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VERGEVEN? JE ZULT WEL GEK ZIJN! 
 

door Frans Holtkamp 
 
 
 
Laat ik dit schrijfwerk eens openen met een opsomming: schuld bekennen, berouw 
tonen, spijt betuigen, tot inkeer komen, verzoenen, vergeven ….. Al deze woorden 
hebben dít gemeen, dat ze mensen – daders én slachtoffers – ruimte geven voor een 
nieuw begin als hun leven door wat dan ook beschadigd is. Maar het laatste woord in 
deze reeks staat voor een handeling die verre van gemakkelijk is. Vergeven sans ran-
cune, zónder het gevoel moreel boven de dader te staan, zónder het vooropgezette 
doel het eigen leven weer in rustiger vaarwater te brengen, dat is een bijna onmoge-
lijke opgave. Het pure vergeven is bovenmenselijk. Het is voorwaar geen antropolo-
gische categorie, eerder een theologoumenon, een begrip dat ‘van nature’ thuishoort 
in de goddelijke sfeer, omdat het ‘wat over God gezegd wordt’ betekent. 
 
 
RIJKE ANALYSE 
Zover gaat Svenja Flasspöhler in haar boek Ver-
geven niet. 1 Zij verkent het begrip van alle kanten 
en brengt daarmee in beeld hoe complex het is. De 
vraag welke rol vergeving speelt in de relatie met 
haar moeder die man en kind verlaat als Svenja 
veertien jaar oud is, loopt als een rode draad door 
het boek en maakt het tot een nog persoonlijker 
werk. In haar beschouwing van wat vergeving is of zou kunnen zijn maakt Flasspöh-
ler op een verdiepende manier gebruik van het gedachtegoed van andere filosofen. 
Daarbij neemt Jacques Derrida een belangrijke plaats in. Op pagina 23 en 24  biedt de 
schrijfster hem een podium voor zijn bijna onnavolgbare hersengymnastiek: ‘Men 
moet, schijnt mij, van het feit uitgaan dat er, nou ja, zoiets als onvergeeflijk bestaat. 
….. En is wat onvergeeflijk is niet eigenlijk het enige wat vergeven zou moeten 
worden, het enige wat om vergeving schreeuwt?’ ….. Op het moment dat een slacht-
offer een misdadiger ‘begrijpt’, er uitwisseling plaatsvindt, gesprekken, men het eens 
wordt, is een verzoeningsproces begonnen en daarmee het algemeen gebruikelijke 
verontschuldigen, dat alles is behalve vergiffenis’. Pure vergeving is onvoorwaarde-
lijk, maar wordt daarmee tevens onwerkelijk. Een beetje ‘besmetting’ met voorwaar-
den is nodig om het begrip werkbaar te maken. Zo verrijkt Derrida zijn definitie met 
een creatieve tegenstrijdigheid. Flasspöhler verwoordt die op pagina 31 als volgt:  
 

De fundamentele spanning tussen de utopische pretentie van een ‘onvoorwaar-
delijke, genadevolle, oneindige, oneconomische vergiffenis’ en een ‘beperkt 
voorwaardelijke vergiffenis, bepaald door de erkenning van het vergrijp, de 
rouw en metamorfose van de zondaar die onder deze omstandigheden uit-
drukkelijk om vergiffenis vraagt’, die fundamentele spanning zit in vergeving 
en is niet op te heffen. 
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Ik licht Derrida en niet de andere filosofen om een bepaalde reden uit de tekst: de 
door hem benoemde fundamentele spanning ligt ten grondslag aan de diepgaande en 
genuanceerde verkenning van het begrip vergeven door Flasspöhler.  
Ze stelt vooral vragen en toont niet de minste aandrang om die te beantwoorden. Na 
de Proloog en de Inleiding volgen drie delen. Die zijn voorzien van een titel in vraag-
vorm: Betekent vergeven begrijpen?, Betekent vergeven liefhebben? en Betekent 
vergeven vergeten? Deze driedeling komt de rijkdom van de ‘analyse’ ten goede. 
 
 
EIGENWIJZE BEANTWOORDING 
Die drie vragen ga ik nu wél beantwoorden: ik begin met de laatste, laat dan de eerste 
aan bod komen en eindig met de middelste. 
 
‘Betekent vergeven vergeten?’ Het antwoord is simpel: nee. ‘Vergeten’ betekent in dit 
verband niets meer dan ‘we hebben het er niet meer over’. Het vergrijp of de misdaad 
zélf kan eenvoudigweg niet vergeten worden. Hoe positief het slachtoffer de dader in 
de loop der tijd ook bejegent, de herinnering aan het gebeurde blijft en het ‘litteken’ 
in zijn leven houdt niet op pijn te doen. Alle misdaden tegen mensen en de menselijk-
heid laten rafels en scheuren achter in het weefsel dat menselijke geschiedenis heet. 
Die kunnen niet ongedaan worden gemaakt. Op persoonlijk niveau kunnen ze welis-
waar op termijn ‘vergeten’ worden: slachtoffers overlijden en daarmee verdwijnen 
evenzovele persoonlijke herinneringen aan het onrecht dat hen ooit is aangedaan. 
Maar in het collectieve geheugen moeten ze als in steen gebeiteld blijven staan, mis-
daden tegen de menselijkheid voorop. Dit vraagt om een herinneringscultuur: slacht-
offers van misdaden tegen de menselijkheid, de Holocaust voorop, moeten herdacht 
en in het collectieve geheugen levend gehouden worden. Mijn korte antwoord ‘nee’ is 
dus van morele aard. Vergeten mág niet! 
 
‘Betekent vergeven begrijpen?’ Gedeeltelijk. De relatie tussen vergeven en begrijpen 
is complex. Flasspöhler brengt dat uitstekend in beeld, onder andere met het ge-
dachtegoed van Thomas Hobbes, Markies De Sade, Hannah Arendt, Emmanuel Levi-
nas en Gisela Mayer. Begrijpen kan vergeven makkelijker maken. Het slachtoffer dat 
de dader meent te begrijpen verlicht én de pijn én het eigen leven. Maar ís degene die 
kwaad doet wel te begrijpen? Waar houdt de vrije wil op en is de mens een speelbal 
van z’n driften of een product van zijn opvoeding? Dit is een kip-en-eivraag waar 
nooit een sluitend antwoord op zal komen. Flasspöhler verwoordt het op pagina 66 en 
67 als volgt: 
 

Hier staan we voor een fundamenteel epistemologisch probleem: hoe we ook 
proberen de mens te begrijpen, we blijven gevangen in de beperkingen van 
ons eigen bewustzijn en reduceren de ander tot de logica van onszelf. 

 
‘Betekent vergeven liefhebben?’ Ja! Alleen wie de dader liefheeft weet de méns in 
hem van de daad te onderscheiden, reduceert hem niet tot de misdaad. Zo’n liefde is 
onvoorwaardelijk, waarbij zelfs het mogelijke uitblijven van berouw en spijtbetuiging 
bij de dader zijn ingecalculeerd. Natuurlijk worden alle hoeken, haken en ogen van 
zulk ‘n liefde door Flasspöhler verkend, maar in de kern komt het op die onvoor-
waardelijkheid neer. Zo’n liefde maakt de soms met zware morele emoties beladen 
binding tussen dader en slachtoffer ongedaan, vergelijkbaar met het schenken van 
nieuw leven. 
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Wie kan zo liefhebben? Geen mens! Althans niet in de meest zuivere vorm die inhe-
rent is aan de onvoorwaardelijkheid van die liefde. Daarom benadrukt zowel Jacques 
Derrida als Paul Ricœur, dat de ‘stem die vanuit het onvergeeflijke om vergiffenis 
roept’ geen lichaam heeft. Die stem komt van ‘ergens anders’, vanuit een trans-
cendente goddelijke ruimte. 
  
 
NAAR DE SCHATKAMER VAN DE GEEST  
Tot slot wil ik enkele woorden wijden aan de plek die de ‘goddelijke ruimte’ lijkt in te 
nemen in Flasspöhlers boek. En passant schrijft ze verschillende keren over het ver-
geven door God. Ze zegt het niet met evenveel woorden, maar je beluistert in die en-
kele losse zinnen, dat alléén God tot onvoorwaardelijke liefde en vergeving in staat is. 
Dit zijn geloofsuitspraken, ongeacht of Flasspöhler gelovig is of niet. Ik wil er enkele 
kritische vragen bij stellen. 
Zo wordt van God gezegd, dat hij vergevingsgezind is. Mooi, maar is hij dan ook 
slachtoffer? Gedupeerde? Dit lijkt een ongewone vraag, maar is het niet: wie vergééft 
is een persoon en hem moet onrecht zijn gedaan alvorens hij vergeving in overweging 
kan nemen. Dus zijn het ménsen die God onrecht doen. Misschien is het flauw om te 
schrijven – maar ik doe het toch –  dat hij dan zijn werk niet goed gedaan heeft en een 
volmaakte mens had moeten scheppen. De geschiedenis van de theologie leert, dat 
hier met allerlei tegenwerpingen op gereageerd wordt, bijvoorbeeld als volgt: God 
heeft geen volmaakte mens willen scheppen, omdat de mens dan niet vrij zou zijn. 
Vrij is alleen diegene die kiezen kan tussen goed en kwaad. Al deze gedachtespinsels 
cirkelen rond de theodicee – ofwel rechtvaardiging – van God, die permanent klem zit 
tussen zijn ‘goede schepping’ énerzijds en het kwaad dat mensen onophoudelijk aan-
richten ánderzijds. Er is in de geschiedenis niet één theoloog aan te wijzen die dit 
probleem bevredigend heeft opgelost. 
Zelf plaats ik inmiddels vergeving of onvoorwaardelijke liefde niet langer in de 
ruimte van God. Ik heb dít alternatief: 
  

 
Vergeven is moeilijk, bijna onmogelijk. Welk nog levend slachtoffer is in staat de da-
der te vergeven? Onvoorwaardelijk? Dan moet je toch wel een beetje gek zijn? Bo-
vendien kunnen slachtoffers alleen vergeven zolang ze in leven zijn. Dat is kort. Daar-
om is de verschrikkelijkste genocide uit de geschiedenis, de Holocaust, onvergeefbaar. 
Vergeving is beperkt houdbaar. Om die reden loop ik het meest warm voor de schitte-
rendste gedachte in de schatkamer van de geest: onvoorwaardelijke liefde! We kun-
nen de huidige generatie Duitsers, bijvoorbeeld, niet vergeven voor het onvoorstel-
bare kwaad dat hun voorvaderen hebben aangericht. Dat zou plaatsvervangende ver-
geving zijn. Die is té gemakkelijk, te goedkoop ….. Maar geïnspireerd door de on-
voorwaardelijke liefde in de schatkamer van de geest, hoeven we hen dat kwaad niet 
langer aan te rekenen. Vrije en onbelaste betrekkingen met de nabestaanden van de 
daders  worden daardoor mogelijk gemaakt. 
 

Op de zolder van het denken van elk weldenkend mens bevindt zich een schat-
kamer. Daar tref je de mooiste gedachten aan die denkbaar zijn: autonomie, geluk, 
vrede, vergeving, liefde …. Ze stralen en glanzen, vergeving flonkert, liefde schit-
tert. Ze hebben nauwelijks empirische wortels in leven van alledag, maar toch …. 
Hun aantrekkelijkheid schuilt in het wenkende perspectief: zó zou de wereld kun-
nen zijn! 
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ZIJ IS TE PRIJZEN 
Flasspöhler heeft met haar Duitse achtergrond een moeilijk thema aangesneden. Ze 
belicht het van alle kanten, stelt onophoudelijk vragen en geeft welbewust geen defi-
nitieve antwoorden. Om haar prikkelende gedachten gun ik haar de prestigieuze Trac-
tatus Preis.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Flasspöhler, Svenja, Vergeven, Omgaan met onrecht, Ten Have, 20171, vertaald door Katja Hunfeld 


