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Preprint 

Geiko Müller-Fahrenholz, The Art of Forgiveness: Theological Reflections on Healing and 
Reconciliation, Genève, WCC, 1997; xi + 106 pp., SFr.15, ISBN 282541224. 

De auteur van deze herziene vertaling van Vergebung macht frei: Vorschläge für eine 

Theologie der Versöhnung (Frankfurt a.M. 1996) reflecteert over vergeving `in light of the 
furnaces of Auschwitz.' Hierbij gaat Müller-Fahrenholz gaat ervan uit dat `it is necessary to 
think about forgiveness not in spite of Auschwitz but because of Auschwitz' (vii-viii). De 
vergeving en de verzoening waarover hij spreekt, zijn dan ook niet de verzoening en 
vergeving van de enkeling, maar de vergeving van grotere groepen, en de verzoening van 
volken en bevolkingsgroepen. De vraag die overheerst, is die naar verzoening tussen de 
Duitsers en de slachtoffers van de Nazi's. De reflectie van de auteur wordt nergens 
abstract, maar gaat steeds uit van concrete voorbeelden en verhalen, vaak goed gekozen; 
de auteur laat – eveneens aan de hand van concrete gevallen – ook regelmatig de 
relevantie voor andere contexten (bijv. Rwanda, Joegoslavië, Zuid-Afrika) zien. Belangrijk 
is, dat hij nooit over (vergeving van) zonde spreekt, zonder tegelijk de slachtoffers ter 
sprake te brengen. De twaalf korte hoofdstukjes, die ook geschikt zijn voor bespreking in 
een gespreksgroep, ademen een zekere wijsheid, en zullen zeker veel mensen aanspreken. 
Het boekje besluit met een fascinerende beschrijving van een `seminar with body 
exercises' over `forgiveness.' En toch... Dit boekje houdt iets krampachtigs. 
Begrijpelijkerwijs wil de auteur, zelf geboren in 1940 en dus zonder enige persoonlijke 
schuld aan de misdaden van de Nazi's, maar daar wel een leven lang mee geconfronteerd, 
ontzettend graag dat vergeving en verzoening inderdaad mogelijk zijn. Ik kan mij niet aan 
de indruk onttrekken dat deze wens van de auteur de moeder van dit boekje is – waarbij 
de vraag of vergeving en verzoening inderdaad altijd mogelijk zijn, systematisch buiten 
beeld wordt gehouden. Bestaat er niet zoiets als `zonde tegen de Heilige Geest'? Zijn er 
geen misdaden die letterlijk onvergeeflijk zijn? Mag je de slachtoffers van elke misdaad om 
vergeving vragen, of is die vraag zelf soms een gotspe? Is het inderdaad zo, dat wanneer 
de slachtoffers overleden zijn, anderen voor hen kunnen vergeven (30)? Wie het 
uitgangspunt van de auteur, dat juist na Auschwitz vergeving noodzaak is, deelt, vindt hier 
waarschijnlijk veel van waarde; voor wie twijfels heeft bij dit uitgangspunt, is dit boekje 
niet gemakkelijk te verteren. 

Marcel Sarot 
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