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De zin der geschiedenis 

door Prof. Dr H. Dooyeweerd 

Er dient een principieel ondcrscheid te worden gemaakt tusschen 

het historisch aspect der tijdelijke wcrkclijkheid en de geschiedenis 

in den zin van hct concrete gebeuren, voorzooverre dit in dit aspect 

fungeert. Het historisch aspect bepaalt het hoe, het modale karakter 

der geschiedenis; de concrete historische gebeurtenissen geven het 

wat der geschiedenis aan. 

In de voor-wetcnschappclijke ervaring vvordt de geschiedenis slechts 

implicict onder het modale aspect van het historische gevat, explicite 

daarentegen in de concrete individualiteitsstructuren van personen, 

dingen en gebeurtenissen, van typische totalitcitcn, die in beginsel alle 

modale aspecten der werkelijkheid omspannen en ze tot een typisch 

geheel groepeeren J). Vandaar dat in de naieve ervaring de geschiedenis 

vercenzelvigd wordt met wat geschied is, zonder, dat hierbij echter 

mag worden gedacht aan een historistische interpretatie van de werke 

lijkheid. Implicite blijft de naieve ervaring zieh bewüst van de innerlijke 

grenzen van het historisch aspect in zijn verhouding tot de overige 

modale aspecten der werkelijkheid. Zij denkt er niet over heel de 

concrete werkelijkheid tot historie te herleiden, evenmin als zij er 

aan denkt haar te herleiden tot een complex zinnelijke indrukken, 

geordend in de synthetische kenvormen van het natuurwetenschap-

pelijk denken. 

In de theoretische, wetenschappelijke denkhouding daarentegen mag 

het modale aspect der historie niet implicict blijven, omdat het hier 

in de eerste plaats gaat ora de theoretische afgrenzing van het onder-

zoekingsveld der historie-wetenschap. 

Vandaar dat de naieve vereenzelviging van de „geschiedenis" met 

„wat geschied is" geen criterium voor de geschiedwetenschap kan 

geven. De lautste heeft nu eeumaal een begrensd gezichtsveld, zij 

onderzoekt niet het gebeurde m vollen omvang, doch slechts in een 
zijner modale aspecten. 

De pogingen, tot nu toe in de wijsbegeerte ondernomen, om het 

') Vgl. over de individualiteitsstructuren en haar tga. enkaptische vervlech-
tingen mijn Wijsbegeerte d<> Wei \cL , Bk. III. 
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schappelijk denken door zijn starre gebondenheid aan de zinnelijke 

indrukken der gevoelsfunctie nog alle logische vormbeheersching 

ontbeert. Nu is de logische vorm-beheersching als zoodanig niet van 

oorspronkelijk historisch karakter. Zij heeft de eigenwettelijkheid 

van den logischen wetskring, waarin het logisch aspect besloten is. 

Het gaat dan ook niet aan de logische denkvormen als zoodanig 

„cultuur" te noemen. 

Maar wel bestaat een onverbrekelijke zin-samcnhang tusschen deze 

historische anticipatie in de modale structuur van het logisch denken 

en de oorspronkelijke modale zin-kern van hct historisch aspect. 

Eerst het theoretisch denken heeft als zoodanig, d.i. in zijn logische 

vorming, een historische ontwikkeling en staat in zijn bcheerschend 

karakter onder leiding van de vrije beheerschende vorming in haar 

oorspronkclijkcn historischen zin. 

Terwijl nu in de modale structuur van het logisch aspect het be-

heerschende vorm-element in niet-oorspronkelijken zin eerst in de 

ontsloten, antieipeerende gestalte optreedt, vinden wij daarentegen in 

alle aspecten der werkelijkheid, die in de kosmische tijdsorde op het 

historische volgen, dit moment, in qualificatie door de desbetreffende 

zin-kernen, reeds onder de modale analogieen. Zelfs in hun nog gesloten 

(niet-antieipeerende) structuur is het vorm-momcnt essentieel. Er is geen 

taal bestaanbaar zonder taal-wwmcw, geen omgang zonder omgangs-

vornten, geen economie zonder economische vonnen, geen recht 

zonder juridische ontstaansvormen (bijv. wet, verordening, reglement, 

rechtspraak, overeenkomst, enz. enz.). En dit geldt ook voor de 

primitieve, nog gesloten gestalte, waarin deze aspecten zieh in de 

werkelijkheid vertoomn. 

Nu li^rl, bij miskenning van de eigenaardige structuur der modale 

aspecten, de verleiding voor de hand dit analogisch cultuur-clcment 

in de na-historische aspecten los te raaken van de modale zin-kern, 

die het hier <jnalificeert, cn dus zijn analogisch karaktcr te miskennen. 

Deze wrflauwing van de grenzen der modale aspect-strueturen 

wreekt zieh echter noodwendig in antinomieen l). De theoretische 

antinomie is steeds een criterium van de schending der modale souve-

') i idaardvoorbeeld \.m /ulk een antinomie leverl de hiatoristische 

itting van hei positieve recht als blool l vei chijnsel.,,Vrije b -

.limii^" in h.tai oo] 3pronkelijken historischen zin eist lii bIi i hi i cultuur-

uiadii. In hei jurid rechtsvomäng vereischt competenlie. In het 

juridisch competentiebegrip vinden wij een modale analogie van de cultuur-

machi Competentii i-, rechts-mach\ en deze deki zieh naar haar juridische 

kwalificatie allermiiisi mel de culluur-macht in historischen zin. De historische 
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reiniteit in eigen kring en mag dus niet zonder meer worden beschouwd 

als een noodzakelijk gevolg van de beperktheid van het menschelijk 

ken vermögen. 

De analyse van de modale zinkern met behulp van de hier gevolgde 

confrontatiemethode ontdekt ons tegclijk de plaats, welke het histo 

risch aspect in de tijdelijke orde der aspecten inneemt. 

Het historisch aspect is — gelijk een nadere, hier niet verder te ver-

volgen, analyse aan het licht brengt — gelegerd tusschen het logisch 

en het taal-aspect der tijdelijke werkelijkheid J). 

Deze vaststelling van de plaats van het historisch aspect is onmis-

baar voor het verdere onderzoek naar de modale zin-stnictuur der 

geschicdenis. 

Het feit, dat het historische aspect onmiddellijk in het logische 

is gefundeerd, waarborgt het normaticf karakter van den modalen zin 

der geschiedenis, wel te verstaan een normatief karakter in den on-

herleidbaren historischen en niet in moreelen zin. Dit wil zeggen, dat 

de wetten, welke de historische ontwikkeling beheerschen, modaal 

Mom-karakter dragen 2) en tevens, dat de historische feiten nood 

zakelijk aan de historische normen onderworpen zijn, zoodat zij zonder 

school, die de rcchtswettnschap naast de wetgeving tot juridischen ontstaansvorm 

verhief, verwarde de historische macht der wetenschap met de rechtsmacht der 

rechtsvormers en verviel daarmede in de historistische verflauwing van de grenzen 

van het historisch aspect. De herleiding van rfA/smacht tot macht in historischen 

zin roept echter met noodzakclijkheid de beruchte antinomie van recht en macht 

in het leven, die op een negatie van het recht nioet neerkomen. 

') Het aspect van den omgang heeft in zijn modale struetuur noodwendig een 

taal-analogie (ook de primitieve omgangsvonnen hebben symbi tische beteekenis 

in den modalen zin van omgang en verkeer en rüsten dus op den grondslag der 

taal). Het heeft dus in de orde der aspecten blijkbaar een latere plaats dan het 

aspect der symbolische beteekening. 't Zelfde geldt voor het economische, aesthe-

tische, juridische, moreele en geloofsaspect. 

%) Wij kunnen hier verder alleen den modalen zin der historische normen eenigs-

zins nader in oogenschouw nemen. 

De concrete inhoud dezer normen is uiteraard uit de modale struetuur van 

den historischen wetskring niet af te leiden. De concrete historische normen 

dragen geen statisch, maar een dynamisch en variabel karakter en kunnen slechts 

door het eigenlijk vaJc-historisch onderzoek worden o[igespoord. De geschied-

Philosophie heeft er echter op te wijzen, dat er constante structuur-verschillen 

in deze concrete en variabel«normen gegeven zijn, die onverbrekelijk samenhangen 

met de individualiteits-structursn der nunschelijke samenleving, welke «U- modale 

aspecten dezer samenleving overspannen en tot typische totaliteiten k'i'«-'l'tt-rcn 

(b.v. kerk, staat, bedrijf, handel, gezin, familie, enz, eni.). Deze individualiteits-

strueturen groeperen haar modale aspecten op deze typische wijze, dat in 

daarvan de typische bestemmingsfunetie, in een ander de typische fundeeringsfunetie 
van den sainenlevingsvonn is te vinden, Het individualiteits-type van de eerste 



betrekking tot die normen hun historischen zin zouden verliezcn. 

Deze erkenning van den normatieven zin der geschiedenis beteekent 

dus allerminst een uitwissching van de grenzen tusschen norm en 

feit, doch alleen de erkenning van de onlooehenbare modale pluri-

jormiteit van het normbegrip. 

Ook zij, die den normatieven zin der geschiedenis looehenen, 

moeten hem ongewild toch weer erkennen, zoodra zij in het historisch 

aspect de normatieve tegenstelling van historisch cn on-historisch of 

reactionair invoeren. 

Van reactionaire gedragingen in verwerpelijkcn zin kan men 

onmogelijk spreken zonder het aanleggen van een ontwikkelingsnorm 

van eigen historisch karaktcr. De ethische normen laten hier als 

criterium volledig in den steek. De contraire tegenstelling historisch 

onhistorisch is een modale analogie van het logisch prineipe van de 

tegenspraak, dat een logische vorm voor het denken is. Subject in de 

geschiedenis kunnen slechts wezens zijn met redelijk onderscheidings-

vermogen, met analj'tischcn zin. Voorzoover ool: natuurieiten in de 

geschiedenis fungeeren kunnen zij slechts een objeetieve of voorwerpclijke 

rol speien, die slechts historischen zin kan hebben in noodwendige 

betrokkenheid op historische subjeeten. Het juiste inzicht in deze modale 

subject-objectrelatie binnen het historisch aspect, cn in het normatief 

karaktcr van de modale zin-struetuur der geschiedenis wordt met 

name van beteekenis voor de vaststelling van den modalen zin van 

het historisch causaliteitsbegrip, die volledig wordt miskend bij uit-

schakeling van zijn in wezen normatief karakter. De historische causa-

liteit is een modale analogie van de causaliteit in den oorspronkelijken 

(natuurwc tenschappelijken) zin van het bewegingsaspect. Zij is echter 

analogisch, dat vai de een oorspronkelijk of Arrw-karakter. 

De concrete hi normen voor het staatslcven zullen naar haar inncrlijke 

individualiteitsstructuur steeds een ander karakter dragen dan die voor het 

kerkelijk of bedrijfsleven. De Staat is naar zijn individualiteits-stmctuur, in 

in alle andere gedifferentieerde samenlevingsverbanden, 

rd als een publieke rechtsgemeenschap van overheid en voli op 

den i idslag van een historische monopolistische organisatii dei 
rdmacht op een territoir, Hii rbij geeft 1 deel der definitie de typische 

fundeeringsfunetie van den staal 

Hei \.ih niet te miskennen, dat het individualiteitstype van de eerste in dat van de 

' i "■ lll"ii' erd. Een typi h-historisi he itrui tuurnorm van hi i 

tot im toe alleen in de zgn. leer der staatsraüon tot haai 

1 dua di eisch van handhaving van hei monopolie der zwaard-

in.ic. ht binnen hei itaal tegen binnen ala buitenlandsche bedrei-

n"M<' truetuurnorm, die in de geschiedenis zeei variabele, concrete 

inhouden aanneemt, Vgl. hierovei mijn Rechten Historie (Assen, L938), 
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tot de laatste nict te herleiden 1). In subjectieven zin onderstelt de 

historische causaliteit de historische toerekening tot vrije beheerschende 

vormers, gelijk b.v. ook de juridische causaliteit — voorzoovor zij 

subjectieve handelingscausaliteit en nict een objectieve causaliteit 

(b.v. de letale werking van den beet van een dollen hond) is — de 

juridische toerekening tot toerckenbare personen onderstelt. 

Historische toerekening nu is een modale analogie van het logisch 

principe van den toereikenden grond, dat zieh slechts tot subjeeten 

met redelijk onderscheidingsvermogen kan richten, terwijl de natuur-

wetenschappelijke causaliteitsreeks slechts door-rekening kent, waarbij 

alle causale factoren althans in beginsel gelijkwaardig zijn (het 

aequivalentie-beginsel). 

Van natuurfeiten, die in het historisch aspect slechts een onzelf-

standige modale oty'ec/sfunctie kunnen hebben, kunnen in historischen 

zin slechts (onzelfstandige) objectieve historisch-causale samenhangen 

uitgaan, die weder alleen historisch relevant zijn, inzooverre zij in het 

subjectieve cultuitr-leven ingrijpen, dat aan historische normen is onder-

worpen 2). 

Men kan zoo achtereenvolgens ook de andere analogieen in den 

modalen zin der geschiedenis analyseeren (de historische macht 3) als 

analogie van den psychischen gevoels-invloed, de historische ontwikkeling 

als analogie van de biotische ontwikkeling, het cultuurgcfc/e^ als niimte-

analogie enz.). 

AI de tot nu toe onderzochte modale zin-momenten der geschiedenis 

openbaren zieh ook in een primitieve, nog gesloten eultuur. Zij krijgen 

echter een verdiepten zin in het proces der cultuur-ontsluiting, waarin 

het historisch aspoct zijn modale antieipaties ontplooit. Het criterium 

l) Dus ook niet, gelijk b.v. nog Simmel raeendc, als com door haar uiterste 

gecompliceerdheid niet volledig analyseerbare natuurwetenschappelijke causali 

teitsreeks tc verstaan, waarin physische en psychische factoren samentreffen. 

a) De historisch-causale samenhangen laten zieh dan ook in hun subjeetief 

modalen ein slechts normatief fonnuleeren. Ik geef hier slechts een voorbeeld. 

Men noemt als historische oorzaken van de opkomsi van hei leenstelsel in den 

frankischen tijd in hoofdzaak twee factoren: het gemis aan ee*h behoorlijke ruiterij 

in het fränkisch leger tegenover de voortdurende dreiging van de invallen dei 

Axabieien en het binnenlandsch gevaai gelegen in de private bereden vazallen-

macht der groote heeren. J >eze oorzaken zijn in haar histoj is< hen zin aiel andei ä 

dan eischen, gesteld aan de nxai hthebbei ■ Wanneer de Karolingers beide m"> aren 

tegelijk bezweren door inschakeling der private ruiterij in de rijkslegei -organisatie 

voldoen zij slechts aan den historischen eisch van het oogenblik. 

8) Ook de historische macht isgeen natuurwetenschappelijk maareen normatief 

begrip. Zij huudt een histoi ische eultuurtaak in, die reeds in het scheppingsverhaal 

als cultuurgebod is geformuleerd, 
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tusschen gesloten en ontslotcn culturen is voor de historiewetenschap 

van principieel belang, omdat de eigenlijke historiewetenschap uit-

sluitend die culturen ondcrzoekt, die in het ontsluitingsproces zijn 

ingegaan, in de „wereldhistorie" zijn opgenomen, terwijl zij het 

historisch onderzoek van de ontwikkeling der primitieve culturen, 

die buiten de wereldhistorie zijn gebleven, aan de ethnologie overlaat, 

die in wezen ook een andere mcthode moet volgen J). 

Ook dit critcrium is noodwendig van normatief-historischen aard. 

Een eerste kenteeken van de geslotenhcid der cultuur is haar sociale 

ajgcslolenhcid van het cultuur-verkeer der Volkeren. De primitieve 

samenleving is besloten in ongediffcicnticerde samenlevingsvormen, 

die in de cultuur een ongedifferentiecrden exclusievcn machtskring 

bezitten. Het individu is naar alle levenssferen aan dezen machtskring 

onderworpen en komt slechts als lid der primitieve gemeenschap, 

ni, t als individueele persoon in aanmcrking. Wie niet tot de primitieve 

gemeenschap behoort is hostis, exlex. 

Het ontsluitingsproces begint met een differentieering en inte-

greering van de cultuur, waardoor ook de historische machtskringen 

hun ongediff-rvntuerdheid, absoluutheid en exclusiviteit verliezen. 

Daarmede gaat gepaard ccn individualiseeringsproces: de individueele 

mensch wordt als zoodanig in zijn cultuurwaarde crkend. 

In dit differentieerings-, integreerings- en individualiseeringsproces 

ontsluit de cultuur haar modale anlicipatie op den zin van het aspect 

van omgang envtrkeer. Doordat de eultuurkring zijn ongediffercntiecrdc 

afgesloUnlu id verliest, komt hij in het cultuur-vcrkccr der wereld 

historie. De eisch van cultuur-verkeer ligt in de historische ont-

wikkelingsnorm naar haar modalen zin noodwendig besloten. ledere 

cultureele afsluiting is volgens deze norm verwcrpdijk. 

Thans ontsluit de cultuur ook haar modale antieipatie op de zin 

kern van het taal-aspect: de symbolische beteckening. Eerst thans gaat 

het historisch beteekenisvolle zieh van het historisch onbeteekenende 

ond' n (cuHnnr-symhohvk) en ontstaat de normatieve drang 

tot symbolische beleekening der geschiedenis in kroniek, geschiedverhaal, 

gedenktoek< nm, enz. enz. In het betrekkelijk gelijkvormig verloop 

eener pi imitieve cultuur vindt de muzc der geschiedenis nog geen stof 

voor het boekstaven van gedenkwaardigheden 2). 

ki n derde belangrijke normatieve antieipatie wordt nu echter door 

') Yj.1 ovei dit punt uitvoerig mijn Wijsbegeerte det Weisidee III, blz. 281 vlg. 

') 11, overleveringen van primitievi immen dragen ccn mythologisch 

karakter en zijn als zoodanig niet als liiütoiiicli verhaal te beschouwen. 
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de cultuur in haar modale structuur ontsloten, t.w. de economische. 
Tuist door de differentieering der cultuur mag geen der gedifferen-
tCde cultuurkringen meer een exclusieve macht over het uidividu 
er de overige cultuurkringcn doen gelden, zal de cultuur zu* har-

monieus ontwikkelen. ledere overdadige uitzetting van de machtssfeer 
van een bepaalden cultuurkring ("t zij die van de wetenschap, van 
de kunst van den staat, van de kerk, van den handel, enz. enz.), 
iedere schcnding van de norm der cultuureconomie, voert noodwendjg 
tot een disharmonie in de cultuurontsluiting, waann zieh tegehjk 

de aesthetische anticipatie der cultuur onthult. Over zulk een dis 
harmonieuze eultuur-ontsluiting voltrekt zieh het gericht der wereld-
historie (juridische anticipatie). Want een harmonieuze cultuur 

ontsluiting onderstelt de eultuur-eros, de vrije vormingshefde, waann 

iedere cultuurkring zieh naar eigen aard aan haar taak kan wijden. 
En in die eultuur-eros ontsluit zieh de moreele anticipatie in den zin 

der historie 1). , . 
Vraagt men nu naar den oorsprong der disharmonie in de cultuur, 

dan blijkt dat iedere eultuur-ontsluiting in laatste instantie door 
een geloof (van de leidende cultuurmacht) wordt gericht, dat zijn 
uitgang neemt uit den religieuzen, boventijdclijken wortel van hed de 
wereldgeschiedenis, waarin naar Augustinus1 uitspraak de st rijd wordt 

gestreden tusschen civitas Dei en civitas terrena. Op Chnstehjk 
standpunt is het de afval in den religieuzen wortel van het menschen-

geslacht, de radicale zondeval, welke ter laatste instantie de dis-
harmonie in de eultuur-ontsluiting noodzakclijk met zieh brengt. 

De afval in het religieuze gemeenschapscentrum van het bestaan 

geeft aan de eultuur-ontsluiting een afvallige geloofsrichting, zieh 

openbarend in de verabsoluteering en dus overspanning van het 

tijdehjk-crcatuurlijke. Tegen iedere schending van de norm der 
cultuur-economie maakt zieh in het wereldgericht der historie op 

den duur een rcactic geldend, die daardoor ook haar relatief recht 

in de eultuur-ontsluiting verkrijgt. 

De centrale conserveerende macht blijft echter die van het Christe-

lijk geloof. 

Slotbeschouwing. 

De samenhang van geloof en historie dwingt de geschiedphüosophie 

:) De modale zin-kern van het moreele aspect is de /"/'/'' "' ll1-" ttjdeUjhe 
functii-, du- zieh naar de samenlevingsstructuren dilferentieert in x 

trekkinuen (mider- en kinderliefde, echteüjke liefde, vaderlandsliefde, kann 
schapsliefde enz. en/.). De««««M^-eros is evenmin als de theoretische eros een liefde 
in oorspronkdijken moreelcn zin, doch slechts ten moreele anticipatie. 
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tot de conceptie van een ontwikkclings^e, welke de wereldgeschie-

denis betrekt op den transcendenten religieuzen wortel der schepping. 

De geloofsfunctie zelvo blijft in de tijdelijke wereldorde gevoegd en 

mag dus niet met hot transcendcnte rcligicuze centrum der tijdelijke 

werkelijkheid worden verward '). Zij is de transcendentale grens-

funetie van het tijdelijk bestaan, welke in een eigen wetskring 

gevoegd is. 

In de modale struetuur van het geloof komt de transcendentale 

grenspositie van dit laatste tusschen eeuwigheid en tijd hierin tot 

uiting, dat de geloofsfunctie reeds in haar modale zin-kern (de trans 

cendentale zekerheid in den tijd omtrent een transcendenten vasten 

grond en oorsprong van het geschapene, die zieh openbaart in den 

tijd) boren den tijd uitwijst. In dit transcendentale grenskarakter 

deelen ook alle modale analogieen in de struetuur der pistis (zoo b.v. 

het aan alle geloof inhaerente moment der vereering, dat een analogie 

is van de morecle liefde; zoo de juridische analogie van het recht Gods 

op vereering; de aesthetische analogie van de harmonic tusschen het 

eindige en het oneindiye; de economische analogie van de bereidheid 

tot het offer in afweging van de tijdelijke tot de eeuwige waarden: 

de owgaMgsanalogie van het gelooisverkeer met den Absoluten oor 

sprong aller dingen; de taalanalogie der geloofssymboliek enz. enz.). 

Het geloof is steeds betrokken op een openbaring Gods in Diens werken 

of in de natuur der schepping, een revelatie, die eerst door de Woord-

openbaring in haar waren zin wordt verklaard. 

Het afvallig ^eloof daarentegen interpreteert de openbaring Gods 

in de ,,natuur der schepping" naar eigen afvallige fantasie (vgl. de 

mythologie). 

ledert verabsoluteering, ook in de wijsbegeerte, is in den grond 

i en geloof sda.a.d en is nimmer piiur-theorclisch te verklären. Ze is een 

geloofsdaad, omdat zij een vasten grond voor het denkproces poneert, 

dii slechts in het absolute ti vinden is. 

Er i> .(ii transcendentaal grenspunt in den afval van het geloof, 

n.l. de afval tot de vergoddelijking van onbegrepen natuurkracht.n 

(hi i mai i-geloof). Op dit gr< n-punt houdt het heidensch natuurgeloof 

de eultuur onder zijn leiding in starren gesloten toestand, omdat 

di i iiltuur star gi bondi n houdi aan haar vergoddelijkt natuur-

substraat, waardoor iedere ontsluiting van de antieipatiesfetvn der 

eultuur onmogelijk wordt. 

l) Hi it het reli ;i itrum der raensi helijke 
niet a Ive * i j » i entrurn zijn, 
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systematischen samenhang uitgewerkt in het tweede boek van mijn 

De Wijsbegccrte der Wetsidee (Paris, 1935—1936) en voorts in mijn 

kleinere geschriften: Recht en historie (referaat voor de 23e weten-

schappelijke samenkomst der Vrije Universiteit op 13 Juli 1938, 

N.V. G. F. van Hummelen, Electr. Drukkerij, Assen) en De zin der 

geschiedenis en de leiding Gods in de historische ontwikkeling. (Publicaties 

van de Reunisten-organisatie van N.D.D.D. no. 5.) 

De modale structuur van het geloof in zijn samenhang mct het 

historisch aspect vindt men uitvoerig geanalyseerd in mijn binnenkort 

bij de N.V. Wever te Franeker verschonend werk Calvinisme en 

Wijsbegeerte (Slothoofdstuk). 
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