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Preprint 

Gaathe W. Reitsema, Vom Winken der Wörter; Wege des Denkens über religiöse Sprache 
(Philosophia Religionis, band 27), Assen, Van Gorcum, 1993; x + 330 pp., ƒ 65, ISBN 
9023227239. 

Deze studie van de Nederlandse emeritus-predikant Reitsema zet in met de vraag naar de 
mogelijkheidsvoorwaarde van religieuze taal, en probeert het antwoord op deze vraag te 
vinden door een `religionsphilosophischer Spaziergang' door een reusachtige hoeveelheid 
– vooral duitstalige – 20ste-eeuwse filosofie. Het resultaat van deze sympathieke poging is 
een erudiet en kritisch overzicht van wat de belangrijkste Duitse filosofen van deze eeuw 
hebben geschreven over godsdienstige taal, een overzicht dat uitwaaiert naar vele 
aanverwante onderwerpen. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat R. principieel weigert de 
besproken auteurs te analyseren vanuit zijn eigen (Reitsema's) vragen; hij bespreekt elke 
auteur vanuit diens eigen vraagstellingen. R. schrijft niet altijd even helder en zijn boek 
wordt ontsierd door zéér vele kleine en grotere slordigheids- en drukfouten. Het belang 
ervan ligt niet zozeer in de ontwikkeling van een eigen opvatting door de auteur, als wel in 
de kritische presentatie van een grote hoeveelheid literatuur. Het meeste aandacht krijgen 
Karl Jaspers, Martin Heidegger en Hans-Georg Gadamer. De besproken auteurs worden 
zelf uitgebreid in citaten aan het woord gelaten, en R. maakt een aantal scherpzinnige 
observaties. Hij zet zich scherp af tegen de theologische hermeneutiek, die hij een quasi-
discipline en een corrupte vorm van systematische theologie noemt. De aanwezigheid van 
een uitgebreide inhoudsopgave en een engelstalige samenvatting vergoeden niet het 
gemis van registers. 

Marcel Sarot 
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