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Preprint 

Bernd Ruhe, Dialektik der Erbsünde: Das Problem von Freiheit und Natur in der neueren 
Diskussion um die katholische Erbündenlehre (Ökumenische Beihefte 31), Freiburg 
Schweiz, Universitätsverlag, 1997; 294 pp., SFr. 54, ISBN3727811153. 

Deze in 1996 in Freibourg verdedigde dissertatie handelt niet alleen over een impopulair 
onderwerp (de erfzonde), maar probeert dit onderwerp ook nog eens met behulp van een 
uit de gratie geraakte denktraditie (het marxisme) te belichten. De erfzondeleer kan, aldus 
Ruhe, de christelijke theologie helpen recht te doen aan een gegeven dat zich vanuit 
andere wetenschappen aan de theologie opdringt: dat onrecht niet alleen een individuele 
dimensie heeft, maar ook een maatschappelijk-economische dimensie. Ook voor die 
dimensie is de mens verantwoordelijk, en ook daar kan men van schuld spreken. De vraag 
wordt dan, hoe de mens verantwoordelijk kan zijn voor een zonde die geen ‘individuelle 
personale Tatsünde’ is. Daarvoor is een antropologie nodig die de samenhang tussen 
individu enerzijds en historisch-maatschappelijke structuren anderzijds niet als een 
extrinsieke samenhang ziet, maar als een intrinsieke, ontologische samenhang. Een 
dergelijke antropologie ontwikkelt Ruhe in aansluiting bij de marxistische denktraditie, 
i.h.b. bij Horkheimer, Adorno en Althusser. Deze dissertatie is niet alleen van belang 
vanwege de erin verdedigde positie, maar ook vanwege de – in Duitse dissertaties 
gebruikelijke – uitvoerige status quaestionis.  

Marcel Sarot 
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