
WAT ZOU JIJ GEDAAN HEBBEN?  
Najaar 2019: kring over schuld en vergeving door Jan Willem Kirpestein en Jeanine Geijtenbeek 
 

‘En jij, wanneer je over deze trieste en tragische episode in mijn leven leest, leef je in en stel jezelf de 
cruciale vraag: ‘Wat zou jij gedaan hebben?’ 

 
Deze vraag stelt Simon Wiesenthal aan het einde van het boekje “The Sunflower”. Hierin beschrijft hij 
indringend hoe hij ogenschijnlijk toevallig als concentratiekamp bewoner werkzaamheden in een ziekenhuis 
moest doen en als jood bij een jonge, stervende nazi werd geroepen. Deze jonge nazi van begin twintig jaar 
voelde zijn dood naderen. Hij was angstig vanwege het besef dat hij gruwelijke daden tegen joodse families had 
gepleegd. Hij vroeg in doodsnood vergeving voor zijn daden aan Simon, maar Simon kon alleen maar zwijgen. 
Daarna stierf de jongen.  
 
Naar aanleiding van de eindvraag van Simon is veel nagedacht en gereflecteerd over de mogelijkheden en 
grenzen van vergeving. Het is een thema dat, bewust of onbewust, mensen bezighoudt in hun eigen leven: 
Waar ben ik schuldig (geweest)? Waar moet ik vergeven? Waar kan ik vergeven? Waar kan ik niet vergeven? 
Waar moet ik om vergeving vragen? Waar had ik moeten vergeven?  
 
Op stille zaterdag 2019 lazen wij in het Financiële Dagblad een essay van de hand van predikant Joost 
Röselaers. Hij schreef over schuld en vergeving en hoe wij daar doorgaans mee omgaan in ons persoonlijke 
leven en in de samenleving. Röselaers stelde dat subtiele en overduidelijke veroordelingen alom aanwezig zijn 
in privéverbanden en ook maatschappelijk. Mensen worden soms heimelijk en soms publiekelijk aan de 
schandpaal genageld. Hij vroeg aan de vooravond van Pasen om de grote waarde van vergeving en 
opstandingskracht te laten ontdekken, zowel in ons eigen leven als maatschappelijk.  
 
Maar wat is vergeving eigenlijk? Hoewel het een veel gebezigde term is, is niet altijd duidelijk op welke manier 
het concreet kan worden in ons eigen leven. Zelf kwamen wij in ons eigen leven er achter dat daderschap en 
slachtofferschap dicht bij elkaar liggen. We wisten in die verwarring even niet hoe vergeven er uitzag, wie we 
moesten vergeven en of we zelf vergeven moesten worden. Het bleek een zoektocht te zijn.  
  
Schuld, schaamte en vergeving is iets waar je in je leven niet zo makkelijk over praat. Daar heb je een veilige 
omgeving voor nodig en die willen we graag bieden. In vijf avonden gaan we in een intervisie achtige sessie na 
wat schuld en vergeving in ons eigen leven is of kan zijn. Als inleiding lezen we het boekje The Sunflower van 
Simon Wiesenthal en thema’s die aan de orde komen zijn: 
 

• Waar voelen we ons schuldig?  

• Wat is vergeving en waartoe opent het de weg? 

• Zijn er situaties waarin vergeven niet kan? 

• Daderschap en slachtofferschap in ons eigen leven 

• Vernieuwing en opstandingskracht 
  
We nodigen uit om vragen, ervaringen en bevindingen te delen. De intervisie staat open voor iedereen en 
iedereen wordt aanvaard wat zijn of haar levensverhaal ook is. Omwille van vertrouwelijkheid en veiligheid zal 
de groep niet groter zijn dan 10 personen. We starten na de zomervakantie en de avonden vinden plaats aan 
het Pieterskerkhof 18 te Utrecht. 
  
Vrijdag 20 september 2019 20.00 uur 
Vrijdag 11 oktober 2019 20.00 uur 
Vrijdag 1 november 2019 20.00 uur 
Vrijdag 22 november 2019 20.00 uur 
Vrijdag 13 december 2019 20.00 uur 
  
Opgave en nadere informatie via mediation@jeaninegeijtenbeek.com.  Opgave voor 1 september 2019. De 
avonden zijn kosteloos.  

mailto:mediation@jeaninegeijtenbeek.com

