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Preprint 

Martin Laube. Im Bann der Sprache, Die analytische Religionsphilosophie im 20. 
Jahrhundert, (Theologische Bibliothek Töpelmann, Band 85), Berlin/New York, Walter de 
Gruyter, ISBN 3-11-015456-0, 1998, 16 X 24, ix+498 p., DM 208 

Deze te München verdedigde dissertatie kwam onder leiding van prof.dr. Jan Rohls tot 
stand. Zij handelt over ‘das Problem des Verhältnisses von Besonderem und 
Allgemeinem’ (p. 6), dat door Laube in aansluiting bij Karl Barth wordt gesteld. In feite 
gaat het hier niet om één probleem, maar om twee problemen, die door Barth op analoge 
wijze werden ‘opgelost’ en die door Laube onvoldoende uit elkaar worden gehouden: het 
probleem van de betekenis van religieuze taal en het probleem van de waarheid van het in 
die religieuze taal gezegde. Het betekenisprobleem laat zich als volgt formuleren: hoe 
kunnen wij in mensentaal die geijkt is op onze werkelijkheid spreken over een 
transcendente werkelijkheid? Wanneer wij in onze taal over God willen spreken, stoten wij 
op semantische grenzen die wij niet kunnen doorbreken. Barths oplossing is, dat God Zelf 
deze semantische grenzen doorbreekt, en Zelf nieuwe betekenis geeft aan de woorden die 
Hij kiest om Zich te openbaren. Het waarheidsprobleem wordt meestal in termen van het 
tot voor kort algemeen aanvaarde kennistheoretische funderingsrationalisme gesteld. 
Proposities zijn dan in te delen in twee hoofdklassen: proposities waarvan de waarheid met 
zekerheid vaststaat zonder dat daarvoor enige nadere argumentatie nodig is (deze vormen 
het fundament van onze kennis), en proposities waarvan dat niet het geval is. Proposities 
uit deze laatste klasse, waartoe ook religieuze proposities behoren, kunnen wij slechts 
voor waar aannemen indien wij ze op logisch geldige wijze uit proposities van de eerste 
klasse kunnen afleiden. De natuurlijke theologie is een poging om de waarheid van 
religieuze proposities te laten zien, door te laten zien hoe deze uit funderende proposities 
kunnen worden afgeleid. Karl Barth wees deze poging fel af; wie de bijzondere openbaring 
afleidt uit algemeen toegankelijke waarheden verkeert haar in haar tegendeel. Wij kunnen 
de epistemische grens tussen God en mens niet zelf doorbreken, maar God doet dat voor 
ons. Gods openbaring brengt haar eigen criteria en haar eigen waarheidsbegrip met zich 
mee, die zich niet uit iets anders laten afleiden. Laubes probleem met Barths parallelle 
‘oplossingen’ voor de semantische en epistemische problemen van Godstaal is, dat Barth 
door te stellen dat beide problemen slechts door de Zichzelf openbarende God kunnen 
worden opgelost, het gesprek over deze ‘oplossingen’ met andersdenkenden, die de 
openbaring en het daarin gegeven uitgangspunt immers niet aanvaarden, bij voorbaat 
afsluit. Zo brengt hij geloof en theologie in een volledig isolement. Laube wijst Barths 
‘oplossingen’ daarom af. Omdat hij in de hedendaagse Duitse barthiaanse theologie 
evenmin aanzetten tot een bevredigende oplossing vindt, wendt hij zich tot de analytische 
godsdienstwijsbegeerte, waar uitvoerig over beide problemen is nagedacht. Omdat hij het 
semantische en het epistemische probleem aangaande Godstaal samen neemt, zijn 
‘linguistische Wende’ en ‘epistemische Wende’ voor hem gelijkelijk relevant. Hij geeft dan 
ook een brede inleiding in de analytische godsdienstfilosofie, haar ontstaan en haar 
achtergronden in de analytische filosofie überhaupt. Hierbij benadrukt hij terecht de 
worteling van de analytische filosofie in het logisch positivisme, dat betekenis en 
empirische verifieerbaarheid verbindt. Uit het positivisme heeft de analytische 
godsdienstfilosofie een sterk realistische inslag overgehouden, die zij dan weer gemeen 
heeft met Barth. De conclusie die Laube uiteindelijk trekt uit zijn deutsch-gründliche 
rondgang door de analytische godsdienstfilosofie, waarin vooral Alvin Plantinga en Ingolf 
U. Dalferth veel aandacht krijgen, is dat het probleem van de verhouding tussen het 
bijzondere en het algemene zich niet binnen een realistisch kader laat oplossen. Hij geeft 
dat realistische kader derhalve op en vindt daarmee tevens ruimte om het 
funderingsrationalisme los te laten, en zich te wenden tot de late Wittgenstein. In diens 
Sprachspiele-theorie, nonrealistisch geïnterpreteerd, vindt Laube dan een aanzet tot een 
oplossing van zowel het semantische als het epistemische probleem van spreken over God. 
            Deze dissertatie is, zo meen ik, geslaagd als een poging om vanuit een Duits-
protestantse theologische verstaanshorizon de relevantie van de analytische 
godsdienstfilosofie in het vizier te krijgen; zij levert echter geen wezenlijke bijdrage aan 
die godsdienstfilosofie. Grote vragen houd ik bij Laubes sterke koppeling tussen 
funderingsrationalisme en realisme, als zou men het funderingsrationalisme niet kunnen 
overwinnen zonder het realisme op te geven. Het is deze, m.i. onterechte, koppeling die 
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hem in de armen van het wittgensteiniaans fideïsme drijft, en die hem ertoe brengt om 
met het funderingsrationalisme ook het realistische ‘Anliegen’ van de christelijke theologie 
op te geven. 

Marcel Sarot 
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