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Vergeving - Verslag  van twee lezingen op 4 en 18 maart 2009-  
  
Drie begrippen staan centraal: 
Exonereren of ontschuldigen 
Vergeven 
Verzoenen 
 
Ontschuldigen of exonereren is een begrip uit het contextuele denken. 
Ik zal proberen het verschil met het begrip Vergeven duidelijk te maken. 
Verzoenen kan het resultaat zijn van Vergeven. 
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. 
 
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 kind door je ouders iets is aangedaan of iets 
is onthouden, waar je als kind recht op had. Een opgelopen tekort dus. 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. Bijvoorbeeld: het niet zien en waarderen van inzet van het kind, 
gebrek aan liefde, aan zorg, aan aandacht, verwaarlozing, agressie, uitbuiting, mishandeling, 
sexueel misbruik. 
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. 
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 vooral iets of 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, 
omdat zij zelf op hun beurt ook slachtoffer zijn geweest in hun jeugd. Als volwassen kind 
beoordeel je opnieuw 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 je 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. 
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 
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dan vaak op anderen afgewenteld: op hun partner, op eigen kinderen. Dat kan bijdragen tot 
het ontstaan van de roulerende rekening. 
En toch, 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 verantwoordelijkheid op.  
Niet langer wordt de schuld voor wat men zelf anderen aandoet op een ander 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 dan ook de belangrijkste motivatie om dit proces aan te gaan.  
Je krijgt dus niet alleen meer zicht op de achtergronden van je ouders, maar ook op de 
achtergronden van je eigen gedrag. Daarmee kun je 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 draagt 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. 
 
D. Vergeving (Corrie Terlouw) 
Vergeving is een lastig woord,, omdat je erin hoort wat je vanuit je eigen traditie hebt 
meegekregen 
 protestant: het ideaal van het toewenden van de andere wang, de mantel der liefde. 
 katholiek: mogelijk de biecht en moeilijke ervaringen daarmee 
 andere opvoeding: de religieuze, vrome klank van het woord vergeving 
Vergeving is een lastig woord als het je is voorgehouden als (heilige) plicht. 
Er zijn veel kerkliederen die spreken van schuld en vergeving en vernieuwing, die 
optimistisch gestemd eindigen. Die kunnen een obstakel worden als zich iets in je leven 
voordoet dat niet weggaat, dat diepe wonden slaat. 
 
Vergeving is ook een mooi woord: vergeven, weggeven, give away, let go, laten gaan, de 
generositeit van mensen kan heel groot zijn om zich níet te ergeren, om moeilijke karakters 
te verdragen, om pijnlijke ervaringen los te laten. 
Mensen vergeven elkaar voortdurend van alles: 
-Ouders vergeven hun jonge kinderen alle verstoorde nachten die zij hen bezorgen… 
-Kinderen  vergeven hun ouders vele ondoordachte opvoedende acties… 
-Broers en zussen vergeven elkaar allerlei dwaasheden en plagerijen… 
-Vrienden vergeven elkaar dat zij elkaars verjaardag vergeten, dat zij spullen lenen en niet 
teruggeven, dat zij zich onhandig uiten of al te zwijgzaam zijn.  
Kortom, mensen houden relaties leefbaar door heel veel te vergeven. Door soepelheid van 
geest en heel veel loslaten.  
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Wat is vergeven 
Als wij hier spreken van vergeven gaat het om: 
-het wegnemen van de last van de schuld, van iets wat zich in een relatie heeft afgespeeld. 
-stoppen van de kringloop van wrok en verwijten, stoppen van de roulerende rekening. 
 
Twee verschillen met exoneratie:  
a. dat de beschuldigde erkent dat er schade is gedaan en berouw toont en bereid is 
vergeving te ontvangen. Die erkenning maakt het mogelijk een nieuw begin te maken. 
b. het kan gaan om alle soorten van relaties, niet speciaal tussen de generaties 
 
Beschrijving van het proces van vergeving: 
 
-proces dat tijd kost, geen instant oplossing die een moeilijke relatie zomaar verandert 
 
-uit vrije wil, een ander kan je er niet toe verplichten, het heeft te maken met de vrijheid die je 
als mens hebt, wat deel uitmaakt van onze kern, dat je zoiets wílt - iets vergeven dat je lang 
heeft bezwaart. 
 
-wat is het níet: een soort individuele zelf-overwinning 
Want het gaat om een proces tussen mensen: de gekwetste mens én degene die iets 
verweten wordt. 
Dit betekent ook dat je niet iets kunt vergeven dat een ánder is aangedaan. Je moet voor 
jezelf spreken. 
 
-Slachtoffer én dader komen in beweging. Ik vind dat wel moeilijke woorden, omdat in het 
begin vooral de z.g. dader nog helemaal tot inzicht daarin moet komen. En het kan gaan om 
wat iemand juist níet gedaan heeft. Je kunt ook zeggen: degene die iets verweten wordt. De 
ontvanger van verwijten. Of: degene die een klacht krijgt van een klager, de beklaagde, zou 
je ook kunnen zeggen. 
Hoe je het ook noemt; gevoelens van beiden, klager en beklaagde, spelen een rol. 
 
-De kern van vergeving is, dat de beklaagde wordt ontheven van de last van de schuld. 
Het gewicht wordt anders, omdat hij of zij erkent dat hij of zij is tekort geschoten. 
Daarom trof mij het beeld: omdat lood gebruikt is. Er gebeurt iets met het gewicht, met de 
last van het verleden. De klager houdt dan ook op met verwijten te maken. Er komt een 
einde aan gevoelens van wrok en boosheid. 
Het slachtoffer geeft ook zijn rol als slachtoffer op: bevrijdt zich hiervan, overstijgt dit. 
Hij of zij kan hierdoor een vrijer mens worden. 
 
Vergeving en straf staan niet tegenover elkaar 
Vergeving neemt niet weg dat straf nodig kan zijn, 
straf neemt ook niet weg dat dan nog vergeving nodig kan zijn  
 
vb ouders die een kind bestolen hebben, onlangs vb van turnster op TV 
 
vb de weduwe van Gerrit-Jan Heijn, die een proces van vergeving aanging, terwijl 
tegelijkertijd de dader normaal bestraft is. 
 
Vier stappen in het proces van vergeven 
Stap 1. Inzicht. Het proces van vergeving begint met inzicht: hoe het onrecht ontstaan is. Er 
moet overeenstemming zijn over wat er is voorgevallen. 
Dit helpt alle partijen ook om in de toekomst niet in hetzelfde te vervallen. 
 
Stap 2. Begrijpen. Proberen om in de schoenen van de ander te gaan staan en te begrijpen 
hoe iemand daartoe kon komen. Je kunt opnieuw naar het verleden kijken en ook vanuit een 
ander perspectief. (Dit alles neemt niet weg dat het verwijt blijft). 
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Stap 1 en 2 zijn op zichzelf al heilzaam, ook als verder stappen niet mogelijk zijn. Er wordt 
wel gesproken van ‘berging’. 
Beeldspraak: de relatie heeft schipbreuk geleden, het schip is tegen een ijsberg aangevaren 
en is gezonken. Als het gat in het schip te groot is en het water te diep, kan het schip nooit 
meer hersteld worden zodat het opnieuw zeewaardig is. Het schip is een wrak geworden. 
Maar er zijn wel dingen die uit het wrak gehaald kunnen worden die opnieuw gebruikt 
kunnen worden; een motor, het kompas of het bestek om mee te eten. Zelf als er niets 
materieels geborgen kan worden, kunnen er lessen getrokken worden uit het ongeluk, die 
andere zeelui kunnen helpen. Met andere woorden, sommige relaties zijn zo beschadigd, dat 
ze niet hersteld kunnen worden. maar dan nog kan er werk verricht worden op het vlak van 
vergeving door ‘berging’. Oude patronen kunnen herkend worden, zodat ze in andere relaties 
niet herhaald worden. (stap 1) En het begrijpen van degene die schade veroorzaakte helpt 
om te zien dat je niet de enige bent die geleden heeft onder de situatie. (stap 2) ‘Berging’ van 
het wrak van de relatie geeft materiaal voor nieuwe relaties: de mogelijkheid om weer 
vertrouwen te geven en te ontvangen. 
 
Stap 3 en 4 vallen zijn onderdeel van een proces van herstel van de relatie. (Waarna een 
proces van verzoening op gang kan komen, waarover op de tweede avond meer). 
 
Stap 3. Compensatie. De kans om compensatie te geven is stap 3. 
Iemand krijgt de kans om alsnog erkenning te geven. 
in het voorbeeld uit de TV-serie: erkenning voor wat de dochter voor het gezin heeft 
betekent. Dit eist van beide partijen een omslag: het oude vertrouwde standpunt wordt 
opgegeven. De broer doet iets wat hij nog weinig gedaan heeft. En de zus moet nu kunnen 
ontvangen waar zij al die jaren op heeft gewacht maar niet heeft gekregen. Aandacht. 
Erkenning achteraf. Waardering. Het wordt dan spannend of zij dit nog wel kán ontvangen en 
niet afweert - vanuit een houding van tja, nu hoeft het niet meer …. 
 
Stap 4. Openlijk vergeven. De beklaagde erkent verantwoordelijk te zijn voor de 
beschadiging, spreekt daarover berouw uit. De klager laat los het verlangen om de dader 
verantwoordelijk te stellen. Het beschuldigen stopt, omdat de dader verantwoordelijkheid 
neemt. 
 
Vier stappen, twee te typeren als ‘berging’, en twee als ‘herstel’. 
Om dit proces te versterken kan dit worden bevestigd met een ritueel. 
In een hulpverleningsproces: vb. met stenen, de last zichtbaar gemaakt. 
 

 
 
 
E. Vergelijking exoneratie - vergeving - verzoening  (Werner van de Wouw) 
 
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 
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- 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. 

- Legt ook 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. Hij hoeft er dus niet voor open te staan. En is dus niet afhankelijk van 
de dader 

- Zelfs al exoneratie niet helemaal geslaagd is, verwerft betrokkene toch verdienste 
 
Vergeving: 

- Het kan ook om andere relaties gaan dan kind-ouder-relaties 
- 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. 
- Het 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 verschil is er 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 kàn het resultaat zijn van vergeving. 
Voorwaarden zijn: 
- Dat de dader schuld erkend, 
- de belofte geeft het begane onrecht niet meer te doen 
- dat 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. 
Exoneratie kan dan gezien worden als het proces dat het slachtoffer aflegt om vergeving te 
kunnen aanbieden, maar het 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. 
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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. 
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