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Preprint 

Benno van den Toren, Breuk en brug: In gesprek met Karl Barth en postmoderne theologie 

over geloofsverantwoording, Zoetermeer, Boekencentrum, 1995; 397 pp., ƒ49,50, ISBN 

9023915224. 

Wanneer men bedenkt dat christelijke apologetiek van oudsher vaak de vorm heeft 

aangenomen van natuurlijke theologie (waarin op basis van redelijke argumenten en zonder 

gebruikmaking van de openbaring wordt geargumenteerd voor het bestaan van God), dan 

kan het nauwelijks verbazen dat Karl Barth, met zijn radicale `Nein!' tegen de natuurlijke 

theologie, ook weinig waardering had voor de apologetiek. De meest actuele verwoording van 

Barths kritiek treft men in de postmoderne `Yale school' van George Lindbeck c.s., die met 

Barth het ideaal van een universele rationaliteit (waaraan ook het godsdienstige en het 

theologische vertoog zouden moeten voldoen) afwijst. In deze in Kampen verdedigde 

dissertatie (promotor G.W. Neven) breekt de in Utrecht gevormde theoloog Van den Toren 

(de invloed van De Knijff en Vos is goed traceerbaar) in gesprek met de barthiaanse kritiek 

een lans voor de apologetiek als wezenlijk aspect van het christelijk getuigenis. Van den 

Toren kiest zijn uitgangspunt in een augustiniaanse – hij prefereert zelf de term 

`augustinististische' (84) – antropologie (die hij overigens relatief beknopt uiteenzet), en laat 

zien dat de kritiek van Barth zich primair richt tegen de apologetiek van de Verlichting, en 

veel minder vat heeft op de premoderne apologetiek. Zijn eigen positie is deze, dat het op-

God-toegeschapen-zijn van de mens een brug over de kloof – de breuk – van de zonde 

mogelijk maakt, maar dat de mens zelf deze brug niet kan bouwen (265). De apologetiek kan 

geen algemeen aanvaardbaar rationeel vloertje onder het Godsgeloof leggen, zoals het 

klassieke funderingsdenken wil, maar kan wel in een traditiegebonden hermeneutisch proces 

de `objectieve structuren van de werkelijkheid' (290) benaderen. Vanuit godsdienstwijsgerig 

perspectief zou ik willen zeggen dat de auteur, door de mogelijkheid van de apologetiek 

primair te bespreken vanuit de theologische antropologie, een waardevolle aanvulling biedt op 

de gangbare godsdienstwijsgerige benadering, die veel sterker kennistheoretisch van aard is. 

De auteur vervalt hier en daar in herhalingen, en ontkomt ook niet geheel aan 

breedsprakigheid. Desondanks een knap werkstuk. 

Marcel Sarot 
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