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M. Peppard, The Son of God in the Roman 
World: Divine Sonship in Its Social and Po
litical Context, Oxford/New York, Oxford 
University Press, 2011; 304 blz., $ 74.–, isbn 
9780199753703.

De auteur stelt zich tot doel het begrippen-
kader waarin het concept ‘zoon Gods’ in de 
exegetische literatuur doorgaans wordt ge-
dacht, kritisch te onderzoeken tegen de soci-
aal-politieke achtergrond van de oudste 
christelijke geschriften. Het boek telt vijf 
hoofdstukken. De auteur begint met een 
beperkt overzicht van het onderzoek over 
het begrip ‘zoon Gods’ in de exegetische lite-
ratuur; hij bespreekt de posities van W. 
Bousset,  J. Dunn en vooral L. Hurtado (9-
30). Het tweede hoofdstuk handelt over de 
notie ‘zoon Gods’ in de context van de keizer-
lijke propaganda en de keizercultus (31-49). 
Vervolgens wordt aandacht besteed aan het 
Romeinse adoptierecht en hoe dit mee ge-
stalte heeft gegeven aan de politiek geïnspi-
reerde beslissing van bepaalde keizers om 
een geadopteerde zoon als opvolger te kie-
zen (50-85). Het vierde hoofdstuk bestu-
deert het gebruik van het concept en de titel 
‘zoon Gods’ in het Marcusevangelie. Delen 
van dit hoofdstuk (en ook van de hoofdstuk-
ken twee en vijf) werden recent gepubli-
ceerd als artikel en dat toont zich duidelijk 
in dit hoofdstuk, dat niet alleen over Marcus 

handelt maar ook over adoptierecht en adop-
tiepraktijk in de Joodse wereld. De auteur 
besteedt veel aandacht aan het verhaal over 
Jezus’ doopsel en het motief van de godde-
lijke stem uit de hemel, dat vergeleken 
wordt met gelijkaardige motieven in de Ro-
meinse literatuur. Dit is wellicht het meest 
originele aspect van het boek. Verder is er 
ook veel aandacht voor Marcus’ voorstelling 
van het begrip familie (86-131). In het laatste 
hoofdstuk wordt het perspectief openge-
trokken en onderzoekt de auteur hoe de 
notie ‘zoon Gods’, in samenhang met adoptie, 
haar weg heeft gevonden in de vroegchriste-
lijke literatuur, eerst in andere nieuwtesta-
mentische geschriften (Paulus, Lucas, en 
Johannes) en later ook in Hermas, Ireneus, 
Clemens van Alexandrië, Origenes, en tot in 
Nicea (132-172). [joseph verheyden]

Hermeneutik der Gleichnisse Jesu: Methodi
sche Neuansätze zum Verstehen urchristli
cher Parabeltexte (Wissenschaftliche Unter-
suchungen zum Neuen Testament, 231), Hg. 
R. Zimmermann, Mitarb. von G. Kern, Tübin-
gen, Mohr Siebeck, 2008; xii+688 blz., € 79,–, 
isbn 9783161496011.

Dit boek is een van twee opmerkelijke resul-
taten van een groots opgezet onderzoekspro-
ject over methodiek bij de studie van de 
evangelieparabels, dat in de jaren 2005-2007 
onder de leiding van Z. werd doorgevoerd 
aan de universiteit van Bielefeld. Een eerste 
resultaat werd gepubliceerd in 2007 onder 
de vorm van een Kompendium der Gleichnis
se Jesu (Gütersloh). Het tweede resultaat ligt 
hier voor: de akten van een dubbel colloqui-
um dat in oktober 2005 en februari 2006 in 
Bielefeld plaatsvond. Het boek bevat niet 
minder dan 31 bijdragen van 26 auteurs (Z. 
zelf schreef twee inleidende stukken en drie 
andere bijdragen; K. Erlemann tekende voor 
twee bijdragen) verdeeld over vijf secties. 
Het eerste deel bevat drie bijdragen. Voor-
eerst een inleiding in parabelhermeneutiek 
en een overzicht van een eeuw studie van de 
parabels (te beginnen met de ‘onvermijde-

TvT_03_2012_bw.indd   280 25-09-12   14:32



281

tijdschrift voor theologie jaargang 52 nummer 3 herfst 2012

boeken

lijke’ A. Jülicher) van de hand van Z., dan een 
reeks overwegingen over en op basis van het 
Kompendium van U. Poplutz. Vervolgens 
treft men bijdragen aan met een historische 
en sociaalwetenschappelijke (zes bijdragen), 
een traditie- en redactiehistorische (acht), 
een linguïstische en literatuurwetenschap-
pelijke (zeven), en een receptie-esthetische 
en theologische insteek (opnieuw zeven). 
De veelvoud aan methoden en perspectieven 
maakt de rijkdom en waarde uit van dit boek 
en illustreert tevens dat het genre van de 
parabels niet op een enkele manier kan be-
studeerd worden. Meer nog, het genre zelf 
vraagt om diverse benaderingen en deze 
worden best samen gelegd om een zo volle-
dig mogelijk beeld te krijgen van wat para-
bels ons kunnen leren. Dit laatste aspect is 
duidelijk aanwezig in de geest van het boek 
maar komt spijtig genoeg niet tot uiting in 
de bijdragen zelf. In die zin ware het een 
mooie aanvulling geweest bij de vele inhou-
delijk sterke bijdragen mochten er ook een 
paar deze aanpak illustreren. [joseph ver-
heyden]

J.P. Heil, The Letters of Paul as Rituals of 
Worship, Eugene, Cascade Books, 2011; 
viii+208 blz., € 24,–, isbn 9781608998708.

Volgens H. is het meest centrale aspect van 
de paulinische brieven: de aanbidding (wor
ship). De auteur betreurt het dat de aanbid-
ding in het Nieuwe Testament grotendeels 
verwaarloosd is en als vanzelfsprekend be-
schouwd wordt. Met dit boek poogt H. deze 
lacune in te vullen door het aspect van de 
aanbidding in de paulinische brieven op een 
grondige manier te bestuderen. Zoals de 
titel van zijn boek aangeeft, toont H. aan hoe 
elk van de dertien brieven van Paulus oor-
spronkelijk fungeerden binnen de geadres-
seerde gemeente als epistolary rituals of 
worship (epistolaire aanbiddingsrituelen). 
H. is van mening dat Paulus de auteur is van 
alle dertien brieven en bespreekt deze op 
een chronologische manier volgens hun ver-
moedelijk ontstaansjaar. De brieven werden 

volgens H. oorspronkelijk voorgelezen tij-
dens de liturgische samenkomst van de ge-
meente in een huiskerk, ook wanneer de 
brief geadresseerd is aan een persoon. H. 
toont aan dat de inhoud van elke brief omka-
derd is door een ritualistische groet ‘genade 
zij met u’, en dat de inhoud van elke brief 
doordrongen is van liturgisch taalgebruik in 
de vorm van gebeden, smeekbedes, dankzeg-
ging, benedicties en doxologieën. Hoewel 
Paulus persoonlijk afwezig is, wordt zijn 
aanwezigheid toch gevoeld bij het voorlezen 
van de brieven, die gekenmerkt worden door 
performatief taalgebruik. Hierdoor treedt 
Paulus op als epistolaire leider (epistolary 
presider) die zijn toehoorders leidt in de 
aanbidding. De brieven bevatten tevens sa-
crificieel en cultisch taalgebruik (heilig, on-
berispelijk, volkomen), wat aantoont dat de 
brieven niet enkel de liturgische maar ook 
de ethische aanbidding in het dagelijks le-
ven wensen te bevorderen en mogelijk te 
maken. Aangezien H. elke brief volgens zijn 
structuur en inhoud bespreekt, slaagt hij 
erin om de gemeenschappelijke en unieke 
kenmerken van de aanbidding in de brieven 
aan te tonen. De interpretatie van de brieven 
als aanbidding is een beetje overdreven, om-
dat H. enkel de passages bespreekt waar aan-
bidding aan de orde is. Het boek leest vlot, 
bevat gedetailleerde samenvattingen, en zet 
vooral een onderbelicht beeld van Paulus in 
de verf: Paulus als het paradigma en voor-
beeld bij uitstek van de biddende en aanbid-
dende persoon zowel in de liturgische als in 
de ethische aanbidding. [soeng yu li]

B.D. Shaw, Sacred Violence: African Chris
tians and Sectarian Hatred in the Age of 
Augustine, Cambridge University Press, 
Cambridge, 2011; xiii+910 blz. (6 p. ill.),  
£ 40.–, isbn 9780521127257.

Doorheen het prisma van de donatistische 
crisis in het vierde- en vijfde-eeuwse Noord-
Afrika bekijkt S. de verschillende sferen van 
‘religieus geweld’: persoonlijke acties, staats-
interventies, kerkelijke politiek. Aan de 
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hand van deze casestudy wil S. begrijpen hoe 
religieus exclusivisme kan resulteren in we-
derzijdse haat en kan ontaarden in geweld, 
zowel verbaal als fysiek. Hierbij bekijkt hij 
de ontwikkeling van de notie van ketterij in 
deze Noord-Afrikaanse controverse en het 
verlangen om ‘ketters’ fysiek onder druk te 
zetten. Nauwgezet analyseert hij in deze 
context het gebruik van het massacommuni-
catiemiddel van die tijd, met name de pre-
ken. Dit alles plaatst hij binnen de institutio-
nele kaders van die tijd: de Romeinse staat 
en de kerkelijke hiërarchie. Dit boek handelt 
niet over Augustinus, maar veeleer over een 
controverse waarin de kerkvader een belang-
rijke rol speelde en een van de belangrijkste 
historische bronnen is. De auteur bestudeert 
de verschillende standpunten binnen de 
controverse en de intensifiëring van de we-
derzijdse aversie tussen donatisten en ka-
tholieken, die uitgroeit tot de wederzijdse 
stellingname ‘wie niet voor ons is, is tegen 
ons’. De donatisten zijn ervan overtuigd dat 
de katholieke kerk voortbouwt op traditores 
(christenen die tijdens de vervolgingen hun 
geloof hebben verloochend en bijgevolg als 
verraders zijn gebrandmerkt), terwijl ze zelf 
pretenderen terug te gaan op de martelaars, 
en bovendien actief het martelaarschap na-
streven. De katholieken vergelijken de dona-
tisten met de Joden: beide verwerpen de 
ware kerk, dus Christus. De ketterretoriek 
neemt exponentieel toe: men vergelijkt het 
andere ‘kamp’ met dieren, met gebruik van 
strijdliederen en strijdgedichten om de dwa-
lingen van de tegenstanders te onderstrepen 
en strijdkreten om de eigen samenhang te 
consolideren. De rol van de circumcelliones 

— een gewelddadige groep gelieerd aan de 
donatisten — binnen dit religieuze conflict 
wordt nauwgezet uiteengezet. Discussies 
over geschiedschrijving spelen ook een rol in 
deze controverse, bijvoorbeeld over wat er 
historisch precies gebeurd is rond de betwis-
te bisschopsopvolging van Mensurius (+306) 
te Carthago, waarbij de wijding van Caecilia-
nus door rigoristische tegenstanders wordt 
verworpen en dezen Majorinus kiezen tot 
bisschop (die opgevolgd wordt door Dona-
tus), en aldus de zogenaamde ‘donatistische 

partij’ ontstaat. De positie van het bisschops-
ambt bij donatisten en katholieken — de 
vraag naar kerkelijk leiderschap, de econo-
mische rol die bisschoppen toen vervulden 
en hun preken (als inhoudelijke positiebepa-
ling binnen de debatten, alsook oproepen tot 
religieus geweld) — wordt diepgaand bestu-
deerd. Binnen deze controverse doen de bis-
schoppen ook aan politiek: ze lobbyen bij de 
lokale en bij de keizerlijke overheden die 
binnen de donatistische controverse hun 
eigen agenda hebben, namelijk het bewaren 
van politieke rust en socio-economische sta-
biliteit — desnoods met gebruik van geweld. 
Binnen dit perspectief leest S. de ‘Carthaagse 
Conferentie’ van 411, onder auspiciën van de 
keizer die de controverse definitief beslecht-
te in het voordeel van de katholieken. Het 
volume wordt vervolledigd door een verza-
meling van landkaarten, instructieve appen-
dices (gebeurtenissen, personen, preken, 
documenten), een omvangrijke internatio-
nale bibliografie en een index. Deze indruk-
wekkende historische en theologische ana-
lyse van de complexiteit van het religieuze 
identiteitsvraagstuk, de verschillende di-
mensies van religieus exclusivisme, de di-
verse sferen van religieus geweld en de inge-
wikkelde verhouding tussen de politieke 
staat, religie en sektarisch geweld binnen de 
donatistische crisis kan in grote mate bijdra-
gen tot inzicht in de vele verschijningsvor-
men van religieus geweld vandaag. 
[anthony dupont]

L. Schumacher, Divine Illumination: The 
History and Future of Augustine’s Theory of 
Knowledge (Challenges in Contemporary 
Theology), Malden, Wiley-Blackwell, 2011; 
xiii+250 blz., £ 78.99, isbn 9780470657423.

S. presenteert Augustinus’ leer over kennis 
als goddelijke verlichting en de receptie van 
deze leer in de middeleeuwse filosofie. Ten 
eerste reconstrueert S. Augustinus’ opvat-
ting en toont de hedendaagse epistemologi-
sche relevantie ervan. Volgens Augustinus 
worden de cognitieve functies van de mens 
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mogelijk gemaakt door God als lux intelligi
bilis. Hierbij wordt het beeld van God in de 
mens, dat door de zondeval verstoord is, 
door het goddelijk licht opnieuw hersteld. S. 
beklemtoont dat deze verlichting geen ex-
terne goddelijke act is, maar leest in De Tri
nitate dat het concept imago Dei voor Augus-
tinus inhoudt dat de mens intrinsiek de in-
tellectuele gave van de ene God ontvangen 
heeft om abstraherend en unifiërend te den-
ken. Goddelijke illuminatie is een empower
ment om de door God gegeven kenniscapaci-
teiten te reactiveren. De Trinitate is een trai-
ningsprogramma om opnieuw te leren beeld 
Gods te zijn. Dit is trouwens ook de bedoe-
ling van de zogenaamde godsbewijzen van 
Anselmus en Thomas van Aquino: formules 
om God opnieuw te leren kennen. Het pro-
bleem van de hedendaagse kennistheorie 

– de wens om de rationaliteit van het geloof 
en de mogelijkheid van kennis te staven – 
kan opgelost worden door, net zoals Augusti-
nus, de kennisvraag binnen een theologisch 
kader te plaatsen, waarbij geloof en kennis 
elkaar niet uitsluiten. Ten tweede argumen-
teert Schumacher dat in de dertiende eeuw 
eigenlijk niet de franciscaanse school de 
meest getrouwe vertegenwoordiger was van 
Augustinus’ illuminatieleer. Eigenlijk ge-
bruiken ze Augustinus’ woordenschat voor 
een kentheorie, gebaseerd op Avicenna, die 
niet conform Augustinus’ denken was. Tho-
mas van Aquino, daarentegen, blijft binnen 
het epistemologisch kader van Augustinus. 
Ten derde toont ze aan dat de latere francis-
caanse school eigenlijk niet Augustinus’ illu-
minatie-leer verwerpt, maar wel Bonaven-
tura’s interpretatie daarvan: kennis niet als 
geleidelijke groei, maar exacte mentale re-
presentatie, een cognitieve capaciteit die 
niet verloren is gegaan met de val, en waarbij 
goddelijke illuminatie wordt gezien als een 
externe goddelijke tussenkomst. Hiertegen 
reageerden franciscanen als Duns Scotus in 
hun verwerping van de illuminatietheorie, 
resulterend in de reeds vermelde problemen 
van een niet-theologische kentheorie. Eerder 
dan een doorgedreven tekstanalyse met ver-
werking van wetenschappelijke literatuur 
over deze bronnen, gaat de auteur op boei-

ende wijze via een synthetiserende lectuur 
van de bronnen de dialoog aan met heden-
daagse kentheoretische vragen. Zodoende 
illustreert S. dat ‘oude’ teksten en discussies 
eigenlijk essentieel zijn om hedendaagse 
vragen te begrijpen, en dat ze bovendien de 
sleutel tot mogelijke antwoorden bevatten. 
[anthony dupont]

J. Pollmann, Catholic Identity and the Revolt 
of the Netherlands: 15201635 (The Past and 
Present Book Series), Oxford/New York, Ox-
ford University Press, 2011; 272 blz., $ 99.–, 
isbn 9780199609918.

De geschiedenis van de vroegmoderne Ne-
derlanden, met als het centrale element de 
Opstand tegen Spanje en de opdeling tussen 
het ‘protestantse’ Noorden en het ‘katholieke’ 
Zuiden, is een terrein dat door vele historici 
in verleden en heden is behandeld. In haar 
lang verwachte boek zoomt de eminente Ne-
derlandse historica P. in op een wat onderbe-
licht aspect, met name de ontwikkeling van 
een zelfbewuste identiteit onder de Neder-
landse katholieken. P. begint haar verhaal bij 
de beschrijving van de religieuze ingesteld-
heid van de Nederlanders in het midden van 
de zestiende eeuw: het was een volk dat eer-
der geneigd was tot een persoonlijke, verin-
nerlijkte vroomheid, en een terughoudend-
heid vertoonde tegenover een puur externe 
religiositeit (hoofdstuk 1). De kloof die in 
stand werd gehouden tussen leken en geeste-
lijken maakte volgens P. ook dat de clerus 
aanvankelijk heeft nagelaten om de leken te 
wapenen met inhoudelijke argumenten om 
de opkomende ‘ketterij’ tegemoet te treden. 
Eerder nog werd ketterij voorgesteld als een 
straf van God voor de zonden van de Neder-
landers, ook van de katholieken. Mensen 
werden dan vooral aangespoord om boete te 
doen en hun leven te beteren. Dit is een van 
de centrale stellingen uit het boek, waarop P. 
heel erg de nadruk legt (hoofdstuk 2). In de 
jaren na de Beeldenstorm (1566-1571) werd 
verder ook voor de militaire optie gekozen, 
voor verzoening en een schuchtere hervor-
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ming van het katholieke geloofsleven. Maar 
de ontwikkeling van een zelfbewuste katho-
lieke identiteit, en een daaruit voortvloeiend 
engagement (zowel van geestelijken als van 
leken) op het politieke terrein, was nog 
steeds niet aan de orde (hoofdstuk 3). In het 
volgende hoofdstuk herhaalt P. nog eens het 
verhaal van de Opstand tegen Spanje, de 
overname van Holland en Zeeland, en de 
instelling van calvinistische republieken in 
Brussel, Gent, Brugge en andere steden (1572-
1585). P. beklemtoont hoe katholieken stelsel-
matig uit het bestuur van de gemeente en 
van de gilden werden geweerd – wat als een 
zware aanslag op het gemeente-ideaal werd 
ervaren – en hoe de katholieke eredienst na 
verloop van tijd werd verboden. Het was deze 
agressieve aanpak van de calvinisten die een 
belangrijke aanzet vormde voor de ontwikke-
ling van de katholieke identiteit en leidde tot 
polarisatie met de calvinistische minderheid 
(hoofdstuk 4). Na de herovering van het Zui-
den door Farnese (1585) werd aan de protes-
tanten verzoening met de kerk aangeboden 
(of een emigratie naar het Noorden). In het 
Zuiden ontwikkelde zich vervolgens een mi-
litant en zelfbewust katholicisme dat nog 
een extra impuls kreeg door de terugkeer van 
katholieke vluchtelingen, onder meer uit 
Keulen. Ook werd nu ingezet op een betere 
kennis van de geloofsleer, aangereikt in zon-
dagscholen, en in colleges en sodaliteiten van 
onder meer de jezuïeten. De heropbouw en 
decoratie van de kerken werd beleefd als 
eerherstel, als een manier om de band met 
God te herstellen, die was verbroken door 
zoveel zondigheid en ontrouw van het Ne-
derlandse volk – een bewustzijn dat verder 
werd gekoesterd (hoofdstuk 5). In het laatste 
hoofdstuk gaat P. in op de periode 1598-1621, 
die grotendeels samenvalt met het bestuur 
van de aartshertogen Albrecht en Isabella. 
Zij zetten zich niet alleen in voor het herstel 
van handel en economie, maar ook voor de 
verdere uitbouw van het katholieke leven en 
het herwinnen van de sympathie van ‘Daar-
boven’, via de verering van heiligen en hun 
relieken (de martelaren van Gorcum), de 
devotie tot Maria (Scherpenheuvel, Halle et 
cetera) en de promotie van mirakelverhalen 

(hoofdstuk 6). Aan het einde van haar boek 
beschrijft P. hoe uitgeweken families uit het 
Noorden het Twaalfjarige Bestand (1609-
1621) te baat namen om op bezoek te gaan bij 
hun katholieke verwanten in het zuiden. 
Daar echter maakten ze de cultuurshock van 
hun leven mee: tot veler ontzetting hadden 
de zuiderlingen zich een nationaal discours 
eigen gemaakt en vooral een sterk contrare-
formatorisch katholicisme omarmd dat ze 
enkele decennia eerder voor onmogelijk hiel-
den. Interessant is ook dat P. zich afzet tegen 
bepaalde tendensen in de geschiedschrijving 
van de jaren tachtig en negentig, die de ei-
genheid van de leken voornamelijk situeerde 
in een zich afzetten tegen of omzeilen van 
maatregelen die de clerus van bovenaf op-
legde. Voor P. is het immers duidelijk dat het 
project van ‘herkatholizering’ van het Zuiden 
samen werd gedragen door priesters en leken 
(vooral dan uit de middenklasse). Kortom, 
het boek van P. kan nu al en met recht een 
standaardwerk genoemd worden voor de 
geschiedenis van het Nederlandse katholi-
cisme in de vroegmoderne periode. Iedere 
auteur die zich op dit terrein begeeft, zal 
moeten steunen op en zich profileren ten 
aanzien van dit werk. En ook al heeft ieder 
project van deze omvang noodzakelijkerwij-
ze punten die wat onderbelicht blijven – zo 
toont de auteur zich bijvoorbeeld erg weinig 
vertrouwd met de universitaire milieus van 
Leuven en Douai en met de identiteitsbevor-
derende impulsen die daarvan uitgingen – 
toch moet de eminente hoogleraar uit Leiden 
van harte gefeliciteerd worden met dit ui-
terst belangrijk boekwerk. [wim françois]

M. Schult, Im Banne des Poeten: Die theolo
gische DostoevskijRezeption und ihr Litera
turverständnis (Forschungen zur systema-
tischen und ökumenischen Theologie, 126), 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2012; 
502 blz., € 89,95, isbn 9783525563496.

Dostojevski is een van de meest becommen-
tarieerde belletristen uit de wereldlitera-
tuur en was  voor theologen een rijke bron 
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van inspiratie. Dat blijkt uit de dissertatie 
van S. die een grondige analyse biedt van 
meer dan honderd Duitstalige theologische 
interpretaties van de Russische schrijver. 
Kernvraag is in hoeverre Dostojevski’s ge-
schriften theologisch geduid kunnen wor-
den zonder tekort te doen aan het autonome 
literaire karakter van de romans. Door hun 
existentieel religieuze thematiek en hun 
polyfone karakter lenen deze zich voor zeer 
verschillende uitleg. S. deelt de interpreta-
ties op in vier categorieën: mythologisering, 
theologisering, ideologisering en ‘Selbstthe-
matisierung’. Eerder monomaan gericht op 
een confessionele interpretatie waren de 
lezingen van Thurneysen en Barth die het 
zwaartepunt vormen in het hoofdstuk over 
Dostojevski als ‘Theologem’. De identificatie 
van Dostojevski’s literaire godzoekerij met 
de dialectische theologie heeft lang doorge-
werkt en verwijzingen naar deze twee theo-
logen komen doorheen het hele boek terug, 
uiteraard ook bij de kritiek op deze eendi-
mensionale lezing van Dostojevski. De eer-
ste poëtologisch-theologische interpretatie 
van de Russische schrijver geschiedde door 
de protestantse theoloog en slavist K. 
Onasch. Aan hem wijdt S. een uitgebreid 
hoofdstuk. Met zijn hermeneutiek van ‘Poe-
tisierung des Christentums’ en ‘Religion als 
Spielreiz der Dichtung’ ging Onasch in tegen 
alle confessionele Dostojevski-interpreta-
ties. Vanuit haar eigen dubbele expertise als 
theologe en slaviste analyseert ook S. scherp 
de relatie tussen fictie en theologie en maakt 
ze attent op de subtiele synthese ervan bij 
Onasch, doch niet alvorens eerst een verbijs-
terend bont palet te presenteren aan levens-
beschouwelijke interpretaties. De eerste 
fase van Dostojevski-hermeneutiek was 
vooral algemeen religieus-romantisch. Men 
zag in hem een apostel, een heilige, een pro-
feet, een evangelist, een mysticus en marte-
laar – door zijn strafkampperiode. Bij dit 
alles waren vooral Dostojevski’s vroege wer-
ken object van studie, zoals Dostojevski’s 
verslag van zijn Siberische strafkamp Aante
keningen uit het Dodenhuis, en de roman 
Misdaad en straf – een psychologische detec-
tiveroman die door de gemoraliseerde titel 

Schuld und Sühne in een ander perspectief 
werd gelezen. Verder ook Demonen dat een 
verrassende voorafbeelding bleek van de 
bolsjevistische mentaliteit. Naast de religi-
euze ‘Auratisierung’ waren er ook interpreta-
ties van Dostojevski als eerste ‘moderne’ 
schrijver die door zijn ondogmatisch chris-
tendom het thema God behandelde in secu-
liere context. Bij haar analyse van de confes-
sionele lezingen toont S. hoezeer Dostojevs-
ki in het procrustesbed van de dialectische 
theologie is geperst. Evenwel, waar zij het 
gebrek aan studies over deze theologische 
receptie aanwijst, ontbreekt een verwijzing 
naar de baanbrekende studie Caleidoscoop: 
F.M. Dostojevski en de vroege dialectische 
theologie die de Nederlands-Russische theo-
loge E.V. Tolstoj in 2006 publiceerde. Jam-
mer, aangezien S. Nederlands leest. Verder 
lopen de interpretaties van liberaal tot 
streng orthodox protestants, en de katho-
lieke varianten van beide voorgaande en 
onderling. Dit valt met name op bij de uitleg 
van de Legende van de Grootinquisiteur, de 
crux van alle katholieke Dostojevski-inter-
preten. Na het lezen van de erudiete studie 
van S. luidt de conclusie dat vele interpreta-
ties tijdsgebonden waren, maar evenzeer dat 
de veelheid van interpretaties de theologi-
sche ongrijpbaarheid van en blijvende fasci-
natie voor Dostojevski weerspiegelt.   
[wil van den bercken]

M. Höfner, Sinn, Symbol, Religion: Theorie 
des Zeichens und Phänomenologie der Reli
gion bei Ernst Cassirer und Martin Heidegger 
(Religion in Philosophy and Theology, 36), 
Tübingen, Mohr Siebeck, 2008; xi+406 blz.,  
€ 74,–, isbn 9783161497544.

Sinn, Symbol, Religion biedt een confrontatie 
van de symbooltheorie en de fenomenologie 
van de religie van Ernst Cassirer en Martin 
Heidegger, twee Duitse filosofen die in 1929 
met elkaar in debat traden tijdens de 
Hochschultagen in Davos. Dat debat is echter 
niet de enige of voornaamste reden om Cas-
sirer en Heidegger samen te lezen. Vooreerst 
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delen de twee denkers een achtergrond in de 
neokantiaanse filosofie en kan de filosofie 
van beiden begrepen worden als uiteenlo-
pende antwoorden op de problematiek van 
het neokantianisme. Bovendien delen ze ook 
hun afwijzing van het positivisme en de sub-
stantie-ontologie (die ze zoeken te vervan-
gen door een relationele ontologie). Daar-
naast stelt H. ook vast dat, na de receptie van 
Heideggers werk door toonaangevende theo-
logen zoals Bultmann en Rahner, dat werk 
enigszins uitgemolken lijkt terwijl het werk 
van Cassirer wel nog kan inspireren (in de 
Duitstalige wereld is er ook een Cassirer-
renaissance bezig). H.’s boek valt uiteen in 
vijf delen. In de inleiding zet H. de bedoeling 
en opbouw van zijn boek uiteen en beschrijft 
hij zijn begrip van filosofie van de religie als 
kritische hermeneutiek van de geleefde reli-
gie. Daarna volgt een uitgebreide beschrij-
ving van de fundamenten van Cassirers filo-
sofie (samengevat met de slagzin ‘van zijn 
naar zin’), zijn symbooltheorie en zijn visie 
op religie als een symbolische activiteit van 
de menselijke geest. Vervolgens wordt in 
kort bestek ingegaan op het debat dat Cassi-
rer en Heidegger hadden in 1929. Het vierde 
deel bevat een uitgebreide bespreking van 
(de vroege) Heidegger met, naast een korte 
typering van zijn filosofie onder de slagzin 
‘de zin van zijn’, bijzondere aandacht voor 
hoe zijn fundamentele ontologie functio-
neert als een betekenisleer, en voor zijn in-
terpretatie van religie in termen van feite-
lijke levenservaring. H. besluit met een ver-
gelijking van Cassirers en Heideggers 
religiebegrip en met een reflectie over de 
fenomenologie van de religie en de anders-
heid van God. [frederiek depoortere]

C. Bauer, Ortswechsel der Theologie: M.Do
minique Chenu im Kontext seiner Programm
schrift “Une école de théologie: Le saulchoir” 
(Tübinger Perspektiven zur Pastoraltheo-
logie und Religionspädagogik, 42), Berlin/
Münster, lit, 2010; 906 blz., € 79,90, isbn 
9783643112132.

Sinds het midden van de jaren 1980 is er een 
groeiende aandacht voor de theologische 
vernieuwingsbeweging in Frankrijk van vijf-
tig tot dertig jaar voordien. Vooraleer ver-
schillende jezuïeten van Lyon de leiding 
namen van wat vandaag gemeenzaam nou
velle théologie wordt genoemd, waren het 
voornamelijk enkele dominicanen van Parijs 
die voor deze herbronningsbeweging de 
aanzet gaven. Onder hen Marie-Dominique 
Chenu, van wie Schillebeeckx, die in de jaren 
1940 ‘stiekem’ de colleges volgde van deze 
briljante theoloog, herhaaldelijk aangaf dat 
hij zijn leermeester was. In het voorliggende 
tweeluik lezen we waarom. B., wetenschap-
pelijk assistent aan de katholieke theologi-
sche faculteit in Tübingen, promoveerde in 
2010 tot doctor in de theologie op grond van 
het proefschrift dat hier in twee evengrote 
delen wordt uitgegeven. Chenu wordt om-
standig bestudeerd, geportretteerd en be-
commentarieerd, waarvoor een uitgebreide 
opsomming van archiefstukken en publica-
ties geraadpleegd werden. B. toont aan dat 
het pamflet Une école de théologie: Le Saul
choir (in 1937 pro manuscripto verschenen, 
in 1985 door G. Alberigo uitgegeven) niet 
alleen programmatisch is gebleken voor de 
(eerste fase van de) nouvelle théologie, maar 
voor de hele theologie van Chenu. Na de 
lange omschrijving en afbakening van het 
onderzoek, gaat B. in het eerste deel in op de 
jaren die voorafgaan aan het werk, waarbij 
deze periode wordt ingedeeld in drie tijdvak-
ken: van zijn kindertijd tot het noviciaat in 
Parijs (1895-1914), van zijn studies in Rome 
tijdens de Eerste Wereldoorlog tot zijn pro-
fessoraat aan le Saulchoir (1914-1932) en zijn 
periode als rector van le Saulchoir (1932-
1942). Jammer genoeg verschijnen deze ca. 
250 bladzijden van dit overzicht niet samen 
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met de 150 volgende: het tweede boekdeel 
vat aan met de periode 1937-1942. Betreffend 
deel vervolgt met een inzicht in Chenu’s 
theologisch denken gedurende deze periode, 
waarbij B. opteerde om dat te doen volgens 
het driedelige raamwerk van historische, 
systematische en praktische theologie. Te-
gen de achtergrond van de voor het Chenu-
onderzoek onmisbare compilatie van Che-
nu’s leven en SitzimLeben op grond van 
historisch bronnenmateriaal, levert B. met 
dit drieluik een grondige analyse aan van het 
denken van Chenu, waardoor specialisten 
nieuwe informatie en inzichten worden aan-
gereikt, en degenen die willen kennismaken 
met Chenu hier een prachtig maar voor hen 
ongetwijfeld moeilijk toegankelijk werk 
hebben. Het is te betreuren dat B. de lezer 
voor gedegen slotbeschouwingen op zijn 
honger laat zitten, al doet dat nauwelijks iets 
af aan het briljante karakter van deze studie. 
B. aarzelt niet om veelvuldig te citeren uit 
Chenu’s oeuvre, waardoor de centrale figuur 
zelf ruimschoots aan het woord komt. He-
laas laat de (typografische) vormgeving 
soms te wensen over, waardoor bepaalde 
regels soms door elkaar heen gedrukt zijn 
(172-173). Ook verdiende weergave van de 
bronnen in het eerste boekdeel aanbeveling. 
Kortom, B. leverde puik werk met een inhou-
delijk en methodologisch schitterend werk, 
maar vormelijk niet helemaal op punt uitge-
geven. [jürgen mettepenningen]

E. Fattorini, Hitler, Mussolini and the Vati
can: Pope Pius xi and the Speech that was Ne
ver Made. Transl. C. Ipsen, Cambridge/Mal-
den, Polity Press, 2011; viii+260 blz., £ 20.–, 
isbn 9780745644882.

De concrete inhoud van deze uit het Itali-
aans vertaalde kerkhistorische studie wordt 
in feite beter tot uitdrukking gebracht in de 
oorspronkelijke hoofdtitel Pio xi, Hitler e 
Mussolini (2007). Vooreerst gaat de hoofd-
aandacht zonder meer uit naar de figuur van 
Pius xi (Achille Ratti), in het bijzonder naar 
de laatste jaren van zijn pontificaat, waarin 

hij openlijk brak met het nazisme en in vele 
opzichten ook met het fascisme; verder is 
het precies een van de onderzoeksresultaten 
van deze studie dat Pius xi met zijn ‘intransi-
gente’ houding ten opzichte van Hitler en 
Mussolini geïsoleerd kwam te staan, ook 
binnen het ‘Vaticaan’. Bijzonder belangwek-
kend is bijvoorbeeld de relatie tussen Pius xi 
en zijn staatssecretaris Eugenio Pacelli, zijn 
latere opvolger Pius xii. De impulsieve Ratti 
en de pragmatische Pacelli waren elkaars 
tegenpolen en precies daarom ook comple-
mentair. Met betrekking tot hun houding 
ten opzichte van nazisme en fascisme vallen 
echter vooral hun onderlinge tegenstellin-
gen op: terwijl voor Pius xi rond 1937 het 
nazisme de belangrijkste bedreiging was 
geworden, bleef Pacelli zich in het bijzonder 
richten tegen het communisme. Zowel de 
opening van Pius xi naar de Franse commu-
nisten toe als zijn verstrakking ten aanzien 
van nazisme en fascisme werden door zijn 
staatssecretaris afgezwakt en gerelativeerd. 
De houding van Pius xi radicaliseerde in de 
zomer van 1938, na Hitlers veelbesproken 
bezoek aan Rome. De paus gaf de ruimden-
kende en democratisch gezinde Amerikaan-
se jezuïet John LaFarge de opdracht om de 
tekst te schrijven van een nieuwe en krach-
tige encycliek tegen racisme en antisemi-
tisme. Het project werd echter doelbewust 
gehinderd, zodat de encycliek nooit is ver-
schenen. Het is een van de sterkste aanwij-
zingen van het isolement waarin Pius xi zich 
in zijn laatste levensmaanden bevond. Niet 
minder opmerkelijk is het afblokken van 
Pius’ laatste initiatief: een toespraak die hij 
zou geven op 11 februari 1939, op de tiende 
verjaardag van de Lateraanse Verdragen, en 
waarin hij aan zijn desillusie over het fas-
cisme uiting zou geven. De paus overleed 
echter op 10 februari en Pacelli gebood on-
middellijk alle exemplaren van de tekst te 
vernietigen. Deze demarche was meteen een 
duidelijk signaal dat de latere Pius xii de 
weg van de directe confrontatie met Hitler 
en Mussolini niet zou bewandelen. Zonder 
een oordeel te willen vellen over de houding 
van Pius xii tijdens de Tweede Wereldoor-
log, betreurt F. dat de nieuwe paus niet be-
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dachtzamer is omgesprongen met de inspan-
ningen van zijn voorganger in het verzet 
tegen nazisme en fascisme, op een moment 
dat er nog enige manoeuvreerruimte be-
stond. Hitler, Mussolini and the Vatican is 
een innovatieve studie die, op basis van re-
cent ontsloten archiefmateriaal uit de Vati-
caanse archieven, de eigenstandige en intri-
gerende rol van Pius xi in de politieke crisis 
vlak voor het uitbreken van de Tweede We-
reldoorlog voor het voetlicht brengt.  
[ward de pril]

La théologie catholique entre intransigeance 
et renouveau: La réception des mouvements 
préconciliaires à Vatican ii (Bibliothèque de 
la Revue d’Histoire Ecclésiastique, 95), éd. G. 
Routhier et al., Louvain-la-Neuve, Collège 
Érasme; Leuven, Maurits Sabbebibliotheek, 
2011; 382 blz., € 45,–, isbn 9782503544632.

Dit boek wenst een overzicht te geven van 
enkele preconciliaire bewegingen en de wij-
ze waarop zij hun neerslag vonden in het 
Tweede Vaticaans Concilie. Daarbij wordt in 
het bijzonder aandacht besteed aan de voor-
bereidende fase (1960-1962) van dit Concilie, 
die tot nu toe in het conciliair onderzoek 
onderbelicht bleef. Nochtans, claimen de 
redacteurs, is deze fase essentieel aangezien 
reeds hier de confrontatie tussen vernieu-
wings- en behoudsgezinde bewegingen 
plaatsvindt en een transitie naar het concili-
aire debat toe gaande is. Dit brede kader 
biedt de mogelijkheid om verschillende ten-
densen te onderzoeken, waardoor recht 
wordt gedaan aan de vele conciliedocumen-
ten door hen te binden aan een voorgeschie-
denis die aan het concilie zelf voorafgaat. De 
meeste bijdragen richten zich op de vernieu-
wingsbewegingen in de eerste helft van de 
twintigste eeuw. Hierbij wordt aandacht 
geschonken aan initiatieven en verschuivin-
gen die betrekking hebben op patristiek  
(A. Dupont), Bijbel (K. Schelkens), liturgie 
(M. Faggioli, M. Lamberigts), dogmatiek  
(W. De Pril), ‘nouvelle théologie’ (M. Quis-
insky), lekenapostolaat (I. Csonta), ecclesio-

logie (G. Routhier), joods-christelijke ver-
houdingen (M. Attridge) en oecumene  
(F. Weiser, C. Clifford, P. De Mey). Daar-
naast komen er ook enkele bijdragen expli-
ciet tegemoet aan de vraag om ook de be-
houdsgezinde stromingen in ogenschouw te 
nemen. Hiertoe wordt het integrisme in Bra-
zilië (R. Coppe Caldeira) en de geschiedenis 
van de Coetus Internationalis Patrum (P.J. 
Roy) uitgewerkt. Dit behoudsgezinde ge-
dachtegoed komt echter ook zijdelings aan 
bod in de andere bijdragen. De aandacht 
voor zowel de vernieuwings- als de behouds-
gezinde strekkingen voor en tijdens het 
Tweede Vaticaans Concilie geeft dit boek 
een goed evenwicht en drukt de heersende 
verscheidenheid en complexiteit uit van de 
situatie aan de vooravond van het concilie. 
Hierdoor problematiseert het boek op ge-
heel eigen wijze de actuele vragen rond con-
tinuïteit en discontinuïteit. De redacteurs 
zijn zich terdege bewust van deze spanning 
zoals blijkt uit hun inleiding. Ze brengen 
deze spanning echter niet enkel naar boven, 
maar thematiseren ze ook door ervoor te 
zorgen dat het laatste artikel (L. Boeve), bij 
wijze van epiloog, ervoor pleit de spanning 
te overstijgen aan de hand van een macropa-
radigma waarin de incarnatie centraal staat. 
Enkele bewegingen, zoals bijvoorbeeld de 
oecumenische, krijgen in het boek meer aan-
dacht dan andere. Er zijn ook bewegingen 
die helemaal niet opgenomen zijn. De redac-
teurs geven dit ook zelf toe door onder an-
dere te verwijzen naar de mariologische be-
weging. Bovendien stelt de soms lokale be-
spreking van de situatie (Verenigde Staten, 
Duitsland, Lage Landen en Brazilië) automa-
tisch de vraag naar andere contexten. Dit 
zijn echter enkel redenen om te hopen op 
een tweede volume met eenzelfde opzet, 
dezelfde kwaliteitsvolle uitwerking en even 
interessante bijdragen.  
[dries bosschaert]
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Religion and the End of Metaphysics (Clare-
mont Studies in the Philosophy of Religion, 
Conference 2006), ed. D.Z. Phillips/M. von 
der Ruhr, Tübingen, Mohr Siebeck, 2008; 
viii+171 blz., € 39,–, isbn 9783161497582.

Dit boek bundelt zes essays die hun oor-
sprong vinden in een congres over religie en 
metafysica dat in 2006 georganiseerd werd 
aan de Claremont Graduate University. In 
het eerste essay verdedigt D.Z. Phillips de 
visie dat religieus godsgeloof geen metafysi-
sche stelling is en dat een verstrengeling van 
theologie en metafysica bijgevolg nefast is 
voor de religie. In zijn bijdrage wijst D. Cock-
burn op het feit dat de term ‘metafysica’ vele 
ladingen dekt en dat het dus belangrijk is 
voorzichtig te zijn met het afwijzen van de 
metafysica in het algemeen. Dat er verschil-
lende soorten metafysica zijn, wordt ook 
bevestigd door J. Haldane. In zijn tekst gaat 
Haldane in op het onderscheid tussen de 
aristotelisch-thomistische metafysica van 
Gilson en de sciëntistische metafysica van 
Locke: de eerste biedt mogelijkheden voor 
het godsgeloof die de tweede niet heeft. Dit 
roept, zoals Phillips in zijn inleiding aan-
geeft, uiteraard de vraag op of godsgeloof 
dan afhankelijk is van een bepaalde metafy-
sica. G.S. Davis wijst er vervolgens op dat in 
de hedendaagse Angelsaksische filosofie 
metafysica een andere rol speelt dan voor-
dien: het gaat niet langer meer om het aanto-
nen van de rationaliteit van religieuze over-
tuigingen, maar om de vraag welke methode 
gebruikt moet worden om religie te bestude-
ren. In dit verband verdedigt Davis de visie 
dat religieuze uitspraken waarheidsaanspra-
ken zijn over de wereld, een wereld die door 
alle mensen gedeeld wordt. In de voorlaatste 
bijdrage van de bundel gaat S.T. Davis in op 
de vraag of het onderscheid tussen geloof en 
ongeloof metafysisch van aard is. Davis be-
antwoordt deze vraag positief en stelt dat 
religieuze uitspraken metafysische uitspra-
ken zijn die ofwel waar ofwel onwaar zijn. 
S.M. Ogden, tot slot, verdedigt dat het niet 
mogelijk is om aan theologie te doen zonder 
metafysica omdat metafysica precies bestaat 

in het analyseren van de ultieme werkelijk-
heid die ook het voorwerp van de religie is. 
[frederiek depoortere]

J.S. O’Leary, L’art du jugement en théologie 
(Cogitatio Fidei, 278), Paris, Cerf, 2011; 384 
blz., € 35,–, isbn 9782204089920.

Het religieuze fenomeen benaderen met een 
‘zuivere rede’ in de kantiaanse zin van het 
woord is vandaag onmogelijk geworden. 
Daarvoor beseffen we te goed hoe onherleid-
baar de contingente context van elke religi-
euze en theologische rationaliteit is, een con-
text die bovendien multi- en interreligieus is 
geworden. Reden voor O. om na te denken 
over een nieuwe ‘kritiek’,  of beter een nieu-
we ‘kunst’ van het theologisch oordeel. Niet 
dat het theologisch oordeel niet kritisch is, 
het is echter een kritiek die niet boven de 
fenomenen staat, maar er middenin. Het 
religieuze fenomeen zelf is kritisch, al was 
het maar omdat in onze geglobaliseerde we-
reld de diverse godsdiensten zich kritisch 
tegenover elkaar verhouden. De kunst van 
het theologisch oordeel is voor O. dan ook 
een oefening in vrij denken, die ‘de openheid, 
de dialoog, het zoeken naar het reële, de dia-
lectische omgang daarmee en het uit het ge-
loof geboren vertrouwen’ (18) inzet tegen 
‘het fundamentalisme, het sectarisme, de 
scholastiek, de bureaucratie en de obsessie 
voor orthodoxie’ (16). En daarom, zo voegt O. 
eraan toe, is een blijvende reflectie ook op de 
‘pathologische’ manier van theologisch oor-
deel (waarvan de geschiedenis maar al te veel 
voorbeelden geeft) onmisbaar, wil men zich 
in de bedoelde kunst bekwamen. O.’s boek 
refereert voortdurend aan de typische Franse 
‘filosofie van de differentie’, ook en vooral in 
haar discussie met het Heideggeriaanse den-
ken. Dat hij die filosofische traditie bij mo-
menten benadert vanuit zijn erudiete kennis 
van het oosterse religieuze denken (vooral 
het boeddhisme), zonder dat laatste tot het 
alternatief van het westerse denken te ver-
heffen (zoals zo vaak gebeurt), geeft zijn 
boek echt een meerwaarde. Zijn scherpzin-
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nige analyses van typische christelijke items 
als ‘dogma’, ‘gave’, ‘offer’, ‘Christus’ bevesti-
gen dit alleen maar. [marc de kesel]

K.W. Hector, Theology without Metaphysics: 
God, Language, and the Spirit of Recognition 
(Current Issues in Theology, 8), Cambridge, 
Cambridge University Press, 2011; 312 blz.,  
£ 16.99, isbn 9780521279703.

Een van de centrale gedachten van de post-
metafysische theologie is dat taal impliciet 
metafysisch is en dat bij gevolg de zaken die 
ter sprake worden gebracht in die metafysi-
sche ruimte worden geperst. Omdat God 
buiten dergelijke categorieën staat, kan een 
dergelijke taal niet op God worden toegepast. 
H. begrijpt metafysica als een gestalte van 
essentialistisch denken waarin de correspon-
dentietheorie van de waarheid een dominan-
te rol speelt. Deze correspondentietheorie 
verdeelt de werkelijkheid immers in twee 
grootheden: talige oordelen en de buiten 
deze oordelen bestaande werkelijkheid, 
waaraan de eerste uitdrukking geven. Steu-
nend op recent werk in de theologie en filo-
sofie van de taal, ontwerpt de auteur een 
alternatief met betrekking tot de taal die 
gehanteerd wordt in het spreken over God. 
H. toont aan dat het spreken en denken bin-
nen de grenzen van een metafysisch raam-
werk niet absoluut noodzakelijk is. Met 
name waar het spreken over God problema-
tisch is geworden, staat de auteur een thera-
peutische relatie tot het metafysisch spre-
ken voor. Gegeven de metafysische inkade-
ring van het spreken en de taal als zodanig, is 
dit van belang. Wat H. precies verstaat onder 
een therapeutische relatie tot de metafysica 
wordt echter nooit helemaal duidelijk. De 
auteur is van oordeel dat de metafysica over-
wonnen kan worden door een ‘andere taal’ 
en door de toepassing van dit andere dis-
cours op God. Het is echter de vraag of de 
auteur in zijn kritiek op de metafysica niet 
vertrekt van een vorm van metafysisch spre-
ken die in de hedendaagse continentale filo-
sofie nauwelijks nog een rol speelt. Het is 

ten slotte betreurenswaardig dat het boek 
geen bibliografie bevat. [ben vedder]

Mission in Context: Explorations Inspired by  
J. Andrew Kirk, ed. J. Corrie/C. Ross, Farn-
ham/Burlington, Ashgate 2012; 270 blz.,  
$ 50.–, isbn 9781409410034.

Mission in Context is een feestbundel die is 
aangeboden aan J.A. Kirk bij gelegenheid van 
zijn 75e verjaardag door vrienden, oud-stu-
denten en oud-collega’s. Het boek is opge-
bouwd rond drie kernthema’s in Kirks mis-
siologie. Een deel betreft de fundamentele 
missiologie, of de vraag: wat is missie? Deze 
vraag wordt beantwoord vanuit hedendaags 
Latijns-Amerikaans en Aziatisch, maar ook 
vanuit Bijbels perspectief. Een ander deel 
heeft betrekking op missionaire apologetiek 
en epistemologie, en gaat over de vraag: wat 
is waar? Aan de orde komen de christelijke 
aanspraak op waarheid in de contexten van 
postmodernisme en religieus pluralisme. Het 
laatste deel betreft de missionaire pedago-
giek, en gaat over de vraag: hoe wordt het 
evangelie overgedragen? Aan de orde komen 
de relatie tussen evangelie en cultuur, con-
textualisatie en pentecostalisme. Deze drie 
delen worden voorafgegaan door een deel 
over het leven en werk van Kirk. Zijn werk-
zame leven wordt door Kirks zoon Daniel, 
net als zijn vader zendeling in Latijns Ame-
rika, ingedeeld in 3 perioden van 12 jaren. 
Kirk was eerst predikant en docent in Latijns-
Amerika (1967-1978), daarna mede oprichter 
van het London Institute for Contemporary 
Christianity en missietheoloog van de 
Church Missionary Society (1979-1990), en 
ten slotte directeur van het Centre for Mis-
sion Studies van de Selly Oak Colleges dat 
onder Kirks leiding in 1999 opging in de Uni-
versity of Birmingham (1991-2002). Onder de 
auteurs bevinden zich klinkende namen als 
A. Walls, W. Shenk en A. Anderson. Zoals zo 
vaak het geval is bij feestbundels, zijn de 
bijdragen heel divers, en de rode draad is 
moeilijk te vatten. De titel zou de inhoud 
beter dekken als ‘missie’ en ‘context’ in het 
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meervoud waren geplaatst. En vanuit het 
perspectief van de Nederlandse missiologie, 
die vanaf de jaren zeventig van de vorige 
eeuw geheel en al oecumenisch is, is het boek 
wel erg ‘protestants’. Maar wie een inkijkje 
wil krijgen in de thema’s die hedendaagse 
protestantse missiologen bezighouden, is dit 
een zeer lezenswaardig boek. [frans wijsen]

H. Rüegger/C. Sigrist, Diakonie — eine Ein
führung: Zur theologischen Begründung helf
enden Handelns, Zürich, tvz, 2011; 276 blz.,  
€ 27,70, isbn 9783290176112.

Deze inleiding in het diaconische handelen 
als een basisdimensie van de kerk is ontstaan 
in de Duitstalige Zwitserse en protestantse 
context. Ze voorziet echter in een desidera-
tum dat ook in andere landen en denomina-
ties merkbaar is, en het boek sluit — zij het 
meestal slechts impliciet —  ook bewust aan 
bij parallelle discussies elders. Het gaat de 
auteurs om een theologische verantwoor-
ding van de diaconie. Niet zelden is de soli-
daire zorg voor de andere los komen te staan 
van haar kerkelijke achtergrond. Aan de an-
dere kant wordt deze zorg opgezadeld met 
een ideologische Überbau. Diaconie wordt 
dan bijvoorbeeld gezien als een uitgelezen 
kans om het geloof te verkondigen, of men 
zoekt vooral naar het christelijke surplus ten 
opzichte van andere vormen van hulp. Daar-
mee ziet men over het hoofd dat deze hulp 
allereerst een algemeen menselijk fenomeen 
en zeker geen christelijk monopolie is. De 
auteurs slagen erin om beide uitersten te 
overstijgen. Ze verbinden daarvoor een 
scheppingstheologische met een antropolo-
gische redenering. Enerzijds hoort het bij 
het mens-zijn om tegelijkertijd hulpbehoe-
vend te zijn en zich geroepen te voelen ande-
ren in nood bij te staan. Diaconie is derhalve 
geworteld in de menselijke zorg voor de 
naaste. Anderzijds is deze zorg in een theolo-
gisch perspectief te interpreteren als een 
manifestatie van de liefde en barmhartig-
heid van God. Hij begiftigt zijn schepselen 
om deze liefde door te geven aan elkaar. 

Hiermee kan een overtuigend fundament 
worden gelegd van een diaconie als kerke-
lijke zorg, waarin de zorgverlener/zorgver-
leenster zich er altijd van bewust is dat hij of 
zij ondanks de feitelijke asymmetrie in de 
zorgrelatie als schepsel zelf aangewezen 
blijft op hulp — en uiteindelijk op God. Re-
flecties over vragen als de marktwerking in 
de zorg, de gevaren en de kansen van de pro-
fessionalisering van de hulpverleners, zorg-
ethische kwesties of de Bijbelse grondbegin-
selen en de geschiedenis van de diaconie 
ronden dit boek af. [stefan gärtner]

P.S. Cheng, Radical Love: An Introduction to 
Queer Theology, New York, Seabury Books, 
2011; 162 blz., € 17,99, isbn 9781596271326.

Radical Love is een beknopte, toegankelijke 
inleiding op het terrein van de ‘queer theo-
logy’. Hoewel deze vorm van theologie vol-
gens C. ook kan worden opgevat als een per-
spectivische theologie, bedreven door lhbt’s 
(en sympathisanten) of als een profetische 
theologie die stem geeft aan gemarginali-
seerden (queers), benadrukt C. zelf vooral 
dat de klassieke christelijke theologie zelf 
queer is. Uiteindelijk is zij immers gericht 
op het doorbreken van ‘natuurlijke’ dualis-
mes (man/vrouw, homo/hetero, leven/dood, 
goddelijk/menselijk, et cetera). In de eerste 
twee hoofdstukken bespreekt C. het ont-
staan van queer theologie sinds de jaren 
1950, de verschillende manieren waarop zij 
wordt uitgewerkt en de bronnen waaruit zij 
put. De overige drie hoofdstukken behande-
len de belangrijkste christelijke dogmatische 
thema’s vanuit een queer perspectief, waar-
bij de trinitarische structuur van de oecume-
nische geloofsbelijdenissen wordt gehan-
teerd. Het boek is helder gestructureerd, 
veel hedendaagse queer theologen worden 
besproken, alle belangrijke thema’s komen 
aan bod en per thema worden literatuursug-
gesties gegeven. Vanuit zijn ervaringen als 
Aziatische Amerikaan brengt hij ook het 
typische discours van de postkoloniale theo-
logie in, en toont C. hoe opvattingen over 
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seksuele en genderidentiteit samenhangen 
met opvattingen over ras en etniciteit. In 
zijn boek komt C. meer over als een pastor 
en activist die een pleidooi wil voeren, dan 
als een wetenschappelijk auteur. Daarmee 
mist dit boek de analytische scherpte van 
andere inleidingen op dit terrein (Loughlin 
2007, Cornwall 2011). In de eerste plaats wor-
den de centrale concepten van ‘radical love’ 
en ‘dissolving boundaries’ niet systematisch 
uitgewerkt, waardoor ze als containerbegrip-
pen gaan fungeren. In de tweede plaats wor-
den besproken auteurs en ideeën nauwelijks 
bekritiseerd of onderling vergeleken. In de 
derde plaats wordt van de meeste besproken 
auteurs wel hun professionele positie en 
seksuele oriëntatie benoemd, maar niet de 
bredere theologische en wetenschappelijke 
context van hun denken. Radical love is dus 
vooral een overzichtelijke, populairweten-
schappelijke introductie in het discours van 
de queer theologie. Een meer kritische en 
diepgravende introductie kan de lezer elders 
vinden. [marco derks]

The Catholic Church and the World Religions: 
A Theological and Phenomenological Account, 
ed. G. D’Costa, London, T&T Clark, 2011; 240 
blz., £ 19.99, isbn 9780567466976.

Dit boek is geschreven voor allen die willen 
weten wat de Rooms-Katholieke Kerk leert 
over andere religies. Na een inleidend hoofd-
stuk van de redacteur komen achtereenvol-
gens jodendom, islam, hindoeïsme, boed-
dhisme en de New Age beweging aan bod. De 
doelstelling is om een positief-kritische hou-
ding aan te nemen. De werkwijze bestaat 
erin om elke godsdienst zo objectief moge-
lijk te schetsen, waarna een katholieke eva-
luatie volgt in toepassing van de theologi-
sche oriëntatie die in het inleidende hoofd-
stuk werd meegegeven. Elk hoofdstuk sluit 
ook af met een leeslijst voor wie dieper wil 
graven. D’Costa is een toonaangevende 
rooms-katholiek in de theologie van de reli-
gies, en zijn inleidende bijdrage geeft de 
lezer een veilige weergave van wat je kunt 

beweren over het wezen en de functie van 
andere religies in het licht van het rooms-
katholieke leergezag. Vier van de auteurs 
zijn bekeerlingen tot het katholicisme, drie 
daarvan schrijven over de godsdienst waar-
uit ze zich bekeerd hebben (R. Schoeman 
over jodendom, P. Williams over boeddhis-
me, en S. Caldecott over New Age). Het voor-
woord geeft ook aan dat alle auteurs expli-
ciet schrijven als katholieken (vi). Hoewel 
daaraan toegevoegd wordt dat dit geen on-
oecumenisch gebaar is, is merkbaar dat de 
ijver voor de eigen traditie soms de oecume-
nische gevoeligheid schaadt. Het hoofdstuk 
over het Jodendom zal wellicht moeilijk te 
verteren zijn voor wie evangelisatie van Jo-
den geen goed idee vindt, of die moeite 
heeft met de uitspraken als ‘Judaism was the 
precursor to the Catholic Church’ (56). Dat 
de New Age beweging een apart hoofdstuk 
krijgt is wellicht om pastorale redenen, want 
veel katholieken flirten blijkbaar met New 
Age ideeën (178). De auteur situeert de wor-
tels van de New Age in de reformatie en de 
verlichting, terwijl darwiniaanse evolutie, 
dieptepsychologie, feminisme en de Da Vin
ci code kiemen van New Age vertonen. Het 
hoofdstuk en het boek krijgen zo een apolo-
getisch karakter. [wouter biesbrouck]

Kunst en religie, red. W. Stoker/O. Reitsma, 
’s-Hertogenbosch, Mathesis 2011; 175 blz.,  
€ 17,50, isbn 9789080841147.

De hedendaagse ontwikkeling van religieuze 
kunst wordt geschetst in verschillende es-
says. Is schoonheid een eigenschap van God 
of een kwaliteit van de natuur? Volgens O. 
Reitsma is schoonheid in de visie van theo-
loog Von Balthasar het aanknopingspunt tus-
sen God en mensen. Longinus (eerste eeuw 
na Christus) beweerde dat het sublieme ont-
staat wanneer een auteur op weergaloze 
wijze zijn gedachten en hartstochten weet 
over te brengen op zijn publiek. E. Rutten 
vergelijkt de opvatting van Longinus met 
deze van Burke en Kant. S. Wiersma gaat de 
confrontatie aan met het denken van kunst-
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filosoof Danto. Deze poneerde het einde van 
de kunst na het zien van Warhols ‘Brillodo-
zen’. Wiersma toont dat kunst na 1960 op 
een andere wijze dan de filosofie levensin-
zichten kan geven en nog steeds vernieu-
wende religieuze kunst kan zijn. Het Tet-
schener Altar geschilderd door Friedrich 
toont een kruisbeeld in een natuurland-
schap. A. Piepenbroek beschrijft hoe de 
schilder op een traditionele, allegorische 
wijze het kruis uitlegt. Het schilderij ‘De 
Witte Kruisiging’ door Chagall levert indrin-
gende kijkervaringen op. J. Idema interpre-
teert deze ervaringen vanuit de opvatting 
van Lyotard over het sublieme. A. Van Zon 
beschrijft hoe de kunstenaar Beuys in zijn 
kunst de symboliek van het christelijke kruis 
als opstanding overneemt, maar dit interpre-
teert als voor iedereen geldig. De opstan-
dingskracht is aanwezig in elke mens. De 
film Artificial Intelligence toont robots die 
door hun kunstmatige intelligentie sterk op 
mensen lijken. M. Bosschaert stelt zich de 
vraag of robots ooit beeld van God genoemd 
zullen worden. De esthetiek van de filosoof 
Gadamer wijst er volgens W. Zwart op dat 
een kunstwerk niet alleen een schoonheids-
ervaring oplevert maar ook een existentiële 
ervaring ontsluit: het kunstwerk onthult 
hoe mensen zijn. G. Feddes beschrijft ten 
slotte hoe in de video Catherine’s Room ele-
menten uit de christelijke traditie getrans-
formeerd worden door ze te verbinden met 
het seculiere. [ignace thevelein]
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