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De ‘Nooit meer Auschwitz-lezing’ is een jaarlijks terugkerende oproep tot bezinning op de 
altijd aanwezige gevaren van dictatuur, politieke vervolging en rassenwaan. Ook 75 jaar na 
de bevrijding is het belangrijk dat we ons voor ogen houden tot welke verschrikkingen deze 
ontsporingen kunnen leiden. Het ligt voor de hand om te denken dat uit het rampzalige 
verleden de lessen van humaniteit en weerbaarheid worden getrokken. Inmiddels weten we 
dat dit helaas niet vanzelf spreekt. Overal in de wereld van vandaag, ook in Europa, horen 
we stemmen die het kwaad uit het recente verleden relativeren. Plaatsen van herinnering 
worden geschonden, de integriteit van mensen en instellingen die de repressie, vervolging 
en genocide documenteren wordt in twijfel getrokken. Hier zijn radicale minderheden aan 
het werk, maar als ze niet worden tegengesproken dan winnen ze aan acceptatie. Daarom is 
het zo goed dat het Nederlands Auschwitz-Comité de heer Joachim Gauck heeft 
uitgenodigd om tot ons te spreken voordat hij de Annetje Fels-Kupferschmidt-prijs zal 
ontvangen. Het is mij een eer om hem bij u nader te mogen introduceren. 
 
De persoonlijke biografie en het publieke leven van Joachim Gauck (geboren 1940) ademen 
de ervaringen van politieke repressie en de strijd daartegen. Hij heeft daarover veel te 
vertellen en doet dat consequent vanuit het perspectief van strijdbaar burgerschap. Gauck 
heeft als predikant en als burgerrechtactivist in de toenmalige DDR de strijd om de vrijheid 
gevoerd. Nadien heeft hij in het verenigde Duitsland als politiek ambtsdrager vormgegeven 
aan het noodzakelijke vervolg daarvan. Ik bedoel de worsteling om de verwerking van dit 
verleden en de zorg voor het onderhoud van de verworven vrijheid. In 2012 werd Joachim 
Gauck door het Duitse kiescollege met een grote meerderheid van stemmen gekozen tot 
Bondspresident. Als de verkiezing niet getrapt was geweest, maar de bevolking direct had 
kunnen stemmen, dan had hij de functie waarschijnlijk al eerder mogen bekleden.  
 
Volgens de kranten uit die dagen heeft Gauck autoriteit verworven als kerkelijk leider, 
strijder voor burgerrechten en politicus. Hij werd breed bekend en geliefd om wie hij was, 
een hoogst communicatieve persoonlijkheid met lef en verantwoordelijkheidsgevoel. 
Mensen leerden zijn levensgeschiedenis en die van zijn familie in de havenstad Rostock aan 
de Oostzee kennen. Vader Gauck werd in 1951 door de Sovjet-politie van huis gehaald, 
verdween spoorloos in een Siberisch gevangenkamp en mocht pas in 1955, na de dood van 
Stalin, terugkeren. Na zijn studie theologie in Rostock werd hij predikant van de 
Evangelische Kirche in Mecklenburg, sinds 1970 in zijn thuisstad. Als jeugdpredikant toonde 
hij jongeren een ander perspectief dan het verstatelijkte communisme. Gauck speelde in de 
jaren ’80 een belangrijke rol in de kerkelijke organisatie in Mecklenburg. In zijn functies 
voerde hij oppositie, streed voor burgerrechten als lid van de oppositiebeweging Neues 
Forum. In 1989, in de aanloop tot de Wende, leidde hij de kerkdiensten in Rostock 
voorafgaande aan de steeds massaler demonstraties voor vrijheid.   
 
Toen de Wende zich voltrok en een onomkeerbaar feit werd, in 1989-1990, bleef Joachim 
Gauck consequent en onvermoeibaar pleiten voor actief burgerschap. Hij profileerde zich als 
lid van de vrij gekozen laatste Volkskammer van de DDR, vervolgens als parlementslid voor 
de Bundestag en als verantwoordelijke voor de zorg voor de archieven van de geheime 
dienst van de DDR, de Stasi. Meer en meer kreeg hij gestalte als de man die boven de 
partijen staande het vrijheidsbegrip kon uitdragen op een voor ieder begrijpelijke manier. Zo 
maande Gauck de Duitsers na zijn strijd voor burgerrechten aan om het burgerschap goed te 



onderhouden. Hij wees hen op de dure plicht van actief burgerschap. Deze publieke rol 
creëerde in het land het draagvlak voor zijn presidentschap.  
 
Zoals Angela Merkel het uitdrukte: Gauck was reizende een leraar in politieke vorming. Dit 
bleef niet beperkt tot Duitsland, zoals kort na zijn aantreden in 2012 bleek. Als eerste 
Duitser hield hij toen, op uitnodiging van het Nationaal Comté 4 en 5 mei, in Breda de 
officiële toespraak bij de herdenking van de bevrijding van Nederland. In een inspirerende 
rede sprak Gauck over de betekenis van het verzet tegen het nationaalsocialistisch 
bezettingsregime. Hij benadrukte daarbij op de voor hem karakteristieke manier hoe 
indertijd eenvoudige burgers de verantwoordelijkheid op zich hadden genomen voor de 
verdediging van humaniteit en democratische waarden.  
 
Het NIOD Instituut voor Oorlog, Holocaust en Genocidestudies is partner bij het organiseren 
van deze lezing. Daarom deel ik graag een persoonlijke herinnering uit de dagen van de 
Wende. Er kwamen indertijd bezoekers uit Leipzig bij ons instituut op bezoek. Ze waren 
leden van het burgercomité dat daar het Stasi-hoofdkantoor had bezet om te voorkomen 
dat de geheime dienst van de DDR de enorme hoeveelheid dossiers zou vernietigen voordat 
de machtswisseling compleet was. Ze wilden ze graag weten hoe Nederland na de 
bevrijding was omgegaan met de papieren erfenis van dictatuur en repressie. Van Duitse 
collega’s hadden ze gehoord dat het NIOD in onmiddellijk na de bevrijding in mei 1945 was 
opgericht om de ervaringen van de nationaalsocialistische bezetting. Mijn collega’s en ik 
identificeerden ons direct met het probleem en vonden het bezoek fascinerend. Om de 
waarheid te zeggen: we voelden ons ook wat ongemakkelijk. Want wij bestudeerden het 
verleden, zij maakten het heden.  
 
Het bewaren en openbaren van de Stasi-archieven is volgens mij niet alleen een gevolg 
geweest van de Wende, het was er ook een onmisbaar onderdeel van. De Wende bestond 
immers uit een reeks van politieke omwentelingen op vele niveaus. Joachim Gauck heeft 
hieraan als burger-activist en als volksvertegenwoordiger bijgedragen. Dit geldt net zo goed 
voor de grote verantwoordelijkheden die hij gedurende tien jaar op zich heeft genomen als 
Sonderbeauftragte voor het beheer van de Stasi archieven. Deze taak omvatte de zware 
erfenis van dictatuur en repressie, die voor de Duitse burgers en hun staat een lange 
politieke, juridische, psychologische en historische nawerking heeft gehad.  
 
Historici weten dat een archief niet zomaar een neutrale instelling is, waar belangrijke 
documenten veilig worden bewaard. Een archief weerspiegelt in zijn collecties het politieke 
regime dat de relaties tussen burgers en niet-burgers vormgeeft en vastlegt. Het laat zien 
hoe de staat ook als archiefvormer het sociale leven inricht. Het archief laat zien hoe de 
overheid zich oordelen toe-eigent over het leven van individuen waarover hij macht 
uitoefent en welke, vaak zware, consequenties hij daaraan verbindt. Net als de collecties in 
het NIOD die zijn ontstaan onder de Duitse bezetting zegt het Stasi-archief heel veel over 
het leven onder de dictatuur. Transparantie van zulke collecties is onmisbaar om de 
dimensies van dictatuur onder ogen te zien. Om de onderliggende autoritaire en anti-
humane machtsstructuren te begrijpen moeten we met het materiaal in discussie gaan. We 
moeten vragen stellen over de werking van machtsstructuren en de speelruimte van 
individuen, over de betekenis van conformisme en verzet.  
 
Joachim Gauck heeft een belangrijke aanzet gegeven om dit proces vorm te geven. 
Transparantie omtrent het verleden is een van de kernbegrippen die steeds terugkeren in 
het publieke optreden van Gauck. Hij verzette zich daarom al in de jaren ’90 publiekelijk 
tegen bezwarende oproepen om ‘het verleden te laten rusten’. Daarom werkte hij mee aan 
het internationale Zwartboek van het Communisme en werd hij voorzitter van de vereniging 



met de programmatische naam ‘Gegen Vergessen – für Demokratie’. Verwerking van het 
verleden is een onmisbaar element van een actief en strijdbaar burgerschap. Het 
civilisatieproces heeft in Gauck’s visie tolerantie, democratische vrijheid en rechtstaat 
gecreëerd. Het kan echter omslaan in de-civilisatie als burgers niet meer bereid en in staat 
zijn ervoor te strijden en bereidzijn autoritair leiderschap en rassenwaan te accepteren.  
 
Gauck ziet dit gevaar. In zijn opvatting mogen oprechte burgers geen passieve consumenten 
van de faciliteiten en geneugten van de vrijheid zijn. Integendeel: ze moeten bereid zijn voor 
die vrijheid en humaniteit te strijden. Ik moet in dit verband denken aan een Nederlandse 
burgemeester tijdens de Duitse bezetting, J. Bruins Slot. Al vroeg kwam hij tot de conclusie 
dat hij een instrument van de nationaalsocialistische repressie zou zijn als hij in functie bleef. 
Daarom vertelde hij zijn wethouders dat hij wilde aftreden. Een groep notabelen kwam 
bepleiten dat hij toch in functie zou blijven. De bevolking had immers bescherming nodig. 
Bruins Slot weigerde en zei: ‘Jullie willen dat ik mijn geweten in kronkels leg om het zelf 
gemakkelijker te hebben. Maar je moet je bewust zijn dat jullie zelf aan het front staan in 
deze geestelijk-totalitaire oorlog en je zult, evenals ik, zelf moeten vechten.’ Bruins Slot trad 
af, dook onder en werd een van de leiders van de ondergrondse christelijke verzetskrant 
Trouw. 
 
In zijn recente boek Toleranz – einfach schwer (2019) benadrukt Gauck juist het strijdbare 
element van tolerantie. Tolerantie is voor hem een uitdrukking van gemeenschapszin, van 
de wil om een communicatieve samenleving vorm te geven, waarin meerderheden en 
minderheden zich ondanks uiteenlopende opvattingen met elkaar verbonden voelen en 
elkaar niet uitsluiten. Zijn tolerantie is niet het aanvaarden van allerlei uitingsvormen van 
extremisme, zolang die jezelf maar niet al te zeer raken. Gauck bepleit evenmin acceptatie 
van rolbevestigende identiteitspolitiek en religieus of ideologisch gemotiveerde 
schendingen van de rechtsstaat en van mensenrechten.  
 
Intolerantie tolereren is voor Gauck op grond van zijn levenservaring een onding en daarom 
onmogelijk. Hij bepleit daarentegen een strijdbare vorm van tolerantie (kämpferische 
Toleranz). Deze moet de drijfveer zijn voor een kritische massa van constructieve burgers als 
vormgevers van de politieke gemeenschap. Zo kan een samenleving zich wapenen tegen 
het relativeren van het misdadig verleden van massaal geweld, politieke vervolging, 
holocaust en genocide. Hij erkent dat dit geen middel tegen alle kwalen is. Hij houdt ons wel 
het positieve ideaal voor dat burgers kan wapenen in de strijd tegen haat, discriminatie, 
agressie en geweld.  
 
Geachte aanwezigen, met deze woorden wilde ik de spreker van vanmiddag, Joachim Gauck 
bij u inleiden. Ik vraag uw aandacht voor de Nooit Meer Auschwitz-lezing.  


