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Preprint 

Gerhard Sauter, The Question of Meaning: A Theological and Philosophical Orientation, 
Eerdmans, Grand Rapids, 1995; ix + 157 pp., $16.00, ISBN 0802807240. 

Na 13 jaar is Sauters Was heisst: nach Sinn fragen? nu alsnog in het Engels vertaald, en 
wel door routinier Geoffrey W. Bromiley. Omdat de verschillende betekenissen van de 
Duitse term `Sinn' zeer belangrijk zijn in dit boek, en het Engels geen exact equivalent 
heeft, moet de vertaler regelmatig zijn toevlucht nemen tot voetnoten en tot vermelding 
van de Duitse termen tussen haakjes. Sauter hecht veel belang aan het feit dat de 
uitdrukking `Sinn des Lebens' nog maar zo'n anderhalve eeuw geleden haar intrede deed 
in het Duits. Nu hoeft het ontstaan van een nieuwe uitdrukking niet te betekenen dat de 
zaak waarnaar met behulp van die uitdrukking verwezen wordt, ook nieuw is. De term 
`hedonisme' dateert bijvoorbeeld uit de vorige eeuw, maar de ermee aangeduide stroming 
bestond al in de oudheid. In veel gevallen duidt de vervanging van oude termen door 
nieuwere echter wel op veranderingen in de referent. Denk bijvoorbeeld aan de 
maatschappelijke ontwikkelingen die schuilgaan achter de ontwikkeling van `meid' naar 
`werkster' naar `hulp in de huishouding.' Op soortgelijke wijze verbindt S. de vervanging 
van uitdrukkingen als `Wert des Lebens' en `Ziel des Lebens' door `Sinn des Lebens' met 
de invloed van het nihilisme van Nietzsche. Een en ander leidt ertoe dat hij uitermate 
kritisch is t.a.v. het gebruik van deze uitdrukking in de theologie. Hoewel sinds 1982 wel 
de nodige vragen zijn gesteld bij de radicale conclusies dies S. en anderen verbinden aan 
het recent ten tonele verschijnen van de uitdrukking `zin van het leven' (zie bijv. V. 
Gerhardt in het Historisches Wörterbuch der Philosophie, s.v.), blijft dit een lezenswaardige 
studie. 

Marcel Sarot 
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