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wat kort door de bocht; temeer daar vervolgens de overgang naar die ene ‘El’ niet inzichtelijk
gemaakt wordt. Het boek bevat een aantal passende kaarten en afbeeldingen en wordt gecom-
pleteerd door een korte tijdtabel en een uiterst beperkte literatuurlijst. 

(Archibald van Wieringen)

G. Fischer, Jeremia: Der Stand der Theologischen Diskussion, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 2007; 191 blz., € 59,90, ISBN 978-3-534-16301-4. 

In 2005 verschenen van de hand van F. twee dikke delen commentaar op Jeremia (in de serie
Herders Theologischer Kommentar zum Alten Testament). Dit boek, waarin F. de balans op-
maakt van het Jeremia-onderzoek in de afgelopen twintig jaar, is te beschouwen als een uit-
treksel van zijn commentaar. Hier is iemand aan het woord die goed op de hoogte is van de dis-
cussies over Jeremia. (In 2004 kwam een vergelijkbaar boek uit over de stand van zaken in het
Jesaja-onderzoek.) De tekst van Jeremia, het taaleigen, de compositie en tijd van ontstaan van
het Bijbelboek, de profetische gestalte Jeremia, literaire verbanden met andere oudtestamenti-
sche passages en ten slotte een aantal thema’s die kenmerkend zijn voor Jeremia, zoals de posi-
tie van de vrouw: het zijn allemaal onderwerpen die F. aan bod laat komen. F. komt tot de con-
clusie dat niet de Griekse Jeremia-tekst, maar de Hebreeuwse Jeremia het dichtst in de buurt
komt van de oorspronkelijke tekst. Verder maakt hij onderscheid tussen de ‘vertelde tijd’ in
Jeremia – de tijd voor en tijdens de ondergang van Jeruzalem in 587 v.C. – en de tijd waarin de
compositie door één auteur is vervaardigd, ongeveer twee eeuwen later. Het Bijbelboek Jeremia
is geschiedenis en theologie ineen: een theologische doordenking van de traumatische ervaring
van de verwoesting van stad en land. Ook wie de belangrijkste conclusies van F. over Jeremia
niet onderschrijft, vindt in hem een waardevolle gesprekspartner. De bijna twintig pagina’s aan-
gehaalde literatuur zijn bovendien een schatkamer voor iedereen die zich wil oriënteren op de
studie van het langste boek uit de bijbel. (Annemarieke van der Woude)

Erkennen und Erleben: Beiträge zur psychologischen Erforschung des frühen Christentums,
Hg. D. Theissen/ P. von Gemünden, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2007; 415 blz.,
€ 34,95, ISBN 978-3-579-08026-0. 

De auteurs van deze bundel willen een psychologische doorlichting geven van het vroege
christendom. Doel is een theorie die psychologie en exegese van het Nieuwe Testament inte-
greert. Interessant aan dit project is dat men zich niet baseert op klassieke psychodynamische
theorieën, zoals de psychoanalyse, maar op de moderne cognitieve en sociale psychologie.
Daarmee voltrekt de paradigmawisseling, die sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw bin-
nen psychologische faculteiten plaatsvond, zich nu ook in de psychologische benadering bin-
nen de exegese. Eerst wordt in enkele inleidende hoofdstukken een verantwoording van het
onderzoeksprogramma gegeven. De richtinggevende vraag hierbij is of de psychologie kan bij-
dragen aan het terugvinden van de ziel in de exegese. Terecht constateert men dat dit geen sim-
pele zaak is, de ziel is immers geen psychologisch begrip. Toch spreekt men vertrouwen in de
onderneming uit; de psychologie kan inzicht geven in ervaringen en intenties van mensen. Ver-
volgens valt het boek in vier delen uiteen: ervaren en duiden, inzicht en spreken, affect en waar-
dering, en geloof en gnostiek. Daarin passeren een scala aan (godsdienst)psychologische the-
ma’s de revue: bewustzijnsniveaus, sociale identiteit, contra-intuïties, attributies, enzovoort. Te
prijzen is dat de auteurs, voor het merendeel afkomstig uit de theologie en religiewetenschap,
aansluiting hebben gezocht bij de huidige academische psychologie. Bovendien zijn zij zich,
gezien de uitwijdingen over het zielsbegrip, goed bewust van de beperkingen van hun operatie.
Het doel, een integratie van psychologie en exegese lijkt me echter een ingewikkelde zaak. Al
is het alleen maar omdat die huidige psychologie geen omvattende theorie over menselijk han-
delen formuleert. Zij levert momenten van inzicht. In die zin is iets verloren gegaan met het
afscheid van psychodynamische theorieën: die waren omvattender en integraler. 

(Hessel Zondag)

J. Hoff, Kontingenz, Berührung, Überschreitung: Zur philosophischen Mystik nach Nikolaus
von Kues, Freiburg, Verlag Karl Alber, 2007; 569 blz., € 65,-, ISBN 978-3-495-48270-4.

Talloze publicaties hebben zich al met de vermeende moderniteit van Nicolaas Cusanus
(1401-1464) bezig gehouden en meer dan eens was het een ideologisch geladen strijd die daar-
bij op de achtergrond stond. Een geheel nieuw geluid in de discussie is nu te horen in de
belangwekkende studie van de Duitse theoloog H. Het cusanische denken is in de ogen van de
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auteur het laatste model waarin de traditionele christelijke verbondenheid van spiritualiteit en
wetenschap op een geheel nieuwe manier wordt ontwikkeld en dit tegen de achtergrond van de
crisis van het klassieke metafysische paradigma. De betekenis van Cusanus ligt er volgens de
auteur in om ‘nog één keer het onmogelijke geprobeerd te hebben: het filosofische zelfvertrou-
wen van een religieuze symbooltaal terug te heroveren, die zich met de universele logica van de
wetenschappelijke rationaliteit samenvoegt’ (59). Het mathematisch-theologische denken van
Cusanus wordt voor de auteur een (christelijk-theologisch) ‘platform’ van waaruit hij de ‘zin-
crisis’ thematiseert die met de ontwikkeling van de moderne wetenschappen ontstaan is. De ori-
ginaliteit van de auteur bestaat erin dat hij daarbij voor een ‘discours-analytische’ benadering in
de lijn van Michel Foucault en Michel de Certeau opteert. Daarmee werpt de auteur een genu-
anceerd nieuw licht op de betekenis van de postmoderne discours-analyse voor de theologie.
De grootste verdienste van H. bestaat erin dat hij theologen laat zien dat ze er niet omheen kun-
nen zich met fundamentele vragen van de postmoderne filosofie uiteen te zetten. Tegelijkertijd
toont hij dat filosofen van hun kant zich in naam van de autonome rede niet zonder meer aan
theologische denktradities kunnen onttrekken. (Inigo Bocken)

J.-L. Vieillard-Baron, Hegel: Système et Structures Théologiques (Phil. & Théol.), Paris, Cerf,
2006; 321 blz., € 32,-, ISBN 2-204-08196-5. 

In dit boek legt de gezaghebbende Franse Hegelkenner V.-B. een indrukwekkende studie
voor over het thema ‘Hegel en de theologie’. Daarmee toont hij niet alleen aan dat filosofen en
theologen hierover zeker nog niet het laatste woord hebben gesproken, ook de wijze waarop hij
deze zwaarbeladen kwestie aanpakt, is beslist de moeite waard. Op basis van gedetailleerde
commentaren op primaire teksten van Hegel komt V.-B. tot het inzicht dat noch zij die Hegels
interpretatie van het christendom verwerpen noch zij die haar al te gemakkelijk theologiseren,
het bij het rechte eind hebben. De ontwikkeling van Hegels filosofie verloopt immers bij nader
toezien volgens verschillende basispatronen, die niet zozeer door hun formele structuur als wel
door hun inhoud ontegensprekelijk als christelijk-theologisch beschouwd moeten worden. Dat
wil bijvoorbeeld zeggen dat de ternaire structuur van de dialectiek enerzijds niet automatisch
trinitair is, maar dat de volledige zin ervan anderzijds ook niet oplicht zonder de christelijke
geloofsovertuigingen te verdisconteren. Heel geduldig houdt V.-B. een pleidooi voor de rele-
vantie en de actualiteit van Hegels denken. Van dit boek is dus op de keper beschouwd veel
meer gemaakt dan een presentatie van een gerenommeerde specialist van een synthetisering
van heel wat expertise. Hier is tevens een onvervalste metafysicus aan het woord, die Heideg-
ger en zijn ‘ontotheologieverwijt’ evenals allerhande modieuze eindigheidsfilosofieën en anti-
Hegeliaanse theologieën stevig gedocumenteerd van antwoord dient. Het is alleen wat spijtig
dat V.-B. relatief weinig in discussie treedt met andere auteurs die aangaande Hegels theologie
en Godsbeeld opvallende of radicale ideeën hebben verkondigd. (Joris Geldhof) 

Die Gottesfrage in der europäischen Philosophie und Literatur des 20. Jahrhunderts, Hg. R.
Langthaler/W. Treitler, Wien, Böhlau, 2007; 258 blz., € 35,-, ISBN 978-3-205-77532-4. 

Deze bundel bevat de 14 teksten van een thematische lezingenreeks die in 2005-2006 onder
dezelfde titel plaatsvond aan de faculteit katholieke theologie van Wenen. Het thema werd
expliciet begrensd tot de vraag naar God. Tweederde van de bijdragen is geschreven door filo-
sofen, die, mede dankzij de gekozen focus, niet vervallen in modieuze cultuurkritiek en (pseu-
do)journalistiek, maar echt willen nadenken. In de twee meest substantiële essays laten zowel
R. Spaemann als S. Zižek overtuigend zien dat de godsvraag niet zomaar stiefmoederlijk
behandeld kan worden, maar integendeel ook vandaag nog de lakmoesproef is voor werkelijk
wijsgerige reflectie. De bundel presenteert verder een keur aan grote Europese denkers en
schrijvers (bv. Heidegger, Sartre, Camus, Cohen en Rosenzweig, Levinas en Derrida, Wiesel,
Kafka), waarvan er opvallend veel in de Joodse traditie staan. De diverse bijdragen positione-
ren zich ten opzichte van drie grote kwesties die de godsvraag in de twintigste eeuw tekenen:
het natuurwetenschappelijke wereldbeeld, de shoah en het subjectiviteitsdenken. Ook over het
godsbestaan komen verschillende standpunten aan bod: Sartres humanistisch atheïsme, Swin-
burnes analytisch-filosofisch godsbewijs en het agnosticisme van Camus en Bachmann. H.-B.
Gerl-Falkovitz biedt een verhelderend overzichtsessay over God in het postmoderne denken. In
vergelijking met de filosofische bijdragen vallen die van de literatuurwetenschappers (bv. over
Musil of Buber) en ook positieve wetenschappers (bv. over Einstein) wat licht uit: het is eerder
een collectie bijeengebrachte citaten die losjes rond het thema cirkelen. In ieder geval is deze
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