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pend op het rooster zullen verschijnen, is van de
hand van Wout van der Spek. Hij zal cte opmer-
kelijke tweedeling in Exodus belichten: bevrli-
ding en tabernal«el.
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Wat beoogt God?

tl

at mensen elkÀar (en dchz€Io aandoen, is

nlet voor de po€s. Het ls nlet nodlg daaÍ
- stuit€nde - vooÍbedd€n van te geven.

ln een conffict kan een rnens dadeÍ oÍ slrhtofftÍ nin.
So.ns beide tegeliiL De rneeste m€Í§€n ailen zià tiid€Íts

hun lev€n rn€er dan eeÍrs dad€Í en mceÍ dan €ens shdt-
offtÍ wet€o. Í\4aar niet ied€Íeen zàl ook als zodaÍÍg (als

dadeí of als slachtoÍíer) b€steÍnpeld en/of erk€rd $.o.den.
Dat kan met van alles en nog wat te makeo hèbben, bil-
vooóeeld:
- ie dader- of skhtofftrxlnp kan verboÍger bliiven (bU-

vooó€eld ln het ger'al van mislBndellng blnneo het

tezin);
- ie &deÍ- of slachtofftrÍhap kan een nl€t algeÍn€eÍr

ged€eld b€scf ,in (biivoorb€dd ln veíband rnet de
onre(htvaardige voedtdverdeling in de r,vereld);

- tlet conflict wadin ie als dader of slahtoÍËÍ betsokken

beot, l(an t i buiteostaandeE vooÍal verwaning te\4€e8-
brengen (bilvooràedd als ieÍnand oÍwerwacht eeÍ| lang-
durige Íelatie veóreekt);

- le kunt ook te machtig l,n oÍn als dader verooÍdeeld te
worden of te rnaóteloos oÍn als slachtofftÍ eÍkend te
worden (Hi\rooÈeeld als eÍ sprake ls van pollti€ke of
seksistisclrc ooderdrut.king).

Slech§ ln eeo bep€Íkt aantal g6/allen leidt eefl b€paald

@níid er inderdaad toe dat ieÍnand als íachtofEÍ of als

dàdeÍ erkend eíVof bestempdd \{ordt. ln de Íercde die
op die erkenning eÍVof besteÍnp€lln8 voltt, +eelt de àard

van het confflct eeo grote Íol en voeren eÍnotes snd de
bcnr'entioon. I\,laaÍ dat laten wli hler - terwille van de een-
voud - bulten besdpuwing. We stelleo ons voor dat eÍ
zich een ernstlg conflict h€eft afgespeeld tussen t\ /ee

meosen. Wl raken daaÍ als derd€o Hi betrokkeo. We

oÍÉ€ÍÍ,leid€n zoíd€Í rnoeite een dadeÍ en €€n slacht-

offtÍ. Wat te doen?
fl€t zou het ÍÍrodst zjin als de scàad€ die het confid

heeft teeÉ€ggebÍacht zo veel rlogdllk hcr$eld zou kun-

neÍ| \r/orden. OndÀt het oín eeÍl @nffid hrss€n t\ryee rn€n-

sen gaat, ls de €sseÍtiëe vÍaag daaóll: kan de Ídatie h§-
sen dader eÍl d{htofftr zo h€Ísdd tr/orden, dat er niet
langer een reden is orn van 'dader' en 'í(hffir' te spre-

ken? O6vd: kan het dadeÍ- eo slacàtofÉÍschap door een

heÍstel vaÍ| de relatie opgetE\ren wprdeo? Dat zou pIa.]F
dg zlint lvlaar d€ praktiik wilst utt dat ernslge peÍsooolÍke

Íhade vaak nlet (zoÍnaar) heÍsdd kir \.ord€n en dat in

veelge\ralho de Ídate tuss€n dadeÍ ei shchtoffur (van

één lGnt ofvan beide l(anteo) uiterst n€8atiégdad€n is.

wat dan te doen?
We gaaD ewan uit dat de eÍnst van het conflid en de

veÍoorzàakte schade te gÍoot din om zoínaar aan een eít

ander vooóli te gaan. EÍ moet geÍeqgeerd worden. In dle
rea.de lan de aaidaöt pÍimalr uitsaan naar het slachtofër
(bilvooÍbeeld doo. middelvan ttoo6t of solidariteit), rnaÀr

ook - er daarvan ls vaker sprake - kan de aanda.ht zich

vooral op de dad€r dóten.

lnterpretatte sqptembeÍ, 995

Gccn slnccurc
Het i9 niet zorder reden dat 'veígeldlng en 'vergel/ing'

hler als 't€fldensen' woídeo gedefinl€€rd. Zo funcUon€Íeít

d€ze kernbegÍlpp€n immes in de praktilk Een Íeactie kan

naar r€,g€vi4g deÍeo, terwlil de dad€r toch l€ed \.rcÍdt
aangedaan (UivooÍbeÉld oÍndat tegeÍfloet SekoiÍt€o rnoet
\./ordcn aan de v€ÍgddingsverlanseN van d€ slehtoffos
eÍr/cÍ de sam€nl6/ing, of oíndat de dader zdf vshryt te
boef€n). Ool( is het mogeliik dÀt blnn€n de readie die naar
veÍgddlng ffi, volop rekening woÍdt gdlold€n rnet

veruachtede omstandigheden en gÍaden var ontoereke-
nlngs\r'atbaalh€id.

Ondank die nuan<eÍngeo staan we voor de waàg
welke re{tietendens onze tloudlng ten oplchte van de
dadeÍ zal bepaleÍr. Wel, dat hangt er vanÍ. Als \,ve onze

aardacht in de €e6te plaab op het le\,/€Ísbelarg van de
dadeÍ riöt€n, zullen we verÍnoedelilk naar \rcíger,ing nei-

8eÍr. Bo/erdleo lddt aandaht voor de dadeÍ (en zijn of
haaÍ kry€ns\reíhaal) niet zdd€n tot ecn nuanceÍing van ziin

of haar vernc€nde sdluld. Dte nuarcedng maàkt de \reÍ-

&vlngstenders nog sMer. MaaÍ als d€ aandaltt pdrnair

ulgaat naar het leveÍsbelang van het slachtoftr, zal ÍtàaÍ

alle waarschiinliikh€id de veÍgddlngstendens de íeetie
bepaleÍr.

De kernvÍaag Ínet bet€l*irts tot h€t bovcÍEtaande is

natuudlrlc slult€n de t$Ëe re{te-teÍd€fls€n dle u/e h€b-

b€o ond€Ísó€id€n dkaar utt? Het antli,wíd Ínoet luiden,

zoàls hicÍbo/€n bedd: id Want öf le beoogt Sceo (of zo
mln m dllk) l€ed tE te bÍeÍrgen, öf le be@gt de dad€Í
hewust l.td leed toe te bÍerl8en. l-let ls h€t ën of h€t
arËer (al rnoet nogÍÍtaals word€íl b€iadrukt dat de \reÍge-
vingsHens nlet uiblult dat d€ dader tqh be{vust leed
woÍdt àarE€daan, maaÍ dan enkel en àll€en voor zoleÍ het
'l€ed aando€n' in dienst kan staan van wat ten dk?6te
beoogd wordt vergeving).

\rrd ofgeen l€ed toóÍ€íl8en €n de Ínate waÀrin dat

lan Eerbeek & Okke \Msse

k het moge lk de rchtíe
tussen dadereD slacrt-
of,eí E lwstelko? Ín zo

la, ís et dan spt*e van
veBeAhS oÍ van vege-
vlngT hn Ee,H< dl
Olle l,t4s5e, öeídefl r,rcd(-

zarn als lusnde,,€dikant
ln het Pe,llltentlalr C-ofi1-

dex kh€r/enlngefl , g€t,/qt

ln dlt artkel @n te,6tie q
het ptpÉÍs(hnft van N,A,
Schurna, Cellik oÍn geli,k.

verslag eÍl balaÍs van een
discus§le over godddiike
\rcrgelding in het orde
TestàrÍrent (l4,I Urger€ri,
Ams/r,ídaÍn 199i).

ln het laatste ge\r'al zou ie twee re{tie-teÍldens€o kun-

nen oodersdrciden: de eerst€ t€ndeert naar r€gerdíqg, de
n^reede naar wBewlrB.

Bdd€ reactie-teÍdeÍsen lin pogingen orn de dader als

dad€í te b€naderen, waarHi dus de daad, het g6/0lg eÍt

de verantwooíddiikheid van d€ dadeÍ volstÍeld eÍníig
geooínen \.!.oÍd€n. lvl€t veÍ8e\ring' uoÍdt hieÍ dt§ geeÍr
'zaÍd erover Hodd, Ínaar een tendens in de r€adie van

derden waamGe beoogd \aordt de dader seeÍ, (oÍ zo min
mogelilk) leed aan te doen. VeÍ8eldlnS daatentegeo vatten'a
we op als e€o reaclie-teod€ns waarmee b€oo8d $,prdt de
dader luist wer le€d aaÍl te doen (omdat het vergddinge
pdncip€ dat vereist).

V@Í alle duid€liikheid moet worden opgem€íkt dat 'ver-

gevng' hier dus niet slaat op eeo act van h€t sh(htoffur
zdf (wànt dan zou eÍ toó eeo herstd vàn de Íekte tussen

da&Í en slaótoftr Ínogeliik rno€ten ziin eo dat blijkt eÍ
nu lulst vaak ni€t in te zitten).
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eventueel gebeurt, is geen sinecure! ln veel ge\r'allen leidt
het bewust toebrengen van leed tot het ontstaan of de
groei van negatieve gevoelens als wÍok, haat en Htter-
heid. VanzdÉpÍekend ligt dit anders als leed \aordt toege-
braót binneo een reactie die uitdrukkeliik naaÍ vergeving
tendeert.

ln de praktiik van de uitvoering van het strafrecht wordt
zondermeer duideliik dat d€ twee teÍd€nsen
elkaar normallter uibluiten. Deze praktiik
tendeert (sds onverhulde, naar vergel-
ding (bewuste 'bed-toevoeging'). De hurna-
nitaire en resodaliserende maàtÍegelen kun-
neÍ daaroín niet meer dan (zwakke) conec-
ties binnen die tendens ziin. PÍimair nót
men zi(h in de prakilk op leedto€voeging
en de aandacht gaat dan ook niet in de eer
ste plaàts uit rËar het lsr'ensbelaDg van de

^dader. 
We constateren dat hier zonder eÍ

- kitisd - op in te gaan.

reactie op de studie van Niek khuman naar goddeliike
vergelding in het Oude Testament, Ceil om geliift. Schu-
man houdt een pleidooi voor een herwaardering van het
vergeldingspdrrcip€. Hij maalt daaóii duideliik dat ook
voor hem veÍgelding (in de negatieve vaÍiant) kan neeÍko-
men op bewuste 'leed-toevoeging'.

khurnan meent dat het vergeldingspÍin..ipe in het Oude
Testarnent teÍe(ht in verband gebracit wordt met C-ods

re<htvaÀdige Íeactie op het doen en laten van mmsen.
De cJudale waag is nu of Sóuman bedoelt dat God ver
gelding b€oogt (uit is op 'leed-toevoeging' dus) of dat
C-od iuist vergeving wil (en dus niet uit ls op leed-toevoe-
ging . maàr alleen ten dienste van vergeving - vergel-
dend - leed to€brengt aan mensen).

Je zou de vÍaag ook nog wat niipender kunnen stellen:
gaat volgens Schuman Gods aandadt pÍimaiÍ uit naar het

,a levensbelang van de dadeÍs of naar het levensbelang van
de slachtoffers? We meent dat we ons eenvoudig van
deze vraag kunnen aírnaken door te stellen dat God in
staat is daders en slaótoffurs wat hun levensbelang betÍeft
even pdmair aàndadt te geven, vergist ló. Wi lin het
immers die een voorstelling van C-ods re<htvaardigheid
willen {of moeten) maken. Zolang wii het dilemma erva-
ren, spe€lt dat dilemrna ook door in onze Godsvoo!§td-
ling. Daar is niets aan te doen.

Nu zou het ook nog kunnen dat kiuman bedoelt dat
Gd met ziin vergddende optÍed€n in fuite de Íelatie tus-
sen dader en slacJltofftr herstelt. Dat zou rnooi zi,n, maar
het is de vÍaag of wii ons dat als een re€le mogeliil+Fid
kunnen voorstellen (het punt is juist dat we ons vaak geen
enkel heríelvan de relatie kunnen indeoken!). Du9 nog-
maals: wat Ho€lt Sclluman? Às hii we*elilk meent (of
beter: gelooft) dat fu vergelding beoogt, zal Schunun
rekening moeten houden met dat wat vergelding in meo-
sen tew€egbÍengt: wrok, haat, titterheid. ls dat het eind-
r€sultaÀt van fus reactie op het doen ell laten van men-
sen? Of maakt fu het lest best alleÍnaal w€er goed?
IYlaar dan beoogt Hil dus toch - uiteindelilk - 'veÍgeving'.

Kortom, de h,vestie liikt ons deze: als Cod w€rkelirk uit ls

op veÍgelding, is het eindresultaat van Crds reaclie op het
doen eÍl laten van mens€Ír 'een toeoame vao wrolq haat

l3

en bitt€rheid', maar als dat niet zo is (of als we dèt niet
hopen) en God is ult op vergeving, kunnen we ons alleen
- vergeldend - Ieed van Gdswege indenken, als dat leed
volstrekt ondergeschikt is aan de vergeving.

Het gaat er in deze kw€stie oÍn hoe ems6g en reèl eeÍt
eveflhlele bewuste'le€d-to€!r'oeging' van fuswege
gezien moet woÍden. Als die even ernstig en reéel is als

de'leed-toevoeging die ondergetekenden
aÍen toe in hun pàstrorale werk binnen justi-

tièle inrichtingen meemalen, dan vrezen zi,

met grote weze.

Cíd klopt nlct
Wellicht is het earentieel dat S(human er
meer daÍr e€ns op wiist dat het vergeldingg
princip€ in de wereld van 'betalen en veÍ-
goeden' en van 'waarde en tegenwaarde
wortelt. Ais veÍgelding gerealiseerd kan
worden door een inspanning (ffnancieel,

materieel, óasiek of er'entueel zelÉ geeste-
liik), is de kans op het onbtaan of de gÍoei
van wrok, haat en bitterheid veel kleiner.

Maar het is de waag of alle aangeÍióte sdÈde inderdaad
door middel van een inspanningwerbintenis vergolden
kan worden. Persoonliik leed wa4gt volgens het ve.gel-
dingspÍincipe om iets dat zoveel mogeliik gelijkwaardig is.
Soms voldoet dàar mil§Chien alleen een andere vorm van
persoonlijk leed aan (bewust toegebÍaót aan de dade0. Er

is een wereld van verschil fussén eeo inspanningsverplich-
ting en het ondergaan van be\,[]st toegebraót leed. Het
laatste brengt immeÍs sdlade toe aan het peísoon-lin van
de dader, merkbaar - zoals ge2egd - in (het ontstaan ofde
toename van) gevo€lens van wrok, haat en bitterheid.

Het moge duideliik lin dat deze kwestie voor ons werk
(en voor de in?et van de talloze keíkelUke vÍiiwilligers in
ius§tièle inri<àtingen en keÍkeliike nazorg) van gÍoot
belang is. Met de nodige bes(heidenheid proberen we af
en toe tegeflover (ex-)gedetineerden iets uit te beelden
van Crds zorg voor mensen. Màar welk beeld staat ons
daarbiivoor ogen? Welk God$e€ld dragen wii over? En

als we dat ai wetefl, hoe reótvaardig en/of barmhaÍtig is
dat beeld-van{od darl, enerziids met het oog op hen die
ló dader weten, andeziids met het oog op hen die
slacfitofÍer ziin?

Er kan hieóij sprake lin van ern zekere spanning tussen
theologie en pastoraat. In ons werk ontÍnoeten wij
'dadels' die hunkeren naar heelheid, maaÍ die ieder reèel
p€rspectief daarop moeten missen omdat geen mens hefl
ooit zÀl kunnen vergeven. ln etn gesprek over verg€rr'ing

en vergelding zel een gedetineerde laabt: 'Als ook C.od

kwaad met kwaad vergeldt, dan klopt fu niet. Hii
bedoelde welliót dat fu dan net zo min klopt als het
leveo waarin hii hopeloos verstÍikt is geraakt. Í\449 van
Cod worden veÍwaclt dat Hij deze mens uit die stdk
bewiidt? la toó? Maar dat is vooÍ ons alleen dan voorstei-
baar als uiteindeliik alle goddelilke veÍgelding aan de god-
deliike vergeving ondergesóikt zal bliiken. Wànt weRe-
liik, wii geloven niet dat het door Sóurnan met inrtem-
ming gedteerde woord van Van Ruler ('ln de liefde wordt
het wereldraad-l gedragen, in de vergelding wordt het
opgelost') ook maaÍ enigszins betekking kan hebben op
het leveosÍaadsel van de hieÍboven aangelEalde man die
alleeo nog maar kan hopen 'dat C-od u€rzal kloppen'.
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-bMet grote vÍeze
Het bovenstaande is van belang voor onza
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