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75 jaar geleden werd Auschwitz bevrijd. Tijdens de herdenking bood premier Rutte excuses aan 
dat de Nederlandse overheid niet meer heeft gedaan om de Jodenvernietiging tegen te houden. 
Maar hoe signaleer je dat je meewerkt aan het grote kwaad. Enkele gedachten van Erik Borgman. 

27 januari 1945 werd het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau bevrijd. Sinds 2005 is 27 januari 
Holocaust Memorial Day en dit jaar is de bevrijding 75 jaar geleden. Maar we zijn nog altijd aan het
ontdekken wat er is gebeurd. Veel, heel veel feiten zijn bekend, maar het feit dat dit kon gebeuren 
wordt alleen maar onbegrijpelijker. Dat hoort bij het kwaad: dat het onbegrijpelijk is. Klaarblijkelijk 
hoort bij radicaal kwaad dat het radicaal onbegrijpelijk is. Dat er een systeem ontworpen is om alle 
Joden, alle zigeuners en nog enkele andere als parasitair beschouwde groepen uit te roeien, dat 
dit systeem ook gerealiseerd is en het doel bijna werd bereikt: het is en blijft niet te bevatten. 
Onderdeel is dat opvallend veel mensen bleven doen wat van hen werd verwacht, ook al werkten 
zij op die manier mee aan een volkerenmoord op ongekende schaal. 

Op de Nationale Holocaust Herdenking in het Wertheimpark in Amsterdam bood premier Marc 
Rutte namens de regering excuses aan voor het feit dat overheidsdienaren te weinig hadden 
gedaan om de vernietiging tegen te houden of in ieder geval de soepele afwikkeling tegen te 
werken. De excuses zijn goed – ze zijn goed ontvangen – maar hoe valt dit te voorkomen? Wordt 
het, nu steeds meer mensen het gevoel hebben te functioneren in anonieme en moeilijk bij te 
sturen systemen, geen tijd voor bezinning op onze verantwoordelijkheid? Er wordt de laatste tijd 
wel heel veel nadruk gelegd op de noodzaak om te doen wat van goede burgers verwacht mag 
worden. Moeten we ons niet evenzeer bezinnen op de vraag wanneer we dat niet mogen doen? 
Wanneer is het immoreel om te doen wat binnen de groep waar je deel van uitmaakt als normaal 
geldt, wanneer is het immoreel om te doen wat je gevraagd wordt of zelfs formeel wordt 
opgedragen? We hebben achteraf de neiging te denken dat kwaad zich altijd duidelijk manifesteert
en dat eigenlijk wel duidelijk was welke keuzes hadden moeten worden gemaakt. Maar de 
Holocaust was zo onvoorstelbaar dat het grote moeite kostte om echt te geloven dat het 
voortbestaan van de Joodse gemeenschap in Europa op het spel stond. Ook voor leden van deze 
gemeenschap zelf. Hoe voorkom je dat je in de val van het kwaad trapt? 

Op dinsdag 28 januari is het feest van Thomas van Aquino, de grote dominicaanse filosoof en 
theoloog. We gedachten hem deze zondag in de kerk tijdens een eucharistieviering. Thomas was 
ervan overtuigd dat het kwaad het beste bestreden werd door er geen rekening mee te houden. 
Wat hem betreft bestaat het kwaad niet echt: het goede bestaat en het kwade is gebrek aan 
goedheid. Rekening houden met het kwaad betekent dat je het ruimte geeft. Je probeert die ruimte
te beperken, maar je wilt ook realistisch zijn. Er is nu eenmaal antisemitisme, daar valt niets aan te
doen. Er is nu eenmaal vreemdelingenhaat, of in ieder geval vreemdelingenangst, zo zitten 
mensen blijkbaar in elkaar. Er wordt nu eenmaal altijd wel gepest en uitgesloten, elk systeem kent 
zijn slachtoffers en we kunnen toch ook niet zonder orde. 

We moeten wel met het kwaad leven, maar het geen ruimte geven. In ieder geval niet in ons 
hart. Het is zaak geschokt te blijven over wat mensen soms over elkaar zeggen en schrijven, hoe 
ze elkaar bejegenen. Wie consequent het kwaad wil bestrijden, moet zichzelf ongeschikt maken 
om ermee te leven. Elk signaal dat het er is, moet ons onrustig maken. Jezus zegt in de Bergrede 
niet dat we zalig zijn als we veilig te zijn. Wij worden zalig geprezen als we worden vervolgd 
omwille van de gerechtigheid. Dan behoort ons het rijk van hemelen (Matteüs 5,10).  
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