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Preprint
A. van Harskamp, B. Siertsema & B. Voorsluis (red.), Geloof en vertrouwen na Auschwitz,
Zoetermeer, De Horstink, 1995; 95 pp., ƒ 25, ISBN 9061843812.
Deze bundel gaat uit van het gegeven dat de ideologie waarop Auschwitz was gebaseerd,
`kon putten uit een door het christendom getekende culturele traditie' (7). Dit
uitgangspunt leidt tot een bewuste `reserve om Auschwitz op een of andere wijze aan te
wenden voor eigen doeleinden' (8). Vanuit deze schroomvalligheid schrijft Anton van
Harskamp over `God en het kwaad van Auschwitz' (bespreekt genuanceerd drie van de
meest voorkomende theologische reacties op Auschwitz, en concludeert o.m. dat wij
afscheid moeten nemen van het traditionele Godsbeeld), Rob Hensen over de vraag of
Auschwitz het einde van de mens is, Huub Oosterhuis over de vraag of er nog poëzie
mogelijk is na Auschwitz, en Erik Borgman over Darrell J. Faschings antwoord op
Auschwitz (de vrijmoedige klacht en de dwingende vraag zijn de enige vormen van geloof
die nog geoorloofd zijn). Tenslotte twee bijdragen gewijd aan F.-W. Marquardt: een opstel
van Rinse Reeling Brouwer, en een interview door Coen Wessel. Naast de voorzichtigheid
waarmee de auteurs over Auschwitz spreken, valt op (1) dat zij aanzienlijk minder
terughoudend zijn in hun negatieve oordeel over de traditionele theologie, en (2) dat zij
allen op een of andere wijze rekenschap afleggen van hun hoop. Wellicht is hoop, meer
nog dan geloof en vertrouwen, het verbindende thema van deze bundel.
Marcel Sarot
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