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Preprint 

Birte Petersen, Theologie nach Auschwitz? Jüdische und christliche Versuche einer Antwort 
(VIKJ 24), Berlin, Institut Kirche und Judentum, 1996; 143 pp., DM 22, ISBN 3923095252. 

Deze bekroonde `Magisterarbeit' biedt in kort bestek een overzicht van en inleiding tot de 
christelijke `theologie na Auschwitz.' Daarbij ligt de nadruk op Duitstalige bijdragen, die 
vooral op twee thema's bevraagd worden: consequenties voor de christologie, en 
consequenties voor de Godsvraag. Heeft God schuld aan Auschwitz? Kan God na Auschwitz 
nog almachtig genoemd worden? Is Christus in de Shoah opnieuw gekruisigd? Kunnen wij 
na de massamoord op de joden nog van opstanding spreken? Petersen geeft in kort bestek 
een zorgvuldig overzicht van de verschillende posities die op dit terrein worden 
ingenomen, en plaatst ze in de context zowel van de joods-christelijke dialoog in Duitsland 
als van de Noordamerikaanse joodse Holocaust-theologie. Zo geeft zij een voortreffelijk 
overzicht, gevolgd door korte, gematigde eigen conclusies. Als minpuntjes moeten worden 
genoemd dat P. het soms doet voorkomen alsof geloofwaardigheid-na-Auschwitz het enige 
criterium voor de christelijke theologie is (125-126), en dat zij in Duitsland niet altijd 
toegang had tot Engelstalige publicaties, zelfs niet als die van eminent belang waren (88). 
De prijs van dit fraai gebonden boekje is daarentegen on-Duits laag. 

Marcel Sarot 
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