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Preprint 

Erwin Fahlbusch (Hg.),  Taschenlexikon Religion und Theologie (Digitale Bibliothek Bd. 73), 
Berlin 2002; CD-ROM, 4002 pp., ISBN 389853, €29,90.  

Je hoort soms beweren dat, nu steeds meer mensen permanent online zijn, cd-roms hun 
langste tijd gehad hebben. Eerlijk gezegd moet ik dat nog zien. Uitgevers zijn niet geneigd, 
werken waarop nog copyright rust op gratis op internet te zetten. En abonneersystemen 
zijn al gauw duur, of omslachtig (wanneer je per raadpleging moet betalen). Persoonlijk 
verwacht ik dus, dat er voorlopig nog wel een markt zal zijn voor cd-roms zowel met nieuw 
werk, als met goedkope edities van bestaand werk. De ‘Digitale Bibliothek’ grossiert vooral 
in deze laatste, en voegt met het TRT weer een nieuw theologisch naslagwerk aan haar 
fonds toe. Het TRT verscheen voor het eerst in 1971; in 1983 verscheen de sterk herziene 
en uitgebreide vierde druk.. Deze laatst verschenen editie is nu op cd-rom uitgekomen, die 
draait onder Windows. Voor de software verwijs ik naar mijn besprekingen in NTT 53 
(1999), 170-172, NTT 54 (2000), 159-160. Het TRT  is meer een theologisch lexicon dan 
een lexicon van verschillende religies, en is meer begripsgeoriënteerd dan 
persoonsgeoriënteerd. Mozes, Jezus, Johannes en Luther krijgen wel een eigen lemma, 
maar Thomas van Aquino, Calvijn, Mohammed en Boeddha niet. De blijvende waarde van 
dit werk ligt in een aantal uitstekende vooral systematisch-theologische lemmata, 
bijvoorbeeld van Oswald Bayer, Wolfgang Bienert, Ingolf Dalferth, Wilfrid Härle, Dietrich 
Ritschl en Christoph Schwöbel. Ik heb het lexicon zelf indertijd bij mijn doctoraal scriptie 
en voor de voorbereiding van mijn dissertatie gebruikt, en ben blij dat het nu weer 
verkrijgbaar is. Voor naslagwerken zijn – ik schreef dat al eerder – de DB-cd-roms 
bijzonder geschikt. Toch ben ik in dit geval niet onverdeeld enthousiast. 4002 pp. lijkt veel, 
maar dat zijn cd-rombladzijden; op papier waren het 1614 pocketbladzijden. Dat is nog 
altijd niet niks, maar voor een cd-rom is het niet veel: de hele RGG gaat met gemak op 
één cd-rom (eveneens verschenen in de  DB, als Bd. 12 – zie NTT 54 (2000), 159-160). Bij 
de uitgave van kleinere werken heeft men in de DB nog wel eens cd-roms uitgegeven 
waarop er een hele reeks stonden: Bd. 3 bijvoorbeeld met een hele reeks naslagwerken, 
handboeken en overzichten van de geschiedenis van de filosofie. Voordeel is dat al die 
werken dan in één keer doorzoekbaar zijn. Met de publicatie van één relatief bescheiden 
werk op één cd-rom is het voordeel van dit medium aanmerkelijk kleiner. €29,90 is 
bovendien niet echt spotgoedkoop voor een werk dat zijn geld heeft opgebracht; voor 
hetzelfde geld zou een goedkope pocketherdruk mogelijk geweest zijn. Een combinatie 
met een aantal andere werken (er zijn genoeg theologische naslagwerken die niet meer 
herdrukt worden, maar nog wel de moeite waard zijn) was aantrekkelijker geweest, ook 
wanneer de prijs dan iets hoger uitgevallen was. Tenslotte moet mij van het hart, dat ik 
het nieuwe doosje, met de hoogte van een pocketboek, geen vooruitgang vindt: het neemt 
meer ruimte in dan de ‘oude’ cd-doosjes, en past niet op het plankje waar ik de vorige 
delen heb staan. 

Marcel Sarot 
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