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en ook naar aanvullingen die Th. op internet bij zijn boek geeft en blijft geven: zo blijft zijn
inleiding up to date. Aan het slot vindt men een beknopt personen- en zakenregister. Merkwaardig is dat Burns en Thompson nergens naar elkaar verwijzen. Wegens de brede opzet van
het tweede boek rijst de vraag waarom beide inleidingen niet in elkaar geschoven zijn.
(Gerard Lukken)
H.U. de Vries, Om heil en genezing te vinden: De dienst der genezing en zijn plaats in instellingen van gezondheidszorg, Kampen, Kok, 2006; 619 blz., € 34,90, ISBN 90-435-1291-5.
In dit proefschrift (vgl. TvT 46 [2006] 294) onderzoekt De V., gereformeerd predikant en
geestelijk verzorger, de mogelijkheden van een herwaardering van de zogenaamde gebedsgenezing in zorginstellingen. De betrokkenheid van geestelijk verzorgers op de gezondheid van
cliënten moet zich niet beperken tot het geestelijke of spirituele aspect. De V. beargumenteert
de noodzaak van een verbreding langs drie stappen. Als eerste laat hij enkele pastoraal-theologische auteurs over deze thematiek aan het woord, als tweede stap bestudeert hij de genezingspraktijk in de ‘homes of healing’ van Dorothy Kerin. In haar jeugd werd deze zelf wonderbaarlijk genezen; zij legt nadruk op de herhaalde voorbede als onderdeel van gebedsgenezing. In
het medisch centrum Burrswood worden Kerins ideeën in praktijk gebracht, vooral binnen
eucharistie, genezingsdiensten en individuele bedieningen. Als derde stap biedt De V. een bijbels-theologische bezinning op ziekte en genezing. Hij hoopt dat het Britse voorbeeld van
gebedsgenezing navolging krijgt in Nederland, niet alleen binnen zorginstellingen, maar ook in
kerkelijke gemeenten. Deze vorm van charismatisch pastoraat ziet hij als een middenweg tussen therapeutisch en kerygmatisch pastoraat. Het karakter van het christelijke ambt raakt duidelijk getekend door aspecten van gezondheid. Het boek gaat helaas niet in op de arbeidsverdeling in de moderne samenleving, waardoor de zorg voor de lichamelijke gezondheid overgelaten wordt aan artsen, verpleegkundigen en paramedici. Deze ontwikkeling beïnvloedt immers
de ruimte voor gebedsgenezing door geestelijk gezorgers.
(Wim Smeets)
Kompendium der Soziallehre der Kirche: Päpstlicher Rat für Gerechtigkeit und Frieden, Freiburg, Herder, 2006; 543 blz., € 14,90, ISBN 3-451-29078-2.
In opdracht van Johannes Paulus II heeft de ‘pauselijke raad voor gerechtigheid en vrede’
een overzicht samengesteld van de katholieke sociale leer. Het is een systematisch en coherent
samengesteld boek, geen bloemlezing met gelijksoortige teksten maar een systematische uiteenzetting, waarin de tot dusverre verspreide teksten uit de sociale leer van het magisterium van
de r.-k. kerk samenhangend en geïntegreerd worden gepresenteerd. Een sterke nadruk ligt daarbij op de teksten die Johannes Paulus II heeft uitgebracht; die van lokale bisschoppen(-conferenties) komen niet aan de orde. Het boek geeft ook helder aan wat de ecclesiologische status is
van deze sociale leer. Het plaatst die leer in het kader van de evangeliserende opdracht van de
kerk, maar is voorts gericht tot allen in en buiten de Catholica die het ‘bonum commune’ van
een samenleving willen dienen. De menselijke persoon wordt in het centrum gesteld van Gods
heilsplan, de autonomie van de sociale wetenschappen wordt serieus genomen; de intrinsieke
dialoog tussen wijsbegeerte en theologie is een basiskenmerk, en evenzeer de gedachte dat de
menselijke werkelijkheid een innerlijke ordening kent, ondanks alle tragische afwijkingen en
conflicten. Een boek dat door zijn inhoud èn door de wijze waarop deze is geconstrueerd, uitdaagt tot veel studie en analyse.
(Toine van den Hoogen)
W. Veith, Intergenerationelle Gerechtigkeit: Ein Beitrag zur sozialethischen Theoriebildung
(Forum Systematik, 25), Stuttgart, Kohlhammer, 2006; 208 blz., € 20,00, ISBN 3-17-0193201.
Met rechtvaardigheid duidt men o.m. het hoogste normatieve ordeningsbeginsel aan van alle
sociale verbanden. Het verbaast dan ook niet dat de sociale ethiek, min of meer expliciet, zich
altijd bezig heeft gehouden met kwesties van rechtvaardigheid. Wel verbazend is dat rechtvaardigheid tot op de dag van vandaag doorgaans begrepen is als een synchrone categorie en men
diachrone aspecten meestal regelmatig over het hoofd zag. Al om die reden is het verdienstelijk
het begrip rechtvaardigheid te verruimen met de temporele dimensie. V. doet dit in zijn Münchense proefschrift door te vragen naar de rechtvaardigheid van betrekkingen tussen de generaties. Hij begint met het onderscheiden van drie verschillende begrippen van generatie: een
familie-sociologisch, een historisch-sociologisch en een pedagogisch begrip. Vervolgens verkent hij diverse aanzetten die de tijdsdimensie binnen de ethiek verdisconteren. De meest belo-

