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I. EEN IRREGULIERE THEOLOOG

Helmut Gollwitzer behoort tot de invloedrijkste, ook inter-
nationaal bekende, politiek geëngageerde protestantse 
Duitstalige theologen in de tweede helft van de twintigste 
eeuw. En lijkt toch vandaag bijna geheel vergeten. Terwijl 
niet alleen de huidige economische crisis maar ook de crisis 
waarin het gesprek tussen de religies en ideologieën in een 
tijd van globalisering geraakt is reden genoeg zou moeten 
zijn om opnieuw aan Gollwitzer te herinneren als de pionier 
van een dialogische, kritische en geëngageerde theologie.

Gollwitzer was – zoals zijn leraar Karl Barth dat noemde – een 
‘irreguliere’ theoloog. Onder ‘irreguliere’ dogmatiek verstond 
Barth een “bezinning op het Woord van God” die, in onder-
scheid met de reguliere, d.w.z. ‘schoolse’ dogmatiek die hij 
zelf praktiseerde, “onmethodisch, chaotisch, vrijbuiterach-
tig, met steeds weer uiteenlopende aanzetten” bedreven 
werd. En hij achtte het heel goed mogelijk dat zo’n bezinning 
op het Woord van God “oneindig veel vruchtbaarder” was 
dan de “pogingen tot een omvattend geheel” te komen. In 
elk geval kon het werk van irreguliere dogmatici “leiden tot 
deelsuccessen die belangrijker zijn en van meer ernst getui-
gen dan het werk van dozijnen al te methodische ‘methodici’ 
die van de zaak misschien wel minder weten dan zulke vrij-
buiters”. Het belangrijkste voorbeeld in de geschiedenis van 
de theologie van zo’n irreguliere en toch zakelijke dogmatiek 
was voor Barth “niemand anders dan Luther”.

Ook de Lutheraan Gollwitzer was zo’n ‘vrijbuiter’ die theo-
logie primair als “interveniërend denken” (Adorno) bedreef. 
Geen eeuwige waarheid maar wat hier en nu aan de orde was 
stond in het centrum van zijn belangstelling. Zijn theologie 
kwam voort uit preken maar ook uit gelegenheidstoespra-
ken. Hij was ook bereid zijn gedachten te herzien als de 
verhoudingen veranderd waren. Het Lutherse adagium van 
de ‘rechtvaardiging uit het geloof alleen, zonder de werken 
van de wet’ vatte Gollwitzer op als “een polemisch prin-
cipe” dat niet “tot een dogmatisch systeem” mocht worden  
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uitgebouwd. Daarom heeft hij “alles in het werk gesteld de 
rechtvaardiging louter als een praktisch principe op te vat-
ten..., als de paradoxe bevrijding van de menselijke praxis, 
en de verleiding weerstaan dit fundamentele inzicht van 
Luther nog eens te systematiseren” (Marquardt). Maar het 
gevaar van zulke ‘vlugschrift-theologie’ is dat zij net als wat 
er de aanleiding toe gaf veroudert. Gollwitzer is dit gevaar 
evenmin ontlopen als Luther. Zodat de vraag tenslotte moet 
zijn: wat blijft?

In de ‘in memoriams’ na zijn dood in 1993 werd Gollwitzer 
in het algemeen een ‘strijdbaar’ theoloog genoemd. Maar 
deze, op zichzelf juiste, karakterisering beneemt het zicht op 
de dialogische inslag van zijn theologie. Die maakte hem in 
velerlei opzicht tot een bruggenbouwer en mediator: tussen 
geloof en denken, tussen theologie en politiek, tussen chris-
tenen en joden, tussen belijdende christenen en marxisten. 
Zijn genie voor vriendschap bleek niet in de laatste plaats uit 
de manier waarop hij, over de politieke fronten heen, wist te 
bemiddelen tussen de regenten en de in opstand gekomen 
jonge generatie van de zogenaamde ‘68ers’.

Als geen andere protestantse theoloog heeft Helmut 
Gollwitzer zich in de veertig jaar West-Duitse Bondsrepubliek 
geprofileerd als een politiek en dat betekende voor hem in 
toenemende mate socialistisch geëngageerd mens. In het 
naoorlogse Duitsland werd hij aanvankelijk beroemd door 
zijn herinneringen aan de jarenlange Russische krijgsge-
vangenschap als voormalig soldaat van de Wehrmacht. In 
de onrustige jaren van de zogenaamde studentenbewe-
ging, waar hij als hoogleraar voor systematische theologie 
aan de Freie Universiteit in Berlijn middenin stond, werd hij 
een belangrijke mentor van de ’buitenparlementaire opposi-
tie’ en een uitgesproken politiek geëngageerd theoloog. De 
uitspraak die Karl Barth ooit deed, dat een christen ‘uiterst 
links’ hoort te staan werd voor hem uiteindelijk richtingge-
vend.

Bij dit alles bleef de theoloog Gollwitzer gericht op de bij-
bel en de Lutherse belijdenis van het Beiers-Frankische land 
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waar hij vandaan kwam. Een theoloog die ook bij zijn tegen-
standers als begenadigd prediker in hoog aanzien stond. 
Met ketterijen als de ‘theologie na de dood van God’ in de 
60er jaren had hij niets op. Uitgangspunt van Gollwitzers 
‘politieke’ theologie was juist dat God bestáát, of beter: dat 
Hij leeft en dat Gods wil niet de dood van de zondige mens 
was maar zijn omkeer tot het leven. Voor hem was het juist 
de dogmatische traditie die in scherpe tegenspraak stond 
met maatschappelijk onrecht.

Gollwitzer was een ‘theoloog van het Godsrijk’ (Marquardt, in: 
AW 10, 32). “Kernbegrip van zijn theologie” was de “belofte” 
als “het vooruitgrijpen (Vorgriff) van de hoop op de in het 
evangelie verkondigde werkelijkheid Gods” en “de aanval 
(Angriff) op alle theologische traagheid en behoudzucht” 
(21). Alle traditionele thema’s van de theologie kwamen bij 
hem in de “horizon van de verandering van de wereld” te 
staan. Want “de heel andere God wil een heel andere maat-
schappij” (Ich frage, 62). “Gedreven door de verwachting 
van het Rijk Gods” en “geleid door de mogelijkheden van 
het marxistisch instrumentarium” zocht hij naar “oriëntatie” 
in het veld van “linkse theorie en praxis” (Marquardt, in: AW 
10, 35).

Als Gollwitzers theologische hoofdwerk kan zijn Krummes 
Holz – aufrechter Gang (1970) worden beschouwd. Met dit 
boek probeerde hij juist ook de politiek geradicaliseerde 
jonge generatie te sensibiliseren voor de oude “vraag naar 
de zin van het leven”. Typisch voor het open karakter van 
Gollwitzers theologie inzake filosofische vragen is het boek 
Denken und Glauben dat hij in 1964 samen met de filosoof 
Wilhelm Weischedel publiceerde – oorspronkelijk als colle-
ges in dialoogvorm gehouden. Daarnaast valt – zogezegd als 
oogst van zijn academische werkzaamheid – zijn “Inleiding 
in de protestantse theologie” Befreiung zur Solidarität (1978) 
te noemen. Het was typisch voor Gollwitzers ‘irreguliere’ 
theologiseren dat een groot deel van zijn omvangrijke werk 
eerder uit losse geschriften dan uit dogmatische verhande-
lingen bestaat. Een keuze daaruit is te vinden in de tiendelige 
Ausgewählte Werke (1988).



Een omvattende wetenschappelijke biografie bestaat tot op 
heden niet. Ook dit boekje kan die niet vervangen. Er kan 
echter worden gewezen op een eerste poging tot zo’n biogra-
fie: Gottfried Orth: Helmut Gollwitzer – zur Solidarität befreit 
(1995). Omvangrijk biografisch materiaal biedt het pos-
tuum verschenen Skizzen eines Lebens (1998). De enorme 
betekenis die Gollwitzer al tijdens zijn leven in theologie en 
maatschappij had is gedocumenteerd in de feestbundel ter 
gelegenheid van zijn 70e verjaardag, Richte unsere Füße  auf 
den Weg des Friedens (1979) en in Begegnungen mit Helmut 
Gollwitzer (1984).
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II. JEUGD EN STUDIETIJD 
    DE ONTMOETING MET KARL BARTH

Helmut Gollwitzer werd op 29 december 1908 in het 
Frankische Pappenheim geboren, in een nationaal-conser-
vatief, Beiers-luthers domineesgezin. Hij had twee zusters 
en één broer – daar kwamen later nog twee broers bij. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog groeide hij op in Bad Steben 
(in de Boven-Palts) dat hij altijd als zijn thuis heeft gevoeld. In 
de chaos van de Münchener Radenrepubliek verhuisde het 
gezin in de lente van 1919 naar Lindau aan het Bodenmeer.

Toen hij 13 jaar was werd Gollwitzer lid van de Lindause afde-
ling van het ‘Deutsch-Nationale Jugendverband’ (Skizzen, 27). 
Tijdens de putsch van Hitler in München op 9 november 1923 
fungeerde hij in de Lindause SA als ordonnans. Maar al gauw 
raakte hij onder de invloed van de ‘Jugendbewegung’ van de 
20er jaren. Hij sloot zich aan bij de ‘Wandervogel’ (‘trekvo-
gels’), om precies te zijn: bij de ‘Bündische Jugend’ waarin een 
autonome en communautaire levensstijl werd gecultiveerd.

“Het begon met het trekken … Uit het trekken 
als vrijetijdsbesteding ontstond een levensvorm 
met steeds verdergaande consequenties …, een 
nieuwe levensstijl die ons de belofte van een nieuwe 
maatschappij leek te zijn met de opdracht deze te 
doen aanbreken.” (AW 9, 205v.)

“Dit was de rijkdom van onze jeugd. Rijk aan 
vriendschappen, rijk aan ervaringen in de natuur 
en in de maatschappij, rijk aan bijpassende 
verantwoordelijkheid, de geest gewijd, op ons zelf 
gezet, op onze eigen benen – zo droegen wij het 
hoofd omhoog, en nu nog had niemand van ons 
deze tijd willen missen, deze rijke jeugd die ons voor 
het leven gevormd heeft.” (AW 9, 208v.)


