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Kinderen op de eerste plaats – Bewezen werkzame opvoedingsstrategieën bij scheiding

zijn voor ouders, zoals bijvoorbeeld de
onderzoeksresultaten over de risico- en
beschermende factoren bij een scheiding,
maar het is mijns inziens cruciaal om
ouders daarover te informeren. Hulp
verleners in echtscheidingsbemiddeling
vinden in dit boek nuttig materiaal voor
het opmaken van ouderschapsplannen en
-roosters en voor het vormgeven van
coöperatief of parallel ouderschap.
Als gezinstherapeut ervaar ik de inhoud
van dit boek als een sterke verfijning van
mijn kennis omtrent gezinsdynamieken
en beleving van ouders en kinderen bij een
scheidingsproces. Ook vind ik er concrete
aandachtspunten voor de begeleiding van
een gezin in en na scheiding. De gedeelten
over zeer specifieke dynamieken bij
moeders, vaders, dochters en zonen vind ik
waardevol. De boodschap van het boek is
in lijn met het programma ‘Kinderen uit
de Knel’ (Van Lawick & Visser, 2014), met
focus op het uiten van de beleving van
kinderen, waar het grote werk dient te

gebeuren door ouders, ondersteund door
hulpverleners. De auteur legt vaak de focus
op opvoedingsstrategieën en technieken,
zoals in haar titel, waar ikzelf de rol als
gezinstherapeut eerder zie in het ruimte
maken en begrijpen van de belevings
wereld van kinderen en ouders in hun
onderlinge dynamiek.

Vergeven – Omgaan met onrecht
Svenja Flasspöhler (2016). Nederlandse
vertaling (2017).
Utrecht: Uitgeverij Ten Have. 224 pp. € 19,99.
ISBN 978 90 259 0593 4.

vergeving tussen mensen überhaupt wel
mogelijk? Is het niet eerder een goddelijke
uitdaging, die wij mensen, vanuit onze
beperktheid, simpelweg niet aankunnen?’
Vertrekkend vanuit deze persoonlijk
beladen vragen neemt Svenja Flasspöhler
ons mee in haar zoektocht naar de
mogelijkheden en menselijke beperkingen
inzake vergeving. Flasspöhler, geboren in
1975, is Duitse en groeide op in Münster. Ze
studeerde filosofie en was geruime tijd
hoofdredacteur van het Duitse Philosophie
Magazine. Momenteel werkt ze als
filosofieredacteur bij de Duitse publieke
cultuurradio ‘Deutschlandfunk Kultur’.
Flasspöhler is moeder van twee kinderen.
In haar boek Vergeven – Omgaan met
onrecht, zet ze vergeving, als ‘het

Annie Nuyts
‘Mijn moeder heeft me verlaten toen ik
veertien was en tot op heden heeft ze geen
enkel woord van berouw uitgesproken.
Kan ik haar vergeven? Doe ik dat uit
onvoorwaardelijke liefde of maakt een
dergelijke liefde mij juist onvrij? Kan een
volk dat misdaden ten aanzien van de
mensheid heeft gepleegd, vergiffenis
krijgen of is deze schuld te groot? Is

Marijke Roosens is klinisch psycholoog en
gezinstherapeut. Ze werkt sinds 2007 in de
kinder- en jeugdpsychiatrie Tilia AZ Niko
laas. Sinds november 2018 is ze ook werk
zaam in haar eigen praktijk Spiegelogen.
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Literatuur
Lawick, J. van & Visser, M., (2014). Kinderen uit de
knel – Een interventie voor gezinnen verwikkeld
in een vechtscheiding. Amsterdam: SWP.

Systeemtherapie Jaargang 31 Nummer 1 Maart 2019

Systeemtherapie_19_01_bw_DEF.indd 40

22-02-19 09:48

Boeken (en zo)

41

Vergeven – Omgaan met onrecht

kwijtschelden van vergelding en het
afstand doen van schadeloosstelling’,
tegenover het beginsel ‘wie schuld heeft,
moet betalen’ (p. 19). De fundamentele
spanning tussen deze twee opvattingen
vormt het leidmotief van het boek.
Ze belicht de volgende drie
perspectieven: betekent vergeven
begrijpen? Betekent vergeven liefhebben?
Betekent vergeven vergeten? Zoals het een
filosofe betaamt, formuleert ze hierop
geen helder afgewogen antwoorden. Elk
nieuw gezichtspunt vormt voor haar een
uitdaging voor verdere verdieping. In het
Duits zijn er voor het concept vergeven
twee woorden voorhanden. Verzeihen wat
zoveel betekent als afzien van vergelding.
De schuld blijft bestaan, maar men wil
geen wraak nemen, men wil niets terug als
restitutie. En dan is er het begrip vergeben
wat volgens haar meer verbonden is met
religie. Het gaat om een gift aan de ander,
geïnspireerd door het religieuze. Vergeving
wordt geschonken en door deze gift wordt
de schuld ingelost. Volgens Flasspöhler is
dit laatste voor ons als mens te hoog
gegrepen.
In haar queeste gaat Flasspöhler te rade
bij grote denkers als Hannah Arendt,
Jacques Derrida, Paul Ricœur, Michel
Foucault, Sigmund Freud, Friedrich
Nietzsche en Emmanuel Levinas. ‘Echte
vergiffenis’, vindt Derrida, ‘kan alleen
geschonken worden aan wat onvergeeflijk
is en zelfs dan alleen als er geen
voorwaarden aan verbonden zijn’ (p. 28).
Maar ook: ‘Als je wilt – en dat is
noodzakelijk – dat vergeving effectief,
concreet en historisch wordt, als je wilt dat
ze aankomt, dat ze gebeurt, de zaken
verandert, is het noodzakelijk dat de
reinheid van vergeving zich inlaat met een
serie voorwaarden van allerlei soort’ (p.
30). Tegen de achtergrond van deze twee op
het eerste gezicht tegengestelde aannames

omtrent de voorwaarden rond vergeving,
onderbouwt Flasspöhler grotendeels haar
filosofische discours rond vergeving.
Wanneer ze de tweede vraag behandelt,
‘Betekent vergeven liefhebben?’, laat ze
zich inspireren door Arendt. Waar het
gezegde luidt ‘Liefde maakt blind’, draait
Arendt dit om tot ‘Liefde maakt ziend’. We
ontdekken dankzij de liefde voor die
persoon, iets bijzonders in iemand, ook al
veroordelen alle anderen die persoon
misschien, zoals bij de moeder van Svenja
Flasspöhler het geval was. Zo gaat
Flasspöhler er vanuit dat haar moeder
meer en mooier was dan haar concrete
ingrijpende daad, namelijk haar kind
achterlaten op veertienjarige leeftijd.
Voor het behandelen van de derde
vraag, ‘Betekent vergeven vergeten?’, gaat
ze vooral te rade bij de filosoof Paul
Ricœur. Volgens hem wordt door vergeving
wat er gebeurd is niet uitgewist, maar
zinkt het weg in de geest. Dit proces van
vergeving kan niet op gang komen zonder
dat het akelige voorval eerst ten volle
herinnerd wordt. Het wordt niet
verdrongen maar eerst naar het heldere
bewustzijn gehaald. Door deze
herinneringsarbeid – Flasspöhler is dan
ook jaren in psychoanalyse geweest – blijft
het traumatische gebeuren niet langer als
een doorn in het geheugen zitten en
oorzaak zijn van psychische problemen.
Om vergeving goed te kunnen
begrijpen, hebben we volgens de auteur
niet alleen een filosofische analyse maar
ook een passend narratief nodig. Daarom
wisselt ze haar filosofische beschouwingen
af met verhalen die het thema vergeving
benaderen vanuit zowel slachtoffer- als
daderperspectief. Ze maakt hierbij gebruik
van kleine verhalen van individuele
mensen maar ook van de grote verhalen
uit de wereldgeschiedenis, zoals de
holocaust.
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De autobiografische zoektocht van de
auteur rondom het vergeven van haar
moeder die het gezin verliet voor een
andere man, loopt als een rode draad
doorheen het boek. Het thema vergeving
dringt zich acuut bij haar op als ze zelf
moeder wordt. De angst ooit te handelen
zoals haar moeder in het verleden, zet haar
ertoe aan zich in het thema vergeving te
verdiepen.
De geladenheid van dit persoonlijke
vergevingsverhaal maakt het boek zo
interessant voor de systeemtherapeut en
counselor. Bij het uitdiepen van de ware
aard van vergeving houdt Flasspöhler
zichzelf en de ander een spiegel voor. Ze
nodigt niet alleen uit na te denken over
begrippen als vergeving, verzoening,
schuld en ver-‘ontschuldiging’, maar
dwingt de lezer tegelijkertijd zichzelf tot
deze concepten te verhouden.
Voor iedereen die werkt met gezinnen
en relaties vormen conflict, verbroken
verbindingen en herstel een dagelijkse
uitdaging. Het is dan ook verwonderlijk
dat binnen de systemische literatuur het
thema vergeving tot nog toe weinig
aandacht heeft gekregen. Misschien is het
feit dat er rond vergeving niet
onmiddellijk harde wetenschap te
bedrijven valt hier debet aan.
Uitzonderingen hierop vormen
Boszormenyi-Nagy (Nagy & Krasner, 1986)
die het heeft over vergeving versus
ontschuldiging als onderdeel van zijn
contextuele dialoog, en Terry Hargrave
(Hargrave, 2016) voor wie het begeleiden
van het vergevingsproces een wezenlijk

aspect van zijn therapeutische werk vormt.
Svenja Flasspöhler kiest het gezichts
punt van degene die vergeeft: het individu
dat al dan niet de vrije keuze heeft te verge
ven en de verschillende aspecten die deze
individuele keuze kunnen beïnvloeden. In
die zin missen we in haar boek wederzijdse
beïnvloeding als belangrijke dimensie van
een vergevingsproces. Andere belangrijke
aspecten die onderbelicht blijven, zijn: de
vaak pathologische dader-slachtoffer
relatie, het effect van onverwerkte trauma
tische ervaringen op het vergevingsproces
en de wijze waarop loyaliteiten daarbij een
rol spelen. Desalniettemin heeft Flass
pöhler met haar boek Vergeven – Omgaan
met onrecht een belangrijke bijdrage gele
verd om, wars van enige vaagheid of zweve
righeid, handen en voeten te geven aan een
zo kwetsbaar thema als vergeving. Een
echte aanrader dus en zeker een uitnodi
ging tot verdere persoonlijke verdieping
van dit thema.

Annie Nuyts is contextueel psychothera
peut en stafmedewerker Familiebeleid van
PZ Duffel.
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