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H. Nüllmann,  Logos Gottes und Logos des Menschen. Der Vernunftbegriff Joseph Ratzingers und Seine 

Implikationen für Glaubensverantwortung, Moralbegründung und interreligiösen Dialog (Bonner 

dogmatische Studien 52). Echter Verlag, 2012. 

 

Als er één thema dat het denken van Joseph Ratzinger/Paus Benedictus XVI beheerst, is het wel de 

rationele verdediging van het christelijk geloof voor de seculiere mens van vandaag. Vandaar de centrale 

vraag van deze dissertatie (Ruhr-Universität Bochum): houdt Ratzingers fundamentele overtuiging dat de 

rede één is, aangezien ze een manifestatie is van de goddelijke Logos, stand tegenover de hedendaagse 

overtuiging dat de rede meervoudig is? Het eerste deel bevat een gedegen analyse van de verschillende 

aspecten van het begrip van de rede bij Ratzinger, met aandacht voor de positivistische, de morele en de 

esthetische rede. In dit deel wordt ook Ratzingers opvatting van de verhouding tussen geloof en rede 

besproken, evenals zijn kritiek op de inperking van de rede in de moderniteit. In het tweede deel worden 

Ratzingers opvattingen tegen de achtergrond van de geschiedenis van de filosofie gesitueerd. Hoewel van 

cruciaal belang voor de beoordeling van het denken van Ratzinger, vond ik dit deel het zwakste, omdat 

het getuigt van een nogal onkritische, want op erg kleine tekstbasis steunende, en lineaire opvatting van 

de geschiedenis van de filosofie: de auteur beschouwt, in het spoor van Habermas, het einde van de 

metafysica als een vaststaand gegeven en ziet in de taligheid het postmetafysische referentiepunt bij 

uitstek voor iedere hedendaagse opvatting van de rede. In het derde deel bespreekt de auteur een aantal 

problematische aspecten van Ratzingers denken, zoals diens bepaling van de verhouding van geloof en 

rede, en de bovenhistorische waarheidsopvatting als referentiepunt voor de morele rede en de 

interreligieuze dialoog. Het vierde deel bevat een uitvoerig overzicht van de diverse (vooral Duitstalige) 

reacties op Ratzingers denken, zowel positief als negatief, zowel vanuit de filosofie als de theologie. In 

het laatste deel ontwikkelt de auteur een alternatieve, antropologische bepaling van het begrip van de 

rede, aansluitend bij zijn eerder ontwikkelde idee van de taligheid van de rede.  
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