
tadeusz borowski werd in 1922 in Polen 
geboren. Hij werd als 21-jarige door de Nazi’s als 
politieke gevangene naar Auschwitz afgevoerd, waar 
hij dwangarbeid moest verrichten. de afloop van 
zijn levensverhaal was pijnlijk en tegelijkertijd heel 
ironisch: hoewel hij de gaskamers ontliep, kon hij de 
demonen in zijn binnenste niet aan. In 1951 benam 
hij zichzelf het leven.

Hij vergaste zich.

borowski, een schrijver, vertelt over een 
schokkend voorval in het kamp. Hij en andere 
politieke gevangenen waren aan het voetballen op 
een veld vlakbij het perron waar wagonladingen 
joden werden aangevoerd om te worden vernietigd. 
op een dag merkte hij als doelman op dat er een 
transport was aangekomen, dat duizenden mensen 
afzette op het perron. Hij draaide zich om en speelde 
verder. Nauwelijks een paar minuten later keek hij 
weer en zag hij dat het perron leeg was.

met andere woorden—terwijl de keeper een 
paar ballen wist te stoppen en een paar andere 
pogingen om te scoren mislukten—waren 
duizenden mensen meegenomen en vermoord. 
en de spelers, van wie de meesten niets bijzonders 
hadden gemerkt, gingen intussen gewoon door met 
hun potje voetbal!

GOd en HeT kwAAd 
op ramkoers

‘Nadat we twee jaar hadden gevochten,’ schreef hij, ‘was 
doden een dagelijks werk geworden. Ik had met niemand 
medelijden. Mijn kinderjaren waren voorbij zonder dat ik 
het besefte, en het leek alsof mijn hart was bevroren.’ 
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je kun niet zeggen dat deze mannen 
daarom slecht waren; ze waren net zoals 
wij allemaal: gehard door het venijn en de 
alomtegenwoordigheid van het kwaad. wie van 
ons geniet niet rustig van zijn ontbijt, terwijl 
we ondertussen over de ene na de andere 
tragedie lezen, erover horen of ernaar kijken, 
zonder ook maar een hap te missen? Wow, 
schat, het Journaal meldt dat vijfduizend kinderen 
zijn gestorven aan een cholera-uitbarsting in 
Oeganda. Wil je me de suiker even aangeven?

‘wat deed jij,’ schreef Annie dillard, ‘op 30 
april 1991, toen een reeks vloedgolven 138.000 
mensen in bangladesh de dood insleurde? 
waar was je toen je dit verbijsterende, 
hartverscheurende bericht voor het eerst 
hoorde? wie heeft het jou verteld? wat voelde 
je zoal? Aan wie heb je het verteld? Huilde je? 
Heeft je verdriet dagen of weken geduurd?’8 

de meeste mensen die ervan hoorden 
zaten meer in over het feit dat hun team de 
halve finale voetbal zou verliezen, dan over de 
138.000 verdronken bengalezen.

Ishmael beah was een kindsoldaat tijdens 
de burgeroorlog in zijn geboorteland sierra 
Leone. op 13-jarige leeftijd werd hij door 
het leger gedwongen om tegen de rebellen 
te vechten. de daarop volgende jaren werd 
dit kind, dat eigenlijk het liefst wilde spelen, 
gedrogeerd en getraind om te doden. Hij deed 
dit vakkundig en behendig.

‘Nadat we twee jaar hadden gevochten,´ 
schreef hij, ´was doden een dagelijkse activiteit 
geworden. Ik had met niemand medelijden. 
mijn kinderjaren waren voorbij, zonder dat 
ik het besefte, en het leek alsof mijn hart was 
bevroren.´9 

maar op zijn zestiende werd Ishmael bevrijd 
door uNICef en met andere kindsoldaten naar 
een ontwenningskliniek gebracht. Het was de 
bedoeling hen van de drugs af te krijgen en 
te laten re-integreren in de maatschappij. dit 
klonk allemaal mooi, behalve dat er één groot 
probleem was: de goedbedoelende uNICef-
stafleden hadden de kindsoldaten van het 
regeringsleger in dezelfde ontwenningskliniek 
geplaatst als de kindsoldaten van de rebellen!

‘Het was niet bij hen opgekomen,’ schreef 
Ishmael, ‘dat een verandering van omgeving 
ons niet onmiddellijk in gewone jongens zou 
veranderen; wij waren gevaarlijk, gehersenspoeld 
om te doden.’10

Inderdaad, daar op het terrein van de kliniek 
vielen enkele van deze kindsoldaten van de 
rebellen de kindsoldaten van het leger met 
bajonetten aan. Ishmael haalde een gesmokkelde 
granaat te voorschijn en gooide die naar hen. Een 
granaat. mannen van de militaire politie snelden 
toe om het gevecht te beëindigen, maar de 
kinderen sloegen hen neer, grepen hun wapens 
en begonnen op elkaar te schieten.

wat hadden ze anders moeten doen? Geweld 
was het enige dat deze kinderen kenden. Het 
was hun enige manier van overleven. Zo stak de 
wereld, hun wereld, in elkaar.

Natuurlijk zijn wij niet als de kindsoldaten van 
sierra Leone. maar zoveel anders zijn we nu ook 
weer niet. we hebben onszelf gewend aan dingen 
waaraan we niet gewend hadden moeten raken. 
we zijn dingen als vanzelfsprekend gaan zien, die 
we niet hadden moeten accepteren. dat komt 
omdat we zo gewend raken aan onze omgeving, 
dat zelfs de gruwelijkste dingen ons niets meer 
doen. we worden er steeds ongevoeliger voor. 
Nadat stalin de vrouw van een medecommunist 
had laten executeren, zij hij tegen de radeloze 
echtgenoot: ´maak je geen zorgen, boris, we 
zorgen wel dat je een andere vrouw krijgt.´

In zijn memoires over zijn diensttijd in 
vietnam schrijft Philip Caputo over zijn idealisme 
om gehoor te geven aan john f. Kennedy´s 
beroemde zin: ‘vraag niet wat je land voor jou kan 

We accepteren als vanzelfsprekend 
dingen, die we niet zouden moeten 
accepteren. Dat komt omdat we zo 
geacclimatiseerd raken aan onze 
omgeving, dat zelfs de gruwelijkste 
dingen ons niets meer doen. We 
worden er steeds ongevoeliger voor.
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doen—vraag wat jij kunt doen voor je land.’ Hij dacht dat hij iets voor zijn land kon doen door in vietnam in het 
leger te gaan dienen.

Hij schrijft: ‘met de vaderlandslievende ijver van de Kennedy-jaren vroegen we: ‘wat kunnen we voor ons 
land doen?’ en het land antwoordde: ‘doodt de vietcong.’11 

de mannen konden niet tegen het geweld, de krankzinnigheid en de verbijsterende afslachting, tot de 
officieren met een nieuwe strategie kwamen om de soldaten tot vechten aan te zetten. ‘vanaf dat moment,’ 

schrijft Caputo, ‘zou iedere marinier van de compagnie die 
iemand ombracht waarvan vaststond dat hij bij de vietcong 
hoorde, een extra rantsoen bier ontvangen, plus voldoende tijd 
om het te kunnen opdrinken. omdat onze mannen zo uitgeput 
waren, wisten we dat de belofte van vrije tijd een even grote 
aansporing zou zijn als het extra rantsoen bier. dus stemden we 
in met het beleid van de kapitein, zonder dat we nadachten over 
de morele implicaties. vanaf het verheven idealisme van een jaar 
eerder was dat het niveau waar we naartoe waren gezakt. we 
waren bereid mensen te doden voor een paar blikjes bier en de 
benodigde tijd om ze op te drinken.’12 

maar het kwaad bestaat echt, hoe ongevoelig we er ook 
voor kunnen worden. Het doortrekt het gehele menselijke 
bestaan—en dat deed het van oudsher af aan. In de allereerste 
hoofdstukken van het eerste bijbelboek lezen we over de 
toestand van de mens: ‘de HeeR zag dat alle mensen op aarde 
slecht waren: alles wat ze uitdachten was steeds even slecht.’ 
sommigen zouden zeggen dat er, gelet op de vorige eeuw, niet 
veel veranderd is.

Het probleem van het kwaad is altijd een van de grimmigste 
uitdagingen van de mens geweest en dat is het nog steeds. 
sommigen hebben beweerd dat het kwaad alleen maar een 
illusie is, of dat het kwaad gewoon een gebrek is aan iets goeds. 
Anderen zeggen dat het kwaad cultureel bepaald en relatief 
is. wat de ene samenleving slecht noemt, vindt een andere 
maatschappij normaal of zelfs goed. we mogen dus niets 
afkeuren, want wat geeft ons het recht om vanuit onze culturele 
achtergrond een oordeel te vellen over wat mensen in een 
andere cultuur doen?

de bijbel is echter duidelijk: het kwaad is echt; het kwaad 
druist in tegen Gods wil en het zal bestraft en uiteindelijk 

vernietigd worden. je zou kunnen zeggen dat de essentie van het bijbelverhaal bestaat uit een beschrijving 
van hoe God de mensheid een uitweg biedt om voor eens en altijd te ontsnappen aan het kwaad en al zijn 
pijnlijke gevolgen.

Hoe mooi dat ook mag klinken, het leidt wel tot de moeilijkste en meest indringende vragen over het 
kwaad: Als God bestaat, en als God zo goed, zo vriendelijk en zo liefdevol is, hoe heeft het kwaad dan kunnen 
ontstaan? Hoe kun je het kwaad en alle leed dat daarbij hoort rijmen met de God die volgens de bijbel ons zó 
liefheeft, dat hij voor ons het dierbaarste wat hij had aan een kruis heeft laten sterven?

Goede vragen. In feite zo goed, dat ze goede antwoorden nodig hebben. Lees daarom verder.

8 Annie dillard, Harpers. ‘The Wreck of Time’ (januari 1998), blz.53.
9 Ishmael beah, A Long Way Gone (New York: farrar, straus, Giroux, 2007), blz. 126.
10 Idem, blz.135.
11 Philip Caputo, A Rumor of War (New York: Henry Holt, 1996), blz. 230.
12 Idem, blz. 311.

W A T  L E E R T 
D E  B I J B E L  O V E R

*LE VENSzIN?
*RELATIES?
*GEzONDhEID?
*DE TOEKOMST? 
*LEVEN ... EN OVER DOOD?

Het esdA-Instituut, een 
initiatief van de zevende-dags 
adventisten, werkt aan de 
verbetering van de algemene 
bijbelkennis. daartoe 
geeft het (gratis) online en 
schriftelijke cursussen uit. 
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