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Dat de dader berouw heeft getoond, wordt soms gezien als teken dat het nu dus ook goed moet zijn voor het slachtoffer.
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Denk niet: snel vergeven. Gedwongen
vergeving kan zorgen voor nieuw onrecht

Niet willen vergeven hoort ook bij herstelproces, bijvoorbeeld na seksueel

misbruik.

Als coach voor kerkverlaters (en/of hun kerkblijvende

geliefden) spreek ik regelmatig personen die worstelen met

het thema vergeving. Wat daarbij opvalt, is dat men vaak

vanuit de kerk en het geloof extra druk ervaart om te

vergeven, het liefst zo snel mogelijk. Ook naar aanleiding van
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het stuk over seksueel misbruik (Nederlands Dagblad 4 juli),

ontving ik enkele schrijnende mails waarin het thema

‘gedwongen vergeving’ terugkeert. Zo schreef iemand door de

kerkenraad verplicht te zijn tot zwijgen en het onrecht ‘te

bedekken met de mantel der liefde’. Ook ervaart men soms

angst naar aanleiding van teksten als: ‘maar indien gij de

mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet

vergeven’ (Matteüs 6:15).

In de praktijk blijkt echter dat wanneer iemand druk of

noodzaak ervaart om te vergeven, dit ten koste kan gaan van

een gezond rouwproces. Hierdoor wordt geen recht gedaan,

maar ontstaat er juist nieuw onrecht.

Voor buitenstaanders kan het moeilijk zijn om geduld te

hebben met iemand die onrecht is aangedaan. Vaak begrijpen

we wel dat iets pijn moet hebben gedaan en wellicht nog

steeds doet, maar beseffen we de impact niet.

Het kan soms pas weer goed worden wanneer recht is gedaan.

Een vrouw van wie de man overspel had gepleegd, werd door

de kerkenraad gezegd dat ze moest vergeven, omdat haar man

inmiddels berouw had getoond. Zolang ze hem niet kon

vergeven, mocht ze niet deelnemen aan het avondmaal en

kreeg ze herhaaldelijk te horen dat haar hart te trots was.

Dat de dader berouw heeft getoond, wordt binnen sommige

geloofsgemeenschappen gezien als teken dat het dan weer

goed is tussen God en de dader en dat het nu dus ook goed

moet zijn voor het slachtoffer. Immers, als God de dader heeft

vergeven, wie is dan het slachtoffer om dit niet te doen? In

dergelijke gevallen bepaalt het proces van de dader het tijdstip

waarop het slachtoffer moet overgaan tot vergeven. Soms zit

de dader zelfs (alweer of nog steeds) volledig in functie in de

Lees ook

Hoe een man twee vrouwen misbruikte en

gewoon weer oudste in een kerk kon

worden
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kerkenraadsbanken. Niet zelden voelt een slachtoffer zich

daardoor genoodzaakt zijn of haar geliefde gemeenschap door

een achterdeurtje te verlaten, met alle gevolgen van dien.

gerechtigheid

Deze gang van zaken gaat volledig voorbij aan het feit dat

onrecht vraagt om gerechtigheid. Soms moeten er

consequenties zijn. Berouw is in veel gevallen niet voldoende.

Niet de dader, maar het slachtoffer hoort centraal te staan.

Wat heeft het slachtoffer nodig om zich weer veilig te voelen

binnen de gemeente? Is er iets dat de dader kan doen of laten

om hieraan bij te dragen? Berouw hebben, hoort gepaard te

gaan met het nemen van verantwoordelijkheid voor (de

gevolgen van) het onrecht. Je kunt als gemeente iemand én

volledig vergeven én uit functie zetten, omdat het soms pas

weer goed kan worden wanneer recht is gedaan en wanneer

maatregelen zijn getroffen om onrecht in de toekomst zoveel

mogelijk te voorkomen.

Als vergeving moeilijk gaat of als iemand merkt dat hij

eigenlijk helemaal niet wíl vergeven, kunnen er al snel

gevoelens van schaamte en schuld ontstaan. Niet kunnen

vergeven, kan voelen als falen, terwijl het ook een normale en

gezonde reactie kan zijn op het onrecht dat iemand is

overkomen.

grote valkuil

Een grote valkuil bij het thema vergeving is dat je dit onder

interne of externe druk te snel wilt doen. Je kunt het gevoel

hebben dat (anderen zullen denken dat) je niet gelovig genoeg

bent, niet sportief genoeg, te trots bent of te veel in de

slachtofferrol zit. Je kunt zoveel afkeer voelen van dergelijke

labeltjes, dat je je (onbewust) háást om toch vooral te laten

zien dat jij niét zo bent.

‘Niet te veel stilstaan bij wat jou is aangedaan’ of ‘bedekken

met de mantel der liefde’ zijn valkuilen waarbij je niet alleen

geen recht doet aan de impact van het onrecht, maar bovenal

ook geen recht doet aan de werking van trauma en heling. In

veel van dit soort gevallen is overigens geen sprake van ‘de

mantel der liefde’, maar van ‘de mantel der angst’, omdat

men bedekt uit angst om te voelen of om daarop veroordeeld

te worden.
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Van de tekst uit Matteüs 6:15 wordt ook wel gezegd dat het

vooral om intentie gaat. Als je niet kunt vergeven, maar dit

wel zou willen, mag je je troosten met het besef dat de Here je

hart aanziet. Wat daarbij vaak wordt vergeten, is dat het

psychologisch gezien een volkomen normaal verschijnsel is

wanneer iemand helemaal niet wíl vergeven. In deze eerste

fase, waarin het slachtofferschap in zijn volheid begint door te

dringen, is het logisch dat je daarbij – in al je kwetsbaarheid –

de dader alleen maar ver weg wil duwen, óók uit je hart. Deze

emotionele afstand kan noodzakelijk zijn voor verkenning van

en verbinding met de eigen kwetsbaarheid.

onrecht erkennen

Op de weg naar vergeving is het van belang te weten wát je

vergeeft. Om recht te doen, moet het onrecht worden

(h)erkend. Anders ben je niet aan het vergeven, maar aan het

wegmoffelen. Je bent allesbehalve flauw, wanneer je aandacht

schenkt aan het feit dat je je een slachtoffer voelt. Erkennen

dat jou onrecht is aangedaan, is een stap waarbij steeds meer

pijnbesef – en dus pijn! – ontstaat en waar je dus zeer moedig

voor moet zijn.

Je bent allesbehalve schuldig wanneer je niet wilt en/of niet

kunt vergeven. Dit is vrijwel altijd een indicatie dat je niet

voldoende recht en/of erkenning kreeg. Een vermaning kan in

dit soort gevallen voor nóg meer onrecht zorgen in het leven

van het slachtoffer. Daarentegen zal oprechte en diepgaande

erkenning – óók voor de behoefte tot vergelding - helend zijn.

Zowel woede, verdriet als vergeving kunnen een noodzakelijke

fase zijn van heling. Het één is daarbij niet minder christelijk

dan het ander en zou ook nooit als zodanig mogen worden

voorgesteld. <

 




