
De struikelstenen van Heidelberg
De onderritel verduideli jkt de bedoeling van het
boekje: Leerboek voor christenen over Jodenhaat,
Israël en gelctof na Auschwitz. De schrijver wil, zo
zegf hlj in zijn woord vooraf ('leeswij zer'), een ge-
brek aan kennis over Israël bij christenen wegwer-
ken, en tevens duidelijk maken, dat Auschwitz niet
het einde voor het Joodse volk betekent. maarjuist
de aanloop naar een nieuwe fase in de geschiede-
n is.
Ik vind de titel van het boek een vondst. Struikel-
slenen is intussen een tamelijk bekend begrip ge-
worden: ze markeren plaatsen Joden woonden die
bij de gruwelen van het Derde Rijk zijn vermoord.
In Duitsland is men met het aanleggen vat deze
Stolpersteine begonnen, en infussen zljn ze ook
in heel wat Nederlandse plaatsen aangebtacht. Ze
verwijzen dus naar de Shoah, d.ie te midden van de
Europese volkeren plaatsvond. En Heidelberg in
de titel verwijst uiteraard naar de Duitse srad mer
die naam. Een mooie, romantische stad, maar met
in de Hitler-jaren een relatief grote nazi-aanhang.
die in de beruchte Kristallnacht onder andere de
synagoge verwoestte. Maar Heidelberg staat ook
voor de Heidelbergse catechismus, een beroemd
leerboek van het christelijk geloof. dat vele dui-
zenden christenen uit de calvinistische haditie diep
beïnvloed heeft.

Zo roept de titel tal van asso-
ciaties op, misschien samen
te vatten in de vraag: hoe kon
het gebeuren, de fabrieks-
matige moord op miljoenen
Joden; in een werelddeel en
in een cultuur die door het
christendom gestempeld zrjn?
De schrijver constateerl een
wereld van gebrek aan kennis
over de betekenis van Israël
in het handelen van God te wijten aan het gegeven,
dat de traditie van kerk en theologie eeuwenlang
afstand genomen heef,t van Israël en zichzelfin de
plaats van Israël gesteld heeft. Antisemitisme vond
hier een vruchtbare voedingsbodem. Grondige
bekering van kerk en christendom tot een Bijbelse
visie op Israël is geboden. [n een tiental heldere
hoofdstukken wil de schnjver zijn medechristenen
hierbij helpen, gedreven door liefde voor lsraëI,
voor de God van IsraëI, voor de Messias van Israël.
Een mooi en waardevol boekje. (JdV)
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