
DER GLAUBE DER MENSCHEN. Christus und die Religionen der Erde; door F. König. 

Herder, Wien-Freiburg-Basel, 1985. DM 68,00, 456 blz. geïll.  

In 1951 verscheen bij Verlag Herder het driedelige Handbuch der Religionsgeschichte, dat 

onder redaktie stond van de huidige aartsbisschop van Wenen, kardinaal Franz König 

(80). Dit wetenschappelijk standaardwerk raakte midden zestiger jaren uitverkocht, maar 

er bleef grote vraag naar bestaan. Verlag Herder besloot onlangs tot een heruitgave en 

vond de toenmalige redakteur bereid de redaktie wederom op zich te nemen. Een lijvig, 

rijkelijk geïllustreerd en uitermate goed verzorgd boekwerk was hiervan het resultaat.  

De bedoeling van dit boek was niet, een wetenschappelijk overzicht van de 

wereldgodsdiensten te geven, maar een geloofsboek, dat laat zien welke betekenis de 

religieuze dimensie van het leven bij alle volkeren en in alle tijdperken had en heeft. De 

geëngageerde schrijfwijze tilt het boek dan ook uit boven een louter informatieve 

encyclopedie en terwille van de leesbaarheid en de beoogde doelgroep zijn vaktermen 

zoveel mogelijk vermeden.  

De opbouw van het boek is als volgt. Na een inleidend hoofdstuk (I), komen allereerst de 

natuurreligies aan de orde (ll), gevolgd door een rondgang door de godsdiensten aan het 

einde van de ijstijd/begin stenen tijdperk (lll). De godsdiensten van de oudste 

beschavingen (Mesopotamië, Egypte, India, Perzië, Grieken, Romeinen, Kelten, 

Germanen, Azteken, Maya's en Inka's) komen in hoofdstuk IV aan de orde. In de 

volgende hoofdstukken passeren de nog bestaande religies de revue: die van China, 

Japan en Korea (V: o.a. Confucianisme. Taoïsme. Chinees en Japans boeddhisme, 

Shintoïsme), en tenslotte jodendom (VIII) en christendom (IX). In het laatste hoofdstuk 

wordt de kwestie van de dialoog en samenwerking tussen de verschillende godsdiensten 

aan de orde gesteld.  

Met zijn 456 bladzijden en bijna 400 illustraties (waarvan 84 in kleur) geen boek om in één 

keer uit te lezen. Wel een prima naslagwerk en rijk bronnenboek voor de katecheet of 

(mede gezien de aanschafprijs van rond de f 80,00) een verantwoorde aanvulling voor de 

schoolbibliotheek. 
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