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Preprint 

Ann Loades & Loyal D. Rue (eds.), Contemporary Classics in Philosophy of Religion, La 
Salle, Open Court, 1991; xii + 603 pp., £17.95, ISBN 0812691695. 

Deze collectie eerder gepubliceerde artikelen is samengesteld vooral ten dienste van het 
universitair onderwijs. De door de redacteurs bij de samenstelling gevolgde procedure is 
ongewoon. Zij zijn uitgegaan van de nominaties van 22 internationaal bekende 
godsdienstfilosofen uit West-Europa en Noord-Amerika, die elk gevraagd waren drie of vier 
excellente publikaties uit het laatste decennium op te geven. De lijst van genomineerde 
publikaties is achterin het boek opgenomen en omvat meer dan honderd titels. Vervolgens 
hebben de redacteurs een selectie gemaakt en deze op hun studenten uitgeprobeerd. Van 
de 27 teksten die zij uiteindelijk hebben opgenomen, hopen de redacteurs dat deze een 
goed beeld geven van de stand van zaken binnen het vakgebied. De indeling van de 
teksten in acht secties - "on the discipline," "on justifying belief," "on evil," "on 
immortality," "on religious language," "on gender," "on comparative religion," "on self-
awareness" - werd pas op het laatst aangebracht. Aan elke sectie gaat een korte inleiding 
vooraf, die voornamelijk bestaat uit samenvattingen van de gepresenteerde teksten. Tot 
zover over de werkwijze van de beide redacteurs; nu iets over de resultaten van die 
werkwijze. De in deze bundel opgenomen teksten zijn kwalitatief hoogwaardig en relatief 
toegankelijk; de inleidingen zijn ter zake, en de besproken onderwerpen interessant. 
Daarbij komt, dat de lay-out van de bundel ruim opgezet is; hij nodigt uit tot lezen en 
studeren. Toch zijn er enkele kritische opmerkingen te maken. Allereerst: de titel dekt de 
inhoud niet. Veel van de opgenomen teksten zijn geen hedendaagse klassiekers, en veel 
hedendaagse klassiekers zijn niet opgenomen. De gevraagde deskundigen hebben gedaan 
wat van hen verwacht werd: zij hebben de artikelen genoemd die zij "most outstanding" 
vonden, d.w.z. de artikelen waarvan zij vonden dat zij klassiek zouden moeten worden. Zij 
hebben niet de artikelen genoemd die klassiek zijn. Noch de bibliografie achterin, noch de 
opgenomen artikelen geven een goed overzicht van welke artikelen op dit moment feitelijk 
het meest invloedrijk zijn. Het feit dat deze bundel niet louter uit klassiekers bestaat, is 
vanuit de gevolgde procedure te verklaren. Op grond van die procedure zou men echter 
verwachten dat deze bundel wel een goed inzicht geeft in wat er in de hedendaagse 
godsdienstfilosofie aan de gang is, en ook dat is maar ten dele het geval. Bepaalde 
onderwerpen komen in het geheel niet aan de orde. Dan denk ik aan hermeneutiek, 
natuurlijke theologie, religieuze ervaring, mystiek, moraal en religie en de wijsgerige 
theologie. Met name op dat laatste terrein, de studie van specifiek theologische 
onderwerpen met wijsgerige middelen, is er het afgelopen decennium toch wel het een en 
ander gebeurd. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de explosie van godsdienstwijsgerige 
literatuur over de eigenschappenleer; vreemd genoeg vindt men daarvan niets in deze 
bundel terug. Hoewel deze bundel dus niet zonder tekortkomingen is, is mijn totaalindruk 
zeker positief: hier vindt men in één betaalbare band veel lezenswaardigs bij elkaar. In 
sommige opzichten is de bundel zelfs vernieuwend, en dan denk ik met name aan de 
secties over "gender" en "self-awareness" (in hoeverre is ons godsbeeld een produkt van 
menselijke speculatie?). 

Marcel Sarot 

(525 woorden) 
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