
Verzoenen is lastig werk 
Op 5 maart werd de 3

e
 avond gehouden in het kader van de Veertig Dagen-cyclus 

“Verzoenen en Overbruggen”. Ik mocht een inleiding houden over het thema “Exoneratie, 
Vergeving en Verzoening vanuit contextueel perspectief”.  Lastige onderwerpen om te 
bespreken, nog lastiger om ze in praktijk te brengen. 
Naar aanleiding hiervan moest ik denken aan een recente uitzending van het t.v.-programma 
‘het Familiediner’ van de EO, waarin geprobeerd wordt verbroken familierelaties te herstellen 
en mensen met elkaar te verzoenen. 
Hierin probeerde een jongere zus haar oudste zus met hun enige broer te verzoenen. Ze 
waren al jaren niet meer met elkaar in contact omdat de broer geen belangstelling had 
getoond toen zijn oudste zus oma werd. De broer kon zich niet zo goed voorstellen, dat 
grootouder worden voor iemand zo belangrijk kan zijn. En al helemaal niet dat dit een reden 
voor de breuk was geworden. Toch wilde hij het contact met zijn oudste zus graag herstellen. 
Terwille daarvan sprak hij een excuus uit. Niet van harte; het werd hem eigenlijk in de mond 
werd gelegd. 
Ik had me in het begin van de uitzending erover verbaasd, dat broer en zus over hun oudste 
zus spraken als ‘buitenbeentje’. Later werd mij duidelijk hoe betekenisvol dit was, toen de 
oudste zus vertelde hoe zij altijd in het café van haar ouders had moeten werken. Dat 
hoefden broer en zus niet. Daarom was zij een ‘buitenbeentje’. Haar jeugd was haar daardoor 
afgenomen. Ze had geen erkenning gekregen voor die inzet. Nu was er iets gebeurd wat zo 
belangrijk voor haar was, namelijk ‘oma worden’. En weer kreeg zij die erkenning niet. 
Daar zat dus veel oud zeer. De oudste zus voelde zich vroeger tekort gedaan. Het excuus dat 
zij aan haar broer vroeg had eigenlijk daarop betrekking, maar dát werd helaas niet 
uitgesproken. Ik vroeg mij daarom af, of vergeving en verzoening wel echt konden plaats 
vinden als die ‘oude rekeningen niet vereffend zijn’. Voor de camera was het mooi, dat broer 
en zus elkaar weer in elkaars armen vielen en de jongste zus was blij met haar 
verzoeningswerk. 
Maar ik ben bang, dat in zo’n situatie verzoening erg kwetsbaar is. Het is wachten op een 
volgend incident voor weer een nieuwe breuk, als er geen werk wordt gemaakt om de ‘oude 
wonden te helen’. 
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