Voor de geschiedeniswetenschap betekent dit, dat zij, gekonfronteerd
met een diversiteit van ideële ontwikkelingen zonder een enkelvoudige
teleologische hoofdlijn, alle verwachtingen dienomtrent moet onder
drukken en onbevangen, realistisch en a.h.w. skeptisch de verschillende
in de idee gelegen mogelijkheden moet uitstallen. Aangewezen op
Rickerts gedachte van de „waardevrije teleologie” (II 450 sq), zal zij,
meer nog dan vroeger, de afzonderlijke ontwikkelingen moeten vatten
en volgen in de rechtstreeks gegeven en thans in al haar verscheidenheid
blootgelegde historisch-kausale betrekkingen12.
Die systematisch normative Aufgabe der Bestimmung des Wesens (seil: des
Christentums) als Grundlage der Zukunftsentwickelung und als Stoff der Glaubens
lehre (hebt sich) von der rein historischen Aufgabe sehr deutlich ab. Diese
rechnet mit verschiedenen Möglichkeiten, in denen das Wesen variiert und mit
anderen Mächten der Geschichte zu eigentümlichen Wirkungen sich verbinden
kann. Diese Möglichkeiten sind dann als im Prinzip liegend gedacht, enthalten
aber dessen Verzweigungen und Verbindungen. Sie streben auseinander und
nicht zusammen (II 4^0).

Dit houdt anderzijds ook het een en ander in voor geschiedfilosofie en
1 Een absolute scheiding tussen geschiedwetenschap en geschiedfilosofie of ook tussen het historische
en het aktueel-normatieve zou de eenheid van de geschiedenis en daarmee de geschiedenis zelf
verpulveren, is dus historistisch ondenkbaar. Geschiedenisvormers en kultuurvernieuwers zijn
a.h.w . de koplopers der mensheid, die wel aan het peloton van de geschiedenis kunnen ontsnappen,
doch het ondertussen vaart verlenen en er vroeg of laat weer op terugvallen: „Alle solche Trennungen
sind allerdings nur provisorische und hypothetische, die Einheit des Lebens und der Erkenntnis
wird das Geschiedene wieder zusammenfassen” , Ges. Schr. II ( 19 13 ) 4 j i .
2 Om die reden heeft T . welbewust Die Soziallehren niet toegespitst tot een normatieve sociaalethische boodschap (hooguit enkele voor het Christendom wezenlijke grondstrukturen aangestreept,
4.4), cf. Ges. Schr. II ( 19 13 ) 449 sq.
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ethiek. De ethiek staat oog in oog met een konkrete komplexe kultuursituatie en moet bovendien onmachtig heten om het eigen ideaal aan een
universeelhistorische grondtendens te ontwringen. Dus zal zij een van de
véle in de idee gelegen en uiteenstrevende ontplooiingsmogelijkheden
voor het heden door een aktieve en beleidvolle beslissing moeten ver
wezenlijken in verband met de praktische en geestelijke konstellatie
van het ogenblik.
Der dogmatisch-normative Wesensbegriff geht umgekehrt auf verjüngende
Synthese, auf Auslese und Herausarbeitung des der Gegenwart und Zukunft ent
sprechenden, auf neue Verbindung des so Herausgegriffenen mit der praktischen
und geistigen Welt der Gegenwart (II 4 J0 )1.

Wel zal de ethiek mogen en moeten omzien in het verleden naar ten
denties en soluties die in onze omstandigheden enigermate herkenbaar
en toepasbaar zouden kunnen zijn. Veel historische èn geschiedspekulatieve ballast kan echter worden afgeschud. Maar dan schuift de ethiek
ook niet weinig van de konstniktieve geschiedfilosofie vandaan! De ethiek
wordt minder geschiedwijsgerig-beschouwend, meer deskundig en
decisionistisch. De geschiedfilosofische ideeën-konstruktie wordt harer
zijds subjektiever en hachelijker. Ze is een onmisbare, doch minder
aangesnoerde tussenschakel tussen de zuivere vakhistorie en de ethiek.
Jeder heutige Versuch der Selbstbesinnung und Selbstorientierung ist darauf
angewiesen, unsere Welt in erster Linie rein historisch zu begreifen als eine von
bestimmten geschichtlichen Kräften hervorgebrachte Formation, als eine
Zusammen- und Ineinanderschiebung verschiedener Schichten, bei der erst
hinterher der Versuch einer möglichst zusammenfassenden Konstruktion aus leiten
den Grundideen versucht werden kann, und wo erst ganz zuletzt ethisch und
kulturpolitisch Stellung zu diesem Ganzen gesucht werden kann (IV 298 —
kursivering door mij, J . Kl.).

De komprehensifi-kultuurhistorische methode (4)
Toch verdient niet zozeer het divergeren van deze disciplines onze aan
dacht als wel de richting die zij inslaan. Ik beperk mij hier tot de
eigenlijke geschiedeniswetenschap12. De geschiedeniswetenschap moet zo
zakelijk mogelijk worden opgezet, schier onverschillig om wijsgerige
duidingen en normatieve toespitsingen, zo werd gezegd. Wat dit
inhoudt, wordt m.n. duidelijk aan de methodische problemen van de
groepering en periodisering van de historische stof. Deze problemen zijn
1 T. distantieert zich in deze twee citaten uitdrukkelijk van de in Hamacks Wesen des Christentums
gekonstateerde en tot voor kort ook zelf gebillijkte intieme verbinding van historisch-geschiedfilosofische „Wesensbestimmung” en ethische „Wesensgestaltung” , 3 .J .3 .
2 Voor de ethiek en geschiedenisfilosofie zie resp, 4.4 en 4.6.
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niet oplosbaar vanuit een spekulatieve ideologie. De ideeën zijn te
variabel, te beweeglijk, ook te sociologisch toegespitst gebleken, dan
dat ze de eigenlijke organiseringsprincipia van de historische verschijn
selen zouden kunnen zijn. De wonden die de sociologische beschouwings
wijze hier geslagen heeft, heelt zij echter zelf. Duurzaam zijn wel — zo
laat zij zien — de sociologische basisstrukturen van het leven. Hiermee
zijn dan ook de algemene konkrete lijnen gegeven waarlangs de ge
schiedenis zich laat indelen naar tijdvak en kultuurbestek.
Ook de geschiedenis van godsdienst en Christendom ! Haar ideële ont
wikkelingen zijn slechts voor een gering gedeelte door de innerlijke
dialektiek van de religieuze gedachte teweeggebracht. Nog minder zijn
zij uit konfessioneel-dogmatologische en zelts niet enkel uit kerkrechtelijkinstitutionele grondvormen afleidbaar. Zij worden in eerste instantie
verstaanbaar vanuit haar verwevenheid met het algemene grondpatroon
der samenleving. Nadere differentiëringen zijn dan vooral bepaald door
de gegeven inkubatiemogelijkheden binnen de verschillende gods
dienstige verbandstvpen, zoals Die Soziallehren heeft laten zien.
Das Einteilungsprinzip für die Ordnung der christlichen Anschauungen liegt in
erster Linie in den aus der Idee hervorgehenden Gemeinschaftsformen und in
deren Rückwirkung auf die Idee. Dazu kommt dann weiter, dasz der von der
religiösen Idee beherrschte oder zu erobernde Boden bereits mit den soziolo
gischen Bildungen des Staates, der Wirtschalt, der Familie, der Gesellschaft
besetzt ist, die der religiösen Idee nur eine sehr bedingte Auswirkung möglich
machen oder sie in bestimmte Richtungen lenken. Hier ergehen sich Wechsel
wirkungen, die die stärkste Bedeutung für die wirkliche Entwicklung haben
(IV 722).

De verwevenheid van ideologische en sociologische faktoren in de kulturele totaalkonstellatie stelt de zwaarste eisen aan de geschiedenisvorser.
Geen enkele levenssektor is afzonderlijk bestudeerbaar! Troeltsch is
van mening — hetgeen hij vroeger vanuit de specifiek religieuze
ideeën-dialektiek weersproken zou hebben1 — dat ook alle godsdienst
historische arbeid slechts bestaanbaar en rechtvaardigbaar is op basis van een
omvattende kultuurhistorische methode, welke de sociaalhistorische methode insluit2.
1 De betiteling van Troeltsch’ bespreking uit 1901 van Seebergs dogmageschiedenis als „Die iulturgeschichtliche Methode in der Dogmengeschichte” (IV 739) grijpt er m .i. naast. (Ze stamt ook niet van
T. zelf, doch is van de bewerker Hans Baron, Ges. Sehr. IV p. VIII.) T. wilde toen reeds de dogmaontwikkeling loswrikken uit onhistorische standaardiseringen, dat wel. Doch voor het overige
verstond hij haar vooral vanuit de religieuze ideeënstroom, vanuit de geschiedenis der theologie en
kerkelijke praxis, niet primair vanuit de kulturele, laat staan vanuit de kultureel-sociale kontekst. Dat
komt eerst thans aan de orde. Vgl. art. Die Selbständigkeit der Religion, in: Z.Th.K . 6 (1896) 182
en citaat 3.6.5.
1 Om deze reden staat z.i. de godsdienstgeschiedenis van Christendom en Griekenland, vanuit onze
eigen europese kultuurgeschiedenis het best bekend, nog in haar kinderschoenen. Een dusdanige
geschiedenis van Islam, Hinduïsme, Buddhisme en Confucianisme bestaat nog bij lange na niet, om
van een „Allgemeine Religionsgeschichte” überhaupt niet te spreken. Zie Augustin p. VI.
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Das „Christentum” ist . . . in seinen groszen Hauptformationen jedesmal etwas
reichlich anderes. Gewisz zeigt es seit dem zweiten Jahrhundert die starke
Kontinuität der Institutionen, die man Katholizismus nennt. Aber erstlich sind
die Abwandlungen der Institutionen in den groszen Perioden doch recht be
deutsame Unterschiede und zweitens ist der sie jedesmal erfüllende religiöse,
ethische und kulturelle Geist ganz auszerordentlich verschieden. Diese Ver
schiedenheiten stammen aber nicht aus einer inneren Dialektik des religiösen
Gedankens, wenigstens tun sie das nur zum kleinsten Teil, sondern aus der
Zusammenschmelzung der jeweiligen allgemeinen Kulturlage mit den religiösen
Ideenbildungen. Die religionsgeschichtliche Methode musz also überall, wo man
das geschichtliche Leben überhaupt genügend in seinen Gesamterscheinungen
kennt, eine kulturgeschichtliche sein, was ja die sozialgeschichtliche einschlieszt1 .

Wat van de godsdienstgeschiedenis wordt gezegd, geldt a fortiori van
allerlei buitengodsdienstige levenssektoren. Troeltsch wijst er ergens
op, dat de ideologische geschiedenisopvatting als van een Walther
Köhler op het gebied van religie, wijsbegeerte e.d. zich verhoudings
gewijs nog gemakkelijk laat doorvoeren. Het gaat hier immers om sterk
ideële bewegingen. Totaal onuitvoerbaar moet ze echter heten tegenover
zulke massieve mundane machten als van staat en politiek. De laatsten
zijn de sociaalhistorische bindingen nog duidelijker van het gezicht te
lezen dan de godsdienst (IV 721).
Was Köhler gibt, ist ein durch und durch „ideologisches” Prinzip der Geschichts
forschung. Es ist etwas Berechtigtes daran, besonders, wo es sich um eine so
ideelle Bewegung wie die christliche Religion handelt. Aber wie eine solche
Ideologie z.B. auf dem politischen Gebiet nicht durchfürbar ist, so ist sie auch
auf dem religiösen Gebiete nur bedingt durchführbar (IV 722).

Blijkens Das Wesen des modernen Geistes (1907) acht Troeltsch deze socio
logische gebondenheid bijzonder kenmerkend voor het wezen van de
huidige westerse kuituur. De sociale en institutionele kultuurkomponenten van m.n. de modern soevereine, gesekulariseerde, militairburokratische en demokratische staat, van de kapitalistische, door
techniek en rationaliteit geschraagde ekonomie en van een humanitair
uitgebouwd rechtsstelsel (II 302 sqq) heten hier de „grondzuilen” van ons
bestaan (II 3 1 1 ) . Zij zijn weliswaar niet verstoken van elk ideëel gehalte,
doch vormen eerst door hun organisatorisch zwaargewicht de eigenlijke
1 Augustin p. V sq, cf. p. 17 1 sq. De kwintessens van Troeltsch’ boek over Augustinus, nl. dat deze
de afsluiting vormt van de christelijke Oudheid en niet reeds tot de Middeleeuwen gerekend kan
worden, is op kuituur- en sociaalhistorisch standpunt onontkoombaar, p. 17 2 . Dit standpunt kan
trouwens op overeenkomstige wijze Troeltsch’ stelling schragen, dat de Reformatie nog wezenlijk
tot de Middeleeuwen behoort en niet de Nieuwe Tijd inleidt, al heeft hij anderzijds de indirekte
betekenis van het zg. oud-protestantisme (doch meer nog van de toenmalige sektariërs en spiritualisten) voor de moderne levensontwikkeling bepaald niet onder stoelen of banken gestoken, zie
Die Bedeutung des Protestantismusfür die moderne Welt (1906), resp. 31 sqq en 4^ sqq.
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en wezenlijke grondslagen van de moderne wereld. De ideologische en wereld
beschouwelijke kultuurtendenzen, waartoe Troeltsch wetenschap, kunst,
wijsbegeerte, moraal en religie rekent, zijn door hun fluïditeit en sociale
afhankelijkheid veel minder dominant. Uitzondering maakt hij voor de
moderne wetenschappen, die eigenlijk een soort brugpositie innemen
(II 30 1), omdat zij, aan algemene ideële strevingen ontsprongen, toch
door hun streng logische technieken en methodieken zich meer en meer
hebben verbreed tot een tweede hoeksteen van de kuituur (II 3 13 ). Hoe
dit ook zij, in elk geval is duidelijk, dat het voor Troeltsch vanaf 1907
de georganiseerde en geïnstitutionaliseerde machten zijn, die de kuituur
eerst duurzaam en doorslaggevend bepalen.
Die harten und festen Grundlinien (seil: der eigentlich modernen Geisteswelt)
liegen im Praktischen und Institutionellen, in den politischen, sozialen und
wirtschaftlichen Bildungen . . . . Suchen wir ein Verständnis der modernen Welt,
so gilt es vor allem jene eigentlichsten und wesentlichsten sachlichen Grundlagen zu
fassen und dann erst das leicht bewegliche, der Oberschicht der Kultur ange
hörende und vielfachst mit dem Alten verschlungene Weltanschauungswesen zu
beleuchten (IV 301 sq — kursivering door mij, J.K l.)1.
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De kern van het religieus-sociale ethos (1)
In weerwil van het feit dat de ideeën gekluisterd blijken te zijn in sociale
grondvormen en zo al niet in haar ontstaan, dan toch in haar „Durchsetzungsmöglichkeit” van de laatste afhankelijk moeten heten12, denkt
Troeltsch — merkwaardig genoeg — zijn ethisch-metafysisch idealisme nog
hoog te kunnen houden. Hij gelooft nog aan absolute, zij het ook formele
waarden, aan waarden die zich wel niet anders aandienen dan in de
gebroken en gebrekkige weerspiegelingen van een gegeven kultuurbeeld,
doch die desniettemin het tijdgebonden bestaan normeren en ten
diepste het gelaat vormen waarmee de absolute rede zich tot ons keert.
In deze zin, maar dan ook slechts zo (!), bergt eveneens het christelijke
sociale ethos ondanks zijn tijd- en milieugebonden uitdrukkingsvormen
1 In Die Bedeutung des Protestantismusfü r die Entstehung der modernen Welt van 1 906 gaan als kenmerken
van de moderne wereld nog voorop: de autonomie-idee, het individualisme, wetenschappelijk
rationalisme en aardsgezind optimisme, hoewel aan de praktische politiek-sociale Strukturen niet
wordt voorbijgegaan. Eerst de tweede druk ( 19 1 1 ) maakt echter van meet aan hun wezensbepalende
betekenis expliciet met toevoegingen als: „Zu diesen Kennzeichen des modernen Geistes kommen
nur aber noch solche, die dem Gebiete der rein tatsächlichen Umstände und Verhältnisse angehören”
(staatkundig militarisme, techniek, kapitalistische ekonomie, bevolkingsgroei, kolonialisme), cf.
p. 16 sq.
2 Vgl. Augustin 172 .
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een eeuwige kern, een blijvende waarde, een aktuele boodschap in zich.
Aan het slot van Die Soziallehren1 tast Troeltsch — om niet de his
torische feitelijkheid het laatste woord te gunnen — de oogst van de
christelijke religie in enkele grepen op : haar personalistisch individualis
me (erkenning van de zedelijke w'aarde van elk mens in en voor God),
haar universalistisch socialisme (zedelijke en universalistische gemeen
schappelijkheid van het mensdom in God), haar ethisch paternalis
me (zedelijk bepaalde en gemotiveerde gezagsverhoudingen), haar
caritas-idee (spontane christelijke liefdesuitingen binnen de verbanden)
en tenslotte: haar Rijksidee (de grootse sociaal inspirerende idee van de
definitieve verwerkelijking van het absolute in het hiernamaals). Te
zamen moeten en kunnen deze elementen een bron van verjonging zijn
voor het verschrompelde sociale ethos der kerken.
Hrkenntnisse ewiger ethischer Werte . . . sind Herausgreifungen aus dem ge
schichtlichen Leben, die die lebendige Überzeugung und der handelnde Wille
vollzieht in der Gewiszheit, hier die absolute Vernunft in ihrer uns zugewandten
und im gegenwärtigen Zusammenhang geformten Offenbarung zu erkennen.
Nur in diesem Sinne sei es . . . versucht, die bleibenden ethischen Werte heraus
zuheben, die in der bunten Geschichte der christlichen Sozial lehren enthalten
sind (1 977 sq)2.

De staatskerk en de verbinding van sociologische
godsdiensttypen (2)
Zulke centraal-ethische gedachten zijn echter niet anders dan het merg
in de geestelijk-praktische geledingen van een gegeven tijdsgewricht.
We staan weer voor de neokantiaansc uitkomst: het „ineen” van het
absolute en relatieve. Daarom is er nooit, zeker niet in onze tijd, een
punt te zetten achter de sociaal-ethische gedachtenontwikkelingen van
de christelijke religie, noch wat betreft haar interne organisering noch
wat betreft haar externe opstelling.
Gelet op de huidige kerkelijke misère is reeds het e.g., de herstrukturering van de kerkelijke organisatie voor Troeltsch een uiterst nijpend
vraagstuks. Hoe moet de christelijke gemeenschap zich in het heden
gestalte geven, wat is haar „zw'eckmaszigste Organisation” (I 979)? Ten123
1 Ges. Sehr. I 977-986.
2 Cf. Ges. Sehr. I 978, IV 169. Ook in Die Bedeutung des Protestantismus (1906 en 191 1) keren de met
de (protestants-)christelijke religiositeit zo nauw verwante ethische en metafysische opvattingen
van persoonlijkheid en gemeenschap slag op slag terug, p. 2 1, 59, 74 sq, 92. Haar „Metaphysik des
absoluten Personalismus” ( 2 1, cf. Ges. Sehr. IV 330, 336) is als tevoren te verstaan als een „Meta
physik der Freiheit” (102).
3 Men denke aan de toenmalige verhoudingen in Duitsland: machtig was de kerk als konservatiefpolitiek blok, machteloos als religieus gemeenschapshuis met name voor arbeiders en akademici.
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dezen stipt Die Soziallehren het volgende aan. i . Op het niveau van de
geestesreligies is een zelfstandige kultische organisatie onmisbaar. 2. Als
zodanig verdient het kerktype de voorkeur, omdat dit type het genadekarakter van de religie èn de greep op de massa bewaart. 3. Het zuivere
kerktype pleegt echter te steunen op de dwingende staatsarm, wat slechts
toelaatbaar en zinvol is bij een instinktief verbreide eenheid van wereld
beschouwing. 4. Die (middeleeuwse) tijd is lang voorbij en de geschiede
nis van het Protestantisme vertoont dan ook de noodzakelijke tendens
tot vermenging en vereniging van de drie tevoren geanalyseerde sociologische
grondtypen. Nu de kerk als staatskerk eenmaal haar beslag op heel het
volksleven afgedwongen en verkregen heeft, kan ze zonder bezwaar en
moet ze zonder verwijlen om haars levens wil worden omgebouwd tot
een open volkskerk, waar de christelijke geest van àlle zijden doorheen
waait (11 982 sq). Het algemeen godsdienstige gemeenschapsbesef van
de kerk mag niet gemist worden, maar moet ruimte geven aan vrijere
vormen van gemeenteleven als bij de vrije kerken en sekten en moet ook
gedragen worden door een innige geest van milde verdraagzaamheid en
respekt.
In d er gegenseitigen D urchdringung der drei soziologischen G run dform en und
ih rer V erein igun g zu einem all diese M otive versöhnenden G ebild e liegen seine
Zukunftsaufgaben, Aufgaben soziologisch-organisatorischer N atur, die dringender
sind als alle Aufgaben der D ogm atik (I 982).

Ontoereikendheid en verval van de christelijke
sociale theorieën (3)
De grootste uitdaging voor het huidige Christendom komt echter van
buiten, vanuit de konfrontatie met het sociale vraagstuk. Dat was immers
ook het eigenlijke uitgangspunt van Die Soziallehren (Nathusius)! De
crux van alle christelijk-sociale bezinning en beleid is volgens Troeltsch
gelegen in de gespletenheid van het maatschappelijk leven. Zij wortelt
in de moderne scheiding van staat en maatschappij, die harerzijds weer
mogelijk is geworden doordat beide de bindingen aan de kerk verbroken
hebben. Het gevolg van deze situatie is, dat alle goede maatschappelijke
voornemens van kerkelijke zijde weinig of niets uitwerken buiten de
staatsmacht om. Iedere sociale inspanning van christelijke zijde zal zich
moeten afstemmen op het sociale beleid van staten die zelf een lijfelijke
interesse hebben in de oplossing van deze prangende problematiek, doch
die niet meer als vroeger hun direktieven aan de kerkelijke bovenstruktuur ontlenen (I 12 sq).
In weerwil van deze enorme komplikatie mag het Christendom thans
28j

g e e n v e r s t e k la te n g a a n . H o e zal h e t r e a g e r e n o p d e o v e r r o m p e le n d e
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nog niet het begin van een antwoord gevonden!
Nog steeds opereert het tegenwoordig Christendom met de oplossin
gen van het verleden. De kompromisloze hervormingsijver van de
chiliastische sekten is naïef utopistisch, ook in de huidige vormen van een
rakikaal christelijk socialisme. De mystiek berust bij voorbaat in de
onmogelijkheid de wereld een vrede te geven die alle verstand te boven
gaat. Trouwens ook de sociaal-ethische beschouwingen van de kerken
moeten ontoereikend heten.
Troeltsch kent hier in wezen tweeërlei type (4.2.7). Het eerste
wordt gevormd door de patriarchale sociale filosofie van het middeleeuwse
Katholicisme. Deze berustte op de besloten samenlevingsvormen en
mikro-ekonomische betrekkingen (standen, gilden, grondheerlijke
verbanden e.d.) van de voorkapitalistische periode. Ze was een praktische
uitdrukking en relatief-natuurrechtelijke verdediging van de in deze
interne verhoudingen gevonden geest van saamhorigheid, gezag, piëteit
en trouw en ze wist deze zedelijke beseffen te doordringen met het
religieus-personalistische en universalistische liefdes-ethos van de uni
versele Katholika. Het is een konceptie, die in en met haar maatschap
pelijke onderstellingen in de Nieuwe Tijd volledig achterhaald is.
Het andere hoofdtype is de sociale filosofie van het ascetische, puriteinse
Protestantisme (samenvloeiing van het vrijkerkelijk en piëtistisch ont
wikkelde neo-calvinisme met sektarische en spiritualistische stromingen1).
In tegenstelling tot de klassiek-katholieke konceptie, hangt deze
protestantse kultuurvisie — in elk geval op indirekte, onbewuste of
zelfs ongewilde wijze — samen met markante trekken van het moderne
leven12. Nolens volens heeft zij het moderne kapitalisme geest en leven
T r o e l t s c h is h i e r

1 Die Bedeutung des Protestantismus 61 sq. T. kan zich hier beroepen op A. Kuyper, die Romanisme en
Calvinisme zag als de enige twee volgroeide belichamingen van de christelijke idee : Het Calvinisme
10 sq; cf. Ges. Schr. 1 790 sq.
2 Zie ook Die Bedeutung des Protestantismusfü r die Entstehung der modernen Welt 4$ sqq, 87 sqq. — Dat
T . in sociaal-ethisch opzicht het Anglo-Calvinisme veel positiever waardeerde dan het duitse
Lutheranisme en het laatste sterk middeleeuws, konservatief, aan machten en ordeningen gebonden
noemde, mag al of niet terecht zijn, in elk geval is het onjuist te menen, dat het eigen politieke
standpunt van T ., dat dan het westers „liberalisme” zou zijn, hieraan debet is (Gladstone pro
Bismarck !), zoals Karl Holl gesuggereerd heeft, Luther 466 sq. Bodenstein gaat nog verder en meent
dat aan Troeltsch’ Luther-interpretatie de geesten zich scheiden en in de beoordeling ervan de
vereerders van westerse, pacifistische en demokratisch-socialistische idealen openbaar worden
tegenover hen die vasthouden aan de eigenlijke duits-lutherse staatsgedachte en staatsontwikkeling
( Neige des Historismus 1 2 3 ; ook hier de effektvolle tegenstelling Gladstone-Bismarck, 13$). De
argumentatie is onzakelijk èn onwaar. Hoezeer T. een patriot was, hoezeer uitgerekend hij de
„duitse” ideeën tegenover die van West-Europa in het licht heeft gesteld, hoezeer hij engels libera-
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ingeblazen (Max Weber) en bijgedragen tot een utilitaristisch arbeids
ethos, een rationalistische levensplanning, tot idealen van demokratie
en liberalisme. Niet te vergeten is echter, dat haar methodisch-rationele
inrichting en beheersing van het persoonlijk en maatschappelijk leven,
die vanuit het absolute natuurrecht te verdedigen viel, uiteindelijk
dienstbaar was aan de religieuze gedachte van de universele heerschappij
van Christus. Aan deze rigoristische onderschikkingen, geworteld in
puriteins-pessimistisch zondebewustzijn met alle soberheid en somberheid
van dien, heeft de moderne wereld zich echter geheel ontworsteld in een
eigenmachtig en optimistisch levensgevoel. Sinds Cromwells poging om
in Engeland een christelijke staat op te richten hem volledig uit de hand
liep en onuitvoerbaar bleek te zijn, heeft ook de sociale ethiek van het
ascetische Protestantisme nog slechts het nakijken (IV 333).
Waar enerzijds de bestaande christelijke kultuuridealen zo gebonden
blijken te zijn aan vroegere kultuurpatronen en een verouderde natuurrechtsleer en anderzijds de maatschappelijke konstellatie zo onover
zichtelijk is geworden, is de uitkomst van Die Soziallehren even duidelijk
als smartelijk1 . Alle christelijk-sociale ontwerpen in het heden — voor
zover aanwezig — zijn geknutsel. Een grootse eigentijdse christelijksociale visie ontbreekt ten enen male. Vanuit de christelijke idee zal er
een nieuwe maatschappijleer ontwikkeld moeten worden, die zich weet
in te spelen op de aktuele samenlevingsverhoudingen. Heel de christelijke
sociale ethiek staat en valt met de vraag, of zij een nieuwe synthese met
de gigantische ontwikkelingen van onze tijd zal weten te vinden en ver
werkelijken.
Waarschuwend en vertroostend is een nevenkonklusie. Het verleden
leert ons, dat elke synthese noodzakelijk relatief is. De verbinding van de
religieus-zedelijke idee met het maatschappelijk leven wordt nooit tot
een blijvende harmonie. De fysisch-psychische en sociale natuur is weer
barstig en onderwerpt zich slechts aan de idee in steeds nieuw te kreëren
kompromissen. De natuur schikt zich min of meer naar de idee, al naar
gelang de idee zich meer of minder weet aan te passen aan de voorhanden
lisme, demokratie en socialisme voor het historisch denkende Duitsland wezenlijk ongeschikt heeft
geacht en ook het staatkundig realisme van Bismarck tot op zekere hoogte heeft weten te billijken,
zal in de volgende hoofdstukken blijken, zie ook 3.^.6 en Marianne Weber, Max Weber: Ein Lebensbild, p. 261 sq. Wel kan vermeld worden (dit maakt de opstelling van Bodenstein ietwat begrijpelijk),
dat T. later in de republiek van Weimar (6 .1.2 ) meer demokratisch werd, dat voorts het religieus
socialisme in Duitsland al spoedig Troeltsch’ ideeën over Luther zich heeft toegeëigend en polemisch
bijgeslepen (Georg Wünsch, zie lit. opgave), en dat tenslotte het verzet van Lutherse zijde tegen de
Soziallehren door T. zelf in een politieke belichting werd getrokken, toen hij het boek van E. Hirsch,
Die Reich-Gottes-Begriffe, bestempelde als een „Nachzügler der Kriegs- und Propagandaliteratur, eine
Kampfschrift gegen die westlichen Ideen” ; zie Bodenstein 123 sqq, 13 1 sqq.
1 Aan een analyse van de huidige, volledig verbrokkelde sociale theorieën van het Christendom heeft
T. zich niet eens gewaagd. Het onderzoek gaat tot aan de Moderne Tijdl

287

natuur. Zodoende blijft de idee op aarde onderweg. Het rijk van God
als een volkomen sociaal-ethisch organisme laat zich in de geschiedenis
niet verwezenlijken. Een absolute sociale ethiek is onvindbaar, de
absolute verzedelijking der werkelijkheid onmogelijk. Toch loopt Die
Soziallehren niet uit op resignatie en relativisme. Troeltsch houdt vast
aan zijn idealistische grondovertuiging: het Rijk van God is inwendig in
ons en de verwerkelijking hiervan ligt in Zijn handen.
Soll es eine christlich-soziale B em eisterun g der Lage geben , so w erd en h ier
neue Gedanken nötig sein , die noch nicht gedacht sind . . .

(I 985).

Es gibt keine absolute ch ristlich e E th ik , die jetzt erst zu en tdecken w ä re, sondern
nur B em eisterungen d er w echselnden W eltlagen , w ie das auch die frü here au f ihre
W eise gew esen ist. Es gib t auch keine absolute Ethisierun g, sondern nur das
Ringen m it der m ateriellen und der m enschlichen N atur. So w ird auch die
jetzige und kom m ende christliche Ethik eine Anpassung an die Lage sein und
nur das M ögliche w o l l e n . . . . Es bleibt dabei — und das ist das alles zusam m en
fassende Ergebnis — das R eic h G ottes ist inw end ig in u n s . . . . D ie letzten Z ie le
aber alles M enschentum s sind verbo rgen in seinen Elanden (I 986).

4. J

DE

ROMANTISCHE

GEMEENSCHAPSGEDACHTE

(SOCIAAL-WIJSGERIG

DEEL)

Schleiermachers kerkkonceptie en „Die Soziallehren" (1)
Ik wil nu pogen op grond van de stukken te laten zien, vanuit welke
algemene sociaalwijsgerige achtergrond Troeltsch in Die Soziallehren tot
zijn ethisch-organisatorische eindkonklusies is gekomen. Ik wil in
zonderheid wijzen op de bron waaruit hij zijn christelijk gemeenschaps
ideaal (de mengvorm van kerk, sekte en mystiek) geput heeft en dan
tevens duidelijk maken, hoe zijn twijfel aan een hedendaagse christelijke
maatschappijbeschouwing van hieruit beïnvloed is.
De sleutel tot deze problematiek biedt de in de literatuur schromelijk
verwaarloosde studie Schleiermacher und die Kirche uit 19 i o1 . In deze ver
handeling kent Troeltsch weliswaar nog slechts twee sociologische
hoofdtvpen van christelijk samenleven: de kerk als bovennatuurlijk heils
instituut en de sekte als christelijk vrijwilligheidsverband. Doch welke
typen van christelijke gemeenschap er ook te onderscheiden zijn,
Troeltsch laat zien, dat de onderlinge verschillen bij het begin van de
Nieuwe Tijd op grond van de nieuwe atomistisch-natuurrechtelijke
maatschappijopvatting gingen vervagen12.
1 ln: Schleiermacher. Der Philosoph des Glaubensy met opstellen van Troeltsch, Titius, Natorp, P.
Hensel, S. Eek en Martin Rade.
2 Op grond van het genootschappelijk gemeenschapsideaal der Aufklärung (zie 0.3.3) werd het
strukturele onderscheid van kerk, sekte, staat, gezin, maatschappij etc. hoe langer hoe meer uit-
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Dit had verdragende gevolgen, aldus Troeltsch. Hiermee kwam nl.
voor een man als Schleiermacher in de 19e eeuw de weg vrij om aan de
kerk als het godsdienstige levensverband een geheel nieuwe betekenis te
hechten1 . Bij Schleiermacher is de kerk niet langer het bovennatuurlijke
door Christus gestichte kerkinstituut. Het is de religieuze gemeenschap
als zodanig (de niet-christelijke dus inbegrepen), die ontspringt aan de
religieuze behoefte tot uitbeelding, mededeling en stimulering. Zulk
een vrij zich vormende en veranderende gemeenschap is evenmin sekte.
Ze heeft geen atomistische opbouw, is geen vereniging van individuele
gelovigen. Primair blijft de ordening van boven, de initiatieven vanuit
de totaalkracht als bij het vroegere kerktype. Toch zijn er ook typisch
sektarische elementen: de gemeenschapsidee onderstelt de levendige
aktieve deelneming van de enkeling, zij bevestigt zich eerst in en door
de persoonlijke instemming.
Men mag naar mijn mening stellen, dat Troeltsch eveneens de onmis
kenbaar mystieke momenten in Schleiermachers kerkbegrip afzonderlijk
geboekt zou hebben, indien hij het mystieke gemeenschapstype in 19 10
reeds zou hebben onderkend als te onderscheiden van het eigenlijke
sektetvpe. In ieder geval komt zakelijk toch wel reeds uit de verf, dat de
mystieke innigheid, die juist Schleiermacher de religie toegeschreven
heeft, ook diens kerkelijke gemeenschapskonceptie gestempeld heeft2.
Wat Troeltsch weldra mystieke gemeenschapstrekken zou noemen,
wijst hij bij Schleiermacher reeds met de vinger aan. In de sociologische
opstelling van de kerk naar buiten heeft Schleiermacher de scheiding
van kerk en staat bepleit. In de interne kerkrechtelijke verhoudingen
zag hij af van elk waarheidsabsolutisme en nam hij de dogmata als
wisselende uitdrukkingen van het in eigenlijke zin niet formuleerbare
mystiek-religieuze gevoel. Voorts heeft hij de kerken geschetst als open
interkonfessionele gemeenten en gegroepeerd gezien rondom religieuze
virtuozen en charismatische leiders3. Tenslotte heeft hij ook de brede
volkskerk willen handhaven, n.1. als pedagogisch provisorium voor
gewist. De religieuze gemeenschapsvormen kwamen naar het gangbare besef ongeveer op hetzelfde
neer. „Kerk” werd de naam voor elke vereniging met godsdienstig doel.
1 Art. Schleiermacher p. 29 sq.
2 Troeltsch’ religiebegrip is zelf van meet aan door Schleiermachers mystiek gestempeld geweest.
Dat T. eveneens van meet aan deze religieuze mystiek heeft willen doen stoelen op een kerkelijk
gemeenschapsleven en ondertussen weer niet naliet het kerkelijk institutionalisme aan de kaak te
stellen, — dat lijken tegenstrijdige tendenzen (2.4.4, 3*6.4). Vanuit Schleiermachers gemeenschapskoncepfie laten ze zich echter zinvol aaneensluiten. In dit stadium brengt T. zich een en ander eerst
sociologisch tot bewustzijn.
1 Wel heeft hij in een latere fase het geloof in Christus tot sociologisch betrekkingspunt van de
gemeenten gemaakt, maar dan toch de inspirerende vroomheid van godsdienstige leiders niet ontkend,
hen slechts tot tussenschakel gemaakt in de overleveringsketen: alle religieuze ervaringen zouden
zich uiteindelijk ontsteken aan de religieuze oerbeleving van Jezus.
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zulke kerkelijke konventikels, die harerzijds zoutend zout voor de volks
kerk zouden moeten zijn.
Het merkwaardige is dus vooreerst, dat Schleiermacher zich een
godsdienstig gemeenschapsleven voor ogen heeft gesteld, waarin allerlei
typologische kenmerken verenigd zijn van kerk, sekte èn mystiek. Dan
is opvallend, dat zulk een „mengtype” nu juist overeenkomt met het
sociologisch ontwerp dat Troeltsch zelf een jaar later in zijn Soziallehren
ten doop houdt (4.4.2). En dat het hier om meer gaat dan een opper
vlakkige gelijkenis blijkt ten overvloede aan het slot van Schleiermacher
und die Kirche, waar Troeltsch openlijk verklaart dat de toekomst van
de kerk slechts liggen kan op de weg die Schleiermacher gewezen heeft.
Dus stond voor Troeltsch bij de voorgestelde reorganisatie van het
kerkelijk leven Schleiermachers kerkkonceptie m odel!
Sich er ist das e in e : W enn es eine kräftige und sieghafte Z u ku n ft des Protestantis
mus gib t . . . , w en n e r nicht hinter den D ingen herhinken w ill m it allerhand
B ew eisen , dasz das und das „doch n o c h ” zu R ech t bestehe, w enn e r um gekehrt
ein reich es und tiefes Leben gew innen und die in unserem V o lk e heute w ie
im m er lebendige religiö se B ed ü rftigk eit befriedigen und organisieren w ill, dann
w ir d es nur auf dem Wege möglich sein, den Schleiermacher in den Grundzügen gewiesen
hat. D ie Z e it d er alleinseligm achenden E inh eitskirche . . . ist v o rb ei. Dann
aber gib t es nur die Z e it d er staatsfreien, au f den religiös-ethischen W etteifer
allein beschränkten K irch e m it dogm atischer und k u ltisch er B ew eglich k eit
innerhalb d er G renzen des niem als schlechthin sich er fo rm u lierten christlichen
G em ein geistes

(ku rsiverin g

door

m ij,

J . K l .) 1 .

De romantisch-organologische
gemeenschapsleer (2)
Uiteraard is Troeltsch zich bewust geweest van de ideologische achter
grond van Schleiermachers kerkbegrip. Schleiermachers opvattingen
rusten — zo zegt hij — in de sociologie van zijn kultuurethiek: De
sociale gemeenschap is voor Schleiermacher het samenzijn van het
identiek-universele en het individueel-bijzondere en tevens de magne
tische uitstraling vanuit sterke koncentratiepunten binnen de historische
levensontwikkeling. Het is een gemeenschapsgedachte, die voortvloeit
uit de algemene romantisch-organologische gemeenschapsleer.
N ich t nur alle religiö se G em einschaftsbildung umfaszt dieser B eg riff ( s e il: der
K irch e), e r ist überhaupt hergenom m en von d er allgem einen Soziologie sein er
E th ik o der K u ltu rph iloso ph ie, die ü berall alle G em einschaft als ein Zusam m en
sein von Identisch-G em einsam em und Individuell-Besonderem , zugleich aber als
organische Ausstrahlung von irgen dein em starken Knotenpunkte der En tw icklu n g
des Lebens ansieht12.
1 Art. Schleiermacher p. 33.
2 Art. Schleiermacher p. 30.
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n ie t e e n p u u r s y n th e tis c h p r o d u k t v a n w ijs g e r ig e b e s p ie g e lin g e n , m a a r
b e t e k e n t v o o r a l l e s een aktuele en bewuste aansluiting bij Schleiermachers
kerkbegrip en bij de gemeenschapsidee van de Romantiek12.

Het sociologisch grondschema van het
rationalistisch individualisme.
Naar een nieuwe „kuituur der gebondenheid” ? (3)
Het is moeilijk te geloven, dat Troeltsch de toepasbaarheid van deze
gemeenschapsidee tot het terrein van de godsdienstsociologie heeft willen
beperken. Ik wil aannemelijk maken, dat zij evenals bij Schleiermacher
de algemene grondslag vormt voor zijn kultuurhistorische analyses, idealen
en verwachtingen (zie reeds 3.3.6).
Het oordeel van Troeltsch over de moderne kultuurontwikkeling is
nimmer onverdeeld gunstig geweest. Inzonderheid heeft hij diskrepanties
gezien tussen het religieuze en het profane leven en heeft hij het algemene
funktieverlies van het Christendom te dezen betreurd en gevreesd
( 1 .1 .2 ) . In de onderhavige tijd is zijn zorg verdubbeld, omdat hij ook
de profane kuituur vol kontrasten en kontroversen ziet. Uit Troeltsch’
1 Art. Schleiermacher p. 32 sq.
2 Dat Schleiermacher voor het organologische kerkbegrip (de kerk niet als instituut maar als
organisme, vgl. deze onderscheiding bij Abraham Kuyper!) een passend pendant heeft gevonden in
het idealistische religiebegrip, heeft deze opvatting in de ogen van T. alleen maar grootser kunnen
maken (zie het laatste citaat). De innerlijke verwantschap van christelijke religie en idealistisch
denken ( 1 . 1 . 2) staat er z.i. borg voor, dat de onderhavige kerkopvatting tevens een christelijke kerk
opvatting kan zijn, een authentieke uitdrukking van de christelijke idee. Ik onderschrijf de mening
van Barth: „Das Siegreiche an der Erscheinung Troeltschs . . . beruhte gewisz nicht zuletzt darauf,
dasz er, das Schleiermachersche Programm wiederaufnehmend, eine Konzeption in die Mitte seiner
Religionsphilosophie rückte, die im Grunde eben die romantische war, K. Barth, Die protestantische
Theologie im 19 . Jahrhundert 30^.
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kultuurhistorische analyses wordt duidelijk, dat zijn zorg gemotiveerd is
vanuit het organologische kuituur- en gemeenschapsideaal. Troeltsch vreest,
dat dit ideaal der beslotenheid, dat vroeger in Duitsland ingang vond
via Romantiek en Restauratie, thans geen voet meer aan de grond krijgt,
zolang tenminste het militaristische, kapitalistische en technisch- weten
schappelijke expansionisme in de westerse wereld voortduurt. Hoe meer
hij zich werpt op politieke en maatschappelijke vraagstellingen, hoe
meer de onverenigbaarheid van dit ideaa' en déze werkelijkheid hem
voor ogen komt te staan. Het probleem ligt echter zo ingewikkeld,
omdat Troeltsch enerzijds geen zuivere romantikus is in de esthetischmonistische zin van het woord (zie 4.6.2) en omdat hij anderzijds de
moderne kultuurbeweging als zodanig positief weet te bevorderen1 .
Volledigheidshalve zal men dan ook moeten zeggen, dat Troeltsch vanuit
een aktivistisch en dualistisch gekorrigeerd romanticisme niet zozeer de
westerse kuituur op zich als wel bepaalde drijfkrachten erin als heilloos
aan de kaak heeft willen stellen: de drijfkrachten van het moderne indivi
dualisme en rationalime (IV 331 sq).
Troeltsch ziet dit individualisme gegeven met de emancipatie van de
nieuwe wereld uit de kerkelijke bindingen, hiërarchische verhoudingen
en kollektieve Strukturen van de middeleeuwse samenleving (al liep het
sterk uiteen en sloeg het bij tijd en wijle om in universalistische en
pantheïstische tendenzen). Met dit individualisme acht hij voorts het
rationalisme nauw verbonden. Zodra immers het individu autonoom op
zichzelf gesteld was, kreeg het behoefte zich „diesseitig” te oriënteren
en lag het voor de hand geloof, gezag en traditie te vervangen door de
evidente inzichten en methodische denktechnieken van de rede (al
heeft dit rationalisme eveneens innerlijke spanningen en de terugslag
van irrationele krachten opgelopen)12.
Welnu, het bedenkelijke zit z.i. niet zozeer in het ontstaan als wel in
de uitkomst van deze tendenties. De wil tot technisch-wetenschappelijke
beheersing van de natuur, de zucht naar logische doorberekening van
het ekonomisch-politieke handelen, de systematische ontsluiting van
nieuwe werelddelen en nieuwe afzetgebieden, de pogingen tot rationele
rekonstruktie van de maatschappijstrukturen vanuit elementaire grond1 Deze nuanceringen hangen samen met Troeltsch’ waardering voor het Christendom, dat zich enerzijds
niet zonder meer van de wereld heeft afgewend, ja de huidige kultuurbeweging mede vaart gegeven
heeft en dat anderzijds het romantisch-estheticistisch pantheïsme onhoudbaar heeft gemaakt.
2 Hoe weinig T. deze moderne tendenzen als zodanig afkeurt, blijkt wel hieruit, dat de Reformatie
naar zijn mening door haar individualisering van de christelijke religie (persoonlijke geloofsrelatie
tot God!) en door haar aktief-rationele aanpak van gemeenteopbouw en levensrichting (m.n. in het
Calvinisme!) aan het ontstaan van dit nieuwe kultuurpatroon heeft meegewerkt. Slechts het
„diesseitige” optimisme van de moderne mens was haar vreemd.
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gegevens, de toenemende differentiatie van levenskringen en specialisatie
van de arbeid met nieuwe klassen en groepsbelangen wijst hij telkens
weer aan als de eigenlijke grondfaktoren die sedert de Aufklärung het
geestelijke weefsel van de samenleving hebben uiteengereten en geleid
hebben tot atomistische verbrokkeling en rationalistische nivellering
van de maatschappelijke orde. Hier herkennen we ineens de typisch
romantische bezwaren tegen het atomistische individualisme en egalitaire
rationalisme (0.3.3). Zoals Troeltsch gewezen heeft op de betekenis die
eertijds de zg. religieus-sociologische grondschemata voor de modellering
van de algemeen-maatschappelijke verhoudingen verkregen hebben
(4.2.6), zo wijst hij voor onze tijd op de (fnuikende) invloed van dit
rationalistisch individualisme, dat naast en in strijd met andere (ook
christelijke) samenlevingsidealen in onze tijd en wereld tot een nieuw
sociologisch grondschema is geworden.
Vor allem haben die moderne Bourgeoisie, das Naturrecht, die Emanzipation des
vierten Standes, schlieszlich der wissenschaftliche Rationalismus ein neues
soziologisches Grundschema des rationalistischen Individualismus geschaffen, das
mit den älteren Ideen des christlichen Individualismus zwar zusammenhängt,
aber durch den optimistischen und egalitären Geist ihm wiederum scharf gegen
übersteht (I 96 j).

Ik herinner eraan, dat het slop van de huidige christelijke sociale filosofie
niet enkel het gevolg heette te zijn van inwendige uitputting maar ook
van de voortschrijdende differentiatie van het leven, waardoor de socio
logische faktoren vermenigvuldigd en ons a.h.w. uit de hand gelopen
zouden zijn (4.4.3). Welbeschouwd is het dus een en dezelfde kwaal
der gespletenheid, waar de westerse kuituur aan laboreert en waar de
nood en machteloosheid van de christelijke sociale ethiek uit voortvloeit.
De oplossing van beide problemen kan voor Troeltsch eerst gelegen zijn
in een terugkeer tot een „neue Kultur der Gebundenheit” (I 966). Zij zal
voor hem betekenen — zo mag men nu wel stellen — een zover mogelijk
doorgevoerde aktieve verwezenlijking van het romantische gemeenschapsideaal
in heel de samenleving. Europa, dat in de Middeleeuwen veelszins een
kerkelijk-kulturele eenheid vormde, is thans een huis in verval. Hij hoopt
echter, dat het zich opnieuw tot zulk een eenheid laat samenvoegen, al
realiseert hij zich, dat een dergelijke verwachting niet enkel kan worden
opgehangen aan en verwerkelijkt vanuit de gemeenschapsideologie van
de Romantiek1 . Sterk realistisch verwacht hij überhaupt niet zoveel van
1 Ook de natuurrechtsleer had vroeger, hoe overheersend ook, ten dezen geen exklusieve betekenis,
doch werd volgens T. gemengd met Platonische, Aristotelische en intem-christelijke gemeenschapsmotieven, later ook met moderne, sociaal-filosofische en juridische begrippen. Doch zelfs
aan de dominantie van de organologische gedachte durft T. niet te geloven.
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de kracht der ideeën. De begeerde kultuuromslag zal eerder volgen uit
een interne maatschappelijke zelfkorrektie. Troeltsch hoopt op sociale
konsolidatie, zodra de politieke en ekonomische expansie zich eenmaal
over de aardbol voltooid zal hebben.
Die wirklichen praktischen Einschränkungen des modernen Individualismus, die
Stillstellung des vom bürgerlichen Individualismus für ein paar Jahrhunderte
entfesselten und über die Erde sich ergieszenden Konkurrenzkampfes scheint
überdies ein Werk rein wirtschaftlicher und politischer Machtverhältnisse werden
zu sollen, wo die Verteilung der Absatz- und Einfluszsphären der Produktion
sichere Kontingentierungen bringt und mit dieser Festlegung auch die Beweglich
keit der Bevölkerung wie die Produktion der Nachkommenschaft in feste
Grenzen eingeengt werden wird. Der radikale Individualismus wird vermutlich
bald ein Zwischenakt sein zwischen einer alten und einer neuen Kultur der
Gebundenheit. Er ist die Zerlegung eines abgerissenen Hauses in seine einzelnen
Steine, aus denen dann wieder ein neues aufgebaut wird. Wie das neue Haus
aussehen wird und welche Möglichkeiten es der Entfaltung der christlichen Ethik
und der christlichen Sozialphilosophie bringen wird, weisz heute noch niemand.
Sie wird sowohl mit ihrem Gemeinsinn wie mit ihrem metaphysischen Individu
alismus an ihm bauen. Aber sie wird sich mit anderen Bauherren zu teilen haben
und gleich diesen an die Besonderheiten des Bodens und Materials gebunden
sein (I 9Ö{ sq)1 .

4.6

IDEALISME

VERSUS

REALISME

(KULTUURFILOSOFISCH

EN

KRITISCH

DEEL)

De idealistische kultuurdeßnitie (1)

Aan het slot van dit hoofdstuk hebben wij ons af te vragen, of en in hoe
verre Troeltsch er nu principieel in geslaagd is de nieuwere realistische
en sociologische denkmotieven te integreren in wat kennelijk op de
achtergrond is blijven leven: een romantisch-idealistische totaalbeschouwing.
Het is voor Troeltsch een netelig vraagstuk. T.t.v. Schleiermacher
waren de maatschappelijke problemen voor het idealisme nog be
trekkelijk eenvoudig, lag ook de sociaal-wijsgerige oplossing nog min of
meer voor de hand. Men zag de levenskringen van volk, staat of kerk als
sociale belichamingen van een metafysisch idee of gemeenschapsgeest,
1 Men is geneigd hier te denken aan Ferdinand Tönnies’ Gemeinschaft und Gesellschaft (1887), een
werk dat de in de titel aangegeven begrippen niet alleen sociologisch afgrenst, maar deze ook in een
universeel-historisch perspektief brengt, waarbij de rationalistische „Gesellschaft” zich uit een
romantisch opgevatte „Gemeinschaft” dialektisch zou ontwikkeld hebben met uitzicht op een
synthese tussen beide in het socialisme. Bij mijn weten heeft T . zich echter eerst in Der Historismus
und seine Probleme met Tönnies ernstig bezig gehouden, Ges. Sehr. III 4$ sq en 362 sq. Tönnies’
werk heeft trouwens ook eerst vanaf 1 91 2 (tweede druk) bredere bekendheid verkregen. Overigens
is de romantische inslag van beide denkers notoir.

die zijnerzijds idealistisch gevat werd als verbijzondering van een uni
verseel bewustzijn in beweging. De vraag wordt echter, hoe het idealisme
(bij Troeltsch toch reeds historistisch verzwakt) zich zal kunnen over
eind houden in konfrontatie met de groeiende kontroversen der kuituur,
met de realistische openlegging van brute machtsfaktoren in de samen
leving en bij de Marxistische trouvaille van de sociaal gekonditioneerde
id ee!
Opvallend is reeds, dat Troeltsch bij tijd en wijle alleen al terminolo
gisch suggereert, dat het wijsgerig idealisme hem niet meer is dan een
pis aller1 . Zakelijk maakt de verdediging van dit idealisme eveneens een
zwakke indruk. In de reeds moeizame verbinding van Hegeliaanse en
neokantiaanse denkmotieven had Troeltsch de kuituur voorheen ge
kwalificeerd als een ideëel en waardebetrokken levenskomplex. Wel
hadden de verschillende kultuursektoren een natuurlijke realistische
ontstaansgrond, maar van daaruit tendeerden ze alle naar hun apriorisch
en ideëel telos. De overneming van de Marxistische „Unterbau-Ueberbaulehre” (IV 1 1 ) moet Troeltsch echter heel wat hoofdbreken gekost
hebben. Al heeft hij de sociaal-ekonomische kultuurdeterminanten in
geperkt en in wisselwerking gebracht met andere kausale faktoren, toch
worden zij, eenmaal in huis gebracht, tot een bedreiging van de idealistische
kuituurdefinitie.
In eerste instantie houdt Troeltsch de ideële status van alle kultuurkringen overeind. Niet alleen in religie en filosofie (IV 7 2 1), ook op
politiek gebied bijv. (hoewel minder uitgesproken) doet de idee zich
gelden (IV 722). Ja zelfs de ekonomie en de door haar behandelde
goederen worden met ideële waarden in verband gebracht (I 2)12.
Welke plaats biedt de kuituur dan nog aan de sociologische faktoren?
Troeltsch verklaart ze uit resterende verklevingen aan de natuur, uit aan
geslachtsdrift, kostwinning, liethebberij e.d. ontsprongen natuurlijke
gemeenschapsbetrekkingen (I j) , die zich evenwel kunnen sublimeren
tot kulturele gemeenschapsvormen, d.w.z. tot belichamingen van
ideeën3.
1 Zo zegt hij het godsdienstpsychologisch realisme van William James nog maar moeilijk („sehr viel
schwieriger als damals” , t.w . in Psychologie und Erkenntnistheorie van 190$) te kunnen plaatsen in het
transcendenteel idealistisch kader, hoewel er niets anders op zit („Immerhin bleibt nichts anderes
übrig als . . ” Ges. Sehr. II 383). Elders poneert hij, dat héél de kulturele zedelijkheid door relativis
me bedreigd wordt en er praktisch en theoretisch’niets anders op zit dan terug te vallen op een decisionistisch idealisme met de hieraan inherente absoluutheidsproblematiek („Hier bleibt praktisch nichts
übrig als . . . . ” „Ich meine nur, dasz hier auch theoretisch nichts anderes möglich ist als . . . . ” Ges.
Sehr. II 760 sq).
2 Zie Ges. Sehr. IV 301 : „Gewisz sind in alledem (seil: in den politischen, sozialen und wirtschaft
lichen Bildungen etc.) Ideen enthalten . . . . ”
3 In deze pregnante betekenis vinden we het „sociale” in Die Soziallehren voortdurend gebruikt. Het
ziet t.p. op de godsdienstige gemeenschap als „eine aus der religiösen Idee selbst hervorgehende
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D e k n ik in d e k u ltu u r id e e ( 2 )

De zaak ligt echter veel moeilijker! Troeitsch heeft óók gesteld, dat een
wezenlijk kenmerk van de hogere kuituur zou zijn de interdependentie van
ideologische en sociologische faktoren of zelfs de dominantie van het
sociale in zijn institutionele duurzaamheid (4.3.4). In dat geval moeten
de kulturhistorische tendenties echter naar haar diepste en wezenlijke
intentie divergent heten. Dan is de maatschappij niet het polarisatieveld
van ideëel-gerichte bewegingen, doch wrijvingsvlak van idealen en
interessen, kampplaats van verheven godsdienstige, zedelijke, wijsgerige
doelstellingen enerzijds en harde ekonomische en materiële belangen
anderzijds. De wijsgerige betekenis hiervan is duidelijk. Zodra Troeitsch
ernst gaat maken met de anti-ideologische grondtendenzen van het leven
en zo (wellicht als uitersten) het religieuze en ekonomische in een
principiële tegenstelling vat, vertoont er zich een tweespalt in de idealis
tische wezensomschrijving van de kuituur, een knik in de neokantiaanse
kultuurfilosofie.
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De dunne draad van de geschiedenis (3)
Niet alleen wordt Troeitsch’ koncept van de eenheid der kuituur pro
blematisch, problematisch worden ook zijn opvattingen aangaande de
progressie der kuituur en de eenheid der geschiedenis. De realistischsociologische benadering van de religie bracht de gedachte van haar
universeelhistorische progressie en uitmonding in het Christendom — zo
liet ik eerder zien — ernstig aan het wankelen (4 .2.10 ). Welnu, deze
spanning tussen de sociologische en universeelhistorische denkwijze plant
zich voort op alle kultuurgebieden. Het vraagstuk van de toenemende ont
koppeling dan wel blijvende binding van idee en struktuur is immers
Gemeinschaft” (I j) en op overeenkomstige, dus ook ideële levenssamenhangen: het ekonomische
(I 9), de staat en het gezin (I 1 1, 1 2) en desgewenst ook wetenschap en kunst (I 1 1 noot). Deze
levensverbanden zijn dus — als vroeger — naar hun dialektisch-teleologische bestemming nog zuiver
idealistisch en ideologisch van aard, belichamingen van een idee. — Zo heet het bijv. ook in Rickerts
idealisme niet alleen, dat er waarden aan de kulturele werkelijkheid „haften” , doch tevens dat ze
hierin „verkörpert” zijn, H. Rickert, Kulturwissenschaft 18.
1 Ges. Sehr. IV ( 1 91 3) 2$ (kursivering door mij, J .K 1.), cf. 30. — T. zal een dergelijke passage,
gezien haar wijsgerige implikaties, slechts provisorisch hebben neergeschreven. In 1 91 6 grijpt hij
weer terug naar de „wirtschaftliche Idee” , Ges. Sehr. IV 720. De spanning is manifest!
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universeel! Dit heeft tot gevolg, dat de gedachte van wereldhistorie en
wereldhistorische progressie op het spel komt te staan als ook de mogelijkheid
van een universeelhistorische geschiedenisßlosoßel De laatste is niet langer
vanzelfsprekend verlengstuk van de vakhistorie en voorzetstuk van de
ethiek! Vakhistorie en ethiek verzelfstandigen zich naar vermogen
(4 .3.3). De geschiedenisfilosofie schrompelt ineen tot een sterk subjektieve poging om bij diskrepante kultuursituaties een nog zoveel mogelijk
samenvattende konstruktie der geschiedenis uit leidende grondideeën
te geven1 .
De theorie en konstruktie van een universele kontinue konvergente
vooruitgang wordt voor Troeltsch zozeer kwestieus, dat hij de neiging
heeft de paradoxale cirkel van geschiedfilosofie en ethiek (3.^.2) te
doorbreken. De vraag, of er kontinue vooruitgang in de wereldgeschie
denis is, moet telkens eerst vanuit een aktueel-normatief standpunt
beoordeeld worden. Dit standpunt — zo zegt hij — kan niet in de his
torische beweging gefundeerd worden. Veeleer maakt het zelf eerst de
beoordeling van de geschiedenis mogelijk.
Es ist kein Zweifel, dasz diese Theorie (seil: von einem unbedingten, kon
tinuierlichen, alles aufsammelnden Aufstieg) eine sehr fragliche Konstruktion ist
und dasz die Erfahrung stets nur den Satz bestätigt, dasz allen neue Werte durch
Opfer an alten Werten erkauft werden, dasz kein Fortschritt die vorhergegangene
Epoche einfach mediatisiert, sondern für die Türen menschlicher Not, die er
schlieszt, neue Türen öffnet. Dasz ein Fortschritt und welcher Fortschritt
vorliegt, das geht nicht aus der bloszen Bewegung der Geschichte selbst hervor,
sondern musz in beständiger Selbstkritik von jeder Epoche selber erst durch
spontane Werturteile festgestellt werden, die nicht aus der Bewegung begründet
werden können, sondern die vielmehr erst die Beurteilung der Bewegung begrün
den (IV 3 3 5)12.

Troeltsch kan de bedoelde cirkel niet geheel verbreken, want de vraag
zou onmiddelijk rijzen: waaraan oriënteert zich een historistische ethiek,
indien niet aan een geschiedfilosofisch perspektief? Uit zedelijk oogpunt
mag de idee van de „Universalgeschichte” niet worden opgegeven.
De sociologische beschouwingswijze knaagt echter niet alleen (als
ik me zo mag uitdrukken) aan de geschiedfilosofische lengteas, maar ook
— naar wij zagen — aan de kultuurfilosofische breedteas van de ge
schiedenis. Zij slaat wiggen in de idee der geschiedenis, omdat ze eerst
1 Zie het minder fraaie citaat IV 298 in 4. 3. 3, m .n.: „bei der erst hinterher ein Versuch einer
möglichst zusammenfassenden Konstruktion aus leitenden Grundideen versucht werden kann” (kursivering door mij, J.K 1.).
2 Uit het woordje „vielmehr” (kursivering door mij, J.K 1.) kan blijken, dat de geschiedfilosofie niet
volstrekt afhankelijk wordt van de ethiek. Zie ook de volgorde tussen beide, Ges. Sehr. IV 298. — In
I 977 stelt T. zowaar, dat de ethiek vaak nog beter kan steunen op intuïtieve helderziendheid dan
op geschiedtheoretische konstruktie.
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wiggen geslagen heeft in de idee der kuituur. Willen de feitelijke kultuurfaktoren niet met al onze ideeën en idealen aan de haal gaan, dan is ook
de idee van de eenheid of tenminste van de unifikatie der kuituur niet prijs
te geven. Hoe zal zij zich kunnen verwezenlijken?
De veelzinnige idee van de synthese der
kuituur en het relativisme (4)
De idee van de synthese van de kuituur is een sleutelgedachte in Troeltsch’
denken1 . Zij moet verstaan worden tegen de achtergrond van wat ik
vroeger genoemd heb de romantische „konsensus-gedachte” (0.3.3).
Volgens deze zouden alle kultuursektoren tezamen de harmonieuze
expressie zijn van een individuele volksaard of gemeenschapsgeest12.
Troeltsch is van dit esthetisch monisme aanvankelijk niet geheel afkerig
geweest, althans voor zover het betrekking had op de wereldlijke kuituur.
Doch als godsdienstfilosoof voerde hij onoverkomenlijke bezwaren aan
(pantheïsme !) en heeft hij — welhaast in een Kierkegaardiaans „Ent
weder-Oder” de religieuze doeleinden tegenover de wereldlijke geplaatst.
De eenheid der kuituur kon z.i. slechts gestalte worden gegeven d.m.v.
een „scheppend kompromis” . De kultuurfilosofische synthesegedachte van
1 In deze synthese-idee komen schier alle vragen van Troeltsch’ geschiedfilosofie, kultuurfilosofie,
sociale filosofie en ethiek tezamen. Zelfs heel zijn ontwikkelingsgang zou aan de hand van de be
tekenisverschuivingen in de synthesegedachte kunnen worden opgehelderd. Zulk een studie zou
tevens de geweldige spanningen blootleggen, waaraan T. kuituur en geschiedenis onderhevig ziet
en die daarom om „synthese” vragen. — Wel wordt eerst na 1900 de term „synthese” gangbaar,
vooral ook in de vorm van „scheppende synthese” (in aansluiting bij Wundt, zie 3.$.3). Toch kan
hij reeds eerder voorhanden gedachten verwoorden. Zo wijst het woord allereerst naar de noodzaak
van het kreatieve kompromis tussen de divergente religieuze en humanitaire doelstellingen, een
opvatting die T. reeds in zijn eerste fase verdedigd heeft ( 1.4 .3 ) : Ges. Schr. II (1902) 6^9, 663 sq,
Politische Ethik (1904) 32, Ges. Schr. II ( 1 91 0) 8$$. Voorts staat het ook veelvuldig voor de aktieve
verbinding van historische ideeën en aktueel inzicht, voor de produktieve koncentratie en reïnter
pretatie van het verleden in het heden met het oog op de vorm te geven toekomst, zoals deze vanaf
fase twee Troeltsch’ historisme is gaan kenmerken (2.2.4/$): Ges. Schr. II (1902) 6$3, II (1903)
431 , 447, II (1904) 709, Glaubenslehre ( 1 91 1 / 1 2 ) 24, Ges. Schr. II ( 1 91 3) $ 1 1 . In de derde, neokantiaanse fase hanteert T. de term vervolgens ook in de betekenis van de irrationele samenvoeging
van het kentheoretisch-apriorische en het kontingent-feitelijke binnen het ethische waardeontwerp
( 3 *£-3 ): Ges. Schr. II (1904) 7 1 1 sq, Psychologie und Erkenntnistheorie (190$) 23. Hierover heen
volgt dan nu de vierde betekenis, de synthese als verbinding van ideologische en materiële kultuurkrachten en als een geestelijke aanpassing aan en beheersing van de brute werkelijkheid van natuur
en strukturen door de idee: Ges. Schr. I 977, cf. 98$. Ook in de volgende fase zal de synthese-idee
nog nadere artikulatie ontvangen ($.3.4 , $ . $ . 1 1 en 6.6.9).
2 De kultuurfilosofische konsensusgedachte is niet strikt romantisch. Voordien werd ze aangetroffen
bij denkers als Vico en Montesquieu. Rigoureus is zij naderhand doorgevoerd door Oswald Spengler,
als hij de kunst, techniek, politiek, filosofie van het Avondland niet alleen „identische Ausdrücke
eines und desselben seelischen Prinzips” noemt, maar haar dan ook nog morfologisch vergelijkbaar
stelt met de desbetreffende kultuuruitingen van andere beschavingskringen, O. Spengler, Der Untergang des Abendlandes I 63. De bij T. reeds uiterst verschraalde idee van de „Universalgeschichte” is
bij Spengler — als in het partikularisme van de Romantiek en de Duitse Historische School — uit
het gezichtsveld verdwenen.
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Troeltsch is ontstaan als de aktivistische omzetting van de romantische
konsensusgedachte!
In de huidige fase heeft zich echter een geheel andere, de sociaalhlosofische marxistische konsensusgedachte aan hem opgedrongen. Had
de e.g. konsensusgedachte een ideologische grond, de marxistische heeft
een sociologische basis. Waar Troeltsch hier echter niet wil kiezen maar
verbinden, stijgen de irrationele spanningen in zijn kultuuridee. Het
samentreffen van ideeën en Strukturen ziet hij als kontingent, niet bij
voorbaat door enige gemeenschapsgeest gestempeld. Meer dan ooit
komt het dus aan op de vrijmachtige daad van samenbinding, vormgeving
en beheersing. De mens heeft de taak de godsdienstige en immanentkulturele idealen kreatief naar elkaar toe te buigen en zal slechts kunnen
slagen, indien hij ook terdege rekening houdt met de voorat gegeven
natuurlijke en sociale kultuurkomponenten. Hij zal zijn idealen moeten
aanpassen aan de brute en brutale werkelijkheid, wil hij de laatste be
heersen en kunnen inpassen in het nieuw te vormen kultuurontwerp1 .
Uiteraard wordt zo elke synthese en ieder ideaal tot een door een door
relatieve gestalte.
Die relative Bedingtheit jedes Momentes als einer unwiederholbaren Synthese
und als einer ihm entsprechenden geistig-ethischen Bemeisterung, die im
Instinktiven oft viel klarer sieht als in der vieles übersehenden und vieles
bemäntelnden Theorie, wird dadurch nur noch eindringlicher vor Augen
gestellt. Das macht die Unart, ganze Zeiten und Gruppen nur als Vorbereitungs
stufen für ein in der Historie doch nie auffindbares Absolutes zu betrachten,
endgültig unmöglich (I 977).

Hoe zwaar de ethische verantwoordelijkheid en de last der synthese is,
wordt pas duidelijk, als men bedenkt, dat de synthese ook synthese wil
zijn van de aangevochten eenheid der geschiedenis. Zij moet de zo dun
gebleken draad van het verleden vastknopen aan de wirwar van huidige
kultuurbetrekkingen in het punt der aktualiteit. Waar blijft evenwel bij
de in sociologische vormen en institutionele kaders geknevelde ideeën
geschiedenis de algemene motivatie en objektieve gerichtheid van de
ethiek? Is haar kreativiteit — op de keper beschouwd — toch niet
verkapte willekeur, een verborgen relativisme?
Hier moet ik herinneren aan de vierde betekenis die in het synthesebegrip schuilgaat. Synthese is de formatie der ideeën als een verbinding
van ruwe feiten met apriorische vorm. Het laatste antwoord op alle ver
wijten en verdenkingen van relativisme is voor Troeltsch nog steeds: de trans1 Met dit al geeft T. de synthese-idee een nieuwe praktische dimensie. Kulmineerde zij vroeger in
ethische „Wesensgestaltung” , thans verbreedt zij zich tot praktisch-programmatische arbeid (zie
4-4).
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Hoe ook gedynamiseerd en gehistoriseerd, gebonden
zelfs aan een geofysische en sociale bodem, verwijzen de ideeën in voort
gaande lijn vanuit een metafysische grondtendens naar het onvindbaar
absolute. Zij garanderen zodoende de eenheid der geschiedenis, hoe
ondoorzichtig deze mag zijn. Zij geven richtingsgevoel en oriëntatie in
elke kultuursituatie, hoe komplex deze zich ook mag voordoen.
s c h i e d e n is m e ta jy s ik a .

Ist das Ganze wirklich Relativismus? . . . . Der Transzendentalismus ist seinem
Wesen nach antirelativistisch. Nun freilich ist die Werttheorie von dieser
Theorie der theoretischen Vernunft in Wesen und Begründung verschieden.
Aber in Moral, Kunst und Religion wird doch auch jedesmal eine atheoretische
Gültigkeit anerkannt, um derenwillen sie mit der der theoretischen Vernunft zur
Einheit der Vernunft überhaupt zusammengeht. Der Logos ist ein System der
Gültigkeiten, das theoretische und atheoretische Gültigkeiten umschlieszt, eben
darum ein schaffendes Leben und keine tödliche Rationalisierung, aber eben doch
auch in allen Stücken auf ein Letztes, Gültiges und Notwendiges gerichtet und
kein poetisches Chaos bunter Gestaltungen (II 829 sq).
Das ist nicht Relativismus, sondern Subjektivismus . . . . Dieser Subjektivismus
steht auf einem metaphysischen Hintergründe . . . . Es ist der Hintergrund einer
lebendigen Bewegung der Vernunft überhaupt, die in immer neuen Schöpfungen
hervorbricht und in deren schaffende Zielrichtung die Seele intuitiv sich versetzen
kann . . . (II 832)*.1

1 Deze citaten zijn uit 1 91 3, dus nog na Die Soziallehren T . uit de pen gevloeid. Eerst tijdens de
w ereldoorlog in Berlijn zal T roeltsch’ idealisme bezwijken! Z ie nog Ges. Schr. II ( 1 9 1 2 ) 3 8 2 ; II
( 1 9 10 ) 776 sq ; II ( 1 9 10 ) 860 sqq met bovenschrift ( 1 9 1 3 ) p. XI.
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HOOFDSTUK V
HI STOR I SME EN L E V E N S F I L O S O F I E
( 1 91 6 - 1920/1923)

J.I

IN L E ID IN G

Berlijn en de wereldoorlog ( 1 )

De nieuwe gestalte van Troeltsch’ historisme vormt zich omstreeks
1 9 1 6 1 . Verschillende faktoren zijn hierbij in het spel geweest. Troeltsch
heeft zojuist zijn theologische werkkring in de min of meer besloten
akademische wereld van Heidelberg achter zich gelaten. Dat betekent
verwijdering van kerkelijke en dogmatische Strukturen en denkpatronen.
1 Een scherpe lijn is hier niet te trekken. Een neo-romantische gemeenschapsideologie en v er
heerlijking van Das Wesen des Deutschen (Karlsruher Rede am 6. Dezember 19 14 ) steekt m et het uit
breken van de oorlog de kop op, de kritiek op het neokantiaanse rationalistische apriorism e w ordt
eerst geform uleerd in Ueber Maszstdbe zur Beurteilung historischer Dinge, een rede die t.g .v . de ver
jaardag van keizer W ilhelm II (27 jan. 19 16 ) m oet zijn gehouden. W ellicht is reeds de overgang
naar Berlijn in 1 9 1 5 wijsgerig beslissend gew eest. Belangrijker is de vraag, hoelang de nieuwe fase
aanhoudt. De tijd tussen 1 9 16 en 192 3 is voor Troeltsch een tijd van steeds diepere krisis gew orden,
waarin hij heen en w eer w ordt geslingerd tussen uiteenlopende gedachtengolven. D it maakt de
tekststudie uiterst ingew ikkeld. Het brengt ook onvermijdelijk met zich m ee, dat de tekstanalyse
(hoe ze ook mag uitvallen) steeds w eer vanuit andere teksten weersproken zou kunnen w orden.
U iteindelijk zijn dan ook niet alleen de tekstverwijzingen maar is vooral de onderzoekmethode in het
ged in g! W at mij betreft, ik heb het me niet tot taak gerekend de divergenties en oneffenheden in
T roeltsch’ verhandelingen weg te strijken t.g .v . een enkele gedachtentrend, noch een bloem lezing
van paradoxieën ten beste w illen geven, hoewel m .n . Der Historismus und seine Probleme (G es. Schr.
III, met artt. van 1 9 16 tot 19 22 !) zich zowel tot het een als tot het ander leent. V eeleer heb ik
gespeurd naar de ontwikkelingslijnen in dit warnet van gedachten en daarbij het hermeneutisch beginsel
doorgevoerd, dat niet de repetitie of renovatie van oude, maar de introduktie van nieuw e denk
beelden de richting van T roeltsch’ eigenlijke ontwikkelingsgang m arkeert. — De konsekwente toe
passing van dit beginsel heeft geleid tot de ontdekking van wat men w ellich t de meest fundamentele
wijziging in T roeltsch’ opvattingen zou kunnen noem en: de ommezwaai (om streeks 1 9 2 1) naar een
radikaal individualism e! Deze wijziging is zo ingrijpend geweest, dat T . er zelf telkens van terug
gekom en is en dan w eer aanknoopt bij de ideeën die in d it (voorlaatste) hoofdstuk aan de orde
kom en, terw ijl hij rusteloos tast naar kombinerings- en vereveningsm ogelijkheden. Het is dus niet
doenlijk, het eindpunt van de onderhavige fase strikt te fixeren A .D . 19 2 0 . W at thans volgt, w erkt
ook in zijn laatste geschriften nog door. — O m mijn bewijsvoering inzake dit late radikalisme rond
te maken, zal ik mij voorshands bewust niet inlaten met wat na 19 20 geschreven is. O ok naar de
redaktionele toevoegsels aan wat tussen 19 16 en 19 20 gepubliceerd en in Ges. Schr. III ( HistorismusBand) in 19 22 opgenomen is, zal ik in dit hoofdstuk niet dan sporadisch (ter verheldering) verwijzen
en dan nog slechts met een expliciete verm elding van het jaar van ontstaan (19 2 2 ) . — Ondertussen
is de scherpe onderscheiding van beide fasen van fundamenteel belang voor het onderzoek. Eerst zij
lost de paradoxieën van de Historismus-Band op. Eerst zij maakt het m ogelijk T roeltsch’ ontw ikkeling
en de dynamiek van zijn historisme tot in haar laatste bittere konsekwenties te doordenken.
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De rechtstreekse verantwoordelijkheden voor de kerkelijke opleiding
van studenten is komen te vervallen. De emotionele en praktische
bindingen aan het geïnstitutionaliseerde Christendom slijten af. Vrijer
en onafhankelijker wordt zijn positie, vrijer en zelfstandiger ook zijn
wijsgerige opstelling. In Berlijn, roerig centrum van duitse politiek en
europese diplomatie, van binnenstromende en botsende ideeën, moet
Troeltsch opnieuw zijn weg zoeken. Hij krijgt hier in de komende jaren
kontakten tot in de hoge regionen van de rijks- en pruisische lands
regering. Hij voelt het: hier wordt geschiedenis g e m a a k t . Hier ontvangt
hij van dag tot dag de levendigste indrukken van haar grillig, onbereken
baar verloop1. Ook officieel is zijn status gewijzigd. De theoloog is ge
worden wat hij reeds v a n h a r t e was: kuituur- en geschiedenisfilosoof.
Aan de universiteit van Berlijn gaat hij in menig opzicht de lijn door
trekken van zijn grote voorganger alhier, Wilhelm Dilthey.
Met deze wijzigingen in levensloop en werkklimaat zijn ook de tijds
omstandigheden ingrijpend veranderd. Het zijn de enerverende jaren
van de grote wereldoorlog, die zoveel verwachting en later ook zoveel
wanhoop in Duitsland gewekt heeft. Met dit wel en wee heeft Troeltsch
ook kultuurfilosofisch moeten zien klaar te komen. Hij wijt de oorlog
bepaald niet alleen aan engels-franse hegemonie-instinkten, hij heeft
(althans achteraf) ook weet van de krijgszuchtige overmoed van het duitse
volk en de diplomatieke misrekeningen van de keizer, die dit in zijn
afloop zo katastrofale gebeuren mede hebben uitgelokt. De oorlog is
hem echter voor alles het bijkans onvermijdelijke gevolg van een geheel
struktuurkomplex, van het onstuitbare politieke, industriële, ekonomische, demografische en militaristische expansiestreven van het
Westen. Hij is niet begonnen als een worsteling om de geest, vanuit
werkelijke of vermeende kulturele tegenstellingen, veeleer voort
gekomen uit de imperialistische tendens tot verdeling van het aard
oppervlak onder weinige grote mogendheden en uit behoefte om de
duitse konkurrentie aan banden te leggen12.
1 Persoonlijke ervaringen, het leven in Berlijn, berichten van het ingestorte front, geruchten en
gevolgen van de duitse revolutie, de spanningen intern en in de grote w ereldpolitiek — , dit alles
heeft T . op de hem zo eigen expressieve wijze genoteerd, geduid, gekom bineerd en heet van de
naald neergeschreven in zijn Spektator-Briefe, brieven die van 16 nov. 19 18 tot okt. 19 2 2 in Kunstwart
verschenen en later grotendeels opnieuw zijn uitgegeven. O ok in de m eer kultuurfilosofische op
stellen en redevoeringen van Deutscher Geist und Westeuropa (uit de jaren 1 9 16 tot 19 2 2 ) en talloze
kleinere publikaties blijkt T . allesbehalve een studeerkam ergeleerde te zijn gew eest, wat trouwens
met zijn ethisch aktivism e strijdig zou zijn geweest. O ver de kring die zich rondom Hans D elbrück
en T . reeds in oorlogstijd vorm de (vanwaar zijn kontakten met verscheidene staatslieden van het
nieuwe dem okratische Duitsland zich vermenigvuldigden en over zijn vriendschap m et Rathenau
zie: Spektator-Briefe V sq, 24, 285^ sq q ; Deutscher Geist 2£& sqq.
2 Z ie Deutscher Geist und Westeuropa, m .n . art. Die Ideen von 1 9 1 4 ( 1 9 16 ) , verder artt. als Das Ende
des Militarismus ( 1 9 18 ) en Das Schulddogma ( 1 9 19 ) in : Spektator-Briefe.
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Scherp heeft Troeltsch aangevoeld, dat desondanks met de materiële
levens- en welvaartskansen ook de grote geestelijke waarden van het Avond
land in de vuuroven van de Moloch werden geworpen. Hij zag het helder:
er is een tijdvak afgesloten. De wereldbrand heeft het geloof in universele
zedelijkheidsprogressie en wereldomspannende humaniteit volledig in
de as gelegd. Met het sterven van miljoenen strijders is de idealistische
idee van de geschiedenis der mensheid als de genetische verwerkelijking
van absolute wraarden volkomen leeggebloed. Daagt er een nieuwe era?
Houdt de aaneensluiting van het duitse volk in druk en gevaar een
belofte in voor de toekomst, ook een belofte van geestelijke vernieuwing?
Troeltsch’ denken wankelt tussen hoop en vrees, tussen het filosofisch
nationalisme van een Fichte1 en het uitzichtsloze heroïsme van een
Spengler. Voorshands voert het eerste de boventoon.
Zum zweiten Male feiern wir den Geburtstag unseres kaiserlichen und königlichen
Herrn im Kriege, inmitten der ungeheuren Sorgen und Hoffnungen, die das
lange gefürchtete und heute jede Befürchtung übertreffende Schicksalsringen der
Weltvölker über uns und alle europäische Kultur heraufgeführt h a t.. . . Um ihn
und uns weht Zukunftsluft, nicht mit dem leise verwandelnden Hauche, der
stets jede Gegenwart unsichtbar und nur feinerem Sinne fühlbar umspült und
durchdringt, sondern mit der Sturmesgewalt welthistorischer Krisen, in denen
Altes sichtbar zerbricht und Neues erschütternd sich ankündigt12.

Fen fei romantisch nationalisme steekt de kop op, al vindt het een
zeker tegenwicht in de uitzichten van het Christendom en de romantischidealistische humaniteitsidee (O.3.4.)3. In nood en druk strijdt Duitsland
niet alleen om levensruimte, maar ook om zijn geestelijke identiteit.
Evenals het jaar 1 81 3 wordt 1 9 1 4 voor Troeltsch het jaar van de
„nationale Erhebung”45. Hij ziet de politieke partijen en maatschappelijke
klassen elkaar hervinden, de krachten van de kuituur zich bundelen,
land en volk zich verbinden tot één organische levens- en gemeenschapswil, één religieus-metafysische verbondenheid, één op de oorlogssituatie
afgestemde ekonomie en politiek, één gesloten handelsstaat3.
Ook buiten de rijksgrenzen schijnt er zich een reïntegratie te vol
trekken. De in Die Soziallehren uitgesproken verwachting van een nieuwe
1 Zie reeds het voorwoord, jan. 19 1^ toegevoegd aan Augustin, die christliche Antike und das Mittelalter.
Verder bijv. artt. Die Ideen von 1 9 1 4 en Privatmoral und Staatsmoral, in: Deutscher Geist 34 sqq, £3,
S6, 139, 150.
2 Art. Ueber Maszstäbe zur Beurteilung historischer Dinge, in: H .Z. 1 16 (19 16 ) 1. Ook art. Die Ideen
von 1 91 4, in: Deutscher Geist 35.
3 De laatste wil T. trouwens neoromantisch ingrenzen tot het systeem van de westerse kultuurgemeenschap (Deutscher Geist 14 1, i^o, 1^2): de „Humanitätsmoral” (14 1) is hem een westerse
„Völkergemeinschaftsmoral” ( i 6 j ) . Het is de gedachte van het „europeïsme” (nader 5.5.).
4 Art. Der Geist der deutschen Kultur, in: Deutscher Geist 7 1, 33.
5 Deutscher Geist 41 sqq, 37 sqq, 44 sqq.
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ordening en konsolidering van de politieke, sociale en ekonomische ver
houdingen als noodzakelijke ondergrond voor een nieuw te vestigen
ethos (4. £.3), lijkt zich plotseling te verwezenlijken „für den erst heute
zusammengeschlossenen Planeten” . Het is de grond waarop wellicht een
nieuwe geesteskultuur geplant kan worden en het romantische ethos
van de vrije aktieve aanvaarding en plichtmatige organische invoeging in
een bovenindividueel geheel zich althans voor Duitsland kan bevestigen1 .
Zoals 1 81 3 het oog opende voor de idee van nationale europese staten
op de grondslag van een humanitair-liberale wereldkultuur, zo zal de
huidige oorlogsramp een nieuwe denkwereld kunnen ontsluiten, waarin
nationale zelfbezinning en zelfartikulering de individuele eigenaardig
heden der europese kultuurvolkeren meer en meer aan het licht hebben
te brengen. Vele duizenden zijn heden ten dage — aldus Troeltsch —
reeds doende te „denken und grübeln über das Wesen des Deutschtums”12.
Heute befinden wir uns in einer ähnlichen Krisis, die ein Jahrhundert von
Ideen und Kräften beendet und eine neue uns noch unbekannte Welt für das
Abendland und vielleicht auch für den erst heute zusammengeschlossenen
Planeten bedeutet. Noch mitten im Sturm der Ereignisse suchen wir uns wie
damals ihre Bedeutung zu enträtseln und buchstabieren wir an dem Schicksal, das
heraufsteigt3.
Die gegenwärtige Krisis hat eine tiefere, innere Wesensverschiedenheit der
europäischen Völker offenbart, als wir bisher bei unseren allzu stark vereinheit
lichenden Begriffen von der abendländischen Welt angenommen hatten ___
Daraus folgt aber, dasz die Neugestaltungen der Zukunft sehr stark unter diesem
Sondercharakter stehen werden, so dringlich uns weltpolitisches Interesse wie
religiöse und kulturelle Gemeinschaft auch immer an die Wiederverbindung der
Völkergemeinschaft mahnen musz. Die deutsche Zukunft werden wir daher doch
vor allem als deutsche betrachten und gestalten müssen4.

In later tijd, wanneer de schikgodinnen zich tegen Duitsland gekeerd
lijken te hebben, wanneer de monarchie ineenstort en het land door
revolutie wordt geteisterd, wijzigt het wijsgerig denkklimaat zich sterk
rondom Troeltsch. De onheilsfilosofen van de negentiende eeuw,
Schopenhauer en Nietzsche, schijnen gelijk te krijgen. Niet de idee
zwaait de scepter over de geschiedenis maar een tragisch lot. Gretig
wordt er geluisterd naar denkers als Dilthey, Simmel en Spengler, die
1 Deutscher Geist 63, 7 1 , 74, 79. Deze duitse vrijheidsgedachte zal misschien ook de toekomst van
de westeuropese volkeren worden, zo zegt T . p. £0!
2 Art. H .Z. 1 16 (19 16 ) 46. — Direkt met het uitbreken van de oorlog openbaart zich bij T. deze
romantiek van het „duitse” in een stortvloed van redevoeringen en geschriften; Das Wesen der
Deutschen (Karlsruher Rede 19 14 ), Deutscher Glaube und Deutsche Sitte in unserem groszen Kriege (19 14 ),
Der Geist der deutschen Kultur ( 19 1$ ) , Deutsche Zukunft (19 16 ), zie bibliografie IV 868 sqq, zie 00k
m.n. de bundel Deutscher Geist und Westeuropa (19 16 sqq).
3 Art. H .Z. 116 (19 16 ) 4.
4 Art. H .Z. 1 1 6 (19 16 ) 46.
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hun inzichten in de meest skeptische en relativistische formules zetten.
Dan is het, alsof Troeltsch de grond onder de voeten wegzinkt en komt
zijn denken eerst recht in de krisis1 .

Nieuwe verschuiving in het historisme.
Tussen rationalisme en relativisme (2)
Toch is Troeltsch’ geest niet enkel het passieve registratieorgaan en zijn
ontwikkelingsgang de willig uitslaande wijzer van de genoemde maat
schappelijke beroeringen. Door de omstandigheden gedreven of uit
gelokt, stuwt de historistische problematiek zelj hem voort naar nieuwe
vraagstellingen en inzichten. Het thema van de historische individualiteit
wordt hierbij overheersend. Kulturele historie en sociologie — zo bleek
reeds tevoren — hebben hem gedrongen tot de erkenning van de vol
strekte individualiteit van historische fenomenen. Elk omvattend kultuurverschijnsel, iedere geestesperiode of beschavingskring heet thans een
onherleidbare, onherhaalbare „Wirkungszusammenhang” (zoals Troeltsch
met een term van Dilthey graag zegt)12, een komplex geheel waarin
religieuze uitingen, zedelijke inspanningen en kulturele aktiviteiten
elkaar kruisen en beïnvloeden, zich voorts ook organiseren in en af
stemmen op een veelvoud van sociologische strukturen en instituten,
die hunnerzijds door gemeenschapsinstinkten en doelmatigheidsover
wegingen bijeengehouden worden en uiteindelijk gegrondvest zijn in de
natuurlijke bodem van ras, klimaat en geografische gesteldheid. Al deze
faktoren zijn samengebald tot een individueei-historisch kultuurkomplex,
tot een eigen wereld met eigen interne verstaansmogelijkheden, eigen
beoordelingsmaatstaven, eigen gemeenschapsidealen. De konklusie
wordt nu onvermijdelijk. Absolute apriorische waarden, die ergens
boven de geschiedenis zouden zweven, zijn onbestaanbaar. Ook als
strikt formele bewustzijnsstrukturen — zo zegt Troeltsch — vallen ze
eenvoudig niet te handhaven tegenover de volstrekte individualiteit van
alle historische verschijnselen. Dus maakt hij zich los van de aprioristische
waardefilosofie van de neokantianen, houdt enkel hun individualiserende
geschiedenislogika vast. Hij gelooft niet langer, dat een waarlijk indi
viduele geschiedenis beoordeeld kan worden vanuit of betrokken op een
universeel waardensysteem en kritiseert in den brede pogingen als van
Rickert om het historisch-individuele en rationeel-algemeengeldige te

1 Zie reeds £.6 en vervolgens hoofdstuk VI.
2 Ges. Schr. III 120 sq, 167, 18 1, III (1922) 47, IV (19 16 ) 7 18 .
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verbinden1 . Het zijn niet het minst de resultaten van onderzoek van Die
Soziallehren, die zich thans met zulk een geweld aan Troeltsch opdringen,
dat zij het neokantiaanse kader kraken, waarin hij ze tot voor kort ge
kluisterd had.
Met dit al rijst de vraag, of Troeltsch hier niet zelf tussen wal en schip
terechtkomt. De aanvaarding van vaste objektieve redenormen met een
algemeen verplichtend karakter acht hij een onhistorisch rationalisme.
Leidt daarentegen de erkenning van de volstrekte individualiteit en tijd
gebondenheid van alle historische tendenzen en idealen niet tot een
even verwerpelijke opvatting: tot een grenzeloos relativisme? Rationa
lisme en relativisme vormen de tang waartussen Troeltsch genepen
wordt en waaruit hij zich hoe dan ook moet zien te redden. Der Historis
mus und seine Probleme is het adembenemende verslag van deze worsteling.
Man sieht, es ist schwierig genug. Geht man von Idee und Maszstab aus, so gerät
man in einen geschichtslosen Rationalismus und verliert die Beziehung zur em
pirischen Historie und ihrer Praxis. Geht man vom Historisch-Individuellen aus
und bleibt man dadurch im Einklang mit der Forschung, so drohen grenzenloser
Relativismus und Skeptizismus. Sucht man beides in kunstreichen Entwicklungsbegrilfen sich zu nähern, so brechen die beiden Bestandteile immer wieder
auseinander (III-1922-1 62).

Zoveel is uit de kritiek op Rickert c.s. wel duidelijk, dat Troeltsch’
konceptie sterk antirationalistische trekken gaat vertonen. De geest, de rede
is niet langer de universele instantie, struktuur ot aanleg, waaraan het
menselijk denken, oordelen en handelen zich kan oriënteren. Ze is
volledig vervlochten in het betrekkingssysteem van een bijzondere kui
tuur, i.c. de westerse. Hierbinnen neemt ze nog nader gestalte aan in een
verscheidenheid van volkskarakters12.
De geest wordt een individuele komponent van een individuele kui
tuur, een bijzondere funktie van het leven. De irrationalistische levens
filosofie, Bergson m.n. gaat hem boeien. Bergson verwerpt het aprioristische redesysteem, erkent anderzijds de kloof tussen uniforme natuurlijke
beweging en scheppende innerlijke evolutie en dienovereenkomstig
1 Art. Ueber Maszstäbe zur Beurteilung historischer Dinge, in: H .Z. i 1 6 (19 16 ), met aanzienlijke uit
breidingen grotendeels opgenomen in Ges. Sehr. 111.
2 Duitsland is voor T . de verpersoonlijking van klassicisme en esthetische kuituur, van de romantisch
organische gemeenschapsgedachte, van autonoom-idealistisch vrijheids- en plichtsbesef, doordrongen
van religieus-metafysische geest. Frankrijk is hem het toonbeeld van atheïstisch wetenschapsgeloof
en atomistisch rationalisme, van radikaal-demokratische en revolutionaire maatschappij-opvattingen,
van een nivellerend vrijheids- en gelijkheidsbesef. Engeland heet het land van humanitair-liberalistische vrijheidszin, met achting voor de ondernemingslust van de individuele burger, met een diep
geloof in de harmonie van het ekonomisch krachtenspel, met respekt voor de historische instituten
van kerk, staat en parlement, met een wonderlijke mengeling van puriteins moralisme en utilitairkolonialistisch imperialisme, zie Deutscher Geist und West Europa, passim.
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tussen mechanistisch en intuïtief denken. De antimechanistische opvat
tingen van een Bergson, een Boutroux ziet Troeltsch konvergeren met
die van het duitse idealisme1 .
Op Troeltsch’ verhouding tot Bergson kom ik nog terug. Als meest
in het oog lopend verschil noteer ik voorshands, dat Troeltsch met het
duitse idealisme aansluiting pleegt te zoeken bij Kant en de tegenstelling
van natuur en scheppende geest niet, althans niet onmiddellijk, wil af
leiden uit een dubbele metafysische beweging, doch uit zellbezinning op
de ordeningsprincipia waardoor de ervaringsgegevens in verschillende
richting kunnen verbonden en begrepen worden. Dit betekent, dat —
waar Bergson het fundamentele gezichtspunt voor zijn kenleer en metafysika rechtstreeks zoekt in de intuïtief-psychologische bewustzijnsanalyse12 — Troeltsch in eerste instantie aanknoopt bij de neokantiaanse
methodologie, bij de geschiedenislogika. Deze logika is het algemenere en
objektievere deel van de geschiedenisfilosofie, blijft ook het meest in de
buurt van het empirisch onderzoek (III 2j ) 3.
De bezinning neemt een aanvang in de logika van de geschiedenis
(formele geschiedfilosofie, y.2), beweegt zich vervolgens over het
circuit van inhoudelijke konstruktie en ethiek (materiële geschied
filosofie £.3) naar de ijle verten van laatste religieus-metafysische vragen
(D 4 )4-

£ .2

D E L O G I K A E N K E N T H H O R IE V A N D E G E S C H I E D E N I S

Kritiek op Rieken. Kritisch realisme.
Het intuïtiebeginsel (1)
Al ligt haar uitgangspunt bij Rickert, toch heeft Troeltsch’ geschiedenislogika zich realistisch ontwikkeld. Ze is onbevangener dan die van
Rickert. Laatstgenoemde had de historische begripsvorming als de
1 Deutscher Geist 7 1 . — De overeenstemming met Bergson is ook T. zelf niet ontgaan. Wel noemt
hij haar „völlig spontan”, art. Ueber Maszstdbe, in: H .Z. 1 16 (19 16 ) 6. Hij had ook kunnen zeggen,
dat Bergsons opvattingen, evenals de zijne, wortels hebben in het Hegelianisme. Ik volsta op dit
punt met een verwijzing naar Bergsons leermeester Alfred Fouillée, V évolutionnisme des idéés
J'orces (1890). Zie ook de opm. over Bergson als „Schüler des französischen Neukantianismus” ,
Ges. Schr. III (1922) g j.
2 H. Bergson, Vévolution créatrice p. XI.
3 Dit neemt niet weg, dat ook in deze geschiedenislogika de invloed van Bergson bespeurbaar wordt
( ? . 2 . 6 ).

4 Opmerkelijk is, dat de kentheorie als zelfstandige discipline nauwelijks in het zicht komt. De neo
kantiaanse gedachte van kentheorie, nl. als transcendentele waardetheorie (vgl. 3.2), is geproblema
tiseerd; een dusdanige kentheorie-van-de-geschiedenis, nl. als waardetheoretische fundering van de
geschiedenislogika (vgl. 3.4) eveneens. Waar T. de kentheorie nog afzonderlijk ter sprake brengt,
is het óf (in l.g. zin) als kritisch-realistische en intuïtionistische duiding van de geschiedlogische
begrippen (zie ^ .2 .1) óf (in e.g. zin) in de irrationalisering van het aprioriteitsbeginsel (zie £ .3.4 ).
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logisch zuivere tegenpool van de natuurwetenschappelijke begripsformatie
min of meer aprioristisch gekonstrueerd. Hij had beide opstellingen
pogen doorzichtig te maken als de twee strikt oppositionele kennis
mogelijkheden waarin het theoretisch denken zich in principe ten
overstaan van het heterogene kontinuum der werkelijkheid kan op
splitsen. Troeltsch vindt een dergelijke deduktie gekunsteld. Zijnerzijds
beoogt hij de analysering van grondbegrippen, zoals deze werkelijk
binnen het theoretisch denken ontstaan en ontw ikkeld zijn.
Deze meer realistische benadering van de geschiedenislogika heeft
kentheoretisch-metafysische gronden. Als het waar is, dat de empirische
wetenschapskategorieën korreleren met inhoudelijke eigenaardigheden
(3.3. 3) en (zoals Troeltsch nu uitdrukkelijk gaat poneren) intuïtief aan
sluiten bij de geledingsmogelijkheden van de stof zelf, dan is er reden om
van de voorhanden kategorieën, die a.h.w. reeds op hun houdbaarheid
getoetst zijn, daadwerkelijk uit te gaan. Bovendien heeft de historisch
kritische wetenschap naast de natuurwetenschap reeds zo’n hoge en
zekere vlucht genomen, dat haar denkstrukturen grosso modo vaststaan,
als zodanig in formule gebracht en tot uitgangspunt van verdere geschied
filosofische bezinning genomen moeten worden'.
Het gaat dus volgens Troeltsch in de zuivere geschiedwetenschap —
kritisch realistisch — om logische vorming èn werkelijke intuïtieve aan
schouwing van de geschiedenisstof. Het historisch denken berust op
onderstellingen, op selektie-, vormings- en verbindingsbeginselen die in
het logische verkeer met de historische stof spontaan en onbewust zijn
opgekomen en thans in de geschiedenis/cyika tot bewustheid en bredere
gemeenschappelijke erkenning zijn te brengen12.
Die Geschiclitslogik besteht in bestimmten logischen Voraussetzungen, Auslese-,
Formungs- und Verknüpfungsprinzipien, die wir in der Krfassung der durch
Kritik oder eigene Anschauung festgestellten Erlebenswirklichkeit zunächst
ganz unbewuszt betätigen. Sie heben im Verkehr mit dem Gegenstand oder in

1 Wel acht T. mèt Rickert de individueel-historische denkwijze tegengesteld aan de generaliserende
denkhouding van de natuurwetenschappen. Hij heeft er echter geen behoefte aan de eerste langs
een omweg te bepalen: vanuit de „Grenzen tier naturwissenschaftlichen Begriffsbildung". Met
Rickert gemeen blijft ook de erkenning van overgangsvormen tussen de polen van zuivere natuur
wetenschap en zuivere geschietlenis: ter ene zijde individuele natuurbeschrijving, biologie, ter
andere zijde generaliserende anthropologie, sociologie e.d., Ges. Schr. III 29 sq. Ook deze vinden
z.i. aanknopingspunten in de stof zelf; het individueel-historische heeft tevens algemene trekken,
III (1922) 62 sqq. De sociologie is hulpwetenschap van de eigenlijke kultuurhistorie, III (19 1b ) 19 1.
2 Wel zullen tleze kategorieën — aldus T ., Ges. Schr. III (1922) 30 — in de verschillende scholen
verschillend geïnterpreteerd worden (transcendentalistisch, hegeliaans, fenomenologisch etc.). Hij
gaat in 1922 dan ook een scherp onderscheid maken tussen de algemene logika en de interpretatieve
kentheorie van de geschiedenis, een onderscheid dat thans (waarschijnlijk onder de nawerking van
de neokantiaanse vervlechting van wetenschaplogika en kentheorie, zie 6.4) nog weinig uit de verf
komt. De intuïtionistische toonzetting van zijn geschiedlogika mag T. momenteel nog vanzelfsprekend
achten, zij is in feite reeds een diskutabele duiding van het historische begrip, zie vervolg.
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der Hingabe an die Sache sich immer deutlicher heraus und verlangen schlieszlich
eine logische Formulierung. Wie weit diese Prinzipien schon an der kritischen
Feststellung der Tatsächlichkeit selbst beteiligt sind, kann hier auf sich beruhen
(Hl 2 9).

De hoofdonderscheiding brengt Troeltsch aan tussen de twee (overigens
nauw op elkaar betrokken) grondkategorieën van de individuele totaliteit
en die van de historische ontwikkeling. Ook voor ons is deze onderscheiding
van fundamenteel belang, omdat zij het uitgangspunt is van al Troeltsch’
nadere beschouwingen, een draad in het labyrint van zijn HistorismusBand1 .
Het historische individualiteitshegrip (2)
Hierom noemt Troeltsch het individualiteitshegrip grondleggend voor de
historika, omdat hij de individuele totaliteiten ziet als de eigenlijke
grondeenheden in de geschiedenis. Uitgangspunt voor de historikus is het
individuele, niet zozeer het individuele van afzonderlijke personen als
wel van samengestelde en toch niet verder te herleiden totaalkomplexen.
Centraal staan de eerder genoemde, kollektieve en toch individueel ge
profileerde „Wirkungszusammenhänge”, waarin geestelijke processen en
natuurlijke omstandigheden zijn samengesmolten tot een niet op te
splitsen, oorspronkelijk en aanschouwelijk geheel. Historisch-individuele
verschijnselen staan niet los van het natuurlijke en toch laten ze zich niet
denken en ontleden als gekompliceerde produktenvan universele natuurwetmatige bewegingen. Ze zijn integendeel eerst te verstaan — door
intuïtie! — vanuit omvattender individualiteiten, waarin ze liggen
ingebed, vanuit familie, geslacht, klasse, volk, tijdsbestek, kultuurgeheel
en uiteindelijk vanuit de geestelijke totaalgemeenschap van het menselijk
geslacht. Het historisch-individuele begrijpen is dus principieel anders
gericht dan de atomiserende begripsvorming van de zuivere natuur
wetenschap.
Stellt man s ic h ... auf den Pol der Historie, so ist für diese die grundlegende
Kategorie. . . die Kategorie der individuellen Totalität als Grundeinheit. Die Ge
schichte hat. . . von vornherein lauter zusammengesetzte Groszen vor sich, in
denen eine Fülle psychischer Elementarvorgänge samt gewissen Naturbedingun

1 T. heeft de Historismus-Band grotendeels samengetrokken rondom déze onderscheiding. Kap. I
biedt haar aan, Kap. II werkt het individualiteitshegrip uit in de richting van de ethiek, Kap. III
het ontwikkelingsbegrip in de richting van de zg. „Universalgeschichte” en Kap. IV geeft beider
aanwending op onze eigen kuituur. Toch is deze hoofdonderscheiding geen redaktionele kunstgreep
geweest, in 1922 toegepast om de oorspronkelijk zelfstandige artt. die deels om de individualiteits-,
deels om de dynamiekgedachte cirkelden, in het gelid te zetten. Reeds 1918 gewaagt T. van „die
beiden Hauptbegriffe der Logik”, Ges. Sehr. III 7 1.
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gen schon jedesmal zusammengeballt ist zu einer Lebenseinheit oder Totalität.
Das ist der logisch entscheidende Gesichtspunkt, dasz nicht von einer Zusammen
rechnung solcher Elementarvorgänge, sondern von der anschaulichen Einheit
und Verschmelzung dieser zu einem gröszeren oder kleineren historisch bedeut
samen Lebensganzen ausgegangen werden musz . . . . Solche Zusammenballungen
sind aus der Psychologie nicht ableitbar, sondern bilden jedesmal neue, rein
tatsächlich gesetzte und daher nur historisch anschauliche Konkretheiten . . . .
Da . . . jede genauere Analyse zeigt, wie jedes solche Individuum seinerseits nur
aus einer gröszeren Totalität, Familie, Geschlecht, Klasse, Volk, Zeitumständen,
geistiger Gesamtlage und letztlich Menschheitszusammenhang, zu verstehen ist,
so sind die eigentlichen Gegenstände der wissenschaftlichen Historie immer
weniger die biographischen Einzelindividuen, sondern die Kollektiv-Individuali
täten . . . geworden (III 32 sq)1 .

Wij staan hier in grote lijnen — zo blijkt meteen al — voor de inclividualiteitsgedachte uit de idiografische individualiserende geschiedenislogika van
Windelband en Rickert. Ja eigenlijk stamt zij — zoals we eerder gezien
hebben (0 .3.3) — uit de geschiedenisopvatting van Schleiermacher en
de Romantiek. Hieraan heeft Windelband zijn opvatting dan ook in
feite ontleend.
Het intuïtionistische aksent, dat deze logika krijgt, heeft echter met
Windelband en Rickert weinig, resp. niets van doen! Het verraadt eerder
de reeds gekonstateerde, Duitsland in deze tijd overstromende literatuur
van neoromantiek en levensfilosofie, de invloed van het antirationele
intuïtiebeginsel van Bergson c .s .! Troeltsch geeft zich aan dit intuïtionisme hoe langer hoe meer gewonnen. Rickert verzet er zich steeds
scherper tegen, hij wil het intuïtief karakter van de historikale begrippen
volledig uitdelgen en ontkennen. Aanvankelijk leeft dit verschil voor
Troeltsch nog weinig. In feite trekt hij Rickerts geschiedlogika naar zich
toe, als hij haar in verband brengt met Bergsons intuïtiegedachte: een
passage die meer van Troeltsch dan van Rickert onthult. (Het genoemde
verschil groeit echter later uit tot een felle diskussie, 6.4).
Man kann sagen, dasz die Geschichtslogik Diltheys und Rickerts manche Ähn
lichkeit mit Bergsons antirationalem Erkenntnisprinzip der „Intuition” hat; die
deutschen Denker suchen nur demgegenüber mit Recht den logischen, abstraktiven und begriffsmäszigen Charakter auch dieses Denkens herauszuarbeiten12.
1 Ges. Sehr. III 32 sq (de laatste kursivering door mij, J .K 1.), cf. III 38. — De fysikale analyse
reduceert de haar toegankelijke ervaringszijden tot laatste atomaire dan wel energetische elementen
en de wetten van hun onderlinge verbinding. Een analoge atomistische reduktie van de historische
werkelijkheid (liefst tot psychische grondelementen — positivisme) is onmogelijk: zij zou niet meer
met het historische van doen hebben.
2 Art. H .Z . 1 1 6 (19 16 ) i i . Deze passage is in Ges. Sehr. III niet zonder reden weggelaten! Een
ander tekstgedeelte, dat de individuele totaliteit omschrijft als „immer noch anschauliche Repräsen
tation unzählicher Einzelvorgänge” , art. H .Z. 1 1 6 (19 16 ) 9, is in 1922 (III 120) m .i. door abusievelijke redaktionele rangschikking juist met Rickerts naam in verband gebracht. Rickerts af
wijzing van het intuïtieve denken hangt rechtstreeks samen met diens konsekwente transcendentele
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'Nevenbegrippen: het unieke, het wezenlijke,
de symbolisering, de zinsamenhang, de gemeenschapsgeest,
het onbewuste, het kreatieve, de vrijheid (3)
Het historisch grondbegrip van de individuele totaliteit impliceert in
Troeltsch’ gedachtengang bepaalde nevenbegrippen. Het eerste is wel
dat van het oorspronkelijke en unieke. Als gebleken is, dat historische totaalverschijnselen niet verklaard kunnen worden uit en herleid tot de
werking van algemene natuurwetten, dan wil dat zeggen, dat zij in hun
feitelijkheid iets oorspronkelijks zijn, iets dat (in een bepaald tijds- en
plaatsbestek) zich heeft voorgedaan, zoals het zich nu eenmaal heeft
voorgedaan. Vandaar — in eerste aanloop — deze kategorie van het
feitelijke, unieke gegeven-zijn, de oorspronkelijke tot-stand-koming. Zo
is bijv. de Renaissancekultuur te beschouwen als een oorspronkelijke
eenheid, d.w.z. als een onherleidbare grootheid, die slechts uit zichzelf
verstaan kan worden.
Hiermee sluit Troeltsch niet uit, dat er zoiets is als „historisch ver
klaren” . Geheel anders dan de fysikalistische verklaring is dit echter een
verklaren in de zin van een navoelend verstaan. Het is een zich inleven in
het gebeurde en in de samenhangen waarin het plaats vond. Het is de in
tuïtieve kunst om aan te voelen, hoe een bepaald kultuurverschijnsel
vanuit zijn oorspronkelijke aanleg en omstandigheden zich zo heeft moeten
ontplooien, als het in feite — volgens de bronnen — geschied is.
In diesem Begriffe der individuellen Totalität... i s t . .. enthalten der Begriff der
Ursprünglichkeit und Einmaligkeit. Das besondere Prinzip liegt in etwas, was man
nicht weiter herleiten und erklären, nur nachfühlend verstehen aber nicht
ableiten kann. Das was man in der Historie ableiten und erklären nennt, ist nur
ein Einfühlen in den Werdevorgang, bei dem man verstehen kann, wie, die
Uranlage und Umstände einmal gesetzt, sich in der Wechselwirkung mit
Umgebung und Bedingungen alles dieses Werden nachempfinden läszt. Aber in
allem steckt doch eine schlechthin gegebene ursprüngliche Setzung (lil 38)1.
geldigheidsfilosofie, die elke realistisch-metafysische intuïtie onmogelijk maakt, zie 6 .4 .1,2 . T.
heeft deze tegenstelling vermoedelijk eerst duidelijk gemerkt aan Rickerts boek uit 1920: Die
Philosophie des Lehens. Vgl. ook Rickerts Die Grenzen p. XXII. T . stelt de zaken scherp: Ges. Sehr.
in (1922) i j 3 sqq1 Op het punt van het navoelend verstaan is T. dank verschuldigd aan Dilthey. Evenals deze onderscheidt
hij enerzijds de natuurwetenschappelijk-verklarende „Experimentalpsychologie” , anderzijds de „ver
stehende, geisteswissenschaftliche Psychologie” . Toch is voor T. de geschiedwetenschap zelf nog
weer van een andere orde dan deze Diltheyaanse psychologie. Dit onderscheid hangt samen met een
nog t.z.t. afzonderlijk te vermelden trek in Troeltsch’ oorspronkelijkheidskategorie: zijn (roman
tische) opvatting van het historisch kreatieve. Vanuit een verborgen levensondergrond ontspringt
er aan de schoot van de geschiedenis nieuw geestelijk leven, dat wel ingaat in de vormen van het
fysisch-psychisch apparaat maar hier toch niet mee samenvalt. De psychologie nu is gebonden aan de
oppervlakteverschijnselen, ook de geesteswetenschappelijke psychologie kan slechts de hier te
vinden „Einbruchstellen” openhouden. (Daarnaast heeft zij voorwaarden en wezen van het historische
verstaan^en invoelen te onderzoeken). Aan de geschiedenis is het echter voorbehouden zin en inhoud
van de historische vrijheidsscheppingen te peilen, cf. Ges. Sehr. III (1922) 34, 39, 6 1, 94.
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Een volgende kategorie is die van het karakteristieke, het wezenlijke. Een
kultuurverschijnsel is immers een veel omvattende totaliteit en nu doet
de formulering van zijn unieke zin beseffen, dat zo’n verschijnsel ge
dragen wordt door mensen van verschillende aard en in uiteenlopende
omstandigheden (bijv. een literaire stijlgroep). Nodig is derhalve niet
alleen zijn afperking in de stroom van het gebeuren, maar ook de aan
wijzing van zijn kern. De wezenlijke eenheidsband, waardoor het wordt
bijeengehouden, dient in een algemeen begrip gevat te worden en toch
ons konkreet voor ogen te blijven. Hier blijkt nogmaals, dat de historische
begrippen intuïtieve begrippen zijn, verbinding van algemene kennis
met konkrete aanschouwing1 .
Versucht man nun aber genauer die darstellende Charakterisierung der Totalität
durch Formulierung eben dieses Ursprünglichen und Anschauung von seiner
Auswirkung zu geben, so kommt man weiterhin auf die Notwendigkeit der
engeren Auslese, die nicht nur den Gegenstand aus dem Flusz der Dinge heraus
schneidet, sondern auch innerhalb des Gegenstandes nur die wesentlichen oder
charakteristischen Züge, sozusagen das vinculum substantiale, betont . . . . Erst
hierdurch erfolgt die Umbildung der historischen Erlebniswirklichkeit zum
historischen Begriff. Er ist ein Allgemeinbegriff mit verbleibender konkreter
Anschaulichkeit, der ganz naturgemäsz auf einer Verbindung von Sachkenntnis
und Intuition beruht (III 39 sq).

Het wezensbegrip, dat de kern van de individuele en bovenindividuele
samenhangen van de geschiedenis logisch poogt te vatten, brengt de
denkkategorie met zich mee van de symbolische representatie. Elk wezenlijk
kenmerk dat aan een bepaald gebeuren wordt toegekend, is nl. een
algemene karakteristiek, staat voor duizend duidingen en details.
Zelfs bij benadering is niet aan te geven, hoeveel implikaties en associaties
in de symboliserende begrippen van de geschiedschrijver (als hij spreekt
van demokratie, militaire diktatuur etc.) verscholen liggen en in de
fantasie van hoorder of lezer worden opgewekt12.
In diesem Begriffe des „Wesentlichen” steckt nun aber mit der Auslese zusammen
auch der der Vertretung, indem die charakteristischen Züge eine Masse von mit
ihnen nach allgemeiner Erfahrung oder durch intuitive Phantasie gegebenen
Folgerungen und Auswertungen zugleich mit vertreten müssen, die höchstens in
1 Hier wordt bevestigd, wat eerder reeds duidelijk werd (4.6.2), dat het wezenlijke in de ge
schiedenis niet kan samenvallen met het puur geestelijke en ideële. De historische begrippen ver
wijzen naar levende mensen en konkrete situaties als natuurlijke bedding van de geestesstroom,
voor T . een reden te meer, om vast te houden aan de aanschouwelijkheid van het begrip, Ges.
Schr. III (1922) 40.
2 In dergelijke „Vertretungsbegriffe” (min of meer verwant aan Rickerts en Webers type- of
ideaaltypebegrip), spitst zich de intuïtie, takt en scholing van de historikus toe. M.n. in de grote
historische synthesen zijn ze onmisbaar door hun omvattende kracht. Rankes Epochen, Hamacks
Wesen des Christentums e.d. zijn komplete aaneenschakelingen van symbolen. In zulke symbolen
wordt het historisch wezenlijke met een enkele greep gepakt en gepresenteerd.
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Beispielen veranschaulicht, niemals in ihrer wirklichen Masse auch nur annähernd
wiedergegeben werden können. Diese Fähigkeit der Vertretung unzähliger
Einzelheiten durch die sie in sich enthaltenden charakteristischen Züge ist die
unerläszliche Voraussetzung jeder historischen Darstellung, das Wesen der hier
herrschenden Allgemeinbegriffe und das Gegenstück der analogen Leistungen,
die der ganz andersartige naturwissenschaftliche Gesetzesbegriff leistet (III 40).

Het wezenlijke is anderzijds slechts houdbaar te bepalen door een ver
wijzing naar de zineenheid, die binnen een dergelijke kulturele samen
hang elkeen bewust of onbewust doordringt en door anderen navoelend
wordt verstaan. De bedoelde immanente zin kan positief, maar ook
negatief zijn (b.v. de zin van een dekadentietijdvak).
Fragt man nun aber schlieszlich, wie jenes die anschauliche Abstraktion und
Symbolbildung bestimmende Wesentliche oder Charakteristische selber bestimmt
werden könne, so ist das nur möglich durch die Hinweisung auf eine Wert- oder
Sinneinheit, die der jeweiligen Totalität für ihr eigenes Bewusztsein immanent ist
und die wir freilich nur vermöge unserer eigenen Fähigkeit der Wert- und
Sinnempfindung erfassen können . . . . Dabei ist das Wort „Sinn” nicht als
bewuszte Zwecksetzung, sondern als vielleicht noch völlig unbewuszter Triebund Bedeutungszusammenhang gemeint. Es ist zugleich rein formal verstanden
und braucht gar nicht jedesmal einen positiven Sinn und Wert zu bedeuten
(III 42).

We komen hier op een uiterst aangelegen punt in Troeltsch’ geschiedlogika. Is de logische opvatting van het historische als waarde-eenheid
(een opvatting die het centrale aanhechtingspunt voor Troeltsch’ kultuurethiek zal blijken te zijn) niet in wezen bij Rickert blijven stilstaan? Dit
is bepaald niet het geval. Aanvankelijk (1 91 6) probeert hij zelfs de
selektieve opvatting van historische dingen als waarde-eenheden geheel
overboord te zetten! Wat schuilt hier achter?
Wij hebben reeds aangestipt, dat het historisme Rickerts filosofie van
zgn. absolute formele waarden grondig is gaan ondermijnen. F.n niet
alleen haar! Aan deze waardefilosofie had Rickert zijn geschiedenislogika
(inzake de eigen-aardigheid en objektiviteit van de geschiedenis) ver
nuftig vastgehaakt. Hierdoor was echter ook de geschiedenislogika op
een hellend vlak geraakt. Wat stond Troeltsch nu te doen? Het is zijn
opzet geweest, de neokantiaanse waardefilosofie prijs te geven en de
geschiedlogika hiervan los te koppelen en te redden. De vraag is echter,
hoe? Troeltsch rangeert zijn begripsleer in een nieuw spoor door te
menen, dat deze begrippen zich in en voor alles te legitimeren hebben
vanuit de hebbelijkheden van de historische stof.
Hij weerspreekt hiermee de opvatting van Rickert, als zou het uit
eindelijke selektiebeginsel en daarmee de objektieve grondslag van de

geschiedwetenschap gelegen zijn in het formele systeem van apriorische
waarden. En nu kom ik op de bewuste poging van 1916. Troeltsch heeft
in eerste instantie gesuggereerd, dat de typisch historische feiten geselekteerd worden m .b.v. de kategorie van het historisch „Wirksame”.
Historisch zouden niet die gebeurtenissen zijn, die korresponderen met
een bepaald waardebeginsel van het zg. transcendentele Subjekt, doch die
welke — afgezien van haar eventuele waarderelevantie — in het voor
handen geschiedproces zelf naar voren springen door haar grote invloed
of verreikende gevolgen.
Das System der Werte (ist) tatsächlich in den Arbeiten der Historiker gar nicht
das Ausleseprinzip. Das ist in Wahrheit überhaupt nicht streng zu bestimmen
und wird in der Praxis wesentlich bei dem historisch Wirksamen liegen, einerlei
ob dieses Wirksame einem apriorischen Kulturwert entspricht oder nicht1.

Deze passage heeft Troeltsch later evenwel teruggenomen123. De reden is
niet onbekend. Troeltsch schrijft n.l. in 19183, dat men met het beginsel
van de historische „ Wirksamkeit” niet klaarkomt. Zonder meer zou zij
immers een bloot natuurlijke of psychologische kausaliteit kunnen voor
stellen en die kant wil Troeltsch met zijn geschiedenisbegrip uiteraard
niet uit. Het is de historikus begonnen om veroorzakingen waaraan
betekenis valt toe te kennen! Het gaat om het „werkzame” , jazeker maar
dan als jaktor van waarde-verwerkelijkingen. De geschiedenis is dus toch
een weefsel van waarde-eenheden, van waarde-eenheden die op de
een of andere manier door ons nagevoeld en verstaan moeten worden.
Der historische Gegenstand . . . bleibt auch in seinem Sinngehalt immer zunächst
ein Ding für sich und wird nie zu einem bloszen Ding für uns. Wenn man um
deswillen geglaubt hat, jenes Wesentliche stets blosz im Tatsächlich-Wirksamen
oder dem Dauernden suchen zu müssen und damit die Idee des Wesentlichen
wieder auf rein kausal-psychologischen Boden zurückzuführen, so ist eben das
„Wirksame” selbst in der Hauptsache auf seine Bedeutung für Sinn- und W ert
verwirklichungen zurückzuführen, sogar wenn es ein rein äuszerer Vorgang wie
Erdbeben, Hungersnot, Epidemien wäre4.

Beslissend is, dat Troeltsch na deze uiterste tegenoverstelling niet is
1 Art. Lieber Maszstäbe zur Beurteilung historischer Dinge, in: H .Z. 1 16 (19 16 ) 23, cf. p. 9. — Wellicht
zijn hier invloeden van Eduard Meyer en Georg Simmel, die de kategorie van het „Wirksame”
eveneens hebben voorgestaan, cf. G. Simmel, Probleme der Geschichtsphilosophie 184 sqq.
2 In Ges. Sehr. III (1922) i£ i is zij weggelaten.
3 Misschien geschiedt dit o.i.v. Max Weber, die reeds tien jaar tevoren Ed. Meyers kategorie van
het „Wirksame” bekritiseerd had, Ges. Sehr. III (1922) 43 noot. Kritiek op deze kategorie kwam
trouwens ook van de zijde van Rickert, Grenzen der naturwiss. Begriffsbildung 433 sq en Kulturwissen
schaft 93 sq.
4 Ges. Sehr. III 4 3; alleen de eerste zin en het derde en vierde woord van de tweede zin is in 1922
toegevoegd. Zie ook nog de kritiek van T. op Bechers selektiebeginsel van de „toereikende grootte” ,
art. Die Geisteswissenschaften, in: Schm. Jb. 46 (1922) 38 sqq.

3H

teruggevallen in Rickerts waardefilosofie. Noch de idee van de transcendenteel-logische „Gegenstandserzeugung” , noch haar verbinding met
het kentheoretisch waardenapriorisme acht hij acceptabel. De idee van
waarde-eenheid ontspringt (evenals de individualiteitskategorie) aan het
denkverkeer met de historische levenswerkelijkheid zelf. Ongetwijfeld
is het historikale denken voor Troeltsch nog steeds een autonome logische
instelling en vormgeving. Hij meent echter, dat de kategorieën aan
sluiting weten te vinden bij de geledingsmogelijkheid die in de zaak
zelf gelegen is1 . Hieruit wordt eerst naderhand en dan nog met de
grootste moeite een niet-aprioristische waardetheorie gedestilleerd.2
Van deze kentheoretische achtergronden terug naar de logika van de
geschiedenis. Aan de grondkategorie van de individuele totaliteit heeft
Troeltsch nog andere begrippen vastgeknoopt3. Allereerst dat van
gemeenschapsgeest en individuele persoon, van „Gemeingeist” en „Einzelgeist”,
dialektisch oerfenomeen in de geschiedenis. Enerzijds is er de antinomie
van het historische levenstotaal en de wisselwerking van zijn leden tegen
over elkaar en het geheel. Anderzijds is er de alles doorgloeiende geesteseenheid, waarin de enkelingen verbonden zijn. Ook hier toont Troeltsch’
geschiedlogika haar romantische achtergrond. Het is de romantische op
vatting van het universele als de zineenheid van al het individuele, en van
het individuele als de differentiëring van de algemene zin4.
In der zusammengesetzten Natur des Begriffes solcher individueller Kollektivi
täten oder Totalitäten liegt eben deshalb eine starke Spannung zwischen dem
Allgemeinen und Besonderen, zwischen dem Gemeingeiste und den Einzelgeistern,
Gesellschaft und Einzelpersonen, objektivem und subjektivem Geiste. Das ist
infolgedessen das durchgängige schwierigste Problem aller Historie . . . . Hier
findet ein fortwährendes Hin- und Widerspiel . . . statt, ein dialektisches
Verhältnis, wenn man unter diesem die Einheit des Widerspruchs versteht . . . .
Es ist ein Urphänomen der Historie . . . . ln ihm hat alles Universale einen
Bezug auf das Individuum und alles Individuelle einen Bezug auf das Universale,
wobei unter dem Universalen die Sinneinheit der gerade den Gegenstand bil
denden Totalität zu verstehen ist5.

Romantisch is ten diepste ook een ander begrip, dat naar zijn inhoud
1 Ges. Sehr. III (1922) 34.
2 Bij ontstentenis van een universeelgelclig waardenbewustzijn zal vooral moeite geven de vraag
naar de mogelijkheid van het verstaan van de historisch-immanente zin en hieraan annex (aangezien
ons zinverstaan met onze eigen waardeopvattingen pleegt te verschuiven) de vraag naar de objektiviteit
van het historikale denken, zie £.3 e.v. .
3 Toch heerst hier geen systeemdwang. Zo kan T. geschiedkategorieën als van de zinsamenhang,
het onbewuste, het symbolische en de bovenindividuele gemeenschap evenzeer benaderen vanuit
het ontwikkelings- als vanuit het individualiteitsbegrip, Ges. Sehr. III 54 sq, 46 en III (1922) 42,
6£7 sq4 T. herinnert hier zelf aan Schleiermachers leer van de „nur jeweils nach der einen oder anderen
Seite überwiegende Mischung des Universalen und Individuellen” , ook aan Tönnies’ Gemeinschaft
und Gesellschaft, Ges. Sehr. III (1922) 46.
5 Ges. Sehr. III 44, slotzin uit 1922.

dan ook rechtstreeks aansluit bij de voorstelling van de historische ge
meenschapsgeest, ja daarin ondersteld mag heten: het begrip van het
onbewuste1 . Ook hier gaat het om een typisch historische, niet om een
psychologische notie, om een kategorie die samenhangt met de dialektiek
van enkeling en gemeenschap. Als verenigingspunt van ontelbare indivi
duele bewustzijns en schatkamer van de traditie is de gemeenschapsgeest
nl. altijd meer dan de som van alle aktuele individuele bewustzijns
inhouden. Bij alle bewuste besluitvorming wordt de individuele mens
door sluimerende herinneringen en nauwelijks besefte onderstellingen,
tendenzen en instinkten omstuwd. Het doorsnee-handelen geschiedt
nimmer in vol bewustzijn van zijn onderstellingen en implikaties. Het
zijn uitsluitend de leiders, dichters, profeten en zieners, die de geest
van het geheel of de ontwikkelingstendens in de geschiedenis op het
moment zelf bevroeden en dan ook bewust gestalte kunnen geven.
Der Begriff eines Gemeingeistes ist nun freilich nur möglich unter Zuhilfenahme
eines weiteren grundlegenden Begriffes der Historie, des Begriffes des Unbewuszten.
Der aus tausend individuellen Handlungen zusammenrinnende und wieder sie
durch Tradition und Vererbung bestimmende, in seinen ersten Anfängen über
haupt kaum auihellbare Gemeingeist setzt ein Bewustsein auszerhalb des aktuellen
Bewusztseins des Individuums voraus, ähnlich wie das Individuum selbst in dem
Wunder des Gedächtnisses ein auszeraktuelles Bewusztsein voraussetzt. Aber
auch von dem Begriffe der Entwicklung aus, von der sich erst allmählich klären
den Durchsetzung und Tragweite der Tendenzen oder Strebungen aus wird der
Begriff unvermeidlich (111-1922-46!.

Aan deze eminente vernieuwers wordt zichtbaar, dat de geschiedenis niet
te verstaan is zonder de kategorie van het nieuwe, het scheppende. Dit
kreatieve element is eigen aan héél de geschiedenis, kumuleert echter in
de verrassende daden van grote historievormers. Nochtans doorbreken
dezen de oorzakelijkheid in de geschiedenis niet, aksentueren haar juist
in haar eigensoortigheid! De historische oorzakelijkheid is niet natuur
wetenschappelijk uit te meten in de equivalentie van oorzaak en gevolg,
slechts te verstaan en na te voelen in intuïtieve schifting van uiterlijke
gelegenheidsoorzaken en innerlijke gronden.
Zweifellos sind alle Einzelmenschen dem überindividuellen Zusammenhang
einverleibt . . . , aber es bleibt dabei wie im ganzen so im Einzelwesen ein Moment
der Originalität___Diese persönliche Originalität hat nun aber jene Kraft um
wandelnder und bestimmender Einflüsse auf das Ganze . . . , die wir vor allem in
ihrer überraschenden und unberechenbaren Produktivität beobachten. Es ist
das Element des Schöpferischen . . . (III 48).
1 T. herinnert aan Hegels onderscheid van het „An-sich-Seiende” en „Für-sich-Seiende” , dat
elkaar nagenoeg nooit dekt. — Deze passage over het onbewuste (III 46, 47) is overigens eerst bij
de eindredaktie (1922) toegevoegd, toen T. nog op een geheel andere wijze bij de idee van het
onbewuste geïnteresseerd werd, zie 6.4 en Ges. Sehr. III (1922) 67 £.
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Het is deze kategorie van het kreatieve als de (uit een natuurlijke of dia
lektische wet) niet afleidbare en toch in kontinuïteit met het voorgaande
te vatten zindynamiek, waarin Troeltsch de c r u x van de geschiedlogika
ziet liggen. Toegespitst als zij is op kausale inadekwatie, nieuwheid en
werkelijkheidsvermeerdering, moet zij irrationalistisch lijken in de ogen
van wie de natuurwetenschappelijke begripshantering (m.b.v. de be
ginselen van kausale equivalentie, kwantitatieve vergelijking en grootst
mogelijke identiteit) voor de enig mogelijke denkvorm houdt. Heeft
echter de historika haar eigen redelijk recht, dan moet ons logikabegrip
zodanig worden u i tg e b o g e n , dat er plaats is voor de kreativiteitskategorie1 .
Der Rationalismus der Naturwissenschaften geht auf die möglichste Identität,
das Verständnis der Historie auf die unerrechenbare Neuheit und Tatsächlichkeit
der Produktion. Will man den Begriffder Rationalität aufdaserstere einschränken,
dann ist die Historie irrational . . . . Will man das also nicht, so musz man den
Begriff des Logischen so erweitern, dasz er das zweite mit in sich aufnimmt. Hier
liegen die gröszten Schwierigkeiten aller Logik . . . (111 49).

ln deze kategorie is die van de v r ijh e id vervat. De kracht en verwerkelijkingskans van alle kreatieve ontwikkelingen staat en valt met de vast
beradenheid van de wil zichzelf tegen alle weerstand in door te zetten
en uit te drukken. De vrije wil is voorrationele grond en onlosmakelijk
ingrediënt van alle historische waarde-scheppingen. De geschiedenis is
het gebied waar de vrijheid zichzelf verwekt en verwezenlijkt in haar
scheppingen, waar de persoonlijkheid leven en gestalte krijgt.
In diesem Begriffe (seil: des Schöpferischen) ist dann weiterhin auch derjenige
der Freiheit im Willkürsinne eingeschlossen, den man mit Recht immer für eine
Eigentümlichkeit des historischen Gebietes gehalten h a t ---- Er kann nur be
deuten, dasz in dem Kampf der aufstrebenden originalen und schöpferischen
Tendenzen . . . die Stärke des Neuen abhängig ist von seiner Selbstzusammenfassung
und Selbstdurchsetzung . . . , von seiner Entscheidung für sich selbst gegen alle
abdrängenden Kräfte (III go)12.
1 Van Peursen spreekt niet onaardig van de noodzaak tot „ontgrendeling” van het logisch operationele
waarheidsbegrip. Hij beroept zich terzake op de dialektische logika, op Gonseth en Bergson; C. A.
van Peursen, Waarheid en de taal der wetenschap io sq. — Naderhand geeft T. een verduidelijking
(red. 1922). Men kan zich z.i. op natuurwetenschappelijk standpunt plaatsen, doch ook op het
standpunt van de „évolution créatrice” . Vanuit het eerste is de geschiedenis onbegrijpelijk. Vanuit de
laatste is de korporele natuur en het natuurwetenschappelijk denken iets vreemds en verstards.
Men staat dan op de geschiedlogische lijn van romantisch idealisme en levensfilosofie (al is deze
m.n. bij Bergson nauwelijks uitgewerkt in typisch historische zin). Volgens T. zijn beide standpunten
mogelijk, beide zijn relatief (nader 6.3.2 en Ges. Sehr. III-1922-49 sq).
2 De vrijheid is noch een karakterologisch gegeven, noch een intelligibel „Ding an sich” , doch
een ondoorgrondelijke zelfschepping, Ges. Sehr. III (1922) go. — Het woord „W illkür” be
tekent hier niet Ios-bandigheid. In de lijn van romantisch-idealisme èn levensfilosofie houdt
vrijheid voor T. immers in: instelling in de geestesgang of levensbeweging of ook gedrevenheid uit
innerlijke ideële noodzakelijkheid (Ges. Sehr. III 79 en III-1922-222). — Deze vrijheid als innerlijke
noodzaak binnen de zinverbanden van de geschiedenis is overigens voor T . een vrijheid ten over
staan van het toevallige, d.i. wat van buiten komt en de innerlijke zindynamiek weerstreeft, zo
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Het historische ontwikkelingsbegrip (4)
Bedacht moet worden, dat het konstitueren van de historische „Gegen
stand” (m .b.v. kernbegrippen als individualiteit en zintotaliteit) een
voorlopige, saamvattende abstraktie is: de „Gegenstand” (bv. Oudheid,
Renaissance, Reformatie) wordt als een min of meer rustend geheel
genomen. In werkelijkheid is hij echter een dynamisch gebeuren, bovendien
opgenomen in de dynamiek van nog omvattender processen. Zo kan men
niet stil blijven staan bij het grondbegrip van de historische individualiteit,
het voert ons naar het tweede grondbegrip, dat van de historische ontwik
keling, door Troeltsch wel de kern van alle historische logika genoemd1 .
In Wahrheit bewegt er (seil: der historische Gegenstand) sich ununterbrochen
in sich selbst und im Verhältnis zu anderen Gegenständen. . . Derart bringt der
Grundbegriff der historischen Individualität den des kontinuierlichen Werde
zusammenhanges mit sich oder, wie man heute meist zu sagen pflegt: der Ent
wicklung (III 54).
Der Kern aller historischen Logik ist nun aber der historische Entwicklungsbegriff2.

Nevenbegrippen: zinkontinuïteit, idee,
tendens en tijdsduur (3)
Wat verstaat Troeltsch onder historische ontwikkeling? Uiteraard niet
enkel en allereerst de psychologische oorzakelijkheidsbewegingen, die
zich voordoen binnen iedere ontwikkelingsamenhang. Zelfs niet in eerste
aanleg de historisch-kausale (d.w.z. individueel-kausale) scheppingen
van grote historievormers, die vanuit een verborgen ondergrond door
breken. De historische ontwikkeling is voor alles een waardeontwikkeling, een zinkontinuum. Een historisch objekt is niet alleen in
licht hij toe (red. 1922, doch vgl. reeds art. Die Bedeutung des Begrijfs der Kontingenz, in: Ges. Schr.

II-1 9 10-776). Het gros van alle handelingen wordt nl. — bij verslapping van het vrijheidsstreven —
door oppervlakkige motieven en uitwendige oorzaken, d.w.z. door het toevallige bepaald. Toe
valligheden zijn i.h.a. te verstaan als kruisingen van ongelijksoortige wetssystemen, t.w . 1. kruisingen
van verschillende zinsamenhangen (met als mogelijk gevolg renaissance, vervlakking of verstikking),
2. het samentreffen van kuituur- met natuursamenhangen (geboorte/dood van een genie, rampen
etc.), 3. koïncidenties van natuurkausale komplexen met indirekte invloed op de geschiedenis
(bevolkingsexplosie annex misoogst etc.). Kreatieve vrijheid is dan ook plastische beheersing van
dergelijke natuurlijke en kontingente krachten. Men zou het toevallige kunnen elimineren door het
een onontbeerlijk middel voor kultuurprogressie te noemen (vgl. Toynbees idee van „challenge and
response” — J.K l.). T. beseft echter dat met deze suggestie in elk geval de grenzen der geschied
wetenschap en -logika verre zijn overschreden, Ges. Schr. III (1922)
sqq.
1 Uit het bovenstaande en wat volgt wordt begrijpelijk, hoe Kiekens ontwikkelingsbegrip |(meer
nog dan diens individualiteitsbegrip) bij T. de felste tegenspraak heeft uitgelokt. Tegengesteld aan
T. neemt Rickert zijn standpunt in het historisch individualiteitsbegrip, dat slechts (!) van het
simultane tot het suksessieve uitgebreid dient te worden om het beoogde ontwikkelingsbegrip te
verkrijgen, aldus H. Rickert, Die Grenzen der naturwiss. Begrijfsbildung 429 (zie 3 .3 .1) .
2 Art. Die Logik des historischen Entwickelungsbegriffes, in: K. St. 27(1922) 265. Het is echter bij nadere
bezinning t.p.v. Ges. Schr. III (1922) 6^7 weer weggelaten. Dat kan niet bevreemden, als men
bedenkt, dat hij in 1922 juist doende is een radikaal individualisme te bepleiten (zie hfdst. VI)!
318

zichzelf als zin-verbonden te verstaan, maar ook in zijn betrekking tot en
beweging naar omringende historische objekten.
Het waarom van deze gedachte is duidelijk. Indien reeds de eenheid
van de historische totaliteit slechts in een zin- of waarde-idee kan worden
samengevat, dan a fortiori dat wat een proces van dynamisch streven
blijkt te zijn. Daarom ook spreekt men volgens Troeltsch terecht van
historische ideeën of tendenzen, d.w.z. van (wederom intuïtief te vat
ten!) te le o lo g is c h e z i n b e w e g i n g e n , te onderscheiden van abstrakte, mecha
nische oorzakelijkheidsbewegingen1 .
Die Vorgänge innerhalb eines solchen Ganzen (seil: Entwicklungsganzen) sind . . .
für das historische Denken nicht einfach durch kausale Einzelbeziehungen der
verschiedenen psychischen Vorgänge bestimmt, aus denen dann die schöpferischen
Setzungen als besondere Zusammendrängungen und Erschlieszungen hervorgehen
mögen. Vielmehr erscheinen die rein kausalen Vorgänge zugleich durchwaltet
und bestimmt von einer in ihnen sich auswirkenden Sinneinheit oder Tendenz . . . .
Es sind die sogenannten historischen Ideen, z.B. das Christentum, die Renaissan
ce, der Kapitalismus, der Feudalismus usw. (III {4).

Troeltsch brengt dit onderscheid tenslotte nog in verband met de tijds
opvatting van H e n r i B e r g so n 12 3. Er is een abstrakt-natuurwetenschappelijke
en een zg. k o n k r e e t - h i s t o r i s c h e t i j d . Het eerste is aan ruimtelijke ver
houdingen georiënteerd: de tijd is verbrokkeld tot onderling af te per
ken, meetbare tijdsafstanden. In de geschiedenis wordt de tijd echter
gezien als een vlietende stroom, waarin scheidingen noch metingen meer
mogelijk zijn, waarin verleden, heden en toekomst elkander wederkerig
in scheppende ontwerpen bepalen en temporele zineenheden nog slechts
in grote en gewaagde omtrekken te markeren zijn, kortom als een
werkelijk beleefde duurs.
1 Wel kan er ook een natuurlijke oorzakelijkheid in de geschiedenis worden opgemerkt. Psycho
logisch-kausale analyses hebben echter haar grenzen, enerzijds omdat het psychologisch oorzakelijkheidssysteem vanuit de geest doorbroken kan worden, anderzijds omdat historische ontwikkelingen
de grootst mogelijke uitbreiding kunnen verkrijgen: Totaalgebeurtenissen als de westerse kultuurontwikkeling of de geschiedenis van het Christendom kunnen wij niet anders dan schouwend, als
zinkontinua, overzien. De psychologische oorzakelijkheidsrelaties zijn telkenmale oppervlaktever
schijnselen aan de zinvolle ondergrond van het gebeuren. De grote geestestendenzen reiken als
zinsamenhangen boven het begrip van natuurlijk-mechanische en zelfs van individueel-historische
beïnvloedingen uit, Ges. Sehr. III (1922) £9 sq.
2 De verwijzing naar Bergson, Ges. Sehr. III $7, is van 1922. Doch ook Ges. Sehr. III (19 18 ) 24
wijst T. op Bergsons onderscheiding van mathematisch en genetisch-historisch denken en haar
betekenis voor de geschiedenislogika en in 19 16 zegt hij reeds: „Von Bergsons Theorie kommt aber
allerdings für mich seine Unterscheidung der chronometrischen Zeit von der realen Dauer sehr in
Betracht” , art. Ueber Maszstäbe, in: H .Z. 116 (19 16 ) 6.
3 Wel beseft T. dat deze „konkrete” tijd (evenals Hegels „konkrete” geschiedenis) resultaat is van
historisch abstraheren, evenals de chronometrische tijd uit natuurwetenschappelijke abstrakie
resulteert. Dat T . desondanks van „konkreetheid” gewaagt, hangt hiermee samen, dat de historika
de gegeven werkelijkheid althans in haar individuele verscheidenheid en met haar individueel ver
loop overeind laat en daarmee een grote mate van aanschouwelijkheid en „Wirklichkeitsnahe”
behoudt, Ges. Sehr. III (1922) 30.
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Und dieser Unterscheid führt ganz zuletzt in die Tiefe eines verschiedenen Zeit
begriffes, der dem naturwissenschaftlich erfaszten und der dem historisch erfasztcn
Werden zugrunde liegt . . . . Die historische Zeit . . . bedeutet einen Flusz, an
dem nichts abgegrenzt und vereinzelt ist, sondern alles ineinander übergeht,
Vergangenes und Zukünftiges gleichzeitig ineinandersteckt, jede Gegenwart
zugleich Vergangenheit und Zukunft in produktiver Weise in sich trägt und eine
Messung überhaupt nicht möglich ist, sondern nur Zäsuren, die mehr oder
minder willkürlich nach Sinnzusammenhängen und groszen Sinnwandlungen ein
gelegt werden (111 j6 sq).

Bergson en de Neoromantiek (6)
Nog een enkele opmerking ter afronding van deze geschiedenislogika.
Wij hebben kunnen konstateren, dat zij in haar individualiteits- en totaliteitsopvatting een sterk neoromantische achtergrond heeft1 . Wel heeft
Troeltsch hierin t.g.v. zijn sociologische studies de realistische en
sociaal-strukturele komponenten aanmerkelijk verzwaard, doch dit heeft
de bijzonderheid van de historische individualiteiten alleen maar kunnen
aksentueren. Ook de idee van de historische ontwikkeling als een teleo
logische dynamiek en differentiatie uit verborgen ondergrond heeft haar
oorsprong in de romantische geschiedenisbeleving. Toch levert de ontwikkelingskategorie juist in dit verband een ernstige moeilijkheid op.
Troeltsch krijgt moeite met haar universalistische uitbuiging tot een
wereldhistorische ideeënevolutie. De sociologie heeft hier — bij wijze
van spreken — averechts gewerkt, zij heeft de ontwikkelingsgedachte
verzwakt. Het wordt de vraag, in hoeverre de geschiedenis nog uit de
drijfkracht der idee verstaan kan worden. Haar teleologische betrokken
heid op een absoluut waardensysteem verwerpt hij thans te enen male.
Kortom, het mag niet bevreemden, dat Troeltsch’ geschiedlogika vooral
naar de zijde van de ontwikkelingskategorie zich opent voor nieuwe
denkbeelden, m.n. die van Bergson. Het geheimzinnig verbond van
romantisch individualisme en idealistisch evolutionisme zet zich om in
een bondgenootschap met het irrationalistisch evolutionisme van de
levensfilosofie. Troeltsch’ individualiteitsidee verbindt zich met Bergsons
gedachten van scheppende evolutie, intuïtie en werkelijke duur.
Toch mag ook de afstand tussen Troeltsch en een denker als Bergson
niet onderschat worden. Diens „évolution créatrice" is niet bepaald een
ideële teleologie, zij heeft m.n. op het gebied van de geestesgeschiedenis
geen duidelijke geledingsmogelijkheden (Troeltsch’ immanente waardeideeën). Voorts is Bergsons „intuition” (die mèt de „intelligence” aan
1 Ik gebruik de term „neoromantiek” ,waar en voorzover het romantisch denken zijn banden met
het idealistisch rationalisme heeft geslaakt.
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het bewustzijn zou ontspringen doch niet op de diskontinue materie maar
op het scheppend leven zou zijn aangelegd) geen specifiek historikale
kategorie, een kategorie die zineenheden vermag te vatten. Tenslotte is
ook zijn begrip van de tijd als „la durée réelle” niet typisch historisch,
eerder psychologisch van aard: de innerlijk doorleefde tijdsduur tegen
over de ruimtelijk gestruktureerde zonnetijd. Deze verschillen zijn niet
van belang ontbloot1 . Eerst vanuit de historisch gekwalificeerde logika
ziet Troeltsch een weg naar de ethiek.

£ .3

DE

E T H IE K

De twee negatieve vormen van historisme (1)

De geschiedenislogika is voor Troeltsch in tweeërlei opzicht van be
tekenis. Enerzijds is zij een afgrendeling van de begripsexpansies van het
naturalisme123, anderzijds is zij een toegangspoort tot de ethieks. Dat de
begripsbepalingen van het naturalistisch denken kunnen worden inge
perkt, is voor het historisme van de grootste betekenis. Het naturalisme
heeft nl. steeds weer op een of andere manier gepoogd de geschiedenis
deterministisch te herleiden tot laatste elementen, analoge reeksen of
algemene (al of niet dialektische) wetten. Men denke aan de positivis
tische, „völkerpsychologische” en marxistische geschiedbeschouwingen!
Daar gaat het ontegenzeglijk ook om historistische geschiedbeschouwin
gen, doch het is dan een historisme van slecht allooi. Het is in meerdere
of mindere mate een naturalistisch historisme, dat in zijn konsekwentste
vormen de vrije wil en alle ethische ideaalvorming logisch onmogelijk
maakt en onder het gehesen zeil van strenge wetenschappelijkheid recht
streeks aankoerst op het relativisme. Reeds in zijn logisch-theoretische
grondslagen blijkt het echter onhoudbaar te zijn.
Wir sind vom schlechten Historismus genesen, der zum gröszten Teile . . . eine
miszverstandene Angleichung der Historie an die Einzelelemente, Allgemein
1 De achtergrond van deze verschillen is metafysisch. T . houdt nog steeds vast aan de uit het
idealisme afkomstige dualiteit en dialektiek van natuur en geest, hoezeer zij ook is verzwakt en
ingeperkt, zie 5 .4 .1 en Ges. Schr. III (1922) 659, 49 sq.
2 Tennekes, die onlangs opmerkelijke parallellen heeft blootgelegd tussen het zg. kultuur-relativisme
in de amerikaanse kulturele anthropologie (Herskovits e.a.) en het historisme — ik vermoed
overigens, dat het historisme deze stroming ook reëel beïnvloed heeft via denkers als Peirce en
Weber — , weerlegt dit relativisme met de verwijzing naar bepaalde ethische waarden die in alle
kuituren zouden zijn terug te vinden, vooral omdat het sociale substraat zulke waarden „suggereert
en zelfs dicteert” (Cultuurrelativisme 62). De vraag van Troeltsch zou m .i. zijn, of gedikteerde waar
den, waarden die door de natuurlijke leefsituatie zonder meer worden opgedrongen, nog ethisch
kunnen heten.
3 In de grondbegrippen van de historische „Gegenstand” en ontwikkeling ziet T. een zelfstandig
tegengewicht tegen de overeenkomstige begrippen van de fysika, die van de atomaire elementen en
wetmatig gedetermineerde reeksen-vorming, Ges. Schr. III (1922) 6 1.
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gesetze, Reihenbildungen und Notwendigkeiten der Naturwissenschaften war.
Der Fluch des naturalistischen Determinismus, mit dem er geschlagen war . . . ,
ist gelöst (III 67)1.

Anderzijds schiet de geschiedfilosofie zeker óók tekort, als zij met een
specifiek historische kategorieënleer zou willen volstaan. Volgens deze
opvatting zou de geschiedeniswetenschap de inhoud van de historie aan
het licht dienen te brengen, de geschiedfilosofie daarnaast haar logische
onderstellingen, that’s a ll! Dat de filosofie uit een en ander ook nog
ethische gevolgtrekkingen zou willen maken voor heden en toekomst,
heet hier onwetenschappelijk. Troeltsch echter acht deze volstrekte
scheiding van geschiedfilosofie en ethiek onaanvaardbaar.
Zouden de historici uit een oogpunt van wetenschappelijke objektiviteit de band met de laatste werkelijk willen doorsnijden, dan zouden er
als gevolg enorme kompilaties van geschiedenissen ontstaan, steriele
opeenhopingen van kritisch gezuiverde stof zonder kontakt met het
geleefde leven. Interesse zou deze materie dan nog slechts kunnen wekken
door haar étalering in brede panoramische beelden. Hiermee staan we
voor de tweede vorm van negatief historisme : het estheticistisch historisme.
Men vindt het bij vele romantiserende denkers; grootmeester op dit
wapen is voor Troeltsch de franse geschiedschrijver Ernest Renan. Dit
historisme maakt de geschiedenis tot een schouwtoneel van schoonheidsgenieting, tot een kaleidoskoop van passieve kontemplatie. Het ver
lustigt zich in het spel der verschijnselen, het weet alles met milde
ironie te begrijpen èn te vergeven. Het betekent ondertussen een dodelijke
verlamming van de zedelijke wil en inspanning. Het leidt m .a.w. al
evenzeer tot onbegrensd relativisme!
Solche rein kontemplative Geschichtsbetrachtung (ist) etwas Widernatürliches
und Widersinniges. Sie führt von einer anderen Seite zu dem vielberufenen
schlechten H istorism us..., insofern er nämlich unbegrenzter Relativismus,
spielerische Beschäftigung mit den Dingen, Lähmung des Willens und des
eigenen Lebens ist (III 68)12.

Dit relativisme moet worden uitgebannen. Op ethisch-metafysische en
logisch-kentheoretische gronden is de formalistisch gekortwiekte ge
schiedfilosofie van de hand te wijzen. Het zedelijke gevoel en de aktieve
levenswil zoeken zin en doel in de geschiedenis, gedragen als zij worden
door de metafysische grondovertuiging, dat het levensproces niet ijdel
is (^.4.2). Ook het theoretisch denken moet uiteindelijk wel tot de
1 Hoe weinig omlijnd en dogmatisch T . over het historisme spreekt en oordeelt, blijkt hieruit, dat
het woordje „schlechten” hier en in het volgend citaat eerst in de redaktie van 1922 is toegevoegd.
2 Het was vooral dit steriel wetenschappelijk en estheticistisch historisme, waartegen Nietzsche
in Vom Nutzen und Nachteil der Historie van leer trok, F. Nietzsche, Werke I 243 sqq en 247 sqq.
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konklusie komen, dat de formele geschiedfilosofie (zowel in haar individualiteits- als ontwikkelingsbegrip) ethische en materiële implikaties heeft.
Musz angesichts des Charakters der empirisch-historischen Forschung nicht doch
der ganze Gedanke geschichtsphilosophischer und ethischer Maszstäbe überhaupt
aufgegeben w erden?... Darauf wird ein energischer Lebenswille, der sich nicht
zerdenken läszt und um seiner selbst willen auf Sinn und Ziel des Werdens nicht
verzichten kann, in engem Bunde mit der ethischen Ueberzeugung, dasz es eine
mit dem moralischen Bewusztsein selbst gesetzte Pflicht sei, an Sinn und Ziel zu
glauben und ihren Inhalt stets von neuem zu suchen, ein nachdrückliches Nein
antworten (III 164 sq)1.
Das (seil: die materiale Geschichtsphilosophie) ist nicht nur psychologisch
gefordert, es ist auch logisch notwendig (III 69).

De individualiteitsgedachte,
hermeneutiek en ethiek (2)
Wat is nl. het geval? Het historisch individualiteitsbegrip (om ons voor
lopig hiertoe te beperken) vertoonde zich aan ons als een kategorie
waarmee ook verre en verleden kultuursamenhangen gevat plegen te
worden als zin- en waarde-eenheden. Deze begripsorganisatie (vanuit
historisch immanente waarden!) onderstelt dus kennelijk de mogelijkheid
zich hypothetisch in vreemde waardenpatronen te verplaatsen. Nu rijst
voor Troeltsch de (in wezen hermeneutische) vraag: hoe is een dergelijk
verstaan van uiteenlopende idealen überhaupt mogelijk?
Opmerkelijk is, dat hij te dezen niet terugvalt op de theorie van de
universele apriorische struktuurgerichtheid van het kentheoretische ego
(Rickert). Hij gewaagt thans enkel van een schematisme van waardemogelijkheden. Het historisch binnendringen in vreemde waarden en
kultuurpatronen is z.i. slechts mogelijk door aan te nemen, dat in ons
eigen wezen een systeem van al dergelijke waarden potentieel aanwezig is.
Alle waarden en idealen, die de gemoederen te eniger tijd en plaats
bewogen of verhit hebben, moeten wel als mogelijkheid binnen het
bereik van ons eigen waardebewustzijn liggen, willen wij er ooit een
zinnig woord over kunnen zeggen. Door indringende geschiedenisstudie
wordt dit sluimerend schema van zin-mogelijkheden in ons gewekt. Inzoverre
kunnen wij dus in en aan de ander onszelf herkennen. Men zou dus
kunnen zeggen: voor Troeltsch is de mens, in virtuele zin althans, een
axiologische mikrokosmos12.
1 Cf. Ges. Sehr. III 166.
2 Met de hier geponeerde schematiek van waarde-mogelijkheden als vooronderstelling van elk
zinverstaan nadert T. de fenomenologisch gerichte, ethische opvattingen van Scheler (Der Formalis
mus in der Ethik, vanaf 19 13 ) en Spranger (Lebensformen, 1 9 182). Hierdoor wordt zijn zienswijze aan
merkelijk soepeler dan toen hij nog de kentheorie van Rickert aanhing. De laatste was achtergrond
van de hermeneutische vraagstelling in Absolutheit des Christentums 46, £2 (3.^ .1).
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Welnu, als mijn verstaan van vreemde normstrukturen de historische
ontsluiting en aktivering betekent van zulk een rijk van waardemogelijk
heden in mij, dan is het logisch ondenkbaar te noemen, dat het mij niet
zou noden, ja noodzaken tot een persoonlijke positiekeuze, tot een
eigen — juist ook historisch verrijkte en gekorrigeerde — ideaalvorming. De wetenschap en logika van de geschiedenis zijn dus van
de ethiek niet te scheiden.
Wenn lediglich ein Sinn- und Wertgedanke zur Konstituierung des historischen
Gegenstandes führt und wenn dieser Gedanke seinerseits nur durch hypothetische
Einfühlung in vergangene Sinneinheiten vermöge eines immer gegenwärtigen
Systems von Wertmöglichkeiten Zustandekommen kann, dann ist es auch logisch
ganz unmöglich, von jenem historisch sich öffnenden und belebenden Reiche der
Möglichkeiten nicht zu eigener Sinnbildung fortzuschreiten und die historische
Anschauung für eigene Entscheidung und Schöpfung nicht zu verwerten (III 69)1 .

Het kernprobleem: individuele geschiedenis
versus universele norm. Rieken (3)
Toch worden de moeilijkheden voor Troeltsch thans huizehoog. Mag
dan de geschiedenislogika enerzijds — via de hermeneutiek — naar de
ethiek verwijzen, anderzijds lijkt ze deze weg te blokkeren d.m .v. de
haar eigen individualiteitsgedachte. Hier kom ik bij het eerder aan
gestipte ethische kernvraagstuk: hoe kan de individualiteit van de ge
schiedenis (waarin het zedeiijk handelen zich toch afspeelt) verbonden
worden met algemeen geldende, zedelijke maatstaven?12 Zou men religieusdogmatisch dan wel spekulatief-rationalistisch of transcendentalistisch
uitgaan van algemene, absolute normen dan is niet in te zien, hoe het
individuele leven van enkeling of kollektivum juist in zijn unieke weg en
opdracht hierdoor nog waarlijk geraakt wordt, hoe de konkrete ge
schiedenis nog volledig serieus genomen kan worden3. Neemt men
daarentegen zijn uitgangspunt in de historische individualiteitsgedachte
1 Cf. Ges. Sehr. III 67, 7 1, 8 1.
2 Dat hier voor T. cle kern van alle moeilijkheden ligt, is zeer scherp gezien door P. Tillich, in ree.
Historismus-Bandy in: J.S .S .R . 1 (19 6 1) 110 sq.
3 Op dit punt kritiseert T. dan ook Kant, Hegel en Rickert en zodoende eigen verleden: art. H .Z.
i 16 (19 16 ) i£ sqq, 18 sqq, 22 sqq, vgl. (met enorme uitbreidingen 1922) Ges. Sehr. III 126 sqq,
130 sqq, 150 sqq. T. hamert almaar op hetzelfde aambeeld: het abstrakte ethische ideaal van Kant
is op de individuele geschiedenis „überhaupt nicht anwendbar” (III 127), men kan zich slechts
ontzetten over de „Weltenferne” van het door de Marburgers gestelde ideaal t.o.v. de werkelijke
geschiedenis (III 129), Hegels absoluutheidsidee is een „ungeheuerliche Vergewaltigung” van de
werkelijke geschiedenis (III 130), Euckens ethiek van het geestesleven is tegenover de mensheidsgeschiedenis „eben so hilflos” als Hegels idee (III i 34), de algemeengeldigheid van Rickerts waarde
systeem voert tot een „Zusammenstosz” met de individualiteit van het historische (art. H .Z.
116 -19 16 -2 4 ), ja Rickerts rationele deduktie van absolute waarden is „etwas durchaus Uebergeschichtliches, ja Geschichtsfeindliches” (HI-1922-1^2).
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(zoals Troeltsch hier doet), dan lijkt het ondoenlijk nog op te klimmen
tot een algemeen geldig standpunt en verliest men zich al te gauw in een
„Anarchie der Werte” (Dilthey).
Die Frage (entsteht), wie solche Idealbegriffe gewonnen werden können, wie sie
zum empirisch geschichtlichen Leben sich verhalten und wie insbesondere ihre
Allgemeingültigkeit zu der von der bisher geschilderten Geschichtslogik ver
tretenen Individualität jedes historischen Momentes in Uebereinstimmung
gesetzt werden könne (III i 24).
Es ist. . . die Frage nach den begrifflichen Mitteln, mit Hilfe deren das konkret
verstandene geschichtliche Leben an Maszstäben seines Sinnes und Wertes ge
messen und eine momentane Lage diesen Idealen nach Möglichkeit entgegenge
führt werden kann. Der wesensnotwendige Relativismus des genetisch-historischen
Denkens scheint in hoffnungslosem und wurzelhaftem Gegensatz gegen jeden
Gedanken eines allgemeingültigen, absoluten Zieles der Geschichte zu stehen und
scheint es völlig unmöglich zu machen, eine historische Krisis in der Richtung
auf solche Ziele hin zu lösen1.

De meest geraffineerde poging om de hier optredende tegenstelling te
overbruggen, is voor Troeltsch de theorie van Rickert. Toch blijft ook
deze beneden de maat, zo zegt hij thans. Het eigenaardige en intrigerende
van Rickerts positie is, dat hij de immanente waardegezichtspunten die
de historikus hanteert bij het selekteren en ordenen van de historische
feiten verbindt met de objektieve waarden van het waardensysteem,
welke het uiteindelijke selektiebeginsel en de objektieve grond van de
historische arbeid heten. Dit waardensysteem (door Rickert in een zestal
absolute waarden uitgewerkt) maakt hij dan onder de hand tot de
eigenlijke ethische beoordelingsmaatstaf. Is nu de gedachte van een
absoluut aprioristisch selektiebeginsel voor de geschiedeniswetenschap
op zich reeds uit de lucht gegrepen, zijn vereenzelviging met de ethische
beoordelingsmaatstaf is nog meer een verblindende, onhoudbare kunst
greep. De aldus opgevatte algemeen geldige waarden b o tse n met de
individuele geschiedenis, ze zijn niet onhistorisch, maar antihistorisch
(en toch in feite in haar systematische uitwerking steels ontleend aan de
geschiedenis, aan westerse kultuurnoties).
Wollte man . . . die trotz aller Verwerfung der Metaphysik im Grunde doch sehr
metaphysisch empfundene Lehre Rickerts in diesem Sinne interpretieren, so
würde man als auf den letzten unauflöslichen Gegensatz, auf den zwischen dem
von ihm so stark betonten individuellen Charakter der historischen Bildungen
und dem autonom-apriorisch-rationalen Charakter eines allgemeingültigen und
objektiven Systems der Werte stoszen12.
1 Art. Ueber Maszstäbe, in: H .Z. 1 1 6 (19 16 ) 1 1 sq.
2 Art. H .Z. 116 (19 16 ) 24 — Helderder en breder heeft T. zijn bezwaren in 1922 geformuleerd.
Bij Rickert worden de kulture waarden in haar algemeen geldige, formele kern tegenover de vloed en
oneindigheid van het worden geplaatst (III 152), de onlosmakelijke verbondenheid van „Sein” en
„Sollen” , feit en waarde breekt ten diepste uiteen in de kantiaanse tegenstelling van empirische
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Ook hier is de kern en konklusie van Troeltsch’ kritiek neoromantischlevensjilosojtsch van aard. De gedachte van algemene redemaatstaven is te
enen male onhoudbaar. Worden zulke maatstaven als in het kantianisme
tegenover de individuele werkelijkheid geplaatst, dan is er geen werkelijk
raakvlak tussen beide meer te vinden; worden ze door metafysischidealistische absoluutheidsspekulaties en dialektische goocheltoeren
evolutionistisch verbonden, dan wordt de onherleidbare individualiteit van
leven en historie geweld aangedaan. Langs deze en gene weg worden de
uitkomsten van de geschiedlogika met voeten getreden.
Ook door Rickert! Heeft Troeltsch voorheen Rickerts opvattingen
gedeeld omtrent de noodzakelijke onderstelling van een absoluut formeel
waardensysteem, zo stond anderzijds voor hem even centraal de konkrete
individualiteit van de historische waarden en de scheppende instelling in
de historische beweging. Nu hij echter zelf de genoemde absoluutheidsidee laat vallen, ziet hij des te scherper, dat Rickert juist hieraan zijn hart
verpand heeft en het geheim van het individueel-historische, ondanks
alle geschiedlogische lippendienst, in de grond heeft prijsgegeven1 .
De irrationalistische wending. De nieuwe
aprioriteitsidee. De kulturele synthese (4)
Hoe zoekt Troeltsch nu een oplossing? Hij weerspreekt met grote
stelligheid de gedachte, als zou de levensstroom op een of andere manier
bindingen kunnen hebben aan een absoluut systeem van redelijke
waarden2. Hij weerstaat aan de andere kant de verleiding om de gedachte
van geschiedfilosofische maatstaven en ethische idealen dan maar te laten
varen, prijs te geven aan de vloed van het empirisch-historische. De
ethische vorming van idealen is niet op een lijn te stellen met het his
torisch ervaren en nog minder met het natuurwetenschappelijk ver
klaren. Normen en idealen komen weliswaar op uit het empirisch gegevene, doch ondertussen veranderen en vernieuwen zij het vanuit een
feitelijkheid en transcendentele noodzakelijkheid (III 153), waarbij zelfs de door Kant nog gelegde
overgangen tussen de antagonistische historische ontwikkeling en de zich hieruit verheffende rede
zijn weggevallen (III 1^4). Rickerts systeem van waarden kon slechts ontstaan door het binnen
smokkelen van empirische elementen (III i gg) en zonder die zou de tegenstelling van geschiedenis
en idee volkomen zijn (III ig6). Rickerts waardensysteem is bepaald niet het uiteindelijke selektiebeginsel van historische arbeid (de geschiedenis zou verworden tot „Bilderbuch der Ethik”, vgl.
Schleiermacher), het is in wezen enkel en alleen een werkelijkheidsvreemde redemaatstaf (III 156),
die slechts funktioneert als toekomstig telos en het meest brandende ethische vraagstuk — de aktuele
schepping van de tegenwoordige kultuursynthese uit het historisch verleden — laat voor wat het
is (III igy), niet indachtig, dat feit en ideaal nu eenmaal samenvallen in een ontwikkelingsstroom,
waardoor beide tezamen worden voortgestuwd (III i£8).
1 „Rickert scheint dem Historismus in seiner Geschichtslogik nur zu opfern, um ihn dann durch
seine Wert- und Maszstabidee wieder auszutreiben”, Ges. Sehr. III (1922) ig6.
2 Art. H .Z. 1 1 6 (19 16 ) 6 noot.

even onweerlegbaar als onbewijsbaar autonoom-zedelijk verantwoorde
lijkheidsgevoel en scheppingsvermogen. Zij zetelen in een eigensoortig
redegebied, het gebied van het „Sollen” (III 124, 166). Nimmer mogen
ze hun eigensoortige en hoge afkomst vergeten. Doch nimmer ook mogen
zij zich bekleden met het praalgewaad van algemeengeldigheid, absoluut
heid en boventijdelijke onvergankelijkheid.
Wat dan? Hier grijpt Troeltsch naar de idee van het i r r a t i o n e l e ! Al mag
de vorming van autonome idealen niet worden opgegeven, toch is zij
met het historisch feitelijke verenigd in de omvattende stroom der
geschiedenis, die beide voorwaarts stuwt en z e l f n i e t r a t i o n e e l b e p a a ld is
door een of ander systeem van tijdloze mensheidswaarden1 . De maatstafen ideaalvorming wordt m .a.w. tot een eigengeaarde, oorspronkelijke
koëfficiënt b in n e n h e t i n d i v i d u e l e g e s c h ie d e n is p r o c e s . Zij kan niet anders zijn
dan een individuele, spontaan-apriorische en autonome waardeschepping,
die wortelt in de produktieve kracht van de geest en in een bepaald
kuituur- en sociaalhistorisch milieu.
Die Erzeugung immer neuer, aus selbständiger und autonomer Vernunftregion
stammender Normen und Ideale, die zwar überall vom Gegebenen ausgehen,
aber es zugleich aus einer geheimen Produktionskraft des Geistes heraus ver
wandeln und berichtigen, ist eine zweifellose Grundtatsache des Geistes . . . .
Wohl aber musz dann auf jenen Charakter der Maszstäbe verzichtet werden, der
mit dem individuellen Charakter aller wirklichen Geschichtsbildungen und mit
der eigenen momentanen Produktion, die ja doch auch der Geschichte angehört
und darum individuell sein musz, unvereinbar ist: auf die Allgemeingültigkeit,
Zeitlosigkeit, Absolutheit und Abstraktheit dieser Maszstäbe, auf ihre einfache
Einerleiheit mit der Vernunft an sich oder mit dem göttlichen Weltwesen.
Spontaneität, Apriorität, Selbstgewiszheit ohne Zeitlosigkeit, Allgemeingültigkeit
und Absolutheit: das ist die allein mögliche Formel. Sie bedeutet zugleich, dasz
solche Maszstäbe. . . aus jeder groszen Gesamtsituation heraus neu gebildet und
gefunden werden müssen (III 166).

Troeltsch vormt zich hier een n i e u w b e g r ip v a n a p r i o r i t e i t . Anders dan in
het kantianisme gaat het hem niet om de aprioriteit van wetten en maat
staven in de zin van de aan alle ervaring voorafgaande of van alle ervaring
onafhankelijke, universele, noodzakelijke redewetten. Die heeft hij juist
onbestaanbaar genoemd. Wat hij wil, is een koncentratie van de apriori
teit in de maatstafvorming! Hoewel alle wetten, maatstaven en idealen
intrinsiek betrokken zijn op en gestempeld door hun empirisch-his
torisch milieu,12 is toch hun g r o n d apriorisch! De normproduktie is ten
1 Zie Troeltsch’ opmerkingen over de nog ondoorzichtige irrationaliteitsidee van Mehlis, (Ges.
Sehr. III 158), Jonas Cohn (III 1^9) en zelfs op enig punt bij Rickert, (III-1922-157 sq).
2 Voor de wetten van logika en mathesis w il T. een uitzondering maken, omdat zij slechts indirekt
met de ervaringswerkelijkheid van doen hebben, Ges. Sehr. III 180, 182.
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diepste van het empirisch gegevene onafhankelijk, zij vormt een nieuw
autonoom begin.
Aprioriteit betekent dus negatief, dat ethische maatstaven en idealen
niet op de een of andere wijze (naturalistisch, evolutionistisch etc.)
terug te voeren zijn tot illusies, produkten, reflexen van feitelijk, psycho
logisch streven, al werken zij zich wel uit in het psychologisch
kausale vlak. Positief betekent zij, dat ideaalvorming in wezen tot een
ander gebied behoort, het genoemde gebied van het „Sollen” , dat zij
berust op een spontane autonome geestesimpuls, dat zij een axiomatische
irrationele schepping is. Wel gaat zij hierbij uit van en staat zij in kontinuïteit met wat reeds voorhanden is, doch tegelijk is zij doende dit te
veranderen, te vernieuwen, voort te stuwen vanuit innerlijke vrijheid en
geesteskracht. Deze vrijheid is tevens een in zichzelf dwingende, intuïtief
gevoelde noodzakelijkheid, de noodzaak waarmee iedere geldigheidsgedachte aan de wezensdrang van de geest ontspringt.
Aprioriteit is het irreducibele, autonome en onaantastbare van elk
zedelijk ideaal, iets wat niet op zijn beurt transcendenteel deduceerbaar
of rationeel fundeerbaar is. Het komt op uit een irrationele beslissingsdaad en een metafysisch grondgevoel, het bewijst zich echter door zijn
inhoudelijke zin en door zijn achteraf blijkende vruchtbaarheid.
Sie (seil: die Apriorität) bedeutet nichts anderes als die letzlich nur durch ihre
Sinnbedeutung überführende Autonomie solcher Maszstabbildungen und ihre
Unerklärbarkeit aus bloszen Voraussetzungen und Antezedentien, mit denen sie
wohl in Kontinuität stehen, denen gegenüber sie aber doch etwas Neues sind.
Das bedeutet eine nicht weiter ableitbare spontane Kraft des Geistes und eine
Ueberführung durch den unhaltlichen Sinn, der für seine Begründung nicht
wieder einen Sinn usw. braucht. Solche Apriorität ist eine einfache Tatsache des
Lebens, sie anzuerkennen ist ein Entschlusz des Willens. Ohne solche Willens
anerkennung gibt es aber überhaupt keine gültige Apriorität (III 179).
Eine tatsächlich allgemeine Anerkennung ist nicht vorhanden, weshalb man der
quaestio facti die quaestio iuris mit Recht entgegensetzt. Die quaestio iuris
aber Iäszt sich ihrerseits nur mit der rationalen Notwendigkeit oder der Herkunft
aus dem Wesen der Vernunft beweisen. Diese Notwendigkeit selber aber ist nur
ein Ergebnis der Selbstbesinnung, der Aufweis einer unableitbaren Letztheit in
jeder Gedankenregion und kann als solche in Wahrheit nur durch den stellung
nehmenden, unter eine intuitiv empfundene Notwendigkeit sich beugenden
Willen anerkannt werden, wie umgekehrt das Recht dieser Anerkennung nur
durch die Fruchtbarkeit des Gedankens nachträglich bestätigt werden kann1.

Ik acht het zinvol, eerst in dit stadium van Troeltsch’ ontwikkeling van
irrationalistisch historisme te spreken. Reeds eerder heeft Troeltsch
gewaagd van irrationele scheppingsdaden (2. 2. 5; 3.^.3) als uitgangspunt
1 Art. H .Z. 1 1 6 (19 16 ) 35-, cf. Ges. Schr. III 180.
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van de ideaalvorming. Desniettegenstaande waren deze vrijheidshandelingen noodzakelijk georiënteerd aan en gericht op een absoluut of
apriorisch doel van alle geestesontwikkeling. Thans heeft Troeltsch
echter wel niet de instelling in zulk een geestesontwikkeling, maar dan
toch haar apriorische gebondenheid aan een zuivere universele redestruktuur willens en wetens doorbroken. De bedoelde ontwikkeling is
een oneindig kreatief gebeuren tot in haar diepste grond. Zij is noch
a priori konstrueerbaar, noch a posteriori rationaliseerbaar, zonder
telos of limiet van de rede. Alleen op die manier weet hij het historis
tische basismotief van scheppende vrijheid en metafysische noodzakelijk
heid nog te handhaven.
Drückt man es poetisch aus, dann spricht man von einem Bunde, in dem der
Genius mit dem Schicksal steht: was der eine verspricht, hält das andre gewisz.
Drückt man es religiös oder philosophisch aus, dann spricht man von einer
Selbsteinstellung in den Werdegang des göttlichen Geistes oder von der Heraus
lösung der Freiheit aus der inneren und ideellen Notwendigkeit (III 221 sq).
Es ist eine intuive Einstellung in den Gang der göttlichen inneren Wesensbe
wegung, die niemand a priori konstruieren oder auch nur a posteriori rationali
sieren kann, die vielmehr am gegebenen Punkt lediglich mit einem Gefühl
zwingender Notwendigkeit und Klarheit hervorbricht (III 168)1.

Overigens betekent dit irrationalisme voor Troeltsch ook nu niet subjektivisme of willekeur. Alles is hem juist gelegen aan het samengaan
van a p r i o r i t e i t èn o b j e k t i v i t e i t i n d e m a a t s t a f v o r m i n g (III 179 sqq). Die
objektiviteit heeft tweeërlei dimensie. Enerzijds bestaat zij in de des
kundige, organisatorisch-praktische kennis van de feitelijke kontekst
waarin het ideaal geformuleerd moet worden, van de totale „Wirkungs
zusammenhang” der eigen kuituur. Anderzijds openbaart zij zich in de
onbevooroordeelde historisch-kritische gerichtheid op het verleden, op
de grote opstijgende geestestendens waarin wij begrepen zijn en waaruit
de idealen moeten worden opgediept. Deze dubbele gerichtheid is ken
merkend voor wat Troeltsch in de H is t o r i s m u s - B a n d bij voorkeur „die
neue gegenw artige Kultursynthese” noemt. In de gedachte van de n ie u w e
k u lt u u r s y n t h e s e is dus zowel de noodzaak van een verbinding van het
kultuurhistorisch verleden met het heden naar de toekomst als de in
passing van het nieuwe ideaal in de gegeven sociaal-kulturele totaalkonstellatie geïmpliceerd. Uiteraard moeten dan binnen dit ideaal ook de
tegenstellingen tussen religieuze en profane idealen overbrugd worden

1 Cf. Ges. Schr. III 79, zie nog nader 4.4 (over de irrationalisatie van de idee van het religieuze

apriori 4.4.2).
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en zelfs de tegenstellingen die aanwezig lijken binnen de profane kultuursfeer1 .
Die Objektivität solcher autonomer und insofern a priori gebildeter Maszstäbe
liegt . . . in zwei Momenten begründet, einmal in einer aufmerksamsten, vorur
teilslosesten Versenkung in die Tatsachen, in den ganzen Wirkungszusammen
hang, dem wir angehören, und sodann in einer Herausbildung von Idealen dieses
Kulturkreises aus dem tatsächlichen Leben, die sich in der Hinstellung auf einen
darin aufsteigenden geistigen Gesamtzusammenhang des Lebens weisz, die aber
diesen Zusammenhang in allen Krisen neu ergreifen und neu hervorbringen musz
(III i 8 1 ).

De beoordelingen van de eerste en tweede graad ( j)
Een van beide peilers van de kulturele synthese, het zich onbevoor
oordeeld verdiepen in het kultuurhistorisch verleden, wankelt evenwel.
Het is de vraag, of er überhaupt nog universele kultuurhistorische ont
wikkelingen kunnen worden aangenomen. De historische totaliteiten
zijn zozeer individuele samenknedingen gebleken van geest en stof, de
kulturele waarden zijn zozeer ingekapseld in een komplex van geestelijke
èn natuurlijke, fysiologische, psychologische en sociografische faktoren,
dat de universaliteit van de geestestendenzen uiterst fragiel en alle
universeelhistorische ordeningspogingen sterk problematisch moeten
heten (zie 4 .6 .3), zeker nu het vermeende lichtbaken van absolute mensheidswaarden in de zee van het historische, vol schimmige flikkeringen,
is verzwolgen.
Als direkt gevolg hiervan komt Troeltsch tot de overtuiging, dat de
geschiedfilosofie zich in eerste instantie heeft te beperken tot die samen
hang waar wij zelf midden in staan: de moderne, westerse kultuurgeschiedenis (vanaf de Aufklärung, event. Renaissance). Alleen de ge
schiedenis van de Nieuwe Tijd kennen wij van binnenuit en kunnen wij
beoordelen naar maatstaven, zoals deze vanuit haar eigen zindynamiek
en op de basis van een en hetzelfde natuursubstraat zich laten uitwerken.
Op deze mikroschaal blijft Troeltsch’ geschiedfilosofie dus min of meer
ongewijzigd.

1 Zie t.a.v. de veelzinnigheid van de synthese-idee: 4.6.4. T.a.v. de spanningen ook binnen het
profane vgl. „Die Spannungen von Religion, Kunst, Wissenschaft, Staat, Recht und Wirtschaft sind
keine logische Widersprüche und ihre Vereinheitlichung ist keine logische, sondern die überlogische
Einheit einer jedesmal individuellen Synthese” , Ges. Sehr. III 177 . De synthese als de kriticistische
verbinding van het empirisch-psychologische en het formeel-apriorische komt thans uiteraard te
vervallen. — De door A. A. van Ruler voorgestelde vertaling van „gegenwärtige Kultursynthese”
luidt „historische cultuurvorming” . Zij geeft in de verste verte niet weer de te overbruggen
spanningen in dit begrip; cf. A. A. van Ruler, art. Historische cultuurvorming, in: Geschiedenis, een
bundel studies over de zin der geschiedenis, p. 200.
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Von Beurteilungsmaszstäben kann . . . zunächst überhaupt nur für den Geschichts
zusammenhang der Gegenwart die Rede sein, d.h. für die letzten zwei oder
allenfalls fünf Jahrhunderte der abendländischen Geschichte. Nur in ihrer Be
wegung stehen wir innerlich genug, um solche wirklich aus ihr herausarbeiten
zu können, und nur sie bedarf solcher Maszstäbe, um ihre eigene Bewegung durch
sie zu leiten (III i j i).

Geschiedlogisch is echter duidelijk geworden, dat ook andere kultuurwerelden als zintotaliteiten kunnen worden opgevat. Zij stellen zieh als
zodanig voor ons open, indien wij door historische invoeling ons hypo
thetisch in haar en haar idealen verplaatsen. Met dit gevolg, dat wij
— analoog aan de zinbeleving en beoordelingsmogelijkheid in eigen
kultuursfeer — ook de elders ontwikkelde kultuursystemen niet enkel
genetisch te begrijpen maar daarin ook praktisch te beoordelen hebben
en wel aan de hand van maatstaven die aan het aldus te formuleren
„wezen” van de betrokken kuituur zelf inherent zijn. Zowel hier als in
ons eigen kultuurleven gaat het dan om immanente kritiek, om een be
oordeling m .b.v. intern aanwezige maatstaven en idealen (zij het ook, dat
te onzent de maatstaven nog open en in de beoordeling juist verder te
ontwikkelen zijn).
Wollen wir solche fremden Totalitäten geschichtlichen Geschehens beurteilen,
so kann und darf das nur eine sogenannte immanente Kritik sein, die sie an ihrem
eigenen Wesen und Ideal ihrer selbst miszt (III i 7 i ).

Toch kan hier — alle sociologie ten spijt — niet mee worden volstaan.
In zijn hermeneutiek heeft Troeltsch uiteengezet, dat vreemde kultuuridealen een virtueel systeem van waardeontwerpen in ons mobiliseren en
ons zodoende dringen tot een eigen positiekeuze ( j.3 .2 ) . Dit betekent
dat wij vreemde kuituren indirekt óók meten aan onze eigen beoordelingsmaatstaven. Zulk een indirekte evaluatie is dan — i.t.t. de eerder ge
noemde — een beoordeling niet van de eerste doch van de tweede graad.
Eine Epoche verstehen, heiszt sie an ihrem eigenen, wenn auch noch so kom
plizierten Wesen und Ideal messen. Ist dies nun aber den fremden Totalitäten
gegenüber das in erster Linie geforderte Verhalten, so bleibt es natürlich in
zweiter Linie die Aufgabe, diesen fremden Geist mit dem des eigenen Zusammen
hangs zu vergleichen und so auch an ihm zu messen . . . . Es ist eine Beurteilung
ersten und eine solche zweiten Grades (III 172).

Zou men enkel deze gedachtenlijn doortrekken, dan worden de ge
schiedenissen uit het verleden tot een opeenhoping van stichtelijke,
inspirerende, waarschuwende of afschrikwekkende voorbeelden voor
ons. Z o ’n pragmatische geschiedenisopvatting is echter volgens Troeltsch
te fragmentarisch. Hij geeft zijn gedachtenspel een verrassende wending
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door in dit stadium een nieuw kwaliteitsstuk in het veld te brengen: de
historikale ontwikkelingskategorie. Niet alleen de individualiteitsgedachte,
ook het geschiedlogische ontwikkelingsbegrip heeft materiële, geschiedwijsgerige implikaties.
De ontwikkelingsgedachte en
de „Universalgeschichte” (6)
Troeltsch’ gedachtengang is deze: Elke historische totaliteit is meer dan
een geïsoleerd systeem. Zij maakt niet alleen een bepaalde interne ont
wikkeling door, maar is ook opgenomen in een bredere ontwikkelingsstroom. Er zijn permanente wisselwerkingen en doorstromingen met
naburige kultuurvormen en gedachtenwerelden (juist de kruising van
kuituren — Griekenland en de Oriënt, Germanen en Oudheid, Middel
eeuwen en Islam — levert de rijkste vrucht). Aldus blijkt juist de nauw
gezette studie van afzonderlijke kuituren buiten zichzelf te voeren tot
het verstaan van steeds bredere, meer omvattende bewegingen, die uit
eindelijk heel het mensdom omspannen.
Der Zusammenhang (seil: der Bilder der Vergangenheit) gestaltet sich sofort als
innerlicher und genetischer, wenn wir den zweiten historischen Grundbegriff,
den der kontinuierlichen Entwicklung, ins Auge fassen . . . . Es gibt keine ver
einzelte Entwicklungsgeschichte. Gibt es aber das nicht, so musz jede tiefer
dringende Darstellung immer die Verschlingung verschiedener Totalitäten mit
umfassen und dabei schlieszlich den Umkreis bis auf die letzte Grenze, die
Menschheit, ausweiten (III 72).

Is echter de historische detailontwikkeling een zinontwikkeling, dan 00k
de historische totaalontwikkeling. Ja het heet, dat de eerste zozeer is
opgenomen in de universeelhistorische tijdstroom, dat zij slechts zinvol
kan heten mits de wereldgeschiedenis het op haar beurt ook is en als zodanig
dan ook te duiden valt! Zulk een duiding is dan de taak van de geschiede
nisfilosofie in de gangbare, materiële zin van het woord.
We nn. .. schon die Entwicklung einer Einzeltotalität eine Sinnentwicklung war,
dann musz auch die zusammenhängende und untrennbare Entwicklung aller
Totalitäten in der Menschheit selber eine Sinnentwicklung sein . . . . Diese
verwickelte Sinneinheit des menschheitlichen Werdens zu deuten wird eine
unumgängliche Aufgabe, ohne die es auch eine Sinneinheit des Einzelwerdens
nicht geben könnte (III 72 sq).

Ondertussen kan zij niet anders bestaan dan als een aposteriorische be
lichting en konstruktie. De ontwikkelingsgang der mensheid laat zich
niet apriorisch afleiden (uit een onvindbare wetmatigheid) noch objektief aflezen (uit een onvoltooide feitelijkheid). Zij is slechts onderweg te
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duiden vanuit een kikvorsperspektief: vanuit dat ene punt in de ge
schiedenis waar de geschiedfilosoof zelt zich bevindt (III 73). Het
onvermijdelijk gevolg is dan ook, dat het verleden al evenzeer vanuit het
heden als het heden vanuit het verleden gekonstrueerd en geduid moet
worden (III 7 J sq). Gegeven het waardekarakter van de geschiedenis,
betekent dit enerzijds dat haar zinbeweging geschetst moet worden als
toelopend op of resulterend in het ideaal van de eigentijdse norm ativiteit',
anderzijds dat deze normativiteit de kritische positie is, vanwaaruit het
verleden in kaart gebracht moet worden.
Vanuit de geïntroduceerde kategorie van de historische evolutie,
welke een universeel (dus ook heden en toekomst omvattend !) wordings
proces onderstelt, blijkt m .a.w. dat de beoordelingsmaatstaf van de
tweede graad (i.c. van de onderzoeker) en die van de eerste graad (i.c.
van de onderzochte kuituur) niet principieel te scheiden zijn: ze zijn
genetisch verbonden en aktief te verbinden in het historisch zinkontinuum2. Aangezien dit kontinuum echter niet objektief voorhanden is,
moet het eigentijdse idealenschema eigenlijk zijn voortbrengsel en voort
brenger heten. In deze antinomische knoop en korrelatie valt niet te
zeggen, wat aan wat voorafgaat en verwekt de maatstaf van de tweede
graad zichzelf spontaan.
„Universalgeschichte” en „Neue Kultursjnthese" (7)
Scherp zien we nu het engagement van de geschiedfilosoof, de intrinsieke
verbondenheid van geschiedenisfilosofie en ethiek. De makrohistorische
materiële geschiedfilosofie verwijlt niet op een bovenhistorisch standje
ter projektie van cinematografische geschiedenisbeelden. Zij etaleert niet
vrijblijvend een encyklopedische beschavingsidee of iets van dien aard.
Praktisch gericht als alle kennis is, stuwt zij de bezinning — zeker in een
tijd van sociale nood en geestelijke krisis — naar een nieuw maat
schappelijk ontwerp, een nieuwe kultuursynthese (III 692). Ontsprongen
aan de geschiedwetenschap en geschiedlogika mondt de geschiedfilosofie
uit in de ethiek (III 79). Want zij beoordeelt het verleden en wijst
tegelijk de weg uit het verleden naar heden en toekomst! Haar tweedegraadse maatstaven zijn niet enkel de toonaard waarin het verleden gezet
wordt, zij verklanken ook het eigentijdse ideaal, zijn ook een stuk
toekomstmuziek. Kritiseren en kreëren hangen hier wezenlijk samen.12
1 Hierbij worden voor een deel overeenstemmingen openbaar, die — volgens Troeltsch — de reeks
vormen van de vooraziatische rijken tot het moderne Avondland. Anderdeels worden kontrasten
zichtbaar, die het gemeenschappelijke ideaal anders gestalte geven en zich onderling aaneen rijgen
tot de oostaziatische wereld (zie 2.g.2).
2 Cf. „die Synthese der Maszstabe ersten und zweiten Grades” , Ges. Schr. III ( 19 22) l 7 S •
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Zo ook de kritische beoordelingsmaatstaf en de nieuwe kultuursynthese1 .
Al met al lijken we via een omweg toch weer terechtgekomen bij de
geschiedfilosofie zoals wij die tot nu toe van Troeltsch gewend waren:
universeelhistorisch, aposteriorisch, perspektivistisch en korrelatiefaktivistisch (3 .J.2 ).
Toch zijn Troeltsch’ gedachten radikaler geworden, juist ook op het
punt van de zg. „Universalgeschichte” . In zijn Historismus-Band heeft
Troeltsch de idee van de universele geschiedenis een brede historische
belichting en tevens een nieuwe uitwerking gegeven. De universeelhistorische ontwikkelingsgedachte is naar zijn mening ten diepste
onbekend geweest aan het joodse Messianisme, aan de christelijke verlossingsleer, aan de natuurrechtelijke opvattingen van de oude Stoa en
van het moderne Rationalisme. Al deze stromingen beschikken of be
schikten voor eigen besef over algemene onwankelbare waarheden,
zonder zich diepgaand rekenschap te geven van de grote vraag, hoe die
waarheden zich dan wel verhouden tot de individualiteit van het his
torische. Eerst het historisme heeft hier de ogen geopend. De idealisten
begonnen de ernst van het probleem te zien en grepen dientengevolge
naar de universeelhistorische ontwikkelingsgedachte teneinde de indivi
duele existentiele werkelijkheid en het laatste universele levensdoel, de
relatieve feiten en de absolute zin van de geschiedenis genetisch samen
te denken en te verbinden.
Sindsdien heeft men — aldus Troeltsch — steeds opnieuw gepoogd
de wereldgeschiedenis als een objektieve konstruktie naar een universeel
eindpunt uit te tekenen. Men achtte dit mogelijk, omdat het grote eind
doel reeds verwerkelijkt heette (Hegel), uit algemene geschiedenis
wetten te berekenen zou zijn (Comte, Spengler, Marx) of steelsgewijs
aan westerse kuituur— en humaniteitsidealen werd ontleend (Ranke,
Guizot), vaak ook uit natuurrechtelijke of darwinistische ideeën werd
gepostuleerd, zo niet dichterlijk gefantaseerd12.
1 Ik heb indertijd de suggestie gedaan, dat T. de immanent-historische en de eigentijdse persoonlijke
maatstaven, die aanvankelijk (III 172) resp. „eerstegraads” , „tweedegraads” heetten, verderop (III
174) juist andersom betiteld zou hebben; J. Klapwijk, art. Ernst Troeltsch, in: C .B .V .C .W . 26 (dec.
1962) 20. Deze hypothese, die de tekst aanmerkelijk verheldert, kan bevestigd worden. De tweede
passage blijkt namelijk eerst zes jaar later te zijn ingelast (red. 1922). En dat dan juist de persoonlijke
ethische maatstaven als van de eerste graad bestempeld worden, laat zich hieruit verklaren, dat niet
langer de meer theoretische vraag naar het ontstaan van historische beoordelingsmaatstaven, doch
de praktisch-ethische vraag inzake de mogelijkheid van kultuurvemieuwing primair wordt gesteld
(6 .6 .11) . Symptomatisch voor deze verschoven opzet is o.m. de verbreding van de titel. Handelde
T. aanvankelijk over „Maszstäbe zur Beurteilung historischer Dinge” , in 1922 voegt hij toe: „und
ihr Verhältnis zu einem gegenwärtigen Kulturideal” .
2 Tot de meest indrukwekkende analyses, door T. ooit gegeven, behoort zijn omstandig onderzoek
naar de doorwerking van de idee van de „Universalgeschichte” en impliciet van heel het historisme
— Ges. Sehr. III (1922) 110 — in de wijsgerige theorieën van de 19e eeuw, Ges. Sehr. III, Kap.
III, zie ook m.n. 689 sqq.
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Dergelijke schetsen van de marsroute der mensheid naar een vast en
absoluut eindpunt zijn evenwel historisch onhoudbaar gebleken. Een
wijsgerige konstruktie van de geschiedenis is daarom volgens Troeltsch
alleen nog te ontwerpen in exklusieve gerichtheid op de eigentijdse
ideaalschepping. Maar dan is dit ideaal ook metterdaad — binnen onze
gezichtseinder! — te beschouwen en na te jagen als het algemene doel,
waarheen heel de wereldgeschiedenis onderweg is. Het aktuele kultuurideaal is
voor Troeltsch niet langer een provisorisch doorgangspunt naar het
definitieve (zij het ook buitenhistorische) einddoel van een universele
apriorische rationaliteit. De geschiedenis is geen oneindige progressie
naar en verwerkelijking van een apriorische bestemming (III 184). Dus
blijft er niets anders over dan — staande in de aktualiteit van het heden —
de nieuwe, huidige kultuursynthese te nemen als het eindpunt waarin
heel de geschiedenis moet worden samengeknoopt en omgekeerd de
geschiedenis te nemen als de leidraad waaraan de huidige synthese
wordt opgehangen. Meer dan ooit zijn de „Universalgeschichte” en de
nieuwe „Kultursynthese” op elkaar aangewezen en met elkaar te ver
binden op grond van een laatste persoonlijke keuze en beslissing. Een
hogere buitensuhjektieve instantie is er nietl Gesubjektiveerd en gehistori
seerd blijft de universalistische geschiedfilosofie intakt en verwijst ze naar
een ideaal dat ons in onze situatie (voorzover deze reikt en voortduurt)
algemeen verplicht (III 183).
Der universalgeschichtlichen Entwicklung ist Sinneinheit und Sinnbeziehung
unentbehrlich. Diese aber ist bei dem unabgeschlossenen Verlauf aus rein
historischer Kontemplation nicht zu finden___Das ergibt dann eine Universal
geschichte, die organisiert ist von der Idee einer gegenwärtigen Kultursynthese
aus und eine gegenwärtige Kultursynthese, die herausgeholt ist aus dem Ent
wicklungstrieb unseres geschichtlichen Lebenszusammenhanges. In dieser Korre
lation besteht darum heute die Geschichtsphilosophie (III 692).
Der Maszstab und die ihm entsprechende Konstruktion der Reihen und Gegen
sätze werden daher auch bei verschiedenen Denkern stets verschieden sein. In
seiner Bildung liegt die Genialität der grossen umfassenden Geschichtsdenker,
die nicht so zahlreich sind, dasz wir mit einer Ueberfülle möglicher Maszstäbe
zu rechnen hätten. Jede endgültige Entscheidung zwischen ihnen bleibt aber
auch dann eine sehr persönliche Einstellung in den Sinn des Werdens, den der
Urteilende eben damit zu ergreifen glaubt. Darüber hinaus gibt es in Wahrheit keine
höhere, auszersubjektive Instanz1 .
1 Art. H .Z. 116 (1916) 31 sq (kursivering door mij, J.K 1.), cf. Ges. Sehr. III 173. — Dat Bodenstein
de idee van de kultuursynthese en die van de „Universalgeschichte” onderling gescheiden en van
haar metafysische grond heeft losgemaakt en vervolgens een en ander heeft geïnterpreteerd als
„eine Mehrzahl nebeneinanderstehender unzusammenhängender Lösungen” van het probleem van
het historisme (Neige des Historismus 187), acht ik het grote strukturele tekort van zijn boek. Uiter
aard heeft zijn kritiek nu vrij spel en ontbreekt er zo aan de kultuursynthese een objektieve koers,
aan de universele historie telos en zin en verwordt de metafysika tot ijdele kontemplatie. Terecht
heeft Bodenstein echter aangevoeld — maar dat is letterlijk en figuurlijk een volgend hoofdstuk — ,
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Scheppende wil en metafysisch geloof ( i )
Wij hebben opgemerkt, dat de spontaan-apriorische maatstaf- en ideaalvorming zich volgens Troeltsch verheft op de aanzwellende golven van
een universeelhistorische zinontwikkeling. Het is echter de vraag, hoe
de idee van de „Universalgeschichte” (in kulturele en religieuze zin) zich
wijsgerig waar laat maken, nu de historische en sociale geografie in heel
de geschiedenis zulke diep insnijdende cesuren heeft blootgelegd1 . Wat
rechtvaardigt ons het geschiedlogische ontwikkelingbegrip universalistisch
uit te huigen en ethisch toe te spitsen, als de verbindingsdraden tussen de
verschillende kultuurstromingen dun, gebrekkig, onvindbaar, ja soms
afgebroken moeten heten?2 Moet de gedachte van een mogelijke ge
schiedfilosofische konstruktie en maatstaf niet worden opgegeven?
Het is een suggestie, die Troeltsch niet enkel uit ethisch plichtsbesef
verwerpt, doch met een beroep op de irrationele scheppende levenswil! De
universalistische duiding en verbinding van het historische in de richting
van een groot en pakkend ideaal, komt ten diepste tot stand vanuit een
onstuitbare levensdynamiek, die niet wanhopen wil aan de totaalzin van
het leven. De grote geschiedenisdenkers willen de maatstaven van de
eerste en tweede graad verbinden, zij willen de geestesdraden van het
kosmisch weefsel zien, oprapen, versterken, aaneenknopen en naar
heden en toekomst heenleiden.
Musz angesichts des Charakters der empirisch-historischen Forschung nicht doch
der ganze Gedanke geschichtsphilosophischer und ethischer Maszstäbe überhaupt
aufgegeben werden? . . . Darauf wird ein energischer Lebenswille, der sich nicht
zerdenken läszt und um seiner selbst willen auf Sinn und Ziel des Werdens nicht
verzichten kann, in engem Bunde mit der ethischen Ueberzeugung, dasz es eine
mit dem moralischen Bewusztsein selbst gesetzte Pflicht sei, an Sinn und Ziel zu
glauben und ihren Inhalt stets von neuem zu suchen, ein nachdrückliches Nein
antworten (III 164 sq).3

Deze irrationalistische levenswil vormt voor Troeltsch echter niet het
diepste uitgangspunt. De wil om gang en richting van het leven te ontdat de metafysika als monadologie en de ethiek als formele ethiek in dit komplex van gedachten niet
thuis hoort (6.4. en 6.6).
1 De moeilijkheid is, dat de idee van „Universalgeschichte” alle empirisch-wetenschappelijke konstateringen overschrijdt: noch als een reëel-kausale samenhang, noch als een kontinu zinverband is
de eenheid van de geschiedenis vanuit de bronnen voorhanden, laat staan te overzien. Naderhand
gaat T. dan ook expressis verbis onderscheiden tussen het empirisch-historische (geschiedlogische)
en het universeelhistorische (geschiedfilosofische) ontwikkelingsbegrip, al dringt ook dan het een
in de richting van het ander, Ges. Sehr. III (1922) 173 sq, 688 sqq.
2 Cf. Ges. Sehr. III (1922) 174.
3 Vgl. ook Ges. Sehr. III (1922) 17 4 ! — Het weggelaten stuk in het citaat is een van de inlassingen
uit 1922, die de Historismus-Band zo onverteerbaar hebben gemaakt.
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dekken wordt gemotiveerd door een geloof, door de religieus-metafysische grondovertuiging, dat er in de aaneen te rijgen ontwikkelings
reeksen inderdaad een innerlijke drang van de menselijke rede zich
doorzet, die op haar beurt teruggaat op de teleologische eenheid en
beweging van de goddelijke geest in het eindige. De universalistische
ontwikkelingsgedachte is m .a.w. gefundeerd in een onbewijsbare, on
grijpbare en desondanks niet prijs te geven metafysische idee van eenheid
en ontwikkeling.
Indem wir dann aber die so gebildeten Reihen als einen inneren Werdezusammen
hang und ihre Gegensätze als Verschiedenheiten innerhalb einer doch gemein
samen seelischen Welt erkennen, bilden wir den historischen ( i.e .: geschichts
philosophischen — J.K l.1 . Entwicklungsbegriff . . . . Indem wir solche Reihen
und Gegensätze schlieszlich metaphysisch auf einen in ihnen sich durchsetzenden
inneren Drang und Trieb der Vernunft und diese Vernunft auf den letzten
göttlichen Grund, auf die innere Bewegung des göttlichen Geistes im Endlichen,
zurückführen, bilden wir einen an der Grenze aller Wissenschaft liegenden
Gedanken, der . . . erst den Abschlusz und letzten Hintergrund aller Historie
bildet. Er bürgt uns allein dafür, dasz die Bewegung historisch-individueller
Wirklichkeiten doch in einer letzten Einheit ruht, die nur bei ihrer eigenen Be
wegtheit sich jedem Begriff entzieht und die daher mit den Worten „Einheit” und
„A ll” nur sehr unzureichend bezeichnet wird. . . . Die Bildung der Maszstäbe . . .
ist also Sache des Glaubens in dem tiefen und vollen Sinne des W ortes: die Be
trachtung eines aus dem Leben herausgebildeten Gehaltes als Ausdruck und
Offenbarung des göttlichen Lebensgrundes und der inneren Bewegung dieses
Grundes auf einen uns unbekannten Gesammtsinn der Welt hin, die Ergreifung
des aus der jeweiligen Lage erwachsenden . . . Ideals als eines Repräsentanten des
unerkennbaren Absoluten (III 17 3, 1 7 s')1.

Komt deze fundering van de scheppende levenswil in een metafysische
grondbeweging al in de buurt van de metafysika van Bergson, toch is er
een opmerkelijk verschil tussen beide. Dat verschil zetelt in de teleologie
van de genoemde beweging. Troeltsch mag dan elk geloof in absolute
rationalistische bindingen van de geschiedenis hebben afgezworen, hij
is — merkwaardig genoeg — nog steeds van oordeel, dat de mensheidsgeschiedenis ergens op af koerst. Anders dan Bergson ziet hij de evolutie
niet als leeg, maar als zingericht12. Derhalve is zij hem niet alleen de
diepste rechtvaardiging van de universele geschiedeniskonstruktie, maar
ook van de ethische ideaalvorming. Wij vormen onze maatstaven en
idealen als mogelijke prefiguraties van een of andere eindbestemming
waarnaar wij tasten, zo stelt hij tegenover Bergson.
Dagegen hat er ( i.e .: Bergson) mit der Historie gar nichts und mit der Religion,
in welcher doch zuletzt jeder Gedanke an Sinn und Ziel der Weltvorgänge ver
1 Dit is de oorspronkelijke tekst van 19 16 . De weggelaten gedeelten zijn in dit geval alle van 1922.
2 T. kent uiteraard nog niet de latere Bergson en diens Les deux sources de la morale et de la religion
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ankert ist oder die geradezu der Glaube daran ist, wenig zu tun trotz seiner
Ausschlachtung durch klerikale Apologetik. Daher stammt denn auch die Leere
und Ziellosigkeit seiner „Lebensschwungkraft”. Wer von der Historie und
innerhalb ihrer von der Religionsgeschichte herkommt, kennt von vornherein
keine derartige Leere, sondern musz den auch für ihn nötigen Ausschlusz
absoluter rationalistischer Bindungen der Entwickelung doch im Sinne eines
dabei festgehaltenen Glaubens an eine wohl bestehende aber nicht rationell und
einheitlich erkennbare und formulierbare Ziel- und Sinnrichtung verstehen.
Darauf will die ganze vorliegende Abhandlung hinaus1.

De absolute grond en bet absolute doel (2)
Op de metafysische achtergrond van Troeltsch’ ethiek en geschied
filosofie valt thans enig licht. In de geestesgeschiedenis zelf is geen
vastigheid, geen absoluut betrekkingspunt te vinden, ook niet in de
vorm van een formeel systeem van waarden. Absolute onveranderlijke
geldigheid hetzij in onze kennis van natuur of geschiedenis, hetzij in de
vorming van kulturele maatstaven is onvindbaar, ja onbestaanbaar. En
dat niet alleen of in de eerste plaats, omdat onze begrippen en opvattingen
veranderen met de uitbreiding van onze ervaring, ook al zou het objekt
in kwestie onveranderlijk zijn. Neen, onze opvattingen wijzigen zich
allereerst, omdat haar objekten zelf in beweging zijn. Wij hebben deze
gedachte uitgewerkt gezien t.a.v. het historisch-ethische. T .a.v. de
materiële natuur vermoedt Troeltsch eigenlijk iets soortgelijks. Heel de
werkelijkheid beweegt en wijzigt zich wellicht. Zo gezien zou de geestes
geschiedenis een snelle golfstroom zijn in een eindeloos deinende levens
zee.
Die Zeitlosigkeit und Unveränderlichkeit des Gehens mag für die formale Logik
und Mathematik gelten, aber für die Erkenntnis der Erfahrungswissenschaften
auf dem Gebiet der Natur wie der Geschichte sowie für die Bildung der kultur
philosophischen Maszstäbe besteht sie nicht und kann sie nicht bestehen. Denn
diese Begriffe verändern sich mit der extensiven und intensiven Ausdehnung
unserer Erfahrung, auch wenn ihr Gegenstand an sich unveränderlich bliebe. Sie
verändern sich aber vor allem deshalb, weil ihr Gegenstand selbst im Flusz
begriffen ist und eine diesem Flusz entsprechende fortwährende Neugestaltung
des Denkens verlangt. Dies gilt von der Geschichte gewisz, vermutlich auch von
der Natur und Materie . . . (III 1 8 2 sq).

Het zou evenwel voorbarig zijn te konkluderen, dat het leven en in
zonderheid het geestesgebeuren chaotisch is. Wel is de totale levens
stroom wetenschappelijk niet te omvatten. Toch moet zij eenheid,
samenhang en zin hebben, aldus Troeltsch, anders zou ons denken haar
1 Art. Ueber Maszstäbe, in: H .Z. 1 1 6 (19 16 ) 6.
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afzonderlijke konstellaties noch empirisch-wetenschappelijk, noch normwetenschappelijk kunnen vatten of fixeren. Het denken moet op de een
of andere verborgen wijze met al het bestaande verbonden zijn, er moet
m .a.w. een gemeenschappelijke grond zijn, waar natuur, geschiedenis
en geest èn het denken dienomtrent in rusten. Zo leidt er vanuit de
wetenschap, hoe realistisch deze ook mag zijn, een weg naar de idee van
een absolute eenheidsgrond. In zijn aktieve beweeglijkheid is deze eerder
te bevroeden, dan te bewijzen en te konstrueren.
Dem Gesamtflusse des Lebens selbst aber kann man mit keiner Wissenschaft
beikommen. Er kann nicht ohne Einheit, Zusammenhang und Sinn sein, sonst
würde unser Denken nicht seine einzelnen Konstellationen empirisch-wissen
schaftlich und normwissenschaftlich erfassen und fixieren können. . . . Aber
Einheit und Sinn des Ganzen läszt sich nur ahnen und fühlen, nicht wissenschaft
licht ausdrücken und konstruieren. Nicht aus dem All können wir den einzelnen
Moment befestigen, sondern aus den Fertigkeiten des einzelnen Momentes
können wir das All in seinem Gesamtsinn als ein immer lebendiges und tätiges
ahnen (III 183).

Deze goddelijke wereldrede (III 1 79), die als grondvoorstelling achter
al het denken is gelegen, is nu inzonderheid ook de mogelijkheidsgrond
van alle maatstafvorming. Troeltsch waarschuwt er echter voor, deze
grondeenheid niet op te vatten als een onveranderlijke identiteit, als
starre substantie of absolute wet. Een dergelijke opvatting zou de plura
listische werkelijkheid onvermijdelijk klem zetten in een rationalistisch
kader en m.n. de kulturele maatstaven doen verstarren in onhanteerbare
eeuwige redewetten. Spreekt men evenwel met recht van normscheppingen en normverschuivingen, dan kunnen deze haar grond slechts
hebben in een ongrijpbare, innerlijke beweeglijkheid en veranderlijkheid van
het goddelijke zelf. God is zelf als laatste eenheidsgrond een scheppende
wil, de stuwende motoriek van heel de geesteshistorie. Hij is dat niet
in de zin van Hegel, als de noodzakelijke dialektische ontvouwing van
het begrip, doch eerder in Heraklitische en profetisch-christelijke zin,
als een beweeglijk agens, een ondoorgrondelijke schepper-God1 .
1 Op dit punt konstateert T. het tekort van de hem overigens zo verwante Eucken. Deze kent wel de
ontsluiting van het al, zonder dat echter hierin voldoende duidelijk wordt ingedragen „die innere
Bewegtheit in das All selbst, d.h. in den Gottesbegriff” (Ges. Schr. III 134 sq). — Te dezen voelt
hij zich meer aangetrokken tot Rudolf Ottoy die m.b.v. de idee van het „Numinose” gewezen heeft
op het „irrationele” element in de religieuze Godsvoorstellingen, op het donkere, onbegrijpelijke,
dreigende èn lokkende in het goddelijk zijnde; art. Zur Religionsphilosophie, in: Kant-Studien 23
(19 18 ) 68 sq. Ondertussen heeft het goddelijke bij Otto evenals bij T. ook rationele trekken van
goedheid, gerechtigheid, wereldregering e .d .. De kritiek van T. op Otto is evenwel, dat deze het
moderne antirationalisme van zijn godsdienstpsychologie probleemloos vastlijmt aan een rationalistische
geschiedfilosofie van de godsdienst in de geest van Kant en Fries. In de geschiedenis der godsdiensten
ontbreekt hier de werkelijke beweging en verandering. Otto ziet haar als de ontplooiing van wat in
de religieuze aanleg van de mens vervat zou zijn, waarbij het rationele naast het antirationele zou
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Hier geraakt de metafysische beschouwing evenwel in grote ver
legenheid. Enerzijds moet zij ruimte geven aan de irrationele vrijmacht
van menselijke geestesscheppingen, anderzijds moet zij deze als zodanig
funderen in de eenheid van een omvattende goddelijke zinbeweging.
Maar dan moet de laatste ondanks alle innerlijke veranderlijkheid
metterdaad zijn ingesteld — en Troeltsch erkent dit zelf -— op een totale
zin, een laatste waarheid, een absoluut doel, al zal God hier alleen weet
van hebben. Zo staan we voor een eigenaardig resultaat. Troeltsch mag
de z.i. onoverbrugbare tegenstelling tussen scheppende beweging en
absolute norm uit de menselijke geschiedenis hebben uitgebannen, zij
blijft bestaan als een metafysische ondoorzichtigheid in de goddelijke
grond. Ja men mag zich afvragen of zij ook uit de eerste volledig is uit
gebannen, omdat deze toch participeert aan de genoemde grond!
Geht man. . . mit Heraklit und mit der profetisch-christlichen Ideenwelt von der
nie begrifflich erschöpfbaren, schaffenden Lebendigkeit des göttlichen Willens
aus . . . dann . . . gewinnen (wir) die Lebenstiefe, aus der heraus mit der inneren
Beweglichkeit und Wandlung Gottes selber auch die Wandlung und Beweglich
keit der Wahrheit und des Ideals verständlich wird zusammen mit einer trotzdem
verbleibenden Einstellung auf eine letzte Wahrheit und Einheit, die aber nur
Gott selber weisz, wenn man sein Wissen Wissen nennen darf (III 184).

In elk geval is het deze grondrichting op een uiterst doel, die het
Troeltsch mogelijk moet maken de „Universalgeschichte” te konstrueren
en beschouwen als een zineenheid, een zineenheid die het gemeen
schappelijk geestesgehalte van de historie suksessief tot uitdrukking
brengt (III 74)1 . Deze goddelijke grondrichting is het ook, welke de
menselijke ideaalvorming wettigt, al zweeft de mens ook zelf geen
absoluut ideaal voor ogen. Het is voldoende in de relativiteit van onze
idealen het goddelijke te vatten. Het is voldoende te geloven, dat onze
flitsende gedachten en scheppende daden uitvloeisel en openbaring zijn
ontkiemen en beide zouden streven naar volle onderlinge harmonie, p. 72 sqq, 76. Een dergelijke
konstruktie doet z.i. danig afbreuk aan de ook door Otto aangewezen „gänzlich inkommensurable
Individualität” van al het religieuze, p. 74. De werkelijke verhouding van het rationele en irrationele
is voor T. eerst bepaalbaar als een metafysisch kernvraagstuk, p. 73. (In de kentheorie van de religie zijn
T. en Otto het weer grotendeels met elkaar eens. De idee van het numineus-goddelijke is een
religieus apriori, doch uiteraard geen rationele kategorie. De irrationalistische wending in de
aprioriteitsgedachte (£.3.4) betekent bij beiden, dat de idee van God zich doet gelden als een
spontane, oorspronkelijke, psychologisch niet herleidbare opvatting van de ziel ten overstaan van
heel de werkelijkheid, geworteld in de vrijheid, in deemoedige buiging dan wel in hoogmoedige
zelfisolering. Bij Otto wortelt deze aprioriteitsidee in de intuïtieve onmiddellijke gevoels- en
geloofszekerheid (Fries, Jacobi) t.a.v. de centrale grondgegevens („Anlagen”) van het menselijk
bewustzijn, bij T. rust zij meer op de souvereine keuze en erkenning van de wil, p. 66, 70, 7 1.
1 Ruimte is er zelfs nog voor de idee van humaniteit als richtingsbepaaldheid, als benaderende
algemeengeldigheid (Ges. Sehr. III 78). Tegenstellingen als tussen de westerse en oostaziatische
wereld kunnen zo heten: „Gegensätze, die doch ein irgendwie Gemeinsames nur anders gestalten
und verstehen” (III 172).
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van goddelijk doelgericht streven en als zodanig het onkenbaar absolute
representeren (III i 7y). Eigenlijk kent Troeltsch nog slechts inzoverre
universele doelgerichtheid in de geschiedenis als zij wortelt in een
goddelijkheid die zelf eerst in de eenheid van zijn levensvolheid existeert
en dus zijn doel nabij is.
Dann verschwindet auch all der Drang, irgendeine menschliche Wahrheit oder
Idealbildung als absolut zu bezeichnen; aber wir behalten die Möglichkeit, in
der relativen Wahrheit und dem relativen Ideal göttliches Leben zu erfassen---W ir sind in beständiger Bewegung auf das Absolute, das selber nur in der Einheit
seiner Lebensfülle für sich selber existiert und nicht begriffen werden kann, weil
es überhaupt kein Begriff ist. Das eigentliche Wagnis alles nicht blosz formalen
Denkens besteht darin, dasz wir einen aufblitzenden Vemunftgedanken als
Ausflusz der göttlichen Lebendigkeit zu betrachten, zu erfassen und durchzu
führen wagen (III 184 sq).

Riskante ßlosoße (3)
Aangezien het verborgen kontakt met het goddelijke de eigenlijke
levensvoorwaarde is voor geschiedwijsgerig denken en kultuurfilosofisch
handelen, staan we hier in de volle zin des woords voor een riskante
ßlosoße. Ik kom hier weer op de gedachte van de zedelijke wilskracht,
die met het metafysisch geloof gepaard diende te gaan. Geloof en
intuïtie zijn nodig om de historische ontwikkeling en in haar lijn de
momentane ethische gedachte in haar goddelijke origine te grijpen, moed
en wilskracht zijn vereist om haar gestalte te geven en tegen alle weer
stand in te pousseren. Doch dit is en blijft een waagstuk (III 1 8 1 , 221).
Vergissingen en mislukkingen liggen op de loer. Wie verkeerd grijpt,
sluit zich buiten het goddelijk geheimenis. Wie de goede greep doet,
kan hem wellicht niet tegenover de massa doorvoeren en wordt slacht
offer van de idee. Doch zonder de kwade kansen van ketterij en marte
laarschap kan de waarheid niet zegevieren.
Täuschung ist hier nirgends von vornherein auszuschlieszen. Wer fallsch gegriffen
hat, hat sich damit aus dem göttlichen Lebensprozesz herausgestellt, und wer
ein richtiges Ergreifen gegen die Masse nicht durchsetzen kann, ist der Märtyrer
der Idee. Ohne Wagnis, ohne Fehlgriff, ohne Martyrium gibt es kein Ergreifen
von Wahrheiten und Werten (III i 8 j ).

„Romantische Schwindel” — zo heeft Max W eber deze historische ont
wikkelingsgedachte met haar geheimzinnig diepteperspektief eens ge
noemd (III-1922-1 89 sq). Volgens Troeltsch moet de universeelhistorische konstruktie met haar aktief-ethische voortzetting het echter niet
alleen hebben van een laatste „rechtvaardiging uit het geloof” (III-19221 8 5"), zij wordt ook door streng-wetenschappelijke eisen voor subjektivis341

tische willekeur en pure zelfverblinding gevrijwaard. Zij moet worden
samengebouwd uit een onuitputtelijk arsenaal van historisch-kritisch
gezuiverde kennis, in perspektief gebracht vanuit de professioneel ge
schoolde vergelijkende intuïtie. Zij moet voorts ook wetenschappelijk
zijn ingesteld op de bijzondere geografische, klimatologische, anthropo
logische, technologische en sociologische omstandigheden waaronder
de ideaalscheppingen telkenmale gevormd en geïndividualiseerd zijn.
Daarenboven staat zij voor de opgave, elke kultuursamenhang als een
interne eenheid te erkennen en te bevestigen (III 1 7 ^ sq)1 . Universele
geschiedeniskonstrukties, die zulke maximale eisen stellen aan kennis,
inzicht en doorzettingsvermogen zijn slechts aan enkele geniale ge
schiedeniskenners voorbehouden, dus beperkt in aantal. Zij verschillen
m .a.w. hemelsbreed van allerlei alledaagse, romantische spekulaties en
verdienen de gebruikelijke achterdocht van vakgeleerden dan ook
allerminst12.

DE B R E U K

IN D E G E S C H I E D E N I S I D E E ( 1 9 2 0 )

De komende krisis (1)
Toch is het Troeltsch zelf die vraagtekens gaat zetten! De ontsluiting van
het historische ontwikkelingsbegrip in universeelhistorische richting is
nauwelijks volbracht, of hij gaat haar zowaar diskrediteren. Er moet zich
wel een overmacht van kontra-argumenten aan hem hebben opgedrongen,
dat hij de idee van „Universalgeschichte” weer prijsgeeft, een idee die
— volgens zijn eigen woorden — zozeer opkwam uit wetenschappelijke
overwegingen, wijsgerige intuïtie, religieus geloof en zedelijke moed.
Met dit al treedt Troeltsch niet direkt een nieuwe denkfase binnen.
Tot aan zijn levenseinde wordt hij nl. vastgehouden door de vraag, of het
relativisme, dat immers meer en meer het onvermijdelijk gevolg van de
individueel-historische denkwijze schijnt te zijn, niet een halt moet
worden toegeroepen door een ethiek die haar kredentiebrieven verkrijgt
1 Haar taak om ook nog recht te doen aan formele zedelijkheidsbeginselen is van latere datum (1922),
zie 6.6.4.
2 Het fundamentele verschil tussen Weber en T. school in de vraag, of de praktische waardering en
levensovertuiging van de mens en de waardevrije wetenschappelijke gedachtengang en bewijsvoering
konsekwent te scheiden dan wel via de historistische ontwikkelingsgedachte innerlijk op elkaar te
betrekken zijn; Cf. A. Dietrich, art. Ernst Troehsch, in: Archiv für Politik und Geschichte 1 (1923)
106. Het strakke neokantiaans-transcendentalistische rationalisme van Webers wetenschapsop
vatting èn het voluntaristisch-irrationalistisch „polytheïsme van waarden” van Webers ethiek
botsten hoe langer hoe meer met het grondinzicht van T ., dat geloof en rede op elkaar te betrekken
zijn, dat het wetenschappelijk denken door wijsgerige intuïtie gericht moet worden op een nieuwe
kultuursynthese, waarin de waarden aktief verbonden worden; cf. D .B .J. V (Das Jahr 1923),
s.v. Troeltsch (door A. Dietrich).
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vanuit de universeel te konstrueren ontwikkelingssamenhang tussen de
individueel-historische verschijnselen. Vanwaar elders zou de mens een
richtlijn ontvangen? In de onderhavige jaren houwt Troeltsch de
„Universalgeschichte” dus telkens weer op. Telkens ook ziet hij zich
echter gedwongen haar weer af te breken en in te perken1 . Wij staan
hier m.a.w. niet zozeer voor een genesis als wel allereerst voor een krisis
in Troeltsch’ denken.
De diepte van deze krisis laat zich eerst peilen, als wij bedenken,
hoezeer de idee van de universele zinsamenhang en zineenheid der ge
schiedenis een westerse grondovertuiging is geweest, een overtuiging
die zich reeds in de Oudheid preformeerde en gestalte gaf. Ik denk aan
het joodse scheppingsgeloof en aan het hebreeuwse messianisme, daar
naast bijv. ook aan de stoïcijnse logosgedachte, aan het hellenistische
kosmopolitisme, aan de romeinse rijksgeest en rechtsopvatting. Ik denk
inzonderheid aan de christelijke universele geschiedenisbeschouwing,
zoals deze vanuit haar joodse voorgeschiedenis en niet zonder de
politieke, kerkelijke, geestelijke gezichtsverbreding van de laat-antieke
wereld zich heeft uitgekristalliseerd rondom de kern van de bijbelse
heilshistorie en eschatologie in de grootse geschiedeniskonceptie van
Augustinus12. Deze in beginsel mondiale providentiële geschiedenisop
vatting heeft door de Middeleeuwen heen de christelijke geschiedbe
schouwing bepaald, ook het reformatorische geschiedenisdenken een
onuitwisbaar stempel opgedrukt. Gesekulariseerd leeft zij voort in de
algemene geschiedenispatronen van de Nieuwe Tijd3. Ik noem hier
Condorcets opvatting van de „perfectibilité indéfinie de la nature
humaine”, Herders humaniteitsgedachte, Hegels geloof in de „Fortgang
im Bewusztsein der Freiheit”, Comtes drie-stadiënleer en de marxis
tische verwachting van de heilsstaat.
Al deze humaniteitsideeën en toekomstverwachtingen komen echter
op het spel te staan, indien de wereldgeschiedenis uiteen zou vallen in
1 Zo in 19 16 (Ges. Schr. III, Kap. II, m.n. p. 186 sqq!), in 1918 (Kap. I, p. 74 sqq!), in 1920 (Kap.
IV, p. 7o£ sqq!). Men kan wel zeggen, dat T. hier een stap, niet dat hij hier een fase verder is: in
dezelfde fase verdedigt èn verwerpt hij de universele geschiedenis. Eerst in Die Ueberwindung des
Historismus (1922/23) zijn nog hooguit sporen van de universeel-historische idee achtergebleven
(6 .6 .s).

2 Augustinus was het, die de gehele mensheid zag opgenomen in de wereldwijde tweekamp tussen
de „civitas Dei” en „civitas huius mundi” , een geschiedenis die z.i. vanaf de schepping en de zonde
val alle eeuwen en alle volkeren omspande tot aan het te verwachten toekomstige gericht van God.
3 Dit wordt bv. ook door een denker als Romein erkent, J. Romein, In de hof der historie 142 sqq.
De tegenstelling, door Löwith gemaakt tussen de antieke geschiedenis-idee, die cyklisch en de
joods-christelijke opvatting, die lineair en dus de oorsprong van de modern-gesekulariseerde
geschiedbeschouwingen zou zijn, acht ik evenwel overtrokken. De paradijs- en progressiegedachten
van resp. Hesiodus, Ovidius èn Demokritus, Epikurus, Lukretius doorbreken reeds de opvatting
van een kringloop; K. Löwith, Wehgeschichte und Heilsgeschehen passim.
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een veelheid van partikuliere beschavingskringen, die niet dan hun
eigen levenscyklus zouden kennen, hun eigen geschiedenis en waarheid.
Troeltsch nadert Spengler en diens Untergang des Abendlandes1 .
Bedenkingen tegen de „Universalgeschichte" (2)
Wat toch dwingt Troeltsch de idee van een geschiedenis der mensheid
los te laten? Het zijn allereerst een reeks feitelijke gegevens. Zo is het z.i.
een onmiskenbaar feit, dat de mensheids- en vooruitgangsidee een
sekularisering zijn van het christelijke utopisme en chiliasme (zoals hij
het uitdrukt) en dat deze als zodanig reeds lang verbleekt en inhoudloos
geworden zijn. Voorts hebben de prehistorische wetenschappen ons
ervan overtuigd, hoe beperkt onze historische gezichtseinder (van
nauwelijks zesduizend jaar) wel is vergeleken met de honderdduizenden
jaren welke het mensdom reeds doorleefd heeft. Verder is ook ruim
telijk gezien de historische wereld uitgegroeid in onmetelijke verschillen
en voorheen volledig onbekende regionen en stamgebieden. Ondertussen
zijn de z.g. primitieven allesbehalve een gestandaardiseerd type van
oermensen gebleken, een voorstelling waaraan men zo vaak de idee van
de grieks-romeinse en westerse beschaving argeloos vastknoopte.
Bovendien hebben biologie en ethnologie de eenheid in oorsprong van
het menselijk geslacht uiterst dubieus gemaakt en hebben geografie en
paleontologie reusachtige natuuromwentelingen, ijstijden e.d. aan het
licht gebracht: onopvulbare hiaten in onze idee van de mensheid12.
Methodologisch ligt de bewuste idee al even moeilijk. Door een gigan
tisch speurwerk staat de historikus momenteel tegenover een door geen
mens meer te omvatten uitgebreidheid van bronnenmateriaal. Des
ondanks kan hij er zeker van zijn, dat er nog veel verborgen of onbekend
is. Hij weet ook, dat het materiaal waartoe hij toegang heeft, gebrekkig
en fragmentarisch is, vooral waar het gaat om de vele niet-westerse
volkeren, die niet tot historisch zelfbewustzijn zijn gekomen (III 709).
Niet de feitelijke problemen, noch de methodologische bezwaren zijn
echter voor Troeltsch beslissend, doch eerst de wijsgerige bedenkingen
tegen de „Universalgeschichte” . De historische „Gegenstand” — zo
hebben wij gezien — wordt gekonstitueerd als iets wat zich in een onder
ling beleven en verstaan aaneensluit als zinkontinuum. Kan dat van de
1 Er is bij beiden een zelfstandige ontwikkeling geweest: T. publiceerde de nu volgende gedachten
reeds in 19 16 , Spenglers boek verscheen eerst in 19 18 , was echter — naar eigen zeggen — reeds
voor de eerste wereldoorlog gekoncipieerd.
2 Art. Der Aufiau der europäischen Kulturgeschichte, in: Schm. Jb. 44 (1920) 3 sq. Deze passage is
weggevallen in Ges. Sehr. III, Kap. IV.
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geschiedenis der mensheid gezegd worden? Afgezien nog van de onder
brekingen in en de onoverzichtelijkheid van de reëel-kausale betrekkin
gen, laat het zich eenvoudig niet waarmaken, dat de tegenstellingen
tussen West en Oost, tussen kuituren, zg. halfkulturen en primitieven
overspannen worden in een gemeenschappelijke of verwante beleving
van de zin, in een werkelijke zinsamenhang1 . De totale mensheid heeft
geen geestelijke eenheid, dus ook geen eenheid van ontwikkeling!
Der historische Gegenstand kann nur durch einen . . . einheitlichen oder zur
Einheit zusammengewachsenen Sinngehalt zusammengehalten werden, und dieser
Sinngehalt musz dem gemeinsamen Erleben und Verstehen zugänglich sein. Nun
aber gibt es für die „Menschheit” in ihrer noch völlig undurchdrungenen und
unverstandenen zeitlichen und räumlichen Gesamtausdehnung keinen gemein
samen Sinn- und Kulturgehalt___Die Menschheit als Ganzes hat keine geistige
Einheit und daher auch keine einheitliche Entwicklung (III 70 j sq)2.

Tot deze konklusie komt Troeltsch niet het minst ook vanuit herme
neutische overwegingen. Hij wijst er ergens op, hoe ondoenlijk het welhaast
is om in vreemde kultuurkringen binnen te dringen: Wat weten wij
eigenlijk van het mensdom en zijn miljoen-jarige geschiedenis? Wij
kennen slechts de europese beschavingskring met haar kulturele onder
stellingen en koloniale uitlopers. Reeds Rusland, dat toch het griekse
en oud-christelijke (doch niet het latijnse) verleden met ons deelt, is
ons vreemd. De ziel van het Oosten is veel meer nog een gesloten boek
voor ons, zoals juist kenners beweren. Verloopt dus het wederzijds
verstaan van verwante of gelijktijdige kuituren reeds uiterst moeizaam,
wie zou dan bij machte zijn alle uitingen van kultuurleven te verstaan
en uit het stof der historie tot nieuw leven te wekken (III 186)? Zelfs
indien een universele historie tot de menselijke mogelijkheden behoorde,
zou zo’n omspannende beschouwing slechts esthetisch interessant, doch
praktisch nutteloos zijns!
Wie sie (seil: die Kulturkreise) sich untereinander nur schwer verstehen, so
kann niemand sie alle zugleich verstehen, und könnte man es, so würde dieses
Verständnis zwar interessant sein und die Möglichkeiten des Menschentums
lehrreich beleuchten, aber doch zugleich praktisch für die eigene Stellungnahme
und positive Kulturarbeit schlechterdings nichts nützen (III 708).

Zo staat Troeltsch tenslotte voor een veelvoud van beschavingskringen, die
1 De uitzondering die T. (III 706) maakt voor bepaalde formele, universele zedelijkheidsnoties,
dateert uit 1922, zie 6.6.4.
2 Dat de verschillende mogelijkheden van het mensdom desniettemin in laatste, metafysische diepte
uitdrukkingen zijn van iets gemeenschappelijks in de mens, sluit T. niet uit (III 710 ).
3 Wij zien hier, dat de kloof tussen de kuituren zich voor Troeltsch’ ogen zo verwijd heeft, dat de
ideaalvorming in den vreemde geen enkele (ook geen indirecte!) daadwerkelijke betekenis meer
heeft voor onze eigen nieuwe kultuur-synthese.
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elk voor zich een eigen levenssysteem en zinsamenhang voorstellen. Het
zijn — om de belangrijkste te noemen — de vooraziatisch-islamitische,
egyptische, hinduïstische, chinese en antiek-europees-amerikaanse kui
tuur (III 708, cf. 704). De kans, dat de toekomst eens een kulturele een
wording zal vertonen, houdt Troeltsch open (III 75-), maar dan zal een
dergelijke eenheid allereerst door feitelijke, politiek-sociale (de socio
logische grondfaktor!) veranderingen en planetarische gezichtsverbredingen moeten worden ingezet en ook dan moet er met nieuwe
interne verdeeldheden rekening gehouden worden (III 186 sq).
Het curopeïsme als „Schicksal” (3)
De konklusie is dan ook uitermate geresigneerd. Wij kennen in feite
alleen onszelf! Wij verstaan alleen ons eigen wezen, onze eigen ont
wikkeling. De kennis van vreemde kuituren leidt uiteindelijk tot niets
anders dan verdiepte zelfkennis en praktische zelforiëntatie. Zo zegt
Troeltsch: Wij kunnen nu eenmaal niet uit onze historische huid kruipen.
En ook: Wij moeten de moed hebben openlijk uit te komen voor het
ons beschoren lot. De „Schicksal"-gedachte begint de idee van de „Universal
geschichte" te verdringen !
Wir kennen in Wahrheit nur uns selbst und verstehen nur unser eigenes Sein
und deshalb auch nur unsere eigene Entwicklung. Nur deren Erkenntnis ist uns
praktisches Bedürfnis und Notwendigkeit, Voraussetzung des eigenen, Kultur
gestaltenden Handelns und Zukunftswollens. Eine Reise um die Welt mag der
kürzeste Weg sein, zu sich selbst zu kommen. Wir kommen auf diesem Wege
aber doch immer nur vergleichend und lernend eben zu uns selbst . . . . Man
musz den Mut haben, sich zum eigenen historischen Gesamtschicksal zu bekennen,
da wir doch aus unserer historischen Haut nicht heraus können . . . . Jeder kann
von seinem Boden aus sich weitesten Umblick verschaffen und in die höchsten
Höhen streben, aber man denkt, argumentiert, handelt und schafft doch nur
vom eigenen Boden aus. Auch hier gilt: „Du bleibst am Ende, was du bist”
(III-1920-709 sq).
Die höchste Weisheit ist, sein Schicksal zu lieben und zugleich es schaffend zu
bewältigen1 .

Zagen wij voorheen, dat de hermeneutische verstaansmogelijkheden
t.a.v. vreemde beschavingswerelden a.h.w. een universalistische tegeninstantie vormden tegenover de individualistische insnoeringen van het
historisme ( j.3 .2 ) , thans blijkt Troeltsch ze niet meer als zodanig te
kunnen handhaven. Slechts één gevolgtrekking kan dan ook gewettigd
heten: de geschiedenisfilosofie moet een nieuwe, bescheidener vorm
1 Deutscher Geist und Westeuropa (19 18 /19 ) 203. Zie 00k 187, 193 en Ges. Sehr. III 76, III (19 22) 720.
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aannemen. De „Universalgeschichte” kan voor ons nog slechts bestaan
als een wijsgerige ordening van ons eigen kultuurleven, d.w.z. als „eine
Weltgeschichte des Europäertums. Slechts hieraan kan de in onze krisissituatie gevergde nieuwe kultuursynthese een richtlijn ontlenen voor
haar aktuele en aktieve voortzetting. Wij kunnen niet anders dan onze
individuele lotsbestemming trouw zijn en aan haar draden voortspinnen.
So wird also die Universalgeschichte, die Geschichtsphilosophie und die Zu
kunftsgestaltung in Wahrheit zu einem möglichst einheitlichen Selbstverständnis
des eigenen Gewordenseins und der eigenen Entwicklung. Für uns gibt es nur
die Universalgeschichte der europäischen Kultur . .. (III 7 10 ) .
Das ist kein dürftiges Ueberbleibsel, sondern die brennend wichtige Aufgabe der
Formulierung des europäischen Wesens und der Herausarbeitung der europäischen
Zukunft (III 7 1 1 ) . 12

Het Christendom als godsdienst
van het europeisme (4)
De idee van het europeisme heeft voor de godsdienstfilosofie en voor de
plaatsbepaling van het Christendom ingrijpende gevolgen. De afbraak
van de „Universalgeschichte” moet ook de idee van een universele komparatieve godsdienstgeschiedenis op komprehensief-kultuurhistorische
basis (4.3.4) in het ongerede brengen. Zijn kultuursystemen onderling
niet te vergelijken, dan evenmin de hierin ingevoegde godsdienstvormen.
Is het europeisme ons lot, dan ook het Christendom als de godsdienst
van het europeisme. Waar deze gedachten op uitlopen, leert ons het
godsdienstfilosofisch opstel in Der Historismus und seine Überwindung
(19 2 2 ): Die Stellung des Christentums unter den Weltreligionen3.
In deze voordracht meet Troeltsch de afstand op die hem thans
scheidt van zijn vroegere studie over Die Absolutheit des Christentums
(1902). Hij releveert, hoe hij indertijd zowel de exklusief supranatura
listische als ook de Hegeliaans-evolutionistische absoluutheidsgedachte
vaarwel zei en hoe hij m.n. tegenover Hegel de eminente geldigheid
van het Christendom niet bouwde op zijn zg. feitelijke algemeenheid en
verhulde aanwezigheid in alle religies, doch op een persoonlijke geloofs
overtuiging, een overtuiging niettemin die geschraagd kon worden door
1 Ges. Schr. III (1922) 708. Deze inperking van de idee der wereldgeschiedenis tot het „Avondland”
vinden we in feite ook reeds in III (19 16 ) 187 en III (19 18 )
2 Hoe radikaal en tegelijk ook praktisch dit gemeend is, blijkt uit Troeltsch’ pedagogische voorslag,
bij het schoolonderwijs alles wat buiten onze kultuurkring valt slechts te behandelen in het kader
van de geografie, vooral de nog bestaande kuituren en halfkulturen. Voor het overige kan men Azië,
Egypte e.d. overlaten — zo stelt hij — aan vakgeleerden en bijbelvereerders, art. Aujbau, in:
Schm. Jb. 44 (1920) 40, weggelaten Ges. Schr. III, Kap. IV.
3 Hoewel het van 1922 is, is dit art. gebaseerd op de idee van het „Europaertum” (76 sq), nog niet
op het mystieke individualisme van 6 .7.1 !
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een geschiedfilosofische vergelijking m.n. van de verschillende naïefreligieuze absoluutheidsopvattingen (waarin zich het inhoudelijke
graduele verschil tussen de verschillende godsdiensten zou weerspiegelen).
Hij verhaalt dan, hoe hij langs deze weg de waarlijk universele absoluutheidsaanspraken van het Christendom ontdekte als verbonden met een
al even universele, humanitaire inhoud, terwijl elders het religieuze
gehalte nog met nationale gevoelens omrankt zou zijn, ook in de wereld
godsdiensten.
Op deze verhandeling van vroeger, waarin het Christendom de hoogste
godsdienstige geldigheid werd toegewezen, heeft Troeltsch thans het
een en ander af te dingen. Hij erkent aan de ene kant, dat individualiteit
en algemene geldigheid zich toch niet zo gemakkelijk laten verbinden
als hij toen nog dacht en dat vooral zijn sociaalhistorische studies hem
ervan doordrongen hebben, hoe door en door individueel en relatiej het
Christendom in weerwil van zijn diep-geestelijke inhoud en universele
pretenties toch eigenlijk is. Het Christendom heeft zich volledig ver
zwagerd met het europeïsme en valt naar gelang van tijdelijke en maat
schappelijke omstandigheden nog weer uiteen in geschiedkundige
perioden en kerkelijke denominaties. Wat er aan Christendom buiten
Europa voortleeft, het oosters Christendom in Syrië, Ethiopië, ja reeds
de russische religiositeit vormt eigenlijk een godsdienstige wereld op
zich.
Das historische Christentum . . . ist als Ganzes und im Einzelnen doch eine
vollkommen historisch-individuelle und relative Erscheinung, so, wie es ist, nur
möglich auf dem Boden der antiken Kultur und der romanisch-germanischen
Völker. Das Ostchristentum der Jacobiten, Nestorianer, Armenier, Aethiopier
ist ein völlig anderes. Ja, schon das russische ist eine Welt für sich. Das heiszt
aber: die Religion ist jedesmal von dem Boden und den geistigen, sozialen und
nationalen Grundlagen abhängig, auf denen sie lebt1.

Aan de andere kant is Troeltsch tot de overtuiging gekomen, dat de
overige wereldgodsdiensten — inzonderheid Buddhisme en Brahmanis
me — evenzeer als het Christendom zuiver humaan en innerlijk zijn, dat
zij een even authentieke naïef-absolute heilsboodschap bezitten en ver
kondigen, al hebben deze religies onder andere hemelstreken een geheel
eigen gestalte aangenomen, die sterk van de onze afwijkt.
Auf der anderen Seite lehrte mich das Studium der nicht-christlichen Religionen
immer deutlicher, dasz ihre naive Absolutheit doch auch eine echte Absolutheit
ist und vor allem der Buddhismus und Brahmanismus eine rein humane und
innerliche Religiosität ist, die sich auf ihre Weise genau so auf innere Gewiszheit
und Hingabe berufen kann, aber freilich unter ganz anderen historischen, geo
1 Überwindung 75.
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graphischen und sozialen Bedingungen ihre besondere, auf diesem Boden ge
forderte Form gewonnen hat1.

Men zou geen recht doen aan Troeltsch’ bedoelingen door nu te konkluderen, dat Christendom, Buddhisme en wat dies meer zij, op één lijn
staan. Het is hem juist begonnen om het inzicht, dat de religieuze kerninhouden niet uit hun kulturele bolster zijn te pellen. Niet alleen het
vaststellen van een hoogste geldigheid, doch reeds het isolerend afwegen
van religieuze geldigheidsstrukturen kritiseert hij als een verkapte rest
van rationalisme12. Andermaal uit hij de gedachte van een „Schicksal”.
Het Christendom is één van de vele mogelijke godsdienstvormen, door
het feitelijk verloop van de gebeurtenissen op individuele wijze met onze
kuituur vergroeid. Beslissend zijn de feiten, de grillige gang van het lot,
dat „Christentum” en „Europäertum” verenigd heeft. Enerzijds is het
Christendom gehelleniseerd en geëuropeïseerd, anderzijds heeft de
europese kuituur (mèt haar persoonlijkheidsideaal, vooruitgangsidee,
maatschappijstruktuur, wetenschap en kunst) een christelijk fundament.
Dus is het Christendom een stuk van ons leven, de enige religie die wij,
Europeanen, verdragen kunnen.
Die Idee der Individualität des Europäertums und des mit ihm eng verbundenen
Christentums tritt nun viel stärker in den Vordergrund, und die doch immer
etwas rationalistische Idee der Geltung und Höchstgeltung tritt stark zurück.
Entscheidend sind die Tatsachen und der Gang des Schicksals. Die Tatsachen
haben nun einmal Griechentum, Römertum und Nordeuropäer aufs engste
mit dem Christentum zusammengeschweiszt3.

Het belangrijkste is, dat het Christendom in weerwil van alle brute
fakticiteit innerlijke waarheid heeft, goddelijk leven in zich bergt. Het
is het ons toegewende gelaat van God, voor ons verplichtend, ons ver
lossend. Het Christendom is voor ons absoluut (sic!), omdat wij niets
anders hebben en hier de goddelijke stem met innerlijke zekerheid ver
nemen, zoals anderen elders hun eigen absoluutheid mogen beleven en
er op hun wijze godsdienstig uitdrukking aan geven.
Nun kann es selbstverständlich in diesen Dingen nicht bei der Brutalität der
bloszen Tatsachen bleiben. Das Christentum könnte nicht die Religion einer so
hochentwickelten Menschheitsgruppe sein . . . , wenn es nicht wirklich etwas
von göttlichem Leben in sich enthielte . . . Es ist das uns zugewandte Antlitz
Gottes, die Art, wie wir in unserer Lage Gottes Offenbarung empfinden und
fühlen, für uns verpflichtend und uns erlösend, für uns absolut . . . .4
1 Überwindung 73.
2 Elders gewaagt hij (i.v.m . Rudolf Otto) van „die gänzlich inkommensurable Individualität van
religieuze verschijnselen, art. Zur Religionsphilosophie, in : K.St. 23 (19 18 ) 74; zie 3.4.2.
3 Überwindung 76.
4 Überwindung 77 sq.
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Er moet op gewezen worden, dat Troeltsch niet elk niveauverschil
tussen de godsdiensten ontkent, alsof er eigenlijk in het geheel geen
primitieve religies voor hem zouden kunnen bestaan. In overeenstemming
met zijn grondgedachte van de historisch-dialektische opstijging van de
geest uit de natuur, kan er van authentieke religieuze absoluutheidsbeleving slechts sprake zijn in hogere verzelfstandigde geesteskulturen, niet
bij verzwakte volksreligies en primitief demonengeloof. Natuurgods
diensten zullen meer en meer missionair verdrongen (moeten) worden.
Wederzijdse eerbiediging en bevruchting —- zonder zendingsijver! —
past echter de grote geestesreligies. Vastgekit op ongelijksoortige kultuursystemen, zijn deze uitdrukking van onoverbrugbare historische,
sociale, rassenkundige en biologisch-anthropologische grondfaktoren.
Natürlich wird man etwas Derartiges (seil: diese Absolutheitsempfindung) nur
bei Völkern höher und selbständiger geistiger Kultur annehmen . . . , nicht bei
religiös gespaltenen und schwachen Völkern oder bei dem monotonen und doch
immer wechselnden Heidentum bloszen Geisterglaubens. Diese Gebiete werden
ja auch langsam von den groszen Religionen erobert, die ein echtes Absolutheits
gefühl haben. Unter den groszen und geistigen Religionen . . . bleiben die vom
Schicksal geformten geistigen Grundhaltungen entscheidend. Will man sie einer
Wertvergleichung unterziehen, so kann man nicht die Religionen für sich,
sondern stets nur die ganzen Kultursysteme selbst vergleichen, zu denen die
Religionen jedesmal als ihr unablösbares Ingredienz gehören. Wer also will hier
wagen, wirklich entscheidende Wertvergleichungen zu machen. Das könnte nur
Gott selbst, der diese Verschiedenheiten aus sich entlassen hat1.
Die groszen Religionen scheinen eben doch Festwerdungen der groszen Rassen
geister zu sein, ähnlich wie die Rassen selbst Festwerdungen der biologisch
anthropologischen Formen sind123.

Het aureool van Europa. De betekenis van de
vergelijkende kuituursociologie (j)
Uiteraard heeft Troeltsch geen bezwaar tegen de „Universalgeschichte”
zonder meer. Zij is hem echter niet meer dan een „Buchbindersynthese”
(III 7 1 1 ) , een kompilering van (vooral ook feitelijke) geschiedenissen.
Ook kent hij haar in de zin van een universeel vergelijkende sociologie, die de
ontwikkelingswetten der volkeren dan wel een algemene typering van indivi
duele karakters of tendenties op het oog heeft, kortom als generaliserende
hulpwetenschap voor de historie. Als zodanig is zij zelfs van niet weinig be
lang. Dank zij haar konstateert Troeltsch toch weer iets unieks in de europese
kuituur*. Ja, deze herwint weer enigermate haar universeel aureool.
1 Überwindung 78 sq.
2 Überwindung 80.
3 Aldus het art. Der Aufiau der europäischen Kulturgeschichte (als Kap. IV opgenomen in Ges. Sehr.
III) in: Schm. Jb. 44 (1920), waar ook de lotsgedachte aksent krijgt.

Een van de meest kenmerkende en sociologisch bloot te leggen eigen
schappen van de westerse wereld is nl., dat zij is opgebouwd uit twee
kuituren, die elk voor zich een eigen ontwikkeling met de daarbij be
horende ontwikkelingsstadia hebben doorlopen. Daar is enerzijds de
antieke wereld (rondom het middellandse zee-bekken), anderzijds de
moderne wereld met haar opgang onder de noordelijker (romaansgermaanse) volkeren sedert Karei de Grote. Het zijn twee gescheiden
werelden en toch zozeer in elkaar geschoven in historische herinnering
en kontinuïteit, dat de moderne geestesuitingen alle het stempel van de
Oudheid dragen. Vandaar de diepte, volheid, verwikkeldheid, beweeg
lijkheid als ook de historische bezinningsdrang (III 921 sqq) van het
europeïsme, verschijnselen welke alle uit het blijvend levenskontakt met
het diepe verleden voortvloeien.
Die Frage (liegt) sehr nahe, ob nicht jene allgemeinen Entwicklungsschemata
(seil: der universalgeschichtlichen Soziologie) uns gerade für die Erfassung der
europäischen Welt nicht sehr behilflich sein können. Auf diesem Wege würde
dann die letztere doch wieder in die menschheitliche Gesamtbetrachtung in
gewisser Weise hineingezogen. Diese Frage ist nun aber sachlich überaus wichtig,
weil sie uns auf eine Eigentümlichkeit dieser hinweist, durch die sie allerdings
etwas völlig Einzigartiges, aus aller Analogie Flerausfallendes ist . . . . Es ist
nämlich die stärkste Eigentümlichkeit der europäischen Entwicklung, dasz sie
nicht einen einzelnen Entwicklungs- und Stufenzusammenhang der Kultur und
des Volkstums enthält, wie er von jener Stufentheorie schematisiert werden
kann, sondern dasz sie deren zwei und zwar völlig geschiedene und getrennte
miteinander unlöslich verbindet . . . . Die europäische Welt besteht aus Antike
und Moderne (III 71 j sq).

Deze interne verbinding heeft slechts kunnen slagen dank zij de bemiddelingspositie van de christelijke kerk. Haar wereldhistorische betekenis
ligt hierin, dat zij het is geweest, die bij het verval en de ineenstorting
van het romeinse imperium zijn kultuurschatten heeft opgeslagen,
beheerd en doorgegeven aan de nieuw gekerstende volkeren. Om meer
dan een reden is de europees-amerikaanse kuituur dus voor heden en
toekomst zo niet op de versplinterde kerken dan toch op het Christen
dom aangewezen. De christelijke religie is niet enkel de religie van de
europese kuituur (ook dat!), maar tevens (en hierin is zij onder de
wereldgodsdiensten zonder w eerga!) het religieus-sociale bindweefsel
van deze kulturele twee-eenheid1 . Met dit al treedt zo niet het tweetal
deelontwikkelingen dan toch de totaliteit van de westerse kultuurontplooiing buiten elk universeel-sociologisch vergelijkingskader.
1 Te dezen heeft zij niet alleen de rationele inzichten en ethische ideeën, doch evenzeer de organi
satorische uitbouw en rationeel-administratieve techniek van deze beschavingspartners in zich ver
enigd en veelvuldig doorgegeven, cf. Ges. Sehr. III (1922) 719 sq.

Freilich wäre jener völlig paradoxe europäische Sachverhalt unerklärlich, wenn
nicht zwischen beiden Welten sich eine Vermittlung eingeschoben hätte, die
sie ebenso sehr trennt als innigst verbindet. Diese Vermittlung ist die christ
liche Kirche (III 717).
Dieses (seil: das Christentum) ist nicht nur die Religion Europas, sondern
überdies die Verschmelzung seiner beiden verschiedenartigen Seelen und Körper
und gibt durch diese Funktion für die abendländische Welt dieser einen Zusatz
besonderer religiös-soziologischer Momente, der in keines der allgemeinen
Stufenschemata paszt und allen europäischen Problemen einen völlig eigenartigen
Charakter gibt, den keine der anderen groszen Weltreligionen in ihrem Verhält
nis zu Staat, Gesellschaft und Kultur aufweist (III 7 1 8)1.

De ontluistering van Europa.
Zijn gespletenheid (6)
Men zou kunnen menen, dat dit „europeïsme”, draagster van de lichtende
fakkel van een rijk verleden, wel een krachtige centrale kultuurtendens
vertonen moet, een tendens waarbij een nieuwe kultuursynthese in de
estafetteloop der eeuwen zich met recht en reden zou kunnen aansluiten.
Onze huidige ideaalvorming lijkt op zijn minst geruggesteund te zijn door
een beschavingsstreven van enkele duizenden jaren en van verscheidene
grotere kultuurvolkeren. Een nieuw ideaal maar met oude papieren en
daarmee geen ijdele aanloop, geen willekeurig verzinsel12.
Toch nemen Troeltsch’ gedachten thans — d.w.z. vanaf 1920 — een
uitzonderlijke en beslissende wending. De vraag is immers: wat betekent het,
dat het samengaan van de antiek-mediterrane en modern-westerse kui
tuur een samengaan is van twee eigenaardige, individueel-verschillende
partners, die ook sociologisch verschillend gefundeerd zijn? Kan men hier
1 Er valt hier — zoals T . zelf vaststelt — nieuw licht op het godsdienst- en kultuurvraagstuk in
Europa, inzonderheid ook op de rol en betekenis van de sociaal-ethische opvattingen van het
Christendom. De gedachte van het unieke tweelingschap van Europa en de kijk op de kerk als ver
bindende levensstreng komen in Die Soziallehren nog niet naar voren, waren voor T. omstreeks 19 12
ook nog niet van zulk een vitaal belang, aangezien de eminentie van de europese kuituur en van de
christelijke idee toen nog anderszins vaststond. — Duidelijk is wel, dat T. op dit aangelegen punt
tegenover Spengler komt te staan, die de antieke en modern-westerse kuituur isoleert en het
oorspronkelijk Christendom in een al even geïsoleerde „arabische” kuituur inlijft en dan alle kultuurkringen onder het ijzeren juk van zijn organologische en morfologische analogie-gedachte brengt.
Deze geschiedfilosofische analogiegedachte en het hiermee samenhangend ethisch quiëtisme staat
haaks op de aktivistische en perspektivistische geschiedenisduiding en vrijheidsbeleving bij T . —
De brugpositie van het Christendom wordt wel weer beklemtoond in het oeuvre van Arnold
Tqynbee, die moeizaam balanceert op de grens van analogistisch en aktivistisch denken. Bij hem heeft
overigens de idee van kulturele affiliaties en konnekties een veel algemener geschiedfilosofische plaats
dan bij T . Bovendien impliceert de kontinuïteit van grieks-romeinse en modern-westerse be
schaving volgens Toynbee (althans in zijn latere geschriften) eerder de unieke plaats en toekomst
van het Christendom dan — wat T. hier vooral beoogt aan te tonen — die van de westerse kuituur,
cf. A. Toynbee, A study of history VI 324 sqq en Civilisation on trial 234 sqq.
2 Bij een dergelijke mening is Troeltsch dan ook vanaf 19 16 steeds weer terecht gekomen. Zij
vormde een soort minimum-overtuiging, waarbij hij in de storm van kritiek op de „wereldge
schiedenis” de wacht placht te houden, Ges. Sehr. III (19 16 ) 193.
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werkelijk uitgaan. van zin-kontinuïteit? Het is, dunkt me, déze moeilijk
heid, die Troeltsch brengt tot de gedachte, dat de zinsamenhang van het
europeïsme niet zozeer in een ontwikkelingsidee als wel in een idee van
opbouw gevat moet worden. Er is in het europeïsme geen kontinue kulturele grondbeweging te ontdekken, wel een opeenstapeling en telkens
nieuwe samenvoeging van de meest uiteenlopende kultuurinhouden.
Wat blijkt dus? Het sociologisch zo unieke Europa kampt met een
specifiek probleem. Het bergt in eigen boezem een rijk verleden, maar
ook een brok verdeeldheid!1 Het leeft van ideeën uit verschillende
vroegere kultuurwerelden en kultuurniveau’s, die op allerlei wijze
strijden, schuren en samengaan, die bovendien botsen en zich verbinden
met nieuwere geestesimpulsen, met idealen uit de moderne tijd. Van
daar zijn permanente onrust, zijn drang naar historische zelfbezinning,
zijn wil tot zelfvernieuwing vanuit het voorhanden maar verouderde
geestesmateriaal, zijn permanente slingerbeweging tussen heden en ver
leden (III 723 sq).
Entfällt . .. jede Möglichkeit, die europäische Entwicklung von . . . allgemeinen,
universalhistorischen (seil: soziologischen) Schematen aus zu konstruieren . . . ,
so folgt daraus das ganz eigentümliche Problem, dasz die Entwicklung und der
damit sich vollziehende Aufbau der europäischen Kultur darstellt . . . . Der
europäische Sinngehalt ist zusammengesetzt aus den verschiedenartigsten, ganz
eigentümlichen historischen Welten und Stufen angehörenden Gehalten. Diese
streiten und verschmelzen sich beständig neu, weil sie stets lebendig und un
mittelbar wirksam geblieben sind . . . Sie reiben und mischen sich fortwährend
mit den eigenen neuen Kräften und Ideen, die die europäische Welt hervortreibt
. . . (III 7 1 8 sq)12.

Wij staan hier voor een ingrijpende zaak. Niet alleen in de zg. wereld
geschiedenis, maar zowaar ook binnen de europese kultuurhistorie
(wereldgeschiedenis in mikroformaat) worden diskontinuïteiten en diskrepanties openbaar. De opbouw-idee gaat van deze breuken uit, zij
manifesteert in zich de onmogelijkheid om de nieuw gevergde kultuursynthese te enten op de hoofdstam van het europeïsme, omdat deze hoofd
stam er eenvoudig niet is en ook nooit geweest is.
Hoe moet de nieuwe kultuursynthese zich dan voltrekken? Het kan
niet anders gebeuren dan m .b.v. de idee van de opbouw, die het ver1 Zie reeds Deutscher Geist (19 18 /19 ) 178.
2 Deze dynamische en antagonistische voorstelling van het europese kultuurleven moet zeker ook
verstaan worden tegen de trieste achtergrond van het naoorlogse Duitsland, waarin de gemeenschaps
zin zozeer teloor was gegaan, waarin alle idealen ontworteld leken, waarin revoluties en militaire
machtsgrepen, ideologische twisten en politiek gestook het volksleven vergiftigden en verdeelden
en waarin ook het geloof aan een verbroedering tussen de zg. europees-christelijke kultuurvolken
op de zwaarste proef werd gesteld, niet het minst door de stelselmatig aangehaalde duimschroef van
de geallieerde uitpersings- en ontwrichtingspolitiek, zie 6 .1.2 .
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ledert denkt als een geleed en gelaagd geheel en tevens als fundament voor
de hieruit te vormen toekomst1 . Het is m .a.w. nodig de grote levenskrachtige geestesmotieven van Europa opnieuw op te sporen, uit te
kiezen, te ordenen en met verse geestesenergie tot een nieuw kultuurideaal te verbinden. Zo moeten dan de diskontinuiteiten van de geschiedenis
vanuit een wijsgerige ordeningspoging in het heden aktief overbrugd worden.
Die gegenwärtige Kultursynthese . . . bedarf gar nicht eines durchgeführten, in
allen Einzelverknüpfungen tunlichst bewährten Zusammenhanges.... Sie bedarf
nur der Anschaulichkeit der groszen Hauptmassen, der besonderen bedeutsamen
Kulturbildungen, die aus diesem Flusse sich herausgehoben haben . . . . Ja sie
bedarf nicht blosz nicht eines unmittelbaren Anschlusses an die Entwicklungs
linie, die der Historiker zeichnet; sie kann vielmehr einen solchen gar nicht
brauchen, denn sie will ja gar nicht unmittelbar und ohne weiteres die tatsächlich
die letzten Zusammenhänge erfüllende Entwicklungslinie fortsetzen, was schon
deshalb unmöglich ist, da es nie blosz eine Entwicklungslinie in jeder Gegenwart
gibt, sondern eine ganze Anzahl verschiedener und darum unter sich streitender.
Sie will vielmehr gerade über diesen Streit sich erheben und ihn schlichten,
indem sie den Augpunkt höher legt, die in der Gegenwart kämpfenden Kultur
inhalte aus ihren historischen Quellen versteht, bereichert, berichtigt, verändert
und sie in neuer Verbindung zusammenschweiszt, die freilich auf die Forderungen
der Gegenwart Rücksicht nimmt, zugleich aber sich von dieser durch Versenkung
in die groszen gewesenen und fortwirkenden Kulturmassive relativ befreit. Nur
dadurch kann sie relativ schöpferisch werden und ihrerseits neue Entwicklungs
linien aus den die Gegenwart zerteilenden zusammenbinden (III-1 922-699 sq)12.

Het metafysische wortelprobleem.
Periodisering en strukturering van het europeïsme (7)
Is dan de opbouw-idee niet nog veel hachelijker dan de universeelhistorische ontwikkelingsidee ? Niet alleen toch doet zich ook hier de cirkelverhouding voor van historische konstruktie en ethische kreatie, maar
bovendien zal zulk een kreatieve konstruktie hier toch nog veel sterker
zijn toegespitst tot een subjektieve keuzedaad. Hier kunnen wij ons
immers niet meer „instellen” in een grote stroom van ideeën. Wij worden
integendeel gekonfronteerd met uiteenlopende kultuurinhouden, die
zich historisch doen kennen in een proces van wederzijdse beïnvloeding
en versterking, maar ook van onderlinge afstoting en bestrijding, zoals

1 Art. Der Aujbau, in: Schm. Jb. 44 (1920) 18.
2 Dit citaat is een toevoegsel uit 1922, doch biedt een treffende kenschets van de problematiek
waarop T . thans (1920) gestoten is. — In 1922 doet hij inzoverre een stap verder, dat hij ook elders
dubbele kuituren opmerkt (Sumer-Akkad, Babyloniërs-Assyriërs) en zo nog afdingt op het unieke
van het europeïsme, Ges. Schr. III (1922) 7 16 . Bovendien zegt hij dan nadrukkelijk, dat deze
uniekheid op zich ons evenzeer tot ongeluk als tot geluk zou kunnen strekken, III (1922) 7 2 1. Zij
is m .a.w. geen voorrecht, doch eenvoudig ons lot, III (1922) 700.

de krisis van het heden weer eens overduidelijk laat zien. Hoe dan zal
de geschiedenisdenker zich boven de aktuele strijd der geesten uitheffen1 ?
Die Frage ist: Wie kann ein solcher Aufbau konstruiert werden? Die Antwort is t:
Nur von der Analyse des gegenwärtigen Bestandes her . . . . Freilich ist nun
umgekehrt auf der anderen Seite von dem gegenwärtigen Bestand zu sagen, dasz
er nur von der Zusammenschau der Vergangenheit aus zu begreifen und nur von
den Erbstücken der groszen fortwirkenden Flauptperioden aus zu ordnen is t ....
Da scheint es denn also keinerlei Objektivität zu geben, höchstens eine nachträg
liche Bewährung12.

Dit vraagstuk is niet enkel van geschiedfilosofische en ethische aard.
Hier wordt Troeltsch’ denken tot in zijn metafysische wortel aangetast. Hier
dreigt het dialektische basismotief van zijn konceptie, de diepere eenheid
van scheppende vrijheid en universele geschiedmetafysische noodzakelijk
heid hem volledig te ontzinken. In dat geval zou de kulturele synthese
evenwel haar grond, haar richting en motoriek verliezen en in de maal
stroom van feiten en meningen reddeloos worden meegesleurd. Staat
hier voor Troeltsch niet alles op het spel? Hij mag het objektieve levenskontakt met de geschiedenis niet verliezen.
Nu lijkt een objektieve geschiedeniskonstruktie vanuit de kultuurfilosofische
opbouwgedachte niet geheel onmogelijk te zijn. Integendeel! Tot op
zekere hoogte — zo zegt Troeltsch — kan zij in het historisch denken
worden gerealiseerd juist dank zij deze opbouwidee. Anders nl. dan de tot
nu toe aangewende universeelhistorische zinduiding, die sterk afhankelijk
bleek te zijn van subjektieve intuïtie en geniaal-geschiedpsychologische
inleving, kan de opbouwgedachte houvast vinden in een objektiefwetenschappelijke analyse van reëel-kausale samenhangen (waaraan de
zinontwikkeling zich moet oriënteren)3. De geschiedfilosoof behoeft zich
m.a.w. niet in te stellen in de historische hoofdbeweging (subjektief als
deze instelling is door de cirkel van ethisch ideaal en historisch materiaal;
tegenstrijdig als deze beweging is door de koppeling van konkurrerende
tendenzen). Dank zij een objektieve methode kan hij zijn blik uitheffen
boven de warrige ballast van zinbewegingen, waardoor de geschiedenis
zo zwaar en ondoorzichtig is geworden. Hij kan haar herstruktureren
vanuit een fris gezicht op de grote oorspronkelijke kultuurdominanten,
die knooppunten van ons beschavingsverleden zijn geweest, die zich
sindsdien alsmaar opnieuw ineengeslingerd hebben en die thans om een
nieuwe kreatieve synthese en dominantstelling vragen. Het objektieve
1 Zie het laatstgegeven citaat.
2 Art. Schm.Jb. 44 (1920) 18 sq.
3 T. erkent naderhand, dat de konstruktief-wijsgerige zinduiding ook bij deze nieuwe aanpak zich
nooit geheel laat onderdrukken, Ges. Schr. Hl (1922) 698.

methodische houvast dat hij hierbij heeft, ligt in de mogelijkheid van een
wetenschappelijke periodisering.
In Wahrheit steht aber doch die Sache etwas einfacher und ist die objektive
Konstruktion doch nicht ganz unmöglich, ist sie wenigstens bis zu einem gewissen
Grade in die Sache hineinzubringen. Das Hauptmittel zur Lösung dieser sich
gegenseitig bedingenden Doppelaufgabe ist nämlich die Gewinnung einer sicheren
Periodisierung1 .

Troeltsch’ opvatting wordt deze, dat de eigenlijke komponenten van
ons momentaan kultuurbestand zich voor onze ogen kunnen ontrollen
als de suksessieve kerninhouden van de grote geschiedenisperioden uit ons ver
leden. Het voordeel van de opbouwtheorie is duidelijk. Zij kan zich verre
houden van de universeelhistorische duidings- en vakhistorische detailproblemen, waaronder de algemene geschiedenis tot nu toe gebukt ging.
Alleen het vraagstuk van haar hoofdperioden en hoofdinhouden gaat
haar aan. En dit vraagstuk is objektief oplosbaar m .b.v. de door Troeltsch
reeds eerder verdedigde mogelijkheid van een sociologische periodisering
(4.3.4). Anders dan alle ideologische indelingen kan deze zich vast
grijpen aan de markante sociale Infrastrukturen van het leven en zij doet
dit met het volste recht, omdat deze Strukturen de hogere geestesont
wikkelingen mee bepalen „bis in das seelische Zentrum hinein” . Kortom,
de universeelhistorische sociologie treedt voor een niet gering deel in de
plaats van de universeelhistorische filosofie!
In der Tat, eine wirklich objektive Periodisierung ist nur von den sozialökono
misch-politisch-rechtlichen Unterbauten her möglich. Nur sie ergeben feste,
alles tragende und mitbestimmende und auszerdem leicht äuszerlich erkennbare
Strukturzusammenhänge. Aber der Grund liegt noch tiefer: alle geistigen,
zivilisatorischen und kulturellen Elemente ruhen auf diesem Unterbau auf, sind
mit ihm schon in seiner Urstruktur verbunden und bei aller Verselbständigung
von ihm dauernd mit umfaszt und bis in das seelische Zentrum hinein mitbestimmt.
Wie weit? und in welchem Masze? und mit welcher Wirkung? das ist dann
jedesmal eine besondere Frage (III 7^6)12.

Deze verschuiving is wel te begrijpen. Enerzijds heeft de sociologische
zienswijze tle geschiedfilosofie en de geschiedfilosofische geschiedenis
idee zozeer ondermijnd (d.w.z. gesubjektiveerd èn gefragmentariseerd),
dat de ethiek zich van de laatste zoveel mogelijk moet losmaken. Zo
alleen kan zij het subjektivisme en relativisme ontgaan en ondertussen

1 Art. Schm.Jb. 44 (1920) 19. Zie ook nog Ges. Sehr. III (1922) 700.
2 Cf. Ges. Sehr. III (1922) 700 sqq.
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de fragmentarisatiegedachte voor haar deel bevestigen1 . In beide opzichten
tendeert het historisme naar antihistorisme12 3.
Toch kan de band met de geschiedenis niet geheel geslaakt worden. Ook
dat is voor het historisme als historisme een zaak van lijfsbehoud! Zo zien
we anderzijds, dat het sociologisch geschoolde denken zelf gaat voorzien
in de leemte van de geschiedfilosofie en d .m. v. zijn periodiseringsmogelijkheden de kultuurethiek nog zoveel mogelijk helpt aan een historisch
fundament.
De overgang van „Gemeinschaft” naar „Gesellschaft” .
Ferdinand Tönnies (8)
Hoe komt men nu vanuit een bepaalde algemene kultuurperiode tot de
daarin vigerende centrale zininhoud? Ook hier moet de sociologie uit
komst brengen. Volgens Troeltsch zou zij duidelijk maken, dat er in
ieder tijdvak van de beschaving (althans van de europese beschaving)
een ritmische beweging is waar te nemen van de „Gemeinschaft” naar
de „Gesellschaft”. De eerste wordt hierbij opgevat als een gesloten,
konservatieve, traditioneel en paternalistisch ingestelde gemeenschap,
waarin tal van talenten en kreatieve mogelijkheden rijpen in de stilte van
soms tientallen eeuwen. De zg. „Gesellschaft” is daarentegen de korte
daaropvolgende tijd van individuele bewustwording, beweeglijkheid en
geestesvrijheid, van demokratisering en hiermee gepaard gaande groepsverzwakking. Dan komen de rijpe vruchten van de geest ineens voor de
dag: individueel, humaan en universeel. Dan ontstaat uit het bijzondere
het humane, dan welt uit de bronnen van de traditie een golf van kreatieve
ontwerpen op. Welnu, het is dit moment van overgang uit de „Gemein
schaft” naar de „Gesellschaft”, dat het klassieke vruchtbare hoogtepunt
van ieder tijdvak vormts.
In dit aangenomen kultuurritme van „Gemeinschaft” naar „Gesell1 Met het laatste bedoel ik, dat nu niet alleen de zinkontinuïteiten van het verleden, maar ook die
tussen verleden en heden gegeven noch gewaarborgd meer zijn. Het verband van historisch substraat
en ethische daad moet telkens weer aktief gelegd worden.
2 Over deze tendens zie M. C. Smit, art. Historisme en antihistorisme, in: Wetenschapp. bijdragen
door leerlingen van Vollenhoven (19 ^ 1) 1^3 sqq, ook S. U. Zuidema, art. Kierkegaard, in: Denkers
van deze tijd I 31 sq.
3 T. ziet dit overgangsmoment in de griekse demokratie, het hebreeuwse profetisme, de middel
eeuwse stadskuituur, en in de emancipatiebewegingen van Renaissance, Reformatie en Aufklärung.
Met omgekeerd richtingsteken ook in het romeinse keizerrijk, de katholieke kerkformatie en,
wie weet, ook in de huidige pogingen van het socialisme om vanuit het westerse individualisme een
nieuwe reïntegratie van de kuituur tot stand te brengen. Hij vermoedt de ritmiek van Gemein
schaft-Gesellschaft vanuit de „innere Natur der Dinge” ook buiten het europeïsme te kunnen aan
treffen.
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schaft”, in de gedachte van de humanisering der kuituur op het hoogte
en overgangspunt van de eerste en in de depreciatie van de „Gesell
schaft” wordt de invloed merkbaar van Goethe en de Romantiek1 . M.n.
is opvallend de overeenkomst met de romantische gemeenschapsleer
van Ferdinand Tönnies. Dit blijkt ook in Troeltsch’ aandacht voor het door
Tönnies uiteindelijk bijgevallen socialisme. Overigens blijft Troeltsch
wezenlijk vreemd staan tegenover het socialisme, dat z.i. in weerwil van
alle gemeenschapsbesef in wezen een rationeel-individualistische waardestruktuur vertoont12.
Dieses (seil: das geschichtliche Leben) verläuft in dem Rhythmus zwischen mehr
substantieller und traditionalistischer „Gemeinschaft”, wo alle Kräfte im Stillen
und unterbewuszt, vor allem auch unter Führung dauernder Herrenschichten
gebildet werden, und mehr individualistischer, auflockernder „Gesellschaft”, wo
die Kulturgehalte verbreitert, individualisiert, humanisiert und universalisiert
w erd en.... Der Uebergang von einem zum andern: das ist das fruchtbarste
Moment (III-1922-75-9 sq)3.

ln deze romantische voorstelling geraakt de historie maar al te schielijk
over haar eigenlijke hoogtepunten heen. De overrijpe maatschappij
wordt ontworteld, verliest zich in intellektualisme en „Spielerei” en
raakt zo in ontbinding. Ook onze moderne samenleving ziet hij door
ondergang bedreigd. Anders dan Spengler en aanhangers van de GeorgeKreis, minder doktrinair ook dan Tönnies, acht Troeltsch evenwel de
weg terug niet uitgesloten. Een reïntegratie als in het romeinse imperium
en in de vroeg-katholieke kerk met nieuwe hoogtepunten (Augustus en
Augustinus !) kan zich voordoen. Aan ons de daad !
Troeltsch nu wijst op zulke vruchtbare momenten van het verleden om
de sociologische periodisering van de geschiedenis te kunnen omzetten in
een kultuurhlosofische typering van haar klassieke hoogtepunten. Bij
deze laatste immers zijn wij aktief geïnteresseerd, omdat zij de eigenlijke
bouwstenen zijn van onze beschavingstraditie, grondmachten van het
verleden, die als zodanig doorwerken in het heden, in de Nieuwe Tijd.
De moderne tijd. Onontkoombaar lot
en scheppende vrijheid (9)
Zoals wij weten, ziet Troeltsch de Nieuwe Tijd sociologisch ontspringen
in de 1 je eeuw met de opkomst van de staatssoevereiniteit, de vroeg1 Zie ook het opmerkelijke citaat van Goethe, Ges. Schr. III (1922) 759!
2 Anders dan Paul Tillich is hij dus ook van het religieuze socialisme niet onder de indruk (6.7.3).
3 De romantisch-sociologische passage van III 757-762 is weliswaar eerst in 1922 toegevoegd, doch
de kwintessens is reeds te vinden in het oorspronkelijke art., cf. III 768 en 771/772.
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kapitalistische ekonomie en het autonome denken, doch eerst werkelijk
zijn beslag krijgen in de Aujklärung, wanneer het monarchale absolutisme
als ook het konfessionalisme principieel doorbroken worden, de ver
zelfstandiging van de westerse staten zich voortzet, de autonome weten
schap zich alzijdig ontplooit en er een ongekende industriële expansie
losbreekt (III 762 sqq)1 . Welnu, in deze moderne wereld vinden we z.i.
de doorwerking van vier traditionele grondmachten. Hiertoe behoort aller
eerst het (nog oriëntaalse) hebreeuwse profetisme en zijn diep menselijke
ethiek, zoals dit zich aan het humaan christelijke en griekse ethos heeft
weten te assimileren. Voorts ook de klassieke griekse stadskuituur als
bron van vrije kunstzinnige en wetenschappelijke vorming. Vervolgens
het romeins-hellenistisch imperialisme met zijn idee van een büro
kratisch-militaristische wereldstaat en van een al even universele gods
dienst (de christelijke kerk). En — last but not least — de oksidentale
Middeleeuwen, onbekende moederschoot van ons bestaan, wortel van
onze politieke en sociale instellingen, vol van onze eigen geest, van
innerlijkheid en oneindigheidsdrang.
Der Gedanke des Aufbaues verlangt nur, dasz wir daraus (seil: aus der universalgeschichtlichen Fntwicklung) die groszen elementaren Grundgewalten heraus
holen . . . .
Da kann uns alles vor den Griechen gleichgültig sein. . . . Nur ein Element dieses
Orients kommt allerdings auch für uns noch in Betracht, der hebräische Prophetis
mus und die hebräische Bibel. Aber das ist ein Element, das selber erst aus den
Zerstörungen durch die groszen Mächte des Orients entstanden ist, die Um
bildung national religiöser Ideale unter diesen Einflüssen zu einer tiefen Mensch
heitsethik, nach der die sinkende hellenische Antike griff, und die mit dem
Christentum zusammen dann ein Grundpfeiler der europäischen Welt geworden
ist. . . .
Die zweite Grundgewalt ist das klassische Griechentum, das heiszt das Griechentum
der P o lis___ Die Polis . . . ist . . . der Quellort freier künstlerischer und wissen
schaftlicher Bildung geworden, die auch ihrerseits durch den soziologischen
Unterbau tief bedingt ist, aber ihm gegenüber doch eine ganz ungewöhnliche
Freiheit und Eigentiefe erlangt hat . . . .
An dritter Stelle steht die Welt des antiken Imperialismus, die römisch-hellenis
tische Monarchie . . . . Zwei Dinge (wirken) aus diesem Imperialismus mit
unerhörter Kraft, die Idee des geschlossenen, militärisch-bureaukratischen
Groszstaates und der Weltreligion, die aus dem Bedürfnis des Weltreiches im
letzten Grund entstand und zu diesem Zwecke die christliche Kirche aus
orientalischen Missionsgemeinden ausbildete . . . .
Die vierte Grundgewalt liegt dann jenseits der groszen Zäsur zwischen Antike
und Moderne: unser abenländisches Mittelalter . . . . Unser eigentlichster Geist hat
1 Wel vormde sindsdien de Romantiek een tegenbeweging tegen de Aufklärung, doch niet over de
volle breedte. Zij heeft ook harerzijds en op haar manier de soevereiniteit van de nationale staten
beklemtoond, de autonomie van het wetenschappelijke denken voorgestaan, het ekonomischtechnische enkel genegeerd.

ebenso wie unsere politischen und sozialen Institutionen hier seine Wurzel. Die
wenigsten wissen, aber alle leben diesen Zusammenhang. Was Spengler über die
Faustische Seele sagt, hat tiefste Wahrheit . . . . Hier ist jene Innerlichkeit und
jener Unendlichkeitsdrang in der Stille vorbereitet worden, der den reifen
Europäismus von aller Antike und allen anderen fremden Hochkulturen unter
scheidet (III 76$ sqq)1.

De vraag zou kunnen rijzen, waarom niet kan worden volstaan met de
feitelijke werkzaamheid van deze traditiemachten in het moderne geestes
leven (dankbaar of ondankbaar, in elk geval als onontkoombaar) te
noteren. Hiermee zou echter de zedelijke vrijheid zijn uitgeleverd aan
de beschikking van het lot. Ik wees er reeds op, dat de opbouwtheorie de
vroegere „Universalgeschichte” van het romantisch vrijheidsidealisme wil
vervangen. Betekende vrijheid in romantisch-idealistische zin de vrije uit
bouw van een noodzakelijke geestesontplooiing, (of ook) de vrije be
weging vanuit een onbewuste, diep innerlijk beleefde noodzaak, zo be
tekende de „Universalgeschichte" het onmisbare wijsgerig-wetenschappelijke kompas voor mensen die in een eeuw van historisch-kritisch
zelfbewustzijn hun onbewust en instinktief richtingsgevoel kwijt zijn en
d. m .v. een universeelhistorische beslissing de innerl ijk-noodzakelijke gang
van de geschiedenis in vrije verantwoordelijkheid trachten te hervinden.
In een historisch en sociologisch doorgestruktureerde kultuuropvatting is evenwel de opbouwtheorie te dezen de enig overgebleven
wetenschappelijke oriëntatiemogelijkheid gebleken. Zij zoekt en ordent
de elementaire grondkrachten uit vroegere geschiedenisperioden, die
zich voortgeplant hebben tot in de Nieuwe Tijd, waar ze talloze kruisin
gen en verbindingen hebben aangegaan met de typische grondinhouden
van de moderne westerse wereld. Wij nu moeten ons losmaken uit dit
web van latere bewerkingen en dogmatiseringen en de grote motieven
van de traditie m .b.v. de opbouwtheorie ons weer fris en geaksentueerd
voor ogen stellen, omdat wij alleen zo in staat zullen zijn haar onder
toevoer van verse geestesenergie opnieuw in vrijheid te beleven en te be
werken tot een tegenwoordige of toekomstige kultuurkonceptie.
Diese Grundgewalten in ihrem ursprünglichen Sinn und ihrem Herauswachsen
aus der historischen Bewegung verständlich zu machen, damit unserer geschicht
lichen Erinnerung die entscheidenden Akzente aufzusetzen und sie in Hinsicht
auf die Gegenwart zu gliedern, schlieszlich das in der modernen Welt sich heraus
bildende Verhältnis dieser Grundgewalten zueinander und zu dem modernen
Leben zu erfassen: das ist die Idee eines Aufbaues der europäischen Kulturge
schichte . . . . Mit einem solchen Bild im Kopfe kann man dann erst an die
Kulturarbeit der Gegenwart gehen (III 76J, 767).
1 De voorlaatste zin komt slechts voor in Schm. Jb. 44 (1920) 43. De laatste zin dateert van 1922,
is overigens ook niet geheel in overeenstemming met de gedachte, dat de zg. historische grond
machten ze/frijpingsprodukten zijn.
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Duidelijk is enerzijds, dat Troeltsch de scheppende menselijke vrijheid
niet klakkeloos wil uitleveren aan het lot van een verziekt, verdord,
verbrokkeld europeïsme. Duidelijk is anderzijds, dat hij deze vrijheid
niet meer weet te zetten in het levensspoor van een kontinue universeelhistorische geschiedmetafysische noodzakelijkheidsbeweging. Hoe kan
zij zich dan handhaven, zich aan de dwang van haar lot onttrekken? Dit
kan — in de voorstelling van Troeltsch — enkel nog geschieden door
het aanstekelijk kontakt met de diskontinue hoogtepunten en noodzakelijke
scheppingen van het kultuurverleden. Op die manier kunnen we ons lot
gaan beheersen en het verleden maken tot bron en bouwsteen van nieuwe
kreativiteit.
In de klem van ideologie en sociologie ( i o)
Is nu — op grond van deze opbouwtheorie — het moeizame raadsel van
het tegenwoordig historisme opgelost? Wordt er een uitweg gewezen
naar een nieuwe kultuursynthese? Dit punt mag wel nauwlettend de
aandacht ontvangen, omdat nog niet duidelijk is geworden, hoe de
sociologische denkwijze de „Universalgeschichte” heeft kunnen onder
mijnen, zonder impliciet ook deze opbouwgedachte in diskrediet te
brengen. Als het geestesleven steeds onontkoombaar „bis in das seelische
Zentrum hinein” (III 73-6) door realistische maatschappijfaktoren ge
stempeld wordt, dan geldt dit toch zeker ook t.a.v. zg. klassieke geestes
scheppingen als het hebreeuwse profetisme of de middeleeuwse innerlijkheidsbeleving? De vraag is dus, hoe dergelijke geestesmachten in
haar oorspronkelijkheid voor ons nog van betekenis kunnen zijn, nu
haar maatschappelijk pied-a-terre reeds lang geleden plaats heeft moeten
maken voor modernere struktuurvormen. Het is dit probleem, dat naar
zijn ideologische (1) en sociologische zijde (2) bekeken dient te worden
èn naar de verhouding tussen deze twee (3).
i . Het is een grondovertuiging van Troeltsch, dat de ideologische kultuurinhouden ondanks hun sterke afhankelijkheid van een bepaalde sociolo
gische grondslag authenticiteit, zelfstandigheid en apriorische oorspron
kelijkheid hebben (3.3.4 ). Hierdoor nu komt het z.L, dat zij de innerlijke
neiging vertonen hun bijzondere, natuurlijke ontstaansbasis los te laten,
zich te verzelfstandigen en uit te dijen in de pretentieuze sfeer van zg.
algemeen-menselijke waarden1 .
1 Reeds vroeger heeft T. dergelijke tendenzen tot generalisatie en verabsolutering van ideeën
kunnen aanwijzen en hiervoor een historisch-psychologische (3.6.6) dan wel sociaal-psychologische
verklaring gegeven (4.2.4), verklaringen die deze ideeën dan weer impliciet tot oorspronkelijker
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Dieser Loslösungs-, Verselbständigungs- und Vergeistigungsprozesz aller einst
konkreten und individuellen, überdies stark soziologisch bedingten Kulturge
halte ist eine der Grundtatsachen aller Geschichte und vor allem der mittelmeerisch-europäischen Geschichte (III 768).

T.g.v. dit proces van losmaking, verzelfstandiging en vergeestelijking
zien we nu — aldus Troeltsch — in heel het antieke-moderne Europa
a.h.w . de geesten voortleven waarvan de oorspronkelijke sociologische
lichamen reeds lang vergaan en vergeten zijn. Die geesten zijn min of
meer een eigen leven gaan leiden, geven gevolg aan eigen logische en
psychologische impulsen, gaan ook zelfgekozen verbindingen aan, los
van hun oorspronkelijke grondsituatie. Op die manier ontstaat er lang
zamerhand een steeds gekompliceerder web van ideeën, een relatief
zelfstandige ideeëngeschiedenis, die zich in hogere regionen uitstrekt
en waaraan alsmaar voortgesponnen wordt.
In ihr (seil: der Geschichte) leben überall die Geister fort, deren ursprünglicher
soziologischer Leib zerfallen und vergessen ist; sie gewinnen eine eigene selb
ständige Filiation ihrer derart verselbständigten Gehalte . . . . So entsteht
nachträglich eine immer komplizierter werdende, relativ selbständige geistige
Geschichte (III 768).

Hoe hierover te oordelen? Het gevaar van abstrakte redeneringen, van
dogmatisering en rationalisering, van scholastiek en schablonenvorming
ligt op de loer. Het is het historisme, dat dit gevaar bemerkt en de ver
absoluteerde en gestandaardiseerde waarden en ideeën tot haar moeder
bodem terugvoert. Door deze „Antäusberührung” (III 724) herwinnen
zij haar frisse kracht, haar oorspronkelijke, toegespitste zin. Met dit al
worden ze aan het heden ontrukt, verliezen ze baar betekenis voor ons.
Althans voor het moment! Zodra zulke kultuurinhouden nieuw leven
is ingeblazen, herhaalt zich het emancipatie- en humanisatieproces. Het
historisme relativeert en reaktiveert! Totdat het vruchteloze gescherm
met „eeuwige beginselen” opnieuw begint.. . .
Die Gefahr ist dabei das Abstrakt-Werden, die Dogmatisierung, die Rationali
sierung, die Scholastisierung, die Entleerung und oberflächliche Verschmelzung
zu konventionellen oder angeblich rationalen „Kulturideen” oder „Werten”, wie
man heute so gerne sagt. Wird diese Gefahr empfunden, dann führt historische
proporties terugbrachten en relativeerden. Desondanks hield hij er toen nog aan vast, dat er vanuit
het algemeen-menselijk streven naar het formeel-ethische apriori, dat tevens een metafysische
doeloorzaak heette, een kultuurfilosofische progressie, een toename in universaliteit en humaniteit
in heel het geestesleven mocht worden aangenomen. Nu echter het universeel-historisch streven
sociologische cesuren vertoont en het universele telos — althans als een vaste, aprioristische bewustzijnsstruktuur — is weggevallen, blijft er z.i. van de ideaalvorming niets anders over dan een gegeven
natuurlijk substraat en een tendens die hieraan dialektisch en onbedwingbaar ontspringt om ideeën
te vormen en te verabsoluteren. Zo gezien is het nog maar de vraag, of er überhaupt sprake kan zijn
van een metafysisch einddoel, zie 6.8.1.
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Forschung diese Ideen und Werte wieder auf ihren Mutterboden zurück, erfüllt
sie mit dem konkreten, ursprünglichen und lebendigen Sinne, womit sie dann
freilich auch der Gegenwart entrückt und historisiert werden. Aber eben dann
beginnt der Prozesz der Loslösung von neuem und wird der so erfüllte und ver
lebendigte Kulturgehalt wieder zum übergeschichtlichen Prinzip gemacht (III
768 sq).

Voor Troeltsch is dus het generaliseren en verabsoluteren enerzijds
gevaarlijk en misleidend, anderzijds normaal, ja onvermijdelijk en onont
beerlijk!* Het is de enige mogelijkheid om de kloof die ons van de verleden
oorsprong der ideeën scheidt, te overbruggen. Gesteld dat elke kultuurgemeenschap, althans elke historisch bewuste kultuurgemeenschap,
kritisch distantie zou moeten nemen van de geest van het verleden en
niet dan haar eigen ideeën zou voortbrengen en koesteren, dan zou voor
ons de breuk met het antieke en middeleeuwse kultuurleven definitief
zijn, dan zou ook de hedendaagse kultuurkrisis niet kunnen leiden tot een
synthetische kultuurvernieuwing. Ja, dan zou kultuurvemieuwing worden
tot een „creatio ex nihilo”, zonder richtlijn, zonder materiaal, zonder
aansluiting bij het voorafgaande. Dan zou het historisme waarlijk niets
anders zijn dan de katalysator van een kultureel ontbindingsproces12 !
Al met al komt de ethische oorzaakvorming onder een hoge wissel
spanning te staan. Enerzijds is er de permanente drang en noodzaak te
ontsnappen aan de individuele situatie, de sprong in de vrijheid en be
weeglijkheid van de zuivere geest te wagen (III-1922-760). Anderzijds
is er de even permanente drang en noodzaak om zulke gegeneraliseerde
kultuurideeën, zodra zij niemand meer werkelijk raken en nog slechts
doktrinair gerepeteerd worden, vanuit een nieuw oorsprongsverstaan
te reanimeren, waardoor tevens de mogelijkheid ontstaat tot een aktuele
vrijmachtige reorganisatie en reïntegratie binnen een nieuwe opstijgende
ideaalkonceptie. Dat is de onrustige harteklop in de europese ideeënge
schiedenis.
Diese Loslösungen und Verallgemeinerungen, Umwandlungen in -ismen, sind
etwas völlig Normales und Notwendiges. Von ihnen lebt die europäische Welt
ihr Leben. Ebenso notwendig aber ist die beständige historisch-exakte Wieder
1 Dat is een beslissend verschil met voorheen. Ook toen kon hij b.v. de religieuze absoluutheidsideeën in vroegere, niet historisch ingestelde tijden praktische waarde toekennen, achtte ze echter
in een eeuw van historische bewustwording volledig achterhaald (3.6.6). Nu wordt deze verabsoluteringstendens als legitiem aanvaard.
2 Duidelijk wordt nu, waarom T. het klassieke meent aan te treffen op het raakvlak van „Gemein

schaft” en „Gesellschaft". Hier immers dragen de kultuurinhouden enerzijds de konkreet-levende
zin van de sociale gemeenschap waarin ze tot nu toe gekoesterd werden, anderzijds ontvangen zij —
door een sprong in de ruimte van de geest — het universele aureool van het waarlijk klassieke.
Steeds weer zal dit aureool oplichten, zovaak er een onthechting van de partikulariteit van bepaalde
gemeenschappen plaatsvindt. Over alle historische breukvlakken heen zal het ook voor ons nog
zichtbaar zijn.
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belebung und immer neue Verhältnisbestimmung der im Grunde sich vielfach
widersprechenden, aber vom Leben zusammengelebten Prinzipien. Das . . .ist die
Unruhe in unserer geistigen Uhr (III 769).

2. Wat nu de sociologische zijde van het kultuurprobleem betreft, hier
blijkt Troeltsch zich geheel anders op te stellen. De politieke, ekonomische en juridische Strukturen van de moderne westerse maatschappij
laten zich rechtstreeks kennen in praktisch-technisch inzicht. Hier gaat
het niet om ideële inhouden, die in een of ander „isme” zouden moeten
worden samengevat maar om gegeven sociale verhoudingen, waar men
eenvoudig weet van moet hebben. Voor de hedendaagse kultuursociologische vragen is algemeen-historisch begrip onnodig. Achtergronden
die verder teruggaan dan de ontstaansgeschiedenis van onze maatschappij
vanaf de 16e eeuw, doen voor onze levensoriëntatie niet ter zake. Het
zijn de sindsdien ontstane samenlevingsstrukturen en -verhoudingen, die
wij praktisch en aanschouwelijk moeten vatten en verwerken in ons
bestaanspatroon1 .
Ganz umgekehrt steht es nun aber mit dem soziologischen politisch-ökonomisch
rechtlichen Bestände der Gegenwart. Der bedarf nur für Techniker des Rechts
und der Verwaltung und für den Gelehrten des historischen, in die ferne Ver
gangenheit zurückgehenden Verständnisses. An sich ist er etwas in Leben,
Anschauung, gegenwärtigem Schicksal und Arbeiten unmittelbar Gegebenes und
Verständliches und bedarf gerade für den blosz Lebenskenntnis und Lebens
orientierung Suchenden keiner endlosen historischen Unterbauung und Ver
gleichung. Diese Dinge sind praktisch unser Schicksal, und sie musz man praktisch
handhaben und verstehen lernen. Sie sind im Unterschied von den luftigen
O
geistigen Gebilden, die immer nach ihrem ehemaligen Leib zurückverlangen und
nur aus der Geschichte heraus verständlich und vereinbar sind, selbst lebendiger
Leib, der . . . sich seine eigene Struktur aus dem praktischen Leben heraus klar
machen kann (III 769 sq).

Het europei'sme ligt dus naar zijn sociologische zijde volledig uiteen. Er
is hier geen innerlijke kontinuïteit, geen blijvende of hernieuwde door
werking van antieke Strukturen in hedendaagse verhoudingen. Te
dezen is er dan ook geen universele geschiedenis of opbouwtheorie nodig,
enkel een praktische kijk op de momentane verhoudingen, zoals die nu
eenmaal onder ons haar beslag hebben gekregen. De gedachte, dat zij
vanuit de associërende kracht en ontwikkeling der ideeën doorzichtig
zijn te maken, heeft afgedaan. Het historisme is hier overbodig. De
lotsgedachte overheerst.
1 T. vestigt hier de indruk, dat staat, recht en ekonomie ook in de kern geen ideologisch gehalte
hebben. In 1922 rekent hij ze echter — zoals voorheen — weer onder de kultuurwaarden, Überwin
dung 28, vgl. reeds 4.2.9.
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Hier bedarf es für die praktische Lebensbildung keines Historismus, sondern
heller und klarer Beobachtung, praktischen Sinnes und eines durch Theorie
nicht verbildeten V erstandes.... Hier handelt es sich nicht um Wert- und
Ideengehalte, die in irgendeinem „Ismus” zusammengefaszt werden müssen,
sondern um tausend praktische Einzelheiten und deren Zusammenwirken zu
einer nicht logischen, sondern praktischen Systematik.. . . Denn diese Dinge gilt
es nicht historisch, sondern praktisch zu erfassen, ihre uns bedingenden Schick
salsnotwendigkeiten zu begreifen und die aus dieser Lebensanlage heraus der
Zukunft sich entgegenbildenden Kräfte herauszuspüren (III 770).

3. Al met al moet de nieuwe kultuursynthese dus een tweeledige, doch
ragfijn verweven problematiek omspannen. Sociologisch heeft zij zich een
helder beeld te vormen van de bestaande maatschappelijke orde, ook
van haar praktisch-materiële onderstellingen, ontwikkelingen en moge
lijkheden. Ideologisch heeft zij de geestelijke en kulturele verworvenheden
die de europese kultuurgeschiedenis tot ons gevoerd heeft, historisch te
doorlichten en verdiepen, en haar opnieuw bijeen te brengen, zodat zij
uit de ticheloven van het historisme met nieuwe gloed en gerichtheid
naar voren komen. Kort gezegd: de ideologische kultuurgeest moet
opnieuw een passende sociologische belichaming vinden en omgekeerd
moet het sociologische lichaam met een verjongde geest bezield
worden.
Die Aufgabe ist dann eine doppelte: einerseits die Herausarbeitung eines klaren
Bildes der gegenwärtigen soziologischen Lebensordnung . . . ; anderseits die
Konzentration, Vereinfachung und Vertiefung der geistig-kulturellen Gehalte,
die die Geschichte des Abendlandes uns zugeführt hat . . . . Diese doppelte
Aufgabe vereinigt sich dann in dem Bestreben . . . dem ideologischen Gehalt
einen neuen soziologischen Leib zu schaffen und den soziologischen Leib mit
einer neuen und frischen Geistigkeit, einer neuen Zusammenfassung, Anpassung
und Umbildung der groszen historischen Gehalte zu beseelen. Wie man das
machen soll und kann, dafür gibt es dann freilich keine Anweisung (III 771).

Hoe dit dient te geschieden, daarvoor kan geen richtlijn gegeven worden.
Praktisch inzicht en historische kennis moeten zich verenigen in de
scheppende vindingrijke daad. Troeltsch houdt er bovendien aan vast,
dat deze daad gedragen wordt door geloof en zedelijke moed. Haar ont
breekt echter ten naaste bij de intuïtieve invoeging in de stuwingen van
de algemene geschiedenis. De vraag rijst: schort het haar dus ook niet
aan innerlijke noodzaak, aan richtingsgevoel, aan evidentie en over
tuigingskracht? Worden ideaalstelling en kultuurschepping niet tot
privé-aangelegenheden, die zus of zo uitvallen en waarvan in elk geval
de uitkomst hoogst onzeker en toevallig is?

Kulturele synthese en romantische gemeenschapsverwachting.
Historisme en ßktionalisme (i i)
Troeltsch moet een en ander wel ontkennen, wil hij het failliet van zijn
filosofie voorkomen. De richting waarin hij een oplossing zoekt, heeft
zich in het voorgaande dan ook reeds afgetekend: die van de romantische
gemeenschapsleer (met aftrek van het universeelhistorische idealistische
kader). Evenzeer als de vroegere klassieke kultuurkoncepties ontsproten
heetten aan een konkrete, levende gemeenschapszin, moet ook de nieuwe
kultuursynthese gezien worden als een authentieke gemeenschapszaak.
Zij wordt in stilte voorbereid door velen, zij leeft, zij groeit en rijpt in
persoonlijke overdenking en in gezamenlijk overleg. Er wordt over haar
gefluisterd, gesproken, geschreven in kleinere en grotere kring. Ten
slotte zwelt de fluistering aan tot een bevrijdend lied, dat de genius
vertolkt, dat dan uit duizend kelen opwaarts stijgt, en waarvan de nagalm
de eeuwen door weerklinkt. Ook de nieuwe hedendaagse kultuursyn
these kan haar stille start slechts maken in de konkrete „Gemeinschaft” .
Scheppende vrijheid wordt niet gedragen door een wereldhistorische
idee; neoromantisch komt zij voort uit de interne noodzakelijkheidsdrang en traditie-verwerking van een bijzondere kultuurgemeenschap.
Enkel hier kan zij de aanloop nemen voor de sprong in de ruimte van
een algemene betekenis, een nieuw bezielend „isme”1 .
Das kann nicht das Werk eines Einzelnen sein. Es ist naturgemäsz das Werk
vieler, zunächst in der Stille, in der eigenen Persönlichkeit und dann im weiteren
Kreise. Erst aus solchen Kreisen wird das neue Leben kommen und von ver
schiedenen Punkten her sich Zusammenleben. Das wirksamste wäre ein groszes
künstlerisches Symbol, wie es einst die Divina Comedia und dann der Faust
gewesen ist (III 771 sq).

Toch wankelt deze kultuursynthese op haar grondvesten. In theoretisch
en praktisch opzicht! Praktisch staat en valt zij immers met de konsolidatie van een dergelijke levende gemeenschap. Doch welke ver
wachtingen mag Troeltsch in dezen koesteren A.D. 1920? Hij heeft bij
het uitbreken van de wereldoorlog — zoals we zagen — hartstochtelijk
gehoopt, dat de druk der omstandigheden de europese volkeren zou
dringen tot nieuw gemeenschapsbesef en nauwere samensluiting. Hij
heeft in het bijzonder geijverd voor een herleving van de „duitse” ge
dachte ( j . i . i ). Sindsdien zijn de bange vermoedens, de teleurstellingen
1 De gedachte van de nieuwe kultuursynthese ontvangt hier dus, vergeleken met £ .3.4 , een sterk
partikularistische achtergrond in de romantische gemeenschapsbeleving. Als zodanig krijgt zij er
ook een nieuwe gewijzigde zin b ij: de synthese van verleden en heden naar de toekomst wordt tot
een kreatieve strukturering van het erfgoed (III-1922-699), tot oen „Schichtung des Aufbaus” (III-1922-

7 £6).
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en tenslotte de totale ontnuchtering gekomen. Aan het slot van de
Historismus-Band konstateert Troeltsch zelf, dat de oorlog wel een gehele
geschiedenisperiode in de smeltkroes heeft geworpen, doch dat een
nieuwe authentieke gemeenschapsvorm nog hoegenaamd niet zichtbaar
is (III-1920-772). Ligt de ondergang van een — uit romantisch oogpunt —
gedesinte greerde kuituur als die van het
moderne Europa niet veel meer in de rede dan een nieuwe gemeenschaps
beleving, grondslag van een nieuw kultuursysteem?
Theoretisch moet de impasse al even ernstig heten. Wat is nl. het geval?
Voor zover deze kultuursynthese zich moet instellen op de sociologisch
voorhanden vormen en ontwikkelingen, deelt zij onontkoombaar in
„ihre uns bedingenden Schicksalsnotwendigkeiten” (III 770). Voorzover
zij zich echter boven dit partikuliere lot wil uitheffen en in vrije ideolo
gische zelfbepaling de klassieke momenten van het verleden wil kombineren met de geestesinzichten van het heden, doet zij dit en kan zij dit
slechts doen door het partikulier-historisch kader van deze kultuurmotieven willens en wetens te negeren.
De oplossing, aan het historistisch raadsel gegeven, wordt zo hoogst
paradoxaal. Het historisme moet de verabsoluteerde ideeën van onze
kuituur historiseren en aan het verleden hergeven met de voorop gezette
bedoeling, dat zij zich hieruit weer losmaken en vrijkomen voor aktuele
bewerking. De praktisch-ethische kultuursynthese kan nog slechts ont
luiken, indien het oog van het historisme te rechter tijd geloken wordt.
Het is een antinomie, die — welbeschouwd — haar eigen geschiedenis
heeft. De theoretische en praktische rede, die Kant zo zorgvuldig van
elkaar had afgegrensd, heeft Troeltsch — in het voetspoor van de duitse
idealisten — van meet af aan bijeengenomen. De strekking van zijn his
toristische godsdienst- en kultuurfilosofie was nl., de praktische rede
(die overigens bij Troeltsch evenals bij deze idealisten veel meer wilde
zijn dan een starre plichtsmoraal en aanverwante religie-idee) een wetenschappelijk-wijsgerig, universeel-historisch fundament te geven (2.2.6).
De tragiek van deze poging is echter, dat zij in haar tegendeel verkeerd
i s ! Steeds radikaler heeft het historisme dit zelf gelegde fundament van
alle kultuurethos ondergraven. Maar dan mag het ook niet verwonderen,
dat dit ethisch bouwwerk zelf gaat wankelen, op instorten staat. Theore
tische en praktische rede, het individueel-historische inzicht en het
algemeen-ethische ideaal staan onverzoenlijk tegenover elkaar, omdat uit het
eerste geen universeelhistorisch spoor naar het laatste meer te onder
kennen valt, zelfs niet op het sterk uit te vergroten onderdeel van de
europese kultuurgeschiedenis.
Dan treedt voor de gedesintegreerde „Universalgeschichte” de socio367

logische opbouwtheorie in de plaats. De intentie is niet onduidelijk. Kan
aan de europeïstische kultuurgeschiedenis als zodanig geen universele
zin en ethische relevantie meer worden toegekend, dan wellicht nog
aan haar grote koncentratiepunten. Doch het individueel-historisch
denken spaart ook deze trouvaille niet. Deze kultuurdominanten kunnen
nl. voor een historisch helder bewust tijdperk als het onze (III 1 68, 1 1 7)
haar zg. klassiek karakter, d.w.z. haar universeelhistorische betekenis,
slechts behouden d.m .v. eenfiktie\ Hierop toch komt Troeltsch’ stelling
neer, dat de oorspronkelijke sociologische bepaaldheid van deze mach
ten mag worden vergeten. Alleen op die manier kunnen zij in een sociolo
gisch en ideologisch totaal gewijzigde konstellatie opnieuw tot een
platform voor nieuwe kultuurschepping worden. Alleen zo kan de ge
schiedenis door en vanuit de geschiedenis overwonnen worden (III 772).
Zonder deze fiktie zou de nieuw gevergde kultuursynthese volledig van
haar historische en traditionele ankers losslaan. Derhalve ontstaat er in
en uit het historisme niet een onhistorische doch veeleer een antihis
torische ethiek, een ethiek die zozeer in de kaders van het sociaal-historische gevangen en verstrikt is, dat zij nog slechts kan leven en ademen
door haar gevang te negeren!
Die Ablösbarkeit der Kulturgehalte von ihren ursprünglichen historischen
Situationen und der erschütternde Wettstreit dieser Prinzipien im reifen
geistigen Leben zwingt dieses, sich diese Kulturgehalte immer wieder historisch
zu vergegenwärtigen und durch Verarbeitungen der Geschichte sie neu zu
ordnen, wobei ihre ursprüngliche soziologische Bedingtheit immer wieder vergessen
werden dorff ja musz (III 769 — kursivering door mij, J. Kl.).

Hier zien we niet de fiktie van een logische kunstgreep, van een stilis
tische paradox of van opzettelijk zelfbedrog. Het is de fiktie van een
irrationele levensdrang, die haakt naar het algemene en ideale. Het is de
ingewortelde en onuitroeibare neiging van de mens om het eigene en
individuele groot, absoluut en als „het einde” te zien. Van huis uit is
ook het Christendom „eine der groszen gewaltigen Utopien der Mensch
heit” 1 . Het historisme herkent en ontmaskert deze utopistische drang,
doch moet thans vaststellen, dat het ook zelf zonder dien geen nieuwe
kultuursynthese kan verkrijgen.
Ongetwijfeld heeft de fiktie in zoverre grond, als zij uitdrukking
geeft aan het geloof in een absoluut geschiedenisdoel. Doch ook zo
blijft zij een niet gewettigde anticipatie. En wat te zeggen, indien ook
dit gepostuleerde einddoel een niet te wettigen metafysische hypothese
genoemd zou moeten worden? Ja, waardoor zou Troeltsch’ absoluutheids1 Cf. art. Luthers Kirchenbegriff, in: Z .T h .K . N .F. 1 (1920) 1 1 7 sqq.
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metafysika zich eigenlijk nog laten wettigen? Toch niet door de romantisch-sociologische opbouwtheorie, die de vroeger geponeerde universele
richtingsdrang der geschiedenis juist weersproken heeft? De opbouw
theorie van 1 9 2 0 blijkt een verraderlijke rietstaf te zijn, een staf die de
hand doorboort. Troeltsch’ denken is thans tot in zijn metafysische
grondslagen opgebroken1 .

1 Weldra zal T. het utopisme, waarmee hij thans eindigt, als onhoudbaar aan de kaak stellen: „Die
primitiven und dogmatischen Zeitalter haben keinen Gewinn von ihrer Substantialität, weil sie
nichts von ihr wissen und den frei bleibenden Raum mit oberflächlicheren Kämpfen aller Art füllen.
Den Genusz von ihrer Geisteseinheit haben erst die späteren reflektierten und individualistischen
Zeitalter; es ist freilich nur ein Genusz idealisierender Sehnsucht und Bewunderung. Die Spätzeiten
haben umgekehrt die Einsicht in jene substantiellen Untergründe und das Bedürfnis nach ihnen,
aber eben nur weil jene Untergründe zersetzt und aufgelockert und aus ihnen die verschiedenen
streitenden Möglichkeiten aufgestiegen sind, die in jenen noch gebunden waren. Sie haben die
Einsicht, aber nicht mehr den Besitz, und k ö n n e n d e n le tz te re n n ie e r la n g e n , w e il s ie d ie E in s ic h t h a b e n ” ,
art. G e s c h ic h ts w a h r h e ite n , in: Der Leuchter 4 (1923) $ 1 sq (kursivering door mij).
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H O O F D S T U K VI
H I S T O R I S M E EN
R A D IK A A L INDIVIDUALISM E
(1 921 - 1923)

6.1

I NLEI DING

Nogmaals: de dynamiek van het historisme (1)
Het laatste hoofdstuk leerde ons, dat de idee van wereldgeschiedenis
Troeltsch hoe langer hoe meer ontglipte, ja dat hij ternauwernood de
beperktere idee van het europeïsme kon handhaven. Dat ging dan alleen
nog dank zij het beroep op de aktieve inzet van scheppende mensen en
kreatieve kringen, die — al kunnen ze zells in eigen kultuurverleden
geen doorgaande zinontplooiing ontwaren — desniettemin zijn waardevolle bouwstenen weten op te delven om ze met het cement van nieuwe
geestesenergie op de basis van de moderne maatschappijstrukturen aaneen
te voegen en zo de ineengeschoven en weer uiteengevallen zinsamenhangen van voorheen in de aktualiteit van het heden te maken tot een zinkomplex, tot een bewoonbaar levenshuis.
Toch liet zich anderzijds niet verhelen, hoe twijfelachtig een der
gelijke konstruktie juist op historistisch standpunt wel moet heten. Na
1920 zien we dan ook de dynamiek van het historisme zich voortzetten1 .
Zij voert tot een nieuwe wending in Troeltsch’ denken, een wending die
als zodanig in de literatuur niet of nauwelijks is genoteerd, hoewel zij
tot op de bodem van zijn zedelijke, godsdienstige en metafysische over
tuiging reikt. Het komt er thans op aan, deze nieuwe verandering in het
vizier te krijgen. Twee bezwaren doen zich hier echter gelden (die ook
de onopgemerktheid van deze verschuiving verklaren). De eerste is van
tekstkritische aard. Gesteld er zou inderdaad een knik zijn in de gedachten1 Of de laatste fase in 1921 of 1922 aanvangt, is niet uit te maken, trouwens ook van ondergeschikt
belang. De neoromantische gemeenschapstheorie wordt ook na 1920 soms verdedigd (zie £ .$.8 );
voor de monadologie en platoniserende methexis-gedachte spreekt T. zich uit in de eerste aflevering
van Schm.Jb. 46 (1922), art. Die Geisteswissenschaften, p. 60, 57, £9. Troeltsch’ geschriften uit
1921 geven geen uitsluitsel, ook niet het art. over Gogarten in C.W . 3$; (19 2 1) 185-190 . In Ges.
Schr. III (19 2 1) 576 sq, 584 is de „metafysika van het ik ” en de „waarde-relativiteit” eerst 1922
ingevoegd.
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lijn tot en na 1920, dan heeft Troeltsch deze in zijn Historismus-Band
in elk geval wel schier volledig weggewerkt1 .
Zijn deze redaktionele retouches door tekstkritische vergelijkingen
nog wel uit te selekteren, de tweede en eigenlijke moeilijkheid is van
uitlegkundige aard. De vraag wordt, in hoeverre de opvattingen na 1920
wezenlijk verschillen van het tevoren ingenomen standpunt. We moeten
er rekening mee houden, dat voor het besef van Troeltsch zélf — het
rechtvaardigt zijn redakteurschap! — de vroegere en latere inzichten
niet geheel onverbindbaar waren (zie 6 . 6. 1 1 ). Hij heelt althans gemeend,
dat er naar een verbinding moest worden gezocht. De vraag klemt, wat
ons het recht geeft — in de weergave van Troeltsch’ konceptie — dit
breiwerk van gedachten uit te halen.
Ik wijs op een viertal punten. In de eerste plaats stuiten we op merk
waardige kontrasten in de publikaties voor en na 1920. Er staan ook in
de Historismus-Band — in weerwil van alle redaktionele vereffeningspogingen — notoire tegenstrijdigheden, die geplaatst moeten worden12.
Voorts heeft Troeltsch zich ook vroeger doen kennen als een soepele,
weinig dogmatische denker, die hem aansprekende denkbeelden tot aan
en over de grenzen van het logisch mogelijke bijeen hield, terwijl een
latere kritische uitschifting toch niet kon uitblijven3. Men kan zulke
synthesepogingen niet zonder meer eklekticistisch of inkonsistent
noemen, want — dit ten derde —- zij hebben zakelijke gronden in het
historisme zelf. Het historisme wil nu eenmaal niet denken vanuit een
zelf gekozen punt, doch vanuit historische lijnen en denktradities ten
einde op haar mogelijke toekomstige samenvloeiingen, aanpassingen en
vernieuwingen te anticiperen. Het is aan ons om in zulk een breed
anticiperend denken de kern en koers te onderkennen.
De diepste grond van alle tegenstrijdigheden ligt echter naar mijn
mening in de krisis van het historisme. De oude paden zijn onbegaanbaar
geworden, doch nieuwe wegen zijn niet gebaand of bieden nauwelijks
1 Hij heeft van deze verzamelband één boek gemaakt met dien verstande, dat de diverse publikaties
(uit 19 16 t/m 1922 !) niet als afzonderlijke artikelen, noch in een chronologische orde, doch zoveel
mogelijk als een logisch geheel zijn aaneengevoegd. Bovendien zijn ze (vaak zeer breedvoerig)
bewerkt vanuit het standpunt van 1922 ! Dan nog volstond hij bij deze bewerking niet met nadere
explikaties (voorzover dit geschiedde heb ik er in hfdst. V soms naar verwezen). Hij heeft veeleer
een nieuwere interpretatie van de stof gegeven en deze ook in oudere passages rijkelijk ingedragen.
2 Troeltsch’ ambivalente houding t.a.v. de universele geschiedenis, die voortdurend gepropageerd
èn gediskrediteerd is ( s .g .i) en dan 1922 nog weer verdedigd wordt (art. Die Logik des historischen
Entwickelungsbegrijfes, in: Kant-Studien 27, 296 sq; zo ook Ges. Schr. III 689 sqq) is slechts een
specimen hiervan.
3 Zo verbond hij in de interimfase van hfdst. IV zijn sociologische en sociaalhistorische inzichten nog
met een aprioristisch en universalistisch idealisme, hoewel de spanningen voelbaar waren. Eerst
later voltrok zich de scheiding. Ook thans gaat het erom in de spanning der gedachten de nieuwe
aanzet op te merken. Door Troeltsch’ vroegtijdige dood heeft er zich na 1920 geen kritische schifting
meer voorgedaan: dat is ons interpretatieprobleem.

37

uitzicht. Troeltsch doolt rond in een labyrint van gedachten, ja gaat
soms in vertwijfeling terug naar lang achterhaalde kantiaanse en natuur
rechtelijke opvattingen. Het komt er op aan, deze onzekerheid, spanning
en tragiek voor ogen te krijgen1 .
In feite staat men voor een trilemma. Men kan proberen — uit respekt
voor Troeltsch — alle oneffenheden en onregelmatigheden naar beste
weten weg te werken en zijn konceptie zo goed mogelijk overeind te
houden. Anderzijds kan men het zich tot plicht rekenen, alle tegen
stellingen juist te registreren, te aksentueren eventueel, om zo de on
houdbaarheid van het historisme aan te tonen. Men kan echter ook
pogen in een kombinatie van respekt en kritiek de geakkumuleerde
gedachten te ontleden teneinde ook nu nog de eigenlijke beweging van
Troeltsch’ ideeën na te gaan. Het laatste is in overeenstemming met
de opzet van heel deze studie, nl. om Troeltsch in de diepste intentie
van zijn denken te volgen. Bovendien kan het duidelijk maken op welke
punten het historisme nu precies heeft moeten vastlopen.
De moeilijkheden zijn overigens niet te onderschatten. Omdat
Troeltsch’ gedachten zich niet meer hebben kunnen uitkristalliseren,
blijft de schets van deze slotontwikkeling, althans in haar uitwerking,
enigermate hypothetisch. En dat deze laatste wending hem rechtstreeks
tot de rand van het relativisme voert en dat hij dit zelf gezien heeft (!),
mag uit het pessimisme van zijn laatste levensjaren en de paradoxieën
van zijn denken af te leiden zijn, te bewijzen valt hier niets. Troeltsch
heeft de doolgang van zijn denken en het deficiet van het historisme
nooit toegegeven. Dat zou ook een verraad van het leven zijn geweest!
Slechts op de tast kunnen wij de ingezwachtelde richting van zijn denken
uit de doeken doen. Strikter dan ooit zullen wij hierbij het hermeneutisch
beginsel hebben te hanteren, dat niet de repetitie van oude maar de
introduktie van verse denkbeelden de eigenlijke ontwikkelingsgang van
Troeltsch markeert ( j -.i . i ).
De grondimpuls tot deze nieuwe ontwikkeling ligt m .i. in het ge
dwongen prijsgeven van de universeelhistorische en geschiedmetafysische
noodzakelijkheidsidee, nadat Troeltsch haar tevoren reeds had moeten in
perken tot de boorden van een bijzondere (i.c. de europeïstische)
kultuurgemeenschap. De hiermee korrelate vrijheidsidee wortelt derhalve
niet langer in een universalistische dan wel partikularistische levens- en
geschiedenisopvatting: zij vindt haar grond in een individueel-meta1 Dat er aan de uiteindelijke samenstelling van de Historismus-Band (die immers de jaren 19 16 -19 2 2
overbrugt) enorme spanningen ten grondslag liggen, heeft T. laten merken in een brief aan von Hügel,
die hierover opmerkt: „Elsewhere he tells me of the fearful strain which the writing of the last
part of the Historismus had cost him” , in : Ernst Troeltsch, Christian Thought, p. 17 sq (Introduction).
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fysisch noodzakelijkheidsgevoel, in de ondoorgrondelijke diepte van de
persoonlijke existentie’ .
De laatste krijgt thans het volle gewicht van vrijheid en synthesearbeid te torsen, al zal zij pogen dit gewicht met anderen te delen en zo
ook haar noodzakelijkheidsdrang tot een gemeenschapszaak, ja tot een
kultuurhistorische aangelegenheid te maken. Dit kultuurfilosofisch denken
kumuleert dus in individualisme en aktualisme! Hoe minder het
scheppend individu kan aanleunen tegen de geschiedenis of zich nestelen
in de gemeenschap hoe meer het wordt teruggeworpen op zichzelf en
op de aktieve en aktuele daad van ideaalschepping en gemeenschapsstichting.
Ook te dezen betekende de opbouwtheorie van 1920, die de alsmaar
verbrokkelende zineenheid van het europeïsme ging koncentreren in de
zinscheppende en zinverbindende aktiviteit van de momentaan gevergde
kultuursynthese, een treffende overgang.
Het verschil met vroeger mag ondertussen niet geforceerd worden.
Zoals de kultuurhistorie voorheen heette uit te monden in ethische ver
nieuwingsdrang, zo zoekt Troeltsch ook thans voor deze drang een
historisch draagvlak. Evenals de vroegere gemeenschapsgedachte die van
de afzonderlijke persoon omsloot, zo is omgekeerd de nieuwe individualiteitsidee niet wel denkbaar en hanteerbaar zonder het „Uberindividualismus” van het gemeenschapsbegrip. Het metafysisch uitgangspunt van
Troeltsch’ beschouwingen is echter niet langer de universele geschiedenisdrang noch het kollektieve gemeenschapsinstinkt doch de wortelpositie
van het zinscheppende individu. Dat is dan ook de eigenlijke reden, waarom
Troeltsch met al zijn reïnterpretatiekunst levensfilosofie en neoroman
tiek in wezen vaarwel zegt en aansluiting zoekt bij de individualistische
metafysika van Leibniz.
De naoorlogse omstandigheden (2)
De grondtendens komt bloot te liggen. Troeltsch’ energiek geloof in
universeel-historische en gemeenschapswijde zinverbanden blijkt niet
bestand tegen de ijzeren logika van het individueel-historisch denken,
noch tegen de druk van de omstandigheden12. Ook over dit laatste punt
enkele opmerkingen. Ik wees er reeds op, dat Troeltsch de naoorlogse
jaren geheel anders, veel smartelijker beleefd heeft dan de tijd daarvoor.
1 Vanuit een nauw schriftelijk verkeer met T. heeft de rooms-katholieke baron F. von Hügel als een
der weinigen dit „excessive individualism” scherp aangevoeld, zie zijn Introduction in: E. Troeltsch,
Christian Thought i 7.
2 Ook von Hügel legt verband tussen dit radikale individualisme en „the isolation of his country
from the rest of the world, and perhaps even more painfully, the loneliness of himself amidst many
of his own people” , F. von Hügel, Introduction, in: E. Troeltsch, Christian Thought 17.

373

Ook toen heeft hij bepaald niet licht getild aan het brute oorlogsgeweld,
noch aan de haat en verdeeldheid die in het christelijke Westen zo
plotseling manifest werd. Doch in elk geval vlamde er overal een krachtig
nationalisme op, dat op wonderlijke wijze tegemoet kwam aan Troeltsch’
romantische instinkten.
Zette het duitse nationalisme in oorlogstijd het hart van Troeltsch in
gloed, de eerloze ondergang van het rijk en de verbrokkeling van de
politiek-sociale Strukturen ontroofde de duits-romantische denkwijze
in feite haar sociologische basis. Noch de gedachte van de duitse volks
eenheid, noch die van de meer omvattende europese kultuurgemeenschap
lijkt thans nog steun te vinden in de feitelijke nationale en internationale
verhoudingen. De vlam van de oorlog is gedoofd, maar het zwaard van
de revolutie doolt rond. De tweedracht onder de europese volkeren is
omgeslagen in gevoelens van wantrouwen, revanchisme en frustratie en
heeft zich gekonkretiseerd in een schrikbarende uitbuitingspolitiek en
hongerblokkade tegenover Duitsland. Ook geestelijk wordt Duitsland
murw gemaakt door een internationale journalistenhetze, een mora
liserende massabeïnvloeding die stoelt op het dogma van de duitse schuld.
Zo althans heeft Troeltsch de situatie beleefd.
Benauwend is voor Troeltsch geweest, dat de grote ideële tegenstellin
gen tussen het duitse historisch-organische denken enerzijds en de westeuropese natuurrechtelijke opvattingen anderzijds, zich na de oorlog in
volle kracht zijn gaan openbaren binnen het duitse volks- en partijwezen
z e lf'. Bovendien ziet hij met schrik de romantische idealen — voorzover
nog aanwezig — ontaarden in reaktionair konservatisme, gezwollen
gezagsverheerlijking, brute machtspolitiek en cynische onverschilligheid
tegenover geest en moraal: een gevaarlijke menging van romantiek en
naturalisme als bij Nietzsche2. Hij vraagt zich af, of de europese beschavingsgemeenschap niet voorgoed uiteengeslagen is en of niet in
zonderheid de duitse geesteskultuur ontworteld moet heten-’ . Hij wil
evenwel niet wanhopen, is bereid het oude (het klassicistisch idealisme)
los te laten, maar blijft geloven, dat de poëtische kracht, historischindividuele denkwijze en religieus-metafysische inspiratie van de duitse
geest ook voor de toekomst kunnen worden ingezet.
Op praktische gronden verklaart hij zich na 1918 een beslist voor-123
1 D e u tsc h e r
2 D e u tsc h e r

(1922) 4 sq, cf (19 18 /19 ) 170.
(1922) 18 — Het reaktionaire machtsdenken stelt T. ook aan de kaak in de kersverse
fascistenbeweging, „ b e i u n s H a k e n k r e u z e r g e n a n n t ” , S p e k t a t o r - B r ie fe , 7 oktober 19 2 1.
3 „In Wahrheit ist die Frage, ob w ir mit unseren alten Grundlagen noch überhaupt einen wesent
lichen Zusammenhang haben heute erst recht ernst, sehr ernst. Jene alte Zeit erscheint uns heute
wie Biedermeiertum . . . . Das aber ist ein verdammt schwacher Zusammenhang” , D e u tsc h e r G e is t
(19 18 /19 ) i 7 1 -
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stander van een parlementair regeringsstelsel en een demokratische
politiek1 . De demokratie is hem echter een kompromisoplossing: hij
beklemtoont, dat de duitse geest haar in elk geval zal moeten bevruchten
met ideeën van verantwoordelijkheid, gemeenschapszin en leiderschap2.
Merkwaardig is, dat Troeltsch in zijn laatste publikaties af en toe zelfs
principieel toenadering zoekt tot de „westerse” demokratie en het nodig
oordeelt de hier vigerende grondideeën als van de zg. mensenrechten
en een internationale volkenbond in het „duitse” denken en in een
mogelijke toekomstige kultuursynthese in te passen3. Het hoe van deze
verbinding is dan echter even onduidelijk als de impasse groot is1234.

6.2
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Het slepende natuurvraagstuk (i)
Op het eerste gezicht mag het bevreemden, dat Troeltsch, gepijnigd
door de vragen van de geschiedenis, zich ook nog met het natuurvraag
stuk bezighoudt. Toch is hier zeker reden voor. In werkelijkheid zijn
beide probleemkomplexen nauw verstrengeld. Ja hoemeer het historis
me zijn einde nadert in vereenzaamd aktivisme en relativisme, des te
meer gaat het de zuigkracht voelen van het naturalisme, dat op zichzelf
genomen al evenmin ruimte biedt aan een normatieve ethische kultuurpositie5. Leek het naturalisme tot nu toe niet dan een randverschijnsel
van het historisme, thans dringt het zich als vanzelf in het centrum van
de aandacht.
Vanaf het ouderlijk huis en de universiteit heeft Troeltsch geworsteld
met de uitdagende vraagstellingen van de natuurwetenschappen, die
1 Z elf sluit T. zich na de oorlog aan bij de demokratische partij en is dan van 19 19 -19 2 1 in een
nevenfunktie parlementair onderstaatssekretaris voor evangelische aangelegenheden in het pruisische
ministerie van eredienst. Vgl. E. Benckert in R .G .G . (19623) s.v. Troeltsch; W . Köhler, Ernst
Troeltsch g, 292; W. F. Kasch, Die Sozialphilosophie von Ernst Troeltsch 224; E. Troeltsch, Christian
Thought iç (door von Hügel). Allen spreken van „Kultusministerium” . Onjuist is vermoedelijk
„Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung” of „Unterrichtsministerium” in: D .B .J.
V, Das Jahr 1923 (1930), s.v. Troeltsch, p. 3^3 en 443 (door A. Dietrich).
2 Duitsland zal zich z .i. dan ook eerder moeten spiegelen aan de engels-amerikaanse, in historische
tradities en konservatieve instellingen gew ortelde o f aan een internationaal ethos georiënteerde
dem okratie-idealen dan aan de franse egalitair-rationalistische opvatting van dem okratie.

3 Art. Naturrecht und Humanität in der Weltpolitik, in : Deutscher Geist 1 9 sqq. In Der Berg der Läuterung
wordt Dante voor T. het grote toonbeeld van de gedachte, dat wisselwerking tussen ware geestesaristokratie en demokratische kultuurverbreding onmisbaar is. Opoffering van een van beide leidt
tot een oppervlakkige doorsneementaliteit of tot steriele engheid van geest, p. 18 sqq.
4 Zie 6.6.4 e .v .. T. heeft de natuurrechtelijke humaniteitsidealen van West-Europa en Amerika
steeds grote zedelijke en maatschappelijke betekenis toegekend (4.2.7). Ze heetten echter o.i.v. de
neo-romantiek voor het historisch denkende Duitsland ongeschikt.
5 C f. G es. Sehr. IV ( 1 9 1 3 ) 628.

zulk een klare, onomstotelijke, wetmatig gedetermineerde werkelijkheidsorde boden en daarmee geest, vrijheid en zedelijke verantwoordelijk
heid onmogelijk schenen te maken, terwijl toch anderzijds voor hem
vaststond, dat de geest een autonoom bereik heeft, dat hij — door
innerlijke beleving van zichzelf verzekerd — centrum en zin van heel
het menselijk handelen, ja van heel de kosmische werkelijkheidsorde
moest heten.
Zo was voor Troeltsch juist vanuit de geestesgeschiedenis het natuurvraagstuk van meet aan gegeven. Wij hebben gezien, hoe hij er in eerste
instantie mee klaar gekomen is (fase i) door de korporele kausale
werkelijkheid als zodanig kentheoretisch op te vatten als voorstelling van
de geest (Kant) en haar daarenboven metafysisch te duiden en te begrenzen
als een panpsychische monadische realiteit, welke nog zou verwijlen op
een voormenselijk, niet helder bewust niveau (Lotze, Leibniz).
Latent bleef echter het naturalistisch expansiegevaar bestaan, ook toen
Troeltsch zijn geschiedenisbeschouwing met een evolutionistische geestesmetafysika in de trant van Hegel ging bevestigen (fase 2)1 . Anders dan
bij Hegel was zulk een geestesmetafysika hem niet het evidente uitgangs
punt van het historisch-wijsgerig denken. Zij moest zelf weer geschraagd
worden door een kritische bezinning op de psychologische grondelementen
van het historische (2. 2.1). Toch bracht de psychologie hem niet voldoen
de soulaas en duidelijkheid, omdat zij ten dele, als experimentele psy
chologie, juist zelf een stuk naturalisme vertegenwoordigde (3.1.2).
O .i.v. Rickert c.s. (fase 3) heeft hij sindsdien het verschil tussen
natuurwetenschap en geschiedenis willen vastknopen aan een opmerkelijk
verschil in gerichtheid van de fysikale begripsvorming enerzijds en de
historische begripsvorming anderzijds, hetwelk met de dubbele uit
werkingsmogelijkheid van het wetenschapsapriori gegeven zou zijn.
Reeds in de methodologische opstelling pleegt de vakwetenschap kleur te
bekennen. Wie de geesteshistorie met natuurwetenschappelijke kategorieën wil vatten, is reeds door de knieën gegaan, welke duidingen hij
haar achteraf nog mag nadragen. Kortom, de historische methodologie
heeft een dubbele funktie : zij is een wegbereiding voor geschiedfilosofischethische bezinning en vernieuwing, zij is tevens een noodzakelijke wegbeveiliging tegen naturalistisch tegenverkeer (II 679, 698 sqq)12.
Toch heeft Troeltsch de zelfstandigheid van de geschiedenis ook met
1 De voorstelling van H. Benckert, als zou T. tot 1895 met het naturalisme doende zijn geweest en
nadien door het historisme gegrepen zijn, is m .i. te simpel. H. Benckert, art. Troeltsch, in : R.G.G.
(19623) VI. De onderlinge begrenzing van historisme en naturalisme bleefeen nijpend grondprobleem.
2 Zal er ooit klaarheid komen inzake de relatie van geschiedenis en normen, dan zal er voordien
klaarheid geschapen moeten zijn inzake de verhouding van geschiedenis en natuur, dat heeft T . heel
zijn leven doen uitkomen, cf. Ges. Schr. II (1903) 679, III (1922) 2 0 1.
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dergelijke kentheoretische, psycho-metafysische en methodologische
garantiebepalingen nauwelijks voldoende gewaarborgd geacht. Wel werd
de formeel-logische gelijkwaardigheid van de natuurwetenschappelijke
en historische begripsvorming hem steeds duidelijker, doch hij bleef
zitten met een enorme in h o u d e lijk e inkongruentie tussen een uitdijend
universum van miljoenen lichtjaren en de hiertegenover schier in het
niet verschrompelende geestesgeschiedenis der mensheid, verloren in
een uithoek van het heelal.
Troeltsch konstateert dan na enige aarzeling (3 .7 .1 ), dat dit probleem
niet kan worden afgedaan met de opmerking, dat de materiële wereld
niet anders is dan een voorstelling van het „Bewusztsein überhaupt”
(Kant) of van een wereldbewustzijn (metafysisch idealisme)1 . Het kan
evenmin afgehandeld worden door als tegenwicht tegen de natuur een
veelvoud van geesteswerelden te postuleren (Leibniz). Hij brengt een
zeer konkrete en praktische, g e s c h ie d jilo s o jïs c h - e th is c h e moeilijkheid te
berde. Het persoonlijkheidsleven van de mens en het waardestreven van
de kultuurgeschiedenis dienen zich als zodanig te ontworstelen aan de ver
lammende almacht van de natuur: doch wat maakt het te dezen uit, of
de natuur nu „Ding an sich” dan wel voorstelling van een universeel
bewustzijn moet heten. Noch in het persoonlijke leven noch in de ge
schiedenis is de kolossale overdruk en weerstand van de natuur opgeheven
of de overwinning van de geest op haar behaald door de stelling, dat zij
vanuit de geest of door het „Bewusztsein überhaupt” verstaan moeten
worden12.
Deze problematiek gaat hem op nieuwe wijze bezighouden, als hij (in
zijn vierde fase) dank zij zijn sociaalhistorische studies de onuitwisbare
en vaak doorslaggevende invloed van geofysische, biologische en sociale
processen tot in de kern van alle geestesontwikkeling opmerkt. Dan
valt er schaduw over het ideaal van een volkomen universele geestesmanifestatie. De uitwerking hiervan zal zich in volgende fases voltrekken3.
In deze tijd (fase $) komt Troeltsch m e th o d o lo g is c h tot steeds grotere
klaarheid inzake het zelfstandig karakter van de geschiedenis: de his
torische „Reallogik” van de H i s t o r i s m u s - B a n d wordt duidelijk ingezet als
tegenhanger van de naturalistische begripsleer. Voor het overige blijft
de natuur-geschiedenisrelatie een theoretisch en vooral ook praktisch1 T . gewaagt in deze tijd reeds van de „Druck des kolossalen, quantitativen Miszverhältnisses von
geistigem Leben und Materialität, art. T h e o d iz e e , in: C.W. i£ (1907).
2 Art. K a n t b le ib t im A n s a t z , in : Z .T h .K . 17 (1907) 2 3 1 sqq. ° P de achtergrond leeft bij T . de
gedachte, dat het diepste wezen van de mens (het intelligibele ik) niet zonder meer vrij is van de
natuur, maar zich hieruit (door zelfschepping) moet v r ijm a k e n ; cf. P s y c h o lo g ie u n d E r k e n n t n is th e o r ie
3 7 sqq (3.2 .3).
3 Ges. Sehr. III (19 18 ) Kap. I.
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zedelijk probleem. Het fenomenalisme van een transcendenteel-idealistische kentheorie blijkt (afgezien nog van haar metafysische kortzichtigheid)
geen deugdelijke oplossing te zijn voor het natuurvraagstuk: niet alleen
is de natuur alhankelijk van een geest, maar ook het omgekeerde is aan
grijpend waar. Het is zelfs zo waar, dat het voert tot de ethisch-geschied
filosofische verwerping van een vast zedelijkheidsideaal en van de idee van
een universele geschiedenis. Het metafysisch geloof in het eigenaardig
gehalte van de geschiedenis kan hiervan niet onberoerd blijven: in hoeverre mag men nog vertrouwen op Gods-weg-in-de-geschiedenis ? Er
wordt een zware wissel getrokken op dit geloof en op de zedelijke wil
om te geloven en dit geloof in daden om te zetten. Tegenover de massieve,
gesloten orde van de natuur en haar neerdrukkend gewicht rest ons
praktisch niets anders dan de geheimzinnige grootheid en scheppende
vrijheid van de innerlijke mens ons steeds weer te binnen te brengen:
„Aber Freunde, im Raum wohnt das Erhabene nicht”. „Es ist nicht
drauszen, da sucht es der Tor. Es ist in dir, du bringst es ewig hervor”
(Schiller)1 .
De overmachtige natuur en de
„pluralité des mondes" (2)
Het laat zich licht verstaan, dat toen Troeltsch in zijn opbouwtheorie
van 1920 onder uitdrukkelijke verwijzing naar het diepe natuur-verleden
van de mens ( 5. J. 2) de idee van de universeelhistorische zineenheid uit
handen gaf en zelfs het europeïstische zinkontinuum niet anders wist te
duiden dan als een momentaan te kreëren zinkomplex, in feite het brede
aaneengesloten front ineenstortte waarmee — naar zijn vroegere
mening — de geest de overmachtige druk van de natuur en natuurer
varing te weerstaan had. Sindsdien overvalt hem een huiveringwekkende
vraag. Is niet heel de kultuurhistorie een kortstondige onvolkomen
bloesem aan de reuzenboom van de aardse organische levensontwikkeling
(III-1922-97, 1 0 1) ? Ja, is zij niet wellicht mèt haar biologische voor
geschiedenis enkel een vluchtige warme ademtocht op een bevroren
venster? Zou dat het geval zijn, dan zou de natuurwetenschappelijke
methode toch aan het langste eind trekken en alle historische arbeid niet
meer zijn dan een illusoire behoeftenbevrediging.
Mit der bloszen logischen Abgrenzung der beiderseitigen Methoden gegen
einander ist doch die immer wieder von der gegenständlichen Wirklichkeit her
sich aufdrängende Schwierigkeit nicht überwunden: sie liegt in der Winzigkeit
und Flüchtigkeit der historischen Welt gegenüber der ungeheuren Raum- und
1 Ges. Sehr. III (19 18 ) 85. Het vervolg van de tekst (p. 8 5 -110 ) stamt uit 1922.
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Zeitausdehnung der Natur. Die Geschichte samt ihrer biologischen Vorgeschichte
erscheint demgegenüber doch immer wieder wie eine völlig fremdartige,
verschwindend kleine Enklave, flüchtig wie der Hauch des Atems auf einer
gefrorenen Glasscheibe. Und hat man diesen Gröszenunterschied vor sich samt der
gewaltigen Festigkeit, Rationalität und Geschlossenheit der naturwissenschaft
lichen Methode, dann scheint doch immer wieder die Methode des Ungeheuren
die des Winzigen zu verschlingen, und man fragt sich von neuem, ob nicht die
selbständige und mündige historische Methode doch eine Selbsttäuschung
menschlicher Hoffart oder menschlichen Glaubensbedürfnisses sei fIII-1922-83).

Zo wordt de kwantitatieve wanverhouding van geest en natuur Troeltsch
tot een kwellende vraag. In weerwil van zijn metafysische reserves ziet
hij zich meer dan ooit genoodzaakt deze schrikbarende inkongruentie te
weerspreken vanuit het postulaat van een „pluralité des mondes” (Leibniz).
Er moet een grote verscheidenheid van geesteswerelden in het universum
zijn. Die zullen zich op een zeer uiteenlopend niveau van volmaaktheid
bevinden en elk voor zich een eigen geschiedenis hebben1 . Zonder dien
zou de menselijke geestesgeschiedenis een ongehoorde anomalie zijn, de
menselijke onvolkomenheid onverdragelijk, de historische logika een
onbegrijpelijke paradox!
In der Tat, ohne den Gedanken einer Vielzahl von Geisterreichen, einer pluralité
des mondes, wie Leibniz sagte, ist die menschliche Geschichte und der mensch
liche Geist eine erschreckende Anomalie in der Welt . . . . Gäbe es nur den
Weltgeist und die Lebewesen dieser Erde als Träger des Lebens, so bliebe das
erstere stets fraglich und das zweite eine klägliche Singularität . . . . Aber das ist
mit allem Nachdruck zu betonen: die Historie geht derart an ihren Rändern in
einen mystischen Hintergrund des Allebens zurück, und nicht einmal die Selb
ständigkeit ihrer Logik und Methode wäre ohne das aufrecht zu erhalten (III1922-86 sq).

Het vraagstuk van de gesloten natuurketen
en het antwoord van logika, psychologie en
natuurfilosofie (3)
Naast het genoemde overwicht van de natuur schuilt er voor het his
torisme een enorme moeilijkheid in de gedachte van de geslotenheid van
de natuurkausale methode, waarbij ook nog de grondstellingen van het
behoud der energie en van de entropie gevoegd kunnen worden. De
eerste gedachte schijnt de wisselwerking van het korporele en psychischgeestelijke uit te sluiten en alle geestesaktiviteiten — zo zij nog als
zelfstandig erkend mogen worden — hooguit in parallelschakeling te
1 Dit ziet T. dan als een moderne na-copemicaanse variant op wat vroeger werd uitgedrukt met
engelenleer, sterbezieling, astrologie, horoskopie e .d ..
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kunnen koppelen aan de fysische kausaliteit (psycho-fysisch parallellisme),
waarmee zij toch min of meer, vroeg of laat, aan de laatste gesubordineerd
worden. Het principe van het energiebehoud lijkt deze opvatting te ver
sterken, omdat elke eventuele inwerking op dan wel vanuit een zelf
standig opererend geestesleven als verlies- of winstpost op het totale
energiekapitaal geboekt zou moeten worden. De entropiestelling schijnt
tenslotte door de geponeerde onomkeerbaarheidsrelatie van alle energe
tische processen in de richting van een toenemende verevening en ver
strooiing van fysische energie het heelal te veroordelen tot een laatste
evenwichtstoestand, een soort warmtedood, waarbij alle levenswaarden
willekeurig zouden worden en aan de geschiedenis iedere zin ontnomen
zou zijn.
A l l e i n d i e S c h w i e r i g k e i t l i e g t n i c h t b l o s z in d e m q u a n t i t a t i v e n M i s z v e r h ä l t n i s . . . ,
so n d ern

eb en so

...

in

in n e r e n

P o s tu la te n

und

N o tw e n d ig k e ite n

w is s e n s c h a ftlic h e n M e th o d e u n d ih r e r L o g ik s e lb s t . S ie lie g t in d e m
d e r g e s c h lo s s e n e n , a l l g e m e i n g ü l t i g e n u n d g l e i c h a r t i g e n

der

n atu r

G edanken

N a t u r k a u s a litä t, d e m

G e

d a n k e n d e s g e s c h lo s s e n e n N a t u r s y s te m s , w o z u d ie S ä tz e v o n d e r E r h a ltu n g d e r
E n e r g ie u n d d e r E n t r o p ie h in z u k o m m e n

(III-1922-87).

Een gevaarlijke batterij vragen staat hier opgesteld. Gevaarlijk, omdat
deze vragen rechtsteeks lijken voort te vloeien uit de experimentele
methodes en onmisbare onderstellingen van de natuurwetenschappen
zelf en andermaal het historisme onder de grootst mogelijke druk zetten :
zij pogen het historisch leven om te zetten in psychologisch-kausale
reeksen en elk persoonlijk streven naar idealen te ontmaskeren als subjektieve schijn. Deze zenuwdodende vernaturalisering en verpsychologisering van het historisch en zedelijk leven moet volgens Troeltsch tege
moet getreden worden vanuit drie grote wetenschapskomplexen: de
logika annex waardeleer, de psychologie en de natuurfilosofie.
E s s i n d d r e i g r o s z e W i s s e n s c h a f t s k o m p l e x e , d i e a n d e r A u f h e l l u n g d e r h i e r in
B etrach t k o m m en d e n

P u n k te

b e t e ilig t s in d :

d ie

L o g ik

und

w a n d t e W e r t le h r e , d ie P s y c h o lo g ie u n d d ie N a t u r p h ilo s o p h ie

d ie

ih r n ah e v e r 

(III-1922-91).

i. Wat het eerste betreft, stelt Troeltsch met nadruk, dat de logika een
zelfstandig wetenschapsgebied is1 . Zij kan dit zijn, omdat er een prin
cipieel verschil is tussen logische wetten die autonome geldingskracht
hebben en vrije erkenning vergen èn de kausale wetten van een ex
perimentele psychologie, die veeleer genetische herleiding en verklaring
beoogt. Analoog hieraan moeten z.i. ook alle ethische waarden als
1 T. verwijst hier naar Husserls Logische Untersuchungen. Zijn diepste gedachte is ongetwijfeld, dat
elke theorie over het logische, ook die het verpsychologiseert, dit slechts kan zijn onder erkenning
van de autonome geldingskracht van logische wetten.
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„S o l lg e s e t z e ” tegenover de faktische „ S e in s g e s e tz e " van de fysisch-psychische
natuurwetenschappen gesteld worden. Met deze tegenoverstelling acht
hij het evolutionistisch naturalisme in beginsel doorbroken.
Toch is deze tegenstelling van zijns- en behorenswetten (zodra het op
de uitwerking aan komt) voor Troeltsch een netelig vraagstuk. Aller
eerst is het problematisch in h o e v e rre de bedoelde scheiding aanwezig is.
Bedacht dient te worden, dat T roei tsch de geest dialektisch ziet evolueren
uit de natuur. Dit impliceert, dat het logische (en analoog hieraan ook
het axiologische) aanvankelijk (d.w.z. in voorbewuste menselijke en his
torische levensstadia) nog volledig verkleefd is aan het psychologischkausaal beweeg, ingewikkeld in de regels van een onwillekeurig taal
gebruik, waaruit het zich telkenmale moet losmaken. Een en ander
werpt een donkere schaduw over bovenstaande argumentatie: het be
tekent, dat in elk geval een klare absolute scheiding van zijns- en behoorlijkheidswetten in de werkelijkheid te verwachten noch te ver
wezenlijken is, zelfs niet in de logika1 .
Een nevenprobleem is voorts, n a a r w e lk k r i te r i u m de bewuste scheiding
zich voltrekt. Troeltsch’ antwoord is: vanuit het logische instinkt dat
zichzelf herkent, verstaat, gestalte geeft. Zulk een daad is z.i. echter
altijd — naar wij weten — een hachelijke wilskonstruktie, een waagstuk
dat zich door zijn vruchtbaarheid eerst legitimeren moet12.
Es handelt sich hier (seil: in der Logik und auf dem Gebiete der Wertlehre) um
Sollgesetze, nicht um faktische Seinsgesetze . . . . Freilich bleiben ernsthafte
Restprobleme, wo dann die Auseinanderhaltung von beidem nicht mehr so
einfach ist. Erstlich nämlich ist die Frage, wieso die logischen Evidenzen aus den
psychologischen und sprachlichen Vorstufen und Vorbereitungen herauswachsen
. . . . Eine absolute und vollständige Verselbständigung des Logischen (und
Werthaften) gegen das Psychologische, eine absolute Scheidung von Seins- und
Sollgesetzen scheint nicht möglich und überhaupt nicht im Wirklichen begründet
zu sein. . . . Zweitens bleibt die Frage, wie man bei dieser Sachlage der logischen
(und werthaften) Sollgesetze anders sich bemächtigen soll als durch den Aufweis
ihres psychologischen Vorhandenseins und nach welchem Kriterium sie dann
vom blosz Psychologischen geschieden werden können. Da bleibt als Antwort
nur der Fhnweis auf einen logischen, sich selbst verstehenden und erkennenden
Instinkt, der sich auszerdem an der vom logischen Instinkt mitgeschaffenen
Sprache und an den schon vorliegenden wissenschaftlichen Leistungen schulen
und schärfen mag. Immer bleibt das bestimmte Posto-Fassen bei einem derartig
vom Instinkt ergriffenen logischen Kriterium oder einer Konstruktion schlieszlich

1 Anders gezegd: als deze wetten in de laatste (metafysische) werkelijkheidsgrond samenhangen,
zullen ze ook op empirisch niveau zich steeds weer kruisen en vermengen. — Hoezeer het historisme
naast de ethische waarden dus ook de logische waarheidswaarde heeft te relativeren, zie 6.3.4.
2 Aldus beproefde denkregels worden eerst naderhand samengevoegd tot een algemenere systematiek.
Het logisch systeem is dus nooit het eerste, het ontspringt aan beginsels en hypothesen van de zich
zelf vertrouwende en zichzelf bevestigende werkelijkheidskennis, zie 6.3.
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Sache einer Willensentscheidung oder Setzung, deren Recht man an der Frucht
barkeit der Konstruktion nachträglich bestätigen musz (III-1922-91 sq).

2. Ondertussen is Troeltsch van mening, dat het naturalisme ook door
broken wordt vanuit de psychologie, eveneens een groot zelfstandig
wetenschapskomplex. Zelfstandig is zij m.n. als geesteswetenschappelijke
psychologie, al probeert zij daarnaast als experimentele discipline vanuit
het zg. psychofysische parellellisme zich aan de fysiologische en biolo
gische natuurwetenschappen te assimileren. Troeltsch geeft dit parallel
lisme toe, dat de cartesiaanse konstruktie van een zielssubstantie tegen
over de lichamelijke substantie en de hiermee gegeven gedachte van een
substantiële kausaliteit tussen beide ernstige moeilijkheden oplevert.
Indien men echter — in de geest van Bergson — het psychische neemt als
een kontinue niet-ruimtelijke stroom, die rondtolt om individuele
levens en daarbij telkenmale op een lichaam en zintuigen betrokken is,
acht Troeltsch het niet bezwaarlijk alsnog van wisselwerking tussen het
psychische en korporele te spreken (en wordt z.i. ook het principe van
het behoud der energie geen geweld aangedaan)1 .
Sieht man in den psychischen Vorgängen einen kontinuierlichen, völlig unräum
lichen Strom, der sich um die jeweiligen Individuen wie im Wirbel dreht und in
diesem Fall auf einen Leib und sinnliche Organe bezogen ist, dann kann es kaum
Schwierigkeit haben, von dem Leib her Einwirkungen der Körperwelt und
durch den Leib hindurch Einwirkungen auf diese ohne Energieverluste und
ohne Energieschöpfung zu behaupten. Eine geläuterte Wechselwirkungslehre ist
das einzige, was den Tatsachen der wirklichen Erfahrung entspricht (III-1922-93
sq).

Zo komt er ook langs deze weg voor de geschiedenis de nodige armslag en
bevrijding van allerlei naturalistische dwanggedachten. De psychologie kan
en moet een eigen kausaliteitsbegrip ontwikkelen, hetwelk in de appercep
ties ruimte houdt voorde eventuele doorbraak vaneen nieuwe wereld van
geestelijke waarden en inhouden. De laatste zijn dan fenomenologisch te
doorvorsen door een typisch geesteswetenschappelijke psychologie en
kunnen hunnerzijds (zoals Troeltsch in een merkwaardige uitbuiging
van Bergsons waarnemingstheorie opmerkt) aktualisaties heten van een
de geest immanente wereld van zin- en waardemogelijkheden (6.^.2)12.
1 T. wordt hier aangetrokken door de waamemingsleer van Bergson, die de lichamelijke organisatie
(in haar relatie met de lichamelijke omgeving) aanduidt als het apparaat, waarmee een stuk uit de
volle stroom der werkelijkheid, zoals deze de menselijke geest virtueel immanent zou zijn, wordt
uitgelicht en voor het bewustzijn aktueel gemaakt, cf. H. Bergson, L ’ é v o lu t io n c r é a t r ic e 270.
2 T . ontkent de mogelijkheid van de experimentele psychologie allerminst. D e p s y c h o lo g ie w e rk t z . i .
e c h te r m et v e r s c h ille n d e m e th o d e n o p v e r s c h ille n d n iv e a u (bemiddelt zo ook tussen biologie, geschiedenis
en ethiek). Zij richt zich op de fysiologische en psychofysische problemen (natuurwetenschappelijk),
op intern-psychologische gegevens en wetmatige samenhangen (zo veel mogelijk analoog aan de
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3. Het geding van historisme en naturalisme spitst zich toe in de natuurßlosoßsche bezinning op de beginselen van het natuurwetenschappelijk
denken. Ondanks de steun van de voornoemde logische en psychologische
inzichtelijkheden blijft de gestelde zelfstandigheid van de geschiedenis
kwestieus, zo lang de historikus moet optornen tegen de axiomatische
gedachte van de gesloten natuursamenhang, hetzij deze uit de fysische
kausaliteitsgedachte, hetzij uit de stellingen van energiebehoud en
energienivellering als denknoodzakelijk wordt afgeleid.
Is deze afleiding logisch gewettigd? Induktiß is zij volgens Troeltsch
niet te handhaven, omdat de induktie alle mogelijke gevallen niet kan
uitputten. Wat meer is : in de tevoren gememoreerde (axio)logische en
psychisch-autonome aktstrukturen vertonen zich kontra-indikaties, als
ook op biologisch gebied.
Zo de idee van de gesloten natuursamenhang geen induktieve gevolg
trekking kan zijn, moet men dan wellicht niet zeggen, dat zij de logisch
noodzakelijke onderstelling is van alle natuurwetenschappelijke indukties?
Dit zou naar de mening van Troeltsch alleen het geval zijn, indien de
gesloten natuurorde of kausaliteitskategorie zich (als mogelijkheidsvoorwaarde voor de zg. „Gegenstandserzeugung” door het theoretisch denken)
in een apriorische transcendentele deduktie liet vaststellen (Kant), of
indien de totaalsom van alle energie in Eleatische zin ons gegeven zou
zijn als een denknoodzakelijke eenheid.
Een en ander is onhoudbaar. De apriori’s van het denken zijn zelf niet
apriorisch afleidbaar, ontspringen aan de logische omgang met het objekt
en bevestigen zich eerst door hun vruchtbaarheid (een niet onaanzienlijke
inperking van de „objekt-voortbrenging” door het denken). De eerder
genoemde energiestellingen zijn empirisch gevonden en empirisch gekontroleerd (en momenteel zelfs niet buiten diskussie). Ja in de natuur
wetenschap is men überhaupt voorzichtig geworden met het apriorisch
stellen van onveranderlijke, strikt exakte, absolute wetten1 . Al met al is
de idee van de gesloten kausale natuurorde noch op het totaal der

natuurwetenschappen), op nieuwe historisch-geestelijke inhouden en mogelijkheden, hetzij in
dividualiserend (dank zij het intuïtieve verstaan) hetzij typiserend (d.m.v. historische vergelijking)
en op het metafysisch weten van de ziel (metafysisch konstruerend). De eenheid van al deze richtingen
en benaderingen ligt in de psychische „Gegenstand” , met Bergson als konkrete duur gevat, in diens
gekompliceerde relatie tot de ruimtelijke tijd en tot het individuele lichaam met zijn omgeving,
art. Die Geisteswissenschaften, in: Schm.Jb. 46 (1922) 63.
1 De natuurwetenschap gaat uit van het apriori van een universele samenhang tussen al wat gebeurt,
maar verder zijn haar apriori’s buigzaam geworden en beperken ze zich — aldus T. (o.i.v. de
natuurfilosoof Becher) — tot het herinneringsvertrouwen, de kwantificeringsmogelijkheid, het
regelmatigheidsaxioma en het oorzakelijkheidsbeginsel in de zin van de verbinding van het gelijke
met het gelijke binnen een ruimtelijk-tijdelijk afpaalbare konstellatie. Zie t.a.v. Becher art. Geistes
wissenschaften, in: Schm.Jb. 46 (1922) 42, 49, g i .
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werkelijkheid noch op de relatie van de natuur tot andere wetswerelden
als logisch noodzakelijk toe te passen.
Aus keinem dieser Aprioris (seil: der Naturforschung) folgt . .. die Konsequenz
des denknotwendigen geschlossenen Naturzusammenhanges, auch nicht aus dem
Kausalitätsprinzip, dasz die Verbindung der Natur mit andern Gesetzeswelten
nicht ausschlieszen und diesen ebensowenig die Analogie seines eigenen Wesens
aufdrängen kann. Jener Gedanke mag für die naturwissenschaftliche Forschung
im einzelnen bei allen Bezügen der Körper aufeinander eine praktisch notwendige
Arbeitshypothese sein, ist aber für das Ganze und die Bezüge auf andere Geset
zeswelten keine denknotwendige Voraussetzung (III-1 922-97)1 .

Alsof het resultaat hemzelf wat mager voorkomt, geeft Troeltsch dan
uitbreiding aan deze gedachten in een vitalistische biologie, gaat zo de
geschiedenis inbedden in de totale biologische evolutie, waarbij in voor
ouderlijke en voormenselijke levende wezens reeds een analoge ondoor
zichtige verbinding van het korporele en psychische zou zijn aan te
nemen en komt langs deze weg terug bij de gedachten van de kosmische
betekenis van het leven en de eerder gememoreerde veelheid van geestes
werelden12.
Menselijke historie en biologische evolutie (4)
Toch knelt er in verband hiermee nog een ander ernstig probleem. De
natuur heeft zich niet alleen uitermate breed gemaakt tegenover, maar
ook in de aardse geschiedenis. Hoe nietig is de eigenlijke menselijke
kultuurhistorie tegenover de schier eindeloze monotonie van prehistori
sche millennia! En hoe verzinken historie en prehistorie beide, zodra zij
geplaatst worden op de lijn van haar miljoenjarige biologische voor
geschiedenis ! Onbekend is het begin van de mens, onmetelijk zijn de
oertijden waarin hij een zuiver natuur wezen was, kort is de kultuurgeschiedenis, wellicht eerst 10.000 jaar geleden gestart. We staan weer
voor de gigantische disproportionaliteit van natuur en geest, voor de
onevenredige verhouding tussen de wereld van het zijn en het gebied
van de autonome kultuurgeest.
De geesteskultuur kan zich bovendien niet in het oneindige voort
zetten. Alle kultuursystemen blijken beperkt van duur. Onwaarschijnlijk
1 Zie nog Ges. Schr. III (1922) 6 1.
2 Dank zij de ingeperkte toepasbaarheid van de entropiestelling tot begrensde bestekken binnen de
natuur en onder verwijzing naar eventuele wisselwerkingen tussen verschillende kosmische natuursystemen of mogelijk onbekende geestesinwerkingen op de natuur zou er (i.p.v. de mogelijkheid
van een kosmische warmtedood) wellicht sprake kunnen zijn van een universele ritmiek van dood
en leven. Op de achtergrond van deze gedachten (die herinneren aan het panpsychisme van Troeltsch’
eerste fase) staat de metafysische idee van de dialektiek van natuur en geest binnen en vanuit een
laatste eenheidsgrond.
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is het, dat steeds nieuwe, steeds hogere kultuurvormen zich zullen ont
plooien. Op den duur verteert de kuituur de menselijke fysiologie en
zenuwkracht1 .
Die Schwierigkeiten . . . erwachsen zuletzt noch aus der starken E r s t r e c k u n g d e r
N a t u r in d i e i r d is c h e G e s c h ic h t e s e lb s t hinein . . . . Man weisz . . . gar nicht recht, wo
der Mensch beginnt und sicherlich ist er unermeszliche Zeiten hindurch ein
reines Natur- und kein Kulturwesen gewesen . . . . Hier tut sich von neuem
innerhalb der Historie selbst das quantitative Miszverhältnis zwischen Natur und
Historie auf . . . . Und die Sache wird nicht besser, wenn man die seit etwa ioooo
Jahren eröffnete Kulturperiode sich in die Zukunft verlängert denkt. Sie kann gar
nicht unbegrenzt verlängert werden. . . . Die Kultur verzehrt schlieszlich die
physische und Nervenkraft (III-1922-99 sq).

Zo draagt de levensboom wellicht slechts kort zijn onvolkomen bloesem.
Alom blijkt trouwens, dat het bestaan moeizaam is en triviaal en dat de
harmonieuze hoogtepunten zeldzaam zijn, zeldzaam als het genie in de
massa. Strijd en selektie bepalen het gebeuren. Hard en aristokratisch is
de wereldgeschiedenis. Het geheim van de geschiedenis is genade, uit
verkiezing, voorbestemming12.
Kampf und Auslese herrschen mit der Folge wechselnder Höhe- und Tiefeperioden
überall, auch wo der menschliche Wille selbst gar nicht mehr das in erster Linie
Kämpfende ist. Es ist schon so: Erwählung, Gnade, Prädestination, Auslese ist
alles. Die Weltgeschichte ist ungeheuer aristokratisch . . . (III-1922-101).

Skeptisch pessimisme of heroïsch aktivisme ( j)
Is er nog ruimte voor kreatieve geschiedenis ? Maakt de voorbeschikkingsgedachte de vrije inzet en waardeschepping van de mens niet onmogelijk?
Geenszins, want predestinatie is niet gelijk aan determinisme! Men kan
zijn predestinatie trouw of ontrouw zijn, de innerlijke noodzakelijkheidsdrang al of niet gehoorzaam zijn. Mogelijk is nog steeds de vrije daad, die
haar voorbestemming niet verloochent, die ondertussen wel omspeeld
wordt door het toeval en soms ook overtroefd (3.2.3).
Zwakke mensen (zoals de meesten tegenwoordig) noemen deze levens
opvatting pessimisme, sterken spreken van geloof en heroïsme. Dit
1 De monsterachtige ontwikkeling van de moderne wapentechniek ligt nog buiten Troeltsch’
vizier en fantasie (vgl. echter reeds Überwindung 99). Wel houdt hij rekening met een onbewoonbare
aarde door klimaatsverandering. Meer dan eens roept hij het beeld op van Dubois-Reymond: de
laatste mens die op het laatste kooltje vuur de laatste aardappel roostert, Ges. Sehr. III (1922) 101
en in nog niet zo skeptische kontekst III (1916) 188: een einde dat z.i. heel wat waarschijnlijker is dan
de socialistische heilstaat, Christus’ wederkomst of de teling van de „Übermensch”.
2 De predestinatie-idee is voor T. geen metafoor vanuit het religieuze taalgebied, veeleer een
metafysisch kernbegrip: de metafysische gedachte van ondoorgrondelijke goddelijke noodzakelijkheid,
die het vrijheidshandelen naar believen mogelijk maakt en waarnaar ook de godsdienstige taal
verwijst. Cf. art. Prädestination, in: R.G.G. IV (19131).
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betekent dan: men moet de moed hebben het leven te aanvaarden, zoals
het is. Het betekent vooral: men moet uit de levenssituatie de hoogste
energieën halen die zij opleveren kan. Men zal aan het eigen wezen van
de geschiedenis niet mogen vertwijfelen, hoe kortstondig haar bestaan,
hoe zeldzaam haar bloeiperioden mogen zijn1 .
In Wahrheit gibt es Treue und Untreue gegen die Prädestination, und ist die
Auswirkung der ursprünglichen Setzung von Zufällen stets umspielt . . . . Weiche
Menschen . . . nennen das Pessimismus. Starke Menschen nennen es Glauben und
Heroismus und machen Gott keine Vorwürfe darüber, dasz er sie nicht anders
gemacht hat als sie sind (III-1922-102).

Onze konklusies kunnen kort zijn. 1. Inhoudelijk gezien heeft de konfrontatie met het naturalisme de positie van het historisme eerder ver
slechterd dan verbeterd. Ja de historische ontwikkeling en bijgevolg ook
het historische denken blijken bijkans te bezwijken onder de loodzware
druk en indruk van het materiële en biologische universum. Wel
postuleert Troeltsch vreemde geesteswerelden en kosmisch alleven,
maar het feit alleen al, dat deze postulaten als noodzakelijk tegenwicht
in de schaal van de wijsgerige overweging geworpen moeten worden,
maakt reeds zonneklaar, in welke richting de wijzer eigenlijk wil door
slaan.
2. Formeel-logisch genomen, lijkt het historisme bij deze konfrontatie
gewonnen te hebben. Dat de orde van de natuur hermetisch gesloten is,
houdt T. voor onbewijsbaar. Het tegendeel wordt echter evenmin be
wezen! Dus blijft er onzekerheid, een onzekerheid, die zich slechts laat
wegwerken vanuit het beroep op de innerlijke evidentie van de vrije
heroïsche geestesdaad. De wettigheid van dit beroep wordt echter door
het naturalisme juist disputabel gesteld !
3. Al met al wordt Troeltsch reeds hier gedreven in de hoek van een
extreem aktivisme. Zijn leven en geschiedenis nog objektïef en teleologisch
verankerd in een omvattend goddelijk levensdoel? Troeltsch helt over
tot de gedachte, dat ze aktualistisch en aktivistisch verstaan moeten
worden als een reïteratieve zinschepping binnen of zinverlening aan een
dreigende, weerbarstige, zinloze situationaliteit, een „Sinngebung des
Sinnlosen” (Theodor Lessing).
1 Wellicht is er — aldus T. — een kosmische regel van leven en dood, waar ook de geschiedenis
aan onderworpen is. Een grond voor zulk een regel is echter niet te geven. Wij hebben ons uit
eindelijk neer te leggen bij het zuiver feitelijke, uit logische wetten of waarden niet afleidbare
karakter van al wat is.
386

6.3

DE F O L T E R IN G E N
DE

VAN

DE FO R M E L E

L O G IK A

M E T A L O G IK A

Formele en materiële logika (i)
Een belangrijk punt in de kontroverse van historisme en naturalisme is in
het voorgaande nog niet aangeroerd, de vraag nl. ol er niet één logika is,
één geldige wijze van redenering, en of er dus naast de natuurweten
schappelijke oordeelsvorming en begripsverbinding überhaupt nog ruimte
is voor zoiets als een „Geschichtslogik” (III-1922-88). Dit vraagstuk
voert ons binnen in een geheel nieuw probleemkomplex, dat van de
relatie van historisme en logika. Het is een thematiek, waarop Troeltsch
in deze tijd (na 1920) herhaaldelijk de aandacht vestigt, waarover hij zich
echter steeds uiterst vaag, voorzichtig en onzeker uitlaat, omdat hij
erkent zelf niet bij machte te zijn het toereikend op te lossen1 .
Een hele serie problemen is hier dan ook ineengeknoopt. Het is niet
alleen de vraag, of er meer dan één mogelijkheid van wetenschappelijke
begripsvorming is aan te nemen en, zo ja, hoe deze mogelijkheden dan
zouden samengaan. De vraag is ook, hoe een eventuele meervoudigheid
van wetenschappelijke denkrichtingen zich verhoudt tot de algemene
formele logika en op welke wijze een dergelijk logisch pluralisme ont
staat. Voorts moet opgehelderd worden, welke logische strukturen het
meest oorspronkelijk zijn en — in het bijzonder — of niet vanuit de
formele logika de historische logika kortweg onhoudbaar wordt. Ten
slotte moet de vraag gesteld worden, waarin deze logische verscheiden
heid op zich èn in relatie tot de werkelijkheid haar diepste grond heeft2.
Om te beginnen wil Troeltsch scherp onderscheid maken tussen de
algemene formele logika enerzijds en de materiële logika van de natuuren geschiedeniswetenschap (en m.m. ook van de ethische wetenschap)
anderzijds3. De begrippen en regels van de formele logika zijn opzettelijk
gevormd door te abstraheren van elke zakelijke begripsinhoud. Hier
tegenover staan dan de begrippen en gedachtengangen van de materiële
logika, die onbewust en instinktief ontstaan zijn in het logische verkeer
met het objekt. Zij worden dan ook wezenlijk meebepaald door de ver
scheidenheid van de hier gevonden en gevatte stof4.
1 Ges. Schr. III (1922) 28 noot.
2 Zeer kras wordt Troeltsch’ „Lehre von den mehreren ‘ Logiken’ ” weersproken door J. J. Schaaf,
Geschichte und Logik 4-40.
3 Ges. Schr. III (1922) 29. De ethische begripsvorming staat door haar praktische aard min of meer op
zich (6.6.2). Zij is opgebouwd niet uit „Seinsbegriffe” , maar uit „Sollbegriffe” . Dat zijn begrippen,
dieniet een abstraktie van de werkelijkheid doch een „Setzung” van waarden met zich meebrengen.
4 Deze materiële logika („Sachlogik” , „Reallogik”) kan op haar beurt formeel heten, omdat en voor
zover zij als wijsgerige bezinning op de logische begrippen der wetenschap staat tegenover de wijsge
rige bezinning op wat haar inhoud is. Zo staat de materiële historische logika als „formale Geschichts
logik” tegenover de „materiale Geschichtsphilosophie” .
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Een en ander brengt met zich mee, dat de formele logika één is, de
„Sachlogiken” daarentegen juist door haar betrokkenheid op een objekt
meervoudig zijn. Zodoende is er ruimte voor een specifiek natuur
wetenschappelijke èn een typisch historische denkwijze. Dit pluralisme
is dus niet op zich vanuit een interne splitsing in het logisch denken ver
klaarbaar, doch eerst vanuit het verschil in geaardheid van de fysische en
historische stof1 .

Het konjhkt van jormele en historische logika (2)
Wat is nu de relatie tussen de formele en materieel-logische denkstrukturen en welke struktuur is bij onderlinge botsingen beslissend?
Hier raken wij het tere punt in de diskussie. Troeltsch is er zich helder
van bewust, dat de logika der wetenschappen (en inzonderheid de nog
betrekkelijk jonge historische logika) in haar natuurlijke onbevangenheid
bloot staat aan de uitgekiende kwellingen van de elementaire formele
logika. Deze is immers naar haar interne struktuur alsmaar bezig te
schiften en te ontleden. Haar kritiek breekt alle spontaan gegroeide en
zakelijk beproefde kennis uiteen naar de regels van identiteit en uit te
sluiten tegenspraak.
Troeltsch zegt niet met zoveel woorden, op welke punten de formele
logika het mes zet in de wetenschappelijke denkmethodes. T .a.v. de
geschiedwetenschap wordt ondertussen wel voelbaar, waar de schoen
wringt. Vooreerst behandelen de elementair-logische analyses de his
torische individualiteits- en totaliteitsidee als samengestelde begrippen en
rafelen haar als zodanig uiteen. Zij hebben het echter vooral gemunt op
de grote grondkategorie van de historische ontwikkeling. De logika van
de „évolution créatrice”, waaraan Troeltsch in aansluiting bij Goethe en
de Romantiek, bij idealisten en levensfilosofen zijn hart verpand heeft12,
lijkt vermorzeld te worden door de principia identitatis en contradictionis. Beginselen als van A is A en A is niet niet-A maken de idee van
scheppend leven (waarbij A verglijdt in niet-A en beide in teleologische
zinkontinuïteit en historische tijdsduur verenigd blijven) voos en tegen
strijdig. De logische waarheid maakt, naar het schijnt, de historische
waarheid ongedaan. Zo laat zich verstaan, waarom Troeltsch de formele
logika eenjilosojischefolterkamer noemt voor de spontaan-wetenschappelijke
kennis. Het deelgenootschap van het naturalisme in deze verdruk
1 Ges. Schr. III (1922) 3 1, cf. III (1922) 37.
2 Er loopt een lijn van Kant, Schelling, Hegel naar Schopenhauer, von Hartmann en Bergson, Ges.
Schr. III (1922) 49 sq. Zie £.2.6.
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king kan voor het historisme slechts een schrale troost zijn1 .
Toch zal het empirisch-wetenschappelijke denken, hoe ook gefolterd
en verzwakt, niet gebroken kunnen worden. De logika der wetenschappen
heeft nl. door haar natuurlijk ontstaan in het intuïtieve denkverkeer met
het objekt, door haar innerlijke evidentie en door haar vruchtbaarheid
van werken zulk een authentiek en oorspronkelijk recht van bestaan,
ook in de geschiedeniswetenschap, dat zij zich steeds weer zal oprichten.
Van hieruit zal omgekeerd de elementaire logika geproblematiseerd,
gekritiseerd, ja eventueel gekorrigeerd moeten worden12.
Die Logik der Realwissenschaften ist von der allgemeinen Elementarlogik. . .
scharf zu unterscheiden. Die Logik der Real wissenschaften erwächst instinktiv
im Verkehr mit dem Objekt und ist von den Gegenständen her wesentlich mit
bestimmt, nimmt keinen Anstosz an einer Mehrheit von grundlegenden Methoden
und läszt sich durch die immer neue Zersetzung der von ihr gebrauchten Begriffe
von seiten der wesentlich auflösenden, zersetzenden und Fragen stellenden
Elementarlogik nicht beirren, wenn sie des eigenen zwingenden Zusammenhangs
mit ihren Gegenständen sicher ist. Von ihnen aus erscheint umgekehrt in den
elementarlogischen Regeln der Identität und des Widerspruchs etwas furchtbar
Problematisches und Ungeklärtes zu liegen. Sie erscheinen nur wie eine be
ständige Auflockerung und Fraglichmachung aller gewonnenen Erkenntnis, wie
eine Art philosophischer Folterkammer für alle natürlich gewachsenen Erkennt
nisse, die aus solcher Folter gebrochen und geschwächt hervorgehen und doch
ihre instinktiven Ueberzeugungen nicht abschwören können (III-192 2-27).

Zo worden de formeel-logische principia identitatis en contradictionis
en heel de logische begrips-, oordeels- en bewijsleer voor Troeltsch niet
anders dan voorlopig geformuleerde regels en afspraken, die inhoudloos
en daarom algemeen toepasbaar zijn. Het zijn lege ongenuanceerde doorsneeregels. Ze moeten en kunnen eerst vanuit en in betrekking tot de
1 Onopgehelderd blijft het punt, in welk opzicht de formele logika ook de natuurwetenschappelijke
argumentatie zou kritiseren. Men kan hier wellicht denken aan de reeds genoemde methode van
induktie, die — hoewel sinds lang een hoeksteen van de natuurwetenschappelijke redenering (vgl.
0.2.2) — formeel-logisch niet konkludent is (6.2.3). Niet zonder reden heeft men vanuit het logisch
positivisme getracht in de delineatie van de wetenschappelijke oordeelsvorming en bewijsvoering
het verifieerbaarheidskriterium (dat steunt op induktieve redenatie) in te ruilen voor het falsifieerbaarheidskriterium, dat strikte deduktie en het kontradiktiebeginsel onderstelt, cf. K . R. Popper,
The logic o f scientific discovery 40 sqq. Een dergelijke uitwijkmogelijkheid of oplossing zit er voor T.
niet in. Ik mag er hier wel op wijzen, dat het kontradiktiebeginsel bloot staat aan bedenkingen van
het logisch intuïtionisme en nu is juist ook Troeltsch’ verzet tegen de formele logika, zoals hij die
voor ogen heeft, ten diepste intuïtionistisch van aard (zie 6.5). Heel deze problematiek is nijpend
voor de theoretikus van de geschiedenis. Ook het natuurwetenschappelijk denken biedt aangrijpings
punten voor formele kritiek, is evenwel door zijn hechte resultaten en verbluffende technische
toepassingen veel minder kwetsbaar.
2 Een nevenprobleem voor de historische logika is gelegen in de omstandigheid, dat het geschied
kundig materiaal op onderdelen (waar individualiteit noch kreativiteit in het geding is) zich ook leent
voor een meer abstrakte, natuurwetenschappelijke, psychologisch-kausale verklaring en kontrole.
In zoverre wil T. recht doen aan het door Hegel gemaakte onderscheid van dialektisch-konkrete en
reflekterend-abstrakte geschiedvorsing, Ges. Sehr. III (1922) £6, cf. art. Die Geisteswissenschaften,
in : Schm.Jb. 46 (1922) 44. Zie ook $ .2 .5 .
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veelvoudigheid van het inhoudelijke wetenschappelijke denken in hun
eigenlijke zin logisch en metafysisch (metalogisch) worden vastgesteld.
Anders gezegd: deze nog inhoudloze beweringen van de algemene
logika hebben wellicht het eerste doch niet het laatste w oord : ze dienen
georiënteerd te worden aan de verschillende grondrichtingen van de
wetenschapsleer, moeten desnoods vanuit de laatste te modificeren zijn.
Die Regeln der Elementarlogik sind daher auch nur eine zunächst ergriffene
Voraussetzung, die von den Gesamtergebnissen der Real wissenschaften her
schlieszlich einer neuen logischen und metaphysischen Bearbeitung unterworfen
werden musz, wo der Satz von der Identität und dem Widerspruch erst in
seinem wirklichen und letzten Sinne festgestellt und die Lehre von Urteil,
Schlusz und Begriff auf die Vielfältigkeit ihrer Gestaltung zu den Real wissenschaften
hin orientiert werden können. Das sind die schwierigen Probleme der Metalogik1 .

De antinomieën van het logische en de metalogika (3 )
Hier verwikkelt Troeltsch zieh echter in nieuwe problemen. Gaat hij
enerzijds uit van een strukturele diversiteit van het logische, zo wil hij
anderzijds toch aan het algemene behorenskarakter van het denken en
aan de innerlijke eenheid van het logische wezenlijk vasthouden12. Zo
komt hij tot een drievoudige geleedheid van de logika. Naast de formele en
materiële logika is er nog een derde aan te nemen, een die de antino
mieën en tegenstellingen welke in en tussen de eerste twee aan de dag
treden, tot haar grond terugvoert en overwint: de metalogika. Genoemde
antinomieën en tegenstellingen zijn eerst op een bovenlogisch niveau te
verzoenen: in de idee van de metafysische grondontwikkeling der
wereld, een ontwikkeling die de dialektische eenheid vormt van zijn en
zin, van natuurlijke en historische ontwikkeling en van het denken dienomtrent3. Het logisch denken en inzonderheid de historische ontwikke
lingsbegrippen zijn niet maar afspiegelingen van de dynamiek der
werkelijkheid, doch ten diepste zelf haar bewegingsdrang deelachtig.
Was nun die (Logik) anbetrifft, so ist sie eine in sich reich gegliederte Wissen
schaft, welche die formale Elementarlogik, die gegenstandsbezogene realwissen
schaftliche Logik und die die hierbei entspringenden Antinomien und Gegensätze
überwindende Metalogik umfaszt (III-1922-91).
Das letzte, eigentlichste und allgemeinste Problem dieser (seil: der Metaphysik)
1 Ges. Schr. III (1922) 27 sq. Zie ook 37 sq, waar T. er op wijst, dat ook Leibniz gedwongen was
naast de „vérités de raison” de „vérités de fait” te erkennen en dat reeds de scholastici met de
problemen van de „individuatie” te kampen hadden.
2 Vgl. Troeltsch’ opmerking over het noodzakelijke, éne wezen van het logische: „sein Wesen, die
doch bestehende Notwendigkeit und Einheit”, Ges. Schr. III (1922) 28 noot.
3 Deze metalogika maakt dus duidelijk, dat niet alleen de inhoud van het wetenschappelijk denken
(natuur, geschiedenis, waarden) in het metafysische voert, doch ook dit denken zélf in zijn veel
voudigheid, Ges. Schr. III (1922) 107.
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besteht doch in dem beständigen Umschlagen des Seins in Streben und Sollen und
des Strebens und Sollens wieder in Sein, ein Problem, das unter den Vorausset
zungen der rein formalen und abstrakten Reflexionslogik überhaupt nicht gelöst
werden kann, sondern in die oben schon angedeutete metalogische Schicht ver
weist (III-1922-204).
In letzter Linie gehen (die Entwicklungsbegriffe) auf die innere Bewegung des
Weltlebens selbst zurück und bedeuten in ihrem letzten und tiefsten Grimde
als Einheit von Sein und Sinn, Tatsache und Ideen, Substanz und Bewegung den
eigentlichsten Gegenstand der Metalogik, wie bei Hegel und Bergson (III-1922686)1.

Hoe moet men zich deze metalogika voor ogen stellen? Zelf zegt
Troeltsch, dat dit enigszins duidelijk kan worden door een vergelijking
van de Eleatische en Heraklitische logika, de logika van een Herbart en
een Hegel, Kants elementaire en (reeds bij niet-metafysisch gebruik in
haar substantie- en kausaliteitskategorie bepaald niet kontradiktieloze)
transcendentele logika. Het duidelijkste voorbeeld van zo’n metalogika
is voor hem ongetwijfeld de dialektische logika van Hegel (III 247 sqq).
In de geest van de Hegeliaanse spekulatie (het panlogisme!) kan het z.i.
echter niet worden opgelost. Hoe het dan wel zou moeten, verklaart hij
niet te weten. Later zal blijken, dat Troeltsch probeert de historische
dialektiek een metalogische grond te geven in een monadologisch intuïtionisme zonder overigens werkelijk te slagen (6.4.4). Vanuit het
radikale individualisme van de monadologie wordt nl. de terugkeer tot
de geschiedlogische grondgedachten van bovenindividuele totaliteit en
gemeenschapsontwikkeling welhaast onmogelijk ( 6 . 6 . 1 1 ) . 12
Das entschlossenste Beispiel einer Metalogik ist Hegels metaphysische Logik der
Dialektik, und der dem entgegengesetzte Versuch Bahnsens einer Realdialektik.
Ich kann beides nicht für gelungene Lösungen des Problems halten, finde aber
das Problem selbst bei ihnen höchst lehrreich gepackt. Es selbst zu lösen fühle
ich mich nicht imstande (111-192 2-2 8).

1 Zie nog Ges. Sehr. III (1922) 107.
2 Bij alle inzicht in het praktisch en pluriform karakter van het logische hebben de induktiefempiristische, pragmatistische en fiktionistische logici z.i. o.i.v. het naturalisme juist het punt van
de metalogika gemist. En al heeft op haar beurt de „zuivere” logika van de fenomenologische school
het naturalisme afgeschud, hier is onder de indruk van de mathesis de verscheidenheid van logi
sche ordeningen (overeenkomstig de „wezenswetten” van de verschillende gebieden) niet genoeg
zaam gehonoreerd en daarmee ook de metalogische vraagstelling veronachtzaamd. De traditionele
aristotelisch-scholastische logika is harerzijds — via haar oriëntatie aan het gewone taalgebruik —
grotendeels blijven hangen aan een aanschouwelijke, niet-mathematische natuuropvatting. Eerst in
haar leer van begrip en abstraktie raakt zij aan de divergentie en dieptegrond van het denken. Daar
entegen acht Troeltsch de metalogische problemen reeds bij Cusanus (het thema van de docta
ignorantia en van de coincidentia oppositorum) en dan vooral in Hegels dialektische logika en op
tegengestelde wijze in Bahnsens „Realdialektik” , raak gegrepen, hoewel z.i. niet opgelost. Ook
Bergsons opvattingen bevredigen hem niet ten volle. Achter Hegel en Bergson wil hij terug naar een
monadologisch-intuïtionistische logika, Ges. Sehr. III (1922) 686 etc..
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rroeltsch’ positie t.a.v. logika en metalogika is desondanks markant. Hij
heeft het uitgangspunt voor zijn „historisch realisme” gezocht in de in
tuïtieve kracht en methodologische betrouwbaarheid van de vakweten
schappen, van de vakhistorie. Op dit standpunt moet hij nu wel de
authenticiteit en zelfstandigheid van deze denkhouding tegenover for
malistische destruktiepogingen metalogisch veilig stellen. Niet de
formele doch de metafysische logika geeft het geschiedkundige denken
eerst grond onder de voeten.
Intussen blijft de geponeerde metalogische eenheid van het logische
een moeizaam postulaat. Trouwens ook de stelling van de wetenschapslogische modifikatie-mogelijkheden van de formele logika hangt in de
mist.
De historisering van de logika en de
krisis van het historisme (4)
Op historistisch standpunt zou er eigenlijk slechts één afdoend antwoord
zijn op de irritante ondervragingen van de formele logika. Zij zouden
tot zwijgen worden gebracht, indien men kon aannemen, dat de volstrek
te leegheid en onaanschouwelijkheid van de elementair-logische be
grippen onmogelijk en de veronderstelde apriorisch-universele geldigheid
van de formele denkstrukturen fiktief is. Is er niet iets aan te voeren voor
de opvatting, dat de formele logika zélf een historisch produkt is, dat
zij met de fysische en historisch-ethische wetenschappen, ja met heel de
werkelijkheid „im Werden begriffen” is, opgenomen in de levende
kreatieve stroom van de geschiedenis? Dan zou zij N.B. — in historisch
verband bezien — zelf in meerdere of mindere mate deel hebben aan
die eigenaardigheden die zij vanuit haar interne struktuur niet weet te
plaatsen.
Troeltsch heeft hier lang geaarzeld. Hoewel het relativeringsproces in
andere opzichten toen reeds lang en radikaal op gang was, hield hij in de
voorlaatste fase (^.3.4) de formele logika met de wiskunde nog voor
mogelijk apriorisch en onveranderlijk (III 180, 182). In 1922 acht hij
ook de strikte formaliteit en aprioriteit van de wiskunde kwestieus,
doch aanvankelijk nog niet die van de algemene formele logika (III-192 2202). Toch doet hij even later de beslissende stap1 . Dan worden niet
alleen alle kulturele, ethische en religieuze normstrukturen, doch ook
1 Zo m.n. in Überwindung \an 1922/23, zie citaat. — Reeds in Ges. Schr. III (1922) 92 merkt T. op,
dat een komplete verzelfstandiging van het logische (en axiologische) uit het natuurlijke en psycho
logische onmogelijk is (6.2.3). Hiermee is de historische differentiatie in de logika in feite reeds
aanvaard!
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de gehligheidsstrukturen van wetenschap en logika gehistoriseerd. Wel
beschouwd kan deze stap ook niet uitblijven, waar ernst gemaakt wordt
met de stelling, dat het denken in een dialektische metalogisch-metafysische wereldbeweging gefundeerd is.
Sogar die Gültigkeiten der Wissenschaft und der Logik scheinen unter ver
schiedenen Himmeln und auf verschiedenen Böden bis in den tiefsten und inner
sten Grund hinein starke individuelle Unterschiede zu zeigen'.

Mag de spanning, die er ongetwijfeld tussen historisme en logika binnen
Troeltsch’ totaalsysteem gelegen is, hier op het eerste gezicht ten
voordele van het eerste beslist lijken, bij nadere beschouwing blijkt deze
uitkomst nog iets anders dan een oplossing te zijn. Afgezien van het punt,
of de gedachte van een intrinsieke genesis van de logische denkstruktuur
zakelijk juist is12, rijzen er toch een tweetal vragen. Gesteld immers dat
het wetenschappelijke en logische denken geen enkele vaste normstruktuur of normgerichtigheid zou vertonen, dan wordt het de vraag, ot niet
de zinbepaaldheid en geldigheid van het historisme als logische theorie
zelf op drift en in diskrediet geraken, dus ook zijn gedachte van de histo
riciteit van het logische etc.. De relatie van geschiedenis en logika zou
telkens opnieuw ter diskussie komen, totdat zij waarschijnlijk vanuit de
formele logika definitief beslist zou worden!
In tweede instantie zou ook de verhouding van historisme en natu
ralisme weer op losse schroeven komen te staan. Een hoeksteen van
Troeltsch’ betoog terzake lag immers in de autonome, evidente geldings
kracht van de logische wetten (6.2.3), doch hoe zal zijn antinaturalisme
standhouden als deze hoeksteen gaat verschuiven? Ook van hieruit
wordt enigermate begrijpelijk, waarom Troeltsch zelf heeft toegegeven
het probleem van logika en geschiedenis metalogisch niet te beheersen.
Toch staat en valt met deze metalogika het noodzakelijkheidskarakter
van het menselijke, ook van het historische denken!

1 Der Historismus und seine Überwindung 76 — T. bereikt hier een uiterste tegenstelling tot R ick ert»
bij wie de geldigheid van de logische begrippen juist aan alle wording onttrokken is, Die Grenzen
der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung 398. Hier is de invloed werkzaam van Hegel, ook die van
Bergson, volgens wie de intuïtie zich voortbeweegt in de scheppende evolutie, Revolution crcatrice
268.

2 Zo wil Matilal t.a.v. de indiase logika (de chinese is nauwelijks van de grond gekomen, cf. P. T.
Raju, Oosterse en westerse wijsbegeerte 132 sq, 207 sq) onderscheid maken tussen problemen die samen
hangen met de taal en denkapparatuur van de indiase scholastische traditie èn de hierin aanwezige
authentiek-logische problemen, d iez.i. van een universeel karakter blijken te zijn. Cf. B. K. Matilal,
art. Gangeja on universal property, in: Logic, Methodology and Philosophy of Science III, p. £ 4 1. Voor
de pogingen om de Navya-nyäya logika vanuit de moderne formele logika te benaderen, haar eventueel
daarin te inkorporeren, zie bv. C. Goekoop, The logic of invariable concomitance in the Tattvacintämani,
m.n. pp. 23 sqq.
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Logika, kentheorie en transcendentele logika (i)
De door logici graag gekoesterde gedachte van de formele logika als een
universeel instrument (de „taal”) van de wetenschappen vindt in
Troeltsch een fel bestrijder. Hij wil de natuurwetenschappelijke, de
historische en de ethische logika onderling begrenzen en dan nog onder
scheiden van de formele logika. Wat nu de historische logika betreft,
gebleken is, dat voor haar m.n. de relatie tot de natuurwetenschappen
en tot de algemene formele logika een heet hangijzer is1 . Niet alleen
echter in deze externe relaties, ook in de interne zinbepaling van de
geschiedkundige begripsvorming schuilt een grote moeilijkheid. Hier
ligt het grote probleem inzake de verhouding van historisch begrip en
historische werkelijkheid.
Moet dit probleem aldus beantwoord worden, dat de geschiedkundige
begrippen een bepaalde, zuiver pragmatische ordening geven van de
historische werkelijkheid, ja deze misschien zelfs transcendenteellogisch vormen en verwekken? O f moet veeleer worden aangenomen,
dat het historisch begrip ons rechtstreeks toegang geeft tot de historische
levenswerkelijkheid? Zijn de historische begrippen mallen, die de
werkelijkheid eerst tot historische werkelijkheid vormen of zijn het
vensters, waardoor wij de historische realiteit zien zoals zij werkelijk is?
Voor het ene pleit de ontzaglijke omwerking die het historische materiaal
in de begripsvorming telkens weer ondergaat, voor het andere de in
tuïtieve zekerheid van de historikus desondanks werkelijke samenhangen
voor ogen te hebben en steeds dieper door te dringen in de stof. In elk
geval is duidelijk, dat we in deze vraag naar de relatie van begrip en
werkelijkheid niet langer voor een logisch maar voor een kentheoretisch
probleem staan met alle wijsgerige onzekerheid van dien12.
In der Tat ist . . . das hier entspringende, von uns verfolgte Hauptproblem und
Interesse gar kein logisches mehr. Vielmehr das ist die Frage, ob in diesen
logischen Mitteln ein bloszes pragmatisch zu verstehendes Arrangement der Tat
sachen und etwa ein transzendentallogisch zu konstruierendes Erzeugnis des Den
kens liege oder ob damit der reale und wirkliche Zusammenhang erfaszt und
erschaut werden könne. Für das erstere spricht die ungeheure Umformung, die
das Material durch diese Begriffe erfährt, für das zweite das Evidenzgefühl eines
1 De ethische logika komt 6.6.2 ter sprake.
2 De logische begripsanalyse kan volgens T. afgaan op de bestaande praxis van de historici en op de
hier nu eenmaal gebezigde begrippen. Te dezen is er dan ook tussen de verschillende wijsgerige
richtingen in principe een communis opinio te verkrijgen. In de kentheoretische (en straks ook
metafysische) duiding springen echter de richtingsverschillen naar voren, Ges. Schr. Hl (1922) 30
sq.
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wirklich gesehenen Zusammenhangs . . . . Es ist in Wahrheit ein erkenntnis
theoretisches Problem und nur von der Erkenntnistheorie aus zu entscheiden
(III-1922-672 sq).

Opmerkelijk is nu, dat Troeltsch van meet aan de neokantiaanse op
lossing van de hand wijst. Zij verwart in feite de vraagstelling door het
logische en kentheoretische probleem niet langer uiteen te houden. In
de zg. transcendentele logika wordt het materieel-logische vraagstuk
(de vraag naar de begrippen van de empirisch-wetenschappelijke kennis)
en het kentheoretische vraagstuk (de vraag naar de relatie van kennis en
werkelijkheid) samengetrokken tot de transcendenteel-logische theorie
van de zg. „Gegenstandserzeugung durch das Denken".
Hier ist nun aber von vornherein die unglückselige Verwirrung auszuscheiden,
die eine solche reinliche Scheidung von empirischer Logik und Erkenntnistheorie
unmöglich machen würde, nämlich die neukantische Lehre von der Erzeugung
des Gegenstandes erst und nur durch das Denken, die Lehre, die statt Logik und
Erkenntnistheorie zu scheiden, sie vielmehr als Transzendentallogik identifiziert
und demgemäsz die Realität durch Gültigkeiten, die Objektivität durch Wert
beziehungen und subjektive Notwendigkeiten . . . ersetzt1.

Ricken, Windelband en de objektiviteit van de theoretische kennis (2)
Wij weten, dat Troeltsch deze zienswijze vroeger ook gehuldigd heeft,
doch desondanks — althans op geestelijk gebied — de transcendenteellogische opvatting met een metafysische heeft aangevuld. Hij heeft het
neokantianisme pogen grond te geven in een romantisch-idealistische
gedachtengang en zo de menselijke geschiedenis niet enkel als bewustzijnsimmanente werkelijkheid opgevat. Ze zou op de een of andere manier
toch ook een werkelijkheid op zich zijn, die vanuit centrale metafysische
ideeën en grondtendenzen zich teleologisch uitwerkt en organologisch
samenvoegt tot een universeelhistorisch levensproces (3.7. 1). In latere
jaren gaat Troeltsch dan (niet zonder invloed van Bergsons metafysika)
steeds sterker de inzichtelijkheid van de historische begrippen en de
aanschouwelijkheid van de historische werkelijkheid beklemtonen, waar
door de idee van het metafysische an-sich-gehalte der geschiedenis nog
toeneemt in gewicht ( y . 2.1 en 5.3.3). Er ontspint zich zo een diskussie
met Rickert12, waarbij de laatste de intuïtie als kenmerk van de historische
1 Ges. Sehr. III (1922) 673, zie ook (1922) 46. Wij hebben gezien, dat voor Rickert als afzonderlijk
kentheoretisch probleem nog slechts de vraag naar de objektiviteit in de zin van de betrouwbaarheid
van deze transcendentele methodische kennis overbleef, 3.4.
2 Zie van de zijde van T . : art. Über Maszstäbe i 9 i 6 ( = ong.'Ges. Sehr. III, Kap. II); art. Über den Begriff
einer histor. Dialektik 19 19 ( = ong. Ges. Sehr. III, Kap. III, 2); art. Der Entwicklungsbegriff 1921 ( =
ong. Ges. Sehr. III, Kap. III 6 C), alle in H .Z .; voorts art. Die Geisteswissenschaften, in: Schm.
Jb. 46 (1922) 3£ etc. Zie van de zijde van Rickert, Die Grenzen der naturwiss. Begriffsb. XV,
XXVIII sq, 13 , 39 5 sq, 4 *£ sq, 4 3 4 sq, $03, g o j , £39 sqq, ggs, 57 1 .
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begrippen te enen male verwerpt, Troeltsch haar daarentegen steeds
krachtiger verdedigt.
Het verschil is diepgaand, vooral omdat het de objektiviteit van de
historische begripsvorming raakt. Volgens Rickert hebben logische
wetenschapsbegrippen puur geldigheidskarakter. De historische werkelijk
heid wordt (op basis van een waardebetrokken denkabstraktie) gevat en
gevormd in begrippen, die te dezen slechts gelden1 . Dat hier in beginsel
van een objektieve geldigheid sprake mag zijn, kan Rickert dan nog slechts
waarmaken vanuit de idee van de zinbetrokkenheid van deze begrippen
op laatste „transcendente” bewustzijnswaarden.
Voor Troeltsch ligt dit alles anders. Hij heeft alle waarde-ideeën ge
historiseerd en is dan ook van mening dat deze kentheoretische objektiviteitsgedachte ons niet boven de subjektiviteit uittilt. De formele bewustzijnsstruktuur is zelf „im Werden begriffen”, een intrinsiek
historische figuur. Alleen reeds hierom mag het intuïtief karakter van de
geschiedenisbegrippen niet worden geloochend, noch het levende
werkelijke kontakt van de historikus met zijn objekten worden ontkend.
Anders zou niet alleen de innerlijke overtuiging van de geschiedvorser
iets gezien te hebben, maar ook de objektiviteit van zijn arbeid geweld
worden aangedaan. Deze objektiviteit schuilt in waarheid in de in
tuïtieve lealiteitsbetrokkenheid van het historische begrip, zoals verderop
duidelijk zal worden. Niet Rickert, die bij Mach en Avenarius in de leer
is geweest, is meer zijn favoriete filosoof. Veeleer houdt hij het op
Windelband, de late leerling van Lotze en de Romantiek. Heeft niet
Windelband tegenover de algemene wetten van de natuurwetenschap de
individuele gestalten van de geschiedenis gesteld en in verband hiermee
gekonkludeerd tot het overwicht van abstraktie in de natuurwetenschap
en van aanschouwelijkheid in de geschiedeniswetenschap?123
1 De wetenschapsbegrippen zijn of worden niet, omdat zij geen werkelijkheids- doch geldigheidskarakter hebben, H. Rickert, Die Grenzen der naturwiss. Begriffsbildung g6 sqq, 357 sqq, 398.
2 Zie W . Windelband, Präludien II 149 sq, cf. E. Troeltsch, Ges. Sehr. III (1922) sS9i
3 (Ges.
Sehr. III is Dilthey èn Windelband gewijd!). Rickert heeft opzettelijk Windelbands individuele
„Gestalten” in zijn geschiedenistheorie-ingeruild voor individuele „Begriffe”, Die Grenzen p. XXIII.
Hij erkent (in latere jaren) hooguit een logisch „Verstehen” van zg. „Sinngebilde”, dat streng te
scheiden zou zijn van elk waarnemen van de ons gegeven fysisch-psychische werkelijkheid, cf.
Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft 19. Uiteraard gaat het Troeltsch noch Windelband om een
sensitief waarnemen, om aanschouwing van zintuiglijk waarneembare gestalten in de geschiedenis.
Het gaat om een logische intuïtie, om een aanschouwen „met het geestesoog” (Windelband,
Präludien II i^o), om een „zien dat tevens denken is” ; Troeltsch, Ges. Sehr. III (1922) £9, cf. III
(1922) 34, 36 en 660: „dieses anschauliche Denken oder denkende Anschauen” . Beiden erkennen
bovendien, dat de natuurkundige begrippen — zij het in mindere mate dan de historische — een
intuïtief moment in zich hebben, Ges. Sehr. III (1922) 68g. Rickert vreest in een dergelijke weten
schapstheorie het irrationalisme. Volgens hem zijn „Anschauung und Begriff” duidelijk twee. Ze
kunnen z.i. eerst door een theoretische verbinding overbrugd worden, Die Grenzen p. XXIX. Op de
achtergrond staat Kants kentheoretisch dualisme.
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Ich glaube sehen zu können, was er (seil.: Rickert) nur denken zu können meint
(III-1922-238)1.
Auch bei ihm (seil.: dem historischen Entwicklungsbegriff) handelt es sich wie
bei dem historischen Gegenstand um anschauliche Abstraktion, um eine abstra
hierende Herauslösung, die dem jeweiligen konkreten Gegenstand entspricht
und die Anschaulichkeit nicht gänzlich abstreift. Darum ist das „historische
Sehen” das eigentliche Wesen der Historie und doch zugleich Denken (III-1922J 9 )2.

Wel is dus voor Troeltsch het geschiedwetenschappelijk kennen een
methodische ingreep, een theoretische groepering en modellering van
de voorhanden stof teneinde deze beheersbaar en overzichtelijk te maken.
Inzoverre is dit kennen inderdaad ook „subjektief” te noemen. Dit
ontneemt evenwel de historikus zijn innerlijke overtuiging niet, dat hij
in zijn ordeningspogingen bepaalde objektief waarneembare samenhangen
te pakken heeft; anders gezegd: dat zijn logisch redigeren een intuïtieve
aansluiting vindt bij de innerlijke geledingsmogelijkheden die de stof
zelf hem biedt.
Sowohl die Abgrenzung bestimmter Zeitstrecken oder Perioden wie die Um
schreibung eines gegenständlichen Kreises sin d ... „subjektiv”. Allein der
Historiker musz doch stets zugleich die Ueberzeugung haben, damit einer in der
Sache selbst liegenden Gliederungsmöglichkeit zu folgen. Worauf dann freilich
die „Objektivität” einer solchen Abgrenzung beruhen könne, ist eine Frage für
sich . . . (III-1922-34).

Terug naar Leibniz (3)
Wij staan voor de vraag, hoe deze aanschouwelijke objektiviteit van het
wetenschappelijke (i.c. historische) denken zich laat verstaan en
funderen! Welke weg moet Troeltsch hier gaan? Van de neokantiaanse
kentheoretische objektiviteitsgedachte, de gedachte van de betrokken
heid van de historische waarden en kennis op laatste apriorische bewustzijnswaarden, is hij afgestapt. Maar ook de romantisch-idealistische meta< T . heeft Rickert aanvankelijk nog intuïtionistisch geïnterpreteerd en naar zich toegehaald: Ges.
Schr. Hl (19 16 ) 120. Later klapte de tegenstelling open. Helaas heeft K .L . Bellon juist déze pagina
haast letterlijk overgenomen in zijn Wijsbegeerte der Geschiedenis 132 . Zodoende is het markante
verschil tussen Rickerts transcendentalisme en Troeltsch’ intuïtionisme, een verschil dat tot op
heden in de theorie der geschiedenis aktueel is, grotendeels uitgewist, zie ook a.w. 184.
2 Bellon noemt in zijn Wijsbegeerte der Geschiedenis (184) Troeltsch’ begrip van de individuele totali
teit als aanschouwelijk begrip een contradictio in terminis, omdat aanschouwelijk voor T. synoniem
zou zijn met konkreet. Voor T. zijn echter alle historische begrippen intuïtief én abstrakt, zij het
ook minder abstrakt en meer intuïtief dan de begrippen van de fysika, sociologie e .d .; cf. Ges.
Schr. III (1922) 36, 683. In vergelijking hiermee, dus verhoudingsgewijs, kan hij de geschiedweten
schap soms konkreet noemen (het historische denken laat immers de individualiteit van de gegeven
verschijnselen intakt). Hierbij werkt zeker ook Hegels onderscheiding door van konkrete dialektische en abstrakte reflexieve logika en het konkrete tijdsbegrip van Bergson. Vgl. Ges. Schr. III
(1922) 36, 37 en art. Die Geisteswissenschaften, in: Schm. Jb. 46 (1922) 44, 34. Zie 6 .3.2 .
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fysische objektiviteitsgedachte, de verworteling van universeel-historische zinsamenhangen in een metafysische ideeënbeweging van de
menselijke totaalgeest (die een tijdlang de kentheoretische objektiviteitsvoorstelling schraagde) is onhoudbaar gebleken en mèt de idee van de
„Universalgeschichte” in verval geraakt. Ook ligt er geen uitweg in het
pragmatisme, dat de wetenschappelijke arrangering van feiten enkel
rechtvaardigt vanuit haar praktische oogmerken en toepassingsmogelijk
heden. Dat zou immers eerst een subjektivisme in optima forma zijn
(III-1922-674 sq).
Troeltsch gaat zich afzetten tegen een bepaalde trend in heel de
westerse denktraditie. De subjektivistische problematiek van de (neo)kantianen en pragmatisten ontspringt nl. naar zijn mening aan de grondkonceptie van Descartes. Descartes heeft de westerse filosofie gemaakt tot
bewustzijnsfilosofie, tot een filosofie die eerst vanuit het autonoom
denkend en kennend subjekt voltrokken en opgebouwd zal moeten
worden. Met dit uitgangspunt gaat Troeltsch akkoord, doch zijn uit
werking, de basering van het denken op het gesloten substantieel be
wustzijn van de enkeling en op diens bewuste waarnemingen en voor
stellingen, is z.i. een dwaalspoor geweest. Zij heeft — tot in het positi
visme en pragmatisme toe — geleid tot een opvatting, als zouden de
verschillende ervaringen die de mens opdoet voor de denksubstantie iets
vreemds of van buiten afkomstigs zijn. Deze ervaringsgegevens zouden
eerst door het denken, d.w.z. door bepaalde apriorische of aposterio
rische ordeningsprincipia logisch aaneengeregen worden. Enerzijds ont
stond zo —- grof gezegd — een mechanistisch natuurbeeld, anderzijds een
positivistisch geschiedenisbeeld, een beeld van een komplexe akkumulatie van psychologisch te rangschikken verschijnselen. Het gevolg was
evenwel, dat noch de natuur- noch de geschiedeniswerkelijkheid een
objektief bestand of innerlijke band meer bezat (al werden ze soms
achteraf nog met metafysische postulaten omgord). Ook de Kantiaanse
omzetting van het cogito in een transcendenteel „Bewusztsein überhaupt”
is aan deze opvatting van de reeksen vormende aktiviteit van het denken
niet ontkomen.
Troeltsch nu is van oordeel, dat het objektief gehalte van de werkelijk
heid en inzonderheid de innerlijke eenheid en de levenssamenhangen
van de geschiedenis slechts te handhaven zijn als het schrale, stugge
begrip van de denkende substantie of van het normen stichtende be
wustzijn wordt prijsgegeven en teruggegrepen wordt op Leibniz.
Leibniz’ leer wortelde óók in de bewustzijnsfilosofie van Descartes. Zijn
grote daad is echter geweest, dat hij het denkend ik en diens levens
samenhangen van meet aan dieper, monadologisch heeft verstaan als ge398

wortelt! in de ontologische en teleologische eenheid van het goddelijk
leven. Eerst dit inzicht in de metafysische dieptegrond van het ik kan
ons voeren uit de impasse van de kentheorie.
Het monadologisch fundament van alle
objektieve kennis (4)
Troeltsch’ voorstelling wordt deze, dat het monadische ik, de eindige
menselijke geest, op onbewuste wijze ident is met bet albewustzijn, d.w.z. met
de oneindige goddelijke geest, waarbij toch de eindigheid, de individua
liteit en lichaamsgebondenheid van de menselijke geest intakt blijft.
Dank zij deze (zij het ook ingeperkte) identiteit met het goddelijke kan
men stellen, dat het menselijk ego in de grond aan de totale inhoud van
deze werkelijkheid participeert en dusdoende de gehele zg. buiten
wereld in waarheid virtueel in zich draagt1 .
Kennen wil zeggen, dat de monade onder bepaalde kondities tot op
zekere hoogte toegang heeft tot de objektieve inhoud van dit goddelijk
bewustzijn en deze (schijnbaar afgezonderde) belevingswereld door in
tuïtie op het eigen individuele ik betrekt. Ook de telgang van denken
en inzien wordt doorzichtig, inzoverre het deelhebben aan de objektieve
levens- en werkelijkheidsverbanden die de mens doorstromen, gepaard
gaat met de aanwending van logische hulpmiddelen om dit zien te ont
sluiten tot over de grenzen van wat men bewust en rechtstreeks ervaart.
Duidelijk wordt ook, dat de logische begrips- en besluitvorming niet
op het objektieve realiteitsgehalte van de werkelijkheid in mindering
gebracht behoeft te worden, omdat de laatste ten diepste geen vreemde
of verdichte buitenwereld is, maar een binnengoddelijk levensverband,
waarin mijn intuïtie dank zij de bril van de wetenschapslogika enkel
scherper en dieper kan door dringen.
Die Cartesianische Wendung kann auch zu andern Ergebnissen führen und hat
auch zu andern geführt (seil: als die der mechanistischen und psychologistischen
Wirklichkeitsauffassung) sobald man den starren Begriff der denkenden Substanz
oder des normstiftenden Bewusztseins aufgibt und das Ich als Monade faszt, die
vermöge des Unbewuszten oder ihrer Identität mit dem Allbewusztsein am
Gesamtgehalte des Wirklichen partizipiert und die „Auszenwelt”, die körperliche
wie die fremdseelische, vermöge dessen virtuell in sich trägt, um unter gewissen
Bedingungen die vom individuellen Bewusztsein erlebten Ausschnitte des Alls als
eigene Erlebnis- und Erfahrungswirklichkeit auf das eigene Ich zu beziehen und die
1 We zien hier weer tie invloed van Bergsons waarnemingsleer. In haar virtuele openheid voor heel
de werkelijkheid gaat de menselijke psyche in weerwil van haar lichamelijke gebondenheid terug op
een ononderbroken stroom van psychisch leven, die slechts aan het bewustzijn als gebroken voor
komt, cf. Ges. Sehr. III (1922) 94 sq en 6 .2 .3. — Tegenover E. Lessing moet ik stellen, dat wij
volgens T. niet alleen het „Fremdseelische” , maar ook de korporele natuur aanschouwelijk in ons
dragen; E. Lessing, Geschichtsphilosophie Ernst Troehschs 1 14. Zie volgende citaten.
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darin liegenden zugleich mitgeschauten Zusammenhänge mit logischen Mitteln
weit über die bewuszten Erfahrungen hinaus zu ergänzen. Das ist der Weg,
den Leibniz mit seiner Monadenlehre beschritten hat . . . (III-1922-67J).

Bij deze voorstelling van zaken is Troeltsch zich wel terdege de afstand
bewust die hem scheidt van Leibniz met diens vensterloze monaden
en mathematische denk- en werkelijkheidsidealen. Dit doet echter
niets toe of at aan de beslissende wending die z.i. juist Leibniz aan het
westerse denken en de westerse kentheorie gegeven heeft, waar het
gaat om de hier gepropageerde identiteit van eindige en oneindige geest.
Het is deze identiteit, die z.i. ook aan de orde komt in Malebranches
opvatting van de zg. „connaissance en Dieu” . Ook bij Malebranche worden
de eigenlijke verbindingen van het kausale werkelijkheids- en wordings
proces niet als een bewuste vorming van empirische reeksen gezien,
doch verstaan vanuit het participeren van de menselijke geest aan de
levenseenheid van de goddelijke absolute geest1 .
Ik wijs erop, dat deze monadologisch-metafysische kentheorie niet
enkel de geschiedeniswetenschap regardeert. Niet alleen de kennis van
historische totaliteiten en ontwikkelingen is in de grond een aanschouwing
van bovenindividuele, intern-goddelijke levenssamenhangen, hetzelfde
geldt van de ethische ideeën2. Ja zelfs de kennis van de natuur heeft een
monadologisch fundament^.
„Erkenntnis” aber im Unterschied von klarer Ordnung ist dieses Allgemeine
(seil: der historischen Begriffen) nur als Erfassung eines überindividuellen d.h.
göttlichen Lebenszusammenhangs, wie übrigens von den Naturgesetzen wohl ein
Gleiches gilt4.

Het historisme onder druk ($)
Een van de opmerkelijkste dingen is waarschijnlijk de encyklopedische
1 Deze nieuwe inzichten, vermoedelijk o.i.v. Schmalenbachs studie over Leibniz (1 921 ) geaktiveerd
(Ges. Schr. III-192 2-676, 207), zijn voor T. zo ingrijpend, dat hij thans oordeelt, dat de duitse
wijsgerige geschiedenis niet vanuit Kant doch veeleer vanuit Leibniz behandeld zou moeten worden,
Ges. Schr. III (1922) 676. — In Berlijn gaf T. seminaries over de prolegomena van zijn HistorismusBand, m.n. ook over Husserl èn Leibniz, cf. W . Kohier, Ernst Troeltsch 332.
2 Cf. art. Die Geisteswissenschaften, in: Schm.Jb. 46 (1922) 60, zie ook 6.6.2.
3 Met natuurkennis bedoelt T. hier niet enkel romantisch-levendige natuurbeschouwingen als van
Schelling en Goethe, maar bepaald ook de mechanistische kennis van natuurwetten. Zo wordt
duidelijk, waarom hij er eerder aan vasthield, dat niet alleen de historische en ethische maar ook de
fysische logika materieel en aanschouwelijk is ( 6 .3 .1): alle wetenschappelijke kennis moet ten
diepste monadologisch verstaan worden.
4 Ges. Schr. III (1922) 677, cf. 679, 684 sq. Ondanks ogenschijnlijke overeenkomst is deze visie in
motief en uitwerking zeer verschillend van de monadologische metafysika op kentheoretische basis uit
Troeltsch’ eerste fase. Beoogde hij daar de preponderantie van de geest, ook in de veelheid van
natuurlijke fenomenen vast te leggen (m.b.v. de gedachte van erachter liggende afzonderlijke
monadische krachtcentra), hier is T. op zoek naar de eenheidsband der werkelijkheid en der waarden
en staat dus de participatie aan het goddelijke centraal.
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plaats die de metafysika als monadologische metafysika gaat innemen.
Zij is niet langer en uitsluitend een aftasting van de laatste kennishorizont
in een overigens nog zelfverzekerde filosofie der natuur en der geschiede
nis. Zij treedt niet alleen op als gevolg van de wijsgerige doordenking
van wetenschappelijke denkinhouden (i.c. na geschiedfilosofie en ethiek).
Reeds de wijsgerige (kentheoretische) bezinning op de begrippen van de
wetenschap voert midden in de metafysika1 .
De ernst van deze encyklopedische verschuiving kan ons niet ontgaan.
Het kentheoretisch subjektivisme is zozeer opgerukt sinds Troeltsch de
idealistische geestesmetafysika en neokantiaans-aprioristische waardeleer
heeft losgelaten, dat het de wetenschappelijke begripsvorming dreigt om
te zetten in zuiver subjektieve schouwing of puur pragmatische denktechniek. Daarmee zou de menselijke levenswereld zich oplossen als een
fata morgana en de historische mens volledig ontregeld en ontredderd
zijn. De monadologie dient van meet aan dit gevaar te bezweren. Deze
vroegtijdige metafysische ondergording van het historisme doet ons
beseffen onder welk een druk en tegendruk dit gedachtenbouwsel nog
slechts in de vaart kan blijven.

6. J

DE O N O P L O S B A A R H E ID V A N H ET H E R M E N E U T IS C H
H ET

RAAD SEL

IN T U ÏT IO N IS M E

Leibniz’ pluralisme (i)
De nieuwe Leibniziaanse metafysika heeft Troeltsch opgericht als basis
voor het gehele bereik van menselijk kennen. Toch spitst hij haar telkens
toe op de historikale kennis, op de kille vraag uit de herfsttij van het
historisme: Is de geschiedenis niet enkel een subjektieve redigering van
feiten zonder objektieve grondslag en innerlijke zinbeweging?
In deze geschiedtheoretische kontekst wordt ook eerst geheel duidelijk,
waarom Troeltsch niet bevredigd is door de universalistische metafysika
van Hegel of Bergson, die toch eveneens intuïtionistisch gebaseerd
waren op de vereenzelviging (participatie) van menselijke en goddelijke
geest ( I I I - 1 9 2 2 - 1 0 4 ) . Waarom grijpt hij vandaar terug op de indivi
dualistische ontologie van Leibniz? Troeltsch is gestruikeld over het
1 Vandaar dat metafysika en kentheorie (6.4. en 6.^) thans direkt na de logika (6.3) ter sprake
komen. Soms geeft T. de indruk, dat kentheorie en metafysika (die zich als in zijn Lotziaanse en
Hegeliaanse fasen weer verbroederd hebben) de systematische afsluiting zouden vormen van alle
wijsgerig-wetenschappelijke, i.c. historische bezinning, Ges. Schr. III (1922) 107, 80. De meta
fysika komt inderdaad in andere opzichten ook later ter tafel (zie 6.6 ; 6.8). T. merkt echter eveneens
op, dat de metafysika tenminste in de geschiedenis éérder moet ingrijpen, Ges. Schr. III (1922) 687. In
de praktijk (b.v. Ges. Schr. III (1922) Kap. III, 8) sluit zij dan ook rechtstreeks aan op de logische
analyse van het historisch ontwikkelings- en inividualiteitsbegrip, Ges. Schr. III (1922) 6Sg, 687.

universalisme van hun ideeën-leer! Hoemeer de wereldgeschiede
nis vergruizelde, ja zelfs de eigen tijd en volkskultuur niet dan een anta
gonistische eenheid bleek te zijn, des te meer is Troeltsch gedwongen
geworden de geschiedenismetafysika te ontdoen van idealistische en
monistische spekulaties omtrent universalia als wereldrede, volksziel,
tijdgeest e.d. Wel houdt hij vast aan de mogelijkheid van een geschiedenis
metafysika, doch hij gaat haar koncentreren in de diepte van de individuele
persoonlijke existentie en komt zodoende uit bij de individualistische en
pluralistische metajysika van Leibniz1 .
Hoewel Leibniz geen geschiedenisbeschouwing in de eigenlijke zin
des woords heeft ontwikkeld, wordt zijn metafysika in dit opzicht toch
van de grootste betekenis. Zij kan nl. de logika en theorie der ge
schiedenis funderen, zonder dat zij de geschiedenis logische en apriorische
eenheidskonstrukties onderschuift en zonder dat zij de mens zijn laatste
verantwoordelijkheid ontrooft. Het is een metafysika die wel ruimte laat
voor de erkenning van samenhang in de geschiedenis, doch die anderzijds
ook haar onloochenbare diskontinuïteiten weet te plaatsen en te duiden.
Het is een metafysika van zulk een souplesse, dat Troeltsch met haar
hulp de centrifugale krachten van het historisme hoopt te bedwingen.
Historisme, hermeneutiek en fenomenologie (2)
Het belang van deze nieuwe koersbepaling wordt overduidelijk, wanneer
Troeltsch het hermeneutisch vraagstuk aan de orde stelt, dat hij thans — niet
zonder reden 1 — aanduidt als de kern van de kentheorie der geschiedenis,
ja als een centrale aangelegenheid voor geheel de wijsbegeerte. De wijs
begeerte is immers ten nauwste betrokken bij de vraag, hoe, op grond
waarvan en in hoeverre mensen elkander geestelijk kunnen verstaan: de
mogelijkheden en moeilijkheden van gemeenschappelijk denken, filo
soferen en handelen zijn hier rechtstreeks van afhankelijk.
Die Bedeutung (seil: des monadologischen Standpunktes) ist für die Erkenntnis
theorie der Geschichte und insbesondere für deren Entwicklungsbegriff nachdrücklichst zu betonen. Im Mittelpunkt steht hier nämlich die Frage nach der
Erkenntnis des Fremdseelischen, die die eigentliche Erkenntnistheorie der Ge
schichte, übrigens überhaupt ein Zentralpunkt aller Philosophie, ist . . . ,12

Ik mag er hier wel op wijzen, hoe nauw de problemen van historisme en
hermeneutiek — niet slechts bij Troeltsch doch in het algemeen — op
1 T. verwijst naar Schmalenbach, die in heel de geschiedwijsgerige ontwikkeling eerst bij Leibniz
„einen echten Pluralismus” heeft vastgesteld, Ges. Sehr. III (1922) 676.
2 Ges. Sehr. III (1922) 679. Zie ook art. Die Geisteswissenschaften, in: Schm.Jb. 46 (1922) 43.

elkaar betrokken zijn! Het is een van de redenen, waarom de hermeneu
tiek betrekkelijk laat in het middelpunt van de wijsgerige belangstelling
is komen te staan. Zolang men nog in ontologische of rationalistische zin
uitging van de wezenlijke eenheid of eenvormigheid van de menselijke
natuur dan wel in transcendentalistische zin het zg. „Bewusztsein über
haupt” als universele en noodzakelijke denkstruktuur opvatte en aan zijn
algemeengeldigheid die van het ethische, religieuze en esthetische vast
koppelde, scheen zelfkennis veelal gelijk te zijn aan de kennis van de
mens als zodanig en het verstaansprobleem geen bijzondere moeilijk
heden op te leveren.
Het onderhavige probleem werd eerder aangevoeld in het sensualistische en associationistische empirisme, naar Troeltsch heeft opgemerkt.
Het empirisme was en is van mening, dat het ik voor zijn verstaansmogelijkheden is aangewezen op de waarneming van korporele ver
schijnselen bij de ander. Het ik zou uit dergelijke fysische tekens psychischgeestelijke processen kunnen afleiden naar analogie van beider samengaan
in eigen leven en ervaring1 . Ook aan de taal wordt soms een soortgelijke
betekenis toegeschreven: zij wordt dan beschouwd als een komplex van
waarneembare gegevens (klanken), waarmee (binnen een bepaalde taal
groep) de hoorder vanuit zijn eigen taalbeleving voorstellingen associeert
niet ongelijk aan die van de spreker, zodat er geen sprake behoeft te zijn
van werkelijke geestelijke overdracht of gemeenschap12.
Voor Troeltsch schieten zulke kennistheorieën fundamenteel tekort.
Zij loochenen niet alleen de mogelijkheid van kommunikatie in de
eigenlijke zin des woords, zij sluiten ook het ervaren van iets wezenlijk
nieuws bij voorbaat uit. Daarenboven onderstellen zij in feite bij alle
mensen een gelijkvormig opgebouwde kennisapparatuur. In dit opzicht
gelijken zij op het eerder afgewezen rationalisme.
Indehistoristische denktraditie heeft de idee post gevat, dat de menselijke
bewustzijnsstruktuur niet algemeen geldig of uniform zou zijn. Zij zou
evolueren. Zij zou zich in de loop der eeuwen als een uitermate ge
differentieerd en geïndividualiseerd verschijnsel geopenbaard hebben.
Dan echter wordt de vraag akuut, of en hoe wij elkander nog verstaan
kunnen. Eerst in de historistische traditie is het hermeneutisch vraagstuk waarlijk
urgent geworden. Opvallend is hier de tweevoudige richting waarin m.n.
Schleiermacher gewerkt heeft. Enerzijds heeft hij — welhaast als geen
ander in zijn tijd — de historische individualiteitsgedachte op de voor

1 Zie Troeltsch’ kritiek op de natuurfilosoof Becher, art. Die Geisteswissenschaften, in: Schm. Jb .
46 (1922) 42 sq, cf. Ges. Sehr. III (1922) 679.
2 Zie Troeltsch’ kritiek op de taalgeleerde Hermann Paul, Ges. Sehr. III (1922) 682 sq.

grond gesteld, anderzijds de hermeneutiek tot zelfstandige theorie ver
heven.
Niet los van Schleiermacher heeft Troeltsch reeds vroeger — m.n.
tegenover Rickert — betoogd, dat het transcendentalistische bewustzijnsimmanente standpunt het historisch kennen niet toereikend verklaart en
dat de evidente realiteit van de menselijke geestesgemeenschap veeleer
tot de voorstelling moet leiden, dat onderling verstaan eerst mogelijk
wordt vanuit de metafysische worteleenheid van het menselijk geslacht1 .
Duidelijker werd deze zienswijze elders, waar hij — m.n. tegenover het
estheticistisch historisme — stelde, dat de mogelijkheden tot hypo
thetisch aanvoelen en begrijpen van vreemde waarden niet enkel een
intermenselijke grondgemeenschap maar ook een anthropologische
grondstruktuur onderstelt, volgens welke de mens een „mikrokosmos”
mag heten, in staat om schijnbaar (!) vreemde waardekonstrukties aan
te voelen en te verstaan1234
. Deze gedachte werd in latere jaren plastisch
uitgewerkt. Het heette, dat het menselijk ego zou zijn toegerust met een
systeem van zin- qj waardemogelijkheden, die in het kontakt met andere
mensen zouden worden geaktualiseerd’ .
Met deze opvatting omtrent een schema ol systeem van waardemoge
lijkheden als inherent aan de menselijke geest, een opvatting die we m.n.
ook bij fenomenologisch georiënteerde denkers als Spranger en Scheler
genoteerd hebben, kan Troeltsch thans niet goed meer uit de voeten.
Ze is hem eigenlijk — en het is zijn bezwaar tegen de fenomenologie als
zodanig — te aprioristisch, te weinig ingespeeld op de geschiedenis. Hij
ziet het apriorisch schematisme van waardemogelijkheden (zoals Spranger
dit in zijn Lebensformen als onderstelling van het verstaan geestespsycho
logisch ontwikkeld heelt) als een nog te star-rationalistisch pendant van
het schematisme van zijnstheoretische mogelijkheden ol verstandskategorieën (zoals Kant dit tussen het natuurbegrijpen an sich en de toe
passing van de afzonderlijke kategorieën had ingelast)'*.
Andere (scil: Denker) . . . haben den Menschen mit einem Apriori der ver
schiedenen Kategorien des Fremdverständnisses, mit einem Schema der Sinn
möglichkeiten und Wertmöglichkeiten ausgestattet, das bei der Berührung mit
dem Fremdseelischen aus der unbewuszten Potentialität in die Aktualität trete.
Da dieses Schema schlieszlich aus dem unterbewuszten oder überbewuszten
Wesen des allen gemeinsamen Geistes überhaupt stammen musz, so führt das
zuletzt auf einen gemeinsamen Grund der Einzelgeister überhaupt. Aber die
Bindung an die sinnlichen Zeichen bleibt bestehen und die Berührung selbst

1
2
3
4

Cf. Ges. Sehr. II (1903) 725, zie 3 .7 .1.
Cf. Absolutheit des Christentums (1902) 46, zie 3 .5 .1 .
Cf. Ges. Sehr. III (19 18 ) 67, 69, 7 1 , zie 5 .3.2 .
Ges. Sehr. III (1922) 94. Cf. III (1922) 60 sq, 683 sq.
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bleibt unerhellt; vor allem das alle Möglichkeiten schon enthaltende System ist
auf den wichtigsten Fall nicht eingestellt, dasz elementar neue Kräfte aus dem
Fremd-Ich in das eigene überströmen fIII-1922-682 scj).

Wel refereert het bedoelde schematisme impliciet aan het onbewuste
totale wezen van de menselijke geest en zo aan diens goddelijke grond1 ,
doch het verduidelijkt — aldus Troeltsch — noch de zintuiglijke ge
bondenheid van het verstaan, noch het eigenlijke aktualiserende kontakt.
Het schiet vooral ook tekort (vgl. de kritiek op rationalisme en em
pirisme) om het binnenstromen van elementair-nieuwe krachten vanuit
het andere in het eigen bewustzijn te verklaren12. Toch kan men alleen
langs deze weg verder komen. Hij leidt dan uiteindelijk tot de eerder ge
noemde, monadologische intuïtie- en participatietheorie in de geest van
Leibniz en Malebranche.
Tot op zekere hoogte is er dus verwantschap tussen het monadologisch
intuïtionisme en de fenomenologische „Anschauung” van Husserl en
m.n. van Scheler. Reeds eerder gaf ik aan, dat Husserls opvatting van de
„Wesensschau” tegemoet kwam aan de konkrete, dynamische aprioriteitsbeschouwing van Troeltsch (3.2.2). Maar ook andere punten in de
fenomenologie hebben of krijgen thans voor Troeltsch een groot gewicht.
Ik denk hier allereerst aan het ego-centrische bewustzijnsanalytische uit
gangspunt van Husserl als zodanig, voorts ook aan diens „platonisme” en
dan m.n. aan de metafysische uitwerking, hieraan door Scheler gegeven.
Door zijn uitgangspunt te nemen in de intuïtief gegeven, in zich gesloten
realiteit van het menselijk bewustzijn, weet Husserl — aldus Troeltsch —
zowel een levensfilosofisch-pantheïstische vervloeiing als een transcendentalistisch-fenomenalistische vervluchtiging van het menselijk ik te
voorkomen. Voorts betekent zijn „platonisme”, dat de in het menselijk
ik zich aandienende „wezens” en ideeën uiteindelijk een bestaan hebben
onafhankelijk van de existentie van een feitelijk menselijk bewustzijn,
waarbinnen ze zich kunnen aktualiseren3 4
. Volgens Troeltsch dringt een
en ander in de richting van een (bij Husserl overigens eerder mathematicistisch dan historistisch te interpreteren) platoniserende monadolo
gische metafysikaT
1 T. acht de participatiegedachte in de zin van Leibniz en Malebranche in wezen ook bij Scheler en
Spranger aanwezig, zie Ges. Sehr. III (1922) 6 14 sqq, 207 en vervolg.
2 Al met al levert T. via Spranger en Scheler een staaltje zelfkritiek, kritiek op zijn voorlaatste fase.
Na 1920 wordt dan ook niet meer van een systeem, hooguit van een wereld van waarde-mogelijkheden
gesproken. Vgl. Ges. Sehr. III (1922) 94(1), 1 1 7 met (19 18 ) 67, 69, 7 1.
3 Anders dan Plato gaat het T. noch Husserl om het reëel maar om het ideëel bestaanskarakter van
de ideeën; zie wat Husserl betreft: Th. de Boer, De ontwikkelingsgang in het denken van Husserl 3 1 1 sqq.
4 T. merkt op: „Die Wesensschau dürfte zu einer Partizipation an dem göttlichen Wesensinhalt
werden” en „es wird ein neuer Leibnizianismus sein, ein neuer Universal-Mathematizismus und
eine neue Monadologie”, Ges. Sehr. III (1922) 600. Aanhangers van Husserl gingen inderdaad in

Deze monadologische konsekwentie ziet Troeltsch uitgewerkt in de
waarde-ethiek van Scheler. In weerwil van de eerder geuite kritiek
rekent hij het Scheler tot verdienste, dat deze de uit de levensstroom
opstijgende geest ziet „deelhebben” aan de ideeën-inhoud van het
goddelijke, anders gezegd, dat hij de goddelijke ideeën ziet doorbreken
en zich aktualiseren in het menselijk bewustzijn (waarmee het ik eerst
diepgang en het hermeneutisch probleem doorzichtigheid verkrijgt).
Ligt Schelers kracht in het motief van de participatie, zijn zwakte ziet
Troeltsch hierin, dat hij van daar de weg niet heeft gevonden naar de
idee van de historische ontwikkeling: de laatste beweegt bij Scheler
slechts aan de periferie, niet tot in het wezen van de goddelijke geest1 .
Grenzen en middelen
van de schouwende intuïtie (3)
De beweging voltrekt zich evenwel vanuit de diepste grond. Alleen zo
kan aan de historie recht worden gedaan. Alleen zo is er ook een moge
lijkheid tot het verstaan van het „Fremdseelische” in al zijn nieuwe,
ongekende en ongedachte vorm en: dank zij onze identiteit met het albewustzijn dragen wij het latent en intuïtief in ons mee. Wij kunnen het
aanvoelen als ons eigen leven, al vatten wij het tevens als een andere
monade toebehorend. Dichterlijke begaafdheid, okkultische verschijnse
len èn historisch-hermeneutische vaardigheid laten zich aldus verklaren2.
Das Fremdseelische kann nur erkannt werden, weil wir es vermöge unserer
Identität mit dem Allbewusztsein anschaulich in uns selber tragen und es ver
stehen und empfinden können wie unser eigenes Leben, indem wir es doch
deze richting, Dietrich Mahnke b v .. Husserl heeft trouwens zelf de gesloten eenheid van het
menselijk bewustzijn „monade” genoemd (art. D ie P h ilo s o p h ie a ls s tr e n g e W issen sc h a ft , in : Logos i
(19 10 ) 3 12 sq, ook C a r t e s ia n is c h e M e d it a t io n e n 146 sqq), zonder dat aan hem de door T. begeerde
konsekwenties kunnen worden toegeschreven.
1 In het vermelde art. in Logos heeft ook Husserl volgens T . het individueel-historische geen recht
doen wedervaren. Husserl heeft het gesteld tegenover het ethisch-normatieve ideaal, dat door de
filosofie als strenge wetenschap zou moeten worden blootgelegd. Het historisme heeft hij slechts
ruimte gegund als een onontbeerlijke maar provisorische „Weltanschauung”, zonder duidelijk te
maken, hoe dit provisorium ooit in het definitieve eindideaal zou kunnen overgaan. — Wat Scheler
betreft: de monadologische gedachte vindt men bij hem in de idee van de „absolute Einsamkeit”
van de intieme menselijke persoon, welke slechts de betrekking op en geborgenheid in God niet
zou uitsluiten. Terzake van het participatie-begrip zal T. doelen op een uitspraak als: „Alles amare,
contemplare, cogitare, veile ist mithin mit der einen konkreten W elt, dem Makrokosmos, erst als
ein amare, contemplare, cogitare und veile „in Deo” intentional verknüpft. Vgl. D e r F o rm a lis m u s
i n d e r E t h ik ^64 sq en 396. Scheler heeft Troeltsch’ opschuiving in de richting van Malebranche als
een toenadering begroet, Vom E w ig e n im M en sch en 1 1 .
2 Bij Malebranche kondigt het wijsgerig-hermeneutisch verstaansprobleem zich inderdaad reeds
aan. Hij lost het op door de eigenaardige heenwijzing naar de goddelijk-universele geestessubstantie
als „plaats der geesten” . Heimsoeth merkt op, dat Malebranches theïsme overgaat in panentheïsme,
doch slechts wat betreft de geestelijke wereld, M e t a p h js ik d e r N e u z e it £ i . Bij T. is ook de natuur in
de goddelijke grond (beweging) verzonken, zie 6.4.4.
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zugleich als ein fremdes, einer eigenen Monade angehöriges empfinden (III-192 2684).

Troeltsch verzekert uitdrukkelijk, dat dit geen fantastische mystiek is. De
schouwende intuïtie is gebonden aan zintuigelijke media, aan korporele
inwerkingen en gewaarwordingen (gebaar, voorval, geschrift e.d.) als
„Gelegenheitsursachen”, die de intuïtie hebben te aktiveren1 . De moge
lijkheid van een rechtstreekse onkontroleerbare schouwing buiten de
lichamelijkheid om wordt ontkend.
Freilich ist nun alles das von einer phantastischen Mystik freizuhalten. Es
hleibt immerdar b e i d e r B i n d u n g s o l c h e r i n t u i t i v e n E r k e n n t n i s a n e i n f a c h e o d e r a b g e 
l e i t e t e s i n n l i c h e V e r m i t t e l u n g e n . Nur durch die Einwirkung von fremden Körpern
her und durch körperliche Wahrnehmung wird diese Intuition aktualisiert . . . .
Es sind die Gelegenheitsursachen, ohne die es solche Schau nicht gibt......... Es
gibt keine unmittelbare Intuition (III-1922-684).

Anderzijds valt het mystisch-spiritualistisch karakter van deze kenkonceptie
niet te ontkennen. De verwantschap met Malebranches spiritualisme —
men denke aan diens „causae occasionales” ! — èn met Troeltsch’
vroegere typeringen van de mystiek als innerlijke schouwing doch open
voor uiterlijke stimulantia spreekt voor zich12. Het is dan ook niet de
mystiek als zodanig, doch de ongebreidelde fantasie die hiermee gepaard
zou kunnen gaan, welke Troeltsch afwijst. In het „deutsche historische
Realismus, der zugleich Mystik ist” (III-1922-2 i 7) zijn externe gelegen
heidsoorzaken, trouwens ook persoonlijke begaafdheid, oefening e.d.
als niet uit te schakelen tussenfaktoren in het verstaansproces verdiskonteerd.
Zulk een tussenfaktor nu kan ook gelegen zijn in de vele intellektuele
hulpmiddelen, aanvullingen, konstruktie- en kontrolemogelijkheden van
het denken. In de wetenschap gaan deze denkmiddelen zich verbinden
tot algemene typen en schema’s of tot gestandaardiseerde opvattingskategorieën. We stoten hier op het verschil tussen het intermenselijk
verstaan in de geschiedenis en de wetenschappelijke begripsvorming omtrent de
geschiedenis. Hoe verhouden zich het historische èn het historikale
verstaan? (Eerst het laatste immers was uitgangspunt van onze her
meneutische vraagstelling!).
Beide hangen voor het besef van Troeltsch ten nauwste samen. Ook
het historikale denken is een schouwende intuïtie, doch in sterke mate
toegerust met bovengenoemde hulpmiddelen van het intellekt, die deze
1 Welbeschouwd wordt dus niet een of ander sluimerend systeem van zinmogelijkheden (5.3.2 ),
doch de intuïtie zelf geaktualiseerd.
2 Cf. Ges. Schr. III (1922) 2 17 , zie 4 .2 .1 en ook 6 .7.5.
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intuïtie aanvullen en uitdiepen. Intussen geldt ook hier: de laatste
zekerheid ligt in de overtuiging iets „gezien” te hebben. De intuïtie
omgrijpt steeds weer de logische kontinuïteiten en konstrukties, al zijn
de laatste ook abstrakt te vatten en aan te wenden als telkens verderreikende media en kriteria. De historikale logika verschilt dus niet wezenlijk
van het binnenhistorisch en intermenselijk verstaan.
„D as

E r s c h lie s z e n

des

(s p e z ifis c h - h is to r is c h e n )

G esch eh en s

hat den

S in n ,

d asz

w ir an d e r H a n d je n e r v e r n ü n ftig e n E r w ä g u n g ( s e i l : an d e r H a n d d e r r e z e p tiv e n
E r fa s s u n g d e s S in n z u s a m m e n h a n g e s )

durchschauen,

das Geschehen in seinen inneren Zusammenhängen
gleichsam die Logik im Geschehen selber.

ln s o lc h e r W e is e s t e c k t h ie r

U n d d a n a c h is t a u c h d a s V e r h ä lt n is u n s r e s e r k e n n e n d e n G e is t e s z u m h is t o r is c h e n
G e sc h e h e n b e s c h a ffe n ” 1 .

Derhalve is de historikale kennis een aanschouwen, niet een bedenken.
De vroeger geanalyseerde kategorieën van de geschiedenislogika zijn ten
diepste intuïtieve inzichten, die de innerlijke samenhangen en zinkontinuïteiten in de geschiedenis voor ogen halen en doorlichten, al
geschiedt een en ander dan ook met alle anthropologische beperkingen
en logische kunstgrepen van dien. Een ongekontroleerd intuïtionistisch
mysticisme is evenmin gewettigd als de opvatting van zuiver logische
geldigheidskonstrukties of van puur pragmatische denkoperaties.
Es ist Schauen, nicht Erdenken. Aber in dem Geschauten sind die logischen Zu
sammenhänge, Kontinuierlichkeiten und Konstruktionen mitgeschaut und mit
enthalten und werden bei abstrakter Fragestellung nur aus ihm herausgelöst, um
dann weiterhin wieder als Hilfsmittel und Kriterien zu dienen. Darin ist letztlich
die Anschaulichkeit . . . des Begriffs überhaupt begründet, der in keiner Real
wissenschaft einen letzten Rest von Anschaulichkeit austilgen kann, beim seelisch
geistigen, auf Körperlichkeit begründeten Leben aber sie in besonders hohem
Masze festhält (III-1922-685-).

Troeltsch staat voor de tweespalt van transcendenteel en romantisch
idealisme, voor de tegenstelling van neokantiaans formalisme en levensfilosofisch intuïtionisme. Het is een tegenstelling, die eerst te verzoenen
is — zo meent hij thans — indien men zijn uitgangspunt neemt in de
monadologische metafysika van Leibniz, d.w.z. indien men alle his
torische kategorieën, ja alle empirisch-wetenschappelijke begrippen op
vat als mogelijkheden van een gemeenschappelijk metafysisch zelfverstaan,
als logisch en anthropologisch begrensde ontsluitingen van de dialektiek
van het alleven, waarin natuur en geschiedenis, zijn en zin, feiten en
ideeën zijn vervat. Dat is dan het metalogisch eindpunt van alle logische
en kentheoretische bezinning.
1 Ges. Sehr. III (1922) 68^. — T . citeert hier met instemming Gottl, Die Grenzen der Geschichte
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Hermeneutiek en kennissociologie (4)
Hier blijft Troeltsch steken in een reeks van metafysische en metalogische vragen12. Er zijn echter ook andere, geschiedwijsgerige en
ethische vragen, vragen die voor het historisme veel urgenter zijn. Deze
vragen doen zich horen, zodra men zich realiseert, dat de nieuwere kentheorie niet alleen de intrinsieke mogelijkheden maar ook defundamentele
beperktheden van bet menselijk verstaan tot uitdrukking brengt. Wat wil het
zeggen, dat de hermeneutiek niet meer uitgaat van de universeelhistorische grondpositie van de menselijke totaalgeest, noch van de transcendentele struktuur van het menselijk bewustzijn, ja zelfs niet langer
van een bewustzijnsimmanent schema van alle zin- en waardemogelijk
heden? Wat zijn de praktische konsekwenties van haar monadologischmetafysische grondidee? Welke implikaties liggen er m.n. in de be
weerde lichamelijke gebondenheid en anthropologische begrensdheid
van de intuïtie en in hoeverre snoeren zij de verstaanshorizont in?
Bezinning op déze vragen leert, dat de zinkontinuïteit van de ge
schiedenis en m.n. de mogelijkheid van een universele historie door deze
nieuwe benadering niet wordt hervonden of hersteld. Integendeel, het
universalistisch fundament van de geschiedenis is prijsgegeven. De kon
sekwenties worden zichtbaar in een monadologische, d.w.z. radikaal
individualistische metajysika. Wel is alle kennis een „kennis in God” , maar
zij is tevens kennis vanuit individuele monadologische posities met alle
anthropologische bindingen en begrenzingen van dien.
Ook het intermenselijke begrijpen en verstaan is kennis en als zo
danig begrensd. Troeltsch’ vorige denkfase, die inzette met de hypothese
1 Ges. Schr. Hl (1922) 68$ sq, cf. III (1922) 6 16.
2 Hoe komt het tot monadische konkretisaties van het albewustzijn? In hoeverre strekken deze zich
uit in het boven- en benedenmenselijke? Vanwaar de gebondenheid van de menselijke intuïtie aan
lichamelijkheid en waarneembaarheid? Hoe is desondanks een vatten van het absolute mogelijk? Hoe
verenigen zich in het laatste zijn èn denken, feit èn zin? Hoe verhouden zich de wetten van de
formele logika tot deze dialektische eenheid van het absolute? Hoe is de lichamelijkheid onderstelling
en toch ook inhoud van de intuïtie? Het zijn vragen, die T. niet oplost, grotendeels ook onoplosbaar
acht, Ges. Schr. III (1922) 686 sq. De monade is hem uiteindelijk het metafysische wonder bij uit
nemendheid, Ges. Schr. III (1922) 576.
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van een bewustzijnsschema van alle waardemogelijkheden op grond van
een universeelhistorisch zinverstaan1 eindigde met de boude bewering,
dat wij, Europeanen, eigenlijk slechts onszelf kennen en ons eigen zijn
verstaan12. Hier ontvangt nu deze ontnuchterende waarheid een ken
theoretische en metafysische grond. De deficiëntie van ons kennen en
verstaan is onontkoombaar en fundamenteel. Zij wordt teweeggebracht
door niet te overschrijden grenzen van ons participeren in het goddelijk
geestesleven.
Troeltsch doelt overigens niet enkel op de interveniëntie van lichame
lijkheid en zintuiglijkheid in het verstaansproces. Heel onze sociaal-historische en sociaal-geograjische gekonditioneerdheid (III-1 9 2 2 - 6 speelt ons
hierin parten. Zo kan hij er juist in de kontekst van zijn monadologische
kentheorie op wijzen, dat het hermeneutische vraagstuk — als bij Max
Scheler — overgaat in het vraagstuk van de kennissociologie.
Dasz von da aus fscil: aus der Frage nach der Erkenntnis des Fremdseelischen)
die Probleme einer Soziologie der Erkenntnis entspringen, Kat . . . Scheler
richtig gesehen (III-1922-679 sq).

Waarlijk, het monadologisch intuïtionisme redt de theorie der kennis
(inklusief de hermeneutiek) bepaald niet uit de relativiteitstheorieën van
het historisme. Zij wordt er m .b.v. het nieuwe kader veeleer in vast
gezet. Ik herinner hier nogmaals aan Troeltsch’ uitspraak, dat de geldig
heden van wetenschap en logika, dus zelfs de meest gezuiverde bewustzijnsstrukturen, tot in haar kern sociaalhistorische verschillen vertonen3.
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Het hart van de historistische krisis (1)
Aan de vragen van het theoretische en m.n. ook van het historische ken
nen koppelen zich uit de aard der zaak problemen van het praktischzedelijke kennen, willen en handelen. De logika en kentheorie der ge
schiedenis dringen immers — wij hebben het meer dan eens gezien —
1 Ges. Schr. III (191 8) 67 sqq, zie 5.3.2.
2 Ges. Schr. III (1920) 709, zie 5 .5 .3 . Bij de gebrokenheid van het europeïstisch wezen, moet ook
d i t verstaan nog als gebroken en gebrekkig zijn bedoeld.
3 E. Troeltsch, D e r Historismus und se in e Ü b e r w in d u n g (1922/23) p. 76, zie ook p. 30 en 6.3.4. —
Men zou uit de anthropologische, historische en sociologische betrekkelijkheid van alle kennis
zuiver logisch kunnen konkluderen, dat de inzichten van het historisme toch ook maar betrekkelijk
zijn: het bekende filosofenrecept van de zelfweerlegging der skepsis. In de kennissociologie wordt
dit argument dan ook dikwijls ter sprake gebracht, meer dan eens ook afgewezen, zie b.v. Karl
Mannheim, Essays on the sociology o f k n o w le d g e . .. Bij T. komt dit punt weinig aan de orde. Ter ver410

tot een materiële geschiedfilosofie en ethiek. Deze weg lijkt echter
thans als met struikelblokken bezaaid en de vraag rijst dan ook, of de
ethiek en de authentieke ideaalvorming zich überhaupt zullen kunnen
staande houden.
Vooraf zij opgemerkt, dat wij hier — op ethisch niveau — eerst het
hart van de historistische krisis raken. Dat het menselijk kennen beperkt en
kortzichtig is, dat wij ten diepste altijd — ook in het andere en vreemde
— slechts onszelf verstaan, is uitermate frustrerend, doch op zich nog
geen ramp. Kennis is slechts instrumenteel. Haar belang ontleent zij aan
haar oriënterende betekenis voor het leven en handelen van de mens,
voor de ethiek (III-1922-1 1 3). De vraag is evenwel — en daarover breekt
Troeltsch zich het hoofd — , of het aangetoonde deficit van de kentheorie niet leiden zal tot het bankroet van de ethiek.
De weg van het historische kennen naar het zedelijk keuren en
kreëren heeft Troeltsch voorheen ons uitgetekend als een tweebaansweg
en wel ter ene zijde vanuit het historische individualiteitsbegrip en ter
andere zijde vanuit het historische ontwikkelingsbegrip. Zij zou ener
zijds over de hermeneutiek, anderzijds over de te konstrueren „Univer
salgeschichte” lopen. Hermeneutisch gesproken moest het verstaan van
historische individualiteiten, verkleefd als deze zijn aan bepaalde im
manente waarden, wel resulteren in een persoonlijke bepaling van wat
behoort te wezen. Geschiedßlosoßsch gesproken moest vervolgens de ont
wikkelingsgang van zulke historische waardetotaliteiten in de richting
van de persoonlijke en eigentijdse waardefixatie als een genetische
universeelhistorische beweging in kaart zijn te brengen. Verstoken van
een bovenhistorisch richtsnoer kon de ethiek zo aan de alles omspoelen
de geschiedenisstroom tenminste een richtingstendens ontlenen voor
de toekomst (5.3).
Daarom ook was het zo’n tragische ethische aangelegenheid, dat
Troeltsch hoe langer hoe meer erkennen moest, dat de hermeneutische
en universeelhistorische kennis eigenlijk te kort schieten, dat ze in feite
nooit uitstijgen en uitkijken boven de wanden van het eigen kultureel
bestaan (al probeerde hij in zijn zg. opbouwtheorie nog de schijn van een
universele geschiedenis op te houden). De konsekwentie leek even onklaring zij opgemerkt, dat het historisme naar zijn mening in de moderne wereld niet zozeer een
theoretisch denkprobleem als wel een levensvraagstuk is. Als zodanig laat het zich niet onschadelijk
maken door intellektualistische kneepjes (die sociaalhistorisch juist geduid zouden kunnen worden
als uitingen van kultureel raffinement). In art. Naturrecht und Humanität in der Weltpolitik noemt hij de
opgang van het romantisch-historisch denken in Duitsland grotendeels praktisch en k u ltu rh is
torisch verklaarbaar evenals de hieraan tegenover gestelde natuurrechtstheorieën in West Europa,
zonder dat het inzicht in deze gebondenheid de binding volledig opheft. Het kan slechts aanleiding
geven om vanuit het eenmaal ingenomen nationale en historische standpunt mogelijke korrekties
te overwegen, art. Naturrecht, in: Deutscher Geist 19 sq.

uitwijkbaar als smartelijk. Ligt het verleden niet voor ons open en toont
het geen universele ontwikkelingslijn, dan biedt het ook geen ethische
richtlijn. Klapt het verleden dicht, dan ook de toekomst. Dan krijgt de
fiktieve verwachting haar kans (^.6).
Ik wil het nog anders zeggen. Door de toenemende verbrokkeling
van de „Universalgeschichte” is er ook een breuk gevallen tussen de
geschiedenis en de ethiek en dat is het, wat Troeltsch met zorg vervult.
Wij zien hem in zijn laatste jaren zich opnieuw bezinnen over de weg
die van de een naar de ander zou kunnen leiden. Als het niet de weg is
van een universeel zinverstaan, noch van een universele geschiedeniskonstruktie, wat dan wel? Troeltsch’ antwoord luidt na 1920, dat deze
toegang gelegen is in de ethisch-metafysische idee van individualiteit.

De ethisch-metafysische
individualiteitsidee (2)
Deze brugfunktie van het individualiteitsbegrip hangt hiermee samen,
dat het niet alleen een historische grondkategorie is maar ook een
ethische (reeds $.3 .3). Heeft Troeltsch in zijn historische logika het in
dividuele vooral laten uitkomen als bijzondere unieke feitelijkheid (al
bleek het óók een waarde-eenheid), hij kan het ook naar voren halen in
zijn ethische logika en wel als de momentane individualisatie van het
ideële en normatieve (al is elke konkrete norm óók feitelijk bepaald). Het
individuele is tweezijdig, feitelijk en ideëel tegelijk. Het is een bijzonder
feit, dat op zijn wijze uitdrukking geeft aan en reikt naar wat algemeen
behoort te zijn. Men kan ook zeggen, het is een algemeen behoren, dat
zich in de gegeven zijnsverhoudingen konkreet verbijzondert. In deze
tweeledigheid is het historisch verledene individueel, maar eveneens
— met een praktische spits —- de in het heden gevergde ideaalvorming en
zelfs de te leggen verbinding van vroegere en huidige inspanningen. Aldus
kan de individualiteitsidee d.m .v. haar impliciete heenwijzing naar het
ideële en behoorlijke de verbindingsschakel vormen tussen geschiedenis
en waardeleer.
Rein logisch genommen vollzog sich in diesem Kapitel in der Tat der Uebergang
von der Historie zur Wertlehre, und zwar ist diese neue wissenschaftliche Region
betreten worden durch die Pforte des Individualitätsbegriffs, die allein vom
einen zum andern führen kann. Sie kann es deshalb, weil der Individualitäts
begriff nicht blosz die rein faktische Besonderheit eines jeweiligen historisch
geistigen Komplexes, sondern eben damit zugleich eine Individualisation des
Ideellen oder Sein-Sollenden bedeutet, das in jedesmal besonderer Gestalt zwar
nicht erschöpfend verwirklicht, aber erstrebt und je nach Umständen verschieden
glücklich verkörpert wird (III-192 2-201).
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In diesem neuen und tieferen Sinne der Individualität sind nun also schon im
Gewesenen Idee und Tatsächlichkeit eins; in ihm sind es beide auch und mit
noch ganz anders gesteigertem praktischen Interesse in der jeweiligen Maszstabbildung und Kultursynthese der Gegenwart; in ihm liegt schlieszlich auch die Ver
bindung der gewesenen ideellen Tendenzen mit den von der Gegenwart zu
schaffenden (III-1922-200).

De term „individualisatie” doet hier wellicht merkwaardig aan. Zij
wijst erop, dat er volgens Troeltsch achter de individualiteit van tijd en
toekomst toch iets algemeens schuilgaat en dan uiteraard niet de alge
meenheid van een kentheoretische of geschiedfilosofische geestesnorm,
die op een of andere manier geïndividualiseerd zou moeten worden, —
dat is voorbij. Waarop doelt hij dan? Wij raken hier de pointe van
Troeltsch’ konceptie. Enerzijds wil hij het „historisch individualisme”
(III-19 2 2 -2 14) tot grondidee en uitgangspunt van alle historische èn
ethische bezinning maken. Hij moet echter anderzijds — om niet in
relativisme te vervallen — b in n e n dit individualiteitsdenken toch nog
vasthouden aan iets wat algemeen en samenbindend is. Dit kan slechts
i n h e t m e ta fy s is c h e konkreet voorhanden zijn. Kortom, vanuit de his
torisch-ethische individualiteitsgedachte stoot Troeltsch wederom door
naar een metafysisch individualisme als van Leibniz, naar een m e ta fy s is c h e
i n d i v i d u a l i t e i t s i d e e d i e a ls p a r t i c i p a t i e - i d e e h e t a lg e m e n e v a s t h o u d t. Is het niet
de individualiteitsidee van Leibniz en Malebranche, waarin het individuele
gezien wordt als deel hebbend aan het universeel-goddelijke?1
H e t z g . w a a r d e r e l a ti v is m e

(3)

Deze metafysika verheldert de ethische problemen. Eensklaps wordt
duidelijk de subjektiviteit van alle waarden, maar ook haar relativiteit,
d.w.z. haar b e tr o k k e n h e id o p een o b je k tie v e g r o n d . Begrijpelijk wordt het
verstaan van vreemde waarden naast het eventuele niet-verstaan. Er
komt een klaar onderscheid tussen zedelijke waarden als waarden van de
goddelijke geest èn animale levenswaarden. Er ontstaat ruimte voor de
erkenning van sociologisch en psychologisch bepaalde verschijnselen van
vervlakking, vertroebeling en verdeeldheid in en tussen deze waarden.
1 T . fulmineert tegen het kale Cartesiaanse ik-bewustzijn, dat door de moderne westerse wijsbegeerte
en waardeleer tot uitgangspunt genomen is en waarbij de zedelijke waarden nu eens in de bewust
zijnsinhoud, dan weer in het bewustzijnssubjekt, dan weer in de relatie tussen beide gezocht worden,
waarbij zij voorts hetzij op het voelen, willen of voorstellen, hetzij op een geheel afzonderlijke
bewustzijnsfunktie betrokken worden en waarbij voortdurend getwist wordt over het subjektief dan
wel objektief karakter van deze waarden. Deze en dergelijke problemen vallen weg, zodra men
erkennen w il, dat het ik een monade is die — zij het ook in zeer verschillende graad en omvang —
het albewustzijn virtueel bevat.
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Bovenal kan de menselijke individualiteit ten volle erkend worden, nl.
als een eigenaardige expressie van de gemeenschappelijke levensgrond en
dat zowel in animaal opzicht (waar het gaat om behoeftenbevrediging)
als in zedelijk opzicht (in het vatten van de goddelijke ideeënwereld).
De metafysika rukt op. Geen historische beschouwing — zo bleek
ons — zonder metafysika. Geen ethische bezinning — zo blijkt nu —
zonder metafysika. Eerst de metafysische idee van individualiteit kan
geschiedenis en ethiek aaneenschakelen en de laatste als een historische
ethiek funderen. De historische waarden zijn individueel en relatief,
het persoonlijke ethos is dit eveneens, doch in al dit individuele en rela
tieve — dat is de gezochte schakel! — is het goddelijke en absolute
werkzaam aanwezig. Zo ontstaat er een axiologisch individualisme dat
geen relativisme is, omdat de hier bedoelde individualiteit geen pure
relativiteit is doch waarde-relativiteit, een vereniging van het bijzondere
met het algemene, van het relatieve met het absolute, een uiting van
het innerlijk kontakt met de diepste Levensbron. Vanuit de laatste
moeten de waarden en idealen telkens opnieuw geschonken en gevat,
geschapen en vernieuwd worden1 .
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1 De eerder gegeven omschrijving van het individuele als momentane individualisatie van het ideële
(Ges. Sehr. III-1922-200) is dan ook bedoeld in de zin van een individualisatie van het albewustzijn:
dit albewustzijn zou mèt zijn inhoud en wet in de afzonderlijke monadische individuen — zij het
ook op een intensief, extensief en kwalitatief zeer uiteenlopende wijze — vervat zijn (Ges. Sehr.
III-1 92 2-68^). — Dat deze individualisering niet enkel een goddelijke, maar ook een riskante
menselijke daad is, blijkt ook uit de verwijzing naar Kierkegaard: „dieses individualisierte Göttliche
(musz) nach . . . Kierkegaard erst im existentiellen Sprung und Wagnis ergriffen werden” , Ges.
Sehr. III (1922) 214, cf. art. Zufälligkeit der Geschichtswahrheiten, in: Der Leuchter 4 (1923) 42.
2 Ges. Sehr. III (1922) 211 sq. De woorden „von . . . Absolutem und Relativem” uit de voorlaatste
zin zijn toegevoegd van p. 21 3.
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Dit „waarderelativisme” (III-1922-218) betekent kort en goed, dat niet
alleen de historische logika (met haar voorstellingen van individualiteit
en ontwikkeling), doch ook de ethische logika in een monadologische
identiteitsfilosofie verankerd moet worden1 . Alle vvaardevoorstellingen
— Troeltsch kan ook platoniserend spreken over voorstellingen van de
ideeënwereld123 — zijn uiteindelijk schouwingen van eigen virtuele inhouden en idealen. Men zou in de geest van Malebranche kunnen zeggen :
ook de praktische waarden kennen wij slechts in God (III-1922-207).
Het wordt een vraag voor later (6.8), of hier niet de crux van het
historisme, de verbinding van het individuele met het universele, wordt
afgeschoven op de schouders van deze metafysika. Doch niet alleen op
metafysisch, ook op ethisch niveau schrijnt deze problematiek. Gesteld
het menselijk zedelijkheidsstreven zou alleen maar individuele gestalten
opleveren zonder een algemeen richtingsbesef, dan zou het immers — hoewel
door de motoriek van het metafysische bewogen — in de praktijk
stuurloos zijn! Het zou niet opgewassen zijn tegen de taak om de stroom
van de geschiedenis te beheersen en de maatschappij te vernieuwen.
Zo zien we Troeltsch in de laatste maanden van zijn leven nog eenmaal een
krampachtige poging doen om op basis van de nieuw gevonden ethischmetajjsische individualiteitsgedachte een weg naar het ethisch algemene en
universele terug te vinden. Ik doel hier op het posthuum verschenen
werk met de misleidende titel (zie o. j . i ): Der Historismus und seine
Uebenvindung (192 2/23)3.
De poging het relativisme te bedwingen
vanuit de formele ethiek (4)
In Ueberwindung stelt Troeltsch expliciet, dat het kardinale probleem
voor hem altijd gelegen heeft in de botsing tussen het individueel-historische denken en de normatieve fixering van algemene waarheden en
waarden. Het centrale thema van dit boek is dan ook: hoe is de ver
houding tussen de eindeloze beweeglijkheid van de historische levens1 In deze ethische logika gaat het niet speciaal om strikte zedelijkheidsbegrippen, doch in het
algemeen om voorstellingen van waarden en normen. Tegenwoordig spreekt men van deontische
logika.
2 T. verwijst voor zijn metafysika niet alleen naar Leibniz en Malebranche, doch ook graag naar
Plato’ s ideeënleer en
-gedachte, cf. art. Die Geisteswissenschaften, in: Schm. Jb. 46 (1922)
57, Ges. Schr. III (1922) 20$, 212.
3 Ik zal niet zeggen, dat deze poging in Ges. Schr. III — voorzover uit 1922 — geheel ontbreekt
(zie vervolg). Daar was T. er echter op uit, verhandelingen die nog uitgingen van de idee van een
gegeven gemeenschapsgeest annex „Universalgeschichte” , bij de eindredaktie tegenwicht te geven
en te verwortelen in de metafysische individualiteitsidee. In Ueberwindung (zo kort ik af!) kan T.
evenwel de individualiteitsidee het volle pond geven en wordt hij genoodzaakt van hieruit juist het
algemene en met name ook de ethische gemeenschapsgeest te herwinnen.

stroom èn de behoefte van de menselijke geest om deze door vaste
zedelijke normen in te dammen en zo het historisch relativisme te be
dwingen ?
Den historischen Relativismus fühlen wir schlieszlich überall in allen Gliedern . . . .
Das wirkliche Lebensproblem liegt in der Frage nach den Möglichkeiten, wie
weit eine begrifflich gesicherte und geklärte Ethik ihn bändigen und begrenzen
kann1.

Deze beteugeling heet N.B. allereerst mogelijk vanuit de apriorische
noties van het geweten, d.w.z. vanuit de formele persoonlijkheidsm oraal! Deze stelling mag waarlijk wel verbazing wekken. Zij heeft
immers — zoals duidelijk is en duidelijker nog zal worden — geen enkel
principieel steunpunt in Troeltsch’ huidige historistische denkwereld123. Zij ver
raadt echter, dat Troeltsch thans oog in oog staat met het echec van zijn
filosofie, ja met het echec van heel het duits-romantische denken en
dat hij daarom wel grijpen moet naar ideeën die hij vroeger goeddeels
zelf gehuldigd (3.5.4 ) maar t.z.t. ook weer losgelaten had. Het zijn
ideeën, die van Kant of anderszins uit de Aufklärung stammen en thans
— na het einde van het Wilhelminische tijdvak — vanuit Engeland en
Amerika Duitsland krachtig binnenstromen (natuurrechts- en demokratie
idealen, de idee van mensenrechten, een volkenbond, een universele
historie etc., 6 .1.2)3.
1 U e b e r w in d u n g 4, cf. p . 63 sq, 1 .
2 De form ele ethiek funktioneerde reeds niet m eer in zijn voorlaatste denkfase. In de oorspronkelijke
artikelen die aan de H is t o r is m u s - B a n d ten grondslag lagen (uit 19 16 -19 2 0 ) , was zij dan ook praktisch
geheel uit het gezichtsveld verdwenen (slechts eenmaal heeft T . er nog zijdelings op gezinspeeld,
Ges. Sehr. III-19 18 -7 9 /8 0 , cf. III-19 2 2 -2 0 3 noot). Ik w eet het, dit is een a rg u m e n tu m e s ile n t io .
T och biedt het in zoverre houvast, dat de H is t o r is m u s -B a n d — gelet op zijn problem atiek — evenzeer
reden had om de form ele ethiek ter sprake te brengen als U e b e r w in d u n g . D it blijkt bovendien uit de
toevoegingen over form ele ethiek, die T . in 19 2 2 a ls n o g in zijn H is t o r is m u s -B a n d heeft aangebracht:
p. 17 6 , 196 sqq, 20 3, 706. Voorts is het opm erkelijk, dat Troeltsch in de genoemde oorspronkelijke
artikelen de waarden en ideeën van de geschiedenisfilosofie zonder m eer placht aan te duiden als
„idealen” (alsof zij het een en het al waren) en dat hij ze naderhand gaat herschrijven als „kultuuridealen” (kennelijk om daarnaast ruim te te maken voor form ele persoonlijkheidsidealen), cf. Ges.
Sehr. III (19 2 2 ) 17 ^ / 17 6 . Tenslotte is ook de term inologische verschuiving van „nieuwe k u lt u u r synthese” ( H is t o r is m u s -B a n d ) naar „nieuwe e th is c h e synthese” ( U e b e r w in d u n g ) veelzeggend (zie vervolg).
3 In art. N a t u r r e c h t u n d H u m a n itä t in d e r W e lt p o lit ik (in: Deutscher Geist und Westeuropa) trekt T.
een scherpe tegenstelling tussen de duits-romantische en westeuropees-demokratisch-rationalis
tische mensheids-, gemeenschaps- en ontwikkelingsideeën (15 ). Hij legt de historische en sociale
wortels bloot, die deze ideeën binnen zo verschillende situaties hebben doen uiteengroeien (19 sq).
Toch gaan deze opvattingen z.i. gezamenlijk terug op de ideeën van menselijke autonomie en
rationele kritiek ( 19 ) , zodat de tegenstelling niet geheel onoverbrugbaar lijkt. Een korrektie van
het duitse denken met westeuropese ideeën schijnt dringend geboden. Vanuit geschiedkundig en
ethisch oogpunt blijkt nl., dat het romantische denken de universeelhistorische beschouwing op den
duur heeft versplinterd in overtrokken nationalisme, skepticisme, in specialistische en kontemplatieve houdingen. „Demgegenüber aber bedarf es einer Rückkehr zu universalgeschichtlichem Denken
und Lebensgefühl” (2 2 ). Terugkeer tot de algemene historie is nodig en dus ook terugkeer tot een
omvattend mensheidsideaal, tot „die aus Naturrecht und Humanitätsidee hervorgegangenen Ent
wicklungen. Sie werden und müssen ihre Rolle spielen in dem Ideal einer zukünftigen Kultur
synthese” (23). Ook de ideeën van de zg. mensenrechten, de westerse demokratie, een volkenbond
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Hoe dit ook zij, in elk geval kan de formele persoonlijkheidsethiek
op zich ter beteugeling van het historisch relativisme worden ingezet,
omdat zij uitgaat van formele normen, d.w.z. van normen die ten diepste
niet tijdgebonden zijn, die rechtstreeks voortvloeien uit het algemene
wezen van het zedelijke bewustzijn en geweten en die het zedelijk
handelen richten op het zuiver formele doel van de zelfschepping van de
vrije persoonlijkheid: het zich in innerlijke koncentratie en autonome
zelfbepaling onafhankelijk maken van de kausale impulsen en lotsbewegingen van de natuur.
Uit deze gewetens- en persoonlijkheidsmoraal — zo heet het — zijn
niet alleen de zedelijke verplichtingen tegenover zichzelf (waarachtig
heid, karaktervastheid e.d.) en tegenover de ander als persoon (in
rechtvaardigheid, hoogachting, goedheid enz.) af te leiden, doch ook de
gemeenschapsverplichtingen (solidariteit e.d.). Deze vloeien voort uit het
persoonlijkheidskarakter van de menselijke leefverbanden welke eveneens
— in de onderlinge verbinding en opoffering der leden — zich van de
natuurlijke tot de morele orde verheffen in dier voege, dat hier het
formeel-ethische doel aan een konkrete kulturele bearbeidingsstof ver
kleefd blijft. Ook bij deze persoonlijkheidsrerfcanden doen zich wederkerigheidsverhoudingen voor met soortgelijke (hoewel nog moeilijker
uitvoerbare) verplichtingen van gerechtigheid, respekt, verantwoor
delijkheidsgevoel en wat dies meer zij. Deze verhoudingen en ver
plichtingen akkumuleren dan in het mensheidsideaal, het ideaal van
volkeren die als zedelijke gemeenschappen zich allen aangesloten hebben
tot de eenheid van de mensengemeenschap niet als biologische soort
doch als morele o rde: het ideaal van universele humaniteit.
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e.d., die in de duits-romantische autonomie- en gemeenschapsopvattingen niet tot haar recht kwa
men (ook niet bij T. zélf: zie art. Privatmoral und Staatsmoral (191 6) in: Deutscher Geist 147 !), zou
den in het duitse denken moeten worden opgenomen (24 sq, vgl. 00k Ges. Sehr. III (1922) i o i ,
Ueberwindung 99). Hoe deze verbinding voltrokken dient te worden, weet Troeltsch niet. Des
niettemin heeft hij het gevoel met de Romantiek op een dood spoor te staan. „W er leben will — und
unser Volk will leben — wird . . . die deutschen Traditionen . . . in neue Berührung mit den groszen
Weltbewegungen bringen müssen ” (26). Vandaar zijn (overigens mislukkende) poging met de
formele ethiek uit de impasse te geraken.
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innerhalb der Nationen die einzelnen Gesellschaftsgruppen . . . . Das sind alles
notwendige Folgerungen aus dem formalen moralischen Grundgedanken, wenn
er einmal bis in das Letzte seiner Konsequenzen getrieben werden soll. Dement
sprechend kehren diese Lehren auch in allen Ethiken wieder als Lehren von der
Humanität, der Menschenliebe, der internationalen Gerechtigkeit, der Menschen
rechte und des Fortschrittes1.

Laat de turbulente stroom van het historisch leven zich nu indammen en
kanaliseren door de formele ethiek? Troeltsch erkent, dat dit nooit
deßnitief en volledig het geval kan zijn. Deze ethiek mag dan tijdloos geldig
en bovenhistorisch zijn12, een vaste begrenzing brengt zij niet aan, daar ze
zich in geen enkele kulturele kontekst zuiver laat doorvoeren. Ja haar
verwezenlijking is niet alleen praktisch maar ook principieel onuitvoer
baar, omdat zij immers bestaat in een emancipatiestrijd tegen de natuur,
in vrijheid als permanente zelfbevrijding, zelfbevestiging, zelfschepping.
Haar voltooiing zou dus de strijdloze, ergo vrijheidsloze noodzaak
van goedheid en redelijkheid zijn, iets onvoorstelbaars en onmogelijks.
Hier komt bij, dat de natuurlijke driften en behoeften zozeer in de
menselijke konstitutie en haar aardse existentie geïnkorporeerd zijn, dat
zij ook uit dien hoofde niet uit te delgen, slechts in de verantwoordelijke
bereidheid tot steeds nieuwe kompromissen te beheersen zijn.
Unter diesen Umständen bleibt für die Verwirklichung der moralischen Humani
tätsidee überhaupt keine Hoffnung übrig, den Strom des geschichtlichen Lebens
endgültig und vollständig durch zeitlos gültige, überhistorische Moralität ein
zudämmen und zu kanalisieren. Es bleibt in alle Ewigkeit der Kampf und immer
neuer Kampf das Los des Moralischen auf Erden. Der Mensch ist und bleibt
Naturwesen und Vernunftwesen zugleich. Der Ausgleich kann nur in einem
immer neuen Kompromisz bestehen3.

Staan de zaken zo, dan is de begrenzing van de geschiedenis vanuit de
persoonlijkheidsmoraai en humaniteitsidee een daad die naar gelang van
de omstandigheden verschillend uitvalt, een daad die de absolute normen
naar beste weten (doch dat betekent reeds historisch-relatief!) toepast
en verwerkelijkt, kortom een daad die de levensstroom niet dan voorbij
gaand bedwingt. Wel kan ze hiermee enige vooruitgang boeken; ook
zo krijgen wij echter geen absoluut houvast, hooguit een richtsnoer in
handen.
Der historische Relativismus kann und musz von hier aus eingedämmt werden . . . .
Aber der eindämmende Akt selbst ist jedesmal ein nach Lage und Umständen,
Entwicklungsreife und Lebensschwierigkeit verschiedener. Er ist ein relativer
1 Ueberwindung 9, 10, 13 , 14.
2 Ueberwindung 18, 2 1, 27.
3 Ueberwindung 18 sq.

A k t , d e r a b s o lu te N o r m e n n u r n a c h M ö g lic h k e it v e r w ir k lic h t u n d s e in e e ig e n e
A b s o l u t h e i t n u r a ls E n t s c h e id u n g d e s p e r s ö n l i c h e n
in s ic h tr ä g t . . . .

G e w is s e n s u n d E n ts c h lu s s e s

ln d ie s e r H in s ic h t is t s e h r w o h l e in F o r t s c h r it t d e r M e n s c h h e it

s o w o h l m ö g l i c h a ls g e f o r d e r t . E s l i e g t a l s o a l l e r d i n g s d a r i n e i n M o m e n t g r u n d 
s ä tz lic h e r B e g re n z u n g

und

R ic h tu n g s b e s tim m th e it, a b e r k e in

z e itlo s e s ,

im m e r

g ü ltig e s , a b s tra k te s P r o g r a m m 1 .

De poging het relativisme te bedwingen
vanuit de kultuurhistorische ethiek (^)
Troeltsch is van oordeel, dat de formele ethiek eerst in bond met de
kultuurhistorische ethiek de geschiedenis toereikend kan begrenzen12.
Deze kultuurhistorische ethiek is echter nog slechts een schamele rest
van Troeltsch’ vroegere opvattingen. Ondanks de boven gememoreerde
formeel-ethische mensheidsidee komt de eigenlijke „Universalgeschichte”
niet eens meer ter sprake. De geschiedfilosofische fundering beperkt
zich van meet aan tot de a posteriori konstruerende kennis aangaande
het europeïsme en zijn vooronderstellingen, geschiedenis en lot. Inzicht
is nodig in de onbewuste, natuurlijke (geografische en biologische)
onderstellingen van ons leven3, voorts ook in de interne richtingsdynamiek van de europese geschiedenis en tenslotte in het samenspel
van noodzakelijke en toevallige kultuurelementen, zoals dat zich binnen
de geschiedenis onvermijdelijk voordoet.
Hiermee zijn de lijnen uitgezet waarbinnen de kuituur- en maat
schappijvernieuwing zal moeten worden nagestreefd. Zij geven aan, dat
een dergelijke vernieuwing altijd sterk konstruktief en kontingent, subjektief en feitelijk bepaald zal zijn. Voorzover er al sprake is van een
noodzakelijke ideële richtingsdynamiek, een „innere Logik” van de ge
schiedenis, blijkt deze beperkt en met het toevallige verstrengeld te zijn.
1 Ueberwindung 2 o, vgl. reeds 3.2 .2 , 3.^.4.
2 Hij betuttelt dan ook Kant, die naar analogie van zijn transcendentele logika met een transcendentele ethiek heeft willen volstaan, Ueberwindung 7. De gezochte verbinding ligt hierin, dat de
persoonlijkheidsmoraal, formeel als zij is, een ideële stof behoeft, konkrete kulturele doelstellingen
voor haar handelen en dat omgekeerd deze kulturele waarden en goederen zich eerst verwerkelijken
vanuit de morele gezindheid van de vrije persoonlijkheid. Hiermee is uiteraard hun onderling verschil
t.o .v. de geschiedenis niet uitgewist. De formele ethiek verheft zich in het tijdloos geldige, de
goederenethiek begeeft zich in het historisch individuele, de e.g. individualiseert zich eerst en
slechts in haar toepassing, de laatste van meet aan en grondig. Hiermee hangt samen, dat ook de
verhoudingen van zedelijke bovenbouw tot natuurlijke onderbouw bij beide verschillend zijn: in
het eerste geval de principiële tegenstelling van zedelijke plicht tot natuurlijke neiging, in het andere
geval de graduele ethische verheffing van huwelijk en opvoeding, van ekonomie en techniek, van
recht en staat, als ook de dienovereenkomstige ontluiking van wetenschap, kunst en religie vanuit
allerlei bijzondere natuurlijke zorgen en behoeften (lust, nood, dwang, nieuwsgierigheid, fantasie
en vrees; zie de zes kultuursferen uit 2.3. j en vgl. Ges. Schr. UI 180 sq). De kulturele idealen blijven
met deze natuurlijke gegevenheden verbonden, vandaar hun individueel, relatief-historisch karakter.
3 Cf. Ges. Schr. III (1922) 163:.
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De gedachte van het „Schicksal” dringt meer en meer naar voren1 .
Wijsbegeerte en wetenschap wijzen eerder het praktische kader aan
waarin de nieuwe synthese zich heeft te voegen dan eengeschiedhlosofisch
perspektief.
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Inzicht in de vooraf gegeven kultuurkonstellatie is derhalve bij elke
synthese onmisbaar. Voorts moet dit voorhanden kultuursysteem ge
reinigd worden van overtollige ballast en gekoncentreerd in een bepaalde
waarde die centraal zal staan. De overige kultuurwaarden dienen ver
volgens rondom deze kern verenigd te worden. Tenslotte moet zulk een
nieuw systeem met de formele ethiek tot wederzijdse begrenzing en
fundering verbonden worden. De konkrete uitwerking hangt ten diepste
af van de persoonlijke indruk, het eigen geweten, de innerlijke geloofs
ervaring. De laatste verantwoordelijkheid is een individuele beslissing.
Ist a b e r d ie s e E in s ic h t e r l a n g t , s o m u s z d a s g e w o r d e n e S y s t e m g e r e i n i g t , k o n z e n 
t r i e r t , e n t la s t e t u n d g e r ic h t e t w e r d e n . E s g ilt d ie R ic h t u n g z u b e s t im m e n d u r c h
F ie r a u s h e b u n g
ü b r ig e n . . . .

des

z e n tr a le n

W e rte s

und

d u rch

An-

und

E in g lie d e r u n g

der

E n t s c h e id e n d is t a u c h h ie r w ie b e i d e r A n w e n d u n g d e r G e w i s s e n s 

m o ra l a u f d ie v e r w ic k e lt e n

W ir k lic h k e its v e r h ä ltn is s e d ie s c h ö p fe r is c h e T a t u n d

d as v e r a n t w o r t u n g s b e r e it e G e w is s e n . D a s p e r s ö n lic h e u n d in d iv id u e lle G e w is s e n
is t e s a u c h , d a s d a s S y s t e m

d e r K u ltu r w e r te

m it d e m

d e r G e w is s e n s m o r a l v e r 

b in d e t , e in e s d u r c h d a s a n d e r e b e g r ü n d e t u n d v e r s t ä r k t , z u g le ic h e in e s d u r c h d a s
a n d e r e b e d in g t u n d b e g r e n z t . . . .

A u c h h ie r s te h t es s o , d a sz z u le tz t d e r G la u b e

e n ts c h e id e t u n d d e r G la u b e r e c h t fe r t ig t 3 .

Zo is de kultuurethiek voor het grootste gedeelte aangewezen op de
subjektieve, zij het ook takt- en gewetensvolle daad van de scheppende
persoonlijkheid, gegrond in de zedelijke wil tot kulturele hervorming
en in de intuïtieve evidentie van een religieus-metafysisch geloof. De
lichtende lijn van een ideële grondontwikkeling is tot een minimum ge
1 Ueberwindung 37, 38, 39, 4 1, 76, 78, 105:.
2 Ueberwindung 39.
3 Ueberwindung 39 sq.

reduceerd, door de lotsgedachte overschaduwd1 . Formele en historische
ethiek moeten elkaar op de been houden en zo het relativisme weer
staan, doch de historische ethiek heeft nog amper historisch bestand2 en
de formele ethiek houdt — bij nadere beschouwing — überhaupt geen
stand.
De historisering van de formele ethiek (6)
Wat is per saldo de bijdrage van de formele ethiek in de vormgeving van
het leven? Een ogenblik lijkt het, alsof zij vanuit een boventijdelijk en
algemeen geacht persoonlijkheidsideaal bij machte is de gedesoriënteerde
kultuurethiek tot op zekere hoogte een vaste horizont te hergeven. Als
Troeltsch echter het rag van zijn formele en materiële ethiek zorgvuldig
heeft uitgesponnen, dan verscheurt hij tenslotte eigenhandig het centrale
aanhechtingspunt door — in een felle historische intuïtie — de per
soonlijkheidsidee (dit universele uitgangspunt van de formele plichtenleer,
deze universele inhoud van de kultuurethiek) plotseling om te dopen tot
een westers geloof, het beschavingslot van Europa, onze en enkel onze waarheidl
D i e I d e e d e r P e r s ö n l i c h k e i t , d ie a ls F r e i h e i t in d e r G e w i s s e n s m o r a l , a ls S a c h g e h a lt in d e r G ü t e r m o r a l a lle s b e s t im m t , is t s e l b e r e i n a b e n d lä n d is c h e r G la u b e ,
d e n d e r f e r n e O s t e n in d ie s e r W e is e n ic h t k e n n t u n d d e r v o r a lle m u n s e r i n d iv i
d u e lle s S c h ic k s a l d e s E u r o p ä e r t u m s is 3 .

In het denken van Troeltsch — dat mag wel de konklusie zijn — is geen
1 De onbewuste en spontane kultuurvemieuwingen, die zich in voor-modeme tijden zonder enig
wijsgerig-wetenschappelijk inzicht voltrokken hebben, noemt T. thans zonder meer „schicksalsartige Synthesen”, Ueberwindung 38.
2 Wij zullen nog zien, dat het vraagstuk van de koncentratie en aaneensluiting van de kulturele
elementen in een centrale waarde door T. bij voorbaat t.g.v. de religieus-metafysische waarde wordt
beslist.
3 Ueberwindung 4 1, cf. 83. Duidelijk is wel, dat de reïntroduktie van de formele ethiek een dubbel
zinnige persoonlijkheidsidee heeft doen ontstaan: in de zin van de formele autonome vrijheid èn in
de zin van de konkrete inhoud van de kuituur- en geestesontplooiing. De een is van transcendenteelidealistische (0.2.7), de ander van romantisch-idealistische komaf (0.3.3). Haar verbinding is in
zover niet tegenstrijdig, dat ze beide teruggaan op de renaissancistisch-humanistische idee van de
mens als vrije autonome zelfschepping en zelfbepaling. — Deze idee staat op de bodem van het
westerse Christendom, zegt T. elders (Ueberwindung 77, zie reeds Ges. Schr. I 978). Vgl. daartoe
mijn opm. over de verhouding van christelijke en renaissancistische vrijheids- en scheppingsidee
(0 .2 .1). Dat T. in de christelijke en humanistische persoonlijkheidsopvatting meer kontinuïteit dan
kortsluiting ziet, hangt samen met zijn historistische totaalbenadering van het Christendom, waarin
de vroegchristelijke, oudkerkelijke, middeleeuwse, reformatorische en neoprotestantse geloofsverwerkingen alle legitieme expressies kunnen heten van de christelijke geest. In het neoprotestantisme acht hij het humaan-autonome denken en de christelijke vrijheidsgedachte terecht verbonden:
theonomie en autonomie zijn één. — In hun autoritatieve kritiek op Troeltsch’ wezensbepalingen
van Christendom, kerk, Lutheranisme, Calvinisme enz. hebben protestantse theologen en historici
i.h.a. dit historistisch uitgangspunt van zijn benadering veel te weinig verdiskonteerd; cf. K. Holl,
Luther 106. J. Severijn, art. Ernst Troeltsch over de betekenis van het Calvinisme, in: A .R .S . (3-mndl.) 1
(1927) i sqq, heeft inderdaad oog voor het eigene van deze benaderingswijze, ook al deelt hij haar
niet.
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ruimte meer voor een formele moraal. Dat Troeltsch zich steeds of
geheel aan deze konklusie gewonnen heeft gegeven, zal ik niet beweren.
Hij kan het zich eenvoudig niet permitteren de strohalm van de formele
ethiek los te laten. Voorzover zij dan toch tenminste een reeks „formele”
gemeenschapskenmerken van de europese geest aan het licht schijnt te
brengen, wordt ze hem zo ongeveer tot een formele-ethiek-op-historische-basis (wat deze dan ook mag zijn), een „Gewissensmoral . . . für
uns Europäer”, zwevend pendant van een „Kulturethik . .. für uns
Europäer”1 .

De ethisch-mctajysische individualiteitsgedachte
cn de overmachtige levensstroom (7)
Nog dubieuzer wordt dit resultaat, als wij bedenken, dat in feite ook het
europeïsme als historisch-ethische gemeenschapsbasis Troeltsch reeds
enige jaren bezig is te ontzinken en hem dus weinig of geen houvast meer
kan bieden. Zag Troeltsch voorheen de individuele vormgeving van het
ethos in de grond gemotiveerd, gedragen en gelegitimeerd door een
brede algemene ideeën-evolutie, thans trekt hij haar laatste draag- en
rechtvaardigingsgrond eigenlijk geheel samen in de individuele inspraak
van het geweten zelf. Hoe men de formele en kulturele zedelijkheidsbeginselen ook mag verdedigen of hinderen, in elk geval berust haar
uitwerking, verbinding en toepassing op de weerbarstige kontingente
levenssituatie ten diepste op een persoonlijke beslissingsdaad (Kierkegaards
„Sprung”)!
D ie s e L ö s u n g d e r A u fg a b e ( s e il : d e r D ä m m u n g u n d G e s t a ltu n g d e s h is to r is c h e n
L e b e n s s t r o m e s ) ( is t) je d e s m a l e in e
e in e

A nw endung

eben

d ie s e r

V e rk n ü p fu n g

v e rk n ü p fte n

v e r s c h ie d e n e r

P r in z ip ie n

w e n d ig k e ite n d e s n a tü r lic h -s in n lic h e n V e r la u fe s . . . .
K a m p f-

und

A r b e it s c h a r a k t e r

d ie s e r

L ö su n g

P r in z ip ie n

a u f T atsa ch en

und

und
N o t

D a r in is t d e r u n a u s tilg b a r e

b e g rü n d e t,

d a m it

der

g le ic h e

C h a r a k t e r fü r d ie E t h ik ü b e r h a u p t g e g e b e n , ih r . . . K o m p r o m is z - u n d I n d iv id u a li
t ä t s c h a r a k t e r . In d i e s e m

K o m p r o m is z s te c k t —

b lo s z e A b fin d u n g m it d e n V e r w ic k e lt h e it e n

re c h t v e rsta n d e n —

des L eb en s.

Gehalt, der metaphysische Individualitätscharakter

a lle r p e r s ö n lic h e n

s c h e id u n g u n d a lle r S y n th e s e v o n K u lt u r w e r t e n z u e in e m

m e h r a ls d i e

Es liegt darin ein tieferer
G e w is s e n s e n t

G a n z e n 12 .

N u r d a s B e w e i s m i t t e l f ü r d ie R i c h t i g k e i t d e r e ig e n e n P o s it io n is t e in e d e r a r t ig
in d iv id u e lle Z u r e c h t le g u n g u n d d a ra u s e n t s p r in g e n d e G e w is z h e it 3 .

1 Ueberwindung 41 sq. In art. Die Zufälligkeit der Geschichtswahrheiten (Der Leuchter 1923), een
levendige samenvatting van de betrokken artt. in Ueberwindung, is de formele gewetensmoraal
eigenlijk geheel losgelaten t.g.v. een kultuurhistorische ethiek op individuele grondslag, zie: p. 39.
2 Ueberwindung 43 (kursivering door mij, J.K L ).
3 Ueberwindung 48. —- Voor de verwantschap met Kierkegaards individualisme zie art. Die Zufälligkeit
der Geschichtswahrheiten, in: Der Leuchter 4 (1923) 42 en Ges. Sehr. III (1922) 214.
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De ethische synthese is een scheppend drie-enig kompromis van gewetensmoraal, kultuurethiek en momentane situatie1 en als zodanig individueel
van aard12. De scheppende synthese vindt haar uitgangspunt, zekerheid en
laatste verantwoordelijkheid in de wortelexistentie van de individuele
geschiedenishervormer. Daarmee raken wij de metafysische kern van
deze nieuwe ethiek en springt de overeenstemming van Ueberwindung met
de monadologische eindbewerking van de Historismus-Band naar voren.
Alles draait om „der Sinn des ethisch-metaphysischen Individualitäts
gedankens, wie er hier in der Kombination der Gewissensmoral und der
Kulturwerte mit dem Gedanken des auf die jeweilige Lage eingestellten
schöpferischen Kompromisses vertreten worden ist”3.
In Ueberwindung wordt duidelijk, hoezeer de problematiek van dit
individualisme Troeltsch in het vlees snijdt. Amper heeft hij vastgesteld,
dat vanuit de gekombineerde inzet van formele en kulturele ethiek de
geschiedenis gekanaliseerd moet kunnen worden, of hij retireert alweer.
Wat immers vermag deze inzet, deze synthese — ondanks de objektiviteit van haar metafysisch noodzakelijkheidsgevoel en de gefundeerdheid
van haar historisch-ethische en praktisch-technische overwegingen — als
individuele subjektieve synthesedaad tegenover de kolossale levens
stroom? Deze kan slechts beheerst en gevormd worden door massaovertuigingen en gemeenschapszin, door leiderschap, gezag en traditie.
Zullen skepsis en relativisme met sukses weerstaan worden, dan moet
het nieuwe individualisme coûte que coûte zich weten om te zetten in
een „Ueberindividualismus”4 van de gemeenschapsgeest.
S k e p s is u n d

...

R e la tiv is m u s . . .

s in d n u r e in e s c h e in b a r n o t w e n d ig e F o lg e d e r

m o d e r n e n g e is t ig e n Z u s t ä n d e u n d d e s H is t o r is m u s . S ie k ö n n e n v o n d e r E t h ik h e r
u n d v o n d e n a u s d e r H is t o r ie s e lb s t a u fta u c h e n d e n id e e lle n K r ä ft e n h e r , d ie s ic h

1 Ueberwindung 43, 47, 56, 40. — Omdat in Ueberwindung tevens de formele zedelijkheid omsloten
moet worden, gewaagt T. hier niet van „nieuwe kultuursynthese” (Ges. Schr. III), doch van „nieuwe
ethische synthese” , bijv. Ueberwindung $8, 59. — Terecht merkt A. Troost op, dat „situatie” in de
moderne ethiek meer inhoudt dan de gebruikelijke „circumstantiae” en dat dit meerdere duidelijke
wordt uit de wijze waarop de situatie-idee fungeert in een bepaald gedachten-klimaat, cf. Casuïstiek
en situatie-ethiek 248. Het is nl. dat gedachten-klimaat waarin de zedelijke autonomie van de persoon
gehandhaafd wordt, doch de omstandigheden hiertegenover worden gesteld als een aktuele kontingente determinant van de individuele zedelijke beslissing. Dit is bij T. reeds het geval, hoewel
„situatie” (Überwindung 40) bij hem nog geen geijkte term is.
2 Überwindung 57 sqq, 40, 43 sq, 47 sqq.
3 Ueberwindung 47. Dit ethisch-metajysisch individualisme is de sleutel tot het verstaan van de ethische
problematiek van Ueberwindung. Het verklaart, waarom T. zijn grondkonceptie thans gaat afschermen
tegen het (eveneens individualistische doch atomistische) liberalisme èn tegen de massieve monistische
gemeenschapsideologie van de Romantiek (resp. 45-49 en 49 -51, cf. art. Zujalligkeit der Geschichtswahrheiteny in: Der Leuchter 1923, p. 60). Het verklaart vooral, waarom het relativisme zo’n akuut
gevaar is en de kern van alle ethische problemen gelegd wordt in de verwekking van de „Gemeingeist”
(51-6 0, m.n. 57)! Deze is nl. niet zonder meer aanwezig, noch als vanzelfsprekend resultaat van
egoïstische inspanningen (liberalisme), noch als gegeven uitganspunt van zedelijkheid en kuituur
(romanticisme) en desondanks is hij (tegenover het relativisme) onmisbaar (43-45).
4 Ueberwindung 5 1.
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De pluralistische maatschappij en haar
natuurlijke ontstaanshasis (8)
De ethisch-metafysische individualiteitsidee impliceert niet, dat de
menselijke samenleving slechts een disparate opeenhoping van individuele
meningen is zonder enige saamhorigheid of gemeenschapsbesef. Er zijn
ongetwijfeld kontinuïteiten in de geschiedenis, samenhangen in de
kuituur. De vraag is maar, vanwaar deze samenhangen en kontinuïteiten
komen en hoevèr zij reiken. De nieuwe individualiteitsidee houdt in,
dat zij niet voortkomen uit de mystieke ontplooiingskracht van een
apriori te onderstellen totaalgeest. Er is dan ook geen grond om aan
te nemen, dat de geschiedenis integrale levensgemeenschappen zou op
leveren of vroeger ooit zou hebben opgeleverd12. Troeltsch is wars van
alle monistische gemeenschapstheorieën. Slechts een pluralistische maat
schappijopvatting doet z.i. recht aan de veelheid van levenskringen waarin
de mens verkeert en die elk hun eigen streven, hun eigen gehalte, hun
eigen bijzondere gemeenschapsgeest bezitten.
W i r l e b e n . . . v o n v o r n h e r e i n n i c h t in e i n e m m o n i s t i s c h e n , e i n h e i t l i c h e n K r e i s e ,
so n d ern
e t h is c h e n

in

e in e r

M eh rzah l v o n

G e m e in g e is t

hat

....

K r e is e n ,
S ie

d eren

können

gar

je d e r
n ic h t

e in z e ln e r e in e n
zu

e in e r

e ig e n e n

G e m e in s c h a ft

ü b e r h a u p t z u s a m m e n g e d a c h t w e r d e n u n d d i e s e r d a n n a ls Id e a l e in g e m e in s a m e r
G e is te s g e h a lt u n t e r le g t w e r d e n 3 .
I m a l l g e m e i n e n b l e i b t e s d a b e i , d a s z w i r in v e r s c h i e d e n e n , l e t z l i c h k o n z e n t r i s c h e n
G e m e in s c h a lts k r e is e n le b e n , d e r e n je d e r s e in e n b e s o n d e r e n g e is tig e n G e h a lt h a t.
D ie s e r G e h a lt is t d u r c h d ie

N a tu r d e r b e tre ffe n d e n

K r e is e g e s e tz t u n d im

a ll -

1 Ueberwindung 44 sq. In ditzelfde ethische grondprobleem kulmineert art. Zufälligkeit der Geschichts
wahrheiten, in : Der Leuchter 4 ( 1 9 2 3 ) 4 7 .
2 Niet alleen een rijpe, sterk gedifferentieerde samenleving als de moderne westerse beschaving is
innerlijk gespleten, doch ook de middeleeuwse kuituur was reeds vol spanningen en konflikten,
Ueberwindung 5 1, 38; Die Sozialphilosophie des Christentums 32 sq. Het romantische schema van
„Gemeinschaft-Gesellschaft” (Tönnies, cf. 5.6.7) verwerpt T. thans, Ueberwindung 45 sq, 50 sq.
3 Ueberwindung 52 sq.
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g e m e in e n lä n g s t n ic h t s o p r o b le m a t is c h , w ie d a s d ie g e q u ä lt e m o d e r n e S e e le
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m e in t.
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s ic h
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s ie

zu n äch st

zu

u n v e r w ir r t

n e b e n e in a n d e r g e lt e n z u la s s e n . . . . '

Waaruit ontstaan dan deze bijzondere gemeenschappen annex gemeen
schapsgeesten? Zij stijgen op uit natuurlijke groepsverbondenheden, die zich
vormen en vormden vanuit gezamenlijke belangen of onder druk en in
gevaar. Zulke natuurlijke saamhorigheidsgevoelens zijn overal voor
handen en weten zich ook binnen de kuituur te handhaven. Door allerlei
vormen van intern gezag en traditie kunnen zij zich op geestelijk niveau
bevestigen en de verschillende kultuursferen stuk voor stuk de benodigde
samenbinding geven.
V on

den

m e is t z ie m lic h

e in d e u tig e n

m a te r ie lle n

In te re s se n

und

in

M o m e n te n

w ir k lic h e r u n d v e r m e in t lic h e r G e fa h r w a c h s e n d ie G r u p p e n z u G e m e in g e is te r n
z u s a m m e n w i e n u r j e i n d e r p r i m i t i v s t e n U r z e i t 12 .

Een loutere koördinatie van gemeenschapskringen en -waarden acht
Troeltsch echter niet voldoende om de historische stroom in zijn totale
omvang in te dammen. Nodig is uiteindelijk, dat de verschillende gekoördineerde kringen als koncentrisch begrepen worden. Zij moeten hoe
dan ook verbonden worden in een centrale levenssfeer. Hier nu wijst
Troeltsch de religieus-metafysische sfeer aan als het middelpunt van
waaruit de anders geaarde kultuurkringen moeten worden samen
getrokken en opnieuw bezield.
1 Ueberwindung £4 sq.
2 Ueberwindung 54. — Voor de westerse kuituur somt T. — voortschrijdend van het algemene naar
het meer bijzondere (zoals het heet) — een negental gemeenschapskringen op, die z.i. alle een
verschillende geestelijke inhoud zouden hebben. „Die Praxis des Lebens . . . zeigt . . . eine Vielzahl
von Gemeingeistern oder Gemeinschaftskreisen mit jedesmal andersartigen geistigen Grundlagen.
In grober Aufzählung, vom Allgemeinsten zum Besonderen fortschreitend, sind es folgende: 1. die
Menschheit, 2. der abenländische Kulturkreis, 3. die Nation, 4. die soziale Klasse, g. die Familie,
6. die freien Zweckassoziationen, 7. die engeren Sympathie- und Freundschaftskreise, 8. die
Glaubensgemeinschaften der Kirchen oder Denominationen, 9. die freien Geistesgemeinschaften
oder Schulen des Gedankens. Jede hat einen anderen geistigen Gehalt. Sie können gar nicht zu
einer Gemeinschaft überhaupt zusammengedacht werden und dieser dann als Ideal ein gemeinsamer
Geistesgehalt unterlegt werden” ( Ueberwindung £3). — Duidelijk is hier de romantische gemeenschapsleer prijsgegeven, volgens welke de kleinere levengemeenschappen zich individueel en
organisch zouden aaneensluiten en invoegen in groter kuituur- of universeelhistorisch mensheidsverband, dat dan de totale menselijke geestesrijkdom in konkreto zou vertonen. In plaats van dit
alles heeft T. de neiging om — vermoedelijk nog aanleunend tegen de formele ethiek — de om
vattender kringen alsmaar abstrakter en inhoudlozer te maken, terwijl er uitzicht blijft op zoiets
als een algemene formele mensheidsethiek met begrippen van humaniteit en solidariteit. „Man
wird für die allgemeinste Gemeinschaft, die Menschheitsgemeinschaft, nur gegenseitiges Ver
ständnis und Toleranz und ein Gefühl letzter menschlicher Verbundenheit ohne sehr bestimmten
Inhalt fordern dürfen” etc. ( Ueberwindung gg). — Naast deze tendens laat er zich echter een andere
onderscheiden, die samenhangt (zoals verderop zal blijken) met de ethisch-metafysische individualiteitsgedachte. Daarbij is niet meer sprake van zulk een logische processus van het abstrakt algemene
naar het konkreet bijzondere, ook niet van een wisselvallige koördinatie van kringen (die elkaar deels
zouden omvatten, deels snijden, art. Die Zufilligkeit der Geschichtswahrbeiten, in: Der Leuchter 1923,
p. £ i), doch van aktieve koncentratiel Zie het vervolg van de tekst.
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g r e if e n , so w e r d e n w i r n u n fr e ilic h a u f d a s m e t a p h y s is c h e u n d r e lig iö s e E le m e n t
g e w i e s e n , v o n d e m a u s a lle in e in e V e r b in d u n g u n d Z u s a m m e n W ö lb u n g e r f o lg e n
kann1.

De religieus-metafysische wortelverbinding.
De kommunikatiedrang van de
individuele grondovertuiging (9)
De moeilijkheid is evenwel, dat hier nu juist de open wonde van heel de
westerse kuituur gelegen is. Op zich mogen de overige gemeenschaps
kringen veelal nog een klaar gehalte en zekere vastigheid bieden, doch
in de religieus-metafysische sfeer is deze zoek. Hier neemt de anarchie
der waarden hand over hand toe. Hoe zullen uitgerekend vanuit dit
punt de zedelijke inzichten zich kunnen integreren? Hoe zullen de
religieus-metafysische krachten uit een chaotische geschiedenis ooit een
ethische kosmos tevoorschijn toveren, als juist in haar eigen midden de
grootste chaos heerst? Hier staan wij voor de meest centrale vraag van de
ethiek12.
D i e s e r G e h a lt ( s e i l : d e r v e r s c h ie d e n e n G e m e in s c h a f t s k r e is e n ) is t d u r c h d ie N a t u r
d e r b e t r e ffe n d e n K r e is e g e s e t z t u n d im a llg e m e in e n lä n g s t n ic h t s o p r o b le m a t is c h ,
w ie

d as d ie g e q u ä lt e

m o d ern e

S e e le

z u e m p fin d e n

m e in t.

M an

m u sz s ic h

e n t s c h lie s z e n s ie z u n ä c h s t u n v e r w ir r t n e b e n e in a n d e r g e lt e n z u la s se n . . .
N ur auf dem
r e is z e n d

nur

,3

G e b ie t d e s R e lig iö s e n u n d M e t a p h y s is c h e n h e r r s c h t a lle r d in g s e in e

zunehm ende

A n a r c h ie , u n d d ie s e is t e s , d e r e s z u b e g e g n e n g i l t . D a fü r

a b e r w e r d e n n e u e M it t e l n o t w e n d ig s e in 4.

1 Ueberwindung 46, cf. Ges. Sehr. IV (1922) 14. — Konsekwenter dan in Ueberwindung zondert T. in
art. Die Zufälligkeit der Geschichtswahrbeiten de geloofsgemeenschap van kerken en nieuw te vormen
geesteskringen af van de negen tevoren genoemde kringen, omdat deze niet berust op natuurlijke
verhoudingen en verwachtingen, doch op een laatste metafysische grondhouding: „Es handelt sich
um die eigentümliche und ganz besondere Gemeinschaft des Glaubens, der Lebens- und W elt
anschauung, der letzten Wertgefühle selber, also diejenige Gemeinschaft, die im Unterschiede von
allen anderen selber nicht auf naturgegebenen Verhältnissen und ihren Forderungen, sondern auf
dem tiefsten Gehalt der Seele und ihrer grundsätzlichen Wertstellung zu Welt und Dasein überhaupt
beruht. Man wird freilich stets versuchen, von diesem Mittelpunkt her auch die übrigen Gemein
schaften und ihre Werte zu vereinigen und seelisch zu durchdringen” , in: Der Leuchter 4 (1923)
35. Hier openbaart zich een sterk mystieke opvatting van de religie (nader 6.7).
2 In elk geval is van de kerken in deze aangelegenheid geen heil te verwachten. De maatschappelijke
pretenties die zij koesteren, zijn voos en onuitvoerbaar. Voorheen hebben zij de kuituur inderdaad
een relatieve eenheid verschaft. Doch waar de religieuze ethiek in wezen niet boven de persoon en
de engere privésferen uitreikt, is zij als sociale ethiek altijd al aangewezen geweest op kompromissen.
Zij wist zich daartoe lange tijd niet onverdienstelijk te verbinden met bepaalde vormen van natuur
recht (vgl. 4.2.7). Thans werkt ze nog slechts met een armzalig konglomeraat van de meest uit
eenlopende motieven en mist ze bovendien, opgesplitst in talloze denominaties, iedere samenbin
dende kracht, cf. Überwinding 43, $6, nader 6.7.3.
3 Überwindung 44 sq.
4 Überwindung 44.
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De oplossing die Troeltsch geeft, is sterk individualistisch. De scheppen
de verbinding en religieuze verworteling van alle kulturele waarden
onderling èn met de persoonlijkheidsmoraai èn met de gegeven situatie
kan en moet uiteindelijk voltrokken worden als een individuele daad
van synthese, als een persoonlijk te kreëren kompromis. Dit betekent
allerminst de volstrekte loochening van een mogelijke metafysisch-religieuze gemeenschapsgeest. Zal deze evenwel ons leven en onze kuituur
wederom doorgloeien en samensmelten, dan zal hij slechts op en over
eenkomstig deze basis kunnen ontstaan.
F ü r d ie s e z e n tr a ls te F ra g e d e r E th ik g ib t e s
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Hoe dan? Uitkomst verwacht Troeltsch van de wervende kracht van zulk
een individuele synthese zelf. Een dergelijke synthese kan en zal wervend
zijn, omdat zij niet een willekeurige privé-schepping is doch een, die
gepaard gaat met een diep gevoel voor haar innerlijke noodzakelijkheid
en algemeenheid. Kort gezegd: omdat zij ethisch en metafysisch is. Al is
aan de scheppende synthese de romantische gemeenschapsmals ontvallen,
daarmee is zij nog wel een gemeenschapsaangelegenheid. Door geen ge
meenschap bij voorbaat gedragen, is zij wel op gemeenschap gericht. Zij
zoekt en sticht gemeenschap vanuit de verantwoordelijkheid en kommunikatiedrang van haar metafysisch grondgevoel, vanuit het intuïtieve
besef, dat onze waardescheppingen waarderelativiteiten zijn, d.w.z. ver
enigingen van het bijzondere met het algemene dat alles en allen om
grijpt. Troeltsch wijst hier een spoor, waarin Karl Jaspers zich weldra
zal begeven12.
D a m it s te h e n w i r v o r d e m K e r n d e s P r o b le m s . E b e n d a m it is t a b e r a u c h d ie e in z ig e
A r t d e r L ö su n g k la r , d ie d e r G e g e n w a r t ta u g t . . . .

Ü b e r a ll, w o m a n d ie m o d e r n e

L a g e v e r s te h t , v e r la n g t m an n a c h m e h r U r s p r ü n g lic h k e it u n d m e h r G e m e in s c h a ft.

1 Überwindung 56 sq.
2 Ook bij Jaspers wordt het extreme individualisme door de kommunikatiegedachte begeleid. Bij
hem heft deze kommunikatie echter in genen’dele de noodzakelijke onaantastbare eenzaamheid van
de individuele grondpositie op: zie over „the loneliness of communication” bij Karl Jaspers m.n.
S. U. Zuidema, art. Existentialistic communication, in: Christian Perspectives 1967, 197 sqq. Ook
T. heeft weet van zulk een fundamentele eenzaamheid, doch ziet in de kommunikatie de nood
zakelijke drang en mogelijkheid tot substantiële geestelijke gemeenschap, hoe gebrekkig deze zich
ook verwezenlijken mag: „In der Tat ist ja auch die persönliche Vereinzeltheit und Einsamkeit
seelischer Lebensstellungen unter uns etwas sehr Häufiges . . . . Aber ebenso klar ist, dasz darin
etwas Ungesundes und Unnatürliches, Schwächendes und Erbitterndes liegt . . . . Alle unterliegen
dem Bedürfnis nach Gemeinschaft, Wechselwirkung, tragender Substanz” , art. Die Zufälligkeit der
Geschichtrwahrheiten, in: Der Leuchter 4 (1923) 47.
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e i n e m m e t a p h y s i s c h e n G r u n d e u n d e i n e n e u e L i e b e in E m p f i n d u n g a l l e r g e i s t i g e n
W e r t e a ls g r u n d s ä t z l i c h g e m e i n s a m e r W e r t e : d a s i s t d i e G e s t a l t , in d e r d i e A l l 
g e m e in g ü ltig k e it d ie s e r S y n th e s e n s ic h z u m

G e m e in g e is t a u s w ir k e n 1 .

Troeltsch denkt dienovereenkomstig noch aan een nieuwe wereldgods
dienst, noch aan een algemene humanitaire filantropie, doch aan kleine
individuele belevingscentra, bonden, geloofsgemeenschappen, wijsgerige
kringen (bv. de George-Schule), jeugdbewegingen e.d., zoals die in
Duitsland na de oorlog als paddestoelen uit de grond verrezen. Daarin
ziet hij kiemcellen van nieuw geestelijk leven. Hij hoopt, dat ze ge
zamenlijk de kulturele desintegratie zullen tegengaan, dat ze de samen
leving frisse kracht en samenbinding hergeven en wellicht ook de ver
starde kerken een nieuwe geest inblazen. Hiertoe zullen ze d.m.v.
centrale persoonlijkheden tot de vorming en formulering moeten komen
van een grondleggende ethische synthese. Door leiderschap, mededeel
zaamheid en opvoeding moet deze zich uitbreiden en alle tegemoet
komende waarden vanuit een laatste omgrijpende liefde als gemeen
schappelijk willen beleven. Alleen zo kan er een nieuwe gemeenschaps
geest ontstaan. Althans tot op zekere hoogte ! Meer nog dan de gemeen
schapsgeest der Middeleeuwen zal die onder moderne volkeren relatief
en gebroken zijn!
E s s in d K e im z e lle n e in e r n e u e n g e is tig e n

F r is c h e , K r a ft, Z u sa m m e n fa ss u n g u n d

D is z ip lin ie r u n g , d ie ü b e r a ll g e g e n d ie R o h e it , F la c h h e it u n d G e m e in h e it e in e r . . .
z e rse tz te n

und
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....

ih r e r in d iv id u e lle n

K u ltu r g e b ild e t

w erd en

m ü ssen .

B ei d e r

N a tu r d e r

b e g i n n e n u n d d em i n d i v i d u e l l e n I m p u ls g e m ä s z i n d i v i d u e l l

Ü b e r a ll b ild e n s ic h s o lc h e
S y n th e se

e rfa sz te

K e i m z e l l e n u n d s u c h e n s i e d a s in

A llg e m e in e

und

N o tw e n d ig e

z u n ä c h s t in

p e r s ö n l i c h e r G e m e i n s c h a f t u n d L i e b e a u s z u b r e i t e n 12 .

Troeltsch trekt geen geringe wissel op de toekomst. Zullen de kiemcellen
van nieuw leven zich bevestigen? Zullen ze een centrale synthese doen
ontstaan ? Zullen ze een omvattende gemeenschapsgeest tot leven brengen ?
Zo ja, in welke mate? Het zijn vragen, die vooralsnog niet beantwoord
kunnen worden. Toch heeft Troeltsch zich in de weinig benijdens
waardige positie gemanoevreerd, dat de principiële problematiek van
1 Überwindung g y .
2 Überwindung gS (kursivering door mij, J .K 1.). Cf. art. Zufälligkeit der Geschichtswahrheiten, in:
Der Leuchter 4 (1923) gy.
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geschiedenis en ethiek, van individualiteit en universaliteit, van normati
viteit of relativisme, gekoppeld is aan de onzekerheid van deze praktische
levensvragen.
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Praktische onzekerheid en
principiële uitzichtloosheid (io)
Tekenend voor deze fundamentele onzekerheid is de op te merken
probleemverschuiving in Troeltsch’ betoog. Gaf hij aanvankelijk een
principiële uiteenzetting, hoe de ondermijnende geschiedenisstroom ge
kanaliseerd en het afkalvende ethos gered kon worden in een nieuwe
kreatieve kombinering van gewetensmoraal, kultuurethiek en praktische
deskundigheid, sinds hij wijzen moest op het metafysisch individualiteitskarakter van zulk een ethische synthese, liepen zijn woorden toe op de
praktische vraag, hoe de kulturele krisis waar wij midden in zitten, over
wonnen zou kunnen worden. Deze probleemverschuiving is veelzeggend.
Zij zegt, dat het konsekwente, individualistische historisme niet meer bij
machte is het relativisme principieel te weerspreken. Praktisch kan Troeltsch
in Europa nog aansluiting zoeken bij vermeend aanwezige personele of
kulturele waarden, rekenen op de hechtheid van de perifere kultuursferen, uitzien naar religieus-metafysische vernieuwing, hopen op de
kommunicerende drang van de individuele grondovertuiging, wijzen op
nieuwe kiemen van ethische religiositeit. Door evenwel de centrale
ethische synthese te hangen aan de draad van een persoonlijke kernbe
slissing, heeft hij de algemene (geschiedfilosofisch-metafysische) grond
verlaten, waarop alle goede verwachtingen omtrent een nieuw ontluikend
gemeenschapsethos voordien gebouwd werden. Bij voorbaat geeft hij
toe, dat de diepste metafysische gemeenschapsgeest bij uitbreiding steeds
opbotsen zal tegen anders gerichte geloofsovertuigingen.
D ie A u fg a b e e in e r D ä m m u n g u n d G e s t a lt u n g d e s h is t o r is c h e n L e b e n s s t r o m e s . . .
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1 Überwindung 58 sq.
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Deze onzekerheid inzake de samenvloeiingskansen van de centraal
zedelijke overtuigingen gaat gepaard met onzekerheid aangaande ver
bindingsmogelijkheden tussen en met de meer periferische kultuursferen.
Vanuit hun natuurlijke ontstaanbasis leiden de laatste een vrij zelfstandig
en stabiel leven naast elkaar en naast de religieus-metafysische kernovertuiging. Zij danken hieraan — aldus Troeltsch — klaardere ethische
regelingen123. De mens is hiermee echter niet zonder meer gebaat. Nodig
is, dat in de vlottende levensstroom een aaneengesloten strekdam van
kulturele waarden wordt opgeworpen. Nodig is, dat de gloed der
religie alle gemeenschappen en gemeenschapswaarden aktief samen
smeedt.
Doch ook in dezen biedt de toekomst geen houvast. De reden is
andermaal, dat Troeltsch zich niet beroepen kan op de saambindende
kracht van een metafysische totaalgeest. De gemeenschapsgeest evolueert
veelal, voorzover aanwezig, binnen de perifere kultuursferen. De centrale
sociaal-ethische verbinding slaagt slechts bij uitzondering en dan nog altijd
op uiteenlopende en gebrekkige wijze binnen de engere omtrek van
bepaalde geloofsgemeenschappen. Dit geeft Troeltsch reden om de
fronten gescheiden te houden en de maatschappelijke rekonstruktie niet
van de religieuze vernieuwing afhankelijk te maken (nader 6.7.^).
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entwickelnde, nur ausnahmsweise im engeren Kreise zentral verbindende^.
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1 Überwindung 59.
2 Het wordt niet geheel duidelijk gemaakt, waarom hier verschillen liggen met het religieuze ethos.
Heeft niet ook de religie een natuurlijke ontstaansbodem ? Wellicht moet men zeggen, dat in
religiosis de vergeestelijking het verst is voortgeschreden (in afwending van de wereld) en zo geleid
heeft tot individueel-metafysisch zeljbesef met de kwade kans van desintegratie. T. ziet de religie on
ontkoombaar voortschrijden in de richting van mystiek (zie 6.7.2). Als mystiek denkt hij haar van
alle natuurlijke bindingen bevrijd (zie 6.6.8, laatste noot).
3 Überwindung 59 sq (kursivering door mij, J.K L ).
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liehen Forderungen der einzelnen Hauptlebenskreise nicht von einer solchen
Zusammendenkung abhängig gemacht werden, sondern den mit ihrem Wesen
gesetzten Grundrichtungen folgen. Die volle Einheit selbst war niemals und
wird niemals sein1.

Zo is de vorming van het ethische ideaal een uiterst gekompliceerde en
hachelijke zaak. Niet alleen moet zij zich afstellen op geweten, geschiedenis
en gegeven situatie, in een individueel te vatten synthese, doch deze
synthese moet zich voorts ook verwortelen en verbreden èn in de diepte
van de religie èn in de breedte van de wereldlijke kuituur, omdat zij als
individuele synthese machteloos is. Zij kan niet terugvallen op, doch
moet voorwaarts streven naar een gemeenschapsgeest. Hiertoe moet zij het
N.B. enerzijds hebben van de natuurlijke massiviteit en motoriek welke
ten grondslag ligt aan de profane kultuurkomponenten, anderzijds van
de spirituele kommunikatiedrang in de religieus-metafysische grondovertuiging. Het lijkt wel, alsof het universele nog slechts in de natuurlijke
ontstaansbasis en in de metafysische achtergrond van de geschiedenis
voorhanden is ! Hoe zal van daaruit het universele (de gezochte gemeen
schapsgeest) zich in de geschiedenis verwerkelijken? Hier komt nog iets
b ij! Men behoeft de genoemde kommunikatiedrang en kombinatiekansen
van de metafysische grondovertuiging waarlijk nog niet in twijfel te
trekken om toch te voorspellen, dat ethische inspanningen, die zich van
uit individuele uitgangspunten verbreiden, elkaar vroeg of laat moeten
kruisen. Het gemeenschapsbesef zal altijd voorlopig, gebrekkig en
onzeker zijn12.
Dasjenige, was wirklich in der Menschheit allgemein und absolut ist, ist trotz
durchgängiger Verwandtschaft und Verstehensmöglichkeit doch im Grunde recht
wenig, immer noch mehr auf dem materiellen Gebiete der Sinnlichkeit als auf
dem ideellen der Kulturwerte3.

Individualisme en universalisme ( i l )
Wel is enigermate begrijpelijk geworden, hoe Troeltsch op radikaal in
dividualistische basis nog gewagen kan van eenheid en samenhang in de
1 Art. Zufälligkeit der Geschichtswahrheiten, in: Der Leuchter 4 (1923) 6 1.
2 Dat is zeker waar in de „Spätzeiten” der kuituur. Primitieve tijdvakken bezitten een instinktieve
substantialiteit, doch wéten niet van haar en zijn vol trivaal getwist. Rijpe reflexieve geïndividuali
seerde kuituren genieten van hun geesteseenheid, al geschiedt dit in een idealiserend en verabsolu
terend verlangen en bewonderen. (In 1920 zoekt T. nog de terugweg naar een dergelijke utopiehouding: £ . £ . i 1.) In de natijd ontstaat echter inzicht in de partikuliere gebondenheid aan zulk een
substantiële ondergrond èn in haar onmisbaarheid. Toch berooft juist dit inzicht ons van haar bezit
en blokkeert de weg terug. Aldus art. Zufälligkeit der Geschichtswahrheiten, in : Der Leuchter 4 (1923)
£2 sq, zie g.g. 11 slotnoot.
3 Überwindung 76.
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geschiedenis. Het is een probleem, dat Troeltsch ten dele beantwoordt
met de verwijzing naar de doorwerking van natuurlijke groepsbelangen
en groepsbeseffen in de afzonderlijke kultuurgebieden. De eventuele
totaa/samenhang van een kuituur of van een kultuurhistorische ont
wikkeling zal hij daarenboven in verband brengen met ethische grondimpulsen, scheppende syntheses van individuele persoonlijkheden en om
hen heen gekoncentreerde kringen, die zulk een samenhang en eenheid
nu en vroeger hebben gesticht. Uiteraard is niemand gerechtigd op zulke
verbindingen vooruit te lopen. Voorzover al aanwezig, kunnen „Univer
salgeschichte” en „Gemeingeist” eerst achteraf worden opgemerkt.
Voorts valt te verstaan, dat het nieuwe individualistische en het
vroegere universeel-historische standpunt geen volstrekte antipoden zijn,
eerder polen van hetzelfde spanningsveld. Troeltsch’ individualisme kent
de drang naar universaliteit en gemeenschappelijkheid, zoals zijn vroeger
universalisme de beweging kende naar verbijzondering en individualiteit.
Zo wordt achteraf ook beter begrijpelijk, hoe Troeltsch het bestaan
heeft de tot 1920 gehuldigde universeel-romantische opvattingen in de
Historismus-Band te assembleren met dit monadologisch individualisme.
Hij heeft de hoe langer hoe meer ontwortelde gemeenschapsgedachten
nieuwe grond willen geven.
Bedacht moet ook worden, dat Troeltsch zijn huidige opvattingen
niet minder dan zijn vroegere ideeën gebaseerd heeft op een metafysika van
het abolute en universele. De monadische individualiteit en de historisch
ethische waarderelativiteit participeren in het universeel-goddelijke
leven. Het kontinue streven in de geschiedenis is dus in de grond een
zichzelf-gestalte-geven van het absolute. Individualiteit en waarderelativi
teit betekenen m .a.w ., dat de verschillende monadische punten naar
gelang van hun individuele grondpositie het absolute aangrijpen en
scheppend vormgeven, waarbij ze zich aaneenrijgen volgens een bepaalde
regel, welke het wezen van het worden van God uitmaakt. Ziehier, hoe het
kontinue mèt het individuele in de grond geborgen blijft. Het is geen
universeelhistorische kontinuïteit, als van romantici en levensfilosofen,
geen mathematische kontinuïteit in de ononderbroken reeks der diffe
rentialen als bij Leibniz (III-1922-675), doch een ethisch-metafysische
kontinuïteit in de grond van heel het wereldleven, een kontinuïteit als
geloofsstuk èn als telkens nieuwe ethische opgave.
Für mich ist das Individuelle als Faktizität von der daraus zu bildenden Individua
lität als Aufgabe geschieden und wird es dadurch möglich, ein kontinuierliches
Streben und Arbeiten zu sehen . . . (III-1922-2 1 3).
Die Wertrelativität . . . hat nur Sinn, wenn in diesem Relativen ein Absolutes
lebendig und schaffend wird . . . . Sie setzt voraus einen Lebensprozesz des
Absoluten, in welchem dieses selber von jedem Punkte aus in der diesem Punkte
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entsprechenden Weise ergriffen und gestaltet werden kann . . . . Und diese ver
schiedenen Punkte müssen unter sich nach einer bestimmten Regel Zusammen
hängen und aufeinanderfolgen, die das Wesen des Werdens des göttlichen Geistes
ausmacht und sich in allen Zufällen und Willensverwirrungen oder Willensver
sagungen dennoch durchsetzt. All das liegt in dem Begriff der Individualität, der
Wertrelativität . . . (III-1922-21 2).

De desintegratie van het ethos (12)
De ethische opgave — zoals Troeltsch die hier ziet liggen — moet
telkens opnieuw gesteld worden, omdat zij onvoltooibaar is. Was het
gestelde doel maar volvoerbaar, dan kwam er in de geschiedenis lijn en
licht. Doch het licht wordt telkens weer onderschept, de richtlijn
vervaagt, breekt af. Principieel gesproken is de mens volledig gedes
oriënteerd. Steeds weer wordt hij op zichzelf en op eigen grondbeslissingen teruggeworpen. Dat is de desintegratie van het menselijk ethos. Ons
rest slechts de praktisch-provisorische oplossing om idealen te scheppen, al
zijn ze tijdelijk, om overwinningen te bevechten, al blijken ze achteraf
betrekkelijk. Zo zullen we moeten leven en streven, want zo is het
leven nu eenmaal.
Die Aufgabe der Dämmung und Gestaltung ist also ihrem Wesen nach unvollendbar und unendlich und doch im einzelnen immer wieder lösbar und praktisch
gestellt. Eine radikale und absolute Lösung gibt es nicht, nur kämpfende, partielle
und synthetisch verbindende Lösungen. Immer wieder aber rauscht der Strom
des Lebens auf und w eiter. . . . In ihr (seil: in der Geschichte). . . gibt es nur
relative Überwindungen, und diese relativen Überwindungen selber sind unter
sich nach Zeit und Umständen, nach Kraft und Tiefe recht verschieden. Das mag
J ü t praktische Zwecke des handelnden Menschen genügen und gibt ja auch nur den wirk
lichen Lauf der Dinge wieder1 .

Hier uit zich diepe resignatie, gemengd met een heroïsch aktivisme,
waaraan iedere werkelijke oriënteringsmogelijkheid en elk perspektief
ontbreekt12. Troeltsch voert de strijd aan de rand van het relativisme3.
1 Überwindung 60 (kursivering door mij, J.K L ).
2 Over de „tiefe, herbe Resignation” welke in deze tijd op T. beslag legde in weerwil van de montere
vitaliteit die hem van nature eigen was en over de „hartnäckige Fortsetzung kämpferischer Haltung” ,
zie Albert Dietrich, art. Ernst Troeltsch, in: A .P .G . 1 (19 23) 1 1 0 , alsook D .B .J. V (Das Jahr 1923),
s.v. Troeltsch (m.n. p. 363). Z ie eveneens de opmerkingen van een andere leerling van T ., Gertrud
von Le Fort, over Troeltsch’ moedeloosheid bij hun laatste ontmoeting: W . F. Kasch, Die Sozial
philosophie von Ernst Troeltsch 279.
3 Deze konklusie mag niet geloochend worden door vanuit existentialistische premissen (die T. bij
alle toenadering vreemd zijn gebleven) op te merken, dat juist de authenticiteit van de individuele
grondbeslissing absoluut richtsnoer voor de ethiek kan zijn. De vraag wordt dan: zou zij richtsnoer
kunnen zijn voor een kultuurethiek, zoals T. die voorstond? Wel is ook voor hem de genoemde be
slissing als authentieke, individuele en zelfs irrationele vrijheidshandeling thans de spil van alle
ethosvorming. En toch! Deze beslissingsvrijheid kan zich eerst als ethische vrijheid waar en openbaar
maken in gerichtheid op algemene o f althans algemeen-te-maken ideële waarden. Kernprobleem blijft de

Men mag niet van Troeltsch verwachten, dat hij dit relativisme erkennen
zal. Dat zou nu juist verraad betekenen aan zijn aktivisme, een loochening
van de ethisch-metafysische vrijheids- en scheppingspositie van de mens
in de geschiedenis. De mens mag zich niet neerleggen bij chaos, anarchie
en relativisme. Troeltsch kent slechts een chaos die wacht op telkens
nieuwe scheppingswoorden, een anarchie die roept om hiërarchie en
levensstijl, een relativisme dat geen skepticisme doch een waarderelativisme wil zijn, dat in het relatieve het absolute zoekt, een door moed
en geloof gedragen relativiteitstheorie-van-de-geesteswereld1 . Toch stel
ik vast: over de wijze waarop, de richting waarin dit aktivisme zich zou
kunnen ontplooien en gestalte geven, zwijgt deze ethiek ten principale.
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Het nieuwe individualisme en
de mystiek (1)
Volledig in beslag genomen door de grote kultuurtheoretische en
ethisch-politieke vraagstukken van zijn tijd, is het Troeltsch niet meer
vergund geweest een nieuwe uitwerking te geven aan de godsdienst
filosofie: „meine erste Liebe” (IV 1 j) ! Toch is duidelijk, dat het nieuwe
individualisme alles van doen heeft met zijn godsdienstige beschouwingen.
Juist in de sfeer van het religieus-metafysische ziet hij immers het indi
viduele startpunt van de nieuwe kulturele synthese.
Thans gaat het echter niet zozeer om deze kultuurfilosofische tunderingsfunktie van de religie als wel om het religieuze fenomeen op zich.
Welke plaats en betekenis heeft de religie en inzonderheid het Christen
dom (toch een gemeenschapsreligie !) binnen het kader van het recente
individualisme2? Wij hebben gezien, dat dit individualisme juist als

verbinding van het individuele met het algemene! T. blijft zo niet in het idealisme, dan toch in de
vraagstelling van het idealisme en hiermee in de relativistische tragiek van het historisme gevangen.
Terecht heeft Paul Tillich opgemerkt: „Doch unterscheide ich mich von Troeltsch, trotz weit
gehender Übereinstimmung in den Problemstellungen, durch die Ablehnung seines idealistischen
Ausgangspunktes, der es ihm schlieszlich unmöglich machte, den Bann des historischen Relativismus,
gegen dem er ankämpfte, zu durchbrechen,” Auf der Grenze 33.
1 De vergelijking tussen T. en Einstein is meer dan eens getrokken; zie b.v. A Dietrich, art. Ernst
Troeltsch, in: A .P .G . 1 (1923) 107. T. erkent deze overeenstemming: bij beiden is het probleem
van de maatstaf en van de gebondenheid aan een individueel standpunt in het geding. Daarentegen
noemt hij de vergelijking van Einstein en Spengler volstrekt onzinnig: „Einstein ist kein Skeptiker! ” ,
Ges. Sehr. III (1922) 219 sq.
2 Voor een schets van de gehele godsdienstfilosofische ontwikkelingsgang van T. zie: J. Klapwijk,
art. De absoluutheid van het Christendom en zijn historische en sociologische gebondenheid (Ernst Troeltsch),
in: G .T .T . 70 (1970) 19-33.
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metafysisch individualisme nog ruimte en hoop gaf aan universele tendenzen en in zoverre ook de relatieve eenheid van het westers christen
dom in verleden tijden recht kon doen, dat het anderzijds tegenover de
huidige religieus-zedelijke anarchie slechts praktische wils- en geloofs
kracht kon betonen. Betekent dit niet, dat de wezenlijke eenheid van de
christelijke religie als wereldgodsdienst of althans als europeïstische
godsdienst (zoals zij door Schleiermacher, de Tübingers, Harnack en
ook door Troeltsch tot nu toe beschouwd was) wegvalt, dat zij dus ook
niet langer het draagvlak van onze religieuze inspanningen kan heten?
Troeltsch moet hier sterke remmingen hebben gevoeld. Het beteken
de immers de definitieve breuk met zijn wijsgerig achterland, het
„christelijk” idealisme. Het betekende zeker ook de ondergraving van
zijn theologische voorgeschiedenis. De betekenis van de historiciteit
van Jezus voor het geloof1, de zin van de christelijke openbaringsgeschiedenis, de strekking van de kerkelijke traditie en dogmavorming, de
grond van het christelijk ethos, de funktie van de historische kerken en
konfessies, de inbreng van de theologie, —- dit alles zou op losse
schroeven komen te staan. Toch heeft Troeltsch deze weerstanden door
broken en een individualistische uitweg gezocht uit de religieuze ont
reddering en kulturele malaise van het ogenblik, een uitweg in de
mystiek12! Meer dan ooit heft hij de religie uit boven de profane kuituur,
meer dan ooit wordt zij hem tot een eigenaardige autonome levensuiting,
een mystische beleving. Met de tevoren genoemde individuele religieusmetafysische belevingscentra heeft Troeltsch eigenlijk en vooral mystieke
kringen bedoeld. Deze moeten het versleten Christendom op een nieuwe
leest gaan schoeien en van hieruit ook de veruitwendigde, gespeciali
seerde kuituur grond en gemeenschapsbesef hergeven. Nodig is een
radikale religieuze vernieuwing, die boven alle kerkelijke konfessies
en denominaties uitgaat.
Nur auf dem Gebiet des Religiösen und Metaphysischen herrscht allerdings eine
reiszend zunehmende Anarchie, und diese ist es, der es zu begegnen gilt. Dafür
aber werden neue Mittel notwendig sein3.
Klar ist nur, dasz es (seil: das Christentum) in einer kritischen Stunde seiner
Weiterbildung steht und dasz hier sehr gründliche und kühne Neuerungen nötig
sind, die über alle bisherigen Denominationen hinausgehen. Ich bin in dieser
Hinsicht immer radikaler und überkonfessioneller geworden, indem ich zugleich

1 Cf. E. Troeltsch, Die Bedeutung der Geschichtlichkeit Jesu fü r den Glauben ( 19 1 1 ) .
2 Om die reden namen de institutionele kerken in de rij van koncentrisch te richten gemeenschaps
kringen de voorlaatste positie in en viel de laatste plaats toe aan persoonlijke kringen, aan „die freie
Gemeinschaften oder Schulen des Gedankens”, Überwindung 53.
3 Überwindung 5^4.
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das eigentlich Religiöse immer selbständiger und eigentümlicher als eine autonome
Macht des Lebens empfinde1.

De vernieuwde sociologische vraagstelling (2)
Hoezeer Troeltsch op de mystiek aarikoerst, blijkt uit Die Sozialphilosophie
des Christentums123, een opmerkelijke samenvatting en voortzetting van zijn
Soziallehreni. Had Troeltsch hierin de drie typen van kerk, sekte en
mystiek in het bijzonder belicht als de drie sociologische grondvormen
die uit de innerlijke drang van de christelijke idee zouden ontsprongen
en af te leiden zijn, thans is hij huiverachtig geworden voor zulk een
ietwat aprioristisch geredeneer. Zonder de innerlijke samenhang van
genoemde typen met het wezensgehalte van de christelijke idee te mis
kennen, weegt een andere relatie hem zwaarder: de samenhang van elk
van deze typen met een bepaalde maatschappelijke konstellatie.
Welcher von diesen drei Typen jeweils in den Vordergrund tritt, hängt natürlich
nicht von bloss theoretischer oder psychologisch begründeter Vorliebe für dieses
oder jenes Moment der christlichen Idee ab, sondern auch vor allem von der
jeweils vorhandenen Uebereinstimmung mit allgemeineren Tendenzen und Not
wendigkeiten der Zeitlagen4.

Binnen deze van meet aan verbrede horizont ontdekt Troeltsch, hoezeer
de maatschappelijke verschuivingen in het antieke, middeleeuwse en
moderne Europa het ontstaan van deze typen a.h.w . hebben uitgelokt.
Hij komt zo tot een sterk aposteriorische, kultuurhistorische duiding en
ordening van de verschillende typen.
Es ist hier nicht möglich auf die Einzelheiten einzugehen. (Fusznote:) Dafür
musz ich auf mein Buch „Die Soziallehren . . . ” 1913 verweisen . . . . Fachleute
werden bemerken, wo ich jetzt meine Sätze vorsichtiger formuliere, den Gesichts
kreis erweitert und die Gesamtauffassung noch mehr vom theologischen Denken
befreit, einer universalgeschichtlichen Denkweise angenähert habe5.

1 Überwindung 8 1. — Hoewel T. in Überwindung de mystiek niet uitdrukkelijk noemt, heeft hij haar
wel degelijk op het oog. Dit blijkt uit de geartikuleerde verbinding (kenmerkend voor de mystiek)
van het religieuze en metafysische en uit passages als: Gemeingeist metafysisch-religiöser Art . . .
neben und auszerhalb der Kirchen — oft genug freilich auch innerhalb ihrer — ” (p. g6 sq). In Die
Sozialphilosophie des Christentums ( 1 92 2 ) spreekt hij zich openlijk uit voor de mystiek, zie vervolg.
2 T. heeft waarschijnlijk na voltooiing van de Historismus-Band (met voorwoord van 19 sept. 1922)
zich eerst aan Überwindung gezet, vervolgens Die Sozialphilosophie geschreven. In Überwindung heten
de onderzoekingen van de Historismus-Band „ganz jüngst abgeschlossen” (p. 76), in Die Sozialphilo
sophie is reeds sprake van „mein eben erschienenes neues Buch” (p. 2g). Desondanks kon Die
Sozialphilosophie nog in 1922 verschijnen, Überwindung werd eerst in januari 1923 voltooid, cf. F.
von Hügels „Introduction” in Christian Thought (de engelse tekst van Überwindung) p. 13.
3 Zie ook reeds g.g.g en Ges. Sehr. IV 149.
4 Sozialphilosophie des Chr. 23.
5 Sozialphilosophie des Chr. 2g.
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Kort gezegd is zij als volgt. De antieke wereld verlangde als substituut
voor een afbrokkelende oekumene, keizerkultus e.d. het kerktype. Hier
voor kozen ook de middeleeuwers als tegenwicht tegen de laag ont
wikkelde kuituur en de zwak georganiseerde sociale strukturen van de
romaans-germaanse volksstammen. Het sektetype sloeg daarentegen aan
in de late Middeleeuwen met haar stijgend individualisme, haar ver
stedelijking, haar sociale krises. In Reformatie en Kontra-Reformatie
herleefde echter het kerktype in aansluiting aan het staatkundig absolu
tisme. Met het verzet tegen het laatste moest ook het authentieke type
van de kerk (de staatskerk) meer en meer in diskrediet geraken. Vooral
t.t.v. de engelse revolutie schoten de sektarische bewegingen weer uit
de grond en vermengden zich met een geradikaliseerd Calvinisme (dat
door de zg. scheiding van kerk en staat van zijn typisch kerkelijke ken
merken grotendeels ontdaan was). Sindsdien is het onderscheid van
kerk- en sektetype veelal uitgewist en hebben we met tussenvormen van
doen.
De geschiedenis zette zich echter voort. In het laatst genoemde
stadium begon de grootscheepse emancipatie van Europa van onder
kerkelijke voogdij. Een sterk verwereldlijkte kuituur en een nationalis
tische vormgeving van het politiek-sociale leven maakten zich sterk en
legden zozeer beslag op de gemoederen, dat de religie wel moest
retireren. Zij trok zich terug op wijsgerig-spekulatieve stellingen, op
ethische gezindheid en gevoelsmatige innerlijkheid. Welnu, in deze geinterioriseerde wereld hebben de mystiek-religieuze ideeën van het Cam
bridge-Platonisme, van Malebranche, Spinoza, Leibniz, Lessing en heel
het romantiserend Idealisme wortel kunnen schieten. Een mystischspiritualistisch Christendom heeft zich baan gebroken in onze wereld,
in de moderne literatuur en in de openbare mening, geflankeerd door
een humanitair doch al even onkerkelijk moralisme (in de lijn van Kant).
Het mystisch-spiritualistische Christendom is momenteel de enige
vorm van religiositeit, die nog enigermate met de moderne wetenschap
en kultuurbeweging overweg kan, zo er überhaupt nog raakpunten
gevonden worden. Eigenlijk hebben alle religieus-ethische en meta
fysische ontwikkelingen het kontakt verloren met het gesekulariseerde
politiek-sociale leven, ja ze hebben nog nauwelijks weet van de grootse
sociale koncepties welke de christenheid voordezen gehuldigd heeft.
Doch hoe dan ook, op zijn laatste stellingen teruggedrongen, kan de
inbreng van het Christendom in het maatschappelijke vraagstuk niet
anders dan zeer bescheiden zijn.
Indem . . . diese (scil : mystisch-spiritualistische) Art der Christlichkeit im Zeitalter der Bûcher immer starker geworden ist und sich allein als der modernen
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Wissenschaft einigermassen homogen erwiesen hat, ist der sozial-konstruktive
Wille der heutigen Christenheit in den gebildeten Kreisen auszerordentlich
schwach geworden, ja beinahe verschwunden1.
Hs ist wohl verständlich, dasz man heute für moderne Philosophie und Religion
die Wurzeln bei dem Meister Ekkehart sucht . . . . Neben dem mystisch-spiritualistischen Christentum der Bücher und der öffentlichen Meinung steht das nicht
minder kirchenfreie eines rein geistigen Moralismus wie bei Kant12.

Christelijk-sociale ethiek
o] christelijke inspiratie? (3)
Een drietal punten springen in dit betoog naar voren.
1. De christelijke mystiek, de mystiek in de lijn van Meister Ekkehart, is
de enige religieuze gemeenschapsvorm, waarmee het moderne Europa
wellicht nog uit de voeten kan. Zij is niet zozeer Troeltsch’ persoonlijke
voorkeur, als wel het z.i. ons allen opgedrongen religieuze lot. Alleen
de mystiek heeft momenteel nog levens- en ontplooiingskansen. Dat is
een enorme radikalisering van Troeltsch’ standpunt, in vergelijking met
de tien jaar tevoren ingenomen stelling, waarin hij nog vasthield aan de
romantisch-organologische verbinding van de mystiek met het sektetype
en m.n. ook met de kerkelijke gemeenschapsvorm : „der grosze Gedanke
einer gemeinsamen historischen Lebenssubstanz” (I 983).
2. Deze mystiek brengt in haar kultuurhistorische onvermijdelijkheid
Troeltsch tot de grootst mogelijke resignatie ter zake van een eventuele
nieuwe christelijk-sociale ethiek. Het Christendom mag dan tot twee
maal toe een grootse sociale filosofie ontworpen hebben3, in de heden
daagse verhoudingen acht hij de religieuze krachten (die zozeer onkerkelijk zijn) onmachtig om gestalte te geven aan een nieuwe ethiek
van het sociale leven (dat zozeer verwereldlijkt is)4. Ze zijn bij lange na
niet opgewassen tegen de eigenwettelijke logika, het ongebreidelde in
1 Sozialphilosophie des Chr. 22.
2 Sozialphilosophie des Chr. 2g.
3 Bedoeld zijn de middeleeuws-katholieke opvatting van een patriarchale standsgebonden samen
leving en de rationele utilitaristische maatschappij-konstruktie van het ascetisch protestantisme
(4.4.3), beide steunend op de stoïcijns-christelijke natuurrechtsleer (4.2.7). Dat aan het wezen van
de christelijke religie zélf een sociale theorie (tegenwoordig zegt men : een theologie der samen
leving — J.K 1.) zou kunnen ontspringen, gelooft T. thans minder dan ooit (Sozialphilosophie des
Christentums p. 13 , 3 1). Bedenkelijk is z.i. echter, dat de christelijke religie momenteel überhaupt
geen sociale visie meer heeft (p. 1 3, zie 4.4.3). Reeds in 19 17 ziet hij haar te dezen geplaatst voor
„unüberwindliche Schwierigkeiten”, art. Die ethische Neuorientierung als christlich-soziales Program,
in : C. W. 31 (19 17 ) 146 sqq. De thans dik aangezette spiritualistische aksenten maken deze moeilijk
heden des te onoverkomelijker. T. begint zelfs aanmerkelijk af te dingen op de praktische betekenis
en reikwijdte van de vroegere sociaal-ethische koncepties (p. 32 sq).
4 Alleen een kerkelijk Christendom zou in principe een doorwrochte sociale filosofie kunnen ont
werpen en doorvoeren, de sekten zijn op zich te onwetenschappelijk, de mystiek te introvert.
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dividualisme en de ongetemde expansiedrift van het moderne im
perialisme en nationalisme en van het kapitalistische ondernemerschap1 .
Ook dit is een radikale positieverscherping t.o.v. Die Soziallehren, toen
Troeltsch nog wanhopig hoopte op een toekomstige „christlich-soziale
Bemeisterung der Lage” (1 985-).
Denn das ist nun dock der für alle christliche Sozialphilosophie heute entscheiden
de Umstand, dasz das aus dem Mittelalter herauswachsende Abendland mit seinem
Imperialismus, seinem Kapitalismus und seiner ungeheuren Bevölkerungssteige
rung Zustände geschaffen hat, die mit ihren ungeheuren Spannungen und ins
Riesenhafte gewachsenen Kräften weder durch antike, noch durch christliche,
noch durch eine beides kombinierende Sozialphilosophie mehr gemeistert werden
können2.

3. De oplossing van de maatschappelijke vraagstukken wordt dus een
volledig profane, realistische en sterk pragmatische aangelegenheid, een
zaak van wilskracht, deskundigheid en takt. Hiertegenover kan de reli
gieuze inbreng alleen nog bestaan in (wat men tegenwoordig zou noemen,
J.K l.) christelijke inspiratie. De kultuurdifferentiatie in het huidige Europa
heeft nu eenmaal geleid tot de scheiding van het religieuze èn het
politiek-ekonomisch-sociale, zodat de hedendaagse krisis in eerste in
stantie door maatschappelijke zelfbezinning, sociologische kennis en
praktische samenwerking moet worden opgelost, problemen en opgaven
waar de religie zich buiten heeft te houden. Anderzijds is er voor de
religieus-ethische krachten toch nog een grootse taak weggelegd: zij
moeten het europese titanendom intomen, het van binnenuit doordringen
met een geest van intermenselijke verplichting, zonder zich evenwel te
storten in sociaalfilosofisch of sociaalpolitiek dillettantisme.
Heute, bei stark fortgeschrittener Differenzierung des gesamten Lebens, ist es
wohl begreiflich, dasz sich das Religiöse und das Politisch-Oekonomisch-Soziale
von einander gelöst haben und dasz die Lösung der aus dem letzteren erwachsenen
Probleme einer völlig profanen mid selbständigen, unendlich verwickelten, vor
allem Kenntnisse und Willenskraft fordernden Gestaltungs- und Reformarbeit
anheimfällt . . . . Aber auf der andern Seite bleibt es freilich wahr, dasz so un
geheure Aufgaben doch auch nicht ohne sittliche Erneuerung und Vertiefung,
ohne . . . grundsätzlich gläubige Welt- und Lebensanschauung zu lösen sind. Das
bleibt in der Tat die zweite grosze Forderung der kritischen welthistorischen
Stunde, in der Europa sich befindet. Aber es ist eine Aufgabe, die man am besten
von jener ersten getrennt hält und mit den religiös ethischen Kräften der ver
schiedenen Konfessionen und Gruppen, Philosophien und Weltanschauungen
1 Voor het zg. „christelijke socialisme” heeft T. wel begrip, doch in de praktijk is het eenzijdig,
heterogeen en ontzettend naïef. Vooral ook zijn verwachting van het op aarde op te richten koninkrijk
Gods is „eine ungeheuerliche Dilettantenidee, dergegenüber das alte christliche Naturrecht ein
Ausbund von Weisheit ist”, Sozialphilosophie 32. Terecht bepleit het socialisme de inbinding van
individuele en nationale vrijheden en de oprichting van een omvattende planekonomie, doch dit is
geen religieuze, doch een wetenschappelijke en praktisch-politieke aangelegenheid.
1 Sozialphilosophie des Chr. 28 sq.
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betreibt, wie sie vorhanden sind. . . . Es gilt die rücksichtslose Selbstvergötterung
und den . . . schrankenlosen Selbstdurchsetzungstrieb zu dämpfen, Selbstbe
grenzung, Rücksicht, Völkersolidarität und Menschenachtung in die Seelen zu
ptlanzen und den Geist der Verpflichtung gegen eine übermenschliche Wahrheit
und Gerechtigkeit zu wecken1.

De bovenhistorische retraite (4)
Troeltsch’ opvatting van de religie komt onder een schier ondragelijke
spanning te staan. Weliswaar was zij van meetaf ambivalent: fundering
van het immanent-kulturele èn gerichtheid op het transcendentgoddelijke ineen. Thans wordt zij echter nog sterker tussen deze polen
heen en weer geslingerd. Enerzijds lijkt ze een kultuurhistorisch fenomeen
te zijn, vergroeid met tal van maatschappelijke processen. Anderzijds
blijkt ze in zichzelf gekeerd, gericht op het eeuwig-goddelijke en staat ze
terzijde van de heirbaan waarlangs de wereldmachten voorttrekken.
Enerzijds moet zij de frisse bronwel zijn waaruit de gehele samenleving
kracht en mogelijk nieuwe eenheid put, anderzijds schijnt de oplossing
van het sociale vraagstuk een volledig sekuliere aangelegenheid te zijn.
Meer nog dan in haar kerkelijke gestalten schijnt deze mystische religio
siteit zich te willen uittillen boven de dynamiek van het tijdsgebeuren
en toch wordt juist zij — in vrije geestesarbeid en literaire bewegingen —
krachtig meegezogen met allerlei geestesontwikkeling en wind van leer.
Zwar ist das religiöse Bewusztsein, das Gott und dem Ewig-Ruhenden zuge
wendet ist, der Rastlosigkeit und Veränderlichkeit der rein weltlichen Beziehun
gen weniger ausgesetzt (seil: als die übrige geistige und kulturelle Entwicklung
des Europäertums). Allein das Christentum wird trotzdem innerhalb der Kirchen
selbst in die geistige Entwicklung hineingerissen und noch mehr auszerhalb und
oberhalb ihrer in der freien geistigen und literarischen Arbeit12.

De vraag is legitiem, in welke koers Troeltsch’ gedachten zieh bewogen
hebben, toen hij in 1923 zo plotseling door de dood werd weggenomen.
Wij hebben ontdekt, dat zijn kultuurhlosohe in een impasse belandde en
de vraag komt op, of hij niet in en d.m .v. de mystiek een uitweg hoopt
te vinden. In het mysticisme zit immers —■ volgens Troeltsch’ eigen
w oorden! — de innerlijke tendens om de relativiteiten van de geschiedenis
te transcenderen, om boven historische openbaringen, kerkelijke tradities
en kulturele verhoudingen uit te stijgen in onmiddellijke zielsvereniging
met . . . het Absolute (reeds 4. 2. 1 ). In deze richting gaat het denken
van Troeltsch. In deze richting ook ziet hij de religieuze hunkering zich
1 Sozialphilosophie des Chr. 33 sq.
2 Überwindung 80 sq.
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bewegen van mensen die geen raad meer weten met de trotse titanische
geest van het moderne Euramerika. Alsof er in de mystiek de mogelijkheid
zit het historisme te doorbreken!
Alles Historische und Äuszerliche zu überspringen, Christum nicht nach dem
Fleisch zu kennen, unmittelbar in Christo und in Gott zu leben und selig zu sein:
das war (seil: in der spiritualistischen Mystiki schon ein am Anfang sich regender
Trieb1.
Es ist ganz natürlich, dasz die Religion sich in Mystik und Seelenstimmung
geflüchtet hat. Denn mit einer solchen Gesellschaft weisz sie in der Tat nichts
anzufangen12.

Meer dan eens stelt Troeltsch de rust van de religie tegenover de beweeg
lijkheid van de geschiedenis en boven de scheppingsdrang van het zedelijke.
De religie krijgt dan een bovenkreatief en bovenmoreel karakter als een uit
eindelijke verstilling van het individuele menselijke gemoed. Deze
mystieke religiositeit transcendeert de geschiedenis. De religieuze mens
zoekt ten diepste een uitweg uit de rusteloosheid en radeloosheid van
de grote levensstroom. Vanuit de afmattende, onvoltooibare en soms
schier hopeloze taak van historisch kennen, keuren en kreëren tast hij
naar een bovenhistorische retraite, naar zuivere boventijdelijke liefde of
zoiets als een intieme monachale geloofsgemeenschap.
Der Sinn einer materialen Geschichtsphilosophie . . . ist wesentlich eine praktische,
ethische . . . . Das ist die einzig mögliche philosophische Bewältigung des His
torismus und steht im Einklang mit der heute sich überall durchsetzenden
Einsicht von der in letzter Linie praktischen Bedingtheit und Abzweckung aller
Erkenntnis, die allem Endlichen gegenüber niemals Erkenntnis blosz an sich,
sondern zugleich Auslese und Gestaltung des Endlichen in dem Dienste der
Entfaltung und Steigerung des Geistes ist. Erst an dem Religiösen bricht sich
dieser Sturm und Drang des Schaffens, weshalb das Religiöse auch nicht mehr
Erkenntnis, erkennende Bearbeitung und Ordnung des Wirklichen, ist. Den
Zusammenhang dieser Ruhe im Religiösen mit dem unendlichen Schaffen der
Geschichte zu ahnen, ist daher das höchste Ziel aller Lebensweisheit, geht aber
weit über alle lösbaren Aufgaben einer Geschichtsphilosophie hinaus (III-19221 1 3).

Ihr Wesen (seil: das Wesen der Moralität) ist immer neuer Kampf, immer neue
Schöpfung. Sie kann ihrem Begriff nach niemals slechthin siegreich sein. Die
Vollendung wäre das Aufhören des Kampfes und der Freiheit, wäre die kampflose
Notwendigkeit des Guten und der Vernunft, die wir uns gar nicht vorstellen
können. Das ist ja auch der Grund, weshalb das Religiöse überall das Moralische
transzendiert und das höchste Ideal in ein unausdenkbares Jenseits der Liebe
oder in eine begehrungslose, übermoralische Stille des Gemütes verlegt3.
Nicht umsonst stellt die religiöse Idee das Individuum, seine Entscheidung und
1 Die Sozialsphilosophie des Christentums 20.
2 Die Sozialphilosophie des Christentums 29.
3 Überwindung 17.
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sein Heil in den Mittelpunkt. Es allein transzendiert die Geschichte und der
Verband der Religiösen untereinander ist ein jenseitiges Liebesziel oder ein
mönchischer Orden, während der irdischen Geschichte nur die immer neue
Mischung von Licht und Nacht geziemt1.

Mystiek en historisme (5)
Troeltsch de mystikus, — dat beeld is juist, doch niet volledig. Het blijft
evenzo waar: Troeltsch de historistl De mystiek dringt wellicht door tot
het laatste levensgeheim, maar gaat aan het raadsel van de geschiedenis
en aan de nood van het wereldhistorisch ogenblik voorbij. Troeltsch wil
de weg naar de geschiedenis openhouden, beter gezegd, hij hoopt, dat
deze weg zich opnieuw voor de religie zal ontsluiten. Juist de innerlijke
rust, frisheid, koncentratie en kommunicerende liefde die opwellen
uit de bovenzinlijke bron van de religie, moeten zo mogelijk de koorts
en krisis van onze kultuurhistorie onderdrukken, haar politiek-industriëeltechnisch expansionisme èn haar religieuze ontreddering tegengaan. Een
politiek-sociale rekonstruktie van de samenleving moet bevochten
worden en los hiervan moet er zich een religieuze verinnerlijking, een
mystisch-metafysische vernieuwing doorzetten. Uit beide inspanningen
mag dan wellicht nog eens een nieuwe synthese voortkomen. Zonder
deze dubbele inzet zal het in elk geval niet gaan, ja zou de mythe van de
ineengestorte toren van Babel wel eens in werkelijkheid aan onze god
vergeten kuituur zich kunnen gaan voltrekken, aldus Troeltsch.
Vielleicht (sind) ungeahnte neue Synthesen möglich. Für jetzt, im gegenwärtigen
Wirrsal, handelt es sich darum, die Aufgaben und Probleme in ihrer Sonderung
zu sehen, sie nicht durcheinander zu komplizieren, an jeder Stelle das durch
Beruf, Talent und Situation Mögliche zu leisten und von allen Stellen her zu
einer Wiederberührung und Wiederverständigung zu gelangen. Sonst möchte
der biblische Mythos vom babylonischen Turmbau, das Seitenbild des griechischen
Gigantenmythos, zum Symbol des gottvergessenen europäischen Titanentums
werden: Deus afflavit et dissipati sunt12.

Hier zien wij de individualistische synthese-idee (van 6.6.7) een pregnante
gestalte aannemen en wel als de idee van een eerst in de toekomst na te
streven verbinding van mystiek-metafysische vernieuwing met kultureelpolitieke en sociaal-technische reorganisatie. De eerste is voor Troeltsch
het meest urgent, althans het meest wezenlijk. Juist omdat dit zo is,
wordt anderzijds begrijpelijk, dat Troeltsch de hervorming van de
wereldlijke kuituur, althans van de institutionele machten, hoe langer
1 Überwindung 2 1 .
2 Die Sozialphilosophie des Christentums 34.
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hoe meer toeschuift naar organisatie-deskundigen en wetenschapsmensen.
Dit temeer, omdat de profane kuituur en het politieke ethos, waarin
voorheen de kulturele ideeën kumuleerden, in niet geringe mate zijn uit
gehold tot een zakelijke aangelegenheid. De synthese is niet meer bepaald
een synthese van tweeërlei zedelijkheid (in foro Dei èn in foro humanitatis), doch voor het overgrote deel het op te schorten kompromis van
een verinnerlijkte boven-morele spiritualiteit met een veruitwendigd
beneden-moreel politiek-ekonomisch machtsrealisme. Mysticisme en
historisme dienen zich te verbinden, doch het eerste heeft voor alles
zelfbezinning nodig, het laatste is grotendeels van zin ontledigd.
Die Politik . . . ist ein Stück des durch den Intellekt hindurch gegangenen
Naturalismus . . . . Die Politik musz bis zu einem gewissen Grad humanisiert und
ethisiert werden können und die Anerkennung der Menschenwürde nach innen,
die gegenseitige Rücksicht auf Lebensnotwendigkeiten nach auszen in sich auf
nehmen können___Vor allem aber erhebt sich über dem Bereich der Politik und
des naturalistischen Kräftespiels ein Reich des Geites und der Religion . . . . Es
ist zarter und verletzlicher als das Reich der natürlichen Bedürfnisse und Kräfte.. . .
Aber es stellt sich immer wieder her und hat doch wieder breitere und tiefere
Wurzeln als alle Politik, weil es mit dem Glauben an einen Sinn und ein Ziel des
Lebens zusammenhängt, den die Politik überhaupt nicht gewähren kann. Die
letztere hat Sinn doch nur (sic! — J .Kl.) als Voraussetzung und Vorstufe, die die
materiellen Verhältnisse schafft, in denen das geistige Leben gedeihen kann.
Ebendeshalb kann es nicht ausbleiben, dasz jenes zweite Reich auf dieses erste
immer wieder zurückwirkt und nach allen naturalistischen Katastrophen es sich
wieder dienstbar macht1.

Dit voert tot een laatste vraag. Ligt er niet achter de gebrokenheid van
de geschiedenis een onkenbaar maar objektief einddoel, een absolute
waarheid, waar èn de godsdienstige èn de wereldlijke ideaalvoorstellingen
individueel-historische weerspiegelingen van zijn? Met deze vraag nadert
het historisme zijn dieptepunt.

6 .8 D E

K R IS IS

D O EL EN
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H ET

GRO ND

H IS T O R IS M E

VAN

D E G E S C H IE D E N IS ?

Een absoluut einddoell De vervolmaking
van het individu (i)
Twijfel verteert tenslotte ook Troeltsch’ geloof aan het absolute einddoel
van de geschiedenis. Laat ik beginnen met eraan te herinneren, dat deze
1 Überwindung io i sq. — T. blijft de noodzakelijkheid stellen van een ethisering van de politiek,
zullen de staten elkaar niet onderling verteren. Anderzijds moeten ze het kruit droog houden en
bedacht blijven op hun bestaan en bestaansruimte. Ethisering lijkt niet anders bereikbaar dan van
buitenaf, d.w.z. door onderschikking aan een hoger geestesdoel of door de eigenlijke prikkel van
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twijfel bij Troeltsch zijn eigen geschiedenis heeft gehad. Indertijd had hij
de rijkelijk optimistische voorstelling van Hegel gehuldigd, als zou de
idee in de geschiedenis bezig zijn tot haar volle verwerkelijking te komen.
Die voorstelling heeft hij evenwel omstreeks 1900 onder de druk van het
historisme los gelaten. Doch niet geheel! De hegeliaanse grondgedachte
van een universeelhistorische en metafysische ideeënevolutie bleef be
houden. Met dit gevolg, dat Troeltsch het absolute (de definitieve ver
werkelijking van de idee) althans aan gene zijde van de geschiedenis bleef
verwachten. Zelfs bij groeiend onbehagen over allerlei theologische en
wijsgerige absoluutheidsopvattingen kon hij nog in zijn voorlaatste fase
de stelling verdedigen, dat elk menselijk kultuurideaal een individuele
representant is van het onbekende universele doel aan gene zijde van
leven en geschiedenis1 .
Nu dit metafysisch universalisme plaats heeft moeten maken voor een
even diep geworteld individualisme, is de vertrouwensbasis voor deze
„jenseitige” absoluutheidsidee weggevallen. Troeltsch stelt, dat een
objektieve universele geestes- en geschiedontwikkeling naar zulk een
buitenhistorisch en eeuwig einddoel niet enkel voor de mens onkenbaar
is2, doch wellicht zelfs onbestaanbaar. De in het metafysische verschoven
verbinding van het individuele en algemene (£.4..2) wordt hem tot een
duistere en twijfelachtige zaak. Hoe kan het individuele — zelfs in het
hiernamaals — in het universele uitmonden?
Ob dieser gemeinsame Grund und das gemeinsame Sollziel jemals auf Erden
sichtbar werden kann, ist freilich mehr als fraglich. Es kann nur geahnt und
geglaubt werden, kann nur jede einzelne Kulturbildung mit der Atmosphäre
einer Beziehung auf Ueberindividuelles und Letztes umgeben . . . . Aber es kann
niemals als irdisch erreichtes Endziel gedacht werden; und wie sich Allgemeines
und Individuelles etwa in einem Leben nach dem Tode versöhnen, das ist so
dunkel wie alles, was hinter dem Tode liegt (III-1922-199).

Zo oppert Troeltsch de gedachte, dat voor God de eigenlijke zin van al
het gebeuren vermoedelijk slechts ligt in de vervolmaking van het individu.
Zei ik tevoren, dat de individuele synthese van de gewetensmoraal met
de kulturele ethiek in de konkreet gegeven situatie een gemeenschapszaak was, voor uitbreiding gevoelig (6.6.9), thans lijkt hij dit in twijfel
te trekken en wordt zij ten diepste een persoonlijke aangelegenheid, een
de moderne politiek, de onvoorwaardelijke soevereiniteitsgedachte, terug te dringen ten gunste van
een van huis uit apolitisch patriotisme. Het patriotisme heeft minder harde trekken (liefde voor het
eigene) en zou als zodanig de tegenstelling van religie en politiek, van geest en leven moeten ver
zwakken en aldus helpen het gezochte kompromis te scheppen, aldus art. Politik, Patriotismus,
Religion, in : Überwindung 102 sqq. Vgl. hiertegenover 3.£.6 .
1 Zie g.4.2 en zelfs nog met grote terughoudendheid Überwindung 60 sq, 81 sqq, Ges. Sehr. III
(1922) 199.
2 Dat heeft hij vaker gezegd (tegen Hegel) en daarop zijn aktivistisch perspektivisme gebouwd!

persoonlijke ethiek, waar noch de gemeenschap, noch de wetenschap,
enkel God weet van heeft. Maar dan zal het God ook niet uitmaken, of
deze vervolmaking in het begin, het midden of aan het einde van de
geschiedenis plaats vindt of ook daarbuiten!
Dieses Moralische ist in seiner Vollendung, in seiner jeweils persönlichen Ver
einigung mit dem Kulturellen eine Frage der persönlichen Ethik und in seinem
tatsächlichen Bestände dem Historiker unbekannt. Es steht vor Gottes Angesicht,
der mit anderem Masze miszt, als der Historiker und Kulturphilosoph, und von
dem aus gesehen, wohl auch Zweck und Sinn der Geschichte nicht in den langen
und breiten, mit allerhand Schrecken und Freveln durchwirkten Kulturbildungen
liegt, sondern in der Vollendung der Individuen. Die Fragen, die an diesem Punkte
entstehen, braucht die Geschichtsphilosophie nicht zu beantworten . . . (III-1922198, kursivering door mij, J.K I.)1.

Dit is — zo zou men kunnen zeggen — de taal van Troeltsch de mystikus.
Praktisch wordt zij ingegeven door de gebrokenheid en gefrustreerdheid
van zoveel kuituur- en levensidealen, theoretisch gewettigd vanuit een
radikaal individualisme. Zij biedt een rigoristische oplossing van het
probleem van de historische mediatisatie. Zij vormt een pessimistische
bezegeling van een alsmaar verbrokkelende geschiedenisidee. Het
menselijk tobben, het gemeenschappelijk streven naar universaliteit en
vastigheid zal ook over de grenzen van leven en geschiedenis heen zijn
doel niet bereiken, niet kunnen bereiken. Even individueel als het leven
ten diepste is, wordt nu ook het laatste levensdoel.
Leiden wir unter deren Hemmung (seil: der Weltgeschichte) in tausendfacher
Kleinheit und Gemeinheit, Verworrenheit und Sinnengebundenheit, dann ist es
immer noch vernünftiger, an eine Vollendung des Individuums, das dazu bestimmt
und fähig ist, jenseits des Leibestodes zu denken, als sich mit einem Entwicklungs
ergebnis zu beruhigen, das die letzten Generationen genieszen werden und das
auch für sie nicht sehr wahrscheinlich ist (111 1 88 sq)12.

Innerlijke geschiedenis kontra kultuurhistorie (2)
Interessant is, dat wij in deze gedachtenmassa een merkwaardige spanning
kunnen konstateren — die weldra door Heidegger, Jaspers e.a. geradika1 Hier stelt T. dus zelf de persoonlijk kreatieve wortelverbinding van gewetensmoraal en kultuurethiek en daarmee de ethisch-metafysische individualiteitsgedachte van Überwindung (p. 43, 47,
g6) in betrekking tot het individuele telos der geschiedenis!
2 Deze passage dateert uit 19 16 , is dan ook nog sterk hypothetisch; zij legt echter, evenals Ges.
Sehr. III (1922) 199, motieven bloot die voor T. naderhand doorslaggevend zijn geworden. — Ook
in zijn Glaubenslehre (uit 1 9 1 1 , 19 12 ) leerde T. de vervolmaking van de mens als eschatologisch
einddoel van deze wereld. Hij noemde het toen echter het enige gekende einddoel naast andere
onkenbare (384). Nu lijkt de zin van de geschiedenis voor God hierin op te gaan! — In Glaubenslehre
blijkt, dat T. dit individuele einddoel opvat als een loutering (384), een terugkeer en ondergang in
het universeel-goddelijke (362). Waar deze verlossing en voltooiing slechts in de wilsdaad van de
persoonlijke overgave tot stand komt, ziet hij de vervolmaking beperkt tot een deel van alle mensen
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liseerd zal worden — tussen de idee van de brede kultuurgeschiedenis als
voorwerp van historisch en kultuurfilosofisch onderzoek èn de „innerlijke
geschiedenis” (sic!) van het individueel-persoonlijke kreatieve vrijheidsleven, waar het God uiteindelijk om begonnen zou zijn en die als zodanig
in haar feitelijk bestand buiten het bereik van de wetenschap valt.
Interessant noem ik dit, omdat men hieruit kan vermoeden (meer niet!),
in welke richting bij Troeltsch het historisme doorbroken zou zijn, indien
hij niet zo vroegtijdig was overleden: de richting van een religieusmystisch existentialisme1 .
Ik trek deze vergelijking mede om er op te attenderen, dat de kultuur
geschiedenis niet alleen geïndividualiseerd wordt, maar dat zij zich
ook — en hierin anticipeert T. nog sterker op het existentialisme —
begint te ontledigen. Zij dreigt van haar intrinsieke teleologische waarde
beroofd te worden. Dit zou iets revolutionairs zijn vergeleken met de
romantisch-idealistische en levensfilosofische geschiedenisopvatting en
toch gaat het bij Troeltsch deze kant uit! Gesteld immers, dat het
menselijk kultuurstreven, de drang naar het algemene en absolute nooit
bevredigd wordt, zelfs niet in het hiernamaals, dan is zij eigenlijk voos
en illusoir, wellicht een goddelijk-pedagogisch tuchtmiddel of substraat,
doch zonder laatste en eigenlijke zin. Er voltrekt zich hier een dodelijke
uitholling van alle teleologische geschiedenisfilosofie.
Die materiale Geschichtsphilosophie ist naturgemäsz teleologisch. Wie sollte das
anders sein? Aber es ist nicht die Teleologie des objektiv konstruierbaren und
vom letzten ewigen Zweck aus gesehenen Weltverlaufes, sondern die Teleologie
des seine Vergangenheit zur Zukunft aus dem Moment herausformenden und
gestaltenden Willens. Das erstere kann es nur für ein göttliches Wissen geben,
wenn eine solche Einheit des Gesamtverlaufes überhaupt existiert und nicht
vielmehr der eigentliche ewige Zweck in der Vollendung der Individuen liegt,
deren innere Geschichte (kursivering door mij, J.K 1.) dem Historiker nur zum
winzigsten Teil bei einigen Exemplaren leidlich bekannt ist, für Gott aber ver
mutlich der eigentliche Sinn des Ganzen ist, weswegen es von ihm aus gesehen
auch ganz gleichgültig sein mag, ob diese Vollendung am Anfang, in der Mitte
oder am Ende des Geschichtsprozesses oder sonstwo erfolge. Das zweite aber ist
ein für die Menschen und zwar als jeweilige, hier oder dort zusammengeballte
Gesamtmasse lösbares und lösungsbedürftiges Problem (III-1922-11 2).
(216 sq, 363, 382 sq). Toch kan hij dit heilspartikularisme soms ook weerspreken. Hij komt dan
tot de leer van de Xrr'/XXTXOTXO'.C TTOCVTGIV, ja tot een mogelijke, uiterst geleidelijke remanatie
van heel de schepping (364), een geestwording van de natuur (383, cf. p. X).
1 „In certain respects (Troeltsch) was a harbinger of Contemporary existentialism” , aldus J. L.
Adams, art. Ernst Troeltsch as analyst o f religion, in: J.S .S .R . 1 (19 6 1) 98. Men mag T. overigens niet
laten buikspreken. Het „eeuwige doel” van de „Vollendung” van het individu is van origine nog een
typisch idealistische kategorie. Ik acht T. hier verwant met Georg Simmel, die in deze tijd eveneens
de menselijke vrijheid en zelfschepping gaat zien als een „individuelle Vollendung neben und auszer
der Kultur” . Diens achtergrond is echter de filosofie van de absolute levensstroom, Troeltsch’
achtergrond de religieus-metafysische monadologie. De religieuze houding betekent in dit verband
(als bij Fichte) ,,die Wurzelung der Freiheit in der Gnade” . Cf. Ges. Sehr. III 584 sq.
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Met deze analyse wil ik Troeltsch geen ongewilde konklusies in de
mond leggen, alleen maar aantonen, dat het historisme in deze konsekwent-individualistische opvatting voor hem geen rustpunt heeft kunnen
betekenen. Ik wil aantonen, dat de krisis van het historisme zich niet
beperken kan, noch beperkt heeft tot Troeltsch’ geschiedfilosofie en
ethiek, doch dat zij van daaruit als een ondergrondse zwamvlok heeft
voortgewoekerd en de diepste metafysische wortels van zijn denken
heeft aangetast, de ideeën van het absolute doel en . . . van de absolute
grond der geschiedenis!
Een absolute grond ? De mens en zijn mythe (3)
Ook de idee van de metafysische grond blijft in dit ontbindingsproces
niet onaangetast. Het absolute doel heeft Troeltsch immers steeds
gezien als het doel waarheen heel de geschiedenis onderweg was vanuit
haar absolute grond. Zonder een universeel telos kan er ook geen uni
versele teleologische grondbeweging zijn. Hoe kunnen de individuele
monaden en de kulturele waarderelativiteiten participeren in God, ja
het wezen van het goddelijk alleven „uitmaken”, indien de rusteloze
race naar deze waarden toch niet de eigenlijk roerselen van Gods wezen
weerspiegelt, als het verloop van de kultuurgeschiedenis toch niet Gods
persoonlijke bemoeienissen met elk mensenkind (tot diens volmaaktheid)
tot uitdrukking brengt? Kortom, waartoe dient nog de metafysische
gedachte van goddelijk alleven, de monadologische konceptie van een
individuele participatie aan een goddelijke grond?
Sie ( s e il: die Individualität und W ertrelativität) setzt voraus einen Lebensprozesz
des A bsoluten, in w elch em dieses selber von jed em Punkte aus in der diesem
Punkte entsprechenden W eise ergriffen und gestaltet w erd en kann . . . .

Und

diese verschiedenen Punkte müssen unter sich nach ein er bestim m ten R eg el
Zusammenhängen und aufeinanderfolgen,

die

das W esen

des W erdens des

göttlichen G eistes ausm acht (III-1 9 2 2 -2 1 2).

Moet niet de vraag rijzen, of deze metafysika van het absolute enkel een
symbolentaal is, welke indringend verwijst naar het onbegrijpelijke wonder
van de waarden, de individualiteit en relativiteit van leven en geschiedenis?
Zou de monadologisch-metafysische konceptie niet in haar geheel een
inspirerende mythe zijn, zoals voorheen de platonische pisTO}(Y]-gedachte en de christelijke openbaringsleer dit zijn geweest?
Das Ich oder die M onade (ist) in der Tat ein unbegreifliches W under . . . , w ie
G o tt oder die W elt selbst (III-i 92 2-5^76).

Het is een vraag, die Troeltsch zélf aan de orde stelt en die in wezen de
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grond van het historisme historiseert. Al Troeltsch’ kentheoretische, kultuurfilosofische, ethische en metafysische opvattingen worden tot op de
bodem disputabel. Indien de monadologische participatie aan de absolute
grond een mythe is, die het onverklaarbare onverklaarbaar laat, dan
valt er duisternis over het kennis- en verstaansprobleem, over de eenheid,
zin en samenhang van de geschiedenis (voorzover hiervan tenminste nog
sprake mag zijn), over de richting waarin normen vernieuwd, over de
werfkracht waardoor individuele syntheses verbreid moeten worden,
over de metafysische noodzakelijkheidsdrang en legitimatie van al het
menselijk vrijheidsstreven. Troeltsch mag dan vasthouden aan het beeld
van de mens als een vrije, individuele, waarden scheppende existentie,
doch deze mens is dan metterdaad een wonder, een raadsel, teken van
een onzegbaar kosmisch grondgeheim.
A ll das ( s e il: die Voraussetzung eines absoluten Lebensprozeszes u .s .w .) liegt in
dem B eg riff d er Individualität, d er W e rtrelativ ität, des Maszstabes und der
je w e ilig e n N euschöpfung. D ieser Zusam m enhang m it dem Absoluten m ag ein
Mythos sein, w ie die platonische L ehre von d er T eilhabe ein M ythos w ar und im
K eim e die L ehre von der Individualität schon enthielt . . . . A u ch die christliche
Lehre von d er Selbsterschlieszung eines lebendig bew egten gö ttlich en G eistes im
endlichen ist ein M y th o s; e r hat aber zu den feinsten und tiefsten psychologischen
Beobachtungen gefü h rt . . . . M it so einfachen M itteln w ie die psychogenetische
A bleitung aus Lust o d er sonst etw as o der w ie die H erauszerrung der blosz
form alen M erkm ale ist das Wunder der Werte, der Individualität und der Relativität,
w ie es sich in d er G esch ichte tausendfach v or unseren Augen au sbreitet, n ich t
zu erfassen1 .

Dit mensbeeld is overigens geen fantastisch ontwerp, geboren uit de
nood van het ogenblik. In dit beeld hervinden wij veeleer de trekken
1 Ges. Sehr. III (1922) 212 sq (kursivering door mij, J .K 1.). — Nogmaals, een en ander mag niet
existentialistisch geïnterpreteerd worden. De mens is in zijn innerlijke existentie gericht en aan
gewezen op algemene en gemeenschappelijke waarden, op universaliteit en kontinuïteit. Juist de
verbinding van universaliteit en individualiteit, „das mir vorschwebende Ineinander von Allge
meinem und Besonderem, Absolutem und Relativem” (III-19 2 2 -2 13), blijft hem het theoretisch
grondprobleem en de meest fundamentele levensvraag. Anderzijds heet de beslissing uit de absolute
grond bij T. soms zélf absoluut, dan heeft hij de neiging om het absolute en universele geheel samen
te trekken in de oorspronkelijke irrationele vrijheid van de monade zelf en in het met absoluutheid
gevulde ogenblik. Dan draagt de relatieve scheppingsdaad van de formele ethiek „seine eigene
Absolutheit nur als Entscheidung des persönlichen Gewissens und Entschlusses in sich” en 00k in de
kulturele ethiek „gibt es nichts Zeitloses und Allgemeingültiges als Drang und Pflicht zur Erzeugung
der Kultur überhaupt” (Überwindung 20, 30, zie reeds Absolutheit des Chr.2 75). Dan citeert hij met
instemming Karl Jaspers (Psychologie der Weltanschauungen) : „Der inhaltlich gedachte Augenblick
ist die erlebte Quelle des Einmaligen, des Sprunges, des Entschlusses . . . . Er ist das Undurchdring
liche, Unendliche, Absolut-Erfüllte” (Ges. Sehr. III-1922-64$). Dan verwijst hij naar Kierkegaard
(„dessen Wirkung . . . vermutlich immer gröszer werden w ird” , 3 13 ) en diens opvatting van het
individu als „Apotheose der Endlichkeit”, als geïndividualiseerde goddelijkheid, slechts te vatten
„im existentiellen Sprung und Wagnis” (214 ). Doch in de sprong en in de scheppende synthese
(anders dan Kierkegaard houdt T. het religieuze en profane beide vast!) ligt evenwel het grond
probleem: „Der Sprung aber ist wie jeder Sprung nicht möglich ohne den Glauben daran, dasz er
zum Ziele trägt” (179). Daarom ook is hij van Webers ”voluntarisme” afkerig (190).
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van heel het historisme en zijn voorgeschiedenis. Terzelfdertijd moet
gezegd worden, dat deze trekken door de krises van het leven en de
kritiek van wijsbegeerte en wetenschap bijkans onherkenbaar veranderd
en verwrongen zijn.
Het is het beeld van de renaissancistische mens, vrij en autonoom, met
een goddelijke ziel en een kreatieve kunstenaarshand, schepper van
eigen lot en levenswaarden, mikrokosmische weerspiegeling van een
ontluikend universum. Doch deze schepper-mens is niet langer stralend
middelpunt van een universeel-kosmisch leven, veeleer een late bloesem
aan de levensboom, bedreigd door een overmachtige natuur, meer geworpene dan ontwerper van het lot, verdeeld tussen hemel en aarde,
geklemd tussen natuur en geschiedenis, teruggeworpen op zichzelf.
Het is het beeld van de Leibniziaanse mens als een innerlijk en indi
vidueel koncentratiepunt van een universeel leven en streven. Doch het
universum is vol diskontinuïteiten gebleken, vol schrille dissonanten.
Inzonderheid is het de geschiedenis der mensheid die uiteengebroken
ligt en die steeds verder verbrokkelt. Het venster van de monade mag
zich geopend hebben, maar haar gezichtsveld en haar verstaansbereik is
uiterst beperkt. Ja zij lijkt zich samen te trekken op een innerlijke ge
schiedenis waarvan niemand afweet, niemand dan God en de ziel.
Het is tenslotte ook het beeld van de romantisch-idealistische mens,
vrij nochtans opgenomen in de noodzakelijkheidsgang van een metafy
sische grondbeweging. Doch deze ideologische grondbeweging is in de
geschiedenis niet of nauwelijks herkenbaar, zij zuigt zich voortdurend
vast in de moerassige grond van anthropologische, klimatologische en
sociografische bepaaldheden. De scheppende vrijheid verliest daarmee
haar vaart, haar innerlijk noodzakelijkheidsgevoel. Zij raakt haar richting
en zekerheid kwijt. Zij botst op tegen kontingente situaties en dwarsgerichte tendenties. Zij vertwijfelt ten diepste aan de zin van alle geestes
arbeid, van heel het kultuurproces. Zij kan nog slechts gissen naar de
grond van heel het bestaan. Dat is de tragische uitkomst waarheen
Troeltsch het historisme gebracht heeft. O f moet ik zeggen, dat het de
uitkomst is waartoe het historisme Troeltsch gebracht heeft?
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ZUSAMMENFASSUNG

Die vorangehende Abhandlung versucht Einsicht zu gewähren in die
Art und die Problematik der weit verbreiteten Lebensanschauung und
Geistesströmung, die man den Historismus zu nennen pflegt. Sie will
besonders dessen ruhelose Dynamik hervorheben. Das geschieht dann
an Hand des philosophischen Entwicklungsganges von Ernst Troeltsch
(18 6 5-19 23), der anfänglich Professor der Theologie, später auch der
Philosophie in Heidelberg war und der seit 19 15 auftrat als Kultur-,
Geschichts- und Religionsphilosoph an der Universität von Berlin.
Diese Wahl ist nicht ohne Grund. Troeltsch hat, wie kein Anderer,
die Dynamik des Historismus erkannt, ja erfahren bis an die Grenzen
eines ethischen und kulturphilosophischen Relativismus.
O. I

Die

EINLEITUNG,

VON

RENAISSANCE

UND

A UFKLÄRU NG

geht aus von der These, daß der Historismus
eine Umwälzung ohnegleichen im abendländischen Geistesleben her
beigeführt hat. Seine Betonung der historischen Bedingtheit und Zeit
gebundenheit aller menschlichen Auffassungen und Ideale führte einer
seits zu einer überraschenden Befreiung aus erstarrten Denkschablonen,
andrerseits zu einer gefährlichen Untergrabung jeder Wahrheit und
Sicherheit (1)*. Wenn die philosophisch-wissenschaftliche Besinnung
sich jetzt auch meistens von dem Historismus, mit seinen ungewissen
Ergebnissen, abgewandt hat, immer noch bestimmt er ihre Frage
stellungen und macht sich faktisch geltend als ein nicht überwundener
Standpunkt: ein Grund um ihn aufs neue in seiner Entstehung und
Entwicklung zu einem kritischen Grundproblem zu machen (2). Ob
wohl der Historismus selber von relativ jungem Datum ist, geht seine
Vorgeschichte zurück bis in die Renaissance (3).
bis

z u m

His t o r is m u s

* Die Zahlen im Text korrespondieren mit den Paragraphen im Buch. Auch ohne Kenntnisse des
Niederländischen kann man das Beweismaterial, auf dem diese Zusammenfassung beruht, auf diese
Weise wiederfinden in den Hinweisungen und Fußnoten an Ort und Stelle. Das wichtigste Beweis
material liegt in den (deutschen) Zitaten aus den Werken von Troeltsch, mit denen die Kapittel
I-VI reichlich versehen sind.
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o.2 Anders als der mittelalterliche Katholizismus, anders auch als die
Reformation strebte die Renaissance des i g. und 16. Jahrhunderts
aufs tiefste nach einer Wiedergeburt des Menschen aus eigener Kraft
als freier, autonomer, selbst-gesetzgebender Persönlichkeit. Sie befür
wortete eine Befreiung nicht nur aus kirchlicher Bevormundung, sondern
auch aus göttlicher Autorität. Der Mensch konnte erst sich selbst sein
in der harmonischen Entfaltung des eigenen Wesens, unabhängig von
einem göttlichen Heilsweg und von einer göttlichen Lebensordnung.
Anthropozentrisch war die Renaissance und zu gleicher Zeit kosmozentrisch. Sie sah die Welt als eine makrokosmische Widerspiegelung der
Harmonie und der Lebenskraft der freien, menschlichen Persönlichkeit
(i). Diese immanente Lebens- und Weltanschauung tritt scharf pro
filiert hervor in der Philosophie der frühen Rationalisten. Das Autono
mieideal wird zusammengezogen in der Vernunft als dem mit aprio
rischen Gesetzen ausgerüsteten menschlichen Verstand und Bewußtsein.
Ihr Instrument ist die Methode der klassischen Mechanik, in der die
induktiv-empirische und die deduktiv-mathematische Denkungsweise
verbunden sind (2). Die Crux des frühen Rationalismus ist der Zu
sammenhang zwischen Seele und Körper. Wo gibt es Raum für die Seele,
die Lreiheit, das autonome Denken in einem rein mechanistischen
Weltbild (3)? Die interessanteste Lösung gibt vielleicht Leibniz, der
voraussetzt, daß innere Kraft und individuelle Lreiheit überall anwesend
sind, bis in dem Herzen der mechanischen Natur selber. Er nimmt an,
daß es metaphysische Lebens- und Bewußtseinsprinzipien gibt im
Menschen, in Tier und Pflanze und sogar in der physischen Materie.
Es sind die sog. Monaden die, jede für sich, eine interne, zielgerichtete
Lebensentfaltung haben und an ihrer Stelle und auf ihre Weise das
Universum widerspiegeln. Diese Monaden sind, nach Leibniz, seinem
Kontinuitätsgesetz entsprechend, in einer aufsteigenden, mathematischen
Reihe zu fassen. Wirkliche innere Kontinuität ist aber nicht vorhanden:
die Monaden sind in sich geschlossene Kraftzentren. Statt dessen glaubt
Leibniz an eine von Gott prästabilierte Harmonie. Diese metaphysische
Reinterpretation des mechanistischen Weltbilds enthält in ihrer
Thematik von Individualität und Entwicklung, von Teleologie und
göttlicher Weltharmonie eigentlich schon die Ingredienzien für ein
ganz neues Realitätserlebnis, nämlich das historistische (4). Der Ratio
nalismus verliert seine starren szientistischen Züge während der Auf
klärung. Das mathematisch-naturwissenschaftliche Denken ist nicht
alleinseligmachend: die Vernunft ist ein allgemeines, maßgebendes
Kulturprinzip und als solches Probemittel und Zukunft für die aufge
klärte Menschheit. Die abendländische Gesellschaft wird von dem
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Rationalismus in dieser mehr praktikalistischen Form beschlagnahmt.
Auch die Geschichtswissenschaft wird wichtig als kultur- und religions
kritischer Faktor. Die Aufklärung bezieht sich aber nach wie vor auf
den Gedanken ewiger, überhistorischer Ideen, die in der vernünftigen,
menschlichen „Natur” begründet sein sollen ($). Vico ist einer der
wenigen, der in den sog. überhistorischen Wahrheiten des aufgeklärten
Geistes eine Quelle der Irrgänge sieht und der meint daß die menschliche
Welt historisch-veränderlich ist: der Anfang einer historistischen
Weltanschauung. Diese Anschauung wird aber durchquert von der
naturrechtlichen Idee einer ideellen Geschichte, der Idee einer Ge
schichte universeller, menschlicher Natur und deren ewige Gesetze (6).
Es war Kant, der eine transzendental-teleologische Betrachtung der
Geschichte entwickelt hat, wobei sie in Übereinstimmung mit dem in
seiner „Kritik der Urteilskraft” analysierten Zweckmäßigkeitsapriori
betrachtet und beurteilt werden konnte als Übergang zwischen dem
Reiche der Natur und dem der Freiheit. Die Frage nach dem letzten
Grund dieser Betrachtung, nach ihrem verborgenen Zusammenhang
mit dem faktischen Hergang der Ereignisse, nach dem Sinn des histo
rischen Strebens u.s.w ., drängte, wenn nicht ihn selber, dann doch
seine Nachfolger zu der Schlußfolgerung, daß diese Ansicht Anhalts
punkte haben müßte in der Realität selber, kurz, daß es eine wirkliche
Bewegung nach Freiheit und Kultur in der Geschichte gäbe, die ge
trieben wird von einem inneren, metaphysischen Drang des menschlich
göttlichen Gesamtgeistes.
0.3 So führte der Kantische Idealismus zu einer neuen Geschichts
auffassung (1). Jedoch schon in der Sturm und Drangzeit und in der
Romantik traten neue Ansichten in Erscheinung, in einer heftigen
Reaktion wider die Aufklärung, die das Besondere und Konkrethisto
rische zu erproben pflegte an abstrakten, ewigen Ideen. Herder cum
suis treten in die Schranken für die unvergleichliche, schöpferische
Individualität der menschlichen Persönlichkeit, namentlich des Genies.
Nie zu bemessen nach einer Durchschnittsmoral, schafft das Genie seine
eigenen Gesetze in der allseitigen, harmonischen Entfaltung seiner
Talente (2). Genau so hat jede Kulturgemeinschaft ihr eigenes Lebens
zentrum und ihre Lebensentwicklung in der sie ihre eigenen Ordnungen,
Traditionen und Normen aus einer inneren Notwendigkeit heraus er
zeugt. Jede Gemeinschaft ist der einmalige Ausdruck einer besonderen,
metaphysischen Volksseele oder eines Gemeingeistes, der gerade in
führenden und genialen Persönlichkeiten zwingend fühlbar und schöp
ferisch anwesend ist. Es entsteht in der Romantik ein organologischer
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Gemeinschaftsgedanke nach dem das Universelle im Einzelnen konkret
anwesend ist und Individualität und Freiheit sich erst realisieren, indem
sie sich organisch in die vielseitigen Gliederungen und notwendigen
Bewegungen der Volks- oder Kulturgemeinschaft hineinfügen (3). In
der Philosophie des späteren Fichte fließt die metaphysische Geschichts
betrachtung der nach-kantischen Idealisten mit den historisierenden Kul
tur- und Gemeinschaftsideen der Romantik ineinander. Es entsteht eine
universalhistorische Anschauung der Geschichte, von der der göttlich
absolute Geist die lebenskräftige Idee und die treibende Motorik sein
soll. Diese differenziert sich in der Aufeinanderfolge der Kulturen in
immer andere einzigartige Formen und Gemeinschaftsgeister und richtet
sich auf das universelle Endziel, das Reich vollkommener sittlicher
Freiheit (4). Das mystisch-metaphysische Basismotiv in dem histori
stischen Idealismus von Fichte, Schelling, Hegel und anderen ist die
verborgene, dialektische Einheit dieser geschichtsmetaphysischen Not
wendigkeitsbewegung mit der schöpferischen, menschlichen Freiheit.
Es ist ein typisch historistisches Grundmotiv. Kontinuität und Kreativi
tät gehen hier Hand in Hand. Sittlichkeit und Freiheit sind möglich,
jedoch als solche von der vorhandenen Kulturbewegung aus bestimmt. Ja,
die Richtung der ersteren muß von dem Gang der letzteren aus legiti
miert werden. Freiheit bedeutet bewußte Teilnahme an der Entfaltungs
dynamik des geschichtsmetaphysischen Gesamtgeistes und deren Aus
arbeitung.
0.4 Der Ursprung des Historismus liegt deshalb, wie man sehen kann,
in der Romantik und in dem Idealismus. Zwar hatten beide einer
dritten Bewegung, der modernen Geschichtswissenschaft, auf die schon Vico
sich stützen wollte, viel zu verdanken. Sie war eine Denkweise und
Wirklichkeitsauffassung die, wie sich zeigte, in mancher Hinsicht der
früher erwähnten mathematisch-naturwissenschaftlichen Begriffsbil
dung entgegengesetzt war. Dennoch war auch sie wesentlich kritisch.
Sie akzeptierte kein Zeugnis auf die äußere Autorität hin und ging bei
der Überprüfung ihrer Quellen nach bestimmten Regeln wissenschaft
licher Kritik vor. Auch beim Deuten der Tatsachen wollte sie auf
wissenschaftliche Weise verfahren, obwohl der Einfluß einer bestimmten
Lebensanschauung sich hier viel eher geltend machte. So haben die
Fortschrittsideale der Aufklärung in nicht geringem Maße die Geschichts
darstellung jener Zeit bestimmt. Seit der Romantik bekam die histo
rische Intuition, die sich in die Vergangenheit ganz hineinleben wollte,
ihre große Chance. Dank dieser intuitiv-genetischen Methode lernte
das Abendland sich selbst mit neuen Augen zu sehen: es war weder Mit472

telpunkt noch Höhepunkt, noch Endpunkt aller Kulturen, sondern
eine aus vielen Möglichkeiten: eine relative, individuell-historische
Kulturkonstellation (i). Kann es da wunder nehmen, daß der Historismus
diese historische Denkart zu der wissenschaftlichen Denkweise ohne
gleichen erhob? Neben und gegenüber dem schon lange geltenden
Wissenschaftsideal der mathematischen Naturwissenschaft hat er die
geschichtswissenschaftliche Denkart als ein neues, allgemeines Modell
der Wissenschaftspflege und Wirklichkeitsauffassung inauguriert (2).
0.5 „Historismus” ist ein vager, mehrdeutiger Ausdruck, dessen Be
deutung schwer zu bestimmen ist, nicht an letzter Stelle weil er spät
entstanden und polemisch mißbraucht worden ist. Das Wort erweckt
oft nur Abneigung oder Widerstand. So hat man auch gemeint, daß
für Troeltsch (T.) der Historismus etwas war, das überwunden werden
sollte, während er hingegen gerade versuchte ihn zur völligen Aner
kennung zu bringen. Eine andere Schwierigkeit um zur klaren Begriffs
bestimmung zu kommen steckt darin, daß der Historismus als konkretes
Phänomen seine eigene Geschichte gehabt hat. Entstanden im roman
tischen Idealismus, sollte er sich alsbald von einer internen Dynamik
aus vertiefen, übrigens auch von externen Faktoren angetrieben w er
den (1). Diese Genesis des Historismus wird in hohem Maße wieder
spiegelt im Denken Troeltschs. Während er bei Kant und dem roman
tischen Idealismus anknüpft, hat er mehr als ein Anderer mit dem
Historismus gerungen und die obengenannte Entwicklungsproblematik
sozusagen am eigenen Leibe erfahren. Darum kann er denn auch in
dieser Studie mehr oder weniger als exemplarisch für die ganze histori
stische Bewegung dargestellt werden (2). Der „Historismus” soll einer
seits nicht so beschränkt aufgefaßt werden, daß er sich nur bezieht auf
ein einziges Stadium oder auf eine einzige Gestalt seiner wirklichen
Entwicklung und andrerseits nicht so weit, daß er seine prägnante
Bedeutung verliert. Ich verstehe denn auch unter „Historismus” jene
philosophisch-wissenschaftliche und praktisch-ethische Lebensanschau
ung, die den Gedanken, für unbestreitbar haltet daß die Geschichte,
in dem Sinne der kulturhistorischen Entwicklung, ein Totalprozeß ist,
der die ganze, typisch menschliche Existenz mit allen ihren Werten
und Normen, wesentlich bestimmt und daß folglich das historische
Denken — sich stützend auf die historisch-kritische Wissenschafts
methode — der eigentliche Schlüssel ist, der uns zu dieser Wirklichkeit
den Zutritt verschafft. Kurz, der Historismus ist ein kulturhistorischer
Evolutionismus (3).
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1 . 1 T R O EL T SC H S A N F Ä N G L IC H E B E D E N K E N G E G E N D EN H IST O R ISM U S in
der Zeit vor 189^ werden zum größten Teil bestimmt von seiner philo
sophischen Abhängigkeit von Hermann Lotze und seiner theologischen
Abhängigkeit von Albrecht Ritschl (1). Sein eigener Ausgangspunkt
wird veranlaßt von dem Phänomen der abendländischen Säkularisation.
Im Abendland sieht er eine unverkennbare, dennoch heillose Spaltung
zwischen der religiösen Wahrheit des Christentums und den profanen
Grundansichten einer diesseitigen Kultur und Wissenschaft: Grund
ursache der heutigen kulturellen Verflachung und der religiösen Z er
rüttung. T. hat es sich zur Aufgabe gemacht die gegenseitige Verbind
barkeit der beiden nachzuweisen. Auf dem Gebiet der Natur, der Moral,
der Religion und der Geschichte läßt die „christliche Weltanschauung”,
trotzdem es den Anschein vom Gegenteil hat, sich mit einer weltlichen
Anschauung vereinen, wenigstens insofern diese sich stützt auf die
grundlegenden Ansichten des Idealismus (2).

1.2 Von Jugend aut konfrontiert mit einem um sich greifenden Na
turalismus, nennt T. die mechanisch determinierte Natur phänomenal
(Kant), eine W irklichkeit, die erst in und also dank dem Geiste er
scheint. Die Priorität des Geistes steht also unwiderleglich fest (1).
Dennoch gehen wir seines Erachtens in unserem Kennen davon aus,
daß d ie Dinge nicht lauter Vorstellung des Geistes sind, sondern eine
Wirklichkeit an sich. Man kann nur indirekt und induktiv darauf
schließen, welchen Charakter diese haben könnte. Die einzige auf
sich beruhende W irklichkeit, zu der wir regelrecht Zutritt haben, ist
der Geist. Die metaphysische Realität der natürlichen Dinge soll
analog damit sein, also geistiger Art (Lotze). Diese idealistische Meta
physik auf erkenntnistheoretischer Basis wird so zu einer Lehre der
Allbeseelung, zu einer Monadenlehre, bei der die Monaden in sehr
verschiedenen Ebenen des Bewußtseins verkehren und dort (anders als
bei Leibniz) in einer geistigen Wechselwirkung stehen.
1.3 Auch ein sittliches Motiv führt zu dieser monadologischen Folge
rung: ist der Geist die einzige Instanz, die den Sinn der Realität erkennt,
dann muß sie diese zu gleicher Zeit konstituieren. Übrigens ist die
Souveränität des Geistes aufs tiefste verankert in der intuitiven Fassung
des autonomen, kategorischen Sittengesetzes (Kant), nicht nur in der
erkenntnistheoretischen Unmöglichkeit des Naturalismus (1). Troeltschs
Ethik ist aber nicht nur intuitionistisch, sondern auch teleologisch in
der Anerkennung der vielfältigen Zielstrebigkeit des Sittlichen, die
seine historische Mannigfaltigkeit einschließt. Hier nähert T. sich der
+74

kulturhistorischen Ethik von Fichte. Den eigentlichen Historismus
wehrt er aber ab mit Hilfe von Lotzes Teleologie und Ritschls Theologie
(2). Die Teleologie des Lotzeschen Idealismus besteht nämlich nicht
nur in der korrelativen Bezogenheit moralischer Urteile und Lustge
fühle auf eine Mannigfaltigkeit sittlicher Werte, sondern auch darin,
daß Natur und Sittlichkeit schließlich gerichtet sind auf die Verwirk
lichung eines höchsten Gutes, eines überhistorischen Endziels, in dem
der innere, ideelle Persönlichkeitswert des Menschen und eine äußere,
gesunde Lebensentfaltung mit einbegriffen sind (3). Kraft dessen meint
T. daß die autonomen Normen der menschlichen Persönlichkeit und
die historischen Gestalten des sittlichen Gesamtgeistes für Gott Ver
wirklichungsformen und Entwicklungsstadien dieses Endziels sind.
Das Endziel verleiht der menschlichen Persönlichkeit aufs tiefste eine
überzeitliche Bedeutung (4).
1 .4 In der Kultur nimmt die Religion eine unabhängige, selbständige
Stelle ein. T. widerstrebt dem romantischen Ästhetizismus, der die
Welt als ein Kunstwerk, als eine harmonische Verbindung von Geist
und Stoff sieht. Dieser idealistische Monismus führt zu einer pantheistischen Religion der Schönheit. Er beeinträchtigt die religionspsycholo
gische Einsicht in die selbständige Art der religiösen Erfahrung (Schleier
macher) und deren Bezogensein auf das Erhabene und Mysteriöse. Auch
die Religions geschichte kennt die Religion als ein selbständiges Lebensphänomen. Außerdem beweist diese, daß in ihr eine Versittlichungsund Erlösungstendenz offenbar werden: das Religiöse tendiert in den
höheren Religionen nach einer Vereinigung mit dem Sittlichen und
zwar mittels einer Loslösung von der sinnlichen Natur (Ritschl). Es
zeigt sich, daß nicht eine pantheistische Vergöttlichung der Natur
sondern eine theistische Erlösungslehre und zwar das Christentum, die
höchste Stufe der religiösen Entwicklung ist. T. gibt zu, daß diese
Schlußfolgerung erst von dem erreichten Punkte, dem Christentum
aus, zu ziehen ist und also nicht rein theoretisch zustande kommt.
Wissenschaftliche Beweisführung und praktische Lebensüberzeugung
will er ja voneinander getrennt halten, wenigstens im Prinzip (Kant).
Andrerseits sind die Resultate der ersteren, wenn möglich, wohl zu
benutzen als indirekte Unterstützung für die letztere. Die eminente
Wahrheit des Christentums erhält von der Religionsgeschichte aus
nachträglich eine Bestätigung. Der eigentliche Erkenntnisgrund der
christlichen Wahrheit liegt aber anderswo, wie sich noch zeigen wird
(2). Auch bei der Ablehnung des Monismus bedeutet religiöse Sittlich
keit kein heteronomer Dualismus. Theonomie und Autonomie fallen

zusammen, weil der menschliche und der göttliche Geist verwandt
sind. Ein typischer Grundzug der Konzeption von Troeltsch ist, daß
er die christlich-religiöse Ethik (mit den Grundgedanken: Reinheit
des Herzens und Bruderliebe vor dem Auge des himmlischen Vaters)
ergänzen will mit einer rein profanen, humanen Ethik. Das Schicksal
des Menschen, der Welt und der Kultur ist an sich schon für uns ver
bindend. Die Spannung zwischen den beiden Sittlichkeitsgestalten ist
seines Erachtens unumgänglich und nur aufzulösen in einem aktuellen,
ethischen Kompromiß. Sie ist verwurzelt in der metaphysischen Kon
stitution des Menschen, in der Polarität von Sittlichkeit und Natur (3).
Die humane Sittlichkeit ist eine Vorstufe, ein Zwischenstadium in der
ethischen Entwicklung. Sie könnte sich eventuell nach einem inneren
Lebensgesetz von schöner Harmonie gestalten. In der Religion aber,
in der wir einen Anteil an ewigen Gütern bekommen, vollzieht sich
endlich eine vollkommene Befreiung von der Natur. Der Glaube an
diese überzeitlichen Güter, schon bezeichnend für Lotze, verlangt eine
weitere Begründung. Dazu greift T. nach der Theologie von Ritschl (4).
t . f Es folgt eine direkte Konfrontation von Ritschlianismus und Hi
storismus. T. lehnt den Historismus nicht nur ab, weil dieser die
natürliche und historische Entwicklung sehr oft verwirrt, sondern
auch, weil man in der Geschichte rechnen muß mit dem undurch
sichtigen Geheimnis menschlicher Freiheit und göttlicher Einwirkung,
wie auch mit dem Unvermögen der Vernunft ihre Sinn und endgültige
Bestimmung theoretisch-philosophisch zu deuten (1). Eines und das
andere wird nur im Glauben offenbar. Der Glaube spricht von einem
göttlichen Grund und göttlichen Wirkungen in der Geschichte. Er
spricht auch von einem bleibenden Sinn, von einer beharrenden Wahr
heit. Zwar gibt es eine Mannigfaltigkeit der Religionen, aber man
darf annehmen, daß der göttliche Grund und der Lebenssinn an irgend
einem Punkte sich vollkommen und unbedingt offenbart hat. (Dieses
Offenbarungspostulat ist das Verbindungsglied zwischen Lotzes Teleo
logie und Ritschls Theologie.) Laut T. wird diese Offenbarung im
Christentum gefunden. Das ist aber keine wissenschaftliche Schluß
folgerung, sondern ein persönliches Glaubensbekenntnis, eine prak
tische Entscheidung, die in tiefster Tiefe beruht auf einer inneren
Glaubenserfahrung (2). Ebenso wie Ritschl will T. den Glauben weder
individualistisch noch dualistisch-supranaturalistisch verstehen. Er ist
eine innere, geistlich-sittliche Erfahrung innerhalb der christlichen
Gemeinde. Er ist weiter auch ein korrelatives Werturteil (Lotze), das
sich unlöslich bezieht auf die überwältigende Heilsverkündigung Jesu
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(3). Die Religionsgeschichte kann nur nachträglich, von diesem un
angreifbaren Ausgangspunkt aus, die Einmaligkeit des Christentums,
seine Universalität und seine Erlösungskraft gegenüber den partikularistischen Gebundenheiten der Naturreligionen darstellen (4). Dieser
sog. theologische „Historismus” ist eine Auffassung, die einerseits
die sog. Heilsgeschichte aus ihrem übernatürlichen Isolement reißt
und sie für die Geschichtswissenschaft vollkommen zugänglich macht,
sie aber andrerseits auch, sogar vorzugsweise, als etwas Exklusives
betrachtet, dem W erturteil des christlichen Glaubens entsprechend.
T. sollte die Ambivalenz dieses theologischen „Historismus” bald durch
brechen (5).
2 .1 Im Jahre 1893 macht er den Übergang. Er legt die Verbindung
zwischen H i s t o r i s m u s u n d m e t a p h y s i s c h e m I d e a l i s m u s und es kommt
zu einem Bruch mit den Ritschlianern. Sein Ausgangspunkt wird die
universelle Anwendbarkeit der historischen Methode, auch in Hinsicht
auf die biblische und die kirchliche Geschichte mit allen deren
Folgen (1). Die historische Methode setzt Kritik voraus, d.h. die
Ablehnung jeder äußeren, dogmatischen Autorität. Sie stützt sich
auf Analogie, d.h. auf die prinzipielle Vergleichbarkeit und die gegen
seitige Übereinstimmung alles Historischen. Sie beruht auf Korrelation,
d.h. auf der Wechselwirkung der historischen Phänomene. Alle machen
die isolierte Betrachtung des Christentums vom Glauben aus unmög
lich (2).
2.2 Von dem Kantianismus aus entwickelt T. jetzt eine Erkenntnis
theorie des Geistes und der Geschichte. Dazu muß er den phänome
nalen Charakter der Seele und der Zeit verneinen. Raum will er schaf
fen für eine antinaturalistische und antimechanistische Geistespsy
chologie (Wundt, Paulsen, Dilthey). Der Geist ist als metaphysisch
psychologische Einheit aufgenommen in eine geistliche Gemeinschaft,
wird getrieben von ideellen Gesetzen und entfaltet sich in der Ge
schichte unter göttlicher Einwirkung. So entsteht als das Gegenstück
der schon eher erwähnten induktiven, panpsychistischen Metaphysik
der Natur, eine kritische, aposteriorische und induktive Metaphysik
des Geistes und der Geschichte (1). In den Ideen findet sie eine methodolo
gische Regel um die historischen Phänomene in den verschiedenen
Kulturregionen zu ordnen und eine Bestätigung für den Sinn des
Lebens und der Geschichte (2). Im Stil des romantischen und nament
lich des Hegelschen Idealismus sieht T. die Ideen als die allgemeinen
Grundtendenzen, die die metaphysische Wurzel sind der genannten
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Kultursysteme und die man betrachten kann als besondere Anlagen des
menschlichen Gesamtgeistes, als dynamische Prinzipien, die sich zu
ihrer vollen, inneren Bestimmung entfalten (3). Die Geschichte ist,
mit anderen Worten, ein kreativer Prozeß, in dem Normen und
Ideale als Entwicklungsmomente der Ideen wirksam sind (4). Norm
kreation bedeutet, daß der Mensch sich zuversichtlich und schöpfe
risch einstellt in diese Bewegung, die mit Hilfe des geschichtsmeta
physischen Denkens aufgedeckt werden kann. Ihre aktuelle Zuspitzung
auf ein ethisches Ideal für Gegenwart und Zukunft beruht aber endlich
auf einer prärationellen, freien, praktischen Entscheidung. Dieser
irrationelle Grundfaktor muß auf irgendeine Weise in den notwendigen
Bewegungsdrang der Idee einkalkuliert w erden: das dialektische Basis
motiv des historistischen Idealismus (y). Eine wasserdichte Trennung
von Glauben und Wissenschaft (Kant), von praktischer Wertung und
historischer Erklärung ist also unmöglich. Die Geschichtswissenschaft
wird von metaphysischen Voraussetzungen und ethischen Idealen ge
leitet und die Idealbegründung hat sich an einer philosophisch-wissen
schaftlichen Konstruktion der Geschichte zu orientieren (6).
2.3 Die Ethik von T. (aus Fragmenten zu rekonstruieren) ist zum Teil
prinzipielle Ethik und zwar als Moralpsychologie, Entwicklungsge
schichte der Moral und normative Ethik (unterstützt von einer Meta
physik der Ethik wie oben erwähnt), zum Teil praktisch als angewandte
Ethik (1). In der Moralpsychologie wird der teleologische Grundge
danke von Lotze umgedeutet in eine immanent-historistische Teleologie
wie von Fichte und Hegel (2). Normen sind nichts andres als Durch
schnittsanweisungen, dort anzuwenden, wo die sittlichen Zwecke sich
noch nicht historisch differenziert haben (3). Das ethische Ideal ist
die integrale Persönlichkeit als Inbegriff aller sittlichen und kulturellen
Zwecke (4). Die Moralgeschichte zeigt, daß sittliche Zielsetzungen
evoluieren aus der Natur: die Familie, der Staat, der Produktions
verband haben ihre Wurzeln in natürlichen Gemeinschaftsformen;
Wisse nschaft, Kunst und Religion sind gleicherweise aus natürlichen
Interessen hervorgekommen (j). Das religiöse Ethos steht über und
gegenüber der weltlichen Sittlichkeit. Dennoch gibt es der letzteren
auch Grund und Konzentration (6). Die normative Zwecksgestalt
liegt vor uns im Christentum, wenigstens was die religiöse Ethik an
betrifft. Die Frage ist immer aktuell, inwiefern das weltliche Ethos
sich damit verbinden läßt (7).
2.4 In der Religionsphilosophie fällt die prinzipielle Scheidung von
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Christentum und den nichtchristlichen Religionen weg. Der Histo
rismus braucht nicht zu Pantheismus zu führen. Er führt wohl zu der
Anerkennung einer in allen Religionen anwesenden Tendenz zu re
ligiöser Übernatürlichkeit in dem nichtscholastischen Sinn innerer reli
giös-sittlicher Erhebung (i). Sich stützend aut die Ansichten von
Wundt und Von Hartmann sieht T. in seiner Religionspsychologie als
die Essenz aller Religionen, die ideelle, oft unbewußte Vorstellung
einer übermenschlichen Macht, eine Vorstellung, die von intensiven
Gefühlserlebnissen und kultischen Willensakten begleitet wird ( 2 ) .
Die Religion richtet sich auf die letzte wirksame Grundlage auch
aller kulturellen Ideen und Sittlichkeitsordnungen: auf eine göttliche
Persönlichkeit (3). Die Wirkung des Göttlichen verläuft aber über
bestimmte Medien, über allerlei natürliche Erscheinungen und histo
rische Ereignisse. Die lautersten Anregungen, die zu der erhabensten
Gottesvorstellung führen, sind anwesend in dem sittlichen Gewissen
des Einzelnen. Höhere Religionen gruppieren sich denn auch um
gewisse schöpferische Persönlichkeiten; sie sind selber wenig produktiv,
beschränkt in der Zahl und gebunden an Tradition und Gemeinschaft.
Eine kirchliche Organisation wird notwendig, Erstarrung unvermeid
lich (4). Die Religionsgeschichte zeigt uns die Gottmenschlichkeit der
religiösen Geschichte; sie ist zu verstehen als eine fortschreitende,
innere Offenbarung Gottes (y). T. erhebt Einspruch gegen Hegels
deduktive, monistische und intellektualistische Religionsphilosophie.
In dieser Hinsicht schließt er sich enger an Schleiermacher an, wenn er
auch dessen monistische Metaphysik des Absoluten verwirft (6).
Dennoch gibt es Raum für eine Absolutheitsmetaphysik, für einen
letzten Einheitsgedanken, der beiden, der Natur- und der Geistes
metaphysik, zugrunde liegen muß. Diese kann zu gleicher Zeit fungieren
als eine Metaphysik der Religion, denn der Regreß auf ein absolutes
Bewußtsein als theoretisch-philosophischen Analogon der religiösen
Gottesidee ist eine indirekte Unterstützung des Glaubens (7).
2.y Das höchste, normative Ideal der Religion kommt als solches erst
in Sicht von den anwesenden religiösen Entwicklungslinien aus (1).
Wie entwicklen sich die zentralen, religiösen Vorstellungen: der
Gottesbegriff, der Weltbegriff, die Seelenvorstellung und die Erlö
sungsidee? Das Göttliche vergeistigt sich in religiöse Sittlichkeit und
erhebt sich über die Welt. Die Welt wird immer mehr entgöttert,
eine göttliche Domäne, eine Schöpfung, ein Ort auch der Sünde und
des Übels. Die Seele wird in zunehmendem Maße verstanden als gott
verwandt, unsterblich, loszulösen vom Irdischen. Diese Grundge479

danken haben dem Menschen die religiösen Güter zufließen lassen: das
Leben der Seele mit Gott, in und über dieser Welt. In der Erwartung
dessen entstand in den höheren Religionen der Erlösungsgedanke. Da
und dort sank dieser wieder weg in einen unkennbaren Seinsgrund oder
ins Nichts. In der prophetisch-christlichen Religion klammerte er sich
aber an die universelle Liebesoffenbarung eines persönlichen Gottes (2).
Aus der Religionsgeschichte taucht so ein Beurteilungsmaßstab für
uns auf, die zu gleicher Zeit unser Ideal sein kann: eine vollkommen
versittlichte, auf die innere Persönlichkeit gerichtete Religion mit
einer Botschaft der Erlösung für den Einzelnen und für die ganze
Menschheit. Erst das Christentum entspricht diesen Maßstab (3).
Das Christentum selber ist ein religiöses Prinzip, in der Entwicklung
begriffen, insofern aber einzigartig, daß die Schwelle der Naturreli
gionen hier endgültig überschritten worden ist (4). Kann es noch die
absolute Religion sein? Der Hegelschen Definition der Absolutheit
gemäß sollte dies nur der Fall sein, wenn die religiöse Idee sich hier
vollkommen verwirklicht hätte. T. meint aber, daß ohne Hegels de
duktive Spekulationen eine solche definitive Verwirklichung nicht
beweisbar, höchstens denkbar ist. Trotzdem verteidigt er sie anfangs
noch; er greift dazu zurück auf die Ritschlsche Glaubenserfahrung.
Um 1900 herum schiebt er alle Bedenken beiseite: der Gedanke einer
absoluten Verwirklichung der religiösen Idee in der Geschichte ist
unhistorisch, ist ein vermummter Rest des dogmatischen Denkens (5).
Absolutismus und Relativismus sind beide verwerflich: wir müssen uns
dem teleologischen Entwicklungsgang der Ideen anvertrauen. Die Frage
wird aber: wo liegt das Telos dieser Teleologie (6)?
3 .1 Erst im Zusammengehen des H i s t o r i s m u s u n d des N e u k a n t i a n i s 
sieht T. einen Ausweg aus der Sackgasse. In der „Idee” hatte Hegel
die Allgemeinheit eines Phänomens und sein Ideal und die teleologische
Dynamik nach diesem Ideal und dessen absolute Verwirklichung in
einander geflochten. Zu Unrecht aber. Mit den Neukantianern be
hauptet T. seit dem Jahre 19 0 1, daß das Ideelle und Tatsächliche, Form
und Inhalt, das Geltende und das Seiende, trotz der umfassenden Dy
namik der Geschichte, immer zu unterscheiden sind und daß das ab
solute Ideal nur außerhistorisch sein kann. Der Neukantianismus bietet
T. einen Nebengewinn. Hatte er bis jetzt seine Geschichtsanschauung
aufgebaut auf einer geisteswissenschaftlichen und metaphysischen Psy
chologie in dem Sinne Diltheys und Euckens, bei der diese immer
wieder mühsam von der experimentellen, naturwissenschaftlichen Psymus
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chologie unterschieden werden mußte, so bildete der Kritizismus von
Rickert eine bessere Grundlage, wie sich zeigen wird (2).
3.2 Der neukantische Kritizismus kann übrigens nur historistisch sein
bei eingreifenden Korrekturen der Lehre von Kant (1). Zunächst
kann das Apriorische nicht durch eine transzendentale Deduktion
gewonnen werden, sondern nur mittels einer kritischen Destillation aus
dem Empirischen. Das ist eine nie zu vollendende Aufgabe, besonders
weil auch das Apriorische selbst in Entwicklung begriffen ist und zu
kämpfen hat mit dem Irrationellen von Schein und Irrtum (2). Über
dies weisen die Freiheitsakte des intelligibeln Ich (namentlich in der
Geschichte!) hin aut eine Wechselwirkung zwischen dem Phänomenalen
und dem Intelligibelen und auf das Irrationale in einem anderen Sinn:
als prärationale Freiheitswurzel (3). Endlich ist es notwendig auch auf
dem Gebiete der praktisch-sittlichen Vernunft, wo Kant noch eine
verselbständigte Sittlichkeits- und Religionsidee vorschob, die Ver
bindung des Apriorischen mit dem Aposteriorisch-Empirischen zu
honorieren. Das letztere ist irrational in einem dritten Sinn des
Wortes n.l. als das Einzigartige, Faktische, Kontingente. Überall im
Leben ist das Ideelle und das Faktische miteinander verflochten: das
ist gerade die R e la tiv ität der Geschichte (4).
3.3 Auf Basis dieses Kritizismus eignet T. sich Rickerts Geschichtslogik
an. Die Begriffe der Naturwissenschaft sind formell zu formulieren als
universal und in allgemeinen Gesetzen enthalten, die der Geschichts
wissenschaft als individuell und bezogen auf allgemeine Werte. Die
allgemeinen Werte sollen nicht von dem Untersucher (wertfreie
Wissenschaft!), sondern von dem Stoff selbst hergeleitet werden. Also
kann der Stoff nicht die Natur, sondern muß er die Kultur sein. Insofern
ist die Geschichtslogik nicht rein formell (1). Im Prinzip übernimmt
T. Rickerts Wissenschaftslogik (2). Er ist zwar der Meinung, daß
Rickert noch zu formalistisch ist. Die individualisierenden und gene
ralisierenden Betrachtungsweisen korrelieren seines Erachtens mit
einem inhaltlichen Unterschied, sie hängen zusammen mit der Art des
betreffenden Gegenstands. Darum auch beharrt er mit Dilthey bei der
von Rickert abgelehnten, das Objekt intuitiv erlebenden, geisteswissen
schaftlichen Psychologie : sie ist ein Eingangstor zur Erkenntnistheorie^).
Zudem fügt T. zu den historischen Kategorien von Rickert n.l. zu
denen der Individualität, des individuellen Zusammenhangs und der
Entwicklung noch andere hinzu: Idee, Tendenz, Analogie, Typus u.d.
Das sind Begriffe, die seines Erachtens in einer umfassenderen Geschichts48

anschauung unentbehrlich sind. Sie bringen die Gemeinschaftlichkeit
und die Zielstrebigkeit des Historischen zum Ausdruck. Sie bieten
Anhaltspunkte für die Ethik und die Metaphysik (4).
3.4 Die Objektivität der historischen, wertbeziehenden Begriffsbildung
liegt, nach Rickert, in der unentrinnbaren Beziehung, die die historisch
immanenten Werte haben müssen zu einer unbedingten Norm, wenn
diese auch in der Geschichte nur annähernd erfaßt wird. Ohne diese
letztere würde der endgültige Sinn des Lebens und Denkens verloren
gehen, sogar die nihilistische Leugnung dieser Werte würde zu Un-Sinn
werden (1). Nach T. ist das richtig, braucht Rickerts Erkenntnistheorie
aber eine ethische und metaphysische Ergänzung. Die Anwesenheit
gemeinschaftlicher W erte in der Geschichte zeigt seines Erachtens
daraufhin, daß das Individuelle umfaßt wird von geschichtsphilosophisch
ethischen Tendenzen. Überdies muß das (neu)kantische Postulat einer
unbedingten, formellen Gültigkeit religiös-metaphysisch verwurzelt
sein (2). Der Unterschied zwischen Rickert und T. einerseits und Kant
andrerseits ist aber, daß bei letzterem die absolute, unbedingte Gültig
keit der sittlichen Freiheit bestimmend war für die geschichtsphiloso
phisch-teleologische Ordnung des Stoffes, während andere sich bei
dieser Ordnung orientieren an den historisch-relativen Werten der
betreffenden Kultur. Für sie ist der überhistorische W ert nur noch die
letzte Voraussetzung, der die Wissenschaft ihren objektiven Gehalt zu
verdanken hat (3).
3.3 Ohne metaphysische Vorwegnahmen versucht T. jetzt seine Ge
schichtsphilosophie und Ethik zu gestalten. Moralpsychologie und Moral
geschichte sind zusammen der empirische Ausgangspunkt. Sie sollen
ergänzt werden mit der erkenntnistheoretischen Untersuchung nach
dem normativen Gehalt der Erfahrung. Zusammen führen sie zu einer
geschichtsphilosophischen Werttheorie, die die Werte und Normen,
wie sie sich innerhalb der psychologisch-historischen Erfahrung befinden
und entwickeln, ordnend vergleicht und richtet auf Gegenwart und
Zukunft. Zwar sind alle diese W erte relativ, aber der Relativismus kann
eingeschränkt werden. Zunächst bildet das Ideal der unbedingten Ver
pflichtung eine universelle Leuchtbake. Sodann können die schon vor
handenen Wertsynthesen benutzt werden als Vorbereitung und Kanal
unserer eigenen Wertkonstruktion. Es ist notwendig sich in die histo
rische Hauptentwicklung einzustellen und sie geschichtsphilosophisch
zu ordnen. Der Unterschied mit seinen früheren Ansichten ist, daß
T. für dieses Vorhaben jetzt keine metaphysischen, sondern geschichts482

logische Anknüpfungspunkte sucht in den erwähnten Begriffen von
Idee, Tendenz, Analogie u.d. (i). Die größte Schwierigkeit ist der Be
urteilungsmaßstab der Geschichte. Einerseits springt dieser Maßstab erst
aus der Ordnung des Historischen hervor, andrerseits ist er bei einer
solchen Ordnung vorausgesetzt. Es ist ein unvermeidliches, perspek
tivisches Paradoxon, das man nur von dem individuellen Gewissen
und von der schöpferischen Tat aus verantworten kann in der Zuver
sicht, dem Endziel näherzukommen (2). Diese geschichtsphilosophische
Arbeit ist insoweit objektiv, daß sie sich stützt auf eine gewissenhafte,
wissenschaftliche Analyse und auf die durchlebte, objektive Zielbe
wegung der Geschichte selber (3). Von dem formell-ethischen Gültig
keitsgedanken aus kommt T. weiter zu einer subjektiven Persönlich
keitsethik, die, wie sich zeigt, zwar nicht prinzipiell, aber in der prak
tischen Anwendung historisch ist. Diese muß man unterscheiden von
der objektiven geschichtsphilosophischen Ethik, die als eine Lehre der
kulturellen Werte und Güter wesentlich historisch ist (4). Die Per
sönlichkeitsethik von T. steht, konkret betrachtet, eigentlich im Wider
spruch mit der strengen Formalität des Sittlichkeitsapriori. Sie wird
verständlich von dem inhaltlichen Persönlichkeitsideal aus, das der renaissancistischen Vorgeschichte des Historismus schon eigen war (j).
Die Güterethik gipfelt, auf weltlichem Gebiet, in der Idee des Kultur
staats. Der politische Realismus und der historische Materialismus
betrachtet T. als berechtigte Theorien, weil und insofern sie sich be
ziehen auf die natürliche Grundlage der Kultur (6). Das religiöse
Ethos steigt noch über das kulturelle Ethos hinaus (7).
3.6 Die Religionsphilosophie hat ihren Anfangspunkt in der Religions
psychologie, die empirisch ist, die aber zu gleicher Zeit bis in den
Kern der Religion — die mystische Erlebung des Göttlichen — durch
dringen muß (1). Daran knüpft die Erkenntnistheorie ihre Frage nach
dem Wahrheitsgehalt der Religion. Schon aus der großen Verbreitung
der Religion und dem Gefühl ihrer inneren Verpflichtung zeigt sich,
daß ein allgemeines Bewußtseinsgesetz der religiösen Erfahrung und
Ideenbildung zugrunde liegt: das religiöse Apriori. Dieses verbürgt die
Selbständigkeit und den Wahrheitswert der Religion. Es ist zu gleicher
Zeit ihre kritische Bewährungsprobe. Die Idee des religiösen Apriori
ergibt sich auch aus der Gesamtstruktur des menschlichen Bewußtseins.
Wenn die verschiedenen Bewußtseinsfunktionen schon einen apriori
schen Kern haben, so auch gewiß die Religion, der sie ihren Grund
und ihren Zusammenhang verdanken (2). Zwar soll man das religiöse
Apriori der historistischen Fassung des Kritizismus entsprechend
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verstehen. Es ist an erste Stelle ein dynamischer Faktor. Es tritt sodann
hervor aus einer intelligibeln Erfahrung, die eine Tat der Freiheit und
ein Geschenk der Gnade ist. Es ist schließlich auch eine zu konkreti
sierende Bewußtseinsform, die immer weiter angewiesen ist auf das
Empirische (3). Nur so bleibt auch Raum für die Aktualisierung dieses
Apriori, dank der schon eher erwähnten Medien, durch die der per
sönliche Kontakt mit dem Göttlich-Transzendenten zustande kommt
(4). In der Geschichtsphilosophie der Religion wird untersucht, wie
das erkenntnistheoretische Apriori sich innerhalb der psychologisch
historischen Realität entwickelt, wie, anders gesagt, aus den primitiven,
polydämonistischen und polytheistischen Naturreligionen die ethischen
Religionen entstanden sind und endlich auch das Christentum als höchste
personalistisch-universalistische Erlösungsreligion, Konvergenzpunkt al
ler religiösen Tendenzen. Dennoch ist es kein absolutes, sondern ein
historisch-individuelles Phänomen (y). Die überall anwesenden religi
ösen Ansprüche auf Absolutheit sind interessant als Widerspiegelungen
dieser Entwicklung. Die spontane Absolutheit der Naturreligionen ist
genau so beschränkt wie der Bereich ihrer Götter, die universelle
Absolutheit der Weltreligionen ist unbeschränkt, aber erst in der
Predigt Jesu kommt sie als eine rein innere und unbedingte Botschaft
zu dem Menschen als Menschen, legitimiert von der Sache selbst aus,
von der unbedingten Gültigkeit des kommenden Gottesreiches aus.
Spontane Absolutheitsüberzeugungen sind normal und unschädlich. Sie
werden aber erst gefährlich in deren apologetischen Theorien: in
übernatürlichen, rationellen und idealistisch-evolutionistischen An
maßungen, wie z.B. das spätere Christentum sie konstruiert hat (6).
3.7 Trotz der Annäherung an Rickert beharrt T. bei der Metaphysik.
Der Mitmensch wird ja erfahren als eine metaphysische Realität. Aber
dann ist auch die menschliche Geschichte metaphysisch und kann man
den historischen Begriffen wie Entwicklungszusammenhang, Idee,
Tendenz u.s.w ., eine metaphysische Relevanz schließlich doch nicht
in Abrede stellen. Auch die geschichtsphilosophisch-ethische Geschichts
konstruktion und die Idealbildung hat also einen metaphysischen Grund.
Und steigt das menschliche Geistesleben auf aus der Natur, dann muß
auch diese aufs tiefste metaphysisch sein. Hinter der Metaphysik der
Natur, hinter jener des Geistes und der Geschichte, liegt die Meta
physik des Absoluten, die von T. panentheistisch ausgearbeitet wird (2).
Sie bedeutet eine indirekte Bestätigung und Beeinflussung der religiösen
Gottesvorstellung (3). Alle historischen Phänomene sind relativ, den484

noch haben sie im Göttlichen, als dem absoluten Grund und im formell
Apriorischen, als dem absoluten Ziel, feste Beziehungspunkte.
4 .1 Die

Verknotung des H i s t o r i s m u s u n d d e r s o z i o l o g i s c h e n
F r a g e s t e l l u n g bedeutet in Troeltschs Entwicklungsgang eine I n t e r 
i m p h a s e . In der Geschichte der Wissenschaft erhielt das soziologische
Denken, das als Analyse der Strukturen und Verhältnisse der mensch
lichen Gesellschaft sich anfänglich zum größten Teil in die Lehre des
Staates gefügt hatte, eigentlich erst ein selbständiges Objekt zur Zeit
des englischen Liberalismus des 18. Jahrhunderts (Locke), als man sehr
bewußt anfing die bürgerliche Gesellschaft als private Lebenssphäre
zu unterscheiden vom Staat. Im 19. Jahrhundert entsteht dann die
Soziologie von Auguste Comte, der die Gesellschaft erst recht zum
Gegenstand einer allgemeinen, wissenschaftlichen Untersuchung machte.
Sie wird mittels einer generalisierenden Begriffsbildung gefaßt, aber zu
gleicher Zeit unter Einfluß des Historismus, als ein organisches Ganzes
und als Produkt kulturhistorischer, namentlich auch sozialökonomischer
Entwicklungen betrachtet. Auch in dem „historischen Materialismus” von
Marx ist eine analoge Verbindung von soziologischem und historischem
Denken unverkennbar anwesend (1). Durch Max Weber hat diese
soziologische Wirklichkeitsauffassung — übrigens ohne die einseitige
marxistische Erklärung des ideologischen „Überbaus” aus dem soziolo
gischen „Unterbau” — auch T. erreicht und sie hat seine historischen
Ansichten ab 1907 drastisch geändert (2). In prinzipieller Hinsicht fährt
er aber fort dem Idealismus mehr oder weniger Beifall zu zollen. T.
ist vorläufig nicht imstande die Konsequenzen seiner neuen Anschauungen
systematisch zu durchdenken, besonders auch, weil sie den Historismus
in die Richtung einer unerwünschten Krise drängen. Symptome einer
solchen Krise werden schon nachweisbar. Wie dem auch sei, Troeltschs
Aufmerksamkeit konzentriert sich einstweilen auf die Geschichte,
insbesondere auf die eigene soziale Gestaltung des historischen Christen
tums und auf dessen sozialethische Stellungnahmen (})• Das „Soziale”
bedeutet für T. gewöhnlich nicht das ungreifbare Ganze aller Strukturen
und Verhältnisse der menschlichen Gesellschaft, sondern nur die
sozialökonomische und politische Struktur und deren Voraussetzung,
die Familie (4).
4.2 In der sozialhistorischen Betrachtung des Christentums sind für T.
zwei Fragen zentral. 1. Welche ist die eigene, religiöse Gemeinschafts
form des Christentums? 2. Wie betrachtet das Christentum die Gesell
schaft? Aus der christlichen Idee sind — wie er meint — drei Gemein485

schaftstypen entstanden: die institutionelle Anstalt der Kirche, in die
man durch die Taufe aufgenommen wird, die freiwillige Vereinigung
der Sekte auf Grund der persönlichen Bekehrung und des Bekennt
nisses und der fließende, spiritualistisch-mystische Freundeskreis (i).
Es sind keine „Idealtypen” in dem nominalistischen Sinne Webers.
Obwohl sie, nach T ., eine gewisse Schematisierung des reich geglie
derten christlichen Gemeinschaftslebens bilden, hängen sie, seines
Erachtens, doch wesentlich zusammen mit den Differenzierungsmög
lichkeiten, die in der religiös-metaphysischen Grundidee des Christen
tums selber liegen (2). Diese soziologische Typen haben eine Rück
wirkung auf die christlichen Ideen. Zunächst auf das Christusdogma.
In der Kirche ist Jesus der göttliche Erlöser und Vermittler, in der Sekte
der himmlische, wiederkehrende Herr und Gesetzgeber, in der
Mystik ein unsichtbares Lebensprinzip. W eiter gibt es das Dogma des
Gottesreiches, das bei der ersten als reell in der Kirche anwesend be
trachtet wird, nach den Sektariern am Ende der W elt aufgerichtet wer
den wird und bei den Mystikern unmittelbar erlebt wird als die ver
borgene Herrschaft des Geistes Gottes im Herzen. Ganz analog wird
auch der Erlösungsgedanke erklärt: einmal als fertige Aussöhnung, dann
wieder als zukünftige Aufnahme in den Himmel und schließlich auch
als überzeitliche Einigung der Seele mit Gott (3). Der christliche
Wahrheitsbegriff ist dementsprechend verschieden. Die Kirche kennt
absolute Wahrheit; wenn es sein muß, durchzuführen mit Hilfe des
Staates. Die Sekte ist der Welt und dem weltlichen Zwang abhold, kennt
aber innerlich eine noch größere Absolutheit und Unduldsamkeit
mit ihrer vielfältigen Gruppenzersplitterung. In der Mystik blüht die
Toleranz und die Gewissensfreiheit auf, aber sie hat nur noch wenig
typisch christlichen Gehalt und ihr fehlt obendrein der G riff auf die
Massen. So leben diese Typen von dem Widerspiel der gegenseitigen
Kräfte und Mängel (4). Was das Ethos des Christentums anbetrifift,
kann man eine derartige Abhängigkeit der sozialen Grundbedingungen
wahrnehmen. In seinem Kern ist das christliche Ethos Selbstheiligung
für Gott und selbstverleugnende Bruderliebe und als solche nur in einer
anderen W elt zu realisieren, die, wie Jesus glaubte, denn auch nahe
bevorstehe. In den dauerhaften, irdischen Verhältnissen wurde alsbald
der Kompromiß unumgänglich. Dazu griff die Kirche nach der stoischen
Idee des relativen Naturrechts. Die Sekte akzeptierte keinen Kompromiß
und wies nötigenfalls auf die stoische Idee des absoluten Naturrechts,
auf den goldenen Urzustand vor dem Sündenfall. Der Spiritualismus
blieb unbesorgt um dieses Pro und Kontra, erwartete und erwartet
nach wie vor alles von der inneren Wirkung des Geistes (y). W ir stehen
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hier vor dem zweiten Hauptproblem in der soziologischen Betrachtung
des Christentums. Wie hat das Christentum, wenigstens das kirchliche
Christentum eine Gesellschaftslehre entwickelt? Die Kirchen haben
wiederholt ihr eigenes, internes Gemeinschaftsideal erhoben zu einem
allgemeinen , soziologischen Grundschema. Selbstverständlich stieß
dieses zusammen mit andersgearteten Gesellschaftsidealen, schon an
wesend innerhalb der konkreten, sozialkulturellen Konstellation. Das
soziologische und sozialhistorische Problem verbreitert sich deshalb
zu der Frage, wie die kirchlichen sozialen Theorien und die konkreten,
gesellschaftlichen Verhältnisse einander gegenseitig beeinflußt haben (6).
Es ist also ein Problem im Quadrat: nicht nur die Religion und die
Kirche (oder die religiöse Gruppe) haben auf einander gewirkt, doch
inzwischen stehen sie — in dieser Beziehung — auch noch in Wechsel
wirkung mit der Gesellschaft. Religion und Gesellschaft haben über
die Kirche mit einander zu tun. Nun hat aber, in dem Verhältnis von
Christentum und Gesellschaft, das erwähnte Naturrecht immer eine
entscheidende Rolle gespielt (7). Innerhalb dieses Verhältnisses und
von ihm aus kann T. der spezifisch marxistischen Problematik der Be
ziehung zwischen dem Religiösen und dem Sozialökonomischen gerecht
werden (8). Diese Frage ist auch relevant für andere Religionen. Die
eigentliche Schwierigkeit ist hier, daß die Beziehung zwischen Religion
und Wirtschaft verschiebt je nach dem religiösen Niveau. W ir sehen
eine zunehmende Differenzierung und Wechselwirkung. Besonders die
Weltreligionen befreien sich zugunsten ihres Universalismus und pro
pagandistischen Eifers in hohem Grade von den ökonomischen Ver
hältnissen mit denen sie ursprünglich verbunden waren, obwohl ihre
organisatorische Form immer eine gewisse sozialökonomische Lage
bestimmung mit sich bringt, die sich zu gleicher Zeit ergibt aus ihrer
ethischen Stellungnahme. Das Christentum hat sich — so behauptet
T. — von dem Sozialökonomischen, seinem natürlichen Untergrund,
vollständig befreit (9). Diese Schlußfolgerung ist merkwürdig. Die
vorangehende, soziologische Betrachtung des Christentums hatte ihm
genau das Gegenteil gezeigt! Und dennoch ist sie unvermeidlich, wenn
T. das Christentum als höchste, völlig vergeistigte Religion aufrechter
halten und die universalhistorische Perspektive der Religionsgeschichte
nicht ganz ins Ungewisse rücken will. Es zeigt sich auf einmal, daß
idealistisches und soziologisches Denken sich unversöhnlich gegenüber
stehen.
4.3 Geschichtstheoretische Besinnung lehrt, daß in der Geschichte eine
Verschiedenheit von Faktoren wirksam ist: der notwendige Gang
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historischer Ideen, die schöpferische Freiheit historischer Persönlich
keiten, die Organisierungstendenz der Ideen, die kontingente Konfron
tation mit sozialen Strukturen anderen Ursprungs. Die beiden letzten,
der Soziologie entlehnten Kausalitäten, versucht T. idealistisch zu
erklären als das natürliche Substrat des Geistes, zu dem man weiter
auch rassenkundige, klimatologische und biologische Geschichtsfaktoren
rechnen kann. Das Grundproblem liegt darin, daß die Idee an sich ein
naturüberwindendes Prinzip ist: kann sie sich aber je völlig von ihrem
soziologischen Boden befreien (i)? Ein Nebenproblem ist, daß die
soziale Abhängigkeit der Idee deren Relativität außerordentlich ver
größert. Die absolute Position scheint völlig verloren. Auch die histo
rische Kontinuität der Idee ist gefährdet, verstrickt wie sie ist in dem
Gewebe der gesellschaftlichen Beziehungen (2). Die enzyklopädische
Folge davon ist eine größere Selbständigkeit von Geschichtswissenschaft,
Geschichtsphilosophie und Ethik unter einander. Die Geschichts
wissenschaft hat sich, mit einem Minimum an ethischer Voreingenom
menheit, zu beschäftigen mit dem Gesamtkomplex der kausalen Be
ziehungen. Die Ethik ihrerseits soll eine der Entfaltungsmöglichkeiten
der Idee ausarbeiten und sich dabei besonders auf die geistige und prak
tische Konstellation der Gegenwart richten. Die universalhistorische,
geschichtsphilosophische Konstruktion bleibt ein unentbehrliches Glied
zwischen Vergangenheit und Gegenwart, aber sie wird besonders pro
blematisch und subjektiv (3). Die Geschichtswissenschaft kommt bei
dieser Verselbständigung vielleicht noch am besten weg. Sie kann ihren
Stoff in Perioden einteilen, indem sie sich nicht mehr orientiert an den
allzu dünnen Leitfaden der Ideen, sondern an die dauerhaften Grund
strukturen der Gesellschaft (4).
4.4 Das soziale Ethos des Christentums scheint für die Gegenwart
ausgelöscht zu sein. Dennoch hat es einen bleibenden K e rn : seinen
personalistischen Individualismus, seinen sozialistischen Universalismus,
seinen ethischen Paternalismus, seine Rarität und seine Erwartung des
Gottesreiches (1). Soziale Erneuerung des Christentums ist durchaus
notwendig, sowohl was die innere Struktur, als auch was seine externe
Stellungnahme anbelangt. Intern strebt T. nach einer Vereinigung der
drei genannten soziologischen Grundtypen, um die charakteristischen
Mankos eines jeden aufzuheben: eine offene Volkskirche auf Basis frei
willigen Beitritts, wo der christliche Geist frei hindurchwehen kann (2).
In externer Richtung ist Erneuerung noch dringender. Die patriarchale,
soziale Philosophie des mittelalterlichen Katholizismus und die moder
nere, rationelle Gesellschaftslehre des dem Calvinismus und Sektarismus
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entsprossenen, asketischen Protestantismus, die die beiden wichtigsten
Typen der christlichen, sozialen Ethik bilden, sind mit dem Naturrecht,
aut dem sie sich stützen, überholt worden. Für die gigantischen, sozialen
Probleme der Gegenwart, hervorgerufen von den auseinanderstrebenden
Kräften unserer Kultur, hat man noch nicht einmal den Anfang einer
Lösung gefunden (3).
4.5 Der sozialphilosophische Hintergrund dieser ethisch-organisatorischen
Folgerungen kann aufgedeckt werden. Die erwünschte Vereinigung
des kirchlichen, sektarischen und spiritualistische!! Gemeinschafts
typus in einer neuen Kirchenstruktur hat T. von Schleiermacher (1).
Sie beruht auf der organologischen Gemeinschaftsidee der Romantik
(2) . Auch sein sozialethisches Ideal einer neuen Gebundenheit der
Kultur (wie im Mittelalter) ist wesentlich dadurch motiviert. Seiner
Meinung nach ist dieses Ideal für die Gegenwart infolge der Differen
zierung und Spezialisierung in der abendländischen Kultur und besonders
auch infolge des ungestümen, individualistisch-rationalistischen Expansionsstrebens der großen industriellen und militärischen Mächte, gar
nicht zu verwirklichen, auf keinen Fall von einem kirchlichen Christen
tum, das selber in Verfall geraten ist. Daher sein Verzicht. Aus der
Gesellschaft selber werden erst die Gegenkräfte heraufkommen müssen
(3)

.

4.6 T. hat seinen idealistischen Kulturbegrijf nur dadurch aufrechterhalten
können, daß er die neuentdeckten, realistischen und soziologischen
Geschichtsfaktoren in dem natürlichen Substrat der Ideen unterbrachte
(1). Sobald er aber Ernst macht mit den anti-ideologischen Zügen der
Kultur und mit der Dominanz der sozialen Strukturen in der kultur
historischen Entwicklung, bricht die idealistische Kulturdefinition
auseinander (2) und steht auch die universelle Einheit und Progression
der Geschichte auf dem Spiel (3). Troeltschs Gedanke der neu gefor
derten „ethischen Synthese” wird so zu einer äußerst vieldeutigen Idee.
Unter andern! betont sie die unverkennbar dringende Notwendigkeit,
diese Einheit der Kultur und der Geschichte durch aktives Handeln zu
erreichen, d.h. sie von der Gegenwart aus schöpferisch zu realisieren
und zu begründen. Die Grundlage dazu bildet das krampfhaft festge
haltene, metaphysisch-idealistische Vertrauen auf dem Wege zu einem
absoluten und apriorischen Endziel zu sein (4).
3 .1 Wenn T. einmal nach Berlin übergesiedelt ist ( 1 9 1 J ) , läßt er den
Neukantianismus fallen. Am Anfang dieser vorletzten Entwicklungs489

phase von T ., in der eine Annäherung stattfindet zwischen H i s t o r i s m u s
u n d L e b e n s p h i l o s o p h i e , sei bemerkt, daß ihre Abgrenzung sich viel
fach gründet auf eine textkritische Unterscheidung der älteren und
der jüngeren Teile in dem Historismusband (Ges. Sehr. 111), einer
heterogenen Sammelschrift aus den Jahren 19 16 bis 1922. Was T. bis
1920 geschrieben hat, bildet mehr oder weniger eine Gedankeneinheit
(1). Zentral steht darin die Individualität jeder Kultur als ein einzig
artiger „Wirkungszusammenhang” , in dem geistige, soziologische und
natürliche Faktoren zusammengeschmolzen sind zu einer unteilbaren,
kulturhistorischen Einheit, mit eigenen, inneren Erkenntnismöglich
keiten, Beurteilungsmaßstäben und Gemeinschaftsidealen. Den Ge
danken der apriorischen, absoluten Vernunftmaßstäbe nennt er jetzt
gegenüber der Individualität des Historischen unmöglich. Die individu
alisierende Geschichtslogik der Neukantianer hält T. auf seine Weise
test, aul ihre apriorislische Wertphilosophie verzichtet er. Er bildet sich
einen stark irrationalistischen Kulturbegriff, bestimmt von Neuromantik
und Lebensphilosophie (2).
5.2 T. meint — wie w ir wissen — daß die geschichtslogischen Begriffe
entstanden sind in dem reellen Verkehr mit dem vorhandenen Stoff.
Es gibt eine intuitieve Verbundenheit mit dem Objekt (1). Grund
legend ist — in Anbetracht der alles durchdringenden Individualität
des historischen Phänomens — der historische Individualitäts- und
Totalitätsbegriff (2), zu dem andere Kategorien, wie die des Sinn
zusammenhangs, des Gemeingeistes, des Unbewußten und des Schöp
ferischen hinzugefügt werden (3). Der zweite grundlegende Begriff der
Geschichtswissenschaft ist der historische Entwicklungsbegriff, weil
alle historischen Phänomene dynamisch und in Dynamik begriffen sind
(4). Man kann auch reden von teleologischen Sinnkontinua, von Ideen,
Tendenzen und dergleichen. Eines und das andere führt auch zu dem
Begriff einer spezifischen, historischen Zeitdauer (y). Diese Geschichts
logik zeigt den Einfluß des soziologischen Denkens. Deshalb ist der
Individualitätsbegriff stark betont, der Entwicklungsbegriff hingegen,
besonders in seiner universalgeschichtlichen Ausarbeitung, sehr ge
schwächt. Dies und jenes fügt sich in Troeltschs neuromantische Lebens
philosophie ein: T. sucht Anschluß bei Bergson. Ihm fehlt aber in
dessen Anschauung der schöpferischen Evolution, der Intuition und
der wirklichen Dauer eine spezifische, geschichtswissenschaftliche
Artikulation (6).
y.3 Von diesen individualisierenden Geschichtskategorien aus sucht T.
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sich einen Weg zur Ethik (i). Der Grundbegriff der historischen In
dividualität als Wert- oder Sinneinheit setzt die Möglichkeit des
Verstehens fremder Werte voraus und das weist auf ein schlummerndes
Schema der Wertmöglichkeiten im menschlichen Geiste hin. Wird das
geweckt und aktualisiert, dann zwingt es zu gleicher Zeit zu einer
persönlichen Stellungnahme. So wird die Hermeneutik eine erste
Brücke zur Ethik (2). Diese kann aber keine Ethik allgemeingültiger
Werte sein. Das Historische läßt sich damit keineswegs verbinden.
Man kann die individuelle Geschichte nicht beziehen auf ein universales
Wertprinzip wie bei Rickert (3). Wie denn wohl? Ethische Werte
können nichts andres sein als ein ursprünglicher Koeffizient innerhalb
der individuellen Kulturkonstellation. Sie sind apriorisch, nicht weil
sie sich beziehen auf eine universelle Vernunftstruktur, doch nur in
sofern sie hervorkommen aus einer autonomen, aus bloßen Voraus
setzungen nicht erklärbaren, irrationalen und spontanen Freiheit,
wenn diese Freiheit auch in dauerndem Zusammenhang steht mit dem
Vorhandenen und wenn sie auch eine zwingende Notwendigkeit des
Geistes in sich spürt. Die Objektivität dieser neuen Wertsynthese
hängt an der Kontinuität mit der Vergangenheit und an der sachver
ständigen Einsicht in die praktisch-organisatorischen Möglichkeiten der
Gegenwart (4). Die geschichtsphilosophische Orientierung an die
Vergangenheit und deren ethische Beurteilung hat aber manchen Haken.
Von dem soziologischen Gesichtspunkt aus können unsere Maßstäbe nur
adäquat genannt werden zur Beurteilung unseres eigenen Kulturzusam
menhangs, d.h. der abendländischen Kultur von der Neuzeit an. Die
Geschichtslogik lehrte aber, daß auch andere Kulturwelten als Sinn
totalitäten verstanden werden. Das bedeutet also, daß auch sie zunächst
nur mittels immanenter Kritik, nach eigenem Maßstab gemessen werden
können: hier und dort eine Beurteilung ersten Grades. In der Aktuali
sierung des uns inhärenten Systems von Sinn- und Wertmöglichkeiten
werden w ir aber, obwohl wir fremde Kultur kreise nur von innen
heraus beurteilen können, indirekt zu einer eigenen Stellungnahme
veranlaßt: eine Beurteilung zweiten Grades. So bekommen auch die
vielen fremden Kulturkreise ethische Relevanz. Dennoch ist die Ge
schichte mehr als eine Mehrzahl inspirierender und abschreckender
Beispiele. Eine solche fragmentarische und pragmatische Geschichts
betrachtung überwindet T. durch die Einführung des zweiten geschichts
logischen Grundbegriffs, des historischen Entwicklungsbegriffs ($■ ). Die
einzelnen Kultursysteme sind nämlich nur sinnvoll, weil sie sich ent
wickelt haben innerhalb immer breiter zu fassender Sinnbewegungen,
die endlich verweisen auf die Sinneinheit der ganzen Weltgeschichte.
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Die Maßstäbe des ersten und zweiten Grades stehen also nicht vereinzelt
da, sondern sind verbunden in einem universellen Sinnkontinuum.
Dieses ist aber nicht objektiv vorhanden. Die Universalgeschichte ist
nur zu organisieren von der Idee einer gegenwärtigen Kultursynthese
aus. Umgekehrt sind Gegenwart und Zukunft erst recht bestimmbar
von dem universellen Entwicklungstrieb der Vergangenheit aus. So
schlägt T. mit der Idee der Universalgeschichte eine zweite Brücke
zur Ethik (6). In dieser Idee steckt jedoch ein unvermeidlicher,
ja fast radikal geschlossener Zirkel, weil T. jetzt jede außersubjektive
Instanz verwirft (7).
£.4 Der Grundtrieb jeder universalhistorischen Konstruktion und ge
schichtsphilosophisch-ethischen Maßstabsbildung ist der schöpferische
Lebenswille. Dieser steigt hervor aus einer allgemeinen, metaphysischen
Geistesbewegung, die anders als bei Bergson, noch immer zielgerichtet
ist (1). Der tiefste Grund aller Bewegung in Geist und Natur ist die
innere Lebendigkeit und Beweglichkeit des Göttlichen selber. Obwohl
T. meint, daß rationelle Allgemeingültigkeit historisch unmöglich ist,
sieht er die Gottheit wie eingestellt auf eine letzte Wahrheit, auf ein
absolutes, unbekanntes und unerkennbares Ziel, ein Ziel das dem hi
storischen Sinnzusammenhang und der ethischen Wertschöpfung einen
letzten Möglichkeitsgrund verschafft (2). Das eigentliche Wagnis des
Glaubens und der Intuition besteht darin, daß wir die historische Sinn
entwicklung und den aufblitzenden, ethischen Vernunftgedanken in
ihrer göttlichen Herkunft und Triebkraft zu verstehen und durchzu
führen wagen (3).
In dieser Zeit wird die Krise des Historismus akut. T. verteidigt
die Idee der Weltgeschichte und wird zu gleicher Zeit gezwungen sie
zu diskreditieren (1), besonders auf Grund philosophischer und hermeneutischer Erwägungen : die Menschheit ist in tiefster Tiefe keine geistige
Einheit und ihre Erkenntnismöglichkeiten sind kultureli-soziographisch
beschränkt. Es gibt eine unüberbrückbare Verschiedenheit an Kultur
kreisen (2). Der „Europäismus” ist unser Schicksal (3). Das Christentum
ist nicht die absolute oder höchste Weltreligion, nur die Religion
des Europäismus, „absolut” lediglich für uns (4). Eine Universalgeschich
te ist nur möglich in der Form der vergleichenden Kultursoziologie.
Dank ihrer zeigt es sich daß die europäische Welt insofern noch ein
zigartig ist, daß hier zwei Kulturen ineinandergeschoben sind: die
antik-mittelmeerische und die nördliche, romanisch-gemanische Welt.
Das Verbindungsglied ist das Christentum (3). Genauer betrachtet zeigt

aber auch der „Europäismus” keine einfache Sinnentwicklung: er ist
aus verschiedenen, diskontinuierlichen Sinnstrukturen aufgebaut, die
in der „neuen Kultursynthese” aktiv überbrückt werden sollen (6).
So tritt um 1920 herum die Aufbauidee größtenteils an die Stelle der
Entwicklungsidee. Das dialektische Basismotiv schöpferischer Freiheit
aus geschichtsmetaphysischer Notwendigkeit steht auf dem Spiel. T.
darf die lebendige Verbindung mit der Geschichte nicht verlieren: er
versucht sie wiederzugewinnen von der Idee des Aufbaus aus. Nur die
klassischen Grundgewalten der Vergangenheit, die großen Bausteine
unserer Tradition, die den Kern bilden der vorangegangenen Perioden,
sind von wirklicher Bedeutung für uns. Die Perioden selber sind mit
Hilfe einer soziologischen Einteilung abzugrenzen (7). Den fruchtbaren
Übergang von der in der Stille reifenden, geschlossenen „Gemeinschaft”
zu der individualistischen, sich auflösenden „Gesellschaft” (Tönnies),
kann man halten für den klassischen Höhepunkt dieser Perioden (8). So
wirken in der Neuzeit: der hebräische Prophetismus und seine huma
nitäre Ethik, die griechische Stadtkultur, als Quelle künstlerischer und
wissenschaftlicher Bildung; der römisch-hellenistische Imperialismus
mit seinen Ideen von Weltstaat und W eltreligion; die mittelalterliche
Innerlichkeit und deren Unendlichkeitsdrang. Aus diesen Schichten
und mit diesen Bausteinen ist unsere Tradition aufgebaut worden. Frei
von der Verarbeitung, der Scholastisierung, der Rationalisierung in der
Tradition, sollen w ir aber versuchen diese Gedanken aufs neue in
Freiheit zu erleben und sie abermals zu bearbeiten zu Ingredienzien
für eine neue, d.h. für unsere eigene Kultursynthese. Also sollen wir
den Zusammenhang mit der Vergangenheit nur festhalten in diesem
anregenden Kontakt mit ihren klassischen Höhepunkten (9). Wie ist
dieser Kontakt möglich bei so verschiedenen sozialen Infrastrukturen?
Es ist ein Problem mit einer ideologischen und einer soziologischen
Seite. Was erstere anbelangt, trotz ihrer sozialen Abhängigkeit haben
die Ideen eine apriorische Ursprünglichkeit. Auf Grund dessen zeigen
sie die Tendenz ihre soziologische Basis loszulassen und zu vergessen. Sie
verallgemeinern sich und verabsolutieren sich in ,,-ismen” . Auf die Dauer
aber werden sie eine Beute der Abstraktion, der Rationalisierung und der
Erstarrung. Der Historismus befreit die Ideen aus diesem selbstgesponnenen
Gewebe der Tradition und stellt sie wieder in ihre ursprüngliche
Eigenart und Relativität her. Die Folge aber ist, daß sie ihre allgemeine
Bedeutung, d.h. ihre Bedeutung auch für uns, verlieren. Bis sie sich
aufs neue befreien! In diesen Loslösungen und Verallgemeinerungen
liegt die einzige Möglichkeit um die ideologische Kluft zwischen Gegen
wart und Vergangenheit zu überbrücken. Soziologisch ist das Problem
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viel weniger kompliziert. Es gibt keine einzige Verbindung zwischen
den früheren und den späteren Strukturen. Deshalb brauchen wir uns
nur eine deutliche Vorstellung zu machen von den heutigen, gesell
schaftlichen Beschränkungen und Möglichkeiten. In der neuen Kultur
synthese sollen, anders gesagt, die klassischen Ideen der Vergangenheit,
verjiingert und vereint in der Gegenwart und unsere gesellschaftlichen
Möglichkeiten auf einander eingestellt werden (io). Richtungsgefühl
und innere Notwendigkeit sind dabei unentbehrlich, sie können aber
nicht der Universalgeschichte entlehnt werden, nur dem Reifungsprozeß
innerhalb der „Gemeinschaft” . Wo findet diese neuromantische Ge
meinschaftsidee aber einen praktischen Anhaltspunkt in dem zwie
spältigen Europa und besonders in dem zerrissenen Deutschland A.D.
1920? Theoretisch hängt sie übrigens noch mehr in der Schwebe,
weil die klassischen Kulturideen der Verg angenheit nur in die neue
Synthese aulgenommen werden können wenn ihre ursprüngliche, in
dividuell-historische Tendenz historistisch aufgedeckt und nachher antihistoristisch-fiktionalistisch vergessen wird ( 1 1 ) !
6.1 Aus den Werken nach 1920 und aus den Nachträgen des Historis
mus-Bandes, wie auch aus redaktionellen Korrekturen desselben vom
Jahre 1922 geht hervor, daß die Philosophie von T. jetzt bis in ihre
metaphysischen Grundlagen angegriffen ist. Weder in der Universal
geschichte noch in der besonderen Gemeinschaft kann T. den ethisch
metaphysischen Ausgangspunkt seines Denkens mehr finden. Wo denn
wohl? Er sucht ihn in der Wurzel der menschlichen Existenz. Dieses
bedeutet eine Zusammenfügung des H i s t o r i s m u s u n d d e s r a d i k a l e n
I n d i v i d u a l i s m u s und zwar in einem so weit wie möglich durchge
führten Anschluß an die individualistische Metaphysik von Leibniz (1).
In größter Unsicherheit greift er übrigens auch jedesmal wieder auf roman
tische, idealistische und kantisch-naturrechtliche Gedanken zurück (2).
6.2 Je mehr der Historismus sich in die Krisis hineinarbeitet, desto
mehr wird der Naturalismus (wie in seiner Jugend) für T. zu einem
quälenden Problem (1). Von dem unbegrenzten Universum und der
fast endlosen biologischen Vorgeschichte des Menschen aus wird ihm
das quantitative Mißverhältnis von Natur und Geist zu einer fast un
erträglichen Last. Er will sie einigermaßen aufheben mittels des Postu
lats einer Vielzahl von Geisterreichen wie bei Leibniz (2). Eine andere
Schwierigkeit gibt es für den Historismus in der angeblich geschlossenen
naturkausalen Methode, mit der die Sätze von der Erhaltung der Energie
und der Entropie verbunden werden müssen. Sie scheinen das histo494

rische Leben in psychologisch-gesetzmäßige Reihen zu verwandeln
und die Sittlichkeit zu subjektivem Schein zu reduzieren. Gegenargu
mente sucht T. in der Logik, in der Psychologie und in der Natur
philosophie. Die autonome Geltungskraft logischer Gesetze ist unum
gänglich, sogar für eine naturalistisch-psychologische Theorie, wie
Husserl gezeigt hat. Analog damit soll man denn auch die ethischen
Gesetze handhaben. Weiter soll man das Psychische nicht als eine Sub
stanz auffassen, sondern als einen nicht-räumlichen Strom (Bergson).
In dem Fall ist Wechselwirkung mit der Körperwelt nicht unmöglich,
wenn man auch das Prinzip der Energieerhaltung als richtig annimmt
und es gibt dann auch Raum für geisteswissenschaftliche Psychologie
und Geschichte. Zum Schluß ist die geschlossene naturkausale Ordnung
in ihrer Allgemeinheit auch naturphilosophisch nicht zu rechtfertigen.
Sie beruht größtenteils auf einer unkontrollierbaren Induktion und gilt
deshalb nur innerhalb bestimmter Rahmen und Einzelsysteme. Den
noch bleibt die menschliche Geisteskultur minimal im Vergleich zu
ihrer natürlichen und biologischen Vorgeschichte. Früher oder später
wird sie verblühen und werden ihre Kräfte aufgezehrt sein (4). Die
passende Antwort darauf ist nicht ein skeptischer Pessimismus, sondern
heroischer Aktivismus (j).
6.3 Gegenüber dem Historismus erhebt sich auch die formale Logik (1).
Diese zerfasert die historische Logik und ihre Idee der individuellen
Totalität und Entwicklung mit Hilfe der Elementarprinzipien der
Identität und des Widerspruchs. Demgegenüber kann T. nur behaupten,
daß die historische und die naturwissenschaftliche Logik infolge des
intuitiven Denkverkehrs mit ihrem Objekt, ein authentisches Recht
besitzen und daß die formale Logik vorläufig formulierte, inhaltlose
Durchschnittsregeln enthält, die nötigenfalls von der materiellen W is
senschaftslogik korrigiert werden müssen (2). Faktisch ist die Logik
dreifach gegliedert: die formale Logik, die materielle (physische,
historische und ethische) Logik und die Metalogik. Diese letzte richtet
sich auf die Einheit des Logischen, auf den Grund des Seins und des
Sinnes und auf das diesbezügliche Denken. Diese Metalogik geht
— wie sich noch zeigen wird — von der Hegelschen dialektischen
Logik zurück auf einen monadologischen Intuitionismus (3). Troeltschs
Aussicht wird aber verdunkelt von der sich aufdrängenden Historisierung und Relativierung der Kultur, welche die Relativierung der
Wissenschaft und der Logik einschließt (4).
6.4 Das erkenntnistheoretische Problem konzentriert sich jetzt in der

Frage, ob die logischen Begriffe die Wirklichkeit transzendentalistisch
oder pragmatistisch formen und umgestalten zu dem was sie ist, oder
ob sie sie intuitiv fassen, so wie sie ist (i). Die Antwort lautet, daß
in der menschlichen Erkenntnis kritische Umgestaltung verbunden ist
mit einer wirklichen, intuitiven Belebung des Objekts. Die menschliche
Erkenntnis schließt sich an die inneren Gliederungen des Stoffes selber
an. Der Grund dieser Intuition liegt in einer mehrfach an Leibniz orien
tierten Monadologie (3). Das menschliche Ich hat als Monade Anteil
am göttlichen Allbewußtsein. Erkenntnis ist, wie bei Malebranche,
Erkenntnis in Gott. Das gilt sowohl von der historischen wie auch von
der naturwissenschaftlichen und ethischen Erkenntnis (4). Seit T. die
neukantische Wertlehre und die idealistische Geistesmetaphysik hat
fahren lassen, kann nur eine solche intuitionistische Metaphysik dem
Abgleiten der wissenschaftlichen Begriffsbildung in rein subjektive
Betrachtung oder in lauter pragmatische Denktechnik zuvorkommen (j).
6.y Diese monadologische Metaphysik hat T. besonders im Hinblick
auf die Problematik der Geschichte entworfen. Seitdem die idealistischen
und romantischen Gedanken der Weltvernunft, der Volksseele,des
Gemeinschaftsgeistes u.d. zerstört worden sind, bleibt ihm nur noch
eine Metaphysik der individuellen, menschlichen Existenz übrig. Sinn
zusammenhang und Geschichte sind nur möglich weil und insofern die
metaphysische Individualität unmittelbar verwurzelt ist in der Fülle des
Göttlichen (1). So wird auch das hermeneutische Problem, der Kern
punkt der historistischen Erkenntnislehre, lösbar. Und zwar nicht
mittels der schon früher verteidigten, an die Phänomenologie orientierte
Theorie eines apriorischen Schematismus von Wertmöglichkeiten. Diese
Theorie ist noch zu starr und zu statisch (2). Die monadologische
Partizipationstheorie zeigt uns, daß wir das Fremdseelische latent und
intuitiv in uns mittragen, dank unserer Identität mit dem beweglichen
Allbewußtsein. Diese Intuition ist keine mystische Phantasie. Das
Verstehen muß immer aktualisiert werden mittels Gelegenheitsursachen.
Es wird auch angeregt durch Begabung, Übung und nicht an letzter
Stelle durch wissenschaftliche Technik (3). Nicht aufzuheben ist auch
die Bindung an einen Körper, an Sinnesorgane, an eine sozialhistorische
Konstellation. Hier liegt für T. das Problem der Erkenntnissoziologie.
Der metaphysische Intuitionismus kann, mit andern Worten, diese
Abhängigkeitsverhältnisse und die Relativität des Erkennens nicht
verhüten (4).
6.6 Die Krisis des Historismus kumuliert in der Ethik. Die Relativität
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des menschlichen, auch des historischen Erkennens, ist an sich noch keine
Katastrophe: Erkenntnis ist nur ein Instrument. Die Frage ist aber, ob
das Defizit der Erkenntnistheorie nicht zum Bankrott der Ethik führen
wird. Vordem wurde die Ethik auf den Begriffen der historischen In
dividualität und Entwicklung mit Hilfe resp. der Hermeneutik und der
sogenannten Universalgeschichte aufgebaut. Es hat sich aber gezeigt,
daß beide äußerst beschränkt sind. Wo liegt der Zutritt des Historischen
zum Ethischen, wenn nicht in einem universalen Sinnverständnis und
in der Idee einer weltgeschichtlichen Bewegung? In der ethisch-meta
physischen Idee der Individualität (i). Der IndividualitätsbegrifF ist
nämlich nicht nur grundlegend in der historischen, sondern auch in
der ethischen Logik. Das Individuelle ist zweiseitig, faktisch und ideell
zu gleicher Zeit, eine besondere Tatsache, aber auch der individuelle
Ausdruck eines allgemeinen Sollens. Die Vergangenheit ist individuell,
aber auch — praktisch zugespitzt — die in der Gegenwart verlangte
Idealbildung und ebenso die Verbindung von Vergangenheit und Gegen
wart. Dieses Individuelle weist implizite hin auf das Allgemeine und
Universale als seinen göttlichen Grund. Als solches kann es das gesuchte
Verbindungsglied sein (2). T. versucht der Relativität der W erte, wie
auch der Relativität des persönlichen Ethos einen positiven Akzent
zu verleihen: es würde eine Relation, eine Beziehung zu dem göttlichen
Grund bedeuten. Dennoch kann dies für die sittliche Erkenntnis nicht
genügen. Sie braucht ein allgemeines Richtungsbewußtsein (3). Es ist
notwendig den fließenden Strom der individuellen, relativ-historischen
Gestalten zu kanalisieren. Die formelle Ethik der Persönlichkeit und
des Gewissens kann dazu dienlich sein, so behauptet T. einen Augen
blick lang (4). Sie sollte dann verbunden sein mit der kulturhistorischen
Ethik (j). Aber diese Lösung kann ihn auf die Dauer nicht befriedigen.
Die Persönlichkeitsidee, die einerseits als formeller Ausgangspunkt der
Gewissensethik, andrerseits als allgemeiner Gehalt der Kulturethik
hätte fungieren sollen, bleibt von dem Prozeß der Verflüssigung und
Historisierung nicht verschont. T. durchschaut sie auf einmal als einen
ganz relativen, typisch abendländischen Glauben (6). Überdies ruht
die Synthese der formellen und kulturellen Ethik, bezogen auf die
konkrete, heutige Lage, seines Erachtens auf der Spitze einer äußerst
individuellen Entscheidung. Diese individuelle Entscheidung ist macht
los dem übermächtigen Strom der Geschichte gegenüber, es sei denn
daß sie sich verwandelt in eine Gemeinschaftsgesinnung. Für den radi
kalen Individualismus von T. bildet die Erzeugung (nicht die Voraus
setzung) des Gemeingeistes jetzt das eigentliche ethische Problem (7).
Nun haben aber in der pluralistischen Gesellschaft in der wir leben, die
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verschiedenen Kultursphären oft recht viel Gemeinschaftsgeist, was
zu erklären ist aus dem urwüchsigen, natürlichen Gruppenbewußtsein,
das noch nachwirkt in der Kultur. Notwendig ist aber eine Konzentra
tion dieser Kreise in der religiös-metaphysischen Lebenssphäre, wo die
tiefsten, zentralen Entscheidungen zu treffen sind (8). Gerade hier
herrscht eben die schlimmste Zerrüttung. Soll es eine zukünftige
Lösung geben, dann kann diese nur liegen in der werbenden und sich
ausdehnenden Kraft dieser zentralen, aber individuellen, religiös
metaphysischen Synthese. Eine Synthese die an sich keine Grundlage
in der Gemeinschaft hat kann ja doch wohl zu einer Gemeinschafts
angelegenheit werden, dank der vielumfassenden Liebe und der Kom
munikation von der göttlichen Grundlage aus? Solch ein Programm ist
aber heikel, verknüpft wie es ist mit einer äußerst ungewissen Zukunft
(9) . Auch deshalb ist es ganz unsicher, weil die zentrale Synthese, die
religiöse-ethisch Entscheidung sich höchstens ausdehnen wird — wie
man annehmen darf — innerhalb einer Mehrzahl von Kirchen und
Glaubenskreisen. Die mehr peripherischen Sphären hegen nur ihren
eigenen, besonderen Gemeinschaftsgeist. Alles in allem meint T. daß
es auch erwünscht sei die Fronten der religiösen Erneuerung und der
gesellschaftlichen Rekonstruktion vorläufig von einander zu trennen.
Die größte Schwierigkeit liegt wohl darin, daß ein wachsender Gemein
schaftssinn von einer individuellen Grundüberzeugung aus früher oder
später doch wieder von anderen Punkten aus durchquert werden wird
(10 ) . Demzufolge braucht T. nicht alle Gemeinschaftlichkeit und Uni
versalität in Geschichte und Ethik radikalistisch in Abrede zu stellen.
Dennoch ist sie immer provisorisch, beschränkt und heikel ( 1 1 ) . Auf
die Frage, ob die Desintegration des Ethos, wie T. sie in den Jahren
des ersten Weltkriegs und der darauf folgenden Revolution überall
wahrnahm, tatsächlich verhütet werden kann, muß er prinzipiell die
Antwort schuldig bleiben. Auch hier ein heroischer Aktivismus am
Rande des Relativismus (12).
6.7 Der metaphysische Individualismus drängt T. in der Religions
philosophie zu der spiritualistischen Mystik. Die christlichen Gemein
schaftstypen erhalten eine kulturhistorische Perspektive. Die abend
ländische Geschichte sieht er als eine fast unentrinnbare Bewegung von
dem Kirchentypus zu der Sekte und von dem Kirchen- und Sektentypus
zu der Mystik: die einzige Form der Religiosität, die in der modernen
Zeit vielleicht noch eine Chance hat. Die früher erwähnte Trennung
der Fronten hängt zusammen mit dieser verinnerlichten Spiritualität
(2). Statt einer christlichen Sozialethik gibt es höchstens noch Raum

für eine christliche Inspiration zur Zügelung des modernen Imperialismus
und des kapitalistischen Unternehmertums in einer durchaus sekularisierten Welt (3). In der Ruhe der Mystik versucht T. die Ruhelosigkeit
der Geschichte zu transzendieren in die Einigung der Seele mit dem
Göttlich-Absoluten. Die Religion bekommt einen übermoralischen und
überkreativen Charakter. Dennoch darf ein solcher übergeschichtlicher
Rückzug keine Fluchtinsel sein: sie soll das Individuum stählern und
zurückführen zum Kampf und zur sittlichen Anstrengung (4). T. will
beide sein, Mystiker und Historist, aber es sind getrennte Lebensweisen.
Hier scheitert seine synthetisierende Lebensaufgabe. Die Idee der
zentralen Synthese schrumpft eigentlich zusammen zu dem Wunsch,
von einer verinnerlichten, übermoralischen Spiritualität aus, hier und
da, dann und wann, das veräußerlichte und größtenteils unmoralische,
brutale, politisch-ökonomische Machtstreben mit einem Geist der
Liebe und der Mäßigung zu durchdringen (5).
6.8 Von dem im Vorherigen geschilderten Hintergrund aus zweifelt
T. zuletzt an dem absoluten Endzweck der Geschichte. Er fragt sich,
ob es sich für Gott in der Lehrschule der Geschichte nicht handelt
um die „Vollendung des Individuums” (1). Die „innere Geschichte”
der menschlichen Persönlichkeit stellt sich auf diese Weise der Kultur
geschichte gegenüber. Troeltschs Gedanken neigen — so könnte man
behaupten — zu einem religiösen Existentialismus, ohne daß er selber
hier einen Ausweg sieht. Sein Gedanke der „Vollendung” ist im Ur
sprung noch eine typisch idealistische Kategorie (2). Auch der Gedanke
des absoluten Grundes gerät endlich ins Schwanken. Ohne einen universal
göttlichen Telos kann es ja auch keine universal-göttliche, teleologische
Grundbewegung geben. Die monadologische Metaphysik des Absoluten
ist vielleicht nur ein mythologisches Gewebe, das den schöpferischen,
kämpfenden Menschen auf seinem dunklen Wege in der Geschichte
umgibt.
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STELLINGEN

1. Niet het historisme, slechts de mogelijke relativistische gevolgen
van het historisme heeft Troeltsch willen overwinnen (cf. diss.
o.j

. i ).

Contra: F.-J. von Rintelen, Der Versuch einer öeberwindung d e s Historismus bei
Ernst Troeltsch, Halle, 1929.
K. Herberger, art. Historismus und Kairos, in: Theol. Blätter 14 (193^)

129, 133-

2. De sociologische typen van kerk, sekte en mystiek in Troeltsch’
Soziallehren zijn niet te verstaan als „ideaaltypen” (cf. diss. 4.2.2).
Contra: J. M. Yinger, art. T h e s o c io lo g y o j r e l ig io n o j E r n s t T r o e lt s c h , in: An
Introduction to the History of Sociology (ed. H. E. Barnes), Chicago,
' 94 8. P- 3 11 •
W. F. Kasch,
p. i 17 sq.

D i e S o z i a lp h il o s o p h ie von E r n s t T r o e lt s c h ,

Tübingen, 1963,

3. De idee van de „neue Kultursynthese” en die van de „Universalge
schichte” zijn bij Troeltsch principieel en onverbrekelijk met elkaar
verbonden (cf. diss. 5.3.7).
Contra: W. Bodenstein,
E. Lessing, D i e
p. 144 sqq, 97.

N e ig e d e s H is t o r is m u s ,
G e s c h ic h t s p h ilo s o p h ie

Gütersloh, 1959, p. 187.
Hamburg, 1965,

E r n s t T r o e lt s c h s ,

4. De meest radikale omwenteling in het denken van Troeltsch heeft
zich eerst na 1920 voltrokken in de overgang van een polymorfe
europeïstische „Kulturkreislehre” naar het monadologische waarderelativisme (cf. diss. 6. 1 . 1 . )
5. De grote wegbereider van het historisme is Leibniz geweest
(cf. diss. 0.2.4).
6. Delfgaauws opmerking, dat de geesteswetenschap volgens de Badense School noodzakelijk „wertend” tegenover de konkrete wer
kelijkheid staat, is noch t.a.v. de wetenschapsleer van Rickert,

noch t.a.v. denkers als Troeltsch of Max Weber waar te maken
(cf. diss. 3. 3. 1).
Contra: B. Delfgaauw,

D e w ijs b e g e e r t e v a n d e t w in t ig s t e e e u w ,

Baarn, 19644, p.

7. De tegenstelling tussen autonomie en theonomie (als heteronomie)
wordt eerst manifest èn tenietgedaan in via crucis.
8. De idee van een fundamentele korrelatie tussen geloof en open
baring is voor de godsdienstfilosofie onmisbaar, binnen de christe
lijke dogmatiek onaanvaardbaar (cf. diss. i . j . 3 ) .
Contra: G. C. Berkouwer,

D o g m a t is c h e S t u d i ë n ,

passim.

9. Aangezien de christelijke doop een oekumenische betekenis heeft
niet alleen als afwassing en reiniging maar ook als begrafenis en
opstanding, moet de hierbij toegepaste besprenkeling symbolisch
ontoereikend heten: de christelijke kerken dienen terug te keren
tot de doop door onderdompeling.
0. Bij de poging om de macht van het historisme door dialektisch
denken en revolutionair handelen te doorbreken dreigt het histo
risme steeds weer aan het langste eind te trekken.
1 . De argumenten voor en tegen de zuid-afrikaanse apartheidspolitiek,
voorzover ontleend aan een historistische leer van scheppingsorde
ningen dan wel aan een rationalistisch-natuurrechtelijk gelijkheids
ideaal, berusten alle op een mythische ideologie.
2. De Vrije Universiteit dient haar wetenschappelijke en maat
schappelijke verantwoordelijkheid aktief gestalte te geven in een
Free University Press.
3. Met het oog op haar buitenlandse betrekkingen en verplichtingen
dient de Vrije Universiteit mogelijkheden te scheppen, dat kolleges
van meer algemene betekenis binnen een veeljarige cyklus in het
engels gedoceerd worden met een eventuele uitbouw tot internationale kursussen, waarvoor ook gastdocenten zijn aan te trekken,
een en ander ondersteund door een gericht propaganda-, studie
beurs- en subsidiebeleid.
4. De zg. gereformeerde beginselen, waarnaar o.a. de grondslag van
de Vrije Universiteit tot op heden verwijst, zijn veelszins van
historistische origine (cf. j. Klapwijk, art. G .T .T . 70-1970-33).
Het is een ongewenste situatie, dat studenten tegen hun eigen
voorkeur in via een zg. plaatsingskommissie aan een christelijke
universiteit toegewezen kunnen worden.

16. Het is logisch inkonsekwent en moreel bedenkelijk, dat politieke
partijen in Nederland tegelijkertijd voorstander kunnen zijn van een
grotere inkomensspreiding èn van instellingen als de staatsloterij
en de voetbal toto.
17. Maatschappijkritiek zonder zelfkritiek is leeg. Zelfkritiek zonder
maatschappijkritiek is blind.

Stellingen behorende bij J. Klapwijk,
Amsterdam, juni 1970.
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