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Van wraak en haat, over vergelding en rechtzetting,
naar vergeving en verzoening - Deel 2
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“We mogen nooit vergeten wat tijdens de apartheid is
gebeurd, anders kan dit land niet helen. Maar wraak en
vergelding zijn geen optie. Vergeving wel.” Deze woorden
van Desmond Tutu geven aan dat vergeving het instrument
is, of beter het gebeuren dat het mogelijk maakt om aan een
hoopvolle toekomst te bouwen. Zo zou je ook kunnen stellen
dat er zonder vergeving nooit sprake kan zijn van volledige
integratie in de gemeenschap waartoe men behoort of
behoorde.
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De keuze maken om de weg van vergeving en verzoening te
bewandelen, betekent dat men een weg gaat waar men op
weerstand zal botsen. Weerstand die komt van buiten uit,
maar ook weerstand vanuit diepe gekwetstheid. In deel 1 van
dit dossier is daar uitvoerig op ingegaan.
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tot slot: zonder vergeving en
verzoening is er werkelijk geen toekomst

Deel 2 reikt stapstenen aan om de weg van vergeving en
verzoening te gaan. Voor christenen is Jezus van Nazareth
een grote inspiratiebron. Vanuit een diepe overtuiging dat we
bestemd zijn om als broeders en zusters met elkaar om te
gaan, is er de overtuiging dat enkel vergeving en verzoening dit
mogelijk maakt.
Heden ten dage wordt er veel belang gehecht aan hygiëne
op allerlei vlakken. Een gebied dat naar mijn aanvoelen
verwaarloosd wordt, is de hygiëne op relationeel vlak. Er is
steeds meer verruwing in het omgaan met elkaar. En bij die
hygiëne hoort ook het hart. “Zalig de zuiveren van hart”, hoor
je in de Bergrede klinken. Een cultuur zonder vergeving en
verzoening wordt hard en meedogenloos, steeds meer. De
ingrediënten van de hygiëne van het hart zijn o.a. aandacht
voor de binnenkant van de mens: verdriet, geschonden
vertrouwen. Kortom aandacht voor de gekwetstheid en de
kwetsbaarheid van de mens. Vergeving en verzoening zorgen
ervoor dat we kunnen komen tot de acceptatie van ons mens
zijn en dus ook van ons onaf en beperkt zijn.
En dit beperkt zijn kan ook betekenen dat we er (nog) niet
kunnen toe komen om te vergeven en verzoenen. Ook dit
kunnen we toevertrouwen aan die diepe Bron van Vrede die
ieder mens in zich draagt. Een Bron die niet berust op macht
maar op kracht.
Ik wens jullie veel leesplezier met dit inhoudelijk rijk dossier.
Rik Beernaert
Voorzitter werkgroep vredesspiritualiteit Pax Christi Vlaanderen
Dit is het tweede deel van een dossier van Prof. em Roger
Burggraeve sdb, ethicus en Levinasonderzoeker aan de
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen KU Leuven.

Coverillustratie:
“Uw vele zonden zijn vergeven” - Jezus zalft de zondares
(Glasraam in de Christuskerk in Korntal, 		
Baden- Württemberg – foto: Harke)

Privé: H. Geestcollege, Naamsestraat 40, 3000 Leuven.
E-mail: roger.burggraeve@theo.kuleuven.be
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DE MOEILIJKE
MAAR BEGAANBARE WEG
NAAR VERGEVING EN VERZOENING
Ook als vergelding en rechtzetting aan het slachtoffer een zekere genoegdoening en soelaas kunnen bieden, lossen ze
niet alles op. Vergelding en rechtzetting hebben immers vat op het onherstelbare van het aangedane kwaad. En let wel,
dit geldt niet alleen voor de slachtoffers en hun naast- of nabestaanden, maar ook voor de daders. Het is precies de
onverbiddelijkheid van het kwaad en de onomkeerbaarheid van de tijd die ermee samenhangt (‘gedane zaken nemen geen
keer’), die het verlangen naar iets ‘anders’ en ‘méér’ dan de vergelding doen ontstaan. Dat ‘méér’ noemen we vergeving en
verzoening.1 We richten nu onze aandacht op verschillende aspecten van beide.

“De paradox van de vergeving ligt in de terugwerkende
kracht en vertegenwoordigt, vanuit het gezichtspunt van
de gewone tijd, een omkering van de natuurlijke gang
van zaken, de onomkeerbaarheid van de tijd. Aan de
vergeving kleven verschillende aspecten. De vergeving
verwijst naar het verlopen ogenblik; aan het subject dat
zich op een ogenblik misgaan (commis) heeft, laat ze de
mogelijkheid te bestaan alsof het ogenblik niet verlopen
was, te bestaan alsof het subject zich niet misgaan heeft.
Met een kracht krachtiger dan het vergeten, dat niet de
werkelijkheid van het vergeten gebeuren raakt, werkt de
vergeving op het verleden, herhaalt ze op een of andere
manier de gebeurtenis in een loutering ervan. Hier komt
nog bij dat het vergeten de relaties met het verleden
vernietigt, terwijl de vergeving het vergeten verleden in
het gelouterde heden bewaart. Het wezen dat vergeven
is, is niet een onschuldig wezen. Dit laat toe in de
vergeving een surplus aan geluk te onderscheiden, het
vreemde geluk van de vergeving, de felix culpa, een
dagelijks ervaringsfeit waarover men zich niet meer
verbaast. (…) Het psychologische feit van de felix culpa
– het surplus dat de vergeving brengt, vanwege de breuk
die ze heelt – verwijst dus naar het mysterie van de tijd.
Het feit en de rechtvaardiging van de tijd zijn gelegen
in het opnieuw beginnen dat [door de vergeving]
opnieuw mogelijk wordt, in de opstanding (…) van
al het ook mogelijke dat in het heden is opgeofferd.
(…) Het opnieuw beginnen [door de vergeving] in de
discontinue tijd brengt de jeugdigheid mee en zo de
veroneindiging van de tijd”.2

1
J. Monbourquette, Comment pardonner? Pardonner pour
guérir. Guérir pour pardonner, Ottawa-Paris, Novalis-Bayard, 2001.
2
R.D. Enright & J. North (reds.), Exploring Forgiveness,
Madison, WI, The University of Wisconsin Press, 1998.
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door de wil om te vergeven in het reine komt met zichzelf. Het
aangedane kwaad heeft immers het innerlijk evenwicht aan
het wankelen gebracht en ook de eigen kwetsbaarheid van het
slachtoffer blootgelegd, soms zodanig dat men voor zichzelf
in schaamte op de vlucht slaat. Het is immers niet altijd even
gemakkelijk om met de eigen kwetsbaarheid en kleinheid te
leven. Precies de openheid die men in zichzelf creëert om
te vergeven, maakt de weg vrij om de innerlijke rust terug te
vinden en weer op een positieve manier met zichzelf in contact
te komen. Sommigen spreken in dit verband over ‘zichzelf
vergeven’. Daar wij vergeven zien als een relationele act, die
zich vanuit het slachtoffer op de dader betrekt, vinden wij het
adequater te spreken over de ‘verzoening met zichzelf’. De
toewending tot de ander, die zich in de vergevingsgezindheid
aankondigt en zich in de act van het vergeven voltrekt, maakt
de verzoening met zichzelf mogelijk, waardoor men opnieuw in
vrede met zichzelf kan leven èn dus ook weer voorbij zichzelf
kan leven. Wie in onmin met zichzelf leeft, raakt zodanig in
zichzelf besloten, dat men zichzelf van de buitenwereld, de
concrete anderen, afsluit. En daardoor wordt vergeving nog meer
onmogelijk, zodat men steeds verder – als in een neerwaartse
spiraal – steeds dieper in zichzelf verstrikt raakt.

De dimensie van rechtvaardigheid en rechtzetting is onmisbaar
omdat bekentenis en vergeving alleen mogelijk zijn als zowel
dader als slachtoffer in de waarheid gaan staan. Met waarheid
wordt hier uiteraard niet de koele, formele waarheid bedoeld
van de louter zakelijke mededeling van de feiten, maar wel de
doorleefde, existentiële waarheid. Het emotioneel erkennen
van wat gebeurd is en het erkennen van het leed dat berokkend
werd, vormt zowel de basis voor een billijke rechtzetting als
voor de gulle act van vergeving (die men niet alleen moet willen
geven maar ook moet willen ontvangen).
Verlangen naar vergeving
De stap naar rechtzetting heft zeker nog niet alle vijandige en
negatieve gevoelens tegenover de dader op. Het slachtoffer blijft
in zijn gemoed getekend door het aangedane kwaad. Dit kan
bij hem of haar het verlangen wekken om te vergeven. Deze
wil om te vergeven is nog niet gericht op de ander, dat wil
zeggen bedoeld om de dader een nieuwe levenskans te geven,
maar op de eerste plaats om zichzelf emotioneel te ontlasten.
De vergeving wordt met andere woorden gezien als een
mogelijkheid om zichzelf te genezen van de negatieve en bittere
gevoelens, tot en met de wrok- en wraakemoties, die onderhuids
blijven werken en de innerlijke gemoedsrust blijven storen.

Nu zal de bereidheid om te vergeven uiteraard afhangen van
een aantal factoren, zoals de ernst en grootte van het aangedane
kwaad, ook wie de dader is, de tijd die sinds het aangedane
kwaad is verlopen, en niet in het minst de aard en de intensiteit
van de negatieve gevoelens waaronder men nog gebukt gaat.
In ieder geval kan alleen het slachtoffer beslissen wanneer het
ogenblik om te vergeven is gekomen. Dit belet echter niet dat
bepaalde omstandigheden en interventies van anderen, onder
meer van de dader zelf, kunnen helpen motiveren om tot deze
beslissing te komen.

We kunnen dit ook de psychologische en therapeutische
dimensie van de vergeving noemen. Tegenwoordig is er in de
wereld van psychotherapie heel wat te doen over vergeving;
men beschouwt de vergeving als een middel of methode om
het gekwetste (gekrenkte, beledigde, geschonden) subject te
genezen.3 Het risico hiervan is dat men terechtkomt in een
psychologisering en therapeutisering van de vergeving. Daarbij
verliest men uit het oog waar het eigenlijk om gaat in de
vergeving, namelijk de schuldige vergeven. In de vergeving gaat
het in de eerste plaats om de ander die vergeven wordt en niet
om degene die vergeeft. Als ik door de schuldige te vergeven
daar zelf beter van word en mijn harmonie en vrede met mezelf
terugvind, dan is dat mooi meegenomen. De intentie van de
vergeving moet echter op de eerste plaats objectgericht zijn,
namelijk op het instellen van een nieuwe verhouding tot de
ander, waardoor die ander nieuwe kansen krijgt (zie verder).
En als deze intentie aanwezig is, vloeit daar als ongewild
neveneffect – als toemaat – de zelfgenezing uit voort. Als men
zich echter intentioneel op de zelfgenezing richt als rechtstreeks
doel van de vergeving, dan komt dit doel niet tot stand. Alleen
wanneer men zich op het andere dan zichzelf – op het vergeven
van de schuld aan de ander – richt, kan het therapeutisch effect
van de zelfheling tot stand komen, zomaar gratis voor niets.

Diabolisering van de dader doorbreken
Om te kunnen vergeven is het belangrijk dat het slachtoffer
van kijkrichting verandert, namelijk van zichzelf weg naar de
dader. Zolang het slachtoffer in zijn eigen gekwetste ik blijft
ronddraaien, met het risico dat men de eigen kwetsuur gaat
koesteren en onnodig overdrijven, heeft men nog geen reële
stap naar vergeving gezet. De kwetsuur van het aangedane
kwaad brengt het slachtoffer er gemakkelijk toe de dader te
‘diaboliseren’, dat wil zeggen zonder meer te vereenzelvigen met
zijn slechte daad, alsof hij of zij niets anders is dan het zuivere
kwaad. Zonder het aangedane kwaad zelf te banaliseren of
te minimaliseren, staat het slachtoffer voor de moeilijke maar
cruciale opgave zich in te leven in de dader zodat men mis
schien een beetje kan begrijpen waarom die ander het kwaad
heeft aangedaan. Ook de dader heeft als mens zijn waardigheid.
Hij of zij blijft een mens, en is geen duivel, geen belichaming
van het kwaad zonder meer. De stap naar vergeving zetten
betekent met andere woorden ophouden de dader te blameren,
en daarvan heimelijk te genieten, maar integendeel de dader
opnieuw te benaderen als een mens, zoals ik en jij, die niet
alleen slechte maar ook goede kanten heeft. Dit is geen wit
wasoperatie van de daad, maar veeleer een realistische bena
dering van de dader.

De primair objectieve, naar buiten gekeerde richting van de
vergeving op de dader belet dus niet dat de vergeving ook een
therapeutische dimensie heeft, en wel zo dat het slachtoffer
3
R.D. Enright & J. North (reds.), Exploring Forgiveness, Madison,
WI, The University of Wisconsin Press, 1998.
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Als wij ons schuldig weten, voelen wij ons door onze
handeling als het ware tegen de muur gedrukt, we hebben
het verstikkend gevoel dat we nooit meer aan onszelf
ontkomen. Ons door kwaad getekend bestaan lijkt ons
ondraaglijk en onoverkomelijk. En dat besef bijt zich in
mij vast als wroeging, het wrange besef dat we voor altijd
vastzitten en bepaald worden door wat we gedaan hebben.
Of zoals Levinas het pregnant uitdrukt: “Is wroeging niet
de smartelijke uitdrukking van onze radicale onmacht om
het onherstelbare te herstellen?”4 Ons handelen betekent
geen ontkenning maar integendeel een bevestiging van ons
subject-zijn. Doorheen ons handelen personaliseren wij
onszelf steeds méér. Maar deze personalisering betekent
tevens een onomkeerbaar proces van vereenzelviging
met en terugkeer naar onszelf. In ons handelen worden
wij steeds meer onszelf, en geraken we ook steeds
meer aan onszelf gebonden. Deze vastkluistering aan
onszelf wordt op een sterk doorleefde manier duidelijk
in de schuldervaring, waardoor wij het gevoel krijgen
onverbiddelijk en hopeloos aan onszelf uitgeleverd te zijn.
In dit opzicht manifesteert de schuldervaring ons hoe wij
door onze fouten en mis-daden in onszelf teruggedreven
worden als in een gevangenis, waaruit niet meer te
ontsnappen valt. Vooral in zeer zware fouten voelen wij
ons medogenloos aan onszelf uitgeleverd, met de wrange
smaak in de mond dat ons bestaan onder een onuitwisbare
vloek is terechtgekomen. En deze vloek van ‘onomkeerbare
onverbiddelijkheid’ wordt nog erger wanneer wij geen
vergeving ontvangen maar integendeel vereenzelvigd
worden met ons kwaad en onze schuld, waardoor we – om
een beeld te gebruiken – zoals de vrouw van Lot in een
zoutklomp veranderen…
Vergeving als uitdrukking van nederig zelfbesef
We mogen in dit verband niet vergeten wat de ‘mis-daad’
met de dader doet. Op een schrijnende wijze keert het ik
zich in het begane kwaad fataal tegen zichzelf. In de fout
openbaart zich de ware tragiek van ons bestaan. Het gaat
niet om een noodlot dat ons van buitenaf overvalt, maar wel
om de onomkeerbaarheid van ons zijn dat zich in zijn eigen
actieve incarnatie van het handelen manifesteert, of beter nog
aangrijpt. De tragiek van ons handelen is méér, zelfs radicaal
anders dan de ongelukken die ons in ons eindig bestaan
onwillekeurig te wachten staan of treffen. We stoten hier op
de inwendige fataliteit van de vrijheid die zichzelf waar maakt
maar door het gewicht van zijn verantwoordelijkheid en de
daaruit voortvloeiende daden en fouten achtervolgd wordt.
De tragiek van de verantwoordelijkheid vloeit niet voort
uit een strijd tussen vrijheid en lot, maar uit de omslag van
vrijheid in lot. Door de verantwoordelijke activiteit verandert
onze vrijheid in objectiviteit en onveranderlijkheid. Door
zijn handelen wordt de schuldige de gevangene van zichzelf.
Deze onomkeerbaarheid maakt wezenlijk deel uit van het
schuldbewustzijn, dat zich omtrent de begane fout in ons hart
en vlees nestelt.

Het groeiend verlangen om te vergeven is echter nog niet
voldoende om werkelijk te vergeven. Er is méér nodig dan
dit verlangen, er is ook de wil en de uitdrukkelijke beslissing
nodig om de stap naar de ander toe te zetten en hem of haar
te vergeven. Opdat deze wil en keuze om te vergeven niet in
zijn eigen tegendeel zou omslaan, is het belangrijk dat men
als slachtoffer tot het inzicht komt dat men zelf ook vergeving
nodig heeft. Hierbij kan het onderscheid dat Ricoeur maakt
tussen ‘mislukking’ (échec) en ‘fout’ (faute) goede diensten
bewijzen. We zijn niet alleen eindige wezens die onder de maat
blijven van eigen idealen, plannen, dromen en pogingen, en
dus mislukken, maar ook morele wezens die fouten begaan.
Als beperkte wezens, die een onoverbrugbare afstand ervaren
tussen het reële en het ideale ik, ervaren we voortdurend de
fataliteit of het lot van ons onvermogen. Maar als morele, vrije en
verantwoordelijke wezens ervaren we anderzijds hoe ook wijzelf
tegen onze opdracht om zinvol te handelen ingaan en inhumaan
4
E. Levinas, Quelques réflexions sur la philosophie de l’hitlérisme
(1934), Paris, Payot & Rivages, 1997, p. 9.
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handelen, en dus schuld op ons laden.5 De existentiële en
morele bescheidenheid, die uit dit schuldbesef voortvloeit, helpt
het slachtoffer ook in zichzelf de mogelijkheid van het kwaad te
ontdekken. Hiervan vinden we een weergalm in de evangelische
uitspraak: “Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen”
(Joh 8,7). Jezus doet deze uitspraak nadat schriftgeleerden en
farizeeën een vrouw bij hem brachten die op heterdaad betrapt
werd toen ze overspel pleegde. Na deze uitspraak en terwijl
Jezus op de grond schreef, dropen ze één voor één af…
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tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd naar een
concentratiekamp te Ravensbrück, waar ook haar zus
Betsie terechtkwam en er stierf – één van de 96.000
vrouwen die er stierven. Corrie deed de belofte de rest
van haar leven in dienst van het evangelie te stellen,
als zij het kamp zou overleven. Zich na de oorlog aan
die belofte houdend werd zij een soort ‘zwerfster voor
God’, zoals zij zichzelf noemde. Zij trok overal rond
om mensen te vertellen over de liefde en vergeving van
God en de opstandingskracht van Christus, ook voor
de Duitsers. Zo ontmoette zij in 1947 te München één
van haar kampbeulen, nadat zij daar in een kerk een
toespraak had gehouden over Gods vergeving, ook aan
het verslagen Duitsland. Toen de man naar haar toekwam,
herkende ze hem en kwamen ook de verschrikkelijke
beelden van het kampleven, en de dood van haar zuster
haar voor ogen. Hij was één van de wreedste bewakers
in het kamp geweest. Hij kwam naar haar toe, en stak
een hand naar haar uit (zonder haar te herkennen) en
zei: “U noemde Ravensbrück in uw toespraak. Ik ben
daar bewaker geweest. Maar na die tijd ben ik christen
geworden. Ik weet dat God me alle wreedheden vergeven
heeft die ik daar begaan heb, maar dat zou ik ook graag
uit uw mond willen horen. Wilt u me vergeven?” Maar
Corrie was niet in staat te bewegen: “Mijn bloed leek te
stollen. Daar stond ik; ik kon hem niet vergeven. Betsie
was daar gestorven – kon hij haar langzame, vreselijke
dood zo maar uitvlakken door alleen maar om vergeving
te vragen? Het kan niet lang geweest zijn dat hij daar met
uitgestoken hand voor me stond, maar het leken voor mij
uren, waarin ik worstelde met het moeilijkste wat ik ooit
had moeten doen.” Corrie stond voor een verschrikkelijk
dilemma. Enerzijds verkondigde ze met luide en
welsprekende stem dat God vergeeft. Maar anderzijds,
nu zij zelf voor de opgave tot vergeven stond, kon zij het
niet. “Daar stond ik met een koud hart. Maar ik wist ook
dat vergeving geen emotie is. Vergeving is een wilsdaad
en de wil kan functioneren, ongeacht de temperatuur
van het hart. ‘Jezus, help!’ bad ik in stilte. ‘Ik krijg mijn
hand wel omhoog. Dat lukt me nog wel. Zorgt U voor de
liefde’. Toen legde ik houterig, mechanisch, mijn hand
in de hand die naar me uitgestoken was. En toen ik dat
deed, gebeurde er iets ongelofelijks. De stroom begon in
mijn schouder, schoot door mijn arm en sprong over op
onze in elkaar gelegde handen. Toen leek deze genezende
warmte mijn hele wezen te vullen, waardoor de tranen
in mijn ogen sprongen. ‘Ik vergeef je, van ganser harte!’.
Lang drukten we elkaar de hand, de voormalige bewaker
en de voormalige gevangene. Ik besefte dat het niet mijn
liefde was. Ik had het geprobeerd en er de kracht niet toe
gehad. Het was de kracht van ‘Gods liefde die in ons hart
is uitgestort door de heilige Geest, die ons gegeven is’
(Rom 5,5)”.

Het besef dat ik ook zelf als slachtoffer vergeving nodig heb,
brengt mij ertoe vergeving niet enkel te benaderen als iets
dat helemaal in mijn macht ligt, maar als iets dat ook aan mij
geschonken moet worden. Vergeving is eerst een gave, vooraleer
ze een opgave is. Als ikzelf ooit reeds heb moeten hopen en
vertrouwen op de vergevingsgezindheid, barmhartigheid en
mildheid van anderen, ben ik beter in staat om anderen hun
schuld kwijt te schelden. Om te kunnen vergeven moeten we
niet enkel rekenen op eigen krachten, op onze eigen ‘uiterste
wilsinspanning’, maar moeten we ons ook durven overgeven
aan de vergeving als een gave die ons ‘overkomt’ en ‘bezielt’,
zonder te weten waar deze gave ons heenvoert. In het extreme
van dit niet-weten en niet-beheersen kan er iets onuitgegeven
en onuitgesproken, iets radicaal nieuws tevoorschijn komen,
waarover wij als slachtoffer verwonderd staan dat dit – tegelijk
door èn ondanks onszelf – mag gebeuren. Door ons zo over
te geven aan de gave van de vergeving, die zich doorheen ons
kan voltrekken, verdwijnt de angel van de krampachtigheid
uit de vergeving. Tevens houdt ze op een uiting van macht en
paternalisme te zijn, waardoor men zich als slachtoffer een
zekere volmaaktheid aanmatigt en zich tevens hoogmoedig
boven de dader stelt. Vergeving vernietigt zichzelf als ze
prat gaat op haar eigen prestatie en als het slachtoffer zich
beroemt op de triomf van zijn grootmoedigheid. Dan zou de
grootmoedigheid aangetast zijn door de worm van het egoïstisch
dominantiestreven en niets meer hebben van de gave. Maar dat
zou een interne tegenspraak zijn, want de ware grootmoedigheid
verdraagt geen enkel triomfalisme. Alleen als de vergeving
ook een act van loslaten en overgave inhoudt, kan haar
grootmoedigheid ook door de dader als een geschenk beleefd
worden. Dan is er geen winnaar en verliezer meer.

Het verhaal van de Nederlandse Corrie Ten Boom
illustreert op een eigenzinnige wijze hoe de act van
het vergeven niet alleen een hoogst eigen beslissing is
maar ook een passieve ‘gave’ die ons overkomt. Wegens
het verschaffen van schuilplaatsen aan Joden werd zij
5
Dag Hammerskjöld drukt deze morele fragiliteit van de mens
als volgt uit: “Je kunt niet spelen met het dier in je zonder helemaal dier
te worden, met de leugen niet spelen zonder het recht op de waarheid
te verliezen, met de wreedheid niet spelen zonder de zachtheid van je
gemoed kwijt te raken. Wie zijn tuin schoon wil houden reserveert geen
grond voor onkruid” – “De erfzonde, geleidelijk aan ga je haar herkennen
– en kennen -, dat duistere contrapunt van het kwaad dat in ons wezen
verborgen is, ja aan ons wezen toebehoort, ofschoon niet identiek met ons
wezen”. (Merkstenen, Orion – Desclée De Brouwer, 1972, p. 30, 148).

Bron: C. Ten Boom (met J. Buckingham), Zwerfster voor
God, Hoornaar, Gideon, 1960, pp. 46-49: ‘Hebt uw
vijanden lief’.
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en kwade daad zou eigenlijk de verdoemenis van de hel zijn
met haar uitzichtloze fataliteit en onherstelbaarheid. Door de
vergeving, die het definitieve van het kwaad niet opheft maar die
zodanig op de kwaad-doener inwerkt dat deze omgevormd en
‘gezuiverd’ wordt, krijgt de dader weer ademruimte en nieuwe
kansen om ànders te zijn. Dit betekent niet dat hij een onschul
dig wezen wordt, alsof er niets gebeurd is. Toch blijft de dader
niet onveranderlijkdezelfde, die zich eens en voorgoed door zijn
daad in het kwaad heeft vastgezet. Hij is en blijft dezelfde, en
toch wordt hij door de vergeving in staat gesteld boven zichzelf
uit te stijgen. De misstap wordt, zoals gezegd, niet ongedaan
gemaakt, maar verandert van betekenis. Gedane zaken nemen
inderdaad geen keer, maar de begane misstap oefent geen
destructieve werking meer uit op de actuele zelfbeleving van de
dader. Vergeving gaat dus duidelijk verder dan de vereffening
door het recht, hoewel zij deze uiteraard niet overbodig maakt,
zoals we hierboven stelden.

Tot nu toe is alleen nog maar de weg naar vergeving geschetst,
maar nog niet wat vergeving zelf inhoudt en bewerkstelligt.
Genezing van de schuldige zonder bagatellisering 		
van zijn kwaad
Vooreerst bestaat vergeving er precies in dat het aangedane
kwaad dat door die bepaalde dader is toegebracht, op
geen enkele wijze verdoezeld of vergeten wordt. Het wordt
integendeel heel uitdrukkelijk aanwezig gesteld en met de
dader en zijn verantwoordelijkheid verbonden. In dit opzicht
is de vergeving een heel bijzondere vorm van geheugen. Zij
roept het aangedane kwaad uit het verleden terug om het
heel uitdrukkelijk aanwezig te stellen en te herinneren. Dit
geheugen berust dus allesbehalve op een obsessionele, ziekelijke
herinnering, die het subject onwillekeurig in zijn greep houdt en
waarvan het moet bevrijd worden om tot een authentieke vorm
van geheugen te kunnen doorgroeien.

Vergeving als verlossing en verrijzenis
De vergeving betekent inderdaad voor wie ze mag en kan
ontvangen een diepe ervaring van losmaking (‘verlossing’ als
‘bevrijding’) uit het vastgekluisterd zijn aan wat men gedaan
heeft. De vergeving schept afstand tussen de mens en zijn
kwaad-doen, er komt ruimte om weer te ademen, men kan
zichzelf aan een nieuwe zin toevertrouwen.

Daarenboven wordt het kwaad met de ware verantwoordelijke,
de werkelijke dader, verbonden. Dit betekent dat het kwaad op
zich niet vergeven wordt, maar steeds de persoon die het kwaad
gedaan heeft. Vergeving is een relationeel gebeuren, in die zin
dat het slachtoffer in een welbepaalde verhouding treedt tot
degene die hem of haar het kwaad heeft aangedaan. Vergeving
slaat met andere woorden niet op het kwaad – dat is en blijft
onvergeeflijk – maar op de persoon in zijn verhouding tot het
kwaad. Dit betekent niet dat het kwaad zelf onbelangrijk wordt,
noch dat de grootte of massiviteit van het kwaad geen rol speelt.
De ernst van het kwaad kan immers de weg naar de vergeving
erg bemoeilijken, vooral als het over monstrueuze en zeer
pijnlijke vormen van kwaad gaat, zoals we hierboven al stelden.
Maar toch gaat het in de vergeving primair en ultiem om de
verhouding van het slachtoffer tot de dader in diens verhouding
tot het begane kwaad.

Het merkwaardige is dat de schuldige zichzelf deze bevrijding
niet kan schenken. De vergeving komt van elders, ze is een
geschonken genade en dus een relationeel gebeuren. Ik ben
niet zelf het principe, het begin of beginsel, de ‘archè’ of het
initiatief van de vergeving. De vergeving moet mij door iemand
anders geschonken worden. Ik kan mezelf niet vergeven. Ik
kan me niet zelf van mijn verleden en mijn fouten, ‘mis-daden’
en zonden ontdoen. Ik hunker en verlang er wel naar uit mijn
reductie tot mijn kwade daden verlost te worden, maar zodra
ik dat uit mezelf probeer te verwezenlijken, val ik in mezelf
terug.

De vraag is nu wat de vergeving in deze verhouding
teweegbrengt. Uit het vorige is al duidelijk geworden dat het
onherroepelijke van het aangedane kwaad niet gebagatelliseerd
of ongedaan gemaakt wordt, maar integendeel in al zijn scherpte
erkend en bevestigd blijft. Tegelijk wordt echter de dader in zijn
kwaad-doen niet eens en voorgoed vastgezet. Hij wordt als het
ware losgemaakt van zijn daad, zodat hij méér en ànders is dan
zijn kwaad. Vergeving is de paradox van het niet-definitieve van
het definitieve, zoals Levinas het vertolkt. De vergeving is het
tegenovergestelde van het zwaard van Damocles, dat in ons
handelen en vooral in ons kwaad-doen, onverbiddelijk boven
ons hoofd hangt. De vergeving erkent het verleden volmondig
en integraal, maar laat het tevens niet ongemoeid, zodat de
destructieve angel van het verpletterend verleden verwijderd
wordt. Hoe definitief het kwaad ook moge zijn, de act van
vergeving verandert de verhouding tussen de dader en zijn
kwaad door hem daar niet voor eeuwig mee te vereenzelvigen.
Het tegenovergestelde, de totale identificatie tussen dader

Omdat ik mezelf niet kan genezen van de schuld die ik
door mijn handelen op mij geladen heb, groeit in mij een
verlangen om verlost te worden. Om vergeven te worden
moet ik niet alleen mijn schuld bekennen maar ook vergiffenis
vragen. De belijdenis voltrekt zich met andere woorden als
smeking, als een smeekgebed, soms in rituele en symbolische
vormen uitgedrukt zoals in heel wat religieuze tradities, en
op een eigen wijze in het christendom gebeurt. Zo ontstaat
het diepe besef dat ik geen macht heb over de vergeving,
maar dat ze mij als gratuïte genade geschonken wordt. Ik
smeek en roep wel om vergeving, maar ik heb er geen recht
op. Ik kan ze niet afdwingen, noch met geweld noch langs
beschaafde, juridische wegen, noch doorheen slinkse wegen
van verleiding en diplomatie. Ze wordt mij gratis voor niets
geschonken. Ze is het verbazingwekkende gebeuren van de
intrede van de ander in mijn bestaan. Dit voltrekt zich als een
inbreuk op de fataliteit van mijn schuldig handelen, waardoor
mijn verantwoordelijke vrijheid zich in het gedane kwaad
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heeft vastgezet. In die zin bewerkt de vergeving in mij een
miraculeuze vruchtbaarheid. Ik blijf dezelfde, ik blijf degene
die door het objectief meetbare en dus fatale kwaad van
mijn daden ongenadig met mezelf vereenzelvigd wordt. Maar
tegelijk kan ik opnieuw beginnen als ‘de andere dan mezelf’ of
‘dezelfde anders’: een existentieel mirakel waarover men zich
nooit genoeg verbaast.
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die hem zou ontkluisteren onmogelijk maakt. De vergeving is
het geschenk van de vrijkoping van het gestolde nu-moment
van de schuldige, die in zijn schuld vastgeklonterd zit. De
schuldige kan zichzelf niet verlossen, bleek hierboven reeds,
hij kan er door zijn oprechte bekentenis wel de voorwaarde
toe scheppen. De schuldige kan zichzelf de alteriteit, de
verandering van zijn vastgeketende zelf, niet geven. Hij kan
zichzelf niet redden. Hij heeft een ander nodig, die hem door
de ‘genade’ van de vergeving in zijn schuld zodanig raakt dat
hij ervan genezen wordt, ook al blijft er wellicht een litteken
over.

Daarom bestempelt Levinas de vergeving als een
verrijzenisgebeuren. De vergeving werkt immers rechtstreeks
op de definitiviteit van de daad in, door hem te ontdoen van
zijn onomkeerbaarheid, zonder er echter voor te vluchten.
In die zin is ze letterlijk de ‘ont-knoping’ van het aan zichzelf
vastgekluisterde subject. Ze herstelt het onherstelbare en
herroept het onherroepelijke. Ze koopt de wanhoop zelf vrij.
Op het ogenblik waarop alles verloren is, maakt de vergeving
alles weer mogelijk. Van zijn kant is het subject de ‘smekende
eis’ om niet-definitiviteit. En van haar kant is de vergeving een
positief en dus letterlijk ‘verlossend antwoord’ op deze vraag.
In deze zin realiseert de vergeving een eigen, verrassende
en wonderbaarlijke vorm van verrijzenis. Doorheen de
vergeving wordt de persoon die vergeving ontvangt uit
zijn vastgekluisterdheid aan zijn daad losgerukt en zo
getransformeerd dat hij, dezelfde blijvend, toch een ander en
nieuw, herboren mens wordt. De vergeving is letterlijk een ‘renaissance’, een ‘her-geboorte’. De vergeving is geen beloning
voor een of andere inspanning, maar het volstrekt gratuïte
geschenk dat de schuldige in zijn schuld zodanig aanraakt
en raakt dat hij, niet ondanks maar dankzij deze schuld, een
ander mens wordt.

“Vergeving is geen
compensatie waarin
het ene (negatieve)
moment opgevolgd
wordt door een ander
positief moment. ‘Voor
wat hoort wat’: dat is
de economische tijd
van het loon voor de
inspanning. Het heil
– de ware toekomst
– is niet een soort
tegengewicht voor het
nu, waardoor we dit
‘zware’ nu kunnen
uithouden omdat we
weten dat er daarna
‘rijstpap met gouden
lepeltjes‘ volgt. Dat is compensatie, getekend door de
economische tijd: we kunnen de last en het lijden van
vandaag uithouden omdat we weten – of hopen – dat er
iets tegenover staat, een ‘goedmaking’ of ‘beloning’…
Dan heiligt de zondag de week niet, maar compenseert
haar alleen maar. Vergeving werkt echter in op het
heden van het schuldige ik. Ze betekent een ‘herroeping’
(rappel), waardoor het ik is wat het is, maar tegelijk ook
in staat gesteld wordt – hier en nu – om te zijn wat het
niet is. Hopen op vergeving is hopen op herstel van het
onherstelbare, dus hopen voor het heden. Vergeving
is de toekomst in het heden zelf: wederopstanding
of verrijzenis (résurrection) van het ik in het heden:
hetzelfde wordt hier en nu door de vergeving anders. De
vergeving koopt het ik vrij uit zijn wanhoop, namelijk
uit zijn definitief vereenzelvigd worden met zichzelf,
uit de hel van het onomkeerbare. Zo kan het ik ‘nieuw’
zijn en ‘op-nieuw’ beginnen: een wonderbaarlijke
vruchtbaarheid op het ogenblik zelf waarop het ik begint
als een ander. Dit anders-zijn kan het ik zichzelf evenwel
niet verschaffen. De wederopstanding, de verrijzenis
komt van elders: een ander die vergeving schenkt. Het
ik kan zichzelf niet verlossen [het kan zichzelf aan zijn
eigen haar niet uit het moeras trekken], het kan evenmin
zich alléén – op zijn eentje – redden” .7

De belofte of liefdevolle toezegging van de vergeving
kondigt geen simpele toekomst aan waarin het gewicht van
de schuld gecounterd wordt door een of andere ontlading,
zoals bijvoorbeeld het vergeten of het excuus. Ze kondigt
integendeel een toekomst aan waarin het heden – de
vastkluistering in de schuld – kan genieten van een herroeping,
letterlijk een ‘rappèl’. Hiermee is niet het gebruikelijke
herroepen bedoeld, waarbij men een vorige bekentenis weer
in twijfel trekt en zo het gedane wil ongedaan maken door
het te ontkennen. Hier betekent rappèl het gedane erkennen,
zonder er ook maar iets van af te doen. Toch laat men het
gedane kwaad niet onaangeroerd, men verzet zich tegen de
destructieve fataliteit die ervan uitgaat. De vergeving is de
vervulling van de hoop die verlangt naar het herstel van het
onherstelbare, de herroeping van het onherroepelijke. Hopen
is hopen voor nu, en niet voor morgen. De vergeving realiseert
deze hoop door nu het schuldige subject om te vormen tot een
uit zijn schuld verlost subject. Dit gebeurt precies door deze
schuld te erkennen maar er de schuldige niet voor eeuwig in
vast te kluisteren. In dit opzicht is de vergeving als bevrijding
de volstrekte antipode van de hel, die er wezenlijk in bestaat
de schuldige voor eeuwig en altijd in zijn schuld vast te zetten:
een onomkeerbare doem, die juist daardoor verdoemenis is.6
Of liever, de hel is de schuldige die zichzelf vastzet in zijn
schuld door niet te bekennen, waardoor hij elke vergeving

7
Vrij naar E. Levinas, Van het zijn naar het zijnde, Baarn, Ambo,
1988, pp. 95-99

6
Maatschappelijk is de vergeving de antipode van de ‘civiele
dood’ (cf. supra).
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Voorwaardelijk en onvoorwaardelijk
karakter van de vergeving
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anders – een zondebok, eventueel zelfs het slachtoffer – af te
wentelen.9
Daarom moet niet alleen het slachtoffer maar ook de dader een
helingsproces doormaken opdat vergeving zou mogelijk worden.
Concreet moet men erkennen dat men een ander mens kwaad
en onrecht heeft aangedaan, en dus ook aanvaarden dat dit
kwaad ‘vereffend’ wordt en dat het slachtoffer daar ‘recht’ op
heeft. De erkenning van de misstap als misstap en van het eigen
aandeel daarin moet zich ook voltrekken als spijt en berouw
over het aangedane kwaad, in het eerlijke emotionele besef
dat het slachtoffer (en zijn ‘omstaanders’) wellicht onherstelba
re schade is aangedaan. Als een dader het berokkende kwaad
onbewogen en onberoerd erkent en bekent, is er veel kans dat
de daad niet echt erkend en bekend wordt, dat de misstap niet
echt als misstap aanzien wordt, wat uiteraard vergeving onmoge
lijk, of liever betekenisloos maakt.

Hiermee is nog niet alles gezegd over het specifiek karakter
van de vergeving. Ze vertoont immers een paradoxaal –
schijnbaar tegensprekelijk – karakter, en wel zo dat ze tegelijk
voorwaardelijk én onvoorwaardelijk is.
Geen vergeving zonder bekentenis en ommekeer
Er is vooreerst het inzicht dat vergeving aan condities gebonden
is. Er is immers een onmisbare voorwaarde opdat de vergeving
zich aan de dader zou kunnen voltrekken. De dader moet
namelijk bekennen en op een authentieke, tastbare en voelbare
wijze erkennen wat hij het slachtoffer (en ook zijn naast- of
nabestaanden) heeft aangedaan. Aan deze bekentenis zit zowel
een innerlijke als een uiterlijke kant vast. De innerlijke kant
betreft de manier waarop de schuldige voor zichzelf toegeeft
dat hij een misstap begaan heeft en daardoor andere(n) reëel en
ingrijpend leed berokkend heeft. Dit bekennen is allesbehalve
gemakkelijk vermits allerlei verdedigingsmechanismen de kop
opsteken, waardoor men voor zichzelf de begane fout probeert
te verdoezelen.8 Of als men het berokkende kwaad zelf niet kan
ontkennen, probeert men het voor zichzelf te rechtvaardigen of
minstens een aanvaardbaar gezicht te geven, bijvoorbeeld door
het te bestempelen als het ‘onvermijdelijke minste kwaad’.

Daarenboven wordt het berouw pas effectief als de dader
bereid is de aangerichte schade, indien mogelijk, te herstellen.
Zeker moet hij bereid zijn en beloven de begane misstap in de
toekomst niet meer te begaan. Het berouw en de belofte van
herstel en ommekeer monden bij de dader uit in het verlangen
naar vergeving vanwege het slachtoffer. Dit verlangen wordt
echter pas effectief als het zich uitdrukt in de bekentenis en
de vraag om vergeving, tot het slachtoffer gericht. Door deze
performatieve spreekdaad, die de dader noch het slachtoffer
onberoerd laat maar hen onwillekeurig verandert door hen in
een nieuwe situatie te stellen, ontstaat bij de dader een openheid
naar de ander toe, waarop de dader vanwege het slachtoffer als
antwoord ook een welwillende openheid kan verwachten.

Bekentenis begint dus niet met de uiterlijke act van uitspreken,
maar met de innerlijke act van erkenning. Dan pas krijgt de
uiterlijke, verbale bekentenis zin en draagkracht. Deze effectief
uitgesproken bekentenis is echter even onmisbaar als de
innerlijke bekentenis. Als de dader de misstap alleen innerlijk
erkent en niet openlijk toegeeft, dan kan er geen vergeving
plaatsgrijpen. In dit opzicht is de taaldaad van de bekentenis
de voorwaarde voor de werking van de vergeving als relatio
neel gebeuren. Alleen wanneer de dader zijn misstap tegenover
het slachtoffer erkent, kan het slachtoffer zijn verlangen om
te vergeven werkdadig maken. Deze tweede, uitwendige
bekentenis is echter niet minder moeilijk dan de eerste, innerlijke
bekentenis. Zo’n bekentenis kan heel wat energie en tijd kosten.
Precies daarom staat de dader voor de verleiding om voor zijn
kwaad te vluchten, onder meer door het goed te praten, te
verdoezelen of te ridiculiseren, te verontschuldigen of op iemand

De bekentenis en de inzet voor herstel zijn echter nog niet
voldoende. De zuivering die in de vergeving begonnen is, moet
verder doorgezet worden op een actieve wijze, namelijk door
een andere levensstijl. We mogen immers niet vergeten dat
kwaad bedrijven niet alleen een slechte uitwerking heeft maar
dat het ook in de persoon zelf binnendringt en de dader tot in
zijn wezen verontreinigt, in die zin dat het ook de mentaliteit
en manier van leven aantast. Voor de vergeving volstaan de
bekentenis en de wil om met het kwaad-doen te stoppen en de
gevolgen van het begane kwaad zoveel mogelijk te herstellen,
zoals hierboven reeds bleek. Maar daarmee is nog geen nieuwe
levensstijl ingesteld, zodat men in de toekomst niet meer hervalt
in de vroegere misstappen. Zoals uit het kwaad-doen gemakke
lijk de neiging voortvloeit om opnieuw dezelfde fouten te maken
of nog erger kwaad te begaan – een escalatie die uitmondt in
gewoonte of verslaving – zo moet na bekering en bekentenis
nog gewerkt worden aan de afbouw van de verworven
verkeerde levensstijl of ‘slechte gewoonten’ en ondeugden. Het
is niet omdat men zich bekeert en zijn fouten bekent, dat men al
reëel een ander mens geworden is. Daarom moet de ommekeer
van de schuldige méér omvatten dan een eerlijk inzicht en
erkennen van het begane kwaad. Dit méér bestaat precies in de
inzet om van levensstijl te veranderen. Want alleen zo kan de in
de vergeving begonnen zuivering reëel worden en uitmonden in

8
Over de moeilijkheid om te bekennen, zegt Tutu het volgende:
“Bekennen is nooit gemakkelijk. We weten allemaal hoe moeilijk het voor
de meesten van ons is om toe te geven dat we verkeerd gedaan hebben.
Misschien is niets ter wereld zo moeilijk – in bijna elke taal zijn de moeilijkste
woorden: ‘Het spijt me’. Daarom is het niet verrassend dat degenen die van
gruwelijke daden beschuldigd worden en de gemeenschappen waaruit zij
afkomstig zijn – en voor wie zij dachten deze misdaden te plegen – bijna
altijd een uitweg zoeken om niet te hoeven toegeven dat ze inderdaad
in staat waren dergelijke daden te plegen. Ze kiezen voor ontkennen en
beweren dat dit of dat niet gebeurd is. Wanneer de bewijzen onweerlegbaar
zijn, nemen ze hun toevlucht tot gespeelde onwetendheid” (D.Tutu, Op. cit.,
pp. 257-258).

9
J. Monbourquette & I. d’Aspremont, Demander pardon sans
s’humilier, Ottawa-Paris, Novalis-Bayard, 2004.
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een andere, ‘goede’ of meer
menswaardige levensweg.
Deze doorgezette zuivering
is niet vanzelfsprekend
noch eenvoudig. Er moeten
belangrijke keuzen gemaakt
worden, zoals bijvoorbeeld
het mijden van bepaalde
contacten of gelegenheden
en soms zelfs het opbouwen
van een nieuw sociaal
milieu, verhuizen of een
andere job zoeken, en deze
keuzen hebben consequenties
waarvoor men kan terugschrikken. Er zal daarom vaak veel tijd
en inzet of ‘ascese’ nodig zijn om de nieuwe levensstijl waar te
maken. Daarenboven zal meestal de hulp van anderen, zowel
individueel als gemeenschappelijk, heel welkom zijn. Soms zal
zelfs therapeutische hulp of ‘geestelijke begeleiding’ onmisbaar
zijn.
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Ricoeur noemt het treffend een “logica van de overvloed die
de liefde onderscheidt van de logica van de wederkerigheid
in de rechtvaardigheid”.11 Dit impliceert natuurlijk ook dat de
vergeving evengoed niet als wel kan gegeven worden. Het
slachtoffer beschikt over de mogelijkheid om de gevraagde
vergeving nog niet te geven of zelfs gewoon te weigeren.
Het slachtoffer en niet de schuldige kan uitmaken wanneer
het ogenblik om te vergeven aangebroken is. Dit kan zelfs
aanleiding geven tot de niet denkbeeldige, pijnlijke situatie
waar het slachtoffer niet kan, of sterker nog niet wil ingaan op
de bekentenis van de dader. Dit is des te pijnlijker als blijkt dat
de dader tot oprecht inzicht en berouw gekomen is en zelfs
zijn spijt heeft betuigd. De gratuïteit van de vergeving houdt
met andere woorden tevens een grens in, die wij niet kunnen
omzeilen. De vergeving is en blijft een precaire onderneming,
waarvan het niet op voorhand zeker is dat ze lukt. Vergeving
heeft iets ongewis en onzekers, want noch de dader noch het
slachtoffer hebben ze ooit helemaal in de hand. De gratuïteit
van de vergeving is tegelijk haar kwetsbaarheid, waaruit tevens
haar verrassend karakter blijkt. De dader kan alleen maar hopen
op vergeving, zonder er ook maar enig recht op te hebben. Dit
openbaart precies hoe kostbaar en groots de vergeving wel is.12

Vergeving als uitdrukking van gratuïteit en mededogen
De vergeving overschrijdt duidelijk de bekentenis en de
uiting van spijt en berouw, vermits ze als gave precies een
onvoorwaardelijk karakter vertoont. Ze kan pas werken als
de dader bekent en spijt betoont; ze is gebonden aan de
voorwaarde van de belijdenis, zoals we hierboven zagen.
Anderzijds behoort ze helemaal tot de orde van de gratuïteit,
en is ze als zodanig een sterke vorm van mededogen. Ze kan
niet door de bekentenis afgedwongen of opgeëist worden.
Maar ze wacht evenmin op de bekentenis om haar gave aan
te bieden. Ze gaat terug op de houding van vergevingsge
zindheid, die een edelmoedige bereidheid van hart en geest
uitdrukt. Ze is het toppunt van liefde, die zichzelf zomaar gratis
voor niets wil schenken aan iedereen. Alleen als de vergeving
onvoorwaardelijk is, is ze werkelijk in de volle zin van het
woord vergeving. In een merkwaardig interview heeft de
bekende Franse filosoof Jacques Derrida dit onvoorwaar
delijk karakter van de vergeving op een extreme, zelfs provo
cerende wijze beargumenteerd en verdedigd. Voor hem moet
de vergeving uitzonderlijk en buitensporig blijven, sterker dan
het onmogelijke, buiten de proportie van het ‘do ut des’. De
vergeving behoort tot de orde van het irrationele, of liever
het ‘trans-rationele’: de vergeving is gek en moet zich daarom
volstrekt lucide wagen in de nacht van het onbegrijpelijke.10

11
P. Ricoeur, Mémoire, oubli, pardon, in : A. Houziaux (red.), La
religion, les maux, les vices, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, p.
198.
12
Op deze verheffing van de vergeving tot in het sublieme kwam
een scherpe reactie van Edgar Morin, een andere bekende Franse filosoof:
E. Morin, Pardonner, c’est résister à la cruauté du monde, in: Le Monde des
Débats, 2000, nr. 2, februari, p. 24-26. Volgens hem kan de buitensporige
gratuïteit van de vergeving enkel onder mensen werkzaam zijn als we haar
niet isoleren van haar psychologische, culturele, historische en ethische
context (wat ook een opzet is van dit dossier). Daarom vergelijkt en verbindt
hij de vergeving met grootmoedigheid, amnestie en de poging tot begrip van
de dader, alsook met intolerantie ten opzichte van het kwaad, met vergelding,
straf en herstel, en last but not least met de grenzen aan de vergeving,
namelijk het onvergeeflijke als absolute grens. Deze contextualisering van
de vergeving en dus de beklemtoning van haar voorwaardelijk karakter,
doet ons inziens echter niets af van haar tegelijk onvoorwaardelijk en alles
overstijgend, onbaatzuchtig en asymmetrisch karakter, waardoor ze alle
berekening en utilitaire wederkerigheid principieel te boven gaat. Morin
verwijst trouwens op het einde van zijn bijdrage naar een uitspraak van de
Frans-Joodse denker Jankélévitch, die nochtans hardnekkig heeft blijven
vasthouden aan het idee van onvergeeflijk kwaad: “mais il y a aussi l’infini
du pardon” (“er is ook de oneindigheid van de vergeving”), in die zin dat de
vergeving ‘tot-in-het-oneindige’ reikt, waardoor ze een uitstraling wordt van
de Oneindige.

Ze kan geen resultaat zijn van onderhandeling en overleg,
van geven en nemen, van strikte, berekenbare en beheersbare
wederkerigheid. Van de kant van het slachtoffer kan ze
alleen gratis voor niets gegeven worden. En van de kant van
de schuldige kan ze alleen gevraagd en niet afgedwongen
worden, ook niet ethisch ‘geëist’ of ‘verplicht’ worden. Paul
10
J. Derrida, Le siècle et le pardon, in: Le Monde des Débats,
1999, nr. 9, december, pp. 10-17.

10

KOERIER dossier

2013/1

voor de waarheid en werkelijkheid van zijn toezegging. De
belofte is een uitwendige spreekdaad, die letterlijk naar mij ‘toekomt’ en mij zo uit de onrust en twijfel van het heden naar de
toekomst vooruittrekt dat ik er mij durf aan toevertrouwen. Op
deze manier krijgt mijn bestaan continuïteit en duurzaamheid,
waardoor ik ook de sprong buiten mezelf kan wagen om mij
naar voren toe te engageren. Toegepast op de vergeving betekent
dit dat de schuldige het mag en kan wagen om zich vanuit zijn
schuld boven zichzelf te verheffen en deze schuld – doorheen
bekentenis en spijtbetuiging – voor het gelaat van de ander te
brengen, die vanuit zijn belofte van vergeving niet alleen voor de
schuldige openstaat maar ook met zijn hele zijn – zijn ‘ziel’ en
‘lijf’ –garant staat voor wat hij belooft.

Als gratuite gave maakt de vergeving ook de bekentenis
mogelijk, of minstens gemakkelijker, en wel zonder ze te kunnen
opeisen, want dan zou vergeving een allesbehalve bevrijdende
machtsuitoefening zijn. Enkel degene die mag verwachten dat
hem of haar zal vergeven worden, is in staat om te bekennen,
en dat niet alleen verbaal en formeel maar van harte en door
leefd. Als de dader op voorhand weet dat er geen kans op
mededogen en vergeving vanwege het slachtoffer bestaat, zal
hij er alles aan doen om het berokkende kwaad in zelfbedrog
te verdoezelen, goed te praten of te rechtvaardigen. Het is
helemaal niet abnormaal dat de dader niet wil of durft om verge
ving te vragen, onder meer omdat hij bang is terecht te komen
in een afhankelijke positie ten opzichte van het slachtoffer (wat
reëel mogelijk is), en vooral omdat hij bang is voor het risico dat
de vergeving geweigerd wordt. Alleen de onvoorwaardelijke,
tegelijk behoedzaam en bescheiden maar eerlijk aangeboden
gave van de vergeving door het slachtoffer opent perspectieven
voor de dader.

Het is opvallend hoe in de Bijbelse traditie, naast het
voorwaardelijk karakter van de vergeving, bijzonder ook
het onvoorwaardelijk karakter van de vergeving in het licht
wordt gesteld als een vorm van ‘goddelijke extravagantie’,
die op haar beurt ruimte schept voor menselijke vergeving.
Zowel in het Eerste als in het Tweede Testament wordt
God geopenbaard als de Barmhartige bij uitstek, die altijd
weer spijt krijgt over aangezegd onheil en een grenzeloze
barmhartigheid tentoonspreidt, niet alleen na begane
zonde en schuld, maar ook als een belofte ‘die alles
nieuw zal maken’ - een belofte die als een paal boven
water staat, als een rots in de branding, want God zelf is
“een beschuttende rots” (Ps 18,3), “een oninneembare
rots, een vesting op rotsgrond” (Ps 31,3.4), kortom een
veilige toevlucht, maar ook een onwrikbaar fundament,
“Hij is de rots, een God van trouw” (Dt 32,4). Ook bij
Jezus is het duidelijk dat de oproep om onvoorwaarde
lijk en gratuit vergevingsgezind te zijn, direct geworteld
staat in Gods vergevingsgezindheid: “Weest barmhartig
zoals uw hemelse Vader barmhartig is’ (Lc 6,36), “die zijn
zon laat opgaan over slechten en goeden” (Mt 5,45). We
worden geroepen Gods liefde na te volgen, zoals in het
Onze Vader wordt gebeden: “vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren” (Mt 6,12).
Maar deze navolging van het goddelijk voorbeeld is enkel
mogelijk als God mensen door de genade van zijn liefde
daartoe in staat stelt, al zullen zij in deze navolging als
eindige en zondige wezens altijd beneden de maat blijven
- zonder dat ze door deze schuld verpletterd worden (de
christen heeft steeds iets van een ‘blijmoedige zondaar’).13

In dit opzicht is de vergeving verwant met de belofte, of liever
biedt ze zich aan als een heel eigen vorm van belofte, waardoor
ze een tweede, andere verhouding tot de tijd instelt dan degene
die we hierboven geduid hebben. Enerzijds zagen we hoe de
vergeving het fataal en onomkeerbaar karakter van het handelen
ontknoopt door de mens uit de vastkluistering aan zijn verleden
te verlossen. Op deze manier stelt de vergeving een breuk,
een discontinuïteit in de tijd in. Anderzijds stelt de vergeving
als toezegging en belofte duurzaamheid en betrouwbaarheid
in, en dit ondanks alle onvoorspelbaarheid van de tijd en de
toekomst. Als aanbod vanwege het slachtoffer weet de schuldige
dat er nog toekomst is, dat alles over zijn leven nog niet is
gezegd en gedaan, en tegelijkertijd dat hij vertrouwen mag
koesteren omtrent die toekomst. Elke belofte is een poging om
een antwoord te vinden op de onzekerheid van het menselijk
bestaan. En deze onzekerheid blijkt uit de wispelturigheid van
het eigen menselijk hart, met zijn duistere kanten, waardoor ik
nooit absoluut zeker kan garanderen wie ik morgen zal zijn.
De onzekerheid van de tijd, waarin ik leef, komt echter niet
alleen voort uit de ‘grondeloze duisternis’ van mijn subjectiviteit,
maar ook uit de onvoorspelbaarheid van de anderen. Het is
immers onmogelijk om te voorzien hoe mensen morgen zullen
handelen, en dit niet alleen omdat ze eindig en kwetsbaar
zijn, maar ook omdat ze vrije wezens zijn die andere keuzen
kunnen maken, zoals ook ik trouwens. We kunnen met andere
woorden nooit helemaal bouwen op onszelf en de anderen. Er
is zoveel dat ons voortdurend ontsnapt dat onze toekomst lijkt
op een lot uit de loterij. Welnu, de betekenis van de belofte
bestaat er precies in deze dubbele duisternis – van mezelf en de
anderen – te counteren en een eiland van stabiliteit in te stellen
in een zee van mogelijkheden die nog alle richtingen uitkun
nen. Op deze manier wordt de toekomst reeds in het heden
binnengebracht, zodat er een band ontstaat tussen vandaag en
morgen. Dit heeft ook te maken met het verschil tussen hoop
en belofte. Terwijl hoop uit het verlangen van de mens ontstaat
en dus nooit ten volle te vertrouwen is, wat meebrengt dat
hoop altijd ook getekend is door onzekerheid en wanhoop,
wordt de belofte door iemand anders toegesproken. En precies
door het uitspreken van deze belofte staat deze ander borg

13
Voor verdere uitdieping van de religieuze dynamiek van de
vergeving, zie: F. de Lange, C. Houtman, A.J. Jelsma, H.C. van der Sar (reds.),
Ruimte voor vergeving, Kampen, Kok, 1998. Zie vooral de bijdragen van
Houtman (pp. 31-44), den Heyer (pp. 45-55), Lietaert Peerbolt (pp. 57-70),
de Lange (pp. 85-101), Neven (pp. 103-114), Werkman (pp. 159-170).
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terugdeinst. Want door je opnieuw aan die ander te moeten
toevertrouwen, ben je bang dat je weer door zijn of haar
indiscretie zult gekwetst worden. In het collectieve bewustzijn
legt men vaak spontaan een evident verband tussen vergeving
en verzoening. Men ziet beide als twee kanten van één en
dezelfde medaille, onlosmakelijk met elkaar verbonden, in
de overtuiging dat vergeving onvolledig is zonder verzoening.
Maar precies wanneer men de verzoening stelt als de waarde
en de norm voor een authentieke vergeving, moet men
niet verbaasd staan dat mensen zullen blijven weigeren te
vergeven.

Hiermee is echter nog niet het laatste woord gezegd over
vergeving. In een laatste beweging willen we nog blijven
stilstaan bij het onderscheid èn het verband tussen vergeving
en verzoening. Het is belangrijk er aandacht aan te besteden,
onder meer omwille van een veel voorkomend misverstand.
Vergeving en verzoening niet verwarren

Daarom is het belangrijk beide goed te onderscheiden, zeker
op menselijk vlak, om precies deze impasse te doorbreken.14
Waarschijnlijk kan men stellen dat de verzoening het
uiteindelijke doel is van de vergeving, maar dan moet men
toch wel voorzichting zijn en erop wijzen dat de verzoening
niet noodzakelijkerwijze moét volgen uit de vergeving opdat
deze werkzaam zou zijn. Daarom kunnen we beter stellen dat
de vergeving de noodzakelijke voorwaarde is tot verzoening,
maar daarom nog geen voldoende voorwaarde. Er kan van
verzoening geen sprake zijn zonder vergeving, maar de
verzoening moet niet noodzakelijk volgen op de vergeving,
daar is méér voor nodig.

Dit misverstand bestaat erin dat men vaak volstrekt
vanzelfsprekend vergeving en verzoening als elkaars
synoniemen beschouwt. Deze identificatie levert echter, zowel
in de dagelijkse ervaring als in de begeleiding van mensen,
een ernstig probleem op dat vaak onvoldoende of helemaal
niet wordt onderkend. Wanneer wij zelf spontaan van de
vooronderstelling uitgaan of wanneer we gesuggereerd krijgen
dat vergeving en verzoening identiek zijn, kan dit precies
onze goede wil en gezindheid om een ander te vergeven die
ons gekrenkt, verloochend of onrechtmatig behandeld heeft,
blokkeren. Wanneer men denkt dat men zich zal moeten
verzoenen met degene aan wie men eerst het aangedane
kwaad vergeeft, kan er in het gemoed – tot in het lichaam
toe – een moeilijk te overwinnen weerstand ontstaan om te
vergeven. Men is bang dat men, na de vergeving, opnieuw
dezelfde kwellingen vanwege de ander zal te lijden krijgen.
Veronderstel, iemand heeft je vertrouwen geschonden en
vertelt iets uit je intimiteit voort dat ‘onder jullie’ moet blijven.
Wanneer je denkt dat je door te vergeven, je opnieuw met die
ander zult moeten verzoenen en dus hem weer vertrouwen
zult moeten schenken, kan het heel goed zijn dat je daarvoor

Verzoening als weg naar herstel van verbondenheid
Om deze stelling overtuigingskracht te geven, moeten
we eerst ophelderen wat we best kunnen verstaan onder
verzoening, om die dan te onderscheiden van vergeving zoals
hierboven geschetst. Bij verzoening gaat het erom elkaar
terug te vinden, elkaar terug te ontmoeten. Dit vooronderstelt
een voorafgaande band, lotsverbondenheid, intimiteit,
samenwerking, die door schuld, geweld, verwijdering,
misverstanden of onverschilligheid verminderde, verbroken
werd of zelfs omsloeg in argwaan, oppositie, vijandigheid.
Verzoening wil na de scheiding de vroegere eenheid, van
welke aard ook, herstellen. Het gaat dus niet alleen om de
herinnering aan de oorspronkelijke gemeenschappelijkheid
(retrospectief element), maar ook om de gezamenlijke roeping
14
Voor dit onderscheid zijn we schatplichtig aan: J. Monbourquette,
Integrale vergeving: Genezing, vergeving en verzoening, in: R. Burggraeve,
D. Pollefeyt, J. de Tavernier (reds.), Zand erover? Vereffenen, vergeven,
verzoenen, Leuven-Antwerpen, Davidsfonds-Pax Christi Vlaanderen,
2000, pp. 49-85, vooral p. 81: “Vergeving en verzoening liggen in elkaars
verlengde, zonder dat de verzoening uit de vergeving voortvloeit. Het
wezenlijke van de vergeving bestaat volgens mij in de innerlijke verzoening
met de agressor, wat impliceert dat men voor de ander het goede wil.
Deze innerlijke verzoening roept ook de uitwendige verzoening op, als die
tenminste mogelijk is. Deze laatste restrictie is belangrijk, omdat verzoening
inderdaad niet steeds mogelijk is. Ze is soms niet mogelijk op grond van
bepaalde feitelijke omstandigheden of op grond van inwendig onvermogen.
Sommige geestelijke schrijvers gaan er onwillekeurig van uit dat vergeving
en verzoening synoniemen zijn, wat niet correct is. Anderen suggereren te
snel dat verzoening het rechtstreekse gevolg van vergeving is, alsof beide
onafscheidelijk zijn. Deze identificatie sluit echter meer aan bij een magisch
denken dan een gezond psychisch inzicht….”.
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die hen naar de toekomst toe verbindt (prospectief element).
Daarenboven is er ook bij beiden de bewuste wil nodig om het
verleden van agressiviteit, bitterheid, argwaan te overschrijden
en de draad van het ‘verbond’ terug op te nemen.
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openspat in argwaan, vijandschap en agressie. Men staat voor
de moeilijke opgave de diepe kwetsuren, die de scheiding of
schending bij de ander tot in zijn ziel en vlees geslagen heeft,
ernstig te nemen, evenzeer als de eigen kwetsuren. En dit
doet pijn, waarvoor men gemakkelijk geneigd is op de vlucht
te slaan door het berokkende leed te minimaliseren of weg te
duwen. Er is echter geen luciditeit mogelijk zonder lijden.

Daarin kan en moet vergeving een belangrijke rol spelen,
maar ook andere elementen, zonder dewelke de vergeving
louter formeel of ineffectief zou blijven. Om verzoening te
bewerkstelligen moet men bereid zijn om eerlijk de oorzaken
en het escalerend proces van de breuk zelf onder ogen te zien
en daar met elkaar open – eventueel in aanwezigheid van een
derde, objectieve getuige – te spreken.

Tevens is het nodig dat men elkaar beter leert begrijpen. En dit
begrip kan enkel groeien als men de misverstanden, die men
wederzijds als een scherm tussen elkaar heeft opgetrokken,
opruimt. Concreet houdt dit in dat men wederzijds de
persoonlijke of collectieve oordelen, of liever de vooroordelen
en vijandsbeelden, die soms hardnekkig onderhuids blijven
voortwoekeren, probeert af te bouwen. Men mag daarbij niet
te naïef en voortvarend te werk gaan en doen alsof er in die
vooroordelen en vijandsbeelden ook geen fragmenten van
waarheid zouden steken, die men eerlijk moet leren erkennen,
zowel over zichzelf als over de ander. Vooroordelen en
vijandsbeelden zijn immers vaak verabsoluteringen van uit
hun verband gerukte partiële waarheden over elkaar. En om
patstellingen, die toenadering bemoeilijken, te doorbreken
is het nodig dat men het eigen ‘grote gelijk’ relativeert en
opgeeft, om in te zien dat de ander ook zijn gelijk heeft.15

Het evangelie leert ons hier een wijze les. Al te vaak
lezen christenen slechts dat éne fragment uit Matteüs,
waar Petrus Jezus vraagt: “Hoe vaak moet ik mijn broeder
vergeven, als hij iets tegen mij misdoet? Tot zeven
keer toe?” (waarbij zeven het getal van de ondeelbare
volmaaktheid is en dus betekent: ‘altijd’) – gevolgd door
het radicale appel tot volstrekt oneindige vergeving: “Niet
tot zeven keer toe, zeg ik u, maar tot zeventig maal zeven
maal toe” (oneindiger kan niet) (Mt 18,21-22). Lytta Basset
wijst er echter op hoe wij dit dubbelvers niet mogen
isoleren uit de context. De uitspraak over vergeving wordt
immers voorafgegaan door een voorstel om ruzies en
conflicten in de gemeenschap uit te spreken en eerlijk
te beslechten: “In het 18de hoofdstuk van Matteüs staat:
‘Als iemand van je broeders of zusters een fout heeft
gemaakt tegenover jou, ga dan onder vier ogen met haar
of hem praten en maak haar of hem een verwijt!’ Een
verwijt is nauw verwant met woede. Alleen is de woede
hier afgekoeld en kan je zeggen: ‘Kijk, dit is mijn verwijt.
Dit heb je me aangedaan, dit heeft me diep gekwetst en
dat wilde ik je zeggen, want dat is belangrijk voor onze
relatie. Doe ermee wat je wilt.’ Jezus zegt in Matteüs 18:
‘Als je broeder of zuster naar jouw verwijt luistert, heb je
hem gewonnen!’ Een verwijt kenbaar maken, kan je dus
tot een winnaar maken! De relatie wordt dan rijker.” (a.c.
p. 50). Dit appel tot eerlijk en vrijmoedig uitpraten (geen
zand erover: niets moet onder de mat geveegd worden),
gaat vooraf aan het appel tot vergeving! Het evangelie
gaat zelfs nog een stap verder door te stellen: “Als je broer
of zuster niet naar je luistert, neem dan nog een of twee
getuigen mee, opdat elke verklaring door twee of drie
getuigen wordt bevestigd. Maar als hij of zij naar hen
niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. Als hij of zij
zelfs naar de gemeente niet luistert, beschouw haar of
hem dan als een heiden en een tollenaar” (Mt 18,16-17).
Met de laatste zin worden, onverbloemd en zonder veel
terughoudendheid, ook de mogelijke en reële grenzen van
bepaalde verzoeningspogingen erkend.

Dit alles vraagt veel moed en inzet, want de weg naar
verzoening is geen gemakkelijke weg. Maar er is geen
nieuwe gezamenlijke toekomst, zonder dit verwerkings- en
ontmoetingsproces, ook al zal deze toekomst nooit meer
helemaal dezelfde zijn als tevoren.
Het vreemde geluk van de verzoening
Al blijft verzoening het verwachte en wenselijke gevolg van
de vergeving, we kunnen evenmin de situaties ontkennen
waarin verzoening in de praktijk onmogelijk blijkt. Als
men het slachtoffer is van krenking of onrecht door een
onbekende, iemand die onvindbaar of overleden is, hoe kan
men zich dan nog verzoenen? Het kan ook zijn dat in een
bestaande relatie de wonden die geslagen zijn, zo diep hebben
ingegrepen dat de affectieve mogelijkheden om de draad
van de verhouding weer op te pakken voorgoed kapot zijn
gemaakt. Of misschien heeft men ondertussen, in geval het
om een geschonden en verbroken intieme verhouding gaat,
een nieuwe relatie aangegaan, met nieuwe engagementen en
verantwoordelijkheden die men niet zomaar kan terugnemen.
De nieuwe situatie kan met andere woorden zo onomkeerbaar
zijn, dat herstel van de vorige relatie en dus verzoening niet
mogelijk zijn, zelfs zonder meer onrechtvaardig zouden
worden.
Men kan niet ontkennen dat er inderdaad situaties zijn
waar het niet goed zou zijn om van verzoening te spreken,
bijvoorbeeld in het geval van gewelddadige personen, die

En beiden moeten bereid zijn uit het verleden te leren, dit wil
zeggen het verleden niet te verdoezelen of te ‘verschonen’,
maar te erkennen. Verzoening gebouwd op vergetelheid van
het verleden is een schijnverzoening, die vroeg of laat weer

15
P. van Tongeren (red.), Is vergeving mogelijk? Over de mogelijkheid
en moeilijkheid van vergeving, vooral in verband met oorlogsmisdaden
(CEKUN Boekenreeks 7), Leende, Damon, 2000.
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telkens weer hervallen, of van de eeuwige manipulatoren
zonder scrupules. Verzoening is evenzeer uitgesloten wanneer
de ander zijn schuld niet wil toegeven, of erger nog een
onverbeterlijk en onverantwoordelijk iemand blijkt te zijn, die
telkens weer in hetzelfde kwaad hervalt. In deze situatie, zoals
trouwens ook in de vorige, is vergeving echter niet onmogelijk.
Vergeving is immers vooral een gesteldheid van hart en geest.
Men is bereid om te vergeven, dit wil zeggen de ander het
aangedane kwaad niet te blijven achternadragen, waardoor
men tegelijk in zichzelf de innerlijke vrede en vrijheid
terugvindt. Het is zelfs niet uitgesloten dat men – indien
mogelijk – deze vergevingsgezindheid reëel uitdrukt. Maar
daarom moet men nog niet bereid zijn om zich te verzoenen.
En zelfs indien men daartoe vanuit eigen hart zou bereid zijn,
kan het zijn dat men deze verzoening in feite ‘terughoudt’,
omdat men doorheen die verzoening méér kwaad dan goed
zou doen, niet alleen aan zichzelf maar ook aan anderen die
in de relatie op een of andere manier ‘verwikkeld’ waren. Het
kan een teken van bescheidenheid en niet-almacht zijn, als
men de grenzen aanvaardt die voorgoed gebroken relaties
kunnen stellen. Indien de vergeving onder de dwang van de
verzoening zou staan, zou men mensen tot een perverse vorm
van heldendom aanzetten, waardoor ze niet alleen zichzelf
zouden forceren maar zelfs vernietigen, precies door zich
– via de voltrokken verzoening – aan nieuwe beledigingen,
pesterijen, gewelddaden of onrechtvaardigheden bloot te
stellen.

2013/1

Zelfs indien de vergeving niet steeds in verzoening uitmondt,
noch moèt uitmonden, toch is ze niet minder weldadig voor
degenen die ze voltrekken op een authentieke manier. De
benadeligde partij zal zich vooreerst verzoenen met zichzelf.
Men zal zich niet meer beheerst, of zelfs geobsedeerd voelen
door gevoelens van wraak en wrok, die heel het innerlijk
leven en het relationeel en sociaal functioneren kunnen
vergallen, zoals we boven gezien hebben. Daarenboven
komt men ertoe degene die het kwaad of de kwetsuur
berokkend heeft niet meer in de voorheen terecht uitgesproken
veroordeling vast te zetten, maar opnieuw te zien als een
persoon die meer en ruimer is dan wat hij of zij gedaan
heeft. Daardoor kan men die ander ook weer als mens
benaderen, waardoor een herstelde relatie mogelijk wordt.
Men ontdekt dat in de verzoening niet enkel de belediger een
verantwoordelijkheid voor het mogelijk herstel heeft, maar ook
de beledigde. Deze staat voor de opgave de nieuwe relatie of
gemeenschappelijkheid zo te herzien dat men niet opnieuw
slachtoffer kan worden. Zo kan de verzoening een nieuwe
kans, een nieuwe toekomst creëren, zonder dat deze toekomst
de relatie vòòr de breuk zonder meer herhaalt. Verzoening
bindt mensen weer aan elkaar, zodat zij samen opnieuw de
weg van het leven, of liever van hun leven kunnen gaan. In
dit opzicht is de verzoening de voltooiing van de vergeving,
zonder dat de vergeving haar betekenis verliest als er geen
verzoening op de vergeving volgt.
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Tot slot: Zonder vergeving en verzoening is er werkelijk geen toekomst
Hoe kunnen we beter besluiten dan met enkele citaten over vergeving en verzoening van twee groten uit onze meer recente
mensengeschiedenis.
Eerst drie uitspraken over vergeving van Dag Hammerskjöld,
de Zweedse secretaris-generaal van de VN die op 		
17 september 1961 in Congo met het vliegtuig verongelukte.
Deze citaten komen uit zijn boek met aantekeningen:
“Merkstenen” (Orion – Desclée De Brouwer, 1972):

Vervolgens een drietal uitspraken over vergeving en verzoening
van Desmund Tutu, de Anglicaanse aartsbisschop die in ZuidAfrika na de omverwerping van de Apartheid de Commissie
voor Waarheid en Verzoening leidde, uit zijn relaas “Geen
toekomst zonder verzoening” (Amsterdam, De Bezige Bij, 1999):
“Vergeving en verzoening hebben niets te maken met
doen alsof de zaken anders zijn dan ze in werkelijkheid
zijn. Het is geen kwestie van elkaar op de schouder
kloppen en de ogen sluiten voor wat fout is. Werkelijke
verzoening brengt de afschuwelijkheid, de misdaad, de
vernedering, de waarheid aan het licht. Soms kan zij
dingen zelfs verergeren. Verzoening zoeken is een riskante
onderneming maar uiteindelijk de moeite waard, omdat
het afhandelen van de werkelijke situatie uiteindelijk
werkelijke genezing tot stand brengt” (p. 259).

“Vergeving is het antwoord op de kinderdroom, de droom
over het wonder, waardoor het beschadigde weer hersteld
wordt en het bevlekte weer rein is. In deze zin hebben
wij vergeving nodig en moeten wij vergeving schenken.
In onze Godservaring staat er niets tussen hem en ons in
de weg, is ons alles vergeven. Maar wij kunnen hem niet
ervaren, als wij toestaan dat er iets in de weg staat tussen
ons en de anderen” (p. 126).
“Vergeving doorbreekt de causale samenhang, omdat
degene die – uit liefde – ‘vergeving schenkt’, de
verantwoording voor de gevolgen van jouw daden op
zich neemt. Vergeving is daarom altijd een offer. De prijs
die je voor deze bevrijding van jezelf, door het offer van
een ander, te betalen hebt is deze, dat je zelf bereid bent
om anderen evenzó te bevrijden – ongeacht de inzet die
gevraagd wordt” (p. 193).

“In de daad van het vergeven spreken we vertrouwen uit
in de toekomst van een relatie en in het vermogen van
de dader om een nieuw begin te maken en een koers te
gaan varen die verschilt van de koers die bij het verkeerde
uitkwam. We zeggen hiermee dat er een kans is om een
nieuw begin te maken. (…) Omdat we niet onfeilbaar zijn,
omdat we vooral degenen die we liefhebben pijn doen,
hebben we altijd een proces van vergeving en verzoening
nodig om deze ongelukkige maar al te menselijke breuken
in relaties te herstellen” (pp. 261-262).

“Jezelf vergeving schenken? Nee, dat gaat niet: we moeten
vergeving krijgen. Maar we kunnen alleen in vergeving
geloven als wijzelf vergeving schenken” (p. 154).

“Verzoening is een langdurig proces, met vooruitgang
en terugslag. Het is niet iets dat van het ene moment
op het andere tot stand komt en ook zeker niet als een
direct uitvloeisel van een commissie [voor Waarheid
en Verzoening], hoe effectief ook. Verzoening moet
een streven en een project zijn waaraan allen hun
eigen bijdrage willen leveren – door de taal en
cultuur van anderen te leren, door de bereidheid tot
schadevergoeding, door te weigeren in stereotypen
te blijven denken (bijvoorbeeld door het maken van
racistische of andere grappen die een bepaalde groep
ridiculiseren), door een bijdrage te leveren aan een cultuur
van respect voor mensenrechten en te proberen toleranter
te zijn (zonder tolerantie voor intolerantie), door te werken
aan een meer inclusieve samenleving waarin de meesten,
zo niet allen, het gevoel hebben erbij te horen, insiders te
zijn, geen buitenstaanders of vreemdelingen die naar de
marges van de samenleving worden verwezen. Werken
voor verzoening betekent het willen realiseren van Gods
droom voor de mensheid, het bereiken van het besef
dat we inderdaad leden van één familie zijn, met elkaar
verbonden in een fijnzinnig netwerk van onderlinge
afhankelijkheid” (pp. 262-263).
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Twee handen, Vincent van Gogh
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Remorso de Judas, Jose Ferraz de Almeida Júnior
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Vergeven, Boris Chorikov
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Remords, Auguste Feyen-Perrin
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De verzoening van Jacob en Eesau (detail), Pieter Paul Rubens
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Versöhnung, Franz Marc
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