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Studie-avond Verzoening,  

Protestantse Gemeente Boxtel 

 4 en 18 maart 2009 

door drs. Werner van de Wouw, geestelijk verzorger en contextueel therapeut 

 

Voorstellen: 

In het dagelijks leven werk ik als hoofd geestelijke verzorging van het MMC. Daarnaast ben 

ik contextueel therapeut. Wie mensen zijn, wat zij doen en hoe zij dat doen beziet een 

contextueel geschoold werker vanuit relaties. Het thema Verzoening zal ik ook vanuit deze 

context benaderen. 

Eerst wil ik in het kort enkele belangrijke contextuele begrippen uitleggen. Dat is 

noodzakelijk om vervolgens drie belangrijke begrippen te bespreken: exonereren, vergeven en 

verzoenen. 

 

Deel 1: contextuele begrippen 

 

1.1.Balans van geven en ontvangen 

Op papier: genogram: kind (broer- zus), ouders, grootouders/ partner – eigen kinderen 

Weegschaal: Balans van geven en ontvangen 

Door geboorte: ouder geeft het kind het leven – kind staat in de schuld 

Vervolgens geven ouders: veiligheid, dagelijkse levensbehoeften, liefde, geborgenheid 

Kind geven op hun beurt: aanhankelijkheid, liefde, vertrouwen, troost misschien 

Als het kind volwassen wordt en de ouders ouder, draaien de zorgrollen om. 

. 

In een relatie hebben mensen verplichtingen naar elkaar in de vorm van wederzijdse zorg en 

verantwoordelijkheid. Als je zorg verleent, de ander aandacht geeft en je 

verantwoordelijkheid neemt, bouw je verdiensten op. 

Het maakt niet uit of een ander dat ziet en waardeert: als jij je verplichtingen nakomt geeft dit 

verdienste. 

We spreken van een balans als er over langere termijn gezien er een zeker evenwicht is tussen 

wederzijdse verplichtingen en verdiensten, tussen geven en ontvangen.  

 

Kinderen hebben een recht om te geven en daarin leren zij verantwoordelijkheid op zich te 

nemen en bouwen ze verdiensten op. 

Ouders op hun beurt dienen niet alleen aan hun kinderen te geven, maar moeten ook 

openstaan om te ontvangen wat hun kinderen geven. Ouders hebben het daar nog wel eens 

moeilijk mee. 

Voorbeeld blz. 30. 

De oude mevrouw Jans is 50 jaar weduwe geweest en heeft haar 3 dochters vrijwel 

alleen en met grote offers opgevoed. Ze is nu in de 90 en moet een beroep doen op 

haar inmiddels zelf bejaarde dochters om wisselend voor haar te zorgen. De 

dochters moeten er veel voor over hebben, ze wonen niet bij de deur, maar andere 

zorg weigert moeder. Moeder heeft veel geïnvesteerd, is tot het uiterste gegaan in het 

alleen opvoeden van haar kinderen,Zij heeft veel krediet verworven. De dochters 

beantwoorden die inzet door ook tot de grens te gaan. Ze betalen terug. Deze 

vrouwen weten wat zij elkaar waard zijn. Naar de mate van het haalbare hebben zij 
elkaar genoegdoening verschaft. Een mooie balans. 

 

Iedere mens heeft belangen en wenst dat anderen rekening houden met die belangen. 
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In het geven moet er altijd een balans zijn tussen de eigen belangen en die van de ander. Men 

spreekt in dat verband van passend geven. 

Het geven mag niet tekort doen aan de eigen belangen in het leven. Teveel geven leidt vaak 

tot een onvermogen om te kunnen ontvangen. 

 

1.2. Destructief recht – roulerende rekening – (de)legaat 

Soms zijn ouders –om welke reden dan ook- niet in staat om zorg te geven waar een kind 

recht op heeft. Kinderen hebben dan een tekort opgelopen. Ze hebben iets tegoed, waar ze 

recht op hebben. Dat recht blijft bestaan –soms een leven lang- om alsnog te ontvangen wat 

niet gegeven is. 

De kans is groot dat een kind alsnog dat tegoed gaat opeisen, meestal bij anderen: bv. eigen 

partner of eigen kinderen of in de vorm van agressie op onschuldige anonieme derden.  

Het wordt dus verhaald op mensen die er niets mee te maken hebben. Betrokkene heeft zelf 

vaak niet in de gaten welk onrecht hij daarmee anderen aandoet. Dit noemen we destructief 

recht. Het recht om alsnog te ontvangen, wordt op destructieve wijze bij anderen opgeëist. 

Daarmee wordt de ouder –die niet gegeven heeft-  uit loyaliteit beschermd. Want op hen durft 

men het niet te verhalen of –als zij gestorven zijn- kan het niet meer verhaald worden. 

Wat zij dus in hun eigen geschiedenis tekort gekomen zijn of waar hen onrecht is aangedaan 

wordt op onschuldigen verhaald en daardoor veroorzaken zij zelf nieuw onrecht. Dat noemen 

we de roulerende rekening. Het slachtoffer wordt op zijn beurt  zelf dader van onrecht.  

En zo gaat het onrecht dus door van de ene op de andere generatie. 

Vaak zie je partner en vooral kinderen spontaan geven wat de andere partner of ouder tekort is 

gekomen. Kinderen zijn bij uitstek geschikt om een roulerende rekening te vereffenen. Zij zijn 

van nature bereid om heel ver te gaan om in de relatie met hun de ouder te investeren. 

Destructief recht kan niet verdwijnen; maar mensen kunnen er wel voor kiezen om er niet 

langer op de leunen. Bijvoorbeeld als je mensen hoort zeggen, dat zij hun kinderen niet zullen 

onthouden wat zij zelf gemist hebben. Dan hebben zij van destructief recht een legaat 

gemaakt. Zij hebben er een positieve wending aan gegeven, die hun eigen belangen dient. 

 

1.3. (de)legaat 

Ouders hebben verwachtingen jegens hun kinderen. 

Als ouders in hun verwachtingen jegens hun kind onvoldoende rekening houden met hun 

belangen en hun toekomst, noemen we dit een delegaat. Vaak is de drijfveer van ouders: 

datgene wat zij zelf tekort gekomen zijn in hun geschiedenis. Bv. wat ik niet heb kunnen 

bereiken verwacht ik van mijn kind. 

Als kinderen niet kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen die ouders aan hen stellen, 

kunnen zij zich schuldig gaan voelen. Het werkt destructief en het kind kan zich niet 

ontplooiien. 

Als het een kind lukt zo’n delegaat (verwachting) een zodanige wending te geven dat hij 

daarmee zijn eigen belangen en die van zijn (toekomstige) kinderen behartigt, spreken we 

over een legaat. 

Trees is 25 en heeft een goede baan. Ze heeft een goed contact met haar moeder. Ze 

gaat trouwen. Er komen kinderen, maar ze wil buitenshuis iets blijven doen. Als het 

werk uitbreidt komt er een oppas. De verhouding moeder-dochter wordt slechter. Ze 

begrijpt absoluut niet dat haar dochter zo nodig nog moet werken met 2 kinderen. 

‘Verdient Piet dan niet genoeg?”, vraagt zij verwijtend 

Dat zij zich feitelijk miskend voelt  in haar eigen moederschap blijkt wel uit de 

vraag:.“Heb ik het dan vroeger niet goed gedaan?”, vraagt moeder. Zeker verdient 
zij erkenning voor alles wat zij als moeder heeft betekend, dat mag zij best eens 

horen. Maar de dochter richt haar leven nu zelfstandig in. Is dat niet het beste 
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bewijs dat zij veel heeft meegekregen en daar veel mee doet? Aan de wederzijdse 

relatie van geven en ontvangen moet een nieuwe inhoud worden gegeven, die recht 
doet aan de leeftijd van de volwassen dochter. 

 

 

1.4. Parentificatie – loyaliteit 

Een kind heeft een natuurlijk vermogen om te geven. 

Het komt nog al eens voor dat een kind meer geeft dan goed voor hem is. Bijvoorbeeld omdat 

een van de ouders ziek is en het de verantwoordelijkheid van een van de ouders overneemt. 

We noemen dat parentificatie. Als dat niet té lang duurt –en het kind weer kind mag zijn- én 

als die zorg van het kind gezien en gewaardeerd wordt, is dat niet zo erg. Integendeel het kind 

ontwikkelt dan zijn vermogen om verantwoordelijkheid op zich te nemen en er ontstaat zo een 

gevoel van eigenwaarde. 

Maar als de inzet van het kind niet gezien wordt, laat staan gewaardeerd, gaat het kind nog 

meer zijn best doen. Het ervaart dat als: ik doe het nooit goed, of het is mijn schuld. En als het 

kind geëxploiteerd wordt ten koste van zijn eigen ontwikkeling dan werkt dat destructief. 

 

De basis, de drijfveer voor verticale relaties (grootouders-ouders-kinderen) is loyaliteit. 

Kinderen zijn loyaal aan hun ouders omdat zij van hen het leven ontvangen hebben. 

Verticale relaties zijn onverbreekbaar, ook al neemt men afstand van elkaar. Als die loyaliteit 

wordt verbroken of ontkend, heeft dat schadelijke gevolgen. 

Mevr. de Korte had het contact met haar familie al jaren geleden verbroken. Zij was 

door haar alcoholverslaafde vader langdurig en grof mishandeld. Het opbouwen 

van een eigen leven was met veel vallen en opstaan gelukt. Toen vader plotseling 

stierf had niemand haar op de begrafenis verwacht. Maar ze ging, boos, op het 

haatdragende af, maar wel uit loyaliteit. “Hij was per slot van rekening mijn vader”.  
 

 

Als loyaliteit niet bovengronds kan –denk maar aan gescheiden ouders, waarvan de ene ouder 

het contact van het kind met de andere ouder verbiedt of die ouder zwart maakt- gaat het 

ondergronds. Het kind kan dingen gaan doen, die op een of andere manier met die andere 

ouder te maken hebben. 

Het kind komt dan in een gespleten loyaliteit: het kan niet goed kiezen tussen de ouders 

zonder een schuldgevoel op te lopen. 

Dat heeft altijd ernstige gevolgen voor het kind, maar uiteindelijk ook voor de relatie van het 

kind naar beide ouders. 

Soms kunnen ouders hun kinderen als dysloyaal ervaren: ze leven in een homofiele relatie, 

zijn werkende moeder, nemen het bedrijf van vader niet over, studeren niet zoals zijzelf 

hebben gedaan, vernoemen de kleinkinderen niet. Hoewel het zo gevoeld wordt, hoeft het 

geen dysloyaal gedrag te zijn. Dingen anders doen is niet hetzelfde als dysloyaal zijn.  

 

 

1.5. Betrouwbaarheid en rechtvaardigheid 

De loyaliteit die er bestaat tussen gekozen relaties (de partner) noemt men horizontale 

loyaliteit. 

Tussen kinderen en ouders IS er loyaliteit (is met het leven gegeven), tussen partner moet dat 

worden opgebouwd. 

Door zorg te hebben voor een ander en je verantwoordelijkheid te nemen, bouwt iemand 

verdiensten op en groeit loyaliteit 

Iedere mens heeft belangen en wenst dat anderen rekening houden met die belangen. 
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Als wederzijdse belangen gedurende langere tijd behartigd worden, dan is er sprake van 

betrouwbaarheid. 

Als dat niet gebeurt is er sprake van onrechtvaardigheid. Dat kan de oorzaak zijn van een 

breuk. 

Soms zie je conflicten tussen de verticale loyaliteit (je ouders of je kinderen) en de horizontale 

(je partner). Op den lange duur zal de kans groot zijn dat de verticale loyaliteit het wint, 

omdat die te maken heeft met je bestaan(sgrond). Het welslagen van je horizontale loyaliteit is 

afhankelijk van de mate waarin deze door de verticale wordt gedragen. Het welslagen van een 

relatie met een partner is dus in belangrijke mate daarvan afhankelijk 

 

Deel 2: vergeven – exonereren - verzoenen 

 

2.1. Inleiding 

 

Ik wil beginnen met een voorbeeld om U te laten zien hoe ingewikkeld het kan zijn als 

het om vergeven gaat. U kent ongetwijfeld het t.v.-Programma ‘het Familiediner’ van 
de E.O., waarin wordt geprobeerd familierelaties te herstellen door mensen met elkaar 

te verzoenen. 

Een tijdje terug probeerde een jongere zus haar oudste zus met hun enige broer te 

verzoenen. Ze hadden al jaren geen contact meer. Volgens de oudste zus omdat hij 

geen belangstelling had getoond toen zij oma geworden was. De broer kon zich niet 

voorstellen dat grootouder worden voor iemand zo belangrijk kan zijn. En al helemaal 

niet dat dit een reden voor een breuk kan worden. Toch wilde hij het contact met zijn 

oudste zus graag herstellen. Terwille daarvan sprak hij een excuus uit. Niet van harte: 

het werd hem met de camera’s in zijn nek eigenlijk in de mond gelegd. 
Ik had me in het begin van de uitzending erover verbaasd dat de broer en jongste zus 

over hun oudste zus spraken als ‘buitenbeentje”. Later werd mij duidelijk hoe 
betekenisvol dit was. De oudste zus vertelde hoe zij als jong meisje altijd in het café 

van haar ouders had moeten werken. Dat hoefden haar jongeren broer en zus niet. 

Daarom was zij een ‘buitenbeentje’ Haar jeugd was haar daardoor afgenomen. Ze had 
geen erkenning gekregen voor die inzet, noch van haar ouders, noch van broer en zus. 

Nu was er iets gebeurd wat zo belangrijk voor haar was, nl.’oma worden’. En weer 
kreeg zij die erkenning niet. Daar zat dus veel oud zeer. De oudste zus voelde zich 

tekort gedaan. Het excuus dat zij aan haar broer vroeg had eigenlijk daarop betrekken, 

maar dat werd helaas niet uitgesproken. Ik vroeg mij af of vergeving en verzoening 

wel echt konden plaats vinden als die oude rekeningen niet eerst vereffend werden. 

Voor de camera was het mooi dat broer en zus weer in elkaars armen vielen en de 

jongste zus was blij met haar verzoeningswerk. Maar ik was bang dat in zo’n situatie 
vergeving en verzoening erg kwetsbaar is. Het is wachten op een volgend incident 

voor weer nieuwe breuk, als er geen werk wordt gemaakt om eerst de oude wonden te 

helen. 

 

 

Drie begrippen staan centraal: 

Ontschuldigen of exonereren 

Vergeven 

Verzoenen 

 

Ontschuldigen of exonereren is een begrip uit het contextuele denken. 

Ik zal proberen het verschil met het begrip Vergeven duidelijk te maken. 
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Verzoenen kan het resultaat zijn van Vergeven en Ontschuldigen. 

Alle drie de begrippen hebben een relationele context. 

Sowieso hoop ik duidelijk te hebben gemaakt, dat alles wat we doen, hoe we ons gedragen, 

wie we zijn en wat we belangrijk vinden, een relationele basis, minstens een relationele 

component heeft. 

 

2.2. Exoneratie 

Dit is een begrip dat afkomstig is uit het contractrecht. 

Ik gebruik liever het moeilijke woord exonereren dan ontschuldigen, omdat dit laatste begrip 

téveel lijkt op verontschuldigen en dát is het zeker niet. 

Het begrip wordt vooral gebruikt in de relatie van (volwassen) kinderen naar hun 

(groot)ouders. 

Het heeft betrekking op situaties waarbij jou als (klein)kind iets is aangedaan of iets is 

onthouden, waar je als kind recht op had. Een opgelopen tekort dus. Bijvoorbeeld: het niet 

zien en waarderen van inzet van het kind, gebrek aan liefde, aan zorg, aan aandacht, 

verwaarlozing, agressie, uitbuiting, mishandeling, sexueel misbruik. 

Dat hoeft niet bewust gebeurd te zijn. 

We vertelden eerder, dat ouders soms –om welke reden dan ook- niet in staat zijn om die zorg 

te geven waar een kind recht op heeft. Dat onrecht kan allerlei vormen aannemen, met minder 

of meer gevolgen. Het kind heeft recht op liefde, bescherming, zorg, aandacht; bij de ouders is 

er sprake van een verplichting. Waar dat mankeert is er sprake van onrecht en dus van 

relationele schuld, ook al zijn er omstandigheden die er (mede) de oorzaak van zijn dat het 

kind niet gegeven kan worden, waar het recht op heeft. 

Als het kind volwassen wordt kan het zijn ouders exonereren.  

 

Exoneratie ‘is het proces waarin de last van de schuld bij iemand (de ouder) die wij tot dan 

toe schuld hebben gegeven, van de schouders wordt genomen’. 
De schuld wordt dus niet ongedaan gemaakt. Maar er verandert  wel iets in de relatie, zodat de 

schuld niet meer een last vormt. 

Exonereren zegt eerder iets van degene die exonereert  (het volwassen kind) en over de relatie 

dan dat het iets zegt over de feiten die zijn gebeurd en doet ook geen uitspraak over schuld 

Exoneratie is een volwassen hertaxatie van het feit dat de ouders tekort geschoten zijn en vaak 

zelf op hun beurt ook slachtoffer zijn geweest in hun jeugd. Als volwassen kind beoordeel je 

hun keuzen, hun inspanning en grenzen in het verleden. Dat wat iemand niet goed gedaan 

heeft wordt dus in een nieuw daglicht geplaatst. 

Het is niet alleen begrijpen, hoe het gekomen is dat de ouder zo gehandeld heeft (het 

waarom) door bv. het ontdekken van de tekorten die de ouders zelf hebben opgelopen; het 

gaat ook om engagement. D.w.z de wil om het verleden van de ouders, maar ook van jezelf 

onder ogen te zien in functie van de toekomst. Er ligt dus meer nadruk op de 

verantwoordelijkheid voor de toekomst dan op de schuldvraag. Ter wille van mijzelf en mijn 

kinderen probeer ik me te verplaatsen in de situatie van mijn ouders. 

Samengevat wanneer een kind de relatie met zijn vader of moeder niet meer laat bepalen door 

het onrecht dat het kind geleden heeft, dan maakt dit nieuwe kansen in de relatie mogelijk. Er 

worden openingen gemaakt in een vastgelopen situatie. De ouder blijft wel schuldig maar hij 

moet er niet meer voor boeten. Hij wordt bevrijdt van de last om terug te betalen voor het 

aangedane onrecht. Het is dus een herschikking op de balans van geven en ontvangen 

Dit exonereren is een vorm van loyaliteit jegens de ouders: door op zoek te gaan naar 

achtergronden geef je a.h.w. aan de ouders. 

Vanuit een sterke loyaliteitsband zie je, dat kinderen het vaak moeilijk vinden om hun woede 

over het onrecht dat hen is aangedaan tegenover de ouders zelf te uiten. Die woede wordt dan 
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vaak op anderen afgewenteld: op hun partner, op eigen kinderen. Dat kan bijdragen tot het 

ontstaan van de roulerende rekening. 

Als een kind zijn ouders exonereert toont hij zich loyaal naar zijn ouders en hoeft hij zijn 

loyaliteit niet langer meer onzichtbaar te laten blijken door het op anderen af te wentelen. 

Hierdoor wordt ook de woede gemilderd. 

Niet alleen het verleden van de ouders ziet men onder ogen, maar ook hun verdiensten. (bv. 

vader was niet alleen agressief naar ons, maar hij werkte ook hard voor zijn gezin). 

Een ander (bv een therapeut) kan helpen ook die verdiensten van de ouder te laten zien. Wat 

er ook gebeurd is, je ouders zijn geen monsters. Dat wil niet zeggen dat daarmee de daden 

moeten worden goed gepraat. Maar je krijgt oog voor wat er nog aan vertrouwen over is. 

Met het exonereren neemt het volwassen kind ook zijn eigen verantwoordelijk op. Niet langer 

wordt de schuld voor wat men zelf anderen aandoet op een ander (de ouder) afgewenteld, 

maar men neemt zelf verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag. Het slachtoffer wordt niet 

langer zelf dader. 

Anders gezegd: Ik word me bewust van het feit, dat ik net zo goed in staat ben tot wandaden, 

zoals mijn ouders- als ik –net als zij- blijf leunen op destructief recht. 

Daarmee wordt herhalingsgedrag (roulerende rekening) doorbroken. Dat is vooral in belang 

voor je eigen kinderen. Dat is de belangrijkste motivatie om dit proces aan te gaan. Men krijgt 

dus niet alleen meer zicht op de achtergronden van je ouders, maar ook op de achtergronden 

van je eigen gedrag. Daarmee kan men bewuster omgaan en dat voorkomt een ongewild 

herhalen van destructief gedrag. 

Zelfs al lukt het exonereren niet helemaal, de stappen die je zet maken de kans al kleiner dat 

anderen er voor moeten boeten. Dat geeft je verdiensten en draag bij aan meer zelfwaardering. 

 

Nagy zegt, dat er in het leven van een familie geen gebeurtenis is die meer een verbetering 

mogelijk maakt dan de stap van een volwassen kind om zijn ouders de exonereren, 

Als ouders overleden zijn kan exonereren toch nog mogelijk zijn. Als het kind met anderen 

(bv. familielieden) kan praten om informatie te verkrijgen over de context van de ouders. 

Maar van schuld bekennen of spijt tonen kan dan natuurlijk geen sprake meer zijn. Maar het 

kind en zijn nageslacht hebben er ook dan zeker belang bij. 

Exonereren kan niet worden afgedwongen of opgelegd. Het is een vrije keuze. Het lijden door 

het aangedaan onrecht moet echter wel serieus genomen worden en ook moet men het eigen 

destructief recht onder ogen durven zien. 

 

2.3. Vergeving 

Vergeving kan i.t.t. exoneratie op ook andere relaties dan de kind-(groot)ouder-relatie 

betrekking hebben. Ook hierbij gaat het erom dat de ander onrecht heeft aangedaan. Het 

begrip ‘vergeving’ kent i.t.t exoneratie een lange –vooral christelijke- traditie en veel 

interpretaties. Vergeving heeft dus een religieuze grondslag maar is op zich niet typisch 

christelijk te noemen 

In de christelijke traditie is vaak aangespoord om een ander té snel te vergeven en werd het 

vaak als een vanzelfsprekende eis gezien. Daarbij had men te weinig aandacht voor het proces 

en de tijd die vergeving nodig heeft. Ook werd vaak voorbijgegaan aan de terechte woede van 

het slachtoffer en aan het aspect van de straf (en dus van  gerechtigheid). Daarbij werd vaak te 

ongenuanceerd het beeld van God uit het NT, de liefdevolle vergevensgezinde God als een 

voorbeeld gesteld i.t.t. het beeld van God in het OT: de God van wraak en gerechtigheid. 

Vergeven kost tijd, vraagt om een proces, je moet je gevoelens serieus nemen en vergeven 

kun je alleen uit vrije wil. 

Ook bij vergeving wordt de dader ontheven van de last van de schuld. De schuld blijft bestaan 

en kan ook niet op iemand anders geschoven worden. 
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De dader blijft verantwoordelijk voor zijn daden, maar kan zich gaan richten op een 

vernieuwd leven, op mogelijkheden voor een vrije toekomst en daarin eigen 

verantwoordelijkheid op zich nemen. Niet de schuld maar de boete wordt kwijtgescholden en 

daarmee vermindert de straf: je hebt genoeg geboet. Als de last wordt weggenomen die de 

schuld op vooral psychisch vlak met zich meebrengt, bevrijdt dit ook het slachtoffer van wrok 

en haat. 

Vergeven is niet hetzelfde als vergeten. De herinnering aan de daad blijft noodzakelijk maar 

zonder haatgevoelens en zonder dat de dader als een duivel wordt herinnerd. Maar de 

herinnering krijgt wel een ander doel: de verantwoordelijkheid voor de toekomst op zich te 

nemen. 

Er bestaat het gevaar dat vergeving vanuit een zekere hoogmoed kan plaats vinden of daartoe 

kan leiden. Maar iemand kan een ander pas vergeven als hij zichzelf ook vergeven weet. 

M.a.w. vergeven heb je niet helemaal zelf in de hand. We beschikken niet helemaal uit 

onszelf alleen over de kracht om te vergeven: het is ook een gegeven geschenk, genade zo u 

wilt. 

Bij vergeven worden de rollen van slachtoffer en dader doorbroken. Waar dan niet kan, pint 

het slachtoffer zichzelf en de dader vast in een rol. Het eigen kwaad wordt niet gezien. Het 

verleden blijft het leven van het slachtoffer bepalen. Daarmee neemt de kans op een 

roulerende rekening (het verhalen op een ander) toe. 

Vergeving bevrijdt dus ook het slachtoffer en maakt hem onafhankelijker van de dader.  

Als er nog geen vergeving heeft kunnen plaats vinden, is er ook sprake van een zekere macht 

van het slachtoffer over de dader: hij staat bij het slachtoffer in de schuld en is van hem 

afhankelijk om van die last bevrijd te worden. Als de ander vooral uit grootmoedigheid 

vergeven zou worden, wordt die macht alleen maar groter. De motivatie voor vergeving dient 

vooral vanwege eigen welzijn te gebeuren. 

Vergeving staat straf niet in de weg. Afzien van een daad van gerechtigheid zou meer kwaad 

dan goed doen. Straf is een antwoord op de morele woede die onrecht oproept en geeft 

daarmee erkenning aan het lijden van het slachtoffer. Tegelijk is het een uiting van 

rechtvaardigheid. Straf biedt de dader ook de kans schuld te erkennen. Straf heeft een functie 

in het proces van vergeving en is een voorwaarde voor vergeving. 

Vergeving sluit dus straf niet uit, maar het gaat om het stoppen van wraak en agressie als 

noodzakelijke voorwaarde voor vergeving. 

 

2.4. Wat hebben vergeving en exoneratie nu gemeenschappelijk en wat niet? 

       2.4.1. Gemeenschappelijk 

 

- beiden ontheffen de dader van de last van de schuld 

- bij beiden speelt de machtsfactor een rol 

- voor beiden staat straf niet in de weg 

 

      2.4.2. De verschillen? 

 

Exoneratie: 

- geschiedt vanuit het volwassen kind naar (groot)ouders 

- er wordt gekeken naar verleden van dader en zijn verdiensten 

- het gaat vooral om het herstel van vertrouwen in een relatie en kan vooral betrokkene 

helpen 

- het gaat er om dat het slachtoffer en de volgende generaties niet meer lijden onder de 

schaamte, de verwijten en de afkeer die verbonden zijn aan de gedachten aan de 

ouders. Nadruk ligt dus op slachtoffer slachtoffer en zijn nageslacht. 
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- Legt nadruk op vergeving van jou door jouw eigen kinderen 

- De betrouwbaarheid van de relatie kan groeien, ook met je eigen kinderen 

- Exoneratie kan ook gebeuren als de ouder er geen weet van heeft, zelfs als hij/zij 

gestorven is. (hoeft er dus niet voor open te staan) 

- Is niet afhankelijk van de dader 

- Zelfs al exoneratie niet helemaal geslaagd is verwerft betrokkene verdienste 

 

 

Vergeving: 

- Werkt bevrijdend voor de dader, maar is ook positief voor slachtoffer 

- De dader zal schuld moeten bekennen en berouw moeten tonen 

- Zal bereid moeten zijn tot eventuele genoegdoening of compensatie 

- de dader moet zich openstellen om vergeving te ontvangen 

- nadruk ligt op de dader. 

- Gaat om herstel van geschonden verhoudingen 

 

Er is niet zoveel verschil tussen vergeving en exoneratie als we kijken wat er zich bij het 

slachtoffer afspeelt, 

Maar wél in de eindfase: schuld bekennen, berouw en compensatie zijn noodzakelijk en ook 

aanvaarding van vergeving. 

En het doel is anders: vergeving is gericht op vernieuwing van de geschonden verhouding in 

het verleden, zonder dat dit hoeft uit te monden in een hernieuwd samenleven of andere 

vormen van zichtbare verzoening. 

Exoneratie wil werken aan vernieuwing van toekomstige verhoudingen. Het berust wel op 

hertaxatie van het verleden, maar is bijna uitsluitend gericht op een positieve relatie met 

zichzelf, met de eigen kinderen en goede toekomst van het nageslacht. De houding van de 

dader is minder van belang, de houding van het slachtoffer –die zelf dader kan zijn geworden- 

des te meer. 

 

2.5.Verzoening: voorwaarden en verschillen 

Verzoening kan het resultaat zijn van vergeving. 

Voorwaarden zijn: 

- Dat de dader een bekentenis geeft, 

- de belofte geeft het begane onrecht niet meer te doen 

- de vergeving die het slachtoffer aanbiedt ook wordt aangenomen 

-  hij het veroorzaakte leed wil vereffenen of compenseren. 

 

Er wordt verschillend gedacht over verzoening,  

- Voor de een is verzoening; als dader en slachtoffer opnieuw gaan samenleven of elkaar  

   geregeld kunnen zien; 

- Voor een ander als ze opnieuw naar elkaar toegroeien (als er voorheen een relatie was) en   

   contact gaan onderhouden. 

- Een beperkte vorm van verzoening kan zijn: als dader en slachtoffer in staat zijn elkaar te  

  ontmoeten zonder al te veel moeilijkheden 

- Voor sommigen hoeft verzoening zelfs niet te betekenen dat partijen voortaan goede  

vrienden worden  Het slachtoffer kan ook zeggen: Ik wens je een goede toekomst, maar ik 

wil je nooit meer ontmoeten. 

 

Je zou het geheel kunnen zien als een proces: exoneratie – vergeving – verzoening. 
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Maar Exoneratie kan gezien worden als het proces dat het slachtoffer aflegt om vergeving te 

kunnen aanbieden, maar kan ook op zichzelf staan en dus niet tot vergeving uitgroeien. 

In ieder geval stelt het volwassen kind dat zijn ouders exonereert zich open voor vergeving 

van zichzelf en door zijn kinderen. 

Immers het kind, dat ook ouder is, heeft door de exoneratie van de eigen ouders te kennen 

gegeven, dat het zich wil ‘bekeren’. Deze vader of moeder die zijn eigen ouders niet meer als 
zondebokken ziet, stelt zich open voor vergeving door zijn eigen kinderen. Immers het 

slachtoffer is zelf vaak ook dader (roulerende rekening). Daarom zal door exoneratie de 

relatie met de eigen kinderen altijd verbeteren. 

 

2.6. Vergeving en exoneratie verloopt in fasen 

 

Fase 1: Inzicht 
Inzicht in het ontstaan van het onrecht werkt als een bescherming: je krijgt de mogelijkheid 

om je in de toekomst te beschermen tegen dit onrecht. 

Fase 2: Begrip 
Er wordt niet alleen gekeken hoe dit onrecht ontstaan is, maar ook waarom het is gebeurd. 

(Een volwassen kind dat de opvoeding door moeder als negatief beleeft, kan ontdekken dat zij 

uiteindelijk het beste deed wat ze kon don gezien haar eigen problematische opvoeding).  

Zelf zou men in dezelfde situatie evenveel kwaad hebben gedaan. De ander wordt weer mens 

in jouw ogen. 

Fase 3: mogelijkheid tot compensatie geven 

Men is bereid de dader een nieuwe kans te geven en men biedt hem de mogelijkheid van 

compensatie. De claim op het onrecht wordt opgegeven en er wordt gezien dat de dader weer 

vertrouwen wil opbouwen. 

Fase 4: vergeving 
Vergeving vindt plaats tussen mensen, niet in een individu (zoals bij exoneratie).  

De verantwoordelijkheid van de dader wordt erkend. 

 

In de eerste twee stappen lopen exoneratie en vergeving parallel. Daar neemt het slachtoffer 

het initiatief; de derde stap is een overgangsfase van exoneratie naar verzoening; de 4
e
 stap 

hoort duidelijk bij vergeving: daar wordt een antwoord van de dader verwacht. 

 

Elke afzonderlijke stap –ook al komt er geen vervolgstap- is al een hele investering, waarvoor 

het slachtoffer erkenning verdient en dat zijn positieve uitwerking al zal hebben. 

 

2.7. Afsluiting 

Was vergeving eeuwen lang  voor een theologisch begrip, de laatste jaren heeft de 

psychologie steeds meer oog gekregen voor de waarde van vergeving. Maar zij gebruikt 

vergeving vaak in functionele zin als therapeutisch doel; genezing dus. Zeker leidt vergeving 

en exoneratie tot verdienste en zelfwaardering, maar dat is niet het doel.Toch kan de 

psychologie ons wel iets leren over wat werkelijke echte vergeving is.  

De theologie kan ons helpen te zien, dat exoneratie en vooral vergeving een waarde op zich is. 

En dat de kracht om te kunnen vergeven ons gegeven wordt als een genadevol geschenk.  

Legt de psychologie soms de nadruk op zelf-vergeving, dat vooral gezien wordt als een 

therapeutisch middel om mensen te verzoenen met het veeleisende leven in onze 

prestatiemaatschappij. Ik zou zeggen: Zelfvergeving is een stap in het komen tot echte 

vergeving. 

In de Bijbel staat dat je van de ander moet houden zoals van jezelf. Niet alleen de belangen 

van de ander, maar ook van jezelf moet je altijd in ogenschouw blijven houden. Hertaxatie 
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van een ander maakt dat je én de ander én jezelf moet aanvaarden. Dat betekent dus dat je zelf 

verantwoordelijk bent voor je leven en fouten niet op anderen kunt afwentelen.  

 

Exonereren en vergeven is een keuze, geen verplichting –zoals door de christelijke kerken ten 

onrechte vaak werd gesteld Je hoeft je niet schuldig te voelen als je er (nog) niet toe in staat 

bent. 

Alvorens er over vergeving of exoneratie gesproken wordt, moeten woede, negatieve 

gevoelens, protest en gerechtigheid een rechtmatige plaats krijgen. 

Exoneratie en vergeving zijn geen ethische verplichtingen maar de daad op zich is wel 

ethisch. Het getuigt van de raakbaarheid van de mens en verantwoordelijkheidsbesef van de 

mens voor zichzelf en de ander. 

Exoneratie en zeker vergeving hebben veel tijd nodig. Zeker kan er ook sprake zijn van een 

nieuwe gerechtigheid, als anderen niet meer hoeven boeten voor de fouten van de ouders. 

De gekwetste mens die zijn ouders exonereert of vergeeft en als gevolg daarvan zijn 

verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven en voor zijn kinderen op zich neemt,  kan dit 

alleen doen vanuit en openheid voor het goede, dat diep in hem verscholen zit. 

We zagen dat veel gekwetste mensen vaak op destructief recht leunen als een 

vanzelfsprekendheid en zonder schuldgevoel: ze nemen wat ze vroeger niet gekregen hebben. 

Dat kan leiden tot een spiraal van geweld, bij exoneratie of vergeving kan men het eigen 

geweld onder ogen zien en de spiraal doorbreken. 

Is dit puur menselijk of een vorm van verlossing? De Ander staat niet los van het menselijke. 

Wanneer een hernieuwd contact met broer of zus helpt om de ouders te exonereren, kunnen 

christenen hierin een spoor van Gods handelen zien. 

 

. 

Er zijn niet alleen zaken die ons werden aangedaan, maar ook die ons overkomen. Mensen 

overkomt allerlei onrecht. Veel onrecht wordt ons door anderen aangedaan, bewust of 

onbewust. Exoneratie maakt dat wij het tekort dat we hebben opgelopen in het verleden niet 

langer als excuus gebruiken voor onze huidige misstappen Maar er is ook onrecht dat het 

leven en het lot ons aandoet, zoals de dood van belangrijke anderen, maar ook ziekte en 

handicap, erfelijke gebreken. Dit noemen we toedelend onrecht. Het lastige is dat er in 

principe niemand verantwoordelijk voor gesteld kan worden en toch gebeurt dit vaak wel.  

Het geeft destructief recht en dat kan weer op anderen worden afgewenteld alsof zij daar 

schuldig aan zouden zijn. Dat kunnen belangrijke anderen zijn, maar ook anonieme anderen 

en gelovigen kunnen dat soms ook nog afwentelen op God. 

In relationeel opzicht betekent ‘je verzoenen met je lot’, dat je niet langer leunt op dit 

destructief recht, maar er een andere wending aan geeft. 

 

Vaak hoor je dat mensen op het eind van hun leven ‘zich verzoenen met zichzelf, met het 

leven’. Verzoenen wordt dan op een andere manier gebruikt dat ik hier bedoel. Maar toch zit 

er ook altijd een relationele component in  ‘het verzoenen met je leven’. 
Mensen maken dan hun levensbalans op. Dat houdt ook in een balans van wat zij hebben 

ontvangen en hebben gegeven. De balans van hun al dan niet nagekomen verplichtingen, 

verantwoordelijkheden en de opgebouwde verdiensten. Welke tekorten hebben ze opgelopen 

en wie heeft daarvoor de tol moeten betalen? Hebben zij de delegaten van hun ouders weten 

om te zetten in legaten? En hoe zijn zij zelf omgegaan met verwachtingen naar hun kinderen? 

Hebben ze passend gegeven aan hun kinderen? Hebben ze de inzet van hun kinderen gezien 

en hen daarvoor erkenning gegeven? 

Natuurlijk kan er juist in deze fase ook sprake zijn van exoneratie, van vergeving en 

verzoening. Hopelijk zal het u duidelijk geworden zijn dat daarvoor wel een heel proces nodig 
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is en dat iemand vergeven tijdens je laatste ademsnik voor de overlevende partij nog geen 

verzoening hoeft in te houden, zeker niet voor de volgende generaties. 


	Voorbeeld blz. 30.

