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Die tegen mij zei: ‘Mensenkind, sta op, dan zal ik met je spreken.’ Terwijl deze 
woorden klonken, voer er een geest in mij die me weer op deed staan, en er werd 
opnieuw tegen mij gesproken: ‘Mensenkind, ik stuur jou naar de Israëlieten, naar 
dat weerspannige volk dat tegen mij in opstand is gekomen. Tot op de dag van 

vandaag verzetten ze zich tegen mij, zoals ook hun voorouders hebben 
gedaan. Naar dat volk, dat zo halsstarrig en eigenzinnig is, stuur ik jou. Je moet 
tegen hen zeggen: “Dit zegt God, de HEER ...” En of ze nu horen willen of 
niet – het is immers een opstandig volk –, ze zullen weten dat er een profeet in 
hun midden is geweest. Maar jij, mensenkind, jij hebt van hun woorden niets te 

vrezen, je hoeft voor hen niet bang te zijn, al zijn ze als brandnetels en 
doornstruiken en belagen ze je als schorpioenen. Je hoeft je door dat volk niet te 
laten afschrikken of angst te hebben voor hun woorden, hoe opstandig ze ook 

zijn. Je moet hun laten weten wat ik te zeggen heb, of ze nu horen willen of niet, 
hoe opstandig ze ook zijn.  Jij, mensenkind, luister naar mijn woorden en wees 

niet opstandig zoals dat volk. Doe je mond wijd open en eet wat ik je te eten geef.’ 

Ik keek, en zag een hand die naar mij was uitgestrekt en een boekrol vasthield. Die 
werd voor mijn ogen uitgerold en ik zag dat hij aan beide kanten beschreven was. 

Dit stond erop te lezen: Klaagliederen, en gezucht en gesteun. 

(Ez 2, 1-10) 

 

Er is maar ééne slechtheid, één misdaad, ééne zonde: gebrek aan hart. 

(Multatuli, Ideeën) 
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Voorwoord 
 
 
 
Wie overweegt aan een promotieonderzoek te beginnen, zou misschien moe-
ten beginnen met het lezen van de roman Nooit meer slapen van W.F. Her-
mans. Alhoewel de verontrustende titel anders doet vermoeden, is dat boek 
namelijk niet alleen goede en aangename literatuur, maar kan het ook een 
heilzame werking hebben voor de beginnende promovendus. Die uitwerking 
had het boek in elk geval op mij.  
 De hoofdpersoon in Nooit meer slapen, Alfred Issendorf, begint vol goede 
moed aan zijn promotieonderzoek, maar gaandeweg wordt zijn tocht letterlijk 
en figuurlijk een doodlopende: niet alleen het onderzoek komt totaal niet van 
de grond, maar ook een reisgenoot overleeft de onderzoekstocht door het 
barre noorden van Noorwegen niet. En alsof dat nog niet voldoende is: aan 
het einde van de roman wordt de onderzoekshypothese min of meer op een 
presenteerblaadje aan hem voorgelegd, maar dan heeft Alfred al zoveel ellende 
achter de rug dat het hem allemaal niets meer interesseert.  
 Alfreds ervaringen waren voor mij heilzaam omdat ze duidelijk maakten 
dat een promotieonderzoek tegenslagen kent en een tocht van de lange adem 
is, maar vooral omdat Alfreds wederwaardigheden elke hobbel in mijn eigen 
onderzoek relativeerden en duidelijk maakten dat er ook een leven is na het 
mogelijkerwijs niet beëindigen van een promotieonderzoek. En alhoewel ik 
niet kan ontkennen dat mijn onderzoek me soms wat nachtrust heeft gekost, 
moet ik zeggen dat mijn onderzoekstocht vergeleken met die van Alfred een 
aangename is geweest.  
 Aangenaam was deze tocht niet alleen vanwege het onderzoek zelf, maar 
vooral vanwege de stimulerende interesse in mijn omgeving, zowel thuis als 
op het werk. Geïnteresseerde vragen van familie, vrienden en collega’s naar de 
actuele stand van zaken hielden de vaart erin of hielpen me over hobbels en 
dode punten heen. Mijn dank gaat daarom uit naar velen, waarvan sommigen 
een bijdrage geleverd hebben zonder het zelf te weten. Ieder bij naam noemen 
is ondoenlijk, maar vermeld en bedankt moeten zeker worden:  
 
Fred van Iersel als oorspronkelijke opdrachtgever: dank voor deze unieke kans 
en het gegeven vertrouwen; 
Ed Teuns en Jan van Lieverloo die als leidinggevenden trouw bleven aan de 
gegeven opdracht; 
al mijn collega’s, die bereid waren mee te werken aan dit onderzoek en dit 
onderzoek mede mogelijk maakten; 
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mijn protestantse collega’s Anne van Voorst, Wim van Mourik en Ype Vier-
sen, die voor een fles wijn - alhoewel dat niet een voorwaarde was - hun kriti-
sche blik lieten gaan over de vragenlijst; 
Mijn ‘vaste ganggenoten’ op de zevende verdieping van het Simon-gebouw, 
René, Stefan, Sjaak, Kees en Lieke, die door goed buurschap zorgden voor 
een prettige werksfeer;  
Marijke Bergman, Fons Flierman, Jos Pieper en Kees de Groot die bereid 
waren me van hun expertise van SPSS te laten delen bij de verwerking van de 
vragenlijsten; 
vriend en collega Bert Boumans die – consciëntieus en kritisch-constructief als 
altijd – meekeek of de resultaten uit de interviews wel stand hielden; 
mijn collega-dispuutleden Annette, Annie, Ellen, Roos, Jan en Roland die op 
ons maandelijkse treffen met hun aangename gezelschap en onder het genot 
van heerlijke spijs en drank zorgden voor de nodige ontspanningsmomenten; 
mijn beide promotoren, Anton van Kalmthout en Theo de Wit, die mij niet 
alleen ruimte gaven maar vooral met hun enthousiasme, humor, kennis van 
zaken en altijd constructieve kritiek de zaak bijstuurden waar en wanneer 
nodig en die daarmee het geheel op schema en op de rails hielden; 
mijn ouders, voor wie het volkomen onbekend terrein was maar niettemin 
hun interesse, betrokkenheid en trots nooit onder stoelen en banken staken 
en tenslotte,  
niet-mijn-thuisfront-maar-thuisBASIS: Thijs, Anne en Yvonne. Alhoewel een 
exercitie als een promotie vaak – terecht – een eenzaam proces wordt ge-
noemd, gold dat in mijn geval alleen voor het lezen, denken en schrijven. 
Lezen, denken en schrijven zijn erg persoonlijke, individuele activiteiten, maar 
hoe individueel of eenzaam dat ook klinkt, dergelijke exercities vergen meer: 
een stabiele omgeving. Zonder zo’n omgeving gedijt er weinig. Voor die 
stabiliteit zorgden zij. Vaak zonder het te beseffen overigens, want hun bijdra-
ge bestond niet alleen uit het feit dat ze mij de aandacht, ruimte en tijd schon-
ken om dit onderzoek te doen, maar ook uit het feit dat ze die ook van mij 
vroegen. Dat zorgde voor een balans, waardoor ik niet verdween in het on-
derzoek en het onderzoek niet verdween achter andere interesses en activitei-
ten.  
 
Nogmaals, dank aan jullie allen, want wat hier nu ligt, ligt er ook dankzij jul-
lie. Voor de tekortkomingen ben echter alleen ik verantwoordelijk.  
 
Helmond, december 2012 
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Hoofdstuk 1 
Vertrekpunt en presentatie van het onderzoek 
 
 
 
1.1  De aanleiding als inleiding 
 
Onthutsend, confronterend en waarschuwend. Dat was samengevat voor mij 
persoonlijk het resultaat van onderzoek waar ik jaren geleden mee werd ge-
confronteerd. Tijdens mijn theologiestudie werden ooit de oude zwart-wit 
opnamen van twee beroemde en beruchte onderzoeken getoond: het onder-
zoek van Milgram1 en van Zimbardo2. Milgram onderzocht in hoeverre men-
sen in opdracht van een autoriteit bereid waren andere mensen elektroshocks 
toe te dienen. Dit alles onder het mom van een leersetting. Zimbardo’s onder-
zoek ging om de vraag in hoeverre de context van een wij-zij situatie met 
ongelijke machtsverdeling het gedrag van mensen bepaalde. Zijn beroemd-
beruchte ‘Stanford-Prison Experiment’, waarin hij gezonde mensen in een fictie-
ve detentiesituatie plaatste in de rol van gevangenisbewaarder of gedetineerde, 
moest al snel afgebroken worden vanwege gewelddadige excessen. Onthut-
send, confronterend en waarschuwend waren deze onderzoeken omdat ze 
aantoonden dat zeer veel ‘normaal functionerende’ mensen onder bepaalde 
omstandigheden in staat zijn hun medemens extreme, disproportionele en 
ongerechtvaardigde schade toe te brengen. Wie bij deze twee onderzoeken 
ook nog het onderzoek van Asch3 betrekt, waaruit blijkt dat vele mensen 
bereid zijn te liegen om te voorkomen af te wijken van anderen en daardoor 
buiten de groep te vallen, zou het vertrouwen in de mensheid kunnen verlie-
zen.  
 Deze onderzoeksresultaten en ook Goffmans onderzoek betreffende het 
verblijf in totale instituties heb ik altijd als een essentiële bagage beschouwd 
vanwege hun bijzonder belang voor het werken in de setting van een justitiële 
inrichting. De reden is voor de hand liggend: in de dagelijkse realiteit van het 
gevangeniswezen is bij uitstek sprake van de trefwoorden die in de genoemde 
onderzoeken centraal staan: een (af)leersituatie, autoriteit, dwang en machts-
ongelijkheid, groepsdruk. Ik acht het essentiële kennis omdat ze bijdragen aan 

                                                             
1 <http://en.wikipedia.org/wiki/Conformity_experiments> (d.d. 02-01-2013). Zie ook 
meerdere filmpjes onder ‘milgram experiment’ op Youtube.  
2 The Lucifer Effect. How Good People Turn Evil, Ebury Press, 2008. Zie ook: 
<www.lucifereffect.com> (d.d. 22-10-2012) 
3 <www.en.wikiperdia.org/wiki/Asch_conformity_experiments> d.d. 22-10-2012. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Conformity_experiments
http://www.lucifereffect.com/
http://www.en.wikiperdia.org/wiki/Asch_conformity_experiments
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het besef in welke context men werkt in een justitiële inrichting en welke 
gevaren en valkuilen die context in zich bergt.  
 

“De belastingbetalers van New York draaien op voor een bedrag van $ 
10.000, waarmee de moordenaar Jeff 'de Reus' Barslow zijn grote oren op 
maat kan laten snijden, zodat hij geen nare grappen meer hoeft te verdra-
gen. De gevangenisdirecteur stond de boef, die 2.05 meter lang is en ook 
bekend staat als Dumbo, plastische chirurgie toe om hem te helpen buiten 
knokpartijen te blijven.”  

 
Deze opmerkelijke anekdote staat vermeld in een klein boekje met de titel 
Gekke wetten.4 Ik ontving het van mijn collega’s als afscheidsgeschenk bij mijn 
vertrek in 1999 uit de eerste justitiële inrichting waar ik als justitiepastor werk-
zaam was, ‘de Noordsingel’ te Rotterdam. In hoeverre het beschrevene feite-
lijk correct is, kon ik helaas niet achterhalen, maar het is een bijzondere anek-
dote omdat ze een ideale situatie schetst. Er is namelijk sprake van een win-
win situatie: door de operatie wordt Jeff niet meer gepest - en gaat hij er ook 
nog in esthetisch opzicht op vooruit -, terwijl de inrichting wint aan veilig-
heid, omdat er minder geweldsincidenten rond Jeff verwacht mogen worden. 
Barslow wordt niet afgeschreven, maar er wordt juist in hem – en in zijn om-
geving – geïnvesteerd. De inrichting gooit er 10 mille tegenaan om de oorzaak 
van het probleem - in dit geval letterlijk - weg te snijden. Kortom, het is een 
ingreep die de humaniteit en veiligheid van alle betrokkenen vergroot. Een 
dergelijke win-win situatie is echter geen vanzelfsprekendheid, zeker niet in 
een detentiesituatie, want juist daar kunnen veiligheid en humaniteit gemak-
kelijk als elkaars concurrenten gezien worden.  
 De genoemde onderzoeken en de anekdote brengen ons tot de centrale 
thematiek van dit onderzoek: de aandacht voor menselijke waardigheid en 
humaniteit tijdens detentie. 
 
Als jurist en theoloog die als justitiepastor werkzaam is, ben ik vanaf mijn eer-
ste werkdag geboeid door de begrippen veiligheid en humaniteit. In de dage-
lijkse realiteit van detentie spelen ze een centrale rol, maar kunnen ze ook snel 
en in grote mate elkaars concurrenten zijn. Beide begrippen vatten voor mij in 
één woord samen waar justitie enerzijds en pastoraat anderzijds voor staan. 
Justitie is als overheidsorgaan vooral gericht op en bepaald door de begrippen 
rechtvaardigheid en veiligheid – tegenwoordig zelfs tot uiting komende in de 

                                                             
4 J. Paschall & R. Lyon, Gekke wetten. Wereldwijde wettelijke waanzin, Rijswijk: Elmar, 1997, 
p. 111 
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naam: Ministerie van Veiligheid en Justitie (MVenJ) –, omdat het de centrale 
taak van justitie is bij te dragen aan en toe te zien op een rechtvaardig, orden-
telijk en vreedzaam verloop van het samenleven dan wel herstel daarvan. 
Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan een veilige samenleving. Pastoraat is 
voor mij als activiteit daarentegen vooral gericht op en bepaald door het be-
grip ‘humaniteit’, en wel omdat pastoraat erop gericht is om te zorgen of bij te 
dragen dat mensen hun bestemming als mens vinden. In plaats van humaniteit 
kan echter misschien nog beter gesproken worden van heiligheid of heiliging, 
want in het pastoraat gaat het eigenlijk om heiligen: de mens helpen op zijn 
zoektocht naar heil en heelheid in relatie tot zijn Schepper en diens Schep-
ping. 
 Deze beide woorden – heiligheid en veiligheid – zijn mijns inziens onlos-
makelijk met elkaar verbonden. Want heiligheid in de betekenis van heil en 
heelheid veronderstelt een mate van veiligheid, oftewel afwezigheid van drei-
ging en angst5, terwijl ook veiligheid op haar beurt een mate van heiligheid 
vergt in de zin van respect en eerbied in acht nemen, want zonder die heilig-
heid in de betekenis van respect en eerbied is er het gevaar van onbeperkt en 
onverwachts ingrijpen door anderen en dus eigenlijk van een vorm van onvei-
ligheid. Dat deze heiligheid en veiligheid in een uitzonderlijke situatie als 
detentie met elkaar op gespannen voet staan moge duidelijk zijn. Detentie 
wordt immers als opgelegde vrijheidsbeneming als reactie op (vermeende) 
misdaad of een als ongewenst verklaarde situatie als illegaal verblijf gelegiti-
meerd door en is gericht op beveiliging dan wel veiligheid van de gemeen-
schap, oftewel het heil en heelheid van de samenleving. Tegelijkertijd staat 
detentie echter op gespannen voet met het heil en de heelheid van de gedeti-
neerde mens, zeker gezien de in het huidige mensbeeld heersende opvatting 
dat een mens in wezen vrij en autonoom is of dient te zijn. Het is ook juist 
vanuit deze mensopvatting dat detentie gezien wordt als een inbreuk op de 
individuele menselijke vrijheid en dat detentie een rechtvaardiging vereist. 
Terwijl detentie toegepast wordt ter (her)beveiliging van de samenleving bete-
kent het voor de persoon die de detentie ondergaat een ingrijpende beperking 
en een vergaande aantasting van zijn vrijheid. Men zou dus van detentie kun-
nen zeggen dat de een zijn veiligheid de ander zijn heiligheid aantast. Detentie 
is immers per definitie een situatie waarin de overheid – optredend namens de 
samenleving of een geschade burger – tegenover een burger komt te staan, 
                                                             
5 De betekenis en het belang van veiligheid voor mensen is terug te vinden in de term 
‘human security’ zoals die voor het eerst gebruikt werd in het Human Development Report van 
1994 van de United Nations Development Programme (Oxford: Oxford University Press, 1994, 
p. 22-46). De betekenis en het belang van veiligheid in het pastoraat heeft Verheule tot 
uiting gebracht met de term ‘terreurvrije ruimte’ in Angst en bevrijding. Theologisch en psycho-
logisch handboek voor pastorale werkers (Baarn: Callenbach, 1997, 2e dr.)  
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met andere woorden individu tegenover samenleving en collectieve veiligheid 
tegenover individuele vrijheid. Dat dit een gespannen verhouding oplevert, is 
ook terug te lezen in de jaarlijkse rapporten van talrijke mensenrechteninstitu-
ties en mensenrechtenorganisaties, al of niet op gouvernementele basis. Hun 
rapporten en werk maken duidelijk dat een balans tussen heiliging en heilig-
heid van het individu enerzijds en beveiliging en veiligheid van de samenle-
ving anderzijds zeker niet vanzelfsprekend is, ja zelfs vaak ver te zoeken is.  
 Terwijl het evenwicht tussen veiligheid van de gemeenschap of samenle-
ving enerzijds en individuele heiligheid anderzijds al moeilijk te bewaren is, is 
humaniteit in de betekenis van medemenselijkheid als uiting van respect voor 
de individuele heiligheid in detentie al zeker geen vanzelfsprekendheid. Zelfs 
in Nederland. Als justitiepastor word ik dagelijks geconfronteerd met een 
realiteit waar de toch al gespannen, broze verhouding tussen beide begrippen 
door haast iedere beslissing wordt beïnvloed, hoe klein die beslissing misschien 
ook lijkt. Waar is bijvoorbeeld het evenwicht tussen samenleving en individu, 
tussen veiligheid van de samenleving en heiligheid van het individu bij de 
vraag of ik een gedetineerde die wegens huiselijk geweld vastzit contact laat 
opnemen met thuis? Draag ik daarmee bij aan een nieuw perspectief in een 
geschonden relatie of frustreer ik daarmee de relatie nog meer? Waar is het 
evenwicht tussen humaniteit en veiligheid wanneer een gedetineerde op han-
den gedragen wordt, maar dan wel geboeid door het interne bijstandsteam van 
een justitiële inrichting, richting isolatiecel? Doe ik er goed aan als ik het ver-
zoek van een gedetineerde om op verlof of naar de uitvaart van een dierbare te 
gaan onderschrijf, of worden daarmee de angst bij het slachtoffer en de onrust 
in de samenleving juist weer aangewakkerd? Het maakt duidelijk waarom 
justitiepastoraat volgens mij in de kern is te omschrijven als een ‘bipolair pasto-
raat’, waarbij de pastor tussen deze twee polen heeft te laveren en zijn weg 
moet vinden.6 
 
1.2 Veranderend detentieklimaat, veranderend werkklimaat 
 
In de jaren dat ik als justitiepastor werk, heb ik de maatschappelijke en politie-
ke kijk op en sfeer rond detentie en gedetineerden zien veranderen. Kijk en 
sfeer zijn in die jaren zakelijker en grimmiger geworden, harder dus ook.7 Het 
                                                             
6 S. Gärtner, ‘Wat doet een justitiepastor?’ in: Th. de Wit e.a. (Red.), Twee heren dienen: 
geestelijk verzorgers en hun beroepseer, Tilburg: WLP, 2011, 73-93.  
7 In 1993 was ruim 20% van de Nederlanders van mening dat gedetineerden niet humaan 
behandeld moesten worden. Waarschijnlijk is dat sindsdien niet verbeterd, want het straf-
klimaat is repressiever en punitiever geworden. J. Verhagen, Gedetineerden ontmaskerd. Hoe in 
Nederland over gedetineerden wordt gedacht. En hoe het werkelijk ‘zit’. Veenhuizen: Gevangenis 
Museum, 2011, p. 28-29 en 44-46. 
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laatste decennium is het straf- en detentieklimaat in Nederland, mede gevoed 
door de moorden op Fortuyn en Van Gogh en terrorismedreiging, vooral 
bepaald door een grote nadruk in politiek en maatschappij op het belang van 
veiligheid, strenge wetshandhaving en grotere aandacht voor slachtofferschap 
(met name bij geweldsdelicten). Mededogen voor de dader is uit de tijd. Van 
gedoogbeleid is de koers verlegd richting hard optreden en zerotolerance. Deze 
sfeer is met twee sprekende voorbeelden te illustreren. Het eerste is uit de 
reclamewereld afkomstig, het tweede uit de politiek. 
 Sinds jaren maakt een Nederlandse verzekeringsmaatschappij reclamespots, 
waarin steevast kleinere of grotere menselijke catastrofes op een humoristische 
manier in beeld zijn gebracht. In het voorjaar van 2007 kwam de maatschappij 
met een filmpje over een gevangeniscipier.8 Het filmpje laat een jongeman 
zien die met een oudere gevangenisbewaarder een dagje meeloopt om zo het 
vak te leren. De oude rot blijkt een duidelijke bejegening en behandeling van 
de gedetineerden voor te staan, waarvan we verschillende voorbeelden te zien 
krijgen. Zo vertrapt hij lachend een voor zijn voeten gevallen pingpongballetje 
van pingpongende gedetineerden, verorbert hij in het bijzijn van de gedeti-
neerde diens toetje nadat hij dat van diens dienblad heeft gepakt, en schaatst 
hij met vuile schoenen door de gang die net door een gedetineerde is gepoetst. 
In al deze situaties kijkt hij de betrokken – of beter gezegd getroffen – gedeti-
neerde lachend aan, daarmee uiting gevend aan de voldoening die hij haalt uit 
zijn werk. De reclamespot eindigt met een scène waarin de nieuwkomer bij 
een gedetineerde een brief bezorgt. Zoals geleerd bejegent ook hij op zijn 
beurt, aanmoedigend toegeknikt door de oude rot, een gedetineerde op deze 
manier. Hij doet dit door in het bijzijn van de achter tralies zittende gedeti-
neerde vergenoegd het parfum aan de brief op te snuiven en te dreigen de 
brief met zijn aansteker in brand te steken. En dan ontrolt zich in een paar 
seconden de catastrofe: de brief vat inderdaad vlam, het brandalarm gaat en alle 
celdeuren worden ontgrendeld… 9 
 Maar ook het tweede voorbeeld, recenter en serieuzer, ditmaal uit de poli-
tiek, maakt inzichtelijk hoe de huidige sfeer rond detentie in het publieke 
domein schijnt te zijn in Nederland. Tijdens de wekelijkse persconferentie van 
premier Rutte op vrijdag 11 februari 2011 kwam een idee van de PVV ter 
sprake, te weten het inrichten van zogenaamde tuigdorpen. De premier liet 
tijdens die persconferentie weten niets in dit idee te zien. Opmerkelijk was de 

                                                             
8 Zie <http://fun.centraalbeheer.nl/film/cipier>; geraadpleegd op 26-11-2012. 
9 Op de internetsite heeft de verzekeringsmaatschappij een vervolg geplaatst: een spel waar-
in het de opdracht is te ontkomen aan de woede van de gedetineerden. Opvallend is overi-
gens dat de bezoeker -haast vanzelfsprekend- uitgenodigd wordt zich te identificeren met 
de jennende bewaarder en niet met de getergde gedetineerden. 
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reden die hij daarvoor aangaf: "Tuigdorpen zijn er al, die heten gevangenis-
sen".10 Deze opmerking van de premier oogstte enig gelach onder de aanwe-
zige pers, waarna de premier als reactie op een vervolgvraag aangaf dat hij niet 
denigrerend over het PVV-voorstel wilde doen en dat eigenlijk best serieus 
wilde nemen, maar het op dat moment nog te ruw en weinig uitgewerkt te 
vinden. ‘Tuigdorp’ werd uiteindelijk zelfs verkozen tot het Van Dale-woord 
van 201111, wat tot een ingezonden brief in het NRC Handelsblad leidde.12 
De briefschrijver, R. Somann, schrijft daarin onder meer:  

“Dat een woord als ‘tuigdorp’ bij de keuze van het ‘woord van het jaar’ 
topscoorder werd, getuigt niet alleen van wansmaak, maar is ook een teken 
aan de wand. Het geeft uitdrukking aan ons culturele klimaat. De etikette-
ring van een groep mensen als waardeloos ‘tuig’ dat naar eenzelfde dorp 
zou moeten worden gestuurd, is inhumaan.”  

De briefschrijver verwijst in zijn brief verder naar het Duitsland in de jaren 
dertig van de vorige eeuw waar veranderend woordgebruik een voorbode 
bleek van een nieuw te scheppen samenleving. Alhoewel die vergelijking het 
punt dat de briefschrijver wil maken kan vertroebelen, snijdt de opmerking 
mijns inziens hout: taal en woorden hebben het vermogen een nieuwe werke-
lijkheid te scheppen. Mensen omschrijven als ‘tuig’ is geen compliment. Inte-
gendeel, het diskwalificeert mensen tot dingen, tot objecten.13 De opvatting 
van de premier lijkt echter de dominante opvatting voor de manier waarop er 
op dit moment in de Nederlandse politiek en samenleving wordt aangekeken 
tegen detentie en gedetineerden. De mening van de premier kreeg een jaar 
later, tijdens de verkiezingen in september 2012, een vervolg in twee duidelij-
ke verkiezingsslogans van zijn partij: ‘Meer straf en minder begrip voor criminelen’ 
en ‘Meeleven met slachtoffers, niet met daders’. Zijn partij werd de grootste.14 
                                                             
10 <http://nos.nl/artikel/218226-rutte-gevangenissen-zijn-tuigdorpen.html>; geraadpleegd 
op 12 februari 2011. 
11 Op plaats twee eindigde ‘caviapolitie’. <http://nos.nl/artikel/323775-tuigdorp-van-
dalewoord-van-2011.html>, geraadpleegd 22 december 2011. 
12 NRC Handelsblad, 7/8 januari 2012, p 8. 
13 Cfr. M. De Coster (2007), Groot scheldwoordenboek, tuig (van de richel): het gemene 
volk, het gespuis*. Syn. falderappes*, geteisem*, schorremorrie*. Het woord tuig (afgeleid 
van ‘werktuig’) kreeg pas in het begin van de achttiende eeuw de nevenbetekenis ‘gemeen 
volk’. De betekenis van richel in deze verbinding is niet meteen duidelijk. Volgens de een 
wordt hier een smal bankje in de ‘engelenbak’ van de schouwburg mee bedoeld; volgens de 
ander slaat het woord op de houten bankjes in het armenhuis. 
<http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/tuig>, geraadpleegd op 12-02-12. 
14 Vanuit een ander perspectief en op grond van een meer feitelijke beschrijving van een 
aantal mogelijke casus, constateert ook de criminologe Simone van der Zee aan het einde 
van haar boek over ‘het staatshotel’, de justitiële inrichting, dat het “de stortplaats van de 
samenleving” is, “een bewaarplaats voor grote groepen mensen die we om wat voor reden 

 

http://nos.nl/artikel/218226-rutte-gevangenissen-zijn-tuigdorpen.html
http://d.d/
http://d.d/
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De twee voorbeelden illustreren de heersende, actuele sfeer en trend in de 
Nederlandse samenleving om wetsovertreders strenger te straffen en als samen-
leving meer veiligheid en zekerheid te verlangen. En deze sfeer laat uiteinde-
lijk ook het werken bij justitie niet ongedeerd. Maar de voorbeelden schetsen 
een benadering van gedetineerden die haaks staat op mijn taak en ervaringen 
als justitiepastor.  
 Mijn taak als pastor ligt op het vlak van de zorg, namelijk pastorale zorg 
verlenen aan gedetineerden. Vanuit de christelijke traditie gezien kan die zorg 
samenvattend omschreven worden als ‘gevangenen bezoeken en bevrijden’ 
(Mt. 25,36, Lc. 4,18 en Jes. 42,7; 49,9 en 61,1). Het bezoeken betekent con-
creet de ander niet afschrijven, ongeacht wat hij op de kerfstok heeft15 en 
wordt van oudsher binnen de christelijke traditie gerekend tot de werken van 
barmhartigheid. Het bezoeken betekent de relatie, de ontmoeting en de ver-
binding met de gedetineerde blijven zoeken. Maar de Bijbeltekst gaat nog 
verder dan dat omdat Jezus stelt dat Hijzelf in de gevangenis bezocht is: een 
identificatie van Jezus met hen die gevangen zitten, wat overigens in zekere 
zin ook gebeurt tijdens de kruisiging als Jezus hetzelfde ondergaat als veroor-
deelde misdadigers (Mc. 10, 37; vgl. Mt. 20, 21en Mc. 15, 27; vgl. Mt. 27, 38; 
Lc. 23, 33). Uitgangspunt in de christelijke traditie is dat de gedetineerde me-
demens blijft met een inherente waardigheid en daarom nooit gereduceerd 
mag worden tot ‘tuig’; ieder mens is in essentie gelijk – want beeld van God – 
en ieder mens is altijd meer dan zijn misstap(pen). Daarom verdient ieder mens 
respect, ongeacht zijn daden. Maar dat respect blijkt in onze dagelijkse werke-
lijkheid aangetast te worden door concrete (mis)daden en het oordeel over die 
daden. De filosoof Margalit heeft dan ook gelijk wanneer hij concludeert dat  

“[T]he demand to respect human beings when directed to the innocent is 
easy. But the idea of respect to humans is most needed when they are not 
innocent or only partly innocent.”16  

 Die pastorale zorg bestaat ook uit het bevrijden van de gedetineerde: niet 
afschrijven en vastspijkeren op het kruis van ‘eens een dief’, dat men met zich 

                                                             
dan ook niet in de samenleving willen hebben” en waar mensen onschadelijk worden 
gemaakt. S. van der Zee, Het staatshotel. De bajes, stortplaats van de samenleving, Amsterdam, 
De Geus, 2012, p. 323.  
15 Vgl. Het verhaal van Cain bij R. van Eijk, ‘Only God Can Judge Me’, in: Th. van Dun, 
R. van Eijk e.a., Bijbel&Vast. Over Bijbel en gevangenispastoraat, Budel: Damon, 2008; R. van 
Eijk, ‘Roken met Sergej en dammen met Robin’, in: Th. de Wit, R. de Vries en R. van 
Eijk (red.), ‘Graag een normaal gesprek’. Geestelijk verzorgers aan het werk met gedetineerden, 
Tilburg:: WLP, 2012, p. 35-54. 
16 A. Margalit, ‘Human Dignity: Between Kitsch and Deification’, Lecture 27-02-2005, 
Radcliffe Institute, Harvard, in: The Hedgehog Review, vol. 9, no. 3 (Fall 2007), p. 7-19. 
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meedraagt, maar van dat kruis afhalen en bevrijden door samen te zoeken naar 
een perspectief, een verandering richting het goede leven dat nog rest, want ze 
zijn “niet gedoemd misdadigers te blijven, maar potentiële heiligen.”17 Bezoe-
ken en bevrijden want  

“[G]edetineerden vallen niet samen met het kwaad dat zij bedreven heb-
ben, maar de bevrijding van de gevangenschap in het zelfbegane kwaad is 
een aspect van de christelijke verlossing van alle kwaad. Dit betekent dat 
niemand mag worden uitgesloten in een poging het kwaad uit te sluiten. 
Het contact dat justitiepastores met gedetineerden onderhouden en steeds 
opnieuw leggen, kan gelden als een praktische uitdrukking van deze over-
tuiging.”18  

 
Niet alleen mijn taak vanuit de christelijke traditie, ook mijn ervaringen staan 
haaks op de benadering van gedetineerden die tegenwoordig het meeste 
draagvlak lijkt te hebben. Zo herinner ik mij nog goed dat ik het als begin-
nend justitiepastor toch enigszins verontrustend vond dat aan het uiterlijk van 
gedetineerden niets is af te leiden: (vermeende) misdadigers en criminelen zijn 
niet te herkennen; ze zien eruit als u en ik. Nee, het is zelfs nog verontrusten-
der: ze zijn als u en ik. In ieder gesprek met een gedetineerde werd een 
(mis)daad deel van een groter verhaal en werd de (vermeende) misdadiger 
uiteindelijk en vooral een concreet mens met een eigen levensverhaal waarin 
blijdschap en verdriet, voor- en tegenspoed, verantwoordelijkheid en noodlot 
een plek hadden. Ja, werd in het grotere verhaal de (vermeende) dader zelfs 
soms ook slachtoffer, terwijl het vandaag zo eenduidige beeld van het sympa-
thie-verdienend slachtoffer eveneens genuanceerder werd. Let wel, het gaat er 
hier niet om excuses te vinden voor een misdaad, maar het betekent wel dat 
kennis leidt tot nuance en tot de afbraak van clichés, dat met kennis zwart-wit 
voorstellingen grijs kleuren. Bovendien wordt te vaak en te snel gedacht dat 
detentie wel verdiend zal zijn en alleen iets is wat een ander overkomt. Ook al 
geloven we dat misschien maar al te graag omdat het een geruststellende ge-
dachte is, feit blijft dat het ieder kan overkomen, en soms ten onrechte. Te-
recht schrijft de ervaringskundige Hans Fallada in zijn nawoord bij zijn roman 
Wer einmal aus den Blechnapf frisst over het afglijden naar criminaliteit van de 
romanfiguur Willi Kufalt:  

“Jeder kann jeden Tag verhaftet werden. Aller Sache ist es, von der ich 
schreibe, nicht die einzelner, fremder Menschen. In den Gefängnissen die 

                                                             
17 E. Borgman, ‘Een bevrijdende God in de gevangenis? Theologische reflecties op justitie-
pastoraat’, in: Th. de Wit, R. de Vries en R. van Eijk (red.), ‘Graag een normaal gesprek’. 
Geestelijk verzorgers aan het werk met gedetineerden, Tilburg: WLP, 2012, 11-23, p. 17. 
18 E. Borgman, o.c., p. 20. 
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Leute sind nicht anders wie du, sie leiden wie du, sie möchten leben wie 
du. All dies hat, so umgrenzt, gar nichts mit den grossen Worten wie Ge-
rechtigkeit zu tun. Es ist eine rein praktische Frage, die jeden angeht.”19  

Aandacht voor detentieomstandigheden is dan ook geen ‘luxe kwestie’, maar 
een allemans zorg/taak. 
 Gesteld kan worden dat het heersende detentieklimaat en de pastorale taak 
en ervaring niet op elkaar aansluiten. Daarmee wordt het werken als justitie-
pastor lastiger. Er is minder begrip en minder vanzelfsprekendheid voor een 
pastorale opvatting en benadering tijdens detentie en van gedetineerden. Dit 
geldt zowel buiten als binnen de justitiële organisatie. Dit laatste omdat justitie 
als organisatie niet in een vacuüm werkt, maar in een open, democratische 
samenleving verantwoording dient af te leggen aan en draagvlak nodig heeft in 
die samenleving wat betreft haar doen en laten. De ‘hardere opstelling’ – geuit 
in vragen, eisen en voorwaarden in de samenleving – komt uiteindelijk via de 
politiek de justitiële inrichting binnen en heeft daarmee invloed op en zijn van 
belang voor het werken als justitiepastor. Het maakt dat het werk van de justi-
tiepastor in de loop van het afgelopen decennium naar mijn ervaring en over-
tuiging in een ander licht is komen te staan. Dit wordt bijvoorbeeld concreet 
zichtbaar in een mail van de directeur Dienst Geestelijke Verzorging (DGV), 
waarin de deelname aan een wetenschappelijk congres over misdaad gekwalifi-
ceerd wordt als een privézaak van de justitiepastor, maar er tegelijk nadrukke-
lijk op wordt gewezen dat eventuele kritische uitspraken van de justitiepastor 
gevolgen kunnen hebben vanwege de ministeriële verantwoordelijkheid. Het 
is ook merkbaar bij collega’s werkzaam in de vreemdelingenbewaring, die 
worstel(d)en met de politieke benadering en uitvoering hiervan. Het maakt 
een (her)bezinning op de vraag wat nu de taak van de justitiepastor is met 
betrekking tot het bewaken van menselijke waardigheid en humaniteit in een 
tijd waarin de tegenwind sterker is, of in elk geval lijkt te zijn dan hij in het 
verleden was, extra actueel en relevant. 
 
1.3 Twee heren dienen 
 
De laatste jaren hebben verder een duidelijke verdere verankering van de justi-
tiepastor als rijksambtenaar laten zien. 20 Ook dit heeft het werken van de 
justitiepastor veranderd. De verankering van de diverse denominaties binnen 

                                                             
19 H. Fallada, Wer einmal aus den Blechnapf frisst, Hamburg: Hamburger Abendblatt biblio-
thek, 2009, 605. 
20 Waar in het vervolg de justitiepastor/ambtenaar met hij/zijn wordt aangeduid kan na-
tuurlijk ook zij/haar gelezen worden. 
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het ambtenaarlijke21 justitiële apparaat heeft bestuurlijk-structureel vorm ge-
kregen in de Dienst Geestelijke Verzorging bij de Dienst Justitiële Inrichtingen 
(DJI) bij het MVenJ. De DGV is verantwoordelijk voor de geestelijke verzor-
ging in de justitiële inrichtingen en kent naast de ambtenaarlijke directeur 
afzonderlijke hoofden, die ieder een van de diverse denominaties vertegen-
woordigen. Sinds de komst van de dienst is er niet alleen een uitbreiding van 
het aantal ambtenaarlijk ingebedde denominaties te zien, maar zijn ook diverse 
ambtenaarlijk-bestuurlijke maatregelen tot stand gebracht, zoals een diensten-
specificatie waarin een aantal diensten zijn opgenomen waarop de gezamenlij-
ke geestelijke verzorging aanspreekbaar is, die een betere aansturing en ver-
antwoording van het werk van de diverse denominaties op ambtenaarlijk-
bestuurlijk terrein mogelijk moet maken. Met deze maatregelen zijn werkpro-
tocollen gekomen, die het werk van de justitiepastor sterker hebben verankerd 
in het ambtenaarlijke apparaat. Nu is de positie van de pastor in dienst bij de 
rijksoverheid van oudsher een bijzondere, omdat ze een complexiteit laat zien 
die voortkomt uit de werkplek in combinatie met de opdracht van de justitie-
pastor. De complexiteit van de werkplek hebben we hierboven al kort aange-
stipt door te verwijzen naar de tegengestelde belangen. Een justitiële inrichting 
is per definitie een plek van tegengestelde belangen, omdat mensen er ge-
dwongen verblijven. Het is daarmee ook per definitie een plek-van-conflict 
waar partijen en hun belangen tegenover elkaar staan en die in het verlengde 
ligt van de polen: maatschappelijke veiligheid versus individuele vrijheid. 
Enerzijds heeft de pastor te maken met de belangen van de gedetineerden met 
en voor wie de pastor werkt, anderzijds met de belangen van de overige bur-
gers (de samenleving waartoe de pastor ook behoort en waarmee de gedeti-
neerde een (vermeend) conflict heeft) en het personeel – inclusief de pastor –, 
dat erop toe moet zien dat de gedetineerde zich niet onttrekt aan de opgelegde 
detentie. De justitiepastor heeft rekening te houden met deze te onderschei-
den, meestal tegengestelde belangen en posities. Hij bevindt zich daardoor in 
zekere zin juist op een snijvlak van deze belangen en posities, omdat hij als 
pastor en personeelslid in een situatie van maatschappelijke uitsluiting en socia-
le isolering op zoek gaat naar wat de gedetineerde nog met de buitenwereld 
(ver)bindt. De justitiepastor is hier te omschrijven als een grensganger, die 
voortdurend pendelt tussen deze ‘twee werelden’. De tegengestelde belangen 
van de gedetineerde en ‘de rest van de wereld’ maakt de positie en de op-
dracht van de justitiepastor complex.  

                                                             
21 In plaats van de gebruikelijke term 'ambtelijk' wordt de term 'ambtenaarlijk' gebruikt als 
bijvoeglijk naamwoord van ambtenaar ter duidelijke onderscheiding van het gangbare 
bijvoeglijke naamwoord 'ambtelijk', dat hier gerelateerd wordt aan het kerkelijke ambt.  
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Tegelijk is de opdracht van de justitiepastor tweeledig, en dus complex, omdat 
hij in feite twee formele opdrachtgevers heeft te dienen: de staatsoverheid en 
zijn zendende instantie.22 Dit komt tot uiting in het gegeven dat de justitiepas-
tor ambtsdrager vanuit zijn zendende instantie is met een daar bijhorende op-
dracht en tegelijk ook ambtenaar met de daar bijhorende verantwoordelijkhe-
den. De justitiepastor heeft dus ‘twee heren te dienen’. De reden daarvan is 
gelegen in de gemaakte keuzes door de staat als het gaat om de facilitering van 
kerkelijke en levensbeschouwelijke genootschappen, waarbij de scheiding van 
kerk en staat toch wordt gerespecteerd. Dit heeft geleid tot wat heet de ‘duale 
en paritaire aansturing’ van de geestelijke verzorging bij DJI. Hiermee wordt 
bedoeld dat iedere justitiepastor als rijksambtenaar ambtenaarlijke verantwoor-
ding aflegt binnen de ambtenaarlijke verantwoordingslijn en wat betreft de 
inhoudelijke, kerkambtelijke zaken van zijn werk is hij verantwoording ver-
schuldigd aan zijn zendende instantie. Dit lijkt een relatief duidelijke afbake-
ning, die in het zogenaamde Grondslagdocument23 ook een relatief gedetailleerde 
uitwerking heeft gevonden. De vraag dringt zich echter op of de twee ’heren’, 
staat en r.-k. kerk, dezelfde opvatting hebben over de opdracht van de pastor 
als het gaat om menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie.  
 
1.4 Totstandkoming van het onderzoek 
 
Bovenstaande ontwikkelingen, ervaringen en vragen hoeven nog niet te leiden 
een onderzoek als het onderhavige. Dat dit mogelijk is geworden, is mede te 
danken aan het initiatief van de toenmalige hoofdaalmoezenier bij DJI, prof. 
dr. Fred van Iersel, die de noodzaak zag van voortdurende reflectie op de 
inhoud en positie van de geestelijke verzorging bij justitie. Tijdens zijn aal-
moezenierschap maakte hij hiervan een speerpunt in zijn beleid. Binnen dit 
speerpunt zag hij het als verstandig om praktijkrelevant onderzoek te initiëren 
met het oog op de versterking en verbetering van inhoud en positie van het 
justitiepastoraat. Daarom dat Van Iersel enkele justitiepastores, waaronder ik, 

                                                             
22 In het geval van de r.-k. geestelijk verzorger wordt dit ook al duidelijk in de term ‘justi-
tiepastor’. Die drukt immers goed uit dat het gaat om een pastor, hetgeen aanduidt dat het 
om een kerkelijke ambtsdrager gaat, bij justitie. Het laatste geeft weliswaar primair uitdruk-
king aan de werksetting, maar het verwijst wel duidelijk naar een setting die behoort tot het 
takenveld van de seculiere overheid, waardoor duidelijk is dat de pastor in een ambtenaar-
lijke setting werkt. 
23 ‘Grondslagdocument. De interpretatie van het besturingsmodel geestelijke verzorging bij 
Justitie’, in: F. van Iersel en J. Eerbeek (red.), Handboek justitiepastoraat, Budel: Damon, 
2009, p. 537-544. 
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benaderde met het verzoek of zij bereid waren dergelijk onderzoek te doen. 
Om de kwaliteit, onafhankelijkheid, continuïteit en verankering van het on-
derzoek te garanderen moest het onderzoek ondergebracht worden bij een op 
te richten oecumenisch centrum voor justitiepastoraat, dat als instituut om 
dezelfde redenen wederom verankerd moest zijn in de erkende wetenschappe-
lijke theologische opleidingen van katholieke en protestantse huize. Dit plan 
resulteerde in 2008 in een parttime onderzoeksopdracht, waarvan dit onder-
zoek het resultaat is.  
 Aan beide oorspronkelijke doelstellingen heb ik me trachten te houden: ik 
heb een onderzoek willen doen dat 1- praktijk-relevantie heeft en een stimu-
lans wil zijn voor de kwaliteit en de positie van het justitiepastoraat enerzijds 
en dat 2- kwalitatief – en dus academisch – verankerd is in het inmiddels gere-
aliseerde Centrum voor Justitiepastoraat anderzijds. Of ik aan beide doelstel-
lingen daadwerkelijk heb voldaan is uiteindelijk ter beoordeling aan mijn col-
lega’s, leidinggevenden en mijn onderzoeksbegeleiders. 
 Dat de hoofdaalmoezenier de opdrachtgever is geweest, heeft concrete 
gevolgen gehad voor het onderzoek: allereerst is dat de reden dat dit onder-
zoek zich nadrukkelijk beperkt tot de taak van de rooms-katholieke geestelijk 
verzorger in dienst bij justitie. Dit laat overigens onverlet dat dit onderzoek 
mijns inziens ook voor andere denominaties relevantie heeft, omdat menselij-
ke waardigheid, humaniteit en rijksambtenaarschap in combinatie met geeste-
lijke verzorging natuurlijk niet alleen onderwerpen zijn die exclusief behoren 
bij de justitiepastor. Een tweede gevolg is dat dit onderzoek in de beantwoor-
ding van de centrale vraag altijd vooral gericht is geweest op het geven van 
antwoorden, conclusies en aanbevelingen, die beleids- en praktijkrelevantie 
hebben. Nadrukkelijk moet hierbij vermeld worden dat Van Iersel als op-
drachtgever mij als onderzoeker van begin af altijd gewezen heeft op het be-
lang van de academische vrijheid van onderzoek, en die ook altijd heeft geres-
pecteerd. Hetzelfde geldt overigens ook voor zijn opvolgers.  
 
1.5 Vraagstelling 
 
Met het bovenstaande is niet alleen de ontstaansachtergrond en reden van dit 
onderzoek aangegeven, maar zijn we ook gekomen bij de centrale onder-
zoeksvraag van dit onderzoek, namelijk de vraag naar de taak van de justitie-
pastor bij de bewaking van menselijke waardigheid en humaniteit tijdens de-
tentie. Concreter geformuleerd luidt de centrale onderzoeksvraag: 
 
Wat is in de huidige context de opdracht van de justitiepastor inzake menselijke waar-
digheid en humaniteit tijdens detentie volgens de zendende instantie enerzijds en de 
rijksoverheid anderzijds en hoe is deze te versterken? 
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Om tot een beantwoording van deze centrale vraag te komen is de vraag in 
verschillende sub-vragen ontleed, te weten: 
 

1- Wat is de huidige maatschappelijke context waarin detentie plaats-
vindt? 

2- Wat is de formele opdracht van beide opdrachtgevers aan de justitie-
pastor met name met het oog op menselijke waardigheid en humani-
teit tijdens detentie? 

3- Wat wordt onder menselijke waardigheid en humaniteit verstaan? 
4- Hoe verhoudt de formele opdracht van beide opdrachtgevers zich tot 

het verstaan van menselijke waardigheid en humaniteit? 
5- Hoe ervaart de justitiepastor de opdracht in zijn werkpraktijk? 
6- Hoe is de taak van de justitiepastor op grond van de in de eerdere 

hoofdstukken verkregen inzichten te versterken? 
 
Deze verschillende sub-vragen zijn voor de hand liggend, maar vergen desal-
niettemin toch nadere toelichting: 
 
Ad 1- Deze sub-vraag betreft het actuele detentieklimaat en omvat twee as-
pecten: a- het maatschappelijke klimaat van detentie en b- het klimaat in de 
inrichting waar detentie plaatsvindt. Het justitiepastoraat bestaat en werkt, net 
als justitie zelf, niet in een vacuüm, maar in een concrete, maatschappelijke 
context, die directe (politieke) of indirecte (via bijvoorbeeld media) invloed 
heeft op het werk van justitie en het pastoraat in dat werkveld. Het is daarom 
van belang en van nut om meer zicht te hebben op het huidige detentiekli-
maat in Nederland. Ook enig zicht op en begrip van wat nu eigen is aan de-
tentie en wat een dergelijke situatie met mensen doet, is hierbij van het groot-
ste belang. 
 Onder het begrip detentie wordt in dit onderzoek verstaan de situatie 
waarin een persoon door een op de Nederlandse wet gebaseerde rechterlijke 
uitspraak van zijn bewegingsvrijheid is beroofd met het oog op de bescher-
ming of beveiliging van de openbare orde of ter vergelding van een misstap, 
en die ten uitvoer wordt gelegd op een locatie die beheerd dan wel gecontro-
leerd wordt door het MVenJ. Het gaat hier dus alleen om situaties waarin 
sprake is van beperkingen van bewegingsvrijheid op grond van een strafrechte-
lijke en/of civielrechtelijke uitspraak, die ten uitvoer worden gelegd in justiti-
ele inrichtingen, tbs-klinieken en locaties van vreemdelingenbewaring, waarbij 
in deze studie als uitgangspunt geldt dat detentie een ultiem middel is, waarbij 
de overige schade veroorzaakt door de detentie zoveel mogelijk beperkt dient 
te blijven.  
Ad 2- Om de vraag naar de taak van de justitiepastor met betrekking tot men-
selijke waardigheid en humaniteit te kunnen beantwoorden is het natuurlijk 
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vanzelfsprekend dat er gekeken wordt wat de formele opdracht van de justi-
tiepastor in deze is. Maar ook deze sub-vraag is tweeledig. We hebben immers 
al opgemerkt dat de justitiepastor twee heren te dienen heeft, de zendende 
instantie en de overheid. Het is dan ook logisch te kijken naar de opdracht aan 
de justitiepastor van enerzijds de zendende instantie en anderzijds de overheid, 
en in verband daarmee ook naar de relatie tussen beide opdrachtgevers. Omdat 
ons in dit onderzoek niet de hele opdracht van de justitiepastor interesseert 
maar enkel de opdracht betreffende menselijke waardigheid en humaniteit, 
beperkt de aandacht zich tot dat deel van de opdracht.  
Ad 3- De derde sub-vraag beantwoordt de vraag wat met de termen ‘mense-
lijke waardigheid’ en ‘humaniteit’ nu inhoudelijk bedoeld wordt. Ook hier 
wordt een ‘twee-sporenbenadering’ gevolgd: namelijk filosofisch-theologisch 
en juridisch, waarbij ook de relatie tussen deze beide disciplines verheldering 
krijgt. Deze twee-sporenbenadering is nodig omdat beide opdrachtgevers zich 
ieder vanuit hun eigen zelfverstaan ook van een eigen benadering en discipline 
bedienen, namelijk juist de filosofisch-theologische respectievelijk de juridi-
sche. 
Ad 4- Deze sub-vraag brengt de antwoorden op de sub-vragen 2 en 3 bij 
elkaar en maakt uiteindelijk inzichtelijk waar het vanuit formeel en inhoude-
lijk oogpunt om gaat als we het hebben over de taak van de justitiepastor met 
betrekking tot menselijke waardigheid. Ook wordt met de beantwoording van 
deze sub-vraag inzichtelijk waar mogelijke punten van frictie liggen en hoe 
daar constructief mee omgegaan kan worden met het oog op de taak van de 
justitiepastor in deze. 
Ad 5- Na beantwoording van de voorgaande vragen wordt bij de beantwoor-
ding van de vijfde sub-vraag gekeken hoe de justitiepastores zelf op de werk-
vloer te maken krijgen en hebben met kwesties van menselijke waardigheid en 
humaniteit tijdens detentie. Hier worden vragen beantwoord zoals: welke 
humaniteitskwesties spelen een rol in hun werk?; wat is de bijdrage van de 
pastores?; en welke hindernissen ervaren ze bij de uitvoering van deze taak? 
Ad 6- De zesde en laatste sub-vraag brengt de verzamelde inzichten bij elkaar 
in een afsluitende reflectie op de centrale onderzoeksvraag middels eindcon-
clusies en aanbevelingen. 
 
1.6 Opbouw van het onderzoek 
 
Met de weergave van de sub-vragen is in feite ook de opbouw van het onder-
zoek weergegeven. In concreto leiden de sub-vragen tot de volgende opbouw: 
 Hoofdstuk 1 bevat de presentatie van het onderzoek met daarin aandacht 
voor de aanleiding, totstandkoming, centrale vraagstelling en de verschillende 
te beantwoorden sub-vragen, de opbouw van het onderzoek, de gebruikte 
onderzoeksmethodes en de relevantie van het onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 begint met een schets van het huidige, maatschappelijke deten-
tieklimaat, waarin veel nadruk ligt op veiligheid, effectiviteit en efficiency. 
Hierna volgt een schets van Goffmans bevindingen over wat in algemene zin 
eigen is aan een richting waar mensen gedwongen verblijven. Na dit deel, dat 
gezien kan worden als een introductie op de werksetting van de justitiepastor, 
wordt een weergave gegeven van de in de geschiedenis gegroeide plek van het 
justitiepastoraat en wordt ingegaan op de formele ambtelijke en ambtenaarlijke 
opdracht van de afzonderlijke opdrachtgevers aan de justitiepastor. De formele 
opdracht wordt beschreven vanuit het zelfverstaan van beide opdrachtgevers, 
dat wil zeggen het theologisch zelfverstaan van de r.-k. kerk en het rechtsfilo-
sofisch zelfverstaan van de staat.  
 Het derde hoofdstuk beantwoordt de vraag welke invulling het begrip 
menselijke waardigheid momenteel in de westerse filosofie en katholieke theo-
logie heeft. Aan de hand van filosofen als Wildfeuer, Tiedemann, Margalit en 
De Dijn en kerkelijke documenten als de Katechismus van de Katholieke Kerk 
(KKK) en het Compendium van de Sociale Leer (CSL) wordt hier zicht op 
verkregen. 
 Hoofdstuk 4 beantwoordt dezelfde vraag als in hoofdstuk 3, maar nu op 
basis van juridische documenten. Het betreft hier met name de relevante juri-
dische bronnen zoals internationale verdragen over mensenrechten, Europese 
jurisprudentie en officiële juridische gremia die zich bezighouden met mense-
lijke waardigheid tijdens detentie, zoals onder andere het Europees Verdrag 
van de Rechten van de Mens (EVRM), het Europees Hof van de Rechten 
van de Mens (EHRM), de European Prison Rules (EPR), het Comité ter 
Preventie van Foltering (CPT), en de Nederlandse Raad voor Strafrechtstoe-
passing en Jeugdbescherming (RSJ).  
 Het vijfde hoofdstuk brengt de oogst van de voorgaande hoofdstukken 
samen. Er wordt in dit hoofdstuk gekeken wat het dienen van twee heren 
oplevert aan frictiepunten als het gaat om de taak van de justitiepastor inzake 
menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie. De frictiepunten bren-
gen ons onder andere bij de problematiek van de relatie tussen moraal en recht 
en de complexiteit van het begrip menselijke waardigheid. Daarnaast levert het 
hoofdstuk ons echter ook elementen die de frictiepunten helpen ‘verzachten’ 
of hanteerbaar helpen houden. 
 Hoofdstuk 6 bevat het empirische deel van dit onderzoek, waarin de pasto-
res zelf aan het woord komen. Via een enquête en interviews wordt hier in 
beeld gebracht welke problemen ze op en bij hun werk ervaren bij de vervul-
ling van hun taak met betrekking tot menselijke waardigheid en humaniteit. 
 Tenslotte biedt hoofdstuk 7 het antwoord op de centrale onderzoeksvraag 
middels conclusies en aanbevelingen gericht aan (de verantwoordelijken van) 
het werkveld met het oog op de versterking van de taak van de justitiepastor 
als het gaat om menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie. 
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1.7 De wegen naar een antwoord: Methoden  
 
Het grootste deel van dit onderzoek is gebaseerd op traditionele literatuurstu-
die. Die literatuurstudie omvat eigenlijk drie thema’s: de justitiepastor en zijn 
opdracht, het begrip menselijke waardigheid en de centrale begrippen waar 
mogelijke frictiepunten mee kunnen worden verlicht: de begrippen zorg en 
integriteit. Bij het eerste thema is middels onderzoek van de relevante juridi-
sche en kerkelijke teksten en documenten onderzocht wat de opdracht van de 
justitiepastor is inzake menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie. 
Het betreft hier verder teksten en documenten die betrekking hebben op 
functie-eisen en verwachtingen ten aanzien van gedrag in de arbeidsrechtelijke 
verhouding tussen de opdrachtgevers en de justitiepastor, dat wil zeggen in 
zijn hoedanigheid als rijksambtenaar en als kerkelijk werker. Het gaat dan met 
name om wet- en regelgeving van de rijksoverheid, zoals de Ambtenarenwet, 
het Rijksambtenaren Reglement en de Penitentiaire Beginselenwet, en teksten 
van de r.-k. kerk, zoals encyclieken, het Compendium van de sociale leer, 
maar ook om beleidsmatige stukken zoals het competentieprofiel van de justi-
tiepastor en het vademecum van de categoriale zielzorg. 
 Bij de literatuurstudie over het begrip menselijke waardigheid is gekeken 
naar filosofisch-theologische en juridische teksten en documenten, die van 
relevantie zijn voor de inhoud en het verstaan van het begrip menselijke waar-
digheid, dat ten grondslag ligt aan humaniteit en humane detentie.  
 Het derde deel van de literatuurstudie over de begrippen zorg en integriteit 
bevat een gerichte en dus beperkte literatuurstudie naar deze twee begrippen, 
die op grond van de opdracht van de justitiepastor in relatie tot de menselijke 
waardigheid als centrale begrippen beschouwd kunnen worden.  
 Naast dit uitgebreide literatuuronderzoek is er een empirisch onderzoeks-
deel waarin materiaal verzameld is via een vragenlijst en focusgesprekken met 
als doel zicht te krijgen op de belemmeringen die justitiepastores in de praktijk 
ervaren bij hun humaniteitstaak. 
 De resultaten uit de literatuurstudie en het empirisch onderzoek zijn ver-
volgens op elkaar betrokken en met elkaar geconfronteerd en vormen de basis 
voor de afsluitende reflectie met conclusies en aanbevelingen. 
 
Bij het vinden van antwoorden op de centrale onderzoeksvraag en de diverse 
sub-vragen is de focus in dit onderzoek in het empirisch gedeelte beperkt tot 
alleen de visie en beleving van de justitiepastores zelf. Natuurlijk hebben ook 
andere actoren in de justitiële inrichting relevantie wat betreft de visie over en 
verwachtingen jegens de justitiepastor als het gaat om diens taak inzake mense-
lijke waardigheid tijdens detentie, desalniettemin is vanwege de beschikbare 
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tijd en middelen van dit onderzoek gekozen het onderzoek te beperken tot de 
key-person zelf.    
 
1.8 Relevantie van het onderzoek 
 
De relevantie van dit onderzoek is gelegen in het feit:  
1- dat met dit onderzoek een inhoudelijke bijdrage geleverd wordt aan het 
werk van de geestelijke verzorging bij justitie in het algemeen, en de r.-k. 
justitiepastor in het bijzonder. Deze studie wil namelijk direct bijdragen aan de 
verdere professionalisering van de justitiepastor/geestelijke verzorging door in 
kaart te brengen waar voor de justitiepastor in de opdracht knelpunten liggen 
bij het bewaken van de menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie, 
om zo uiteindelijk tot a- concrete aanbevelingen te komen met betrekking tot 
de verdere professionalisering van de geestelijk verzorger in deze, b- het ver-
dere nadenken te stimuleren over de inhoud van het begrip menselijke waar-
digheid tijdens detentie in het algemeen en c- de eigen rol van het justitiepas-
toraat/geestelijke verzorging daarbij in het bijzonder.  
2- Door het onderzoek zal de kennis ten aanzien van het thema menselijke 
waardigheid tijdens detentie verdiept en uitgebreid worden ten behoeve van 
verdere optimalisering en verbetering van een humaan detentieklimaat. Met 
dit onderzoek wordt dan ook een bijdrage geleverd aan de missie van DJI om 
de straftenuitvoerlegging op een zo humaan mogelijke manier te laten plaats-
vinden.  
3- Een maatschappelijk doel van dit onderzoek is verder een inhoudelijke 
bijdrage te leveren aan het denken over waarden en normen binnen justitie, 
met name ten aanzien van menselijke waardigheid en humaniteit tijdens de-
tentie. Het onderzoek wil zo bijdragen aan de (her-)ontwikkeling van een 
ethische focus op detentie in de samenleving, en met name binnen het Minis-
terie van Veiligheid en Justitie. Zeker in een tijd waarin de aandacht voor 
harder en zwaarder straffen de overhand lijkt te hebben, is dit een relevant 
tegengeluid. 
 
1.9. Titel en afbeelding omslag 
 
Wat betreft de titel is gekozen voor heldere zakelijkheid, met andere woorden 
een titel die niets te raden laat over de te verwachten inhoud en de lading ook 
dekt: Menselijke waardigheid tijdens detentie. Een onderzoek naar de taak van de 
justitiepastor. 
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Als afbeelding op de voorkant is gekozen voor een schilderij uit 1925 van de 
Duitse schilder Lovis Corinth met de titel ‘Ecce Homo’.24 Het schilderij 
beeldt de veroordeling van Jezus van Nazareth uit. We zien drie figuren, 
waarbij de geboeide figuur in een rood gewaad in het centrum van het schil-
derij Jezus van Nazareth is. Hij wordt omringd door een man in een wit ge-
waad (Pilatus, of toch een priester?) en een man, een soldaat, in wat op een 
zwart harnas lijkt. De kleding en de kleur die ieder draagt, komt bij nader 
kijken overeen met hun gezichtsuitdrukking. De man in het maagdelijk witte 
gewaad staat er met wat als een afstandelijke, nuchter-onschuldige gezichtsuit-
drukking is te omschrijven met zijn blik gericht op Jezus. Het rode gewaad 
van de Jezusfiguur komt overeen met zijn bebloed gezicht dat verdriet en 
weerloos lijden uitdrukt kijkend naar de gesuggereerde mensenmenigte voor 
hem. Terwijl de man in het zwarte harnas ook donker en geharnast kijkt: nors, 
zelfbewust, streng en vastberaden kijkt hij de wereld in. Ook de handen van 
de afgebeelde figuren zijn sprekend. De handen van de figuur in het wit met 
de opgestoken vingers: wijzend, waarschuwend, terechtwijzend? De naakte, 
gekwetste armen van Jezus lijken wat merkwaardig vooruit gestoken, alsof hij 
– zeker in combinatie met zijn gezichtsuitdrukking – wil zeggen ‘zie mij hier 
geboeid, wie doet er iets aan?’, en eindigen in geopende handen die in de 
boeien zijn geslagen. De handen van de soldaat zijn niet duidelijk zichtbaar, 
maar het lijkt alsof hij de touwen van de boeien vasthoudt en ook nog een 
mes. In de positionering tot elkaar is Jezus de centrale figuur, rechtopstaand 
met een zekere kwetsbare waardigheid, geflankeerd door de wat vooroverge-
bogen staande man rechts van Jezus, half achter hem staande alsof hij hem 
steunend-vooruit of veroordelend-weg wil duwen, en linksachter Jezus de 
grote soldaat die een stap vooruit lijkt te zetten. 
 De keuze voor dit schilderij is niet alleen gemaakt voor wat er te zien is, 
maar vooral om waar het voor staat. Het schilderij verwijst naar een moment 
van een veroordeling van een mens, die zal leiden naar een lijdensweg met 
foltering en vernedering en zijn marteldood aan het kruis. Aldus het Verhaal. 
Een man wiens verhaal desondanks – of juist mede daardoor – bron van inspi-
ratie en navolging is als het gaat om het justitiepastoraat. Een man die als een 
misdadiger is behandeld en veroordeeld, die een van hen was, en waarvan 
tegelijk wordt gezegd en geloofd dat Hij openbaarde wat het ten volle bete-
kent naar Gods beeld geschapen te zijn: Ecce Homo, zie de Mens. En dat is 
waar dit onderzoek over gaat.     

                                                             
24 Collectie Kunstmuseum Basel, Zwitserland.   
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Hoofdstuk 2 
Opdrachtgevers en opdracht van de justitiepastor 
 
 
 
2.1 Inleiding 
 
In zijn boek Pastor en Profeet citeert de theoloog Miskotte een chassidisch ver-
haal uit de beroemde verzameling van Martin Buber, dat als leidraad kan die-
nen voor dit tweede hoofdstuk: 

“In Ropsjitz, de stad van rabbi Naftali, plachten de rijken, wier huizen 
eenzaam gelegen waren, of aan het einde van de stad, mensen te huren die 
’s nachts over hun bezittingen moesten waken. Toen rabbi Naftali op een 
avond laat een luchtje schepte aan de rand van het bos, dat de stad om-
zoomde, ontmoette hij zo een op en neer wandelende waker. ‘Voor wie 
loop jij hier?’ vroeg hij hem. Die gaf uitsluitsel en voegde er dan de we-
dervraag aan toe: ‘En voor wie loopt u hier, rabbi?’ Dat woord trof de 
tsaddik als een pijl. ‘Ik loop nog voor niemand’, bracht hij met moeite naar 
voren, en dan stapte hij lange tijd zwijgend naast de man op en neer. ‘Wil 
je mijn bediende worden?’, vroeg hij tenslotte. ‘Dat wil ik graag’, ant-
woordde de ander, ‘maar wat moet ik zoal doen?’ ‘Mij eraan herinneren’, 
zei rabbi Naftali.”25 

Het verhaal zou als leidraad kunnen dienen omdat het de centrale vragen van 
dit hoofdstuk op beeldende wijze weergeeft. De vragen “En voor wie loopt u 
hier, rabbi?” en “wat moet ik zoal doen?” zijn namelijk ook te stellen aan de 
justitiepastor. (En wezenlijk is blijkbaar ook om regelmatig eraan herinnerd te 
worden voor wie men iets doet.) Dit zijn ook de fundamentele vragen die in 
dit hoofdstuk beantwoord worden, namelijk: ‘Voor wie loopt de pastor er?’ en 
‘Wat moet hij zoal doen?’ Of nauwkeuriger geformuleerd met het oog op dit 
onderzoek: ‘Wie is de opdrachtgever van de justitiepastor?’ en ‘Wat is de op-
dracht van de opdrachtgever aan de justitiepastor (in het bijzonder met betrek-
king tot menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie)?’  
 Opgemerkt moet wel worden dat er een belangrijk onderscheid is tussen 
het verhaal en dit hoofdstuk betreffende de vraag ‘voor wie men er loopt’. In 
het verhaal zijn dat in tweeërlei opzicht namelijk de rijken: zij zijn zowel op-
drachtgever van de waker als ook de afnemer van zijn dienst van waakzaam-
heid. In de situatie van de justitiepastor zijn opdrachtgever en afnemer echter 

                                                             
25 H. Miskotte, Pastor en profeet. Over de andere kant van pastoraat, Baarn: Ten Have, 1992, p. 
21 citerend uit M. Buber, Chassidische vertellingen, 1967, p. 459. 
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niet identiek. In het geval van de justitiepastor is er immers een belangrijk 
onderscheid te maken in het antwoord op de vraag ‘voor wie men er loopt’. 
Dat zijn namelijk enerzijds de formele opdrachtgevers, de overheid en de zen-
dende instantie, en anderzijds de cliënt die de diensten van de justitiepastor 
afneemt, i.c. de gedetineerde pastorant. We beperken ons hier tot de formele 
opdrachtgevers van de justitiepastor en wat zij als opdracht aan de justitiepastor 
meegeven (in het bijzonder aangaande menselijke waardigheid en humaniteit 
tijdens detentie). We beperken ons tot deze formele opdrachtgevers, omdat zij 
uiteindelijk beslissend bepalen of, hoe en onder welke voorwaarden het pasto-
raat aan gedetineerden plaatsvindt.  
 Net zoals het chassidische verhaal begint met een korte aanduiding waar 
het verhaal zich afspeelt, geven we eerst een schets van het klimaat (2.2) be-
treffende detentie in de huidige samenleving (2.2.1) en betreffende de aard van 
de organisatie (2.2.2), waarin de justitiepastor werkt. Vervolgens richten we 
ons tot de opdrachtgever van de justitiepastor. Omdat het in het geval van de 
justitiepastor om twee verschillende opdrachtgevers gaat, namelijk staat en 
kerk, wordt eerst de onderlinge relatie tussen die twee opdrachtgevers verhel-
derd (2.3). Pas daarna wordt van iedere afzonderlijke opdrachtgever - op 
grond van het ‘normatieve zelfverstaan’ en de praktische uitwerking daarvan - 
geschetst welke formele en inhoudelijke eisen ze als opdrachtgever stellen aan 
het functioneren van de justitiepastor, dat wil zeggen als kerkelijk ambtsdrager 
(2.4.1) en als ambtenaar (2.4.2), met name met betrekking tot humaniteit in 
detentie.  
 
2.2 Detentieklimaat 
 
Er is als het gaat over detentie een onderscheid te maken tussen wat genoemd 
kan worden het externe en het interne klimaat, of te wel het maatschappelijke 
en het inrichtingsklimaat. Ik gebruik hier de term klimaat omdat met deze 
term goed kan worden uitgedrukt dat er, net als bij temperatuur, een onder-
scheid is te maken tussen hoe de detentieomgeving enerzijds feitelijk is en hoe 
zij anderzijds wordt beleefd. Met het maatschappelijke strafklimaat wordt dan 
de samenleving bedoeld van waaruit en waarin de detentie plaatsvindt (2.2.1), 
met het inrichtingsklimaat de organisatie dan wel de inrichting waar de deten-
tie daadwerkelijk wordt uitgevoerd (2.2.2).  
 
2.2.1 Het maatschappelijke klimaat: Balanceren tussen veiligheid en vrijheid  
 
Justitie ligt tegenwoordig continu onder vuur, kan men stellen. En wie onder 
vuur ligt graaft zich in en houdt zich muisstil, of komt juist in beweging om 
uit de vuurlijn te komen en te blijven. Feit is dat Justitie, inclusief haar Dienst 
Justitiële Inrichtingen (DJI) waar het detentiewezen is ondergebracht, in be-
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weging is.26 Op zichzelf is dat niets nieuws27, maar de maatschappelijke en in 
het verlengde daarvan de politieke druk op Justitie zijn de laatste jaren zo toe-
genomen, dat passiviteit ook niet meer lijkt te kunnen. Dat heeft alles te ma-
ken met de samenleving waarin we leven en de eisen en verwachtingen die de 
samenleving stelt aan Justitie. Wat de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid (WRR) in haar Rapport ‘De toekomst van de nationale rechtsstaat’ in 
2002 stelde, geldt nog steeds:  

“De rechtsstaat staat onder druk, doordat de democratisch gelegitimeerde 
wetgever het bestuur tot inspanningen aanzet waarvoor hij geen doeltref-
fende middelen tot zijn beschikking heeft. De min of meer autonome 
ontwikkeling van de criminaliteit vormt hierbij een voortdurende druk van 
buitenaf. Het welhaast onvermijdelijk bij de legitieme verwachtingen ach-
terblijvende prestatieniveau van de overheid doet afbreuk aan de rechts-
waarborgen van de burger.”28 

 De eisen die gesteld worden aan justitie zijn hoog en paradoxaal: recht en 
orde moeten gegarandeerd zijn, terwijl dat niet of in ieder geval zo min moge-
lijk ten koste mag gaan van de vrijheid. En zeker  

“[B]ij het strafrecht staat de bescherming van verdachten tegen de macht 
van het rechtsapparaat tegenover de bescherming van burgers door het 
rechtsapparaat.”29  

De criminoloog Boutellier heeft dit dilemma uitgebreid geanalyseerd en zijn 
bevindingen neergelegd in zijn boek De veiligheidsutopie. Hij stelt dat de eis van 
veiligheid tegenover het verlangen naar vitaliteit is komen te staan, want  

                                                             
26 Het project Een ander justitie getuigt hiervan (Zie: Samenvatting Eindrapport Departementale 
Takenanalyse Justitie, Den Haag 2005  
(<www.justitie.nl/images/512552%20Takena.lyse%20LAAG_tcm74-86354_tcm34-
8965.pdf> 15 okt 2008) en Aanbiedingsbrief van het Eindrapport aan Tweede Kamer, sept. 
2005  
(<www.justitie.nl/images/nieuw_Aanbiedingsbrief%20TK_TA_Jus_%20door%20AV_tcm7
4-86836_tcm34-8962.pdf> 15 okt 2008).  
Het verandertraject gebaseerd op de nota Detentie en Behandeling op Maat-Volwassenen 
(DBM-V, 2006) is inmiddels aangepast met als resultaat het verandertraject ‘Modernisering 
Gevangeniswezen’ (MGW). Dit gebeurde nadat er geen overeenkomst bereikt kon worden 
tussen sectordirectie en de medezeggenschapsraad over de snelheid en manier waarop 
DBM-V uitgevoerd moest worden. 
27 Wie naar de geschiedenis kijkt constateert inderdaad met De Jonge: “Het 
gevangeniswezen probeert onophoudelijk, maar zonder erg veel succes, zichzelf opnieuw 
uit te vinden.” G. de Jonge, Over de kwaliteit van detentie. Het strafvonnis als basis voor 
detentieplanning, Maastricht: Universiteit Maastricht, 2008, p. 17. 
28 WRR, De toekomst van de nationale rechtsstaat. Rapporten aan de regering, nr. 63, Den Haag: 
Sdu Uitgever, 2002, p. 226. 
29 WRR, o.c., p. 200. 

http://www.justitie.nl/images/512552%20Takena.lyse%20LAAG_tcm74-86354_tcm34-8965.pdf
http://www.justitie.nl/images/512552%20Takena.lyse%20LAAG_tcm74-86354_tcm34-8965.pdf
http://www.justitie.nl/images/nieuw_Aanbiedingsbrief%20TK_TA_Jus_%20door%20AV_tcm74-86836_tcm34-8962.pdf
http://www.justitie.nl/images/nieuw_Aanbiedingsbrief%20TK_TA_Jus_%20door%20AV_tcm74-86836_tcm34-8962.pdf
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“een liberale cultuur die zelfontplooiing tot levenskunst heeft verheven, 
moet tegelijk alle zeilen bijzetten om de grenzen van de individuele vrij-
heid te bepalen en te handhaven.”30  

Hij baseert zich in zijn analyse onder andere op de inzichten van de socioloog 
Z. Bauman die een ‘moderniteit zonder illusies’ ziet met gevolgen voor de 
moraliteit in de samenleving: de grote ideologische verhalen hebben aan bete-
kenis verloren en daarmee is ook de institutionele inbedding van morele op-
vattingen verzwakt. Bauman heeft het over de ‘liquid modernity’, waarin de 
veranderingen in de samenleving elkaar zo snel opvolgen dat er geen tijd is om 
gewoontes of tradities te laten ontstaan. Bauman ziet, in navolging van de 
filosoof Levinas, moraliteit als begin van sociale verhoudingen, die uiteindelijk 
teruggaat op verantwoordelijkheid:  

“De mens is moreel ambivalent, dus we hoeven niet meer te kiezen voor 
een positief of een negatief mensbeeld. Omdat mensen alles kunnen zijn, 
hoeven we ook niet te hopen op een eenduidige niet-ambivalente kern 
van moraliteit. Daarbij moeten we ons realiseren dat moreel besef niet-
rationeel is; er is geen sprake van doel en middelen, maar alleen van per-
soonlijke verantwoordelijkheid. (…) Dit betekent dat moraliteit onvermij-
delijk conflictmatig is.”  

Dit leidt echter niet tot een moreel relativisme maar tot relativering van ethi-
sche codes31, want  

“[m]orele uitgangspunten zijn een individuele aangelegenheid geworden; 
de morele oordeelsvorming is gesubjectiveerd.”32  

Het resultaat is een dynamische, veranderlijke en vluchtige samenleving, die 
gekenmerkt wordt door radicale individualiteit, een groot zekerheidsverlangen 
en de angst ‘de boot te missen’, aldus Boutellier.33 
 Tegelijkertijd leven we, nog steeds volgens Boutellier, die hier de socio-
loog Ulrich Beck volgt, in een samenleving met onzichtbare risico’s. Het is 
een samenleving waarin risico’s bestaan en waarvan we ook besef hebben, 
maar waarvan we niet weten of en wanneer ze daadwerkelijk realiteit zullen 
worden. De dreiging van die – met name ook door mensen zelf veroorzaakte 
– risico’s gaat de maatschappij grotendeels bepalen.34 Dat heeft vergaande ge-

                                                             
30 H. Boutellier, De Veiligheidsutopie, Den Haag: Boom, 2005, p. 3. 
31 Boutellier, o.c., 2005, p. 40/41. 
32 Boutellier, o.c., 2005, p. 114. 
33 H. Boutellier, ‘Fataal vitaal: de criminologie van een vloeibare samenleving’ in: Justitiële 
Verkenningen, 2006, no. 5, p. 27-44, hier p. 27. 
34 “Beck wijst op het ontstaan van bewegingen waarvan het wereldbeeld, de normen en 
zekerheden zijn gegroepeerd rond een centrum van onzichtbare bedreigingen. Maar hij 
wijst er eveneens op dat de risicomaatschappij een immanente dreiging heeft om 
zondebokken aan te wijzen. Niet de gevaren op zichzelf, maar degenen die ze vertonen 
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volgen: er wordt in die samenleving niet gestreefd naar het goede, maar naar 
het voorkomen van het kwade. Het is een samenleving die geleid wordt door 
angst.35 Deze angst leidt tot een beheersingsbehoefte en een behoefte aan 
voorspelbaarheid van de dreiging (zoals agressief gedrag).36 Vervelende gebeur-
tenissen zijn in de beleving dan eerder een bevestiging van een dus als gegrond 
ervaren angst in plaats van onaangename inbreuken op een rotsvast vertrou-
wen.  
 In het verlengde hiervan verwijst Boutellier naar Garland37, die een ver-
schuiving in de samenleving ziet in de houding tegenover het denken over 
straf en welzijn. Deze verschuiving is zichtbaar in te onderscheiden, maar met 
elkaar samenhangende aspecten:  

1- een verval van het resocialisatie-ideaal; 
2- herwaardering voor sancties en expressief strafrecht; 
3- verandering (i.c. toename) van de emotionele toon rond criminali-

teitsbeleid 
4- terugkeer van het slachtoffer (“met een gegeneraliseerd karakter”: de 

burger als potentieel slachtoffer) 
5- bescherming van het ‘publiek’ (niet bescherming tegen de staat maar 

tegen medeburgers door de staat) 
6- politisering en populisme rond criminaliteitsbeleid 
7- de herontdekking van de gevangenis,  
8- verschuiving in het criminologisch denken van welzijnsdenken naar 

disciplineringsdenken,  
9- groeiende infrastructuur rond criminaliteitspreventie,  
10- toegenomen betrokkenheid van burgers en commercie,  
11- nieuwe managementstijlen en werkvormen,38  

                                                             
worden het mikpunt.” Boutellier, o.c., 2005, p. 51. Zie ook de inaugurele rede van 
Th.W.A. de Wit, Dies Irae. De secularisering van het Laatste Oordeel. Tilburg: Universiteit van 
Tilburg, 2010 
35 Boutellier, o.c., 2005, p. 58 en 115. 
36 De benadering van crimineel gedrag is daardoor verschoven van ‘een tekort met een 
reden’ naar ‘controleren van gedrag’. Het betekent in concreto dat de benadering van 
crimineel gedrag erg bepaald wordt door interventies die gedragsverandering bewerken en 
het analyseren van risicofactoren. Boutellier, o.c., 2006. 
37 D. Garland, The culture of control. Crime and Social Order in Contemporary Society, Oxford: 
Oxford University Press, 2001. 
38 “Er wordt gedacht in termen van operationele doelstellingen en prestatie-indicatoren en 
in de planning en control-cycli, teneinde de efficiëntie en effectiviteit van het strafrechtelijk 
systeem te bevorderen en dit hierop ‘af te rekenen’. Het is volgens Garland ten koste 
gegaan van de professionele, discretionaire ruimte en pinde de werkvormen vast in strak 
gedefinieerde uitvoeringspraktijken. Hij wijst erop dat er tegelijkertijd enorme 
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12- en een permanente crisisstemming. 
 
Boutellier stelt in zijn studie dat criminaliteit een veiligheidsprobleem is ge-
worden in Nederland door de toename 1- van criminele daden, 2- van gevoe-
ligheid voor criminaliteit en 3- van de politieke betekenis van het veiligheids-
probleem.39 Criminaliteit is daarmee materieel breder, bestuurlijk complexer 
en psychologisch dieper geworden.40  
 Het prototype van het strafrecht als ‘ultiem strafrecht’, dat in een context 
van een sterke gemeenschap de functie van speciale preventie vervult, als doel 
heeft de resocialisatie van het individu en dat maximaal werkt op grond van 
het legaliteitsbeginsel, is door deze ‘securisatie’41 van de samenleving in veran-
dering naar een prototype dat omschreven kan worden als ‘urgent strafrecht’. 
Dit is een strafrecht dat gesitueerd is in een dominante staat, met de functie 
van generale preventie met als doel afschrikking voor de gemeenschap en 
selectief in actie komend op grond van het opportuniteitsbeginsel.42   
 In de dagelijkse praktijk betekent het dat op allerlei manieren en momen-
ten het justitieel apparaat in onze samenleving de maat wordt genomen, want 
ten aanzien van de overheid geldt:  

“[D]e kritische burger wil procedurele en inhoudelijke topprestaties tege-
lijk, terwijl het bestuur steeds meer is gebonden, voor zover het al niet be-
voegdheden is kwijtgeraakt.”43  

Vooral – achteraf gezien – verkeerde inschattingen worden in de media of de 
publieke opinie al gauw als falen door en van het justitieel systeem gekwalifi-
ceerd, zoals blijkt bij ernstige incidenten met ontvluchte TBS-ers of bij proce-

                                                             
investeringen werden gedaan in een detentiesysteem dat nauwelijks als effectief kan worden 
gezien.” Boutellier, o.c., 2005, p. 10. 
39 Boutellier, o.c., 2005, p. 136-138. Er wordt in dit verband ook gesproken over een 
proces van ‘medialogica’: een proces waarin diverse spelers (politici, burgers en media) 
elkaar, al of niet bewust, stimuleren te reageren op incidenten en te vragen om maatregelen, 
terwijl de maatregelen niet hun effectiviteit hebben bewezen. R. Janssens, ‘De systemen 
passen vaak niet bij de problemen’ in: Psychische stoornis en delict. Het voortdurend dilemma 
tussen zorg en straf, Tilburg: KSGV, 2008, p. 28. 
40 Boutellier, o.c., 2005, p. 238. 
41 Cfr. H. Boutellier, ‘Dokteren ter disciplinering. Over maatschappelijke veiligheid en 
geestelijke volksgezondheid’, in: Psychische stoornis en delict. Het voortdurend dilemma tussen 
zorg en straf, Tilburg: KSGV, 2008, p. 33-49 
42 Cfr. Boutellier, o.c., 2005, p. 142. 
43 WRR, o.c., 2002, p. 153. Zie ook F. Pakes, ‘The Politics of Discontent: The Emergence 
of a New Criminal Justice Discourse in the Netherlands’, in: The Howard Journal, Vol. 43 
no. 3 (July 2004), p. 284-298. Dit artikel biedt in vogelvlucht een overzicht van de 
maatschappelijke en politieke gebeurtenissen in Nederland, die de beleving en houding van 
de Nederlandse bevolking ten aanzien van veiligheid en justitie hebben doen veranderen. 
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durele en rechterlijke blunders die door wetenschap en media tot op het bot 
ontrafeld worden. En ook de maatschappelijke onrust veroorzaakt door een 
politieke moord samen met de angst voor en dreiging van geweld dat vanuit 
religieus fundamentalisme wordt gemotiveerd, hebben de roep om veiligheid, 
rechtshandhaving en straf sterk doen toenemen. De tolerantie voor gedoogbe-
leid heeft plaats gemaakt voor de roep om zero-tolerance en duidelijker optre-
den zich uitend in eerder, langer en zwaarder straffen.44 Tegelijkertijd is er 
maatschappelijk breed een managementklimaat ontstaan waarin veel nadruk 
wordt gelegd op flexibel45 en economisch werken, daarbij rekening houdend 
met de klant (de zogenaamde de ketenpartners: politie, Openbaar Ministerie 
en rechter), wat in de praktijk neerkomt op zo efficiënt en effectief mogelijk 
de (krimpende?) beschikbare middelen inzetten. Een dergelijke benadering 
heeft echter ook gevaren:  

“Niet de juridische kwaliteit staat voorop, maar de serviceverlening aan de 
klant die een product koopt van de organisatie die moet zorgen voor om-
zet en marktaandeel. (…) Meer theoretisch bestaat er een gevaar in het 
herkenbare reductieproces van de indicatoren voor kwaliteit: wat meestal 
overblijft, zijn de louter geformaliseerde of gemakkelijk te formaliseren 
kenmerken van de onderzochte werkzaamheid.”46  

Deze ontwikkelingen betekenen dat in de betekenis en invulling van mense-
lijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie verschuivingen mogelijk, en 
ook daadwerkelijk waarneembaar, zijn. Al in 1990 heeft Franke de indruk dat 
de verharding en verzakelijking rond criminaliteit en detentie duurzamer zal 
zijn dan misschien gedacht als hij schrijft:  

“Het taboe rond het uiten van vergeldingssentimenten werd in hoog tem-
po doorbroken. (…) Straffen mochten wel weer ‘pijn’ doen en ‘afschrik-
wekkend’ zijn.”47  

Ruim tien jaar later stelt de WRR in het hierboven al genoemde rapport over 
de rechtsstaat:  

                                                             
44 Zie bijvoorbeeld ook de veranderende houding ten opzichte van vervroegde 
invrijheidstelling (‘Samenleving wil gevangene niet eerder vrij hebben’, in: Trouw, 25-08--
2006, p. 1 en 3). 
45 De dynamische vluchtigheid van deze ‘liquid modernity’ vertaalt zich in voortdurende 
veranderingen en (ver)nieuwe(nde) projecten binnen de bestrijding en bestraffing van 
criminaliteit. Zie R. van Eijk, ‘Terugkeer naar de schandpaal?’ in:  Pastorale Verkenningen, 
juni 2009. (Extern katern nr. 5 Thema-nr. ‘Uitsluiting en barmhartigheid’), p. 14-20  
46 WRR, o.c.,  2002, p. 192-3. 
47 H. Franke, Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland, Utrecht: Spectrum, 1990, 
p. 717. 
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“De laatste twintig jaar heeft er voor een selectie van delicten (zeden-, ge-
welds- en openbare ordedelicten) een door de publieke opinie gesteunde 
verharding van het strafklimaat plaatsgevonden.”48  

En in 2003 wijst hoogleraar Penitentiair recht Kelk er op dat de normen be-
treffende humane detentie aan het verschuiven zijn in Nederland – en niet ten 
goede –:  

“Degenen die iets minder gehecht zijn aan de humane tradities van ons 
strafrecht kon men de laatste jaren geregeld met tevredenheid horen op-
merken dat dit gelukkig op ‘Europees peil’ begint te raken.”49  

En pastor/jurist Loman merkt in 2006 terugkijkend op:  
“In de nota Taak en Toekomst (1982) staat een humane tenuitvoerlegging 
van de straf op de eerste plaats. In de nota Werkzame Detentie (1994) ko-
men vooral veiligheid en doelmatigheid op de eerste plaats te staan. Welis-
waar wordt de menswaardigheid uitgangspunt genoemd, maar is de invul-
ling ervan marginaal: aan de internationale normen wordt voldaan en scha-
delijke effecten moeten worden voorkomen of beperkt. Er is weinig of 
geen sprake van een zoeken naar betere mogelijkheden. De internationale 
normen worden minimaal uitgelegd, in de officiële folders voor het perso-
neel wordt 'menswaardig' zelfs niet eens als uitgangspunt genoemd naast de 
veiligheid en doelmatigheid. Er wordt, zegt Kelk, een nieuw vijandbeeld 
van de gedetineerde geschapen. Tien jaar later blijkt dat dit in een snel 
tempo is doorgegaan. Met de invoering van de Tijdelijke Wet noodcapaci-
teit (2002) werd gebroken met de traditionele penitentiaire standaarden. 
De hoop dat deze wet tijdelijk zou zijn en de oude standaarden weer her-
steld zouden worden, is ijdel gebleken.”50  

Het is dan ook niet vreemd dat Kelk bij zijn afscheidsrede in 200851 conclu-
deert dat er in Nederland een trend waarneembaar is van afnemende humani-
sering en toenemende criminalisering, die zich met name uit in een instru-
mentele benadering van het strafrecht, bureaucratisering, risicobestrijding, 
verminderde tolerantiegraad, populisme, internationalisering, en een grotere 
plek van het slachtoffer, waardoor de positie van de gedetineerde in het ge-
drang komt.  
 In de samenleving is de vraag naar verzorging verschoven naar de vraag 
naar veiligheid en zekerheid: ieder is een potentieel slachtoffer, die bescher-
ming nodig heeft. Dit vertaalt zich ook naar de staat. Ging het in de verzor-

                                                             
48 WRR, o.c.,  2002, p. 234. 
49 C. Kelk, ‘Straatsburgse tucht in de EBI te Vught’, in: NJB 2003, p. 779-781. 
50 G. Loman, ‘Humaniteit vraagt om bondgenoten’, in: Pastorale Verkenningen, Vol. 1, no. 1 
(Voorjaar 2006),  p. 3. 
51 C. Kelk, Strafrecht binnen menselijke proporties, Den Haag: Boom, 2008. 
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gingsstaat om een staat die de ‘distribution of goods’ regelde, nu gaat het meer 
om de risico- of verzekeringsstaat die de ‘distribution of bads’ ter hand neemt, 
waarbij  

“de presterende overheid nu beoordeeld wordt op effectiviteit, efficiency, 
flexibiliteit, snelheid van handelen, klantvriendelijkheid en afwezigheid van 
bureaucratische rompslomp, net zoals burgers die als klant van grote parti-
culiere bedrijven gewend zijn. Het klassieke patroon van hiërarchische 
overheidssturing via strikte en nauwkeurige wettelijke regels, onder leiding 
van een politiek verantwoordelijk bewindspersoon, komt steeds minder 
overeen met de huidige, moderne eisen en met de bestuurspraktijk.”52  

Gezien de directe relatie tussen samenleving en recht laat dit het (straf)recht 
niet ongemoeid. Het (straf)recht is inmiddels in hoge mate gepopulariseerd, 
geïnstrumentaliseerd en gepolitiseerd, want  

”burgers wegen de producten van het rechtssysteem steeds meer af tegen 
het eigen rechtsgevoel; het recht raakt onderworpen aan de doelrationele 
criteria van effectiviteit en efficiëntie; de politiek beperkt zich niet langer 
tot de wetgeving, maar maakt ook de rechtstoepassing tot voorwerp van 
debat.”53  

Tegelijk ontbreekt een morele consensus, waardoor er een voorkeur lijkt te 
ontstaan voor wat Boutellier noemt ‘procedure-ethiek’, die eruit bestaat dat de 
gang van zaken in orde is als de juiste (= voorgeschreven) procedure is ge-
volgd. Gevolg daarvan is dat het recht of de procedure vertrekpunt van de 
morele overwegingen wordt, en niet omgekeerd.54 Het strafrecht raakt daar-
door verwijderd van strafrecht als ultimum remedium en van centrale begrippen 
als legaliteit en schuld. Strafrecht wordt deel van een risicomanagement en zijn 
inzet wordt verlegd van reactie naar preventie. Het strafrecht wordt risicostraf-
recht (acturial justice: risico-taxatierecht).55 Het verwordt tot een instrument 
waarbij een meervoudige verruiming en vervaging optreedt, omdat  

a- niet meer de afzonderlijke daad en dader centraal staan, 

                                                             
52 WRR, o.c., 2002, p. 257. 
53 H. Boutellier, ‘Publieke moraal, Recht en sociale orde’, in: J.-W. Duyvendak e.a. (Red.), 
Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt, Amsterdam: Amsterdam University 
Press, 2007, p. 291-301, hier p. 292. 
54 Boutellier vindt dat gevaarlijk want te weinig: moraal is nodig voor sociale orde; het 
recht is juist uiting en objectivatie van morele opvattingen. “Waarden zijn betekenisloos 
indien zij geen uitdrukking vinden in gedeelde normen. (...) Recht en sociale orde 
veronderstellen elkaar en de institutioneel verankerde publieke moraal vormt de 
bemiddeling tussen beide.” H. Boutellier 2007, o.c., p. 297-298. 
55 Zie G. van den Heuvel, ‘Reflecties over actueel risicostrafrecht’, in: P.L. Bal, G.E. 
Smaers & E. Prakken (Eds.), Veiligheid of vergelding? Een bezinning over aard en functie van het 
strafrecht in de postmoderne risicomaatschappij, Deventer: Kluwer, 2003, p. 79-92. 
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   maar de generaal preventieve aanpak,  
b- zaken eerder gecriminaliseerd worden,  
c- effectiviteit het leidend beginsel wordt, 
d- concrete delictsomschrijvingen veranderen in abstracte 

   gevaarzettingsdelicten en zorgplichtbepalingen en  
e- verruiming van aansprakelijkheid plaatsvindt.56  

“Het mensbeeld dat achter het moderne risicostrafrecht schuilgaat, is wei-
nig positief. De risicomaatschappij neigt naar een zondeboksamenleving, 
waarbij niet zozeer de gevaren op zich, maar diegenen die ze kunnen ver-
tonen het voorwerp vormen van het strafrechtelijk beleid”,  

aldus Roef.57 Sommige strafrechtjuristen spreken in dit verband zelfs van een 
vijandbeeld als het gaat om misdadigers.58 Op strafrechtelijk terrein is dit goed 
merkbaar.  

“Het niet vervolgen tenzij heeft plaatsgemaakt voor het wel vervolgen ten-
zij. Dientengevolge heeft zich een enorme uitbreiding van het strafrecht 
voorgedaan”,  

constateert Kelk.59 Geweld en agressie als dreiging zijn steeds minder aanvaard 
in onze samenleving en dergelijke gedragingen worden dan ook sneller gecri-
minaliseerd en zwaarder bestraft.60 Berghuis constateert dan ook een verbre-

                                                             
56 D. Roef, ‘Strafrechtelijke verantwoordelijkheid in de risicomaatschappij’, in: P. Bal e.a. 
(Red.), Veiligheid of vergelding? Een bezinning over aard en functie van het strafrecht in de 
postmoderne risicomaatschappij, Deventer: Kluwer,  2003, p. 33-56, hier p. 38-42. 
57 D. Roef, o.c., p. 39. 
58 C. Kelk, ‘Verschuivende mensbeelden van gedetineerden’, J. Claessen en D. de Vocht 
(Red.), Humaan strafwerk. Liber amicorum Gerard de Jonge, Nijmegen, WLP, 2012, p. 183-
204, hier p. 197 e.v. Zie ook J. Claessen, Misdaad en straf. Een herbezinning op het strafrecht 
vanuit mystiek perspectief, Nijmegen: WLP, 2010, p. 29-30 en p. 236. Ook in Duitsland 
wordt deze visie waargenomen: M. Becka, ‘Zwischen Stimme und Stimmung’, in: Ander-
sOrt. Fachzeitschrift Kirche im Justizvollzug, Dezember 2011, p. 8-15.  
59 C. Kelk, Strafrecht binnen menselijke proporties, Den Haag: BJU, 2008, p. 16. Zie ook p. 24: 
“Al met al zien wij meer situaties onder het bereik van een culpoos misdrijf gebracht 
worden, waarbij de culpa wordt geconstrueerd op basis van een in abstracto gestelde, niet 
altijd exact te omschrijven zorgplicht.” 
60 Uiting daarvan zijn het definiëren van seksuele delicten als geweldsfeiten, die nu ook 
leiden tot zwaardere straffen, de legitimatie van overheidsingrijpen om agressie in de 
persoonlijke levenssfeer te keren (huiselijk geweld, verplichte opvoedingsondersteuning bij 
agressieve kinderen), het eerder opmaken van processen-verbaal bij agressie-incidenten, en 
het nadrukkelijker afwijzen van groepsgeweld zoals intimidatie in jongerengroepen en 
voetbalvandalisme). Gedragingen die vroeger werden gekwalificeerd als belediging gelden 
nu al snel als bedreiging. Wat vroeger een vechtpartijtje heette, wordt nu als mishandeling 
getypeerd. A.C. Berghuis, ‘De olifant in de kamer; generale preventie en 
criminaliteitstrends’, in: JV, jrg. 34 (2008), nr. 2, p. 11-26. Zie ook G. van den Brink, 
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ding van wat voor crimineel geweld doorgaat en een personalisering daarvan, 
die wijzen op een sterke moralisering van agressie. Dit versterkt de roep om 
meer strafrecht ter verwezenlijking van een generaal preventief effect, waarbij 
het de paradox is dat een laag niveau van geweld de gevoeligheid voor ge-
weldsincidenten juist groter maakt (‘de veiligheidsparadox’). Brants ziet binnen 
het strafrecht een ‘functionalisme’ in combinatie met een ‘optimistisch rationa-
lisme’ optreden, waarin het niet meer gaat  

“om verantwoordelijke mensen die de samenleving constitueren en die 
daarom de moeite van het strafrecht waard zijn. In tegendeel, er ligt een 
mensbeeld aan ten grondslag dat van onmenselijkheden aan elkaar hangt, 
dat mensen verdeelt in categorieën die wel en niet insluiting waard zijn, 
wel en niet rechtsbescherming verdienen.”61  

In concreto heeft dit alles de afgelopen jaren gezorgd voor ingrijpende verande-
ringen op strafrechtelijk terrein: Inrichtingen voor stelselmatige daders, hogere 
maxima van gevangenisstraffen en geldboetes, uitbreiding van proeftijden en 
van voorwaarden bij straffen, uitbreiding van delictsomschrijvingen met be-
trekking tot terrorisme, (bij ‘bulk-overtredingen’) een verschuiving van straf-
oplegging door de rechter naar strafoplegging door het OM62 en een toename 
aan procedures. Al deze veranderingen zijn ingegeven door vooral overwegin-
gen van doelmatigheid en veiligheid. De ene keer is het de economische 
doelmatigheid die de doorslag geeft, de andere keer de veiligheidsdoelmatig-
heid63. Geconcludeerd kan dus worden dat het strafklimaat in Nederland de 
laatste decennia vooral guurder en harder is geworden.  
 
2.2.2 Het inrichtingsklimaat: Balanceren tussen totaliteit en humaniteit 
 
Het maatschappelijk strafklimaat is niet per definitie gelijk aan het inrichtings-
klimaat. Ook hier is de laatste jaren echter veel in beweging. Het programma 
Detentie en Behandeling op Maat dat in het midden van het afgelopen decenni-
um volgde op De Nieuwe Inrichting  – en dat al was gesneuveld door gebrek 

                                                             
‘Geweld als maatschappelijk probleem’, in: K. Schuyt/G. van den Brink (red), Publiek 
Geweld, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2003, p. 19-34. 
61 C. Brants, Over levende gedachten. De menselijkheid van een functioneel strafrecht, Deventer: 
Gouda Quint,  1999, 30-31. 
62 Zie N. Vleeshouwers, Het veranderende strafrechtelijke sanctiestelsel, (Afstudeerscriptie), 
Tilburg, 2007. 
63 Doelmatig in economisch opzicht en doelmatig in veiligheidsopzicht vallen natuurlijk 
niet altijd samen. Iets kan vanuit veiligheidsoptiek wel doelmatig zijn, maar hoeft dat niet 
vanuit economisch perspectief te zijn, en vice versa. Zie bijvoorbeeld de manier waarop we 
straffen: economisch en psychologisch gezien is dat niet doelmatig, vanuit de optiek van 
(symbool)politiek en veiligheid wel. 
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aan intern draagvlak onder het gevangenispersoneel – werd vervangen door 
het project Modernisering Gevangeniswezen (MGW). MGW moet in aangepaste 
vorm en snelheid het gevangeniswezen ‘bij de tijd’ brengen en heeft als be-
langrijkste doelen van modernisering 1- de vastlopende zorg in detentie vlot 
trekken, 2- de effectiviteit en efficiëntie verhogen door afstemming met de 
ketenpartners, 3- de gestelde financiële bezuinigingen realiseren en 4- een 
beter capaciteitsmanagement.64 MGW stelt zich mede als doel detentieschade 
voor de gedetineerde zo veel mogelijk te voorkomen en tegelijk de detentie-
periode zo goed mogelijk te gebruiken voor het welslagen van de re-
integratie. Daarom gaat het project uit van een persoonsgerichte benadering, 
waarbij tegelijk veel nadruk wordt gelegd op de persoonlijke verantwoorde-
lijkheid van de gedetineerden. In het Masterplan Gevangeniswezen 2009-2014 
zijn de gestelde doelen van MGW verder uitgewerkt en daarin wordt gesteld:  

“De persoonsgerichte aanpak gericht op terugdringen van de recidive 
vormt de kern van de modernisering van het gevangeniswezen (MGW). 
MGW staat voor een veilige en menswaardige detentie waarbij samen met 
ketenpartners en gedetineerden wordt gewerkt aan re-integratie.”65  

Uiteindelijk gaat het in het Masterplan zelf echter uiteindelijk toch vooral om 
managementproblemen, want  

“het capaciteitsvraagstuk dwingt tot een effectiever en efficiënter capaci-
teitsmanagement om op een flexibele wijze te kunnen reageren op kwanti-
tatieve en kwalitatieve veranderingen in de behoefte aan detentiecapaciteit. 
Er is sprake van een forse financiële taakstelling en het is noodzakelijk om 
verder te investeren in het personeel om het werk- en leefklimaat in de in-
richtingen te verbeteren.”66  

Dit laatste is ter hand genomen met aandacht voor reducering van onderlinge 
agressie en geweld onder inrichtingspersoneel67 en het project Motiverende 
bejegening, gericht op de verbetering van de bejegening van het personeel 

                                                             
64 Brief van Staatssecretaris van Justitie aan Tweede Kamer, d.d. 12 nov. 2007 en d.d. 9 dec. 
2008. Cfr. ook Brief van de Minister en Staatssecretaris van Justitie aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer van 29 augustus 2008 (kenmerk 5549574) over maatregelen betreffende 
recidivereductie, waarbij de nadruk op nazorg wordt gelegd als centraal beleidspunt. 
65 Masterplan Gevangeniswezen 2009-2014. Een visie op capaciteitsmanagement en personeelsbeleid, 
Den Haag: DJI, 2009, p. 10. 
66 Ib., p. 10. 
67 Zie: M. Wijers en S. ter Woerds, Terugdringen en voorkomen onderlinge agressie en geweld in 
tbs-inrichtingen, Utrecht: Verwey-Jonker Instituut, 2006; S. Bogaert e.a., Onderlinge agressie 
en geweld van personeelsleden in een penitentiaire inrichting, Den Haag: WODC, 2008. M. Kunst 
e.a., Onderlinge agressie en geweld, posttraumatische stress en arbeidsverzuim in penitentiaire 
inrichtingen, Den Haag: WODC, 2008 en T. Molleman, Ongewenste omgangsvormen tussen 
gevangenispersoneel. Stand van zaken anno 2011, Den Haag: WODC, 2011. 
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richting gedetineerden. In 2008 constateerde De Jonge ten aanzien van het 
detentiebeleid:  

“Het door minister Korthals Altes in zijn nota Samenleving en criminaliteit 
omhelsde ‘veiligheidsdenken’ domineert sinds 1985 alle aan de hervorming 
van het gevangeniswezen gewijde beleidsnota’s (…). (…) 
De laatste jaren schuiven als hervormingsprogramma’s vermomde bezuini-
gingsoperaties als kruiend ijs over elkaar, te beginnen met het beleidsdo-
cument De Nieuwe Inrichting, dat alleen een kleine groep gemotiveerde 
gedetineerden een zinvolle invulling van de straftijd beloofde. Deze nota 
werd al snel ingehaald door het - nooit volledig geïmplementeerde - plan 
Detentie en behandeling op maat (DBM), dat op zijn beurt weer werd 
overlopen door het project Modernisering gevangeniswezen.”68  

Dit citaat verdient inmiddels dus wel enige nuance, maar feit blijft dat ondanks 
de recente krimp in detentiecapaciteit de laatste decennia voornamelijk een 
toename laten zien in omvang van de capaciteit69 en dat vooral de striktere en 
aangescherpte wetgeving rond maatregelen, eisen, regels en procedures rich-
ting gedetineerden het detentieklimaat guurder hebben gemaakt. En ondanks 
de hierboven al genoemde hernieuwde aandacht in MGW voor persoonsge-
richte en motiverende bejegening van gedetineerden en persoonlijke verant-
woordelijkheid ter bevordering van het inrichtingsklimaat heeft dit detentie-

                                                             
68 G. de Jonge, Over de kwaliteit van detentie. Het strafvonnis als basis voor detentieplanning, 
Universiteit Maastricht, Maastricht, 2008, p. 15-16. 
De notitie Detentie en Behandeling op Maat: Bijzondere Groepen (d.d. 31 jan. 2005) van het 
Min. van Justitie stelde: “De visie zoals verwoord in ‘De Nieuwe Inrichting’ gaat er vanuit 
dat de functionaliteit van de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen nadrukkelijker 
voorop moet staan: doelmatig, doeltreffend en meer doelgroep gericht. De beveiliging van 
de maatschappij staat hierbij centraal.” (p. 1) Ook termen als prijs-kwaliteit verhouding, 
aanbieders, markt en vraagsturing kwamen in deze notitie als beleidsbepalend naar voren. 
De breuk in detentie- en strafbenadering wordt door velen gelegd bij het verschijnen van 
de Nota’s ‘Taak en toekomst van het Nederlandse gevangeniswezen’ (1982) en 
‘Samenleving en criminaliteit’ (1985). Een verschuiving in de benadering van het strafrecht 
en het begin van een normen- en waardendebat worden dan zichtbaar: “Het geloof in straf 
als opvoedingsmiddel maakt plaats voor het geloof in de maatschappelijke effectiviteit van 
straf.” p. 157 in B. Chorus/ R. van der Velden, Gevangenen, Utrecht: Bruna, 1989, p. 150 
e.v. en M. Blom, ‘De plaats van de pastor in een justitiële inrichting’, in: Muurvast, 
Zoetermeer: Boekencentrum, 1996, p. 9-13. 
69 Zie M. Boone/M. Moerings, ‘De cellenexplosie. Voorlopig gehechten, veroordeelden, 
vreemdelingen, jeugdigen en tbs’, in: Justitiële Verkenningen,  jrg. 33 nr. 4 2007, p. 9-30. Zie 
ook: Visiebrief Modernisering Sanctietoepassing d.d. 7 juni 2004, Den Haag: Ministerie van 
Justitie, 2004 en J. Balkema en F. Bleichrodt, ‘1995-2005: het sanctiestelsel rond de 
eeuwwisseling’, in: A. Harteveld e.a. (red.), Systeem in ontwikkeling. Liber Amicorum G. 
Knigge, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2005, p. 23-37. 
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klimaat ook zijn weerslag op de situatie van bewoners en personeel van justiti-
ele inrichtingen. 
 De vrijheidsberoving van een mens is een van de meest verreikende ingre-
pen in een mensenleven. 70 Een dergelijke daad is op zich al een aantasting van 
iemands waardigheid.71 De vrijheidsbeneming beperkt zich immers niet alleen 
tot een vergaande begrenzing van de bewegingsvrijheid van die ene persoon 
en tot de feitelijke duur van die vrijheidsbeneming, maar heeft bovendien 
allerlei gevolgen op het terrein van werk, relaties, zelfbeeld en status, en reikt 
daarmee tot ver over de impact en de duur van de vrijheidsbeneming zelf 
heen. Sarat wijst er terecht op dat strafrecht zonder geweld ondenkbaar is, 
maar het geweld waar het recht mede op stoelt, vormt tegelijkertijd een be-
dreiging voor de waarden waarvoor het recht opkomt.72 Strafrecht gaat on-
vermijdelijk over pijn en leed, aldus Sarat, maar het is een vorm om geweld te 
organiseren en te kanaliseren met als doel de realisering van de idealen recht-
vaardigheid en vrede. Dit betekent dat strafrecht en dus ook detentierecht als 
juridisch gefundeerd en georganiseerd geweld met terughoudendheid toege-
past moet worden. Want detentie heeft een grote hoeveelheid negatieve effec-
ten voor de degene die het ondergaat. Het leidt tot angst en onzekerheid 
vooral met betrekking tot het gevangenisleven, relaties, het proces en de korte 
termijn toekomst, en gaat gepaard met een gevoel van groot verlies aan keuze, 
controle, uitkomst en voorspelbaarheid met betrekking tot het eigen leven. De 
binnenkomst in een inrichting is vaak een moment van terugtrekken en wei-
nig informatie opnemen. Na een tijdje observeren kiest de gedetineerde een 
gedragswijze en begint interactie, hoewel de gedetineerde zich nog als anders 
dan de anderen beschouwt.73 Ook de lange termijngevolgen van detentie zijn 
zeer ingrijpend en omvattend: verandering van persoonlijkheid, Posttrauma-

                                                             
70 Uit de hoge strafmaat voor wederrechtelijke vrijheidsberoving (art. 282 t/m 282ca Sr) 
met maxima variërend van 8 tot 30 jaar blijkt hoe belangrijk de wetgever zelf iemands 
vrijheid vindt. Zie ook J. Eerbeek & F. van Iersel, ‘Theologische kernthema’s’, in: 
Handboek justitiepastoraat, Budel: Damon, 2009, p. 173-192, hier p. 174. 
71 “Detentie is een vorm van kleineren” (gedetineerde man, 55 jr). J. Verhagen, Gedetineer-
den ontmaskerd. Hoe in Nederland over gedetineerden wordt gedacht. En hoe het werkelijk ‘zit’. 
Veenhuizen: Gevangenis Museum, 2011, p. 116. 
72 A. Sarat, ‘Situating Law Between the Realities of Violence and the Claims of Justice’, in: 
A. Sarat (Ed.), Law, violence, and the Possibility of Justice, Princeton: Princeton University 
Press, 2001, p. 3-16, hier p. 3-7 en A. Sarat/Th. Kearns, ‘Making Peace with Violence: 
Robert Cover on Law and Legal Theory’, in: A. Sarat/Th. Kearns (Eds.), Law's Violence, 
Michigan: University of Michigan Press, 1995, p. 211-251, hier p. 212. 
73 J. Harvey, ‘Crossing the boundary: the transition of young adults into prison’, in:  A. 
Liebling & S. Maruna (Eds), The Effects of Imprisonment, Cullompton: Willan Publishing, 
2005, p. 232-254. 
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tisch Stressstoornis (ptss), depressie, coping-problemen met praktische taken, 
afzondering, isolement, verlies van tijdsbesef, relatieproblemen. Jamieson en 
Grounds constateren bij gedetineerden een overlevingsstrategie die bestaat uit 
“blocking out emotions and thoughts about the future, hiding feelings of de-
pression, suppressing problems, avoiding disturbing thoughts about the family, 
and maintaining pride.”74 Wat functioneel is in de detentiesetting blijkt vol-
gens hen juist disfunctioneel na de detentie. Ze constateren verder een veran-
derde tijdsbeleving: wordt tijd normaliter in lineair perspectief gezien, door 
gedetineerden wordt het vooral beleefd en gezien in het perspectief van ver-
lies, dat qua beleving present blijft ook na de invrijheidstelling. Ze conclude-
ren uiteindelijk dat de detentieschade niet zo zeer op medisch, maar wel op 
psychisch terrein omvangrijk is en zich uit in apathie, afhankelijkheid, ‘loss of 
agency’, zelfvervreemding, onmacht, desinteresse, afstomping, verlies aan zelf-
achting, seksuele schade, frustratie, woede en onrechtgevoelens. Naast deze 
psychische schade is er natuurlijk ook nog de sociale en economische schade, 
die iemand tijdens en na detentie ondervindt in de vorm van stigmatisering, 
beschadigde relaties en gederfde inkomsten. Ook de samenleving lijdt verlies, 
want de relaties met de gedetineerde ondervinden schade en voor de samenle-
ving in totaal is detentie een dure vorm van straffen. 
 De vrijheidsbeneming in een justitiële inrichting is zo ingrijpend en vindt 
onder zulke omstandigheden plaats dat ook nu nog gesproken kan worden van 
een situatie van een totaal instituut. De socioloog Goffman heeft in en naar 
dergelijke instituten baanbrekend onderzoek gedaan en omschrijft dergelijke 
instituten  

“als een verblijfplaats en werkplaats van een groot aantal mensen die in de-
zelfde situatie verkeren, die van de omringende maatschappij gedurende 
een aanzienlijke tijdsspanne afgezonderd zijn en die tezamen een besloten, 
formeel gereguleerde levenswijze leiden.”75  

Met het begrip ‘totaal’ doelt Goffman op de mate van alomvattendheid waar-
mee een dergelijk instituut ingrijpt in een mensenleven, want  

“[i]n de eerste plaats spelen alle aspecten van het leven zich op dezelfde 
plaats en onder dezelfde leiding af. In de tweede plaats voltrekt elke fase 
van het dagelijks leven der deelnemers zich in de directe aanwezigheid van 
een groot aantal anderen, die allen gelijk behandeld worden en van wie 
men verwacht dat zij dezelfde dingen gezamenlijk doen. In de derde plaats 

                                                             
74 R. Jamieson & A. Grounds, ‘Release and adjustment: perspectives from studies of wrong-
ly convicted and motivated prisoners’, in: A. Liebling & S. Maruna (Eds), The Effects of 
Imprisonment, Cullompton: Willan Publishing, 2005, p. 33-65, hier p. 41. 
75 E. Goffman, Gestichten. De sociale situatie van gedetineerden, psychiatrische patiënten en andere 
bewoners van ‘totale inrichtingen’, Utrecht: Bijleveld, 1993, p. 11. Men spreekt in de 
sociologische literatuur ook wel van dwangorganisaties. 
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zijn alle fasen van de dagelijkse bezigheden precies geprogrammeerd, waar-
bij elke activiteit op een van tevoren bepaald moment in de andere over-
gaat, en waarbij de gehele reeks activiteiten van bovenaf geregeld is via een 
stelsel van formele regels en een corps van officiële functionarissen. Ten-
slotte zijn al deze opgelegde bezigheden samengebracht in één rationeel 
plan, dat is opgesteld met de uitdrukkelijke bedoeling de officiële doelein-
den van de inrichting te verwezenlijken.”76 

 In een dergelijke setting blijken personeel en bewoners gemakkelijk tegen-
over elkaar te komen staan, waarbij vooral de bewoners in een kwetsbare, 
want relatief onmachtige positie verkeren.77 De regels en handelingen die door 
het instituut worden toegepast leiden bij de bewoners tot een zekere mate van 
zelfvervreemding, die gepaard gaat met het verlies van zelfbepaling van de kant 
van de bewoners. Goffman noemt dit met een krachtige term ‘mortificatie’, 
want het gaat vaak gepaard met bezoedeling en vernedering van de bewo-
ners.78 Natuurlijk blijft een reactie van de kant van de bewoners hierop niet 
uit. Die reactie kan volgens Goffman variëren van terugtrekken, het systeem 
opzettelijk uitdagen (intransigentie), de situatie aanvaarden (kolonisatie), tot 
zelfs de inrichtingsvisie overnemen (bekering). 
 De ‘vernedering en bezoedeling’ van de bewoners worden van de zijde van 
de totale inrichting gerationaliseerd. In justitiële inrichtingen is dit mechanis-
me te herkennen met het beroep dat gedaan wordt op veiligheid en orde, die 
dergelijke activiteiten zouden verlangen en rechtvaardigen. Goffman stelt dan 
ook onomwonden:  

“Vele totale inrichtingen vormen in feite niet veel meer dan een soort op-
slagplaatsen van bewoners, maar zoals we al eerder opmerkten, presenteren 
zij zich tegenover het publiek als rationele organisaties die bewust ontwor-
pen en volledig adequaat toegerust zijn om als doeltreffende machines een 
beperkt aantal voorgestane en officieel erkende doeleinden te bereiken.”79  

Verder stelt hij terecht:  
“Elke inrichting moet zich niet alleen inspannen de officiële doeleinden te 
verwezenlijken, maar moet ook op de een of andere manier beschermd 

                                                             
76 Ib. p. 17. 
77 “Elk van beide groeperingen heeft de neiging de ander te bezien in een versmald, 
vijandig en stereotiep perspectief, waarbij de staf de bewoners vaak als rancuneus, stiekem 
en onbetrouwbaar beziet, terwijl de bewoners op hun beurt de staf vaak als neerbuigend, 
haatdragend en tiranniek beschouwen. De stafleden voelen zich in de regel superieur en ten 
zeerste gerechtvaardigd in hun handelen; de bewoners hebben, althans in bepaalde 
opzichten, de neiging zich minderwaardig, zwak, afkeurenswaardig en schuldig te voelen.” 
Ib. p.18. 
78 Ib., p. 28. 
79 Ib., p. 61. 
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worden tegen de tirannie van te ruime toepassingen daarvan, omdat anders 
de uitoefening van gezag verwordt tot een heksenjacht.”80  

 
Maar hoe rationeel dergelijke instituten hun doelstellingen ook trachten te 
realiseren, het is niet de enige factor die het reilen en zeilen van een dergelijk 
totaal instituut blijkt te bepalen. Goffman komt in zijn onderzoek namelijk 
nog tot een andere belangrijke waarneming:  

“Mensen worden vrijwel altijd beschouwd als doelen op zich, overeen-
komstig de algemene morele beginselen van de maatschappij die de omge-
ving van de totale inrichting vormt. Daarom zien wij dat vrijwel altijd en-
kele technisch gezien overbodige maatstaven een rol spelen bij het hanteren 
van menselijk materiaal. Dit vasthouden aan wat wij menselijke maatstaven 
noemen, wordt een onderdeel van de ‘verantwoordelijkheid’ van de in-
richting, en er wordt verondersteld dat het een van de dingen is die de in-
richting aan de bewoner garandeert in ruil voor het opgeven van zijn vrij-
heid.”81  

Bij DJI komt dit tot uiting in wat in op de DJI-website onder missie heet: 
“een door de aan onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een 
maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen.”82  
 Wat vervolgens niet verbaast is dat deze menselijke maatstaven enerzijds en 
de doelmatigheid anderzijds zich constant op gespannen voet of zelfs conflic-
tueus met elkaar verhouden. Binnen detentieverband betekent dit in concreto 
dat er een voortdurende spanning is tussen enerzijds het sleutelwoord ‘veilig-
heid’, dat verwijst naar de institutionele doelstelling en de daarbij horende 
rationalisaties en legitimaties, en anderzijds ‘de menselijke maatstaven’ vervat 
in het kernbegrip ‘humaniteit’. Deze twee woorden zijn voortdurende punten 
van aandacht en discussie als het gaat over justitieel detentiebeleid en de uit-
voering ervan. De uitwerking van en de aandacht voor veiligheid lijken echter 
veel duidelijker op de voorgrond te treden in beleid en praktijk dan humani-
teit. Humaniteit lijkt als vanzelfsprekend verondersteld te worden en hoeft 
schijnbaar niet nadrukkelijk geëxpliciteerd te worden. Zo ontbreekt in het 
missionstatement van DJI iedere verwijzing naar humaniteit.83 Wie vraagt naar 

                                                             
80 Ib., p. 68 
81 Ib., p. 62. 
82 <http://www.dji.nl/organisatie/#paragraph2> (d.d. 08-10-2012). 
83 Het missionstatement van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) luidt volledig: 'De Dienst 
Justitiële Inrichtingen levert een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving door de 
tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen en door de aan 
onze zorg toevertrouwde personen de kans te bieden een maatschappelijk aanvaardbaar 
bestaan op te bouwen.' Detentie heeft daarbij tot doel vergelding, bescherming van de 
samenleving en preventie in de vorm van resocialisatie van (gemotiveerde) daders.  
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de situatie en inhoud dienaangaande wordt verwezen naar de wetgeving aan-
gaande mensenrechten en grondrechten, en betreffende het toezicht op de 
naleving van deze rechten naar bestaande commissies en procedures.84 Uitein-
delijk is dit echter geen bevredigend antwoord, want dezelfde spanning tussen 
humaniteit en veiligheid ligt uiteindelijk ook besloten in de wetgeving aan-
gaande mensenrechten en grondrechten. Mensenrechten en grondrechten 
bieden de mens –maar in feite vaak alleen de burger85– een juridische be-
scherming tegen onbeperkt overheidsingrijpen. Op een aantal terreinen en 
momenten heeft de overheid zich aan zelf opgelegde, beperkende regels te 
houden wat betreft het ingrijpen in een mensenleven en waar de overheid op 
dit terrein wel ingrijpt, impliceert en creëert dat een zorg- of inspanningsplicht 
voor de staat.86 Deze rechten zijn echter niet absoluut. Ze reguleren het over-
heidsoptreden ten opzichte van mens respectievelijk burger weliswaar, maar de 
reikwijdte van die specifieke rechten wordt in diezelfde wetten begrensd door 
het feit dat de overheid die rechten kan beperken voor zover die beperkingen 
“bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk 
zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de 
openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van anderen”, zoals het in de diverse artikelen van het 
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) is geformuleerd. 
Dergelijke beperkingen zijn ook te vinden in de diverse grondwetsartikelen.87 
 De leidende managementgedachte bij dit alles lijkt te zijn dat regelgeving 
via wetten, procedures en protocollen voldoende is om problemen te beheer-
sen of zelfs te voorkomen, en humaniteit in detentie te garanderen. Ondanks 
deze wetten, protocollen en procedures blijkt de praktijk toch weerbarstiger. 
Want  

“[D]e wet noemt een aantal materiële rechten doch de quintessens daarvan 
is natuurlijk toch de wijze waarop deze worden gerealiseerd. Zeker in het 

                                                             
<http://www.dji.nl/organisatie/#paragraph2> (d.d. 10 okt. 2012) 
84 ‘Hoogspanning in de gevangenissen’ in ND 21 augustus 2006 p. 4. 
85 De Italiaanse politiek filosoof Giorgio Agamben wijst -in de lijn van de filosofen Arendt 
en Foucault- op de in de staatspraktijk groeiende kloof en onderscheid tussen rechten die 
gelden voor mensen (legaal of illegaal in een staat verblijvend) en burgers van een staat. Zie: 
R. van Eijk, “Only God Can Judge Me”, in: Bijbel & Vast, R. van Eijk e.a. (red), Budel: 
Damon, 2007, p. 114-143. Zie ook hoofdstuk 4. 
86 “De rechtsstaat impliceert een subtiele combinatie van aan de ene kant beperking van 
staatsmacht en aan de andere kant inzet van die macht, teneinde individuele vrijheden te 
ontzien en deze een reële betekenis te geven.” WRR, o.c.,  2002, p. 79. 
87 Daar treffen we omschrijvingen aan als “behoudens bij de wet gestelde beperkingen en 
uitzonderingen”, “behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet” of  “behoudens 
bij of krachtens de wet te stellen beperkingen”. 

http://www.dji.nl/organisatie/#paragraph2
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geval van recht op verzorging en hulpverlening is de vormgeving sterk af-
hankelijk van de persoonlijke inzet en toewijding van de desbetreffende 
functionarissen”.88  

Kortom, met wetten en procedures zijn menselijke waardigheid aantastende 
gedragingen als discrimineren, treiteren en negeren in de praktijk niet volledig 
te ondervangen of te voorkomen.  
 De ontwikkelingen aangaande detentie vanuit een andere invalshoek om-
schrijvend merkt De Lange in zijn studie Detentie genormeerd op: Er  

“bestaat het gevaar voor een te geringe diepgang in de discussie over de 
aanvaardbaarheid van ontwikkelingen op penitentiair terrein. Met als ge-
volg dat daardoor de waakzaamheid, die juist ten aanzien van mensen in 
detentiesituatie noodzakelijk is, op de tocht kan komen te staan. Dit is te 
betreuren, met name daar waar veranderingen op penitentiair terrein op es-
sentiële wijze ingrijpen in het leefklimaat in de penitentiaire inrichtingen 
en als zodanig fundamentele waarden van aanvaardbaarheid van detentie-
omstandigheden raken. 
Dit laatste lijkt steeds vaker het geval te zijn. Wijzigingen in de inrichting 
van detentie volgen elkaar in hoog tempo op: twee gedetineerden op één 
cel, aanpassing van de dagprogramma’s, versoberde regimes, het wegvallen 
of selectief aanbieden van resocialiserende activiteiten en het gebruik van 
penitentiaire inrichtingen die bouwtechnisch van mindere kwaliteit zijn. 
Afzonderlijk bekeken, maar vooral bij elkaar genomen, getuigen ze van de 
wens tot bezuiniging, terugdringing van inspanningen voor gedetineerden, 
beperking van regimes en vernauwing van de resocialisatiedoelstelling naar 
uitsluitend terugdringing van recidive. (…) 
In de jaren negentig waren veiligheid, humaniteit en de bejegening van de 
justitiabelen nog dominante uitgangspunten in het detentiebeleid. Als ge-
volg van een structureel tekort aan sanctiecapaciteit, structureel minder 
geld, de roep om daadkracht en zakelijkheid en de nieuwe eisen vanuit de 
strafrechtsketens lijken deze uitgangspunten plaats te moeten maken voor 
een flexibelere, efficiëntere, effectievere en doelgerichtere tenuitvoerleg-
ging van vrijheidsbenemende sancties.”89  

En hoogleraar penitentiair recht Kelk stelt eind 2008 in zijn afscheidsrede 
onomwonden vast: “De algemene trend is die van een afnemende humanise-

                                                             
88 C. Kelk, Nederlands detentierecht, Deventer: Kluwer, 2003, 2e herz. dr., p. 50. Als duidelijk 
voorbeeld hoe belangrijk in de detentiepraktijk de bejegening van het personeel is zij ver-
wezen naar de studie van M. Post, Detentie en culturele diversiteit, Den Haag: Boom, 2005. 
89 J. de Lange,  Detentie genormeerd. Een onderzoek naar de betekenis van het CPT voor de 
inrichting van vrijheidsbeneming in Nederland, Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2008, 2e dr., 
p. 325/6. 
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ring en een toenemende criminalisering geworden.”90 En ondanks enige nu-
ances geldt dit nog steeds. 
 
2.3 De verhouding tussen de opdrachtgevers 
 
In dit klimaat werkt de justitiepastor. Het is een setting waar staat(soverheid) 
en kerk elkaar direct ontmoeten. Justitie, of te wel de organisatie verantwoor-
delijk voor het regelen van orde en veiligheid in een samenleving middels 
wetgeving en rechtspraak – en in het verlengde daarvan middels straffen –, 
wordt van oudsher gezien als een verantwoordelijkheid en kerntaak van de 
overheid. In en vanuit die hoedanigheid treedt de overheid in het leven van 
mensen die onder haar jurisdictie vallen. De mens die te maken krijgt met 
dergelijk justitieel (staats)optreden – namelijk het dwangmiddel detentie –, kan 
echter naast justitiabele ook belijder van een godsdienst of levensovertuiging 
zijn. En in dat geval zijn zowel de staat als de desbetreffende kerk (of een an-
der genootschap op geestelijke grondslag)91 direct betrokken bij het wel en 
wee van de desbetreffende persoon, en rust er bij beide een verantwoordelijk-
heid dat die mens (de gedetineerde) zijn geloof of levensovertuiging daadwer-
kelijk in detentie kan beleven en belijden. Er ligt in een dergelijke situatie dus 
een verantwoordelijkheid voor overheid en voor kerk.92 
 De vraag wie in zulke situaties, waarin ‘wereldlijke en goddelijke macht’ 
elkaar rechtstreeks treffen, het primaat heeft dan wel laatste woord, is in het 
verleden lang en vaak strijdpunt geweest tussen beide machten.93 Deze vaak 
bloedige strijd94 is uiteindelijk, afhankelijk van de verhoudingen op dat mo-
ment in een land, op verschillende manieren beslecht95. Pas in de 19e eeuw 
                                                             
90 C. Kelk,  Strafrecht binnen menselijke proporties, Den Haag: Boom, 2008, p. 16. 
91 Ik gebruik hier de gangbare, traditionele terminologie ‘kerk en staat’, maar waar kerk 
staat kan ook ‘een ander genootschap op geestelijke grondslag’ gelezen worden. 
92 De overheid (DJI) bekent zich ook openlijk daartoe. Zie bij de missie op de DJI-website: 
<http://www.dji.nl/organisatie/#paragraph2> (d.d. 08-10-2012) 
93 Witte onderscheidt in de geschiedenis tussen christendom en staat vier belangrijke 
‘verandermomenten’ in hun onderlinge relatie: 1- de bekering tot het christendom van het 
Romeinse Rijk, 2- de Investituurstrijd, 3- de Reformatie en 4- de Verlichting. Zie J. Wit-
te, ‘Introduction’, in: Witte, J. (Ed), Christianity and Law. An Introduction, Cambridge: Cam-
bridge UP, 2008, p. 1-32.  
94 Cfr. B. Labuschagne, ‘Transcendentie, recht en staat’, in: B. Labuschagne (red), Religie als 
bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat?, Nijmegen: Ars Aequi, 2004, p. 97-118, 
hier p. 112-118. 
95 Te onderscheiden zijn als uitkomst van deze strijd 1- de staatskerk, 2- samenwerking 
tussen kerk en staat en 3- scheiding tussen kerk en staat. Zie  S. van Bijsterveld, ‘Overheid 
en godsdienst in een post-geseculariseerde samenleving’, in: B. Labuschagne (red), Religie als 
bron van sociale cohesie in de democratische rechtsstaat?, Nijmegen: Ars Aequi, 2004, p. 7-16, hier 
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werd duidelijk dat de staat feitelijk de enige institutie met publieke macht is 
maar met een beperkte taak, en dat het niet tot die taak behoort om een gods-
dienstige of levensbeschouwelijke waarheid te verdedigen.96 In Nederland 
heeft het geleid tot een geleidelijke ontvlechting van de banden tussen kerk en 
staat en tot een scheiding van kerk en staat.97  
 
Nadat de praktijk van het pastoraat aan gedetineerden decennialang onduide-
lijk en weinig georganiseerd was, kwam daar na de Tweede Wereldoorlog 
duidelijkheid en structuur in. Alhoewel er al vanaf 1579 sprake was van een 
wettelijke vrijheid van godsdienst was dit in de praktijk voorbehouden aan de 
Hervormden, die een vanuit de overheid bevoorrechte positie bekleedden. Pas 
in 1853 werd die vrijheid van godsdienst daadwerkelijk ook in de praktijk 
gerealiseerd en kreeg ze in 1886 in penitentiair Nederland haar weerslag met 
de aanstelling in justitiële inrichtingen van geestelijk verzorgers van de toen-
tertijd drie belangrijkste denominaties van protestants-christelijke, katholieke 
en joodse huize. Het werk gebeurde veelal op persoonlijk initiatief, en dus op 
sterk gedecentraliseerde en niet op centraal georganiseerde schaal.98 
 Geestelijken bemoeiden zich weliswaar al sinds de oprichting van de 17e 
eeuwse tuchthuizen actief met detentie en gedetineerden, maar ze deden dit 
veelal vanuit een optiek die gericht was op zedelijke verbetering en discipline-
ring van de gedetineerde. Tot het ontstaan van die tuchthuizen beperkte de 
pastorale zorg voor misdadigers zich voornamelijk tot het moment van de 
daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de straf, die in die tijd nog vooral be-
stond uit lijfstraffen. Detentie als zelfstandige straf was nog niet de praktijk; 

                                                             
p. 8-10. Voor de mogelijke diverse verhoudingen tussen kerk en staat zie H. Crijns e.a. 
(red), Barmhartigheid en gerechtigheid. Handboek diaconiewetenschap, Kampen: Kok, 2004, p. 
278-282. 
96 Zie B. Vermeulen, ‘Freedom of Religion in Western Europe: Past and Present’, in: J. 
Naber (Ed.), Freedom of Religion: a Precious Human Right. A. Survey of Advantages and Draw-
backs, Van Gorcum, 2000, p. 18-27, hier p. 18. 
97 De relatie tussen kerk en staat lijkt overigens inmiddels in weer een nieuwe fase 
gekomen, nu de maatschappelijke en politieke betekenis van religie op een nieuwe manier 
zijn intrede heeft gedaan door nieuwe geloofsgemeenschappen of door het als maatschappij 
ontwrichtend ervaren gedrag dat religieus gefundeerd wordt  (zoals in extremo terrorisme). 
Zie S. van Bijsterveld, ‘Scheiding van kerk en staat: een klassieke norm in een moderne 
tijd’, in: Geloven in het publieke domein, WRR, 2006, p. 227-257. 
98 A. van Iersel, ‘De voorgeschiedenis van het justitiepastoraat’, in: Het Justitiepastoraat in 
Nederland. Uitgave t.g.v. veertig jaar Hoofdaalmoezenier en Hoofdpredikant bij de Inrichtingen van 
Justitie in Nederland 1949-1989, Den Haag, 1991, p. 3-18; Bureau 
Hoofdpredikant/Hoofdaalmoezenier, Het gevangenispastoraat. Een oriëntatie voor de pastores bij 
de inrichtingen van het Ministerie van Justitie, Den Haag: Ministerie van Justitie, 1963, p. 11-
25. 
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detentie was de tijd dat men in afwachting van de eigenlijke straf was.99 Pas in 
de loop van de 19e eeuw ontwikkelt zich de opsluiting tot zelfstandige straf.100 
Naast de zorg voor gedetineerden tijdens hun opsluiting was ook de vanuit 
kerkelijke kringen opgerichte reclassering, die aan het begin van de twintigste 
eeuw ontstond, een uiting van aandacht en zorg voor de gestrafte, maar dan na 
de opsluiting. Er was tot aan de Tweede Wereldoorlog dus wel sprake van een 
kerkelijke betrokkenheid bij gedetineerden, maar die werd vooral getekend 
door godsdienstonderwijs en bestrijding van onzedelijk gedrag in de brede zin 
van het woord, waardoor de geestelijken zich eerder tegenover dan naast of 
achter de gedetineerden positioneerden. 
 Pas na de Tweede Wereldoorlog zien we hier duidelijk verandering in 
komen.101 In korte tijd verandert de houding ten aanzien van detentie en de 
omstandigheden waaronder die geacht wordt te moeten plaatsvinden. De 
ervaringen van de door de bezetter gedetineerde notabelen en de kritiek van 
geestelijken op de leefsituatie in de naoorlogse kampementen hebben hier 
beslissend aan bijgedragen.102  

“De snelheid waarmee ook op politiek niveau tot daden werd overgegaan 
had bijna iets gênants. Nu het gevangenisleed ook gevoeld was door men-
sen uit de eigen kringen, bleek zelfs in financieel benarde jaren mogelijk 
wat decennialang op bezwaren en tegenwerking was gestuit.”103  

Resultaat was onder andere dat het Justitiepastoraat als specifiek pastoraat 
spoedig na beëindiging van de oorlog – in 1949 – als gestructureerde categori-
ale zielzorg van de grond kwam met het in het leven roepen van een hoofd-
aalmoezenier en hoofdpredikant bij Justitie. De pastorale zorg voor gedeti-
neerden is vanaf dat moment gegarandeerd van een centrale aansturing, wat 
resulteert in voortdurende impulsen wat betreft organisatie, positionering en 
                                                             
99 Cfr. Post, o.c., 2005, p. 159-162 en A. van Iersel, ‘De voorgeschiedenis van het 
justitiepastoraat’, in: o.c., p. 3-18. 
100 H. Franke, Twee eeuwen gevangen. Misdaad en straf in Nederland, Utrecht: Spectrum, 1990, 
p. 99-338. 
101 “Op een spaarzame uitzondering na was er tot 1940 nauwelijks sprake van enig overleg 
tussen de geestelijken onderling en de geestelijken met de andere functionarissen in het 
gesticht of het gevangeniswezen. Ook kerkelijk gezien was de uitoefening van het pastoraat 
meer een persoonlijke aangelegenheid van een bepaalde pastor dan een werk, dat kerkelijk 
gestuwd werd.” Het gevangenispastoraat. Een oriëntatie voor de pastores bij de inrichtingen van het 
Ministerie van Justitie, Bureau Hoofdpredikant/Hoofdaalmoezenier, Den Haag: Ministerie 
van Justitie, 1963, p. 17. 
102 Zie A. van Omme, ‘Van roeping tot beroep. 1944-1983’ in: Het Justitiepastoraat in 
Nederland. Uitgave t.g.v. veertig jaar Hoofdaalmoezenier en Hoofdpredikant bij de Inrichtingen van 
Justitie in Nederland 1949-1989, Den Haag, 1991, p. 30-32 en A. van Iersel, ‘Een beeld van 
het katholiek justitiepastoraat met nadruk op de periode 1949-1989’, in: o.c., p. 110. 
103 H. Franke, o.c., p. 633 
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professionaliteit. De scheiding tussen kerk en staat betekent in deze context dat 
de overheid het pastoraat faciliteert en dat de kerk de inhoudelijke taken van 
het pastoraat bepaalt.104 
 
Deze scheiding tussen kerk en staat is nergens in de Nederlandse wetgeving 
expliciet neergelegd, maar is wel af te leiden uit de combinatie van art. 1 en 
art. 6, vooral het eerste lid, van de Grondwet (Gw). Artikel 1 Gw formuleert 
het gelijkheidsbeginsel:  

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk 
behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke 
gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” 

 Terwijl artikel 6 Gw stelt: 
“1 Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of 
in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verant-
woordelijkheid volgens de wet.  
2 De wet kan ter zake van de uitoefening van dit recht buiten gebouwen 
en besloten plaatsen regels stellen ter bescherming van de gezondheid, in 
het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanorde-
lijkheden.”   

Artikel 6 Gw formuleert in feite alleen de vrijheid van godsdienst, maar geeft 
in combinatie met artikel 1 wel juridisch uitdrukking aan de verhouding tus-
sen kerk en staat. Immers, het eerste artikel van de Grondwet verbiedt onge-
rechtvaardigd onderscheid op grond van onder meer godsdienst of levensover-
tuiging, en met artikel 6 wordt enerzijds aangegeven dat de overheid zich – in 
beginsel – heeft te onthouden van inmenging in zaken van godsdienst of le-
vensovertuiging en dat anderzijds iedere belijder zijn verantwoordelijkheid 
blijft behouden jegens de wet. Artikel 9 van het Europees Verdrag van Rech-
ten van de Mens (EVRM) is in dit verband nog belangrijker105 en explicieter, 
omdat het uitgebreider is, maar vooral duidelijkere criteria ter toetsing aan-
geeft als het gaat om beperking van dit vrijheidsrecht: 

“1 Een ieder heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst; 
dit recht omvat tevens de vrijheid om van godsdienst of overtuiging te ver-

                                                             
104 A. van Iersel, ‘Een beeld van het katholiek justitiepastoraat met nadruk op de periode 
1949-1989’, in: o.c., p. 113. 
105 Op grond van de art. 93 en 94 Gw heeft art. 9 EVRM voorrang op de Grondwet en 
andere nationale wetgeving. 
Naast EVRM vermelden ook de European Prison Rules in art. 29 expliciet dit recht, evenals 
het internationale handboek betreffende good practice in het gevangeniswezen, dat mede door 
actieve steun en inbreng van de Nederlandse regering tot stand is gekomen. Zie: Making 
Standards Work. An International Handbook on Good Prison Practice, The Hague: PRI & Minis-
try of Justice, 1995, Section V no. 21. 
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anderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het 
openbaar als privé zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking 
te brengen in erediensten, in onderricht, in practische toepassing ervan en 
in het onderhouden van geboden en voorschriften. 
2 De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uiting te bren-
gen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij 
de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk 
zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de 
openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de 
rechten en vrijheden van anderen.” 

De scheiding tussen kerk en staat sluit dus niet uit dat beide instituties elkaar 
tegenkomen in het maatschappelijk verkeer. Immers, het is onmogelijk dat 
beide instituties elkaar niet tegenkomen en maatschappelijk is dat ook onwen-
selijk. De scheiding sluit bovendien niet uit dat er wel overheidssteun of over-
heidsfaciliteiten worden geboden aan een kerk of ander genootschap op gees-
telijke grondslag, zolang de wijze en voorwaarden waarop de steun of facilitei-
ten worden verstrekt niet in strijd zijn met de artikelen 1 en 6 van de Grond-
wet.  
 De criteria voor deze steun of facilitering door de overheid zijn uiteengezet 
en gefundeerd door de zogenaamde Commissie Hirsch Ballin, die op verzoek 
van de regering in 1988 met een advies kwam betreffende de overheidsonder-
steuning aan kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke 
grondslag. Dit rapport is tot op heden voor de Nederlandse regering uitgangs-
punt van beleid als het gaat om de vraag hoe de staatsoverheid haar taak in 
deze ziet.106 De Commissie stelde betreffende de verhouding tussen kerk en 
staat het volgende:  

“Het beginsel van de scheiding tussen kerk en staat brengt mee dat de 
overheid zich niet inlaat met eigen, interne aangelegenheden van de ge-
nootschappen op godsdienstige en levensbeschouwelijke grondslag, zo min 
als deze genootschappen bijzondere zeggenschap hebben in zaken beho-
rende tot de bevoegdheid van overheidsorganen. Scheiding van kerk en 
staat is, zo opgevat, een noodzakelijk uitvloeisel van de beginselen van de 
democratische rechtsstaat, waarbij de uitoefening van politiek gezag onder 
controle staat van de vertegenwoordigende colleges, terwijl de overheid 

                                                             
106 Overheid, godsdienst en levensovertuiging. Eindrapport criteria voor ondersteuning aan 
kerkgenootschappen en andere genootschappen op geestelijke grondslag, Commissie van advies 
inzake de criteria voor ondersteuning aan kerkgenootschappen en andere genootschappen 
op geestelijke grondslag, Den Haag, 1988. De weerslag hiervan is terug te vinden in de 
Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) en in de Penitentiaire Maatregel (PM) waarin de 
geestelijke verzorging aan gedetineerden volgens deze lijn is geformuleerd. Zie later in dit 
hoofdstuk. 
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gehouden is de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging te eerbiedigen 
en te beschermen, en het gelijkheidsbeginsel in acht te nemen ten opzichte 
van de onderscheiden godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuigin-
gen. Dat betekent echter niet dat de staat en de godsdienstige en levensbe-
schouwelijke genootschappen niet met in achtneming van deze uitgangs-
punten betrekkingen zouden mogen onderhouden. Met betrekking tot de 
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging geldt, evenals voor de uitoe-
fening van andere grondrechten, dat de taak van de overheid er niet toe 
beperkt hoeft te blijven, zich van ongeoorloofde inmenging en beïnvloe-
ding te onthouden, maar tevens met zich kan brengen dat de overheid er-
voor zorg draagt dat de uitoefening van het grondrecht niet door bijzonde-
re omstandigheden illusoir wordt.”107  

Want, zo stelde de commissie, de staat treedt in een rechtsstaat actief op ter 
verwezenlijking en ondersteuning van de grondrechten van de burger. Dat 
optreden bestaat afhankelijk van de situatie uit een zich onthouden van optre-
den of juist uit actief maatregelen nemen. Daarmee concludeerde de Commis-
sie terecht dat de scheiding van kerk en staat uitgedrukt in de vrijheid van 
godsdienst een tweevoudige houding van de democratische rechtsstaat vergt: 
enerzijds zich onthouden van inmenging en beïnvloeding, maar anderzijds ook 
actief zorgen dat het recht geen lege huls is of wordt.108 Dat laatste kan dreigen 
te gebeuren “wanneer door overheidsingrijpen de deelname aan het godsdien-
stig-levensbeschouwelijke leven voor bepaalde groepen van personen wordt 
bemoeilijkt.”109 Van dergelijke omstandigheden is zeker sprake in een situatie 
van detentie. De gedetineerde is immers door zijn vrijheidsbeneming aanzien-
lijk beperkt in zijn mogelijkheden deel te nemen aan het godsdienstig-
levensbeschouwelijk leven, terwijl art. 15 lid 4 Gw aan dergelijke beperkingen 
grenzen stelt:  

“Hij aan wie rechtmatig zijn vrijheid is ontnomen, kan worden beperkt in 
de uitoefening van grondrechten voor zover deze zich niet met de vrij-
heidsontneming verdraagt.”  

Dit wetsartikel garandeert in principe dus ook het recht op godsdienstvrijheid 
juist ook in situaties van detentie, omdat het de toegestane detentiebeperkin-
gen wat betreft de uitoefening van het recht limiteert door te stellen dat be-
perkingen alleen zijn toegestaan als en voor zover de uitvoering van het 
grondrecht de vrijheidsontneming verhindert of belemmert.110   
                                                             
107 O.c., p. 47. 
108 O.c., p. 39. 
109 O.c, p. 48. 
110 Zie J. Lange en P. Mevis, ‘De gedetineerde als rechtssubject; algemene aspecten van de 
rechtspositie van gedetineerden’, in: E.R. Muller en P.C. Vegter (red.), Detentie. Gevangen 
in Nederland, Alphen a/d Rijn: Kluwer, 2009, 2e dr., 373-420, hier p. 382-389. 
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Het werk van de Commissie Hirsch Ballin resulteerde uiteindelijk in een dui-
delijke stellingname:  

“Waar op grond van optreden van de overheid individuen of groepen van 
individuen op basis van onvrijwilligheid in een bijzondere positie worden 
gebracht, ontstaat een medeverantwoordelijkheid van de overheid voor de 
geestelijke verzorging. (…) de mate van de onvrijwilligheid en de bijzon-
derheid van de regimes waarmee de (groepen van) individuen worden ge-
confronteerd [zijn] bepalend voor de mate van medebekostiging van de 
geestelijke verzorging door de overheid.”111  

Voor het terrein van Justitie, i.c. de detentiesituatie, betekent dit, aldus de 
Commissie, “dat volledige bekostiging van de geestelijke verzorging door de 
overheid gerechtvaardigd is.”112 Als bijkomende argumenten voor dit stand-
punt voerde de Commissie verder aan  

1- dat een specifieke situatie als detentie specifieke problemen veroor-
zaakt bij de gedetineerden en daarom een specifieke geestelijke ver-
zorging vergen; 

2- dat de financiële en praktische mogelijkheden van genootschappen 
beperkt zijn voor de verzorging van dit recht;  

3- dat de gebruikelijke verzorging minder toegesneden is op een derge-
lijk specifieke situatie en daarom minder adequaat zal zijn; 

4- dat ook in de Nederland omringende buurlanden vergelijkbare over-
heidsvoorzieningen op het terrein van de geestelijke verzorging bij 
Justitie zijn te zien.113  

Het rapport stelde daarmee nadrukkelijk dat er een haast onontkoombare faci-
literende rol is voor de overheid met betrekking tot geestelijke verzorging van 
gedetineerden, die ook uitdrukking dient te krijgen in een financiële verant-
woordelijkheid van staatszijde.114  
 
De juridische uitwerking van dit door de regering overgenomen Commissie-
advies is te vinden in de Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) en vooral in de 
Penitentiaire Maatregel (PM). In navolging van art. 9 EVRM en art. 6 en 15 
lid 4 Gw bepaalt art. 2 lid 4 Pbw:  

“Personen ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging plaatsvindt van een 
vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel worden aan geen andere be-

                                                             
111 Overheid, godsdienst en levensovertuiging, p. 34. 
112 O.c., p. 55. 
113 O.c., p. 49. 
114 Uitgaande van de bekende gedachte dat de betaler ook minstens voor een deel bepaler 
is, is het echter aannemelijk dat de rol van de staat verder reikt dan alleen deze beperkte 
faciliterende rol.   
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perkingen onderworpen dan die welke voor het doel van de vrijheidsbe-
neming of in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in 
de inrichting noodzakelijk zijn.” 

Zoals al hierboven opgemerkt maakt dit het uitoefenen van de grondrechten 
in justitiële inrichtingen mogelijk en is hiermee aan gedetineerde en kerk het 
recht gegeven op respectievelijk tot geestelijke verzorging in justitiële inrich-
tingen. Want  

“[h]et juridische ijkpunt voor de beoordeling van de wijze van tenuitvoer-
legging vormt het beginsel van minimale beperkingen. (…) [M]et name de 
(r)evolutionaire ontwikkeling van de grondrechten [heeft] het besef ge-
bracht dat het maken van inbreuken op grondrechten van alle ingeslote-
nen, ongeacht hun juridische status, slechts geoorloofd is voor zover het 
noodzakelijk is voor het doel van de vrijheidsbeneming.”115   

Verder stelt de Memorie van Toelichting bij de Pbw in de lijn van de Com-
missie Hirsch Ballin:  

“De vrijheidsbeneming legt de overheid ook verplichtingen op. (…) Aan-
gezien de gedetineerde, met name in de gesloten inrichtingen, niet zelf kan 
voorzien in geestelijke, medische en sociale verzorging zal de overheid met 
het oog hierop organisatorische en personele maatregelen moeten ne-
men.”116  

De verdere juridische uitwerking hiervan is te vinden in art. 41 Pbw dat het 
recht op godsdienstvrijheid – en dus op geestelijke verzorging – nog eens 
expliciet vermeldt in lid 1.117 In datzelfde artikel wordt vervolgens bepaald dat 
de directeur van de inrichting de plicht heeft te zorgen dat er voldoende gees-
telijke verzorging is (lid 2) en dat de gedetineerde daar ook daadwerkelijk 
gebruik van kan maken (lid 3). Lid 4 van artikel 41 Pbw stelt ten slotte dat er 
nadere regels zullen worden gesteld als het gaat over de beschikbaarheid van 
de geestelijke verzorging. Deze nadere regels zijn te vinden in de artikelen 24 
tot en met 27 van de al vermelde Penitentiaire Maatregel118, maar deze bepa-

                                                             
115 MvT in: Handboek Rechtspositie Gedetineerden, 2006, 4e dr., p. 76. 
116 MvT, in: Handboek Rechtspositie Gedetineerden, 2006, 4e dr., p. 60. 
117 De gedetineerde heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in 
gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te beleven. 
118 Artikel 24 PM bepaalt dat geestelijk verzorgers aan een inrichting zijn verbonden, maar 
in elk geval geestelijk verzorgers van de omvangrijkere, traditionele stromingen t.e weten 
de protestantse, rooms-katholieke en humanistische.118 Artikel 25 PM stelt vervolgens dat 
er bij het Ministerie van Justitie in elk geval van ieder van deze stromingen een 
hoofdverantwoordelijke is aangesteld, die als vertegenwoordiger van dat genootschap 
gevraagd of ongevraagd advies geeft betreffende de geestelijke verzorging en alle daarmee 
samenhangende aspecten in de justitiële inrichtingen (lid 1). Tot hun taak behoort in elk 
geval het voordragen van geestelijk verzorgers uit hun genootschap (lid 2). De aanstelling 
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lingen zijn inmiddels feitelijk achterhaald, nu dit ook is gerealiseerd voor ande-
re denominaties als Jodendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme.  
 De wetgeving regelt dus enkel de personele en materiële facilitering door 
de overheid van de geestelijke verzorging bij Justitie. De wet stelt niets over 
aard en inhoud van de geestelijke verzorging. De Nota van Toelichting bij de 
PM stelt dienaangaande ook nadrukkelijk:  

“De hoofdgeestelijken stellen voor het inhoudelijke deel van het werk hun 
eigen taken vast, in overeenstemming met hun zendende instantie. In het 
licht van de scheiding tussen Kerk en Staat kan de overheid slechts over het 
ambtelijk functioneren regels stellen. Hoe de geestelijken hun inhoudelijke 
taak invullen en op welke wijze zij verantwoording afleggen aan hun zen-
dende instantie, dan wel de vertegenwoordiging daarvan is niet aan de 
Staat om te regelen. Een geestelijke verzorger heeft in wezen twee bazen te 
dienen. Voor het functioneren als ambtenaar binnen de inrichting legt hij 
verantwoording af aan de directeur van de inrichting. Voor zijn inhoude-
lijke werk is hij verantwoording schuldig aan de desbetreffende hoofdgees-
telijke. (…) 
De overheid kan zich niet mengen in de organisatie van de instellingen op 
geestelijke grondslag en niet zelf geestelijke verzorgers aanwijzen die in de 
penitentiaire inrichtingen worden aangesteld als geestelijke verzorger. Dat 
betekent dat de overheid oordeelt over de geschiktheid van de geestelijke 
verzorger als zodanig. Daarmee mengt de overheid zich in aangelegenhe-
den die het betrokken (kerk)genootschap betreffen.”119  

                                                             
tot geestelijk verzorger van deze genootschappen gebeurt door of vanwege de minister na 
voordracht van de hoofdverantwoordelijke van die denominatie, aldus art. 26 PM. Artikel 
27 PM regelt ten slotte de gang van zaken voor geestelijk verzorgers, die geen 
hoofdverantwoordelijke hebben bij het ministerie die de belangen van hun genootschap bij 
de overheid behartigt. Voordat een directeur iemand van een dergelijk genootschap op een 
dergelijke basis als geestelijk verzorger aan de inrichting verbindt118, vraagt hij 
dienaangaande advies aan de reeds in de inrichting werkzame geestelijk verzorgers (lid 1). 
Ten aanzien van deze geestelijk verzorgers kunnen door de minister (in feite de 
inrichtingsdirecteur) functie-eisen gesteld worden (lid 2) en zij ontvangen een vergoeding 
voor hun werk en daaraan gerelateerde onkosten (lid 3). 
119 Nota van Toelichting bij PM, in: Handboek Rechtspositie Gedetineerden, 2006, 4e dr., p. 
258-259. 
Dit staat echter op gespannen voet met artikel 27 PM, waarin de inrichtingsdirecteur een 
geestelijk verzorger uit een genootschap zonder ‘hoofdgeestelijke’ aan de inrichting kan 
verbinden, en dus toch op de een of andere manier ook een inhoudelijk oordeel moet 
vellen over de vraag of die persoon voldoet aan de behoeften van de gedetineerden van dat 
genootschap. En juist omdat hier een reëel gevaar van inhoudelijke toetsing bestaat in het 
geval van de genootschappen waar art. 27 PM betrekking op heeft, heeft de wetgever 
getracht dat gevaar enigszins te ondervangen door in lid 1 van dat artikel de directeur advies 
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Dit kader heeft binnen de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) bij de DJI 
geleid tot een Grondslagdocument120, waarin de onderlinge verhoudingen tussen 
de genootschappen op geestelijke grondslag en de Nederlandse staat voor de 
geestelijke verzorging bij Justitie in deze lijn nog eens staan geformuleerd:  

“De samenwerking tussen de overheid en de genootschappen op geestelij-
ke grondslag inzake de geestelijke verzorging heeft het karakter van een 
permanent afstemmingsproces van in essentie autonome besturen.”121  

Het logische resultaat hiervan122 is een duaal, paritair besturingsmodel door 
enerzijds overheid en door anderzijds het specifieke genootschap op geestelijke 
grondslag wat betreft de geestelijke verzorging van dat genootschap in het 
kader van de DJI.123 
 In de Richtlijnen aanstellingsprocedures DGV worden de verantwoordelijkhe-
den van overheid resp. zendende instantie expliciet uit elkaar gelegd.124 Het 
Hoofd Denominatie of – in geval van het ontbreken daarvan – de zendende 
instantie is verantwoordelijk voor de voordracht van een geestelijk verzorger. 
Als benoembaarheidseis is expliciet gesteld een zgn. zendingsbrief (art. 4 eerste 
lid resp. art 8 van Richtlijnen aanstellingsprocedures DGV). De Directeur DGV 
brengt de zendende instantie op de hoogte van de vacatures en de daarbij 
horende functie-eisen (art. 7 lid 2 van de Richtlijnen aanstellingsprocedures 

                                                             
te laten inwinnen bij de reeds aanwezige geestelijk verzorgers. Het is een wat gezochte 
manier om via het advies van de reeds aanwezige geestelijk verzorgers toch een weging te 
kunnen maken van geestelijk verzorgers zonder zendende instantie of hoofdgeestelijke bij 
Justitie. Om inhoudelijke toetsing door de overheid verder te voorkomen stelt de Nota van 
Toelichting bovendien dat de functievereisten in het tweede lid van art. 27 PM objectief, 
dat wil zeggen opleidings- respectievelijk ervaringsgerelateerd moeten zijn (b.v. beheersing 
van de Nederlandse taal, antecendentenonderzoek, bepaald denkniveau en kunnen 
samenwerken). Cfr. Handboek Rechtspositie Gedetineerden, 2006, 4e dr., p. 260 en p. 269-271. 
Door de aanstelling van hoofdverantwoordelijken van ook de belangrijkste ‘nieuwe’ religies 
en levensbeschouwingen in Nederland is dit risico inmiddels echter aanzienlijk verkleind. 
120 ‘Bijlage A: Grondslagdocument. De interpretatie van het besturingsmodel geestelijke 
verzorging bij Justitie’, in: F. van Iersel en J. Eerbeek (red.), Handboek justitiepastoraat, Budel: 
Damon, 2009, p. 537-544. 
121 Grondslagdocument, p. 539. 
122 Logisch, maar niet vanzelfsprekend zoals blijkt uit een beschrijving van binnenuit over 
de totstandkoming van de positionering van de geestelijke verzorging bij Justitie. J. 
Eerbeek, Een misdadiger is meer dan zijn delict, Amsterdam: Ark Media, 2009, p. 270-275. 
123 Zie Organogram ambtenaarlijke organisatie DGV- nieuwe situatie, in: Organisatie- en 
Formatierapport Dienst Geestelijke Verzorging DJI, 16 december 2008, Den Haag, p. 20 en 
Organogram in: Documenten en richtlijnen met betrekking tot geestelijke verzorging binnen justitiële 
inrichtingen, Den Haag: DGV bij DJI, 2009, p. 3-4. 
124 Zie Documenten en richtlijnen met betrekking tot geestelijke verzorging binnen justitiële 
inrichtingen, Den Haag: DGV bij DJI, 2009. 
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DGV)125 en is verantwoordelijk voor werving, selectie en aanstelling van de 
geestelijk verzorger. 
 De balans opmakend over de bestaande verhouding tussen kerk en staat als 
opdrachtgevers van de justitiepastor kan geconcludeerd worden dat de justitie-
pastor dus twee heren heeft te dienen: de overheid en zijn zendende instantie, 
in zijn geval dus de r.-k. kerk. Er kan met recht in geval van de justitiepastor 
gesproken worden van een duale aansturing (door staat en kerk) en van een 
dubbele identiteit, namelijk als ambtenaar en als kerkelijk ambtsdrager.126 De 
verhouding tussen de staat en de kerk is wat betreft hun verantwoordelijkheid 
in beginsel wettelijk vastgelegd: de zendende instantie is verantwoordelijk 
voor de inhoud van het werk van de justitiepastor, terwijl de overheid ver-
antwoordelijk is voor de facilitering ervan, opdat zo uiteindelijk de gedeti-
neerde zijn recht op geestelijke verzorging kan effectueren. Zowel de r.-k. 
kerk als de Nederlandse overheid erkennen dat ze jegens gedetineerden een 
verantwoordelijkheid hebben.  
 
2.4 De afzonderlijke opdrachtgevers in relatie tot de justitiepastor  
 
Omdat de afbakening van enerzijds facilitering en anderzijds inhoud duidelijk 
en afdoende lijkt en we hierboven aan de juridische fundering en uitwerking 
van die facilitering al aandacht hebben besteed, zou het voor de hand liggen 
om nu meteen over te gaan naar de opdracht van de justitiepastor, zoals de 
zendende instantie hem die geeft. Maar in de praktijk blijkt dus ook de over-
heid eisen aan de justitiepastor te kunnen stellen. Niet alleen omdat de erva-
ring leert dat de betaler indirect ook tevens (mee)bepaler is, maar ook omdat 
gesteld wordt: “voor het functioneren als ambtenaar binnen de inrichting legt 
hij verantwoording af aan de directeur van de inrichting.”127 Ook uit het 

                                                             
125 In het Functiedocument geestelijk verzorger wordt dienaangaande enkel gesteld ‘academisch 
werk- en denkniveau’ (Zie Bijlage 1 in: Organisatie- en Formatierapport Dienst Geestelijke 
Verzorging DJI, 16 december 2008, Den Haag ). 
126 Voor de eenduidigheid is in het vervolg gekozen voor het bijvoeglijk naamwoord 
‘ambtenaarlijk’ in relatie tot overheid/ambtenaar en voor het bijvoeglijk naamwoord 
‘(kerk)ambtelijk’ in relatie tot kerk. 
127 Nota van Toelichting bij PM, in: Handboek Rechtspositie Gedetineerden, 2006, 4e dr., p. 
269. 
De lijn van verantwoording wordt in de officiële functiebeschrijving van de geestelijk verzorger 
Dienst Geestelijke Verzorging zelfs nog ingewikkelder als daar gesteld wordt betreffende zijn 
positie in de organisatie: “Is voor wat betreft het functioneren als ambtenaar 
verantwoording schuldig aan de directeur DGV. Deze verantwoordelijkheid is voor de 
dagelijkse operaties gemandateerd aan het hoofd denominatie. 
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Grondslagdocument blijkt dat de duale aansturing raakpunten en ‘overlap’ op 
voor ons onderzoek cruciale aspecten, te weten integriteit, veiligheid en hu-
maniteit, niet volledig verhindert.128 Vraag is daarom – naast de vraag naar de 
opdracht door de zendende instantie – wat de overheid stelt betreffende ‘het 
functioneren als ambtenaar’ en waarover de justitiepastor dan verantwoording 
heeft af te leggen. Na de juridische verhouding tussen beide opdrachtgevers 
van de justitiepastor is het dus toch noodzakelijk aandacht te besteden aan de 
afzonderlijke relatie, die de justitiepastor heeft met zijn beide opdrachtgevers, 
vanuit de vraag waarover de justitiepastor aan de afzonderlijke opdrachtgever 
verantwoording heeft af te leggen in zijn hoedanigheid als kerkelijk ambtsdra-
ger (2.4.1) en als ambtenaar (2.4.2). Omdat het rijksambtenaarschap in het 
geval van de justitiepastor vooronderstelt dat men door de zendende instantie 
als pastor voorgedragen wordt, kan gesteld worden dat het primaat bij de zen-
dende instantie ligt. Daarom wordt begonnen met de opdracht van de justitie-
pastor als kerkelijk ambtsdrager.  
 
Zoals gezegd, de vraag naar ‘waarover de justitiepastor verantwoording heeft af 
te leggen’ is een vraag naar de inhoudelijkheid van deze verantwoordelijkheid 
en wordt in twee stappen beantwoord129:  

                                                             
Is namens de Zendende Instantie verantwoordelijk voor de uitvoering van de denominatief 
gebonden geestelijke verzorging binnen de inrichting. Legt daarover verantwoording af aan 
het hoofd denominatie. 
Is, voor zover het functioneren de verantwoordelijkheid van het locatiemanagement raakt, 
verantwoording schuldig aan het locatiemanagement én het hoofd denominatie.” 
128 Zo stelt het Grondslagdocument ten aanzien van integriteit: “De overheid is bovendien 
ook verantwoordelijk voor de bewaking van de integriteit van personeel. Hierbij moet 
worden aangetekend dat het begrip integriteit meerdere betekenissen heeft. In moreel 
opzicht behoort integriteit tot de inhoudelijke aspecten van geestelijke verzorging en haar 
functioneren; de overheid beperkt zich tot wettelijke aspecten van integriteit, voornamelijk 
met het oog op het bewaken van de integriteit van de rechtsstaat.”(p. 539) En over 
veiligheid: “Het hoofd (van DGV, RvE) is ambtelijk verantwoordelijk voor de controle op 
integriteit, de veiligheid van geestelijk verzorgers, en de ambtelijke bijdrage van geestelijke 
verzorgers aan het veiligheidsbeleid in inrichtingen van Justitie.” (p. 543) En wat 
humaniteit betreft, wordt geconcludeerd: “De overlapping tussen bevoegdheden van het 
hoofd geestelijke verzorging en de hoofdgeestelijken heeft in de achterliggende periode 
vooral betrekking gehad op (…) de implicaties van de inzet voor humaniteit in inrichtingen 
van Justitie (in de vreemdelingenbewaring)…” (p. 544) 
129 De stappen zijn gebaseerd op de vier lagen die onderscheiden worden betreffende de 
rechtsstaat in het WRR-rapport van 2002 ‘De toekomst van de nationale rechtsstaat’  te weten 
1- grondidee, 2- beginselen, 3-juridische regelingen en 4- praktische uitwerking in 
rechtssysteem, en waarvan het rapport terecht stelt: “Er is een principieel verschil tussen de 
eerste twee lagen, die normatieve beginselen vertegenwoordigen en die door hun 

 



OPDRACHTGEVERS EN OPDRACHT VAN DE JUSTITIEPASTOR 
 

50 

1- De eerste stap is het in beeld brengen van het achter de relatie liggende 
normatieve kader, dat door de opdrachtgever gehanteerd wordt en dat de 
verwachtingen en eisen, zoals die door de opdrachtgever gesteld worden aan 
het werk en gedrag van de justitiepastor, beslissend meebepaalt. Immers, in-
houd kan alleen gegeven worden en bestaan binnen een begrenzend kader. 
Dit begrenzende, als theoretisch of leerstellig te omschrijven normatief kader 
betreft het theologisch (2.4.1.1) en rechtsfilosofisch (2.4.2.1) zelfverstaan en de 
daarmee verbonden beginselen, waartoe de Nederlandse staat respectievelijk 
de r.-k. kerk zich bekent en die uitdrukking geven aan wat voor staat dan wel 
voor r.-k. kerk identiteitsbepalend is.  
2- De volgende stap naar beantwoording bestaat uit een weergave van de 
uitwerking van dit normatieve kader in de juridische regelingen, die het dage-
lijkse werk van de justitiepastor bepalen. Hier gaat het in concreto dan om de 
invulling in de dagelijkse praktijk van de arbeidsrechtelijke relatie van de justi-
tiepastor in zijn hoedanigheid als kerkelijk ambtsdrager van en in de r.-k. kerk 
(2.4.1.2) en als rijksambtenaar (2.4.2.2).  
 
2.4.1 De opdracht van de r.-k. justitiepastor als kerkelijk ambtsdrager 
 
Als kerkelijk ambtsdrager is de r.-k. justitiepastor werkzaam door en vanuit 
zijn zendende instantie, de r.-k. kerk, om zijn werk te verrichten in een justi-
tiële instelling. Het kerkelijk ambtsdrager zijn heeft verstrekkende gevolgen, 
want het betekent dat de justitiepastor zijn werkzaamheden verricht in op-
dracht van de r.-k. kerk met alle inhoudelijke en (kerk)juridische gevolgen van 
dien.130 Het normatieve kader en de praktische uitwerking van het werk wor-
den dan immers bepaald door de opvattingen die de r.-k. kerk over haarzelf 
heeft en door de interne, kerkordelijke (canonieke) regelgeving die daaruit 
voortvloeit. Er zal daarom eerst een beschrijving gegeven worden van het 
zelfverstaan van de r.-k. kerk. (2.4.1.1). Deze paragraaf wordt gevolgd door 
een beschrijving van de eisen en verwachtingen ten aanzien van het functione-
ren van de justitiepastor (2.4.1.2). Beide paragrafen zijn gebaseerd op het beeld 
zoals dat oprijst uit de Katechismus van de katholieke kerk (KKK), het Compendi-
um van de sociale leer van de katholieke kerk (CSL) en ecclesiologische literatuur. 
De tweede paragraaf maakt daarnaast gebruik van de kerkjuridische regelge-

                                                             
abstractiegraad nog voor velerlei uitleg vatbaar zijn, en de lagen drie en vier, die betrekking 
hebben op concrete regelingen en op die regelingen gebaseerde beslissingen en 
uitvoeringsbesluiten.” (nr. 63., Den Haag: Sdu Uitgevers, p. 24-25). 
130 A.P.H. Meijers, ‘De (rooms-katholieke) pastoraal werker als medewerker in het 
pastoraat: een overzicht vanuit canoniekrechtelijk perspectief’, in: NTKR 2 (2008), p. 59-
77. 
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ving, de Codex Iuris Canonici (CIC), en de diverse documenten die ten grond-
slag liggen aan het inhoudelijke competentieprofiel van de justitiepastor.   
 
2.4.1.1 Zelfverstaan van de r.-k. kerk 
Het zelfverstaan van de r.-k. kerk heeft de laatste decennia veel mensen en 
pennen in en buiten de r.-k. kerk in beweging gebracht. De concrete aanlei-
ding daarvoor is gelegen in het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965), dat 
in alle opzichten een geactualiseerde positiebepaling van de r.-k. kerk trachtte 
te formuleren. Dat het Concilie belangrijk is voor het huidige zelfverstaan van 
de r.-k. kerk staat buiten discussie. Dit laatste geldt echter niet voor de inter-
pretatie van de door dit Concilie geproduceerde teksten, met als gevolg een 
gigantische hoeveelheid literatuur over de teksten van het Concilie en de be-
tekenis ervan voor de r.-k. kerk. In wat nu volgt, is vooral gebruik gemaakt 
van de studie ‘Kerk met twee ogen. Een katholieke ecclesiologie’ van de theoloog 
Kees van Vliet, omdat deze publicatie, in tegenstelling tot vele andere publica-
ties, een beknopt, maar adequaat beeld geeft van het zelfverstaan van de r.-k. 
kerk.131  
 
Wat betreft de Concilieteksten stelt Van Vliet dat er inmiddels sprake is van 
een derde ‘receptieperiode’ met een evenwichtigere interpretatie van de Con-
cilieteksten, na een eerste periode van verwarring en ‘op hol slaan’ en een 
tweede periode gekenmerkt door een op beteugeling gerichte reactie op die 
periode van verwarring.132 
 De r.-k. kerk als gemeenschap en als instituut is onlosmakelijk verbonden 
met het leven en sterven van de persoon Jezus van Nazareth, en de ervaringen 
van zijn volgelingen rond Pasen en Pinksteren. Centraal staat dus meer een 
persoon dan een leer. Centraal in Jezus’ leven en prediking staat het Rijk 
Gods, en tegelijk verzamelt Jezus door zijn leven en prediking volgelingen om 
zich heen. Deze volgelingen, deze verzameling van gelovigen vormen ‘kerk’: 
“God heeft de wereld geschapen met het oog op de deelname aan zijn godde-

                                                             
131 Kampen: Kok, 2001. De meeste studies op het terrein van de katholieke ecclesiologie 
betreffen veelal slechts enkele thema’s of een specifieke invalshoek, zoals b.v. de 
oecumenisch georiënteerde studie van A. van Eijk (Teken van Aanwezigheid. Een katholieke 
ecclesiologie in oecumenisch perspectief , Zoetermeer: Meinema, 2000), van J.A. van der Ven 
(Ecclesiologie in context, Kampen: Kok, 1993), die een pastoraal-theologische invalshoek heeft 
en daarmee ook specifieker gericht is op praktijk en werkelijkheid van dat moment en 
breder is dan enkel de katholieke kerk alhoewel duidelijk geschreven door een auteur met 
katholieke achtergrond of de studie van E. Henau (De Kerk: instrument en teken van heil, 
Leuven/Amersfoort: Acco, 1989), die slechts enkele ecclesiologische thema’s behandelt en 
al wat ouder en daardoor gedateerder is. 
132 C. van Vliet, o.c.,  2001, p. 26-53. 
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lijk leven, een deelname die verwezenlijkt wordt door het 'bijeenroepen' van 
de mensen in Christus en dit 'bijeenroepen' is de kerk.”133 De interne orde-
ning van deze verzameling mensen is op historische en theologische gronden 
hiërarchisch.134 Er zijn daarmee twee componenten gegeven aan het begrip 
‘kerk’: enerzijds kerk als een empirische werkelijkheid, die anderzijds haar 
bestaansgrond vindt in een geloofsovertuiging en daarop in wezen gericht is. 
Kerk en Rijk Gods zijn niet identiek, maar ook niet te scheiden: de kerk als 
gemeenschap van volgelingen van Jezus is gericht op het Rijk Gods. De kerk 
verstaat zich daarom wel als kiem en aanvang van dat Rijk Gods, maar valt er 
niet mee samen. De kerk verstaat zich verder als een verzameling volgelingen 
van Jezus met de taak dat verzamelen voort te zetten; ze ziet zich als een plek 
waar Gods heil en genade reeds aanwezig zijn, maar tegelijkertijd heeft ze de 
taak heil en genade te brengen.135  
 De kerk heeft dus van begin af zowel een historisch-empirische als een 
theologische component. Het geeft haar een dubbele gerichtheid: zowel op 
God als op de wereld. Ze is in Van Vliets terminologie zowel een ‘traderings-
gemeenschap’136, dat wil zeggen een gemeenschap waar de boodschap van 
God wordt doorgegeven, als ook een ‘signaleringsgemeenschap’, oftewel een 
gemeenschap waar actuele menselijke noden worden opgepakt. Die empiri-
sche en theologische component zijn wel te onderscheiden, maar niet te 
scheiden van elkaar. Beide componenten hebben in de geschiedenis van de r.-
k. kerk niet altijd met elkaar in evenwicht gestaan. In de periode voor het 
Tweede Vaticaans Concilie was er vooral sprake van een grote nadruk op de 
historisch-empirische component, die zich vooral uitte in een apologetische 
houding van de r.-k. kerk jegens de wereld.137 De belangstelling voor en de 

                                                             
133 No. 760 KKK. Cfr. ook no. 751 KKK: “Door zich 'ekklesia' te noemen, erkent de 
eerste gemeenschap van hen die in Christus geloofden, dat zij de erfgename van deze 
bijeenkomst is. In de 'ekklesia' (kerk) 'roept' God zijn volk van alle uithoeken der aarde 
'bijeen'. De term kyriak waarvan church, Kirche en kerk afgeleid zijn, betekent 'zij die de 
Heer toebehoort'.” 
134 No. 765 KKK. 
135 Cfr. 763 en 764 KKK. 
136 Van Vliet, o.c., 2001, p. 14. 
137 De apologetische houding van de r.-k. kerk typeert Van Vliet in zijn studie eigenlijk als 
een doorgeschoten uitvloeisel van de poging van de kerk de seculier-politieke invloed op 
kerkelijke zaken te beperken. De apologetische houding is dan te begrijpen als een poging 
van de kerk om haar eigenheid, vrijheid en autonomie tegenover de seculier-politieke 
invloeden overeind te houden.   
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invloed van de theologische component groeide in de 20e eeuw echter weer 
en vond zijn weerslag in de teksten van het Concilie.138  
 Zoals gezegd: Getuigen van Jezus en zijn boodschap en dat doorgeven is de 
taak van de kerk. Daartoe brengt ze mensen samen: om Jezus en zijn leer te 
herinneren, present te stellen en de wereld te veranderen in een wereld naar 
Gods wil, die te kennen is door Jezus’ leven, sterven, verrijzen en prediking.139 
“Getuigenis (martyria), liturgie (leiturgia) en diaconie (diaconia) kunnen be-
schouwd worden als de kernhandelingen van de geloofsgemeenschap. Zij 
doen Kerk ontstaan en zijn uitingen van het leven van de Kerk.”140 De al 
genoemde dubbele gerichtheid dient daarbij bewaard te blijven, want “[D]e 
kerk is wezenlijk geroepen zich met al haar mogelijkheden te richten op God 
en op datgene wat humaniteit bevordert. Niet alleen is zij zelf tot deze dubbe-
le gerichtheid gehouden, maar zij dient ook de mensen tot verering van God 
en inzet voor een humane samenleving op te roepen.”141   
 
De menselijke waardigheid is binnen de (sociale) leer van de katholieke kerk 
een centraal uitgangspunt.142 De huidige benadering van en nadruk op mense-
lijke waardigheid is overigens een ontwikkeling van met name de laatste 100 
jaar.143 Zeer lang is in de katholieke kerk namelijk vooral het beeld gebruikt 
van het lichaam, waar ieder deel weliswaar van belang is, maar ook zijn vaste 

                                                             
138 Naast Bijbelse beelden voor de kerk (Volk van God, Lichaam van Christus en Tempel 
van de H. Geest) vinden we bij Vaticanum II twee theologische begrippen: kerk als 
communio en kerk als sacrament van heil. (Van Vliet, o.c., 2001, p. 88-110) Paradoxaal 
genoeg was het juist deze hernieuwde aandacht voor de theologische component, die de 
afwerende houding van de r.-k. kerk jegens de wereld openbrak. 
139 Cfr. no. 782 KKK. 
140 Van Vliet, o.c., 2001, p. 112. 
141 Van Vliet, o.c., 2001, p. 190. Van Vliet noemt dat ‘de theologaal-humanitaire dimensie 
van de Kerk’. 
142 De Amerikaanse sociaalethicus Hollenbach concludeert in een bespreking van het Com-
pendium: “In the face of this ebb and flow of opinion, it is striking how strongly the new 
Compendium of the Social Doctrine of the Church affirms the Catholic Church’s com-
mitment to human rights as moral standards to which all nations and cultures should be held 
accountable. Like earlier church documents, the compendium grounds the link between 
Christian faith and human rights in the dignity of the human person as created in the image 
of God. But its discussion has greater theological depth than all previous teachings, which 
serves to link its ministry in the domain of human rights tightly to its essential religious 
identity. (…) Human rights, the vocation of every Christian, and the mission of the church 
are inseparable.” Human Rights in Catholic Thought, 
<http://www.bc.edu//bc_org/rvp/pubaf//05/Hollenbach_America.html>. Cfr. ook 
Hoofdstuk 3. 
143 Cfr. No. 87 e.v. CSL. 

http://www.bc.edu/bc_org/rvp/pubaf/05/Hollenbach_America.html
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plaats heeft. Waardigheid en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten van 
een persoon werden in dit beeld voornamelijk bepaald door geboorte, dat wil 
zeggen door de maatschappelijke stand waartoe men door geboorte behoorde. 
Pas in 1963 – ten tijde van het Tweede Vaticaans Concilie dus – worden de 
menswaardigheid en in relatie daarmee de mensenrechten expliciet genoemd 
en erkend in een pauselijk document, en wel in de encycliek Pacem in Terris 
van Johannes XXIII.144  
 Binnen de christelijke traditie wordt de waardigheid van de mens gefun-
deerd in Gods schepping en in het geschapen zijn naar Gods beeld.145 Dat 
maakt de mens anders dan alle andere schepsels en geeft meteen ook de be-
trokkenheid tussen God en mens aan. Er is een speciale band (Verbond) tussen 
God en mensen. God is mede daarom begaan met de mensengeschiedenis, 
terwijl de mens van zijn kant geroepen is tot “goddelijke zaligheid”.146 
 De mens is geschapen als een vrij, moreel wezen met rede en een geweten, 
maar daarmee onvermijdelijk ook een zondig wezen. De rede maakt het de 
mens echter mogelijk het goede en kwade van elkaar te scheiden. Het bete-
kent tevens dat de mens niet ‘af’ is. Mens-zijn betekent daarom tegelijkertijd 
menswording. Het Bijbelse scheppingsverhaal leert tevens dat de mens zichzelf 
niet genoeg is: mens-zijn is onherroepelijk mens-zijn-met-anderen. Persoon-
lijk belang en algemeen belang zijn daarom ook onlosmakelijk aan elkaar ge-
koppeld: iedere menselijke persoon verdient eerbied, die tot uitdrukking komt 
in het eerbiedigen van de rechten die voortvloeien uit zijn waardigheid als 
schepsel, maar die waardigheid vereist van de menselijke persoon het nastreven 
van het algemeen welzijn.147 In wezen betekent dit dat rechten gekoppeld zijn 
aan plichten. Mensenrechten worden gezien als een antwoord op de eis van 
menswaardigheid148 en horen tot het wezen van de opdracht van de kerk:  

“The Church, aware that her essentially religious mission includes the de-
fence and promotion of human rights, ‘holds in high esteem the dynamic 
approach of today which is everywhere fostering these rights’. The Church 

                                                             
144 Een historisch overzicht betreffende de r.-k. kerk in relatie tot de mensenrechten is te 
vinden bij J. Schmidt en N. Rochlitzer, ‘Tradition oder Mimese? Die Katholische Kirche 
und die Menschenrechte’, in: MenschenRechtsMagazin, Jg. 48 (2006/1), p. 47-62; J. Punt, 
Die Idee der Menschenrechte. Ihre geschichtliche Entwicklung und ihre Rezeption durch die moderne 
katholische Sozialverkundiging, Paderborn: F. Schoeningh Verlag, 1987. 
145 CSL no. 37, 105, 107 en 108. Ook J. Moltmann, Menschenwürde, Recht und Freiheit, 
Stuttgart/Berlin: Kreuz Verlag, 1979. 
146 KKK no. 1700. 
147 Cfr. KKK No 1926 en 1930 en hoofdstuk 3 in het CSL. 
148 “The movement towards the identification and proclamation of human rights is one of 
the most significant attempts to respond effectively to the inescapable demands of human 
dignity.” CSL no. 152. 
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profoundly experiences the need to respect justice and human rights within 
her own ranks. This pastoral commitment develops in a twofold direction: 
in the proclamation of the Christian foundations of human rights and in 
the denunciation of the violations of these rights. In any event, ‘proclama-
tion is always more important than denunciation, and the latter cannot ig-
nore the former, which gives it true solidity and the force of higher moti-
vation’. For greater effectiveness, this commitment is open to ecumenical 
cooperation, to dialogue with other religions, to all appropriate contacts 
with other organizations, governmental and nongovernmental, at the na-
tional and international levels.”149  

Voor velen is de grote doorbraak van mensenrechten binnen de katholieke 
kerk uiteindelijk vooral gefundeerd in de expliciete erkenning van de gods-
dienstvrijheid in het conciliair document Dignitatis Humanae uit 1965. 
   
2.4.1.2 De opdracht van de r.-k. justitiepastor vanuit kerkambtelijk perspectief    
Het Tweede Vaticaans Concilie heeft ook zijn juridische weerslag gekregen in 
de r.-k. kerk. Het canoniek wetboek van 1917 is na het Concilie herzien in 
een proces dat jaren in beslag heeft genomen. In de huidige Codex Iuris Cano-
nici uit 1983 zijn de ecclesiologische opvattingen van het Concilie verwerkt. 
De al genoemde dubbele oorsprong van de r.-k. kerk komt logischerwijs ook 
terug in het canoniek recht. Van de Wouw wijst daar impliciet op als hij te-
recht stelt dat het canoniek recht een “theologische discipline met juridische 
methode” is.150 Daarnaast is de dubbele gerichtheid van de r.-k. kerk op ener-
zijds God en anderzijds de wereld terug te vinden in diverse concrete wetsarti-
kelen.151   
 De kerkelijke rechtsorde regelt instelling, benoeming, bevoegdheden van 
en ontslag bij kerkelijke ambten. In beginsel is het volgens c. 157 de diocesane 
bisschop die hierover beslist152:   

“Tenzij iets anders expliciet door het recht bepaald wordt, komt het de di-
ocesane Bisschop toe door vrije toewijzing te voorzien in de kerkelijke 
ambten in zijn eigen particuliere Kerk.”  

                                                             
149 CSL no. 159. 
150 J.A.C.J. van de Wouw, Het nieuwe kerkelijk wetboek. Eenheid en verscheidenheid in het 
canonieke recht, Thijmgenootschap, 1986, p. 3. Zie ook T. van Bilsen, Het kerkelijk wetboek 
van 1983. Algemene inleiding en oriëntatie, Utrecht: Secr. RK Kerkgenootschap in Nederland, 
1983, p. 7-18. 
151 Zie bijv. de cc. 222, 225 en 747 CIC. 
152 Er zijn ook kerkelijke ambten die zijn gegeven met de creatie van een publieke 
kerkelijke rechtspersoon: zo is met de creatie van een bisdom ook het ambt van b.v. 
bisschop gegeven en met de creatie van een parochie het pastoorsambt. Zie cc. 115-116 en 
145 e.v. CIC. 
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Pastorale functies binnen de r.-k. kerk worden krachtens kerkelijk ambt uitge-
oefend. Om voor een dergelijk kerkelijk ambt in aanmerking te komen moet 
men tot deze kerk behoren en geschikt zijn, aldus c. 149, 1. Ook wordt ver-
wacht dat men de taak gewetensvol, zorgvuldig en nauwgezet vervult.153 De 
kerkelijke ambtsdrager heeft dus in beginsel een functioneel-inhoudelijke 
relatie met de diocesane bisschop, ook als de ambtsdrager in dienst van een 
derde is zoals de r.-k. justitiepastor die in dienst is bij MVenJ. Deze zoge-
naamde bisschoppelijke zending is een voorwaarde voor het mogen uitoefenen 
van het kerkelijke ambt, en die bevoegdheid (een volmachtscompetentie) 
eindigt in beginsel ook met de beëindiging van die bisschoppelijke zending. 
Jacobs vindt een kerkelijke zending daarom terecht van een andere orde dan 
een diploma en ziet er dan ook tevens een loyaliteitsverklaring in, naast een 
bisschoppelijke verklaring van toestemming en geschiktheid met betrekking 
tot de uitvoering van het ambt.154 Een goede illustratie van het tot nu toe 
gestelde is de casus van een vlootpastor bij het ministerie van Defensie die zijn 
ontslag aanvocht.155 De pastor was door de vloothoofdaalmoezenier ontslagen 
vanwege intrekking van de pastorale zending op grond van niet of onvol-
doende pastoraal functioneren. Met het wegvallen van de pastorale zen-
ding/taak werd niet langer aan de benoembaarheidseis voldaan om te kunnen 
en mogen werken als vlootpastor. De ambtenarenrechter stelde dat het ontslag 
rechtmatig was gezien de afspraken tussen kerk en staat in deze. Daarnaast had 
de civiele rechter de intrekking van de zending getoetst en niet onrechtmatig 
bevonden. De betreffende pastor stond een eventuele kerkelijke rechtsgang 
tegen het besluit open, maar in deze rechtsgang kon de wereldse rechter niet 
treden. Deze casus maakt overigens ook inzichtelijk dat de kerkelijke rechtsor-
de niet volkomen losstaat van de wereldse, burgerlijke rechtsorde. Integendeel, 
beide zijn met elkaar vervlochten en houden rekening met elkaar.156 Zo is dus 
ook de r.-k. kerk in Nederland gehouden aan de fundamentele rechtsbeginse-
len en gelden voor haar ook beginselen als goede trouw, redelijkheid en bil-
lijkheid, goede zeden. Al of niet vermeende rechtsschendingen in of door de 
r.-k. kerk zijn dan ook niet uitgesloten van een gang naar de wereldse rech-
ter.157 

                                                             
153 Zie b.v. c. 231, 1 en c. 274, 2  CIC. 
154 A. Jacobs, ‘Enkele problemen rondom de rechtspositie van godsdienstleraren, 
districtskatecheten en pastoraal werkers in de R.K. Kerk in Nederland’, in: Op het snijvlak 
van civiel en canoniek recht, Zwolle: Thijmgenootschap, Tjeenk-Willink, 1994, p. 31-45. 
155 CRvB 18-12-2003 in: TAR 2004, p. 586/7. 
156 Zie bijv. c. 231, 2 en 1286 CIC. 
157 A. Meijers, ‘Scheiding van kerk en staat – maar vervlechting van burgerlijke en 
canonieke rechtsorde’, p. 7-17 en A. Jacobs, ‘Enkele problemen rondom de rechtspositie 
van godsdienstleraren, districtskatecheten en pastoraal werkers in de R.K. Kerk in 
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De bisschoppelijke zending is in de kerkrechtelijke arbeidsverhouding voor de 
justitiepastor het belangrijkste bepalende element. Zolang de justitiepastor het 
vertrouwen geniet van de lokale bisschop waar hij werkzaam is en hij zijn 
taken vervult binnen de geldende kerkambtelijke regels – met name wat be-
treft de sacramentele regels – en in werk en leven loyaal aan bisschop en ker-
kelijke leer zijn taken vervult, heeft hij weinig te vrezen. Mocht het tot pro-
blemen komen dan is het canoniek recht in beginsel gericht op het vermijden 
van processen.158 Tegelijk kent het kerkelijk recht weinig procesrecht waarop 
men zich zou kunnen beroepen en zijn strafrecht en sancties verspreid over de 
CIC.159 Mocht er sprake zijn van ingrijpen dan gebeurt dit waarschijnlijk van-
uit het administratief, niet poenaal, maar vanuit disciplinair sanctierecht, dat  

“de tucht wil handhaven bij degenen, die in of in verband met de kerk een 
bijzondere taak en verantwoordelijkheid voor personen of zaken dragen en 
voor de kerk dus gezichtsbepalend zijn. Dit bestuurlijk disciplinair sanctie-
recht betreft in zijn hoedanigheid van een soort kerkelijk ambtenarenrecht 
in het bijzonder die personen, die als geestelijken voor het dienstwerk van 
de kerk gewijd en bestemd zijn (verg. de cc.1008 en 1025,2) en die al of 
niet als geestelijken een taak, met name een ambt of bediening, namens, 
afhankelijk van of in relatie tot de kerk vervullen.”160 

 
Voor de dagelijkse werkrealiteit van de r.-k. justitiepastor is vooral van rele-
vantie het Ambtelijk competentieprofiel van de rooms-katholieke geestelijk verzor-
ger/justitiepastor bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, een document dat het compe-
tentieprofiel van de r.-k. justitiepastor inhoudelijk tot in detail beschrijft.161 
                                                             
Nederland’, p. 31-45, hier p. 40, in: Op het snijvlak van civiel en canoniek recht, Zwolle: 
Thijmgenootschap, Tjeenk-Willink, 1994. 
158 K. Martens, ‘Rechtsbescherming in de rooms-katholieke kerk’, in: R. Torfs e.a., Recht 
op Recht in de kerk, Leuven: Peeters, 2003, p. 11-77, hier p. 15-16; R. Huysmans, Kerkelijk 
strafrecht. Sancties in de kerk, Leuven: Peeters, 2005, p. 63-64 en p. 102. 
159 Zie daarvoor R. Huysmans, 2005, p. 351 e.v.  
160 Huysmans 2005, p. 361. 
161 Den Haag, 15 dec. 2008. Zie ‘Bijlage C’ in: J. Eerbeek en F. van Iersel (red.), Handboek 
justitiepastoraat, Budel: Damon, 2009, p. 565-586. 
Overigens staat sinds 2010 op de officiële website van r.-k. kerkprovincie met de titel 
Herkenbaar en betrouwbaar pastoraat een “interim rapport aan de Nederlandse 
bisschoppenconferentie voor de totstandkoming van een vademecum voor het categoriaal 
pastoraat in de justitiële sector”. De status van het document blijft onhelder nu het een 
interim rapport heet en tegelijk toch op de officiële website staat. De website vermeldt dat 
het rapport een “bijdrage wil leveren aan de inhoudelijke versterking en professionele 
ontwikkeling van het r.-k. pastoraat”. In feite komt het erop neer dat het document een 
weergave is van wat het kerkelijk leergezag ziet als de plek van r.-k. pastoraat in het 
publieke domein. Voor een kritische reactie op de (top down) visie in dit document zie: St. 
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Het document is met name geschreven voor de bisschop-referent, de inrich-
tingsdirecties en de justitiepastores en gebruikt als uitgangspunt de relevante 
bepalingen van het kerkelijk wetboek en de katholieke sociale leer.  
 Het competentieprofiel maakt in de opbouw een onderscheid tussen de 
pastorale opdracht van de r.-k. justitiepastor, de taken die hierbij horen en de 
daartoe benodigde competenties. De competenties zijn wederom opgedeeld in 
formele, contextuele en inhoudelijke. De theologische (uiteindelijk christolo-
gische) basis van de pastorale opdracht voor het justitiepastoraat leidt tot de 
meervoudige gerichtheid van de opdracht, zoals we die ook al bij Van Vliet 
hebben gezien:   

“[Z]e heeft betrekking op de relatie van de gedetineerde tot God (trans-
cendente dimensie), op zielzorg (persoonsgerichte dimensie) en op sociale 
en maatschappelijke relaties van gedetineerden (sociaal-ethische dimensie). 
De missie van het RK Justitiepastoraat verbindt deze drie componenten 
van de pastorale zorg onlosmakelijk met elkaar. Gestalte geven aan zielzorg 
bij gedetineerden geschiedt steeds vanuit het geloof in de intrinsieke waar-
digheid van iedere mens die als menselijke persoon beeld van God is en 
blijft. Dezelfde overtuiging vereist ook steeds de inzet voor sociale gerech-
tigheid en barmhartigheid jegens gedetineerden en voor vitale en gezonde 
banden van gedetineerden met de samenleving. Zielzorg en de sociaal-
maatschappelijke inzet voor gedetineerden zijn onlosmakelijk verbonden 
met het levend houden van de hoop en het geloof in een rechtvaardige en 
barmhartige God. En tot slot: gestalte geven aan het geloof in God leidt tot 
zielzorg en inzet voor de waardigheid van de persoon van de gedetineerde 
en voor zijn rechten.”162  

Expliciet wordt het verlenen aan de r.-k. justitiepastor van deze pastorale op-
dracht omschreven als een missio canonica, die verleend wordt door de lokale 
bisschop van het diocees, waarin de inrichting, waar de pastorale opdracht zal 
worden uitgevoerd namens de r.-k. kerk en ten behoeve van de gedetineer-
den, is gelegen. 
 In het document wordt bij de pastorale opdracht aanvankelijk uitgegaan 
van een christologische benadering, die vervolgens haast geruisloos verbonden 
wordt met dan wel overgaat in een ecclesiologische benadering met de zin: 
“Christus is ook het hoofd van het mystiek lichaam van allen die gedoopt zijn 

                                                             
Gärtner e.a., ‘Zielzorg in het publieke domein. Over de legitimering van geestelijke 
verzorging’, in: TvT jrg. 52/1 (2012), p. 53-72.   
<http://rkkerk.nl/media/www_inter-
ned_nl/overige%20publicaties/herkenbaar%20en%20betrouwbaar%20justitie.pdf> (d.d. 10-
10-2012) 
162 Ambtelijk competentieprofiel, in: Handboek justitiepastoraat, p. 569. 

http://rkkerk.nl/media/www_inter-ned_nl/overige%20publicaties/herkenbaar%20en%20betrouwbaar%20justitie.pdf
http://rkkerk.nl/media/www_inter-ned_nl/overige%20publicaties/herkenbaar%20en%20betrouwbaar%20justitie.pdf
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in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige geest.”163 Vervolgens worden 
de pastorale doelen en taken verwoord van het Justitiepastoraat, waarin de 
kerkelijke kerntaken zijn te herkennen van getuigen, vieren, gemeenschap en 
dienen164, met als leidende waarden: “gerechtigheid en liefde, verzoening, 
barmhartigheid, zorgzaamheid en human security.”165    
 Deze kerntaken en waarden vinden hun concrete uiting in de activiteiten, 
waarin de justitiepastor een leidende rol heeft te weten pastorale en diaconale 
zorg gericht op individu en gemeenschap, groepswerk (waaronder catechese 
en gemeenschapsopbouw) en liturgie. Zowel bij de specifieke doelen als bij de 
opgenoemde taken wordt herhaaldelijk expliciet en impliciet verwezen naar 
de menselijke waardigheid van ieder mens en het belang van humaniteit in 
detentie166, alvorens bij de taak ‘Diaconie’ uitgebreider hierop ingegaan wordt 
onder de kop ‘Bevordering humaniteit: dienst aan gedetineerden en de in-
richting’. Met in achtneming van ieders verantwoordelijkheid dienaangaande 
dient de justitiepastor oog en verantwoordelijkheid te hebben voor de huma-
niteit in detentie. Gewezen wordt op zowel een gedeelde verantwoordelijk-
heid in deze (aandacht en invulling van humaniteit is geen monopolie van de 
justitiepastor), maar tegelijk ook op de specifieke eigenheid van de inbreng 
van justitiepastor op dit terrein:  

“De humaniteit waarvoor de RK geestelijke verzorger zich inzet is een 
christelijk gekwalificeerde humaniteit. Enkele grondtrekken daarvan zijn: 
erkenning van menselijke zwakheid, lijden en deemoed als onderdeel van 
de weg naar heil, erkenning van de gedetineerde als moreel subject met 

                                                             
163 Ambtelijk competentieprofiel,  in: Handboek Justitiepastoraat, p. 567. 
164 Bevorderen van “beleving en viering van het mysterie van Christus”, evenals 
“gemeenschapsbeleving van de geloofsgemeenschap binnen de inrichting’, 
“geloofsonderricht aan gedetineerden en het dienen van de gedetineerden”. Ambtelijk 
competentieprofiel, in: Handboek Justitiepastoraat, p. 570. 
165 Met name de laatste term ‘human security’ is hier opmerkelijk, want terwijl de andere 
termen bekend zijn als traditionele christelijke waarden, is de term ‘human security’ minder 
vanzelfsprekend, want vooral gebruikt binnen het huidige, internationale humanitaire recht. 
Vandaar dat de term ook in een voetnoot (no. 4) in het document verder wordt toegelicht: 
“Onder  human security verstaan we de vrijwaring van schending van fysieke en andere 
vormen van integriteit, vaak van toepassing op ontheemden en vluchtelingen. In deze 
context bedoelen we de bescherming van gedetineerden tegen inbreuken op zijn of haar 
persoonlijk welbevinden veroorzaakt door medegedetineerden of personeel, en vice versa, 
inbreuk op het welbevinden van personeel door gedetineerden.” Deze formulering is 
overigens vaag en daardoor inadequaat, want de vrijheidsbeneming zelf is al een inbreuk op 
het welbevinden, daarom gaat het hier waarschijnlijk om iedere aantasting van iemands 
integriteit die wettelijk en/of moreel ongeoorloofd wordt geacht. 
166 Doelstellingen  2, 4, 6, 7, 8,9, 11, 13 en 17 en bij gemeenschapsopbouw (vrijwilligers) 
en zondagsliturgie in: Ambtelijk competentieprofiel. 
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een eigen verantwoordelijkheid en passende autonomie, verzachting van 
machtsuitoefening met hulp van een wijsheidsethos, het urgeren van pro-
portionaliteit in sancties binnen de inrichting, het bevorderen van op 
barmhartigheid gebaseerde mildheid, vermijding van prestigeconflicten 
door advisering op de achtergrond.”167   

Ten slotte wordt in het competentieprofiel aangegeven dat inzake humaniteit 
gerekend wordt op een anticiperende en niet alleen op een op incidenten 
reagerende houding van de justitiepastor.  
  
2.4.1.3 Samenvatting  
De r.-k. kerk ziet haar opdracht uitdrukkelijk als een tweeledige: enerzijds 
gericht op verering van God en anderzijds inzet voor humanisering. Deze 
tweeledige opdracht vloeit zowel voort uit de boodschap van Jezus als ook uit 
het gehanteerde, theologisch gefundeerde mensbeeld: de mens geschapen naar 
Gods beeld. De mens is volgens dit mensbeeld een relationeel wezen, dat wil 
zeggen gerelateerd aan God en medemens, wat vervolgens uitdrukking vindt 
in rechten en plichten. De justitiepastor is als kerkelijk ambtsdrager gezonden 
vanuit de r.-k. kerk en gebonden aan deze tweeledige opdracht, waardoor 
aandacht, zorg en inzet voor de menselijke waardigheid van iedere gedetineer-
de deel uitmaken van de pastorale opdracht van de justitiepastor. 
 
2.4.2 De opdracht van de r.-k. justitiepastor als rijksambtenaar 
 
In lijn met het advies van de Commissie Hirsch Ballin wordt de justitiepastor 
(op stafniveau) in een justitiële instelling aangesteld.168 Dat heeft verstrekkende 
gevolgen, want in het geval van justitie betekent dit dat de justitiepastor zijn 
werkzaamheden verricht in de hoedanigheid van rijksambtenaar werkzaam bij 
de DJI van het MVenJ, en op grond daarvan valt de justitiepastor dus ook 
onder de regelgeving die geldt voor rijksambtenaren. De theoretische kaders 
en de praktische uitwerking voor het functioneren van de justitiepastor als 
rijksambtenaar worden daarmee bepaald door de rechtsfilosofische opvatting 
die de staat(soverheid) heeft en door de daaruit voortvloeiende juridische re-
gelgeving. Er zal daarom eerst een beschrijving gegeven worden van de Ne-
derlandse staatsopvatting vanuit rechtsfilosofische invalshoek (2.4.2.1), waar-
mee dus ook meteen het kader geschetst wordt waarbinnen de praktische 
uitwerking inhoud krijgt middels de juridische regelgeving betreffende het 
functioneren van de rijksambtenaar. Een beschrijving van die uitwerking in 

                                                             
167 Ambtelijk competentieprofiel, p. 580. 
168 Overheid, godsdienst en levensovertuiging, p. 49. Dit is overigens een voortzetting van de 
praktijk zoals die al vóór het advies van de Commissie bestond. 
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juridische regelgeving betreffende het rijksambtenaarlijk functioneren volgt 
daarna met aandacht voor wat met name de Ambtenarenwet (AW) en het 
Algemeen Rijksambtenaren Reglement (ARAR) hierover stelt (2.4.2.2).   
   
2.4.2.1 Zelfverstaan van de Nederlandse staat 
Zoals we hierboven al gezien hebben is de justitiepastor werkzaam als rijks-
ambtenaar en als zodanig werknemer van de rijksoverheid. Die rijksoverheid 
ziet zich (rechtsfilosofisch en normatief) geplaatst en verankerd in de democra-
tische rechtsstaat.169 Er wordt pas gesproken van een staat als er sprake is van 
een territorium met een bevolking en een (min of meer adequaat) bestuur 
(overheid). De taak van een staatsoverheid is sinds de 19e eeuw volgens velen 
samen te vatten met: ‘handhaving van rust en orde in de samenleving’, en dat 
met het oog op het algemeen belang.170 Deze taak kan niet uitgevoerd worden 
zonder machtsuitoefening, maar die machtsuitoefening vergt wel legitimatie, 
rechtvaardiging. Deze legitimatie wordt gevonden in het recht want “[V]anaf 
het moment dat de overheid zich in het kleed van de rechtsbedeler en wetge-
ver hult, heeft zij ook tegen zichzelf het recht te laten gelden.”171 Dit heeft 
geresulteerd in het inzicht van het belang van de idee van de rechtsstaat, wat 
betekent dat niet alleen de burger gehouden is aan de wet, maar dat ook de 
overheid zich gebonden acht en weet aan de eigen wetgeving, of anders ge-
zegd: “dat het tegengaan van willekeur in de machtsuitoefening van de staat 
wordt gekoppeld aan de verwachting van en de plicht tot gehoorzaamheid van 
burgers aan de regels.”172 Achterliggende gedachte is dat de staat zich op be-
paalde terreinen heeft te onthouden van ingrijpen ter voorkoming van 
machtswillekeur en onbegrensde machtsconcentratie.173 Deze begrenzing van 
                                                             
169 Voor de historische ontwikkeling hiervan: Th. Bellekom e.a., Compendium Staatsrecht, 
Deventer: Kluwer, 2007, 10e dr.; M. Burkens e.a., Beginselen van de democratische rechtsstaat. 
Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht, Kluwer, Alphen a/d 
Rijn, 6e dr., 2006, p. 11-37; Van der Pot-Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, 
Deventer: Kluwer, 15e dr., p. 140 e.v. 
170 De systematische beveiliging van ieders huis en haard door de staat is echter van relatief 
recente datum. Van der Pot-Donner, Handboek van het Nederlandse staatsrecht, 15e dr., 
Deventer: Kluwer, 2006, p. 165.   
171 Van der Pot-Donner, 15e dr., p. 173. 
172 WRR, De toekomst van de nationale rechtsstaat. Rapporten aan de regering, nr. 63, Den 
Haag: Sdu Uitgever, 2002, p. 18-19. 
173 “Niemand, zo wordt gezegd, heeft zich met huid en haar aan de macht van de vorst of 
staat overgegeven, want er zijn statuten opgesteld die aan de overheid bepaalde 
bevoegdheden toekennen om door regels en voorzieningen een orde van samenleven te 
vestigen waarin ieder zijn gang kan gaan, mits hij zich houdt binnen het voor onderling 
verkeer en verzekering van ieders veiligheid opgerichte kader. Het oogmerk om de 
noodzakelijke machtsuitoefening aan een regel van recht te onderwerpen, is onmiskenbaar. 
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overheidsmacht door de wet vindt haar verdere concretisering in een aantal 
beginselen174:  
1- Het legaliteitsbeginsel, waarmee wordt aangegeven dat het handelen van de 
overheid niet alleen binnen de grenzen van het recht moet blijven, maar dat 
dit handelen ook een wettelijke basis dient te hebben.  
2- De machtsverdeling, waarin het gaat om de bekende scheiding van de wet-
gevende, besturende en rechterlijke macht in de staat, waardoor die verschil-
lende machten niet in dezelfde handen liggen, maar elkaar controleren en in 
een dynamisch evenwicht houden. 
3- Grondrechten, die zijn neergelegd in een juridisch document van ‘hogere 
orde’ (zoals een grondwet) en die de wetgevende bevoegdheid begrenst, 
waardoor fundamentele vrijheden en rechten gewaarborgd zijn. 
4- Een rechterlijke controle, inhoudende dat de burger toegang heeft tot een 
onafhankelijke en onpartijdige rechter die de rechtmatigheid van het over-
heidshandelen toetst.  
Maar de geschiedenis leert dat de idee van de rechtsstaat en de daarmee ver-
bonden beginselen de verhouding tussen burger en overheid wel regelt wat 
betreft begrenzing, verantwoordelijkheid en zekerheid, maar geen dynamiek 
of richting aan de staat geeft, omdat met het bestaan van de rechtsstaat nog 
niet duidelijk is wat de staat dan moet doen. Deze dynamiek en richting wordt 
echter wel gegenereerd door en in het democratisch proces.175  
 
2.4.2.2 De opdracht van de justitiepastor vanuit rijksambtenaarlijk perspectief    
De Commissie Hirsch Ballin gaf er de voorkeur aan de geestelijk verzorgers 
(op stafniveau) als rijksambtenaar in een instelling aan te (blijven) stellen.176 
Dat is ook wat gebeurt. Dat heeft verstrekkende gevolgen, want op grond 

                                                             
De overtuiging dat de samenleving zich eerst goed ontplooien kan, wanneer aan een ieder 
ruimte wordt gelaten om in eigen verantwoordelijkheid zowel aan de gemene zaak mee te 
bouwen als zijn persoonlijke leven in te richten, eveneens.” Van der Pot-Donner, 2006, p. 
176. 
174 We volgen hierbij de lijst zoals gehanteerd door M. Burkens e.a. (Beginselen van de 
democratische rechtsstaat. Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht, 
Kluwer, Alphen a/d Rijn, 6e dr., 2006) omdat die m.i. het meest compact de wezenlijke 
beginselen van de rechtsstaat aangeeft. Voor andere, bekende (uitgebreidere) lijsten met 
rechtsstatelijke beginselen: Onverschilligheid is geen optie. De rechtsstaat maken we samen. Advies 
van de maatschappelijke commissie ‘Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat’ in opdracht van de 
Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Den Haag, 
2008, p. 88-89. 
175 Van der Pot-Donner, p. 177-178. 
176 Overheid, godsdienst en levensovertuiging, p. 49. 
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daarvan valt de justitiepastor dus ook onder de regelgeving die geldt voor 
rijksambtenaren.  
 De werkrelatie tussen overheid en (rijks)ambtenaar wordt opgevat als van 
bijzondere aard. De reden hiervan is gelegen in de gedachte dat de overheid 
en haar werkzaamheden bekeken en begrepen dienen te worden vanuit de 
optiek van het algemeen belang. Dit belang stelt andere eisen en verwachtin-
gen aan de arbeidsrelatie dan aan de relatie tussen een particuliere werkgever 
en zijn personeel, waarbij vooral gedacht wordt aan aspecten als betrouwbaar-
heid en continuïteit.177 Deze gedachtegang heeft er toe geleid dat er voor 
(rijks)ambtenaren eigen regelgeving in het leven is geroepen door de wetge-
ver. De kaders van het functioneren van een rijksambtenaar zijn door de wet-
gever met name neergelegd in de Ambtenarenwet (AW) en het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement (ARAR). Hierin is weergegeven waar de rijks-
ambtenaar, en dus ook de justitiepastor, zich aan te houden heeft als het gaat 
om zijn functioneren. Dat de relatie tussen overheid en ambtenaar anders is 
dan de relatie tussen werkgever en werknemer in het reguliere maatschappelij-
ke verkeer blijkt meteen al uit de manier waarop de arbeidsrelatie tussen beide 
juridisch tot stand komt: terwijl in het civiele arbeidsrecht sprake is van een 
tweezijdig arbeidscontract, betreft het bij de ambtenaar een eenzijdige rechts-
handeling van het bevoegd gezag, waarbij de ambtenaar door een beslissing 
van het bevoegd gezag wordt aangesteld. Die overheid dient te zorgen voor 
goed bestuur gebaseerd op democratische legitimatie, rechtsgelijkheid, rechts-
zekerheid, effectiviteit en efficiëntie.178 Dit heeft gevolgen voor de ambtenaar 
die zich vooral uiten in extra beperkingen, die voortvloeien uit het werken 
voor de overheid, zoals met betrekking tot geheimhouding: betrouwbaarheid 
en vertrouwelijkheid zijn kernwoorden waaraan de overheid en haar dienaren 
zich te houden hebben.179 Naast de algemeen geldende maatschappelijke norm 
van goed werkgever- en werknemerschap, die ook geldt binnen het over-
heidsapparaat180, zijn de (rijks)ambtenaar als uitvoerder van overheidsbeleid 
daarom beperkingen opgelegd die in beginsel te vinden zijn in art. 125a AW:  

                                                             
177 Dit geldt over en weer, voor overheid en overheidsdienaar. Zo dient de ambtenaar ook 
beschermd te zijn tegen politieke willekeur van de overheid(sbestuurder).  
178 WRR verwijzend naar Het borgen van publiek belang (WRR 2000) in: WRR, De toekomst 
van de nationale rechtsstaat. Rapporten aan de regering, nr. 63. Den Haag: Sdu Uitgever, 
2002, p. 164. 
179 Die bijzondere positie van de ambtenaar is in het verleden niet altijd hetzelfde geweest. 
M. Korteweg-Wiers e.a., Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht, Samsom, Alphen a/d Rijn, 
1992, 3e dr., p. 71-74. 
180 “Het bevoegd gezag en de ambtenaar zijn verplicht zich als een goed werkgever en een 
goed ambtenaar te gedragen.” Aldus art. 125ter AW. 
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“1. De ambtenaar dient zich te onthouden van het openbaren van gedach-
ten of gevoelens of van de uitoefening van het recht tot vereniging, tot 
vergadering en tot betoging, indien door de uitoefening van deze rechten 
de goede vervulling van zijn functie of de goede functionering van de 
openbare dienst, voor zover deze in verband staat met zijn functievervul-
ling, niet in redelijkheid zou zijn verzekerd. 
2. Het eerste lid is, voor wat betreft het recht van vereniging, niet van toe-
passing op het lidmaatschap van: 
a. een politieke groepering, waarvan de aanduiding is ingeschreven over-
eenkomstig de Kieswet of 
b. een vakvereniging. 
3. De ambtenaar is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem in ver-
band met zijn functie ter kennis is gekomen, voor zover die verplichting 
uit de aard der zaak volgt.” 

Het artikel stelt met andere woorden dat de ambtenaar geen uitingen mag 
doen, waarvan redelijkerwijs is te verwachten dat ze zijn functie of zijn dienst-
onderdeel schaden. Dit voor alle ambtenaren geldende wetsartikel vindt een 
vervolg in een positief geformuleerde, maar ook algemener en daarmee vager 
gestelde formulering voor rijksambtenaren in het ARAR, waar in art. 50 eer-
ste lid wordt gesteld:  

“De ambtenaar is gehouden de plichten uit zijn functie voortvloeiende 
nauwgezet en ijverig te vervullen en zich te gedragen, zoals een goed amb-
tenaar betaamt.”  

Dit artikel committeert de rijksambtenaar nadrukkelijk tot een consciëntieuze 
en ijverige uitoefening van zijn functie. In tegenstelling tot artikel 125a AW 
wijst het artikel echter niet op beperkingen, maar juist op de plichten van de 
ambtenaar. De vaagheid van formulering van dit artikel lijkt haar in eerste 
instantie misschien tot synoniem van nietszeggendheid te maken, maar dat is 
slechts schijn, want deze betrekkelijke vaagheid biedt tegelijk twee belangrijke 
voordelen: 1- het biedt de wetgever ruimte adequaat op totaal verschillende 
praktijksituaties te reageren en 2- laat de eerste beoordeling van wat wel of 
niet toelaatbaar is aan de ambtenaar zelf.  
 In het recente verleden is er een belangrijke aanvulling op deze regelgeving 
gekomen, die directe relevantie heeft voor ons onderwerp: de zogenaamde 
klokkenluidersregeling. Enkele zaken waarin het ging om publieke uitlatingen 
door onder andere ambtenaren over interne misstanden waarbij overheidsor-
ganen betrokken waren, hebben ertoe geleid dat de door de overheid nage-
streefde betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid zijn weerslag ook vindt in een 
door de overheid te voeren integriteitsbeleid, zoals dat nu is neergelegd in art. 
125quater AW:  

“Het bevoegd gezag van ambtenaren die door of vanwege het rijk, de pro-
vincies, de gemeenten of de waterschappen zijn aangesteld, 
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a. voert een integriteitsbeleid dat is gericht op het bevorderen van goed 
ambtelijk handelen en dat in ieder geval aandacht besteedt aan het bevor-
deren van integriteitsbewustzijn en aan het voorkomen van misbruik van 
bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie; 
b. zorgt ervoor dat het integriteitsbeleid een vast onderdeel uitmaakt van 
het personeelsbeleid in ieder geval door integriteit in functioneringsge-
sprekken en werkoverleg aan de orde te stellen en door het aanbieden van 
scholing en vorming op het gebied van integriteit; 
c. draagt zorg voor de totstandkoming van een gedragscode voor goed 
ambtelijk handelen; 
d. stelt in overeenstemming met de Tweede Kamer, onderscheidenlijk 
provinciale staten, de raad of het algemeen bestuur, vast op welke wijze 
jaarlijks verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde integriteitsbe-
leid en over de naleving van de gedragscode.” 

Uit de formulering van art 125quinquies AW wordt helder dat het integri-
teitsbeleid voornamelijk gericht is op voorkoming van belangenverstrengeling 
en (vermeende) misstanden.181 Het artikel maakt in deze vooral melding van te 
stellen voorschriften betreffende nevenwerkzaamheden van ambtenaren, hun 
eventuele financiële belangen en “een procedure voor het omgaan met bij een 
ambtenaar levende vermoedens van misstanden binnen de organisatie waar hij 
werkzaam is.”182 Vooral deze laatste formulering is mogelijkerwijs relevant met 
het oog op humaniteit in detentie. 
 Cruciaal is natuurlijk wat in dit verband onder het begrip ‘misstand’ is te 
verstaan. Een misstand betreft “een grove schending van wettelijke voorschrif-
ten of beleidsregels, een groot gevaar voor de gezondheid, de veiligheid of het 
milieu, dan wel een zeer onbehoorlijke wijze van functioneren, die het goed 
functioneren van de openbare dienst in gevaar kan brengen”, aldus art. 79a 
aanhef sub a ARAR. Een misstand kan feitelijk of vermoed zijn, waarbij het 
vermoeden zich op redelijke gronden moet kunnen baseren. 
 De procedure voor een melding bij (het vermoeden van) een misstand is 
beschreven in de art. 79b en 79c ARAR. Bij (het vermoeden van) een mis-
stand maakt de ambtenaar melding hiervan bij zijn leidinggevende of, als hem 
dat niet opportuun lijkt, bij de naast hogere leidinggevende dan wel een daar-
mee belaste vertrouwenspersoon. De leidinggevende of de vertrouwensper-
soon stelt vervolgens via de hiërarchische lijn schriftelijk het bevoegde gezag, 
dat wil zeggen de hoogste ambtelijke leidinggevende van de organisatie, van 

                                                             
181 Zie als voorbeeld voorloper en in die lijn het rapport Integriteitsbeleid bij gevangenissen van 
de Algemene Rekenkamer (Tweede Kamer, vergaderjaar 1999-2000, 27 080, nrs 1-2), Den 
Haag: SDU, 2000. 
182 Art. 125quinquies lid 1 Aanhef sub f AW. Zie ook art. 61 ARAR. 



OPDRACHTGEVERS EN OPDRACHT VAN DE JUSTITIEPASTOR 
 

66 

de melding op de hoogte. Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat onverwijld een 
onderzoek naar aanleiding van de melding wordt ingesteld, bevestigt aan de 
melder de melding en de inhoud ervan, en informeert de bij de gemelde 
(vermoede) misstand betrokkene(n), dat er een melding is. Dat laatste blijft 
overigens achterwege als dat het onderzoek kan schaden. Binnen een termijn 
van acht weken na de melding laat het bevoegd gezag zijn inhoudelijke stand-
punt met betrekking tot de melding aan de melder weten. Is die termijn van 
acht weken te kort dan geeft het bevoegd gezag aan de melder aan, binnen 
welke termijn dan wel een inhoudelijk standpunt is te verwachten. Ook de bij 
de (vermoede) misstand betrokkene(n) word(t)en) ingelicht over het stand-
punt. 
 In beperkte gevallen staat de rijksambtenaar verder ook nog de weg naar de 
onafhankelijke Commissie Integriteit Overheid (CIO) open (art. 79d 
ARAR).183 Dit kan als de (rijks)ambtenaar184 het oneens is met het inhoudelij-
ke standpunt van het bevoegd gezag, als de termijn van acht weken is over-
schreden of helemaal geen bericht is ontvangen van het bevoegd gezag, of als 
de termijn onredelijk lang is. Ook kan de rijksambtenaar rechtstreeks terecht 
bij deze commissie als hij het niet opportuun acht de melding te maken bij een 
hogere leidinggevende of vertrouwenspersoon. De commissie onderzoekt de 
melding en brengt uiteindelijk een advies uit aan het bevoegd gezag, waarna 
het bevoegd gezag binnen vier weken schriftelijk gemotiveerd aan de melder 
en aan de bij de (vermeende) misstand betrokkene(n) laat weten of het advies 
wordt opgevolgd of niet. Een anonieme melding is uitgesloten, maar de ano-
nimiteit van de melder wordt wel door de commissie gewaarborgd, zelfs als de 
commissie de opgegeven redenen daarvoor niet voldoende acht. 
 In de Nota van Toelichting bij het ‘Besluit instelling Commissie integriteit 
overheid’ wordt erkend dat er een grijs gebied blijft bestaan, omdat onduidelijk 
kan zijn wat een grove schending is. Een ernstig strafbaar feit, dat wil zeggen 
een misdrijf of ernstige overtreding, valt hier in elk geval wel onder. In dat 
geval zal er ook sprake zijn van een aangifteplicht (art 162 en 160 SV). Onder 
‘zeer onbehoorlijke wijze van functioneren’ is te verstaan iedere wijze van 
functioneren die de integriteit van de organisatie in gevaar kan brengen, zoals 
omvangrijke fraude en het achterhouden van informatie over grove schendin-
gen. Extra nadruk verdient hier het woord ‘kan’. Daarmee is aangegeven dat 
                                                             
183 Besluit van 3 februari 2006 tot instelling van de Commissie integriteit overheid, in: Stsbl. 
2006 nr. 130. 
184 Ambtenaar of  “degene die anders dan op basis van een aanstelling werkzaam is onder 
het bevoegd gezag”, aldus art. 1 aanhef sub b Besluit Instelling Commissie integriteit overheid. 
Want het is “wenselijk dat iedereen die in de desbetreffende ambtelijke organisaties 
werkzaam is (…) en die kennis draagt van een misstand binnen de organisatie, zo’n misstand 
kan melden”, aldus de Nota van Toelichting bij het Besluit (Stb. 2006,130). 
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de misstand nog geen gegeven feitelijkheid hoeft te zijn. Verder geldt dat ook 
een op zich kleine schending door de omvang of frequentie toch onder de 
definitie van (een vermoeden van) een misstand kan vallen.     
 Uit een evaluatie van de diverse regelingen bij de overheid wordt overi-
gens duidelijk dat de regelingen en procedures met betrekking tot (een ver-
moeden van) een misstand bij vele ambtenaren niet bekend zijn en dat de 
regelingen en procedures wat betreft de rechtsbescherming van de melder veel 
te wensen overlaten.185 Als belangrijkste tekortkomingen gelden verder: mel-
dingsgerechtigd is enkel de ambtenaar in actieve dienst, de vage definitie van 
het begrip misstand, het gebrek aan anonimiteit en vertrouwelijkheid, en de 
lange duur van onderzoek. Wat betreft de CIO komt daar nog eens bij dat het 
bestaan van de commissie nauwelijks bekend is bij ambtenaren, en bovendien 
weinig vertrouwen geniet. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarop 
laten weten tekortkomingen op te willen lossen.186  
 
In wezen heeft al deze wet- en regelgeving dus betrekking op het vinden van 
een evenwicht tussen aan de ene kant de beperking en aan de andere kant juist 
de bescherming van verschillende grondrechtelijke vrijheden, die in beginsel 
ook gelden voor de (rijks)ambtenaar, zoals de vrijheid van meningsuiting (art. 
7 Gw), van vereniging (art. 8 Gw), van vergadering en betoging (art. 9 Gw), 
van passief kiesrecht (art. 4 Gw), de vrijheid van godsdienst en levensovertui-
ging (art. 6 Gw), en de bescherming van persoonlijke levenssfeer (art. 10 Gw) 
en van lichamelijke integriteit (art. 11 Gw).187 In de praktijk heeft dit alles 
naast deze wetgeving geleid tot praktische richtlijnen voor rijksambtenaren, 
die geformuleerd zijn in de zgn. ‘regels van Kok’ of te wel de  ‘Aanwijzingen 
externe contacten rijksambtenaren’188. Wezenlijk voor het goed begrijpen van deze 
aanwijzingen is het uitgangspunt dat geformuleerd staat in de Toelichting bij 
dit stuk:  

“In een democratische rechtsstaat is het van belang dat ambtenaren zich 
niet onnodig belemmerd voelen om hun mening te geven over onderwer-

                                                             
185 Evaluatie klokkenluidersregelingen publieke sector. Eindrapport, Min. BZK / USBO, 2008. 
186 Brief Min. van BZK d.d. 15 april 2008. Zie:  
<http://www.integriteitoverheid.nl/contents/library/1/uitgaandebriefaantkoverintegriteits
beleidenklokkenluidersregelingen.pdf.> In een ingezonden brief  (NRC 17/18 dec. 2011, 
p. 9) melden enkele integriteitsdeskundigen dat de verbetering van de 
klokkenluidersregeling voor ambtenaren niet veel uitgehaald heeft omdat de anonimiteit 
van een melder achterhaald kan worden via de WOB-procedure. Zij adviseren in hun brief 
dan ook af te zien van integriteitsmeldingen.    
187 M. Korteweg-Wiers e.a., Hoofdlijnen van het ambtenarenrecht, Samsom, Alphen a/d Rijn, 
1992, 3e dr., p. 75. 
188 Stcrt. 1998, nr. 104 / p. 8. 

http://www.integriteitoverheid.nl/contents/library/1/uitgaandebriefaantkoverintegriteitsbeleidenklokkenluidersregelingen.pdf
http://www.integriteitoverheid.nl/contents/library/1/uitgaandebriefaantkoverintegriteitsbeleidenklokkenluidersregelingen.pdf
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pen die het overheidsbeleid betreffen. (…) Ook doen de aanwijzingen op 
geen enkele wijze af aan het verdragsrechtelijk en (grond)wettelijk gewaar-
borgde grondrecht op vrije meningsuiting van de ambtenaar.”189  

De heersende opvatting is op dit moment dus dat de aan de rijksambtenaar 
opgelegde beperkingen zo minimaal mogelijk dienen te zijn.  
 In de Aanwijzingen wordt met het oog daarop een onderscheid gemaakt 
tussen functionele, externe contacten enerzijds en externe contacten met der-
den anderzijds. Onder de eerste groep vallen contacten met Staten-Generaal 
en Kamerleden. Algemene leidraad bij deze contacten is dat ze vanwege de 
ministeriële verantwoordelijkheid190 beperkt zijn en gecontroleerd dienen te 
worden door het bevoegd gezag van de ambtenaar.191 Maar “[d]e ministeriële 
verantwoordelijkheid en het daarmee samenhangende uitgangspunt dat de 
minister de Kamers informeert, sluit niet uit dat een ambtenaar, na toestem-
ming van de minister, feitelijke informatie aan Kamerleden verstrekt.”192  
 Onder de externe contacten met derden vallen de overige contacten, zoals 
bijvoorbeeld met de pers. De ambtenaar moet zich er altijd van bewust zijn 

                                                             
189 Stcrt. 1998, nr. 104 / p. 8. 
190 Ministeriële verantwoordelijkheid betekent dat een minister in relatie tot het parlement 
1- heeft te antwoorden 2- zich heeft te verantwoorden en 3- het vertrouwen heeft. De 
eerste twee aspecten zijn van juridische aard en gericht op het ambt, het derde aspect is van 
politieke aard en persoonsgericht. R. Niessen, Ambtenaar in de overheidsorganisatie, Deventer: 
Kluwer, 2003, p. 8-16 
191 “De essentie van de ministeriële verantwoordelijkheid voor ambtenaren is dat de 
minister de beslissing of gedraging van de ambtenaar moet kunnen verantwoorden en voor 
zijn verantwoording nemen. De minister moet de beslissing of de handeling kunnen 
uitleggen en verdedigen als een verantwoorde en verantwoordelijke beslissing of handeling. 
(…) De ambtenaar weet, behoort te weten dat de minister zich moet verantwoorden over 
al het ambtelijk handelen. (…) Een ambtenaar werkt niet in een neutrale omgeving, maar 
in een politieke omgeving met een politiek verantwoordingssysteem door de 
volksvertegenwoordiging. Die externe, politieke verantwoording van al het 
overheidshandelen is essentieel onderdeel van het handelen van de rijksoverheid en dus van 
al het ambtelijk handelen.” R. Visser, ‘Het ministeriële dilemma’, in: J. van den Berg, E. 
Verhulp, R. Visser (red.), “Zoals het een goed ambtenaar betaamt”, Den Haag: Ien Dales 
Leerstoel, 2010,  p. 17-26, hier p. 22-24.  
<http://www.dalesleerstoel.nl/downloads/Actualiteiten/Liber_Amicorum.pdf> d.d. 25-
11-2010. 
192 Leidraad voor de toepassing van de Aanwijzingen inzake externe contacten van Rijks-
ambtenaren bij functionele contacten met de Staten-Generaal en individuele Kamerleden,  
<http://www.integriteitoverheid.nl/contents/library/36/leidraadexternecontactenjanuari20
07.pdf > (17-06-08), p. 1. 
De wettelijke geheimhoudingsplicht van art. 125a lid 3 Aw geldt ook jegens Kamerleden. 
Enige wettelijke uitzondering hierop betreft het horen van rijksambtenaren in het kader van 
een parlementaire enquête. 

http://www.dalesleerstoel.nl/downloads/Actualiteiten/Liber_Amicorum.pdf
http://www.integriteitoverheid.nl/contents/library/36/leidraadexternecontactenjanuari2007.pdf
http://www.integriteitoverheid.nl/contents/library/36/leidraadexternecontactenjanuari2007.pdf
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dat hij bij uitoefening van zijn functie in deze contacten de minister vertegen-
woordigt. Deze contacten dienen overigens normalerwijs via daarvoor aange-
wezen ambtenaren te verlopen. Mocht een ambtenaar de wettelijke normen 
overtreden, is er sprake van plichtsverzuim. Maar  

“[u]itlatingen die de ambtenaar overeenkomstig de opdracht van diens be-
voegd gezag doet, vallen niet onder deze norm. Het zal niet altijd duidelijk 
zijn of de ambtenaar zijn uitlatingen heeft gedaan binnen diens functiever-
vulling, dan wel daarbuiten. Indien de ambtenaar hierover zelf onduide-
lijkheid laat bestaan, kan dit een factor zijn die meeweegt bij de beoorde-
ling of de norm is overschreden.”193  

Toetsing van de uitlatingen mag op grond van de vrijheid van meningsuiting 
(conform art. 7 Gw) enkel en alleen achteraf plaatsvinden. Bij een dergelijke 
beoordeling dienen de volgende factoren in elk geval meegewogen te worden:  

“a) de afstand tussen de functie van de betrokken ambtenaar en het beleids-
terrein waarover de uitlatingen zijn gedaan; 
b) de politieke gevoeligheid van de materie; 
c) het tijdstip waarop de uitspraken worden gedaan; 
d) de wijze waarop de uitspraken zijn gedaan; 
e) de voorzienbaarheid van de schadelijkheid ten tijde van de uitspraken; 
f) de ernst en de duur van de door de uitspraken ontstane problemen voor 
de dienstvervulling van de betrokken ambtenaar of het functioneren van de 
openbare dienst, voor zover deze in verband staat met diens dienstvervul-
ling.”194  

Relevant zijn verder de bewoording waarin de mening is geuit, het middel dat 
gebruikt is om de mening te uiten en in welke hoedanigheid de ambtenaar de 
uitlatingen heeft gedaan. Uitdrukkelijk wordt verder gesteld:  

“Indien de ambtenaar onder de verantwoordelijkheid van de minister valt 
en diens beleid aanvalt, maar met het desbetreffende beleidsterrein in zijn 
hoedanigheid van ambtenaar geen enkele bemoeienis heeft, geldt voor wat 
zijn recht op vrijheid van meningsuiting betreft geen andere beperking dan 
die voor iedere andere burger geldt” en de “belemmering of complicatie 
van de goede functionering moet naar objectieve maatstaven gemeten een 
zekere ernst en bestendigheid hebben: de problemen met betrekking tot de 
functievervulling en de functionering van de openbare dienst moeten uit 
de gedragingen van de betrokkene zelf voortvloeien; zij mogen niet pri-
mair te wijten zijn aan eventuele subjectieve negatieve reacties van der-
den.”195 

                                                             
193 Stcrt. 1998, nr. 104 / p. 8.   
194 Stcrt. 1998, nr. 104 / p. 8. 
195 Stcrt. 1998, nr. 104 / p. 8 
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Mocht het zo zijn dat er sprake is van (vermeend) plichtsverzuim van de kant 
van de ambtenaar dan kunnen er op grond van art. 80 ARAR disciplinaire 
maatregelen genomen worden door het bevoegd gezag. In art. 81 lid 1 ARAR 
worden deze disciplinaire maatregelen limitatief opgesomd. Ze variëren in 
ingrijpendheid van een lichte maatregel zoals een schriftelijke berisping tot de 
zwaarste namelijk ontslag, met daartussen maatregelen als verplaatsing en voor-
al een scala aan financiële maatregelen. De diverse maatregelen kunnen ge-
combineerd en/of voorwaardelijk opgelegd worden (art. 81 lid 3). De van 
plichtsverzuim verdachte rijksambtenaar moet altijd de gelegenheid krijgen 
zich te kunnen verantwoorden (art. 82 ARAR) en kan niet gestraft worden 
voor een overtreding van art. 125a eerste lid AW dan na een advies van de 
Adviescommissie grondrechten en functie-uitoefening ambtenaren (art. 82a 
ARAR). 
 Al deze regelgeving is voor de gemiddelde rijksambtenaar natuurlijk geen 
dagelijkse kost en de overheid blijkt zich dat te realiseren, wat blijkt uit het feit 
dat de geldende regels via diverse publicaties bij de overheidsdienaren voor het 
voetlicht worden gebracht. De brochure Rechtspositie Rijksambtenaar is hiervoor 
illustratief:  

“Van ambtenaren wordt verwacht dat zij integer zijn. Integriteit staat daar-
bij voor goed ambtelijk handelen, waaronder in ieder geval het voorkomen 
van misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie 
wordt verstaan. In de rechtspositie van de ambtenaar zijn regels opgeno-
men voor integer handelen. Het gaat om regels over de geheimhoudings-
plicht, de vrijheid van meningsuiting, het aanvaarden van geschenken of 
voordelen van derden, nevenwerkzaamheden, financiële belangen en het 
zogenaamde klokkenluiden.”196  

En ook in de actuele Gedragscode Dienst Justitiële Inrichtingen197 komen deze 
zaken expliciet en uitgebreid aan de orde. Deze 'risico's van het vak' bedreigen 
wat in de betreffende gedragscode heet “de kernwaarden van DJI”, namelijk 
respect, betrouwbaarheid, openheid en professionaliteit. Deze DJI-
kernwaarden zijn weer een nadere uitwerking van wat in deze gedragscode de 
kernwaarden van Justitie worden genoemd namelijk “rechtvaardigheid en 
veiligheid in de samenleving”.198  

                                                             
196 Brochure Rechtspositie Rijksambtenaar, Ministerie van BZK: Den Haag, 2008, p. 39. 
197 DJI, Den Haag, 2010. Daarnaast bestaat er ook nog ‘De justitiecode’ (2003), een brochure 
over integriteit die gericht is aan alle personeel van het ministerie. 
198 Ib., p. 5-6. Overigens wordt de onderlinge verhouding tussen die kernwaarden niet 
nader uitgewerkt. Zo lijkt er toch zeker sprake van een spanning tussen de waarden 
betrouwbaarheid en openheid, en ook de waarden rechtvaardigheid en veiligheid kunnen 
op zeer gespannen voet met elkaar staan. 
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Opvallend is dat de huidige gedragscode (verschenen in 2010) al acht jaar na 
de vorige verschijnt en op een aantal punten aanmerkelijk verschilt met zijn 
voorganger.199 Zo is niet alleen het rustgevende groen van de vorige brochure 
ingewisseld voor alarmerend felrood, maar is ook het respectvolle 'u' gewijzigd 
in amicaal getutoyeer. Naast deze secundaire -maar veelzeggende?- verschillen 
is vooral de toonzetting van de huidige gedragscode anders. Dat is af te lezen 
aan de volgorde van de beroepsrisico's, die ingrijpend is veranderd. Kwam 
bijvoorbeeld de omgang met vertrouwelijke informatie en de vrijheid van 
meningsuiting in de vorige gedragscode pas vrij laat aan bod, de huidige code 
opent ermee. Daarnaast acht de huidige gedragscode het nodig om te eindigen 
met de presentatie van een lijst met wetsartikelen, die de ambtenaar wijzen op 
zijn plichten dan wel welke sancties hij kan verwachten wanneer hij in de fout 
gaat. Een lijst die in de vorige brochure gewoonweg volkomen ontbrak. Ver-
der is opvallend dat de kernwaarden betrouwbaarheid en professionaliteit di-
rect en expliciet gekoppeld worden aan het naleven van de regels, en dat de 
kernwaarde openheid alleen relevant lijkt in de contacten met de eigen colle-
ga's. Kortom, de toon en inzet van de huidige gedragscode duiden op een 
klimaat dat strenger en defensiever is vergeleken met dat in de vorige. Op zich 
niet verwonderlijk wanneer bedacht wordt dat sinds de publicatie in 2002 van 
de vorige gedragscode het politieke en maatschappelijke klimaat waarin het 
MVenJ en DJI functioneren drastisch is veranderd.  
 
We lijken met al deze arbeidsrechtelijk getinte, nationale regelgeving betref-
fende goed (rijks)ambtenaarschap als deel van de opdracht van de justitiepastor 
misschien wat verwijderd geraakt van de kwestie betreffende humaniteit in 
detentie. Het tegendeel is echter het geval. Want  

“[A]mbtenaren dienen zich te realiseren dat zij functioneren binnen de 
context van de democratische controle. Zij zijn een instrument om de mi-
nister zijn politieke verantwoordelijkheid te kunnen laten dragen. Tegelij-
kertijd moeten zij ook handelen binnen de context van de rechtsstaat, dus 
met inachtneming van wet- en regelgeving en van de beginselen van be-
hoorlijk bestuur, van rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en zorgvuldigheid. 
Ook de politiek heeft zich aan de regels van het recht en de rechtsstaat te 
houden.”200  

                                                             
199 Integriteit gedragsprotocol, Den Haag: DJI, 2002, herz. uitgave. 

200 R. Visser, ‘Het ministeriële dilemma’, in: J. van den Berg, E. Verhulp, R. Visser (red.), 
“Zoals het een goed ambtenaar betaamt”, Den Haag: Ien Dales Leerstoel, 2010,  p. 17-26, hier 
p.  19 
<http://www.dalesleerstoel.nl/downloads/Actualiteiten/Liber_Amicorum.pdf> (d.d. 25-
11-2010). 

http://www.dalesleerstoel.nl/downloads/Actualiteiten/Liber_Amicorum.pdf
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Dus op grond van de rechtsstatelijke uitgangspunten en het feit dat de ambte-
naar uitvoerder is van overheidsbeleid, en in die hoedanigheid ook de over-
heid vertegenwoordigt, is de justitiepastor als rijksambtenaar, net als de Neder-
landse overheid dus, gehouden aan de totale wetgeving.201 Dit betekent dat 
naast de Nederlandse wetgeving ook de internationale wetgeving waarbij de 
Nederlandse overheid partij is, relevant is voor de rijksambtenaar. Vooral deze 
internationale wet- en regelgeving wordt nog wel eens over het hoofd gezien, 
vanwege onbekendheid ermee op de werkvloer of vanwege het feit dat de 
internationale wetgeving vaak slechts indirecte invloed heeft op de praktijk 
van detentie. Maar omdat, zoals we gezien hebben, de Nederlandse overheid 
in haar handelen begrensd wordt door de rechtsstatelijke uitgangspunten en de 
voor haar geldende, internationale wetgeving, geldt dat ook voor hen die als 
persoon optreden namens of in opdracht van die overheid. Juist in het doen en 
laten van haar ambtenaren treedt de overheid immers handelend op. Voor de 
menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie is dat in zoverre van 
belang omdat daarmee, naast de nationale wetgeving, ook de diverse internati-
onale mensenrechtenverdragen, waar Nederland partij bij is202, van betekenis 
zijn.203  
 Van belang voor het onderhavige onderzoek zijn hier dan met name het 
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM),  het Europees Ver-
drag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behan-
deling of Bestraffing (ECPT)204 en de European Prison Rules (EPR). Deze do-
cumenten zijn van betekenis voor en hebben invloed op het Nederlandse 
detentieklimaat, alhoewel deze documenten ieder een totaal eigen invalshoek 
hebben, zoals  in Hoofdstuk 4 zal blijken.  
                                                             
201 Behulpzaam voor het optreden van de overheid(sambtenaar) richting de burger zijn ook 
de vereisten van behoorlijkheid zoals die geformuleerd zijn door de Nationale Ombudsman 
in de Behoorlijkheidswijzer <http://www.ombudsman.nl/pdf/Behoorlijkheidswijzer.pdf>. 
202 Zie: <http://www.minbuza.nl/verdragen/nl/home> voor de actuele lijst. 
203 Als sprekend voorbeeld zij hier enkel verwezen naar een veroordeling van Nederland 
o.g.v. art. 3  EVRM (EHRM 4 februari 2003, Lorsé e.a. tegen Nederland (klachtnummer 
52750/99), waarin het ging om een aspect van het detentieregime in de EBI te Vught, en 
naar een zaak waar Nederland zelf weliswaar niet bij was betrokken, maar waar het ging om 
gedrag van ambtenaren (EHRM 15 november 2001, Iwańczuk tegen Polen (Klachtnum-
mer 25196/94), waarin een voorlopig gehechte gedetineerde zich helemaal moest uitkleden 
gepaard gaande met verbaal geweld door het gevangenispersoneel en bespotting van de 
blote betrokkene.  
Zie ook C. Kelk, ‘Mensenrechten in de gevangenis: op het scherp van de snede’, in: Via 
Straatsburg., P. Duyx en P. van Zeben (Red.), Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2004, p. 
269-285. 
204 We gebruiken hierna de gangbare Engelse afkorting van: European Convention for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 

http://www.ombudsman.nl/pdf/Behoorlijkheidswijzer.pdf
http://www.minbuza.nl/verdragen/nl/home
http://www.cpt.coe.int/en/documents/ecpt.htm
http://www.cpt.coe.int/en/documents/ecpt.htm
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2.4.2.3 Samenvatting 
Samenvattend kan men concluderen dat de nationale wet- en regelgeving erop 
gericht is dat de ambtenaar als integer en bekwaam dienaar het beleid van de 
overheid uitvoert, waarbij vooral bij (vermoede) misstanden schade aan de 
overheidsdienst voorkomen moet worden door de dienst de mogelijkheid te 
bieden de situatie te onderzoeken dan wel te herstellen. De overheid staat 
immers ten dienste van het algemeen belang en dat veronderstelt dat ze be-
trouwbaar met haar bevoegdheden en terughoudend en vertrouwelijk met 
gegevens heeft om te gaan. Van de overheidsdienaar vergt dit vervolgens een 
zekere mate van loyaliteit en terughoudendheid. Dat wil zeggen dat de amb-
tenaar zich dient te onthouden van uitingen in woord en daad die een goede 
werkvervulling door de ambtenaar dan wel het goede functioneren van de 
overheid aantasten. Janssen en Verhoeven vertalen dit naar de bejegening door 
de ambtenaar en stellen in dit verband:  

“De juiste bejegening is een vorm van respect voor de waardigheid van 
anderen. De ambtenaar zal in zijn feitelijk handelen de psychische en li-
chamelijke integriteit van anderen, zowel collega’s als burgers, dienen te 
respecteren. Daarnaast zal de ambtenaar in zijn taakuitoefening respect 
hebben voor de eigenheid van anderen. Hierbij kan onder meer gedacht 
worden aan respect voor godsdienst of levensovertuiging, politieke gezind-
heid, ras, geslacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid en burgerlijke 
staat. (…) Een honende opmerking omtrent iemands eigenheid, kan de 
burger ieder vertrouwen in de overheid doen verliezen. De overheid is er 
voor alle burgers en dient iedere burger onpartijdig en onbevooroordeeld 
te behandelen.”205 

Tegelijkertijd weten in de Nederlandse democratische rechtsstaat zowel de 
overheid als de rijksambtenaar zich gehouden aan de wet. Dit betekent in 
concreto ten aanzien van de menselijke waardigheid en humaniteit tijdens de-
tentie dat zowel de overheid als ook de justitiepastor gehouden zijn aan de 
Nederlandse wetgeving dienaangaande, met inbegrip van de regelgeving in 
internationale verdragen, waaraan de Nederlandse overheid zich gebonden 
heeft, en de daaruit voortvloeiende jurisprudentie.  
 
 2.5 Afsluitende opmerkingen  

 
In dit hoofdstuk is allereerst vanuit maatschappelijk en inrichtingsperspectief 
gekeken naar het huidige detentieklimaat, waarin de justitiepastor in Neder-

                                                             
205 W. Janssen/A. Verhoeven, Rechten en plichten van de ambtenaar, Antwerpen-Apeldoorn: 
Maklu, 2008, p. 70-71. 
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land werkt. We hebben daarbij geconstateerd dat dit een voortdurend balance-
ren is in het maatschappelijke spanningsveld van veiligheid en vrijheid en het 
institutionele spanningsveld van totaliteit en humaniteit.  
 Vervolgens is gekeken hoe de twee opdrachtgevers, kerk en staat, zichzelf 
verstaan en hoe ze zich tot elkaar verhouden, waarna aangegeven is welke 
formele opdracht en daaraan verbonden verwachtingen en eisen de twee op-
drachtgevers aan de justitiepastor stellen. Kerk en staat blijken als opdrachtge-
vers van de justitiepastor met elkaar de principiële afspraak gemaakt te hebben 
dat de staat verantwoordelijk is voor de facilitering van het werk van de justi-
tiepastor en dat de kerk verantwoordelijk is voor de inhoud ervan. Deze for-
mele scheiding heeft geleid tot een duale en paritaire aansturing. Die scheiding 
is in theorie en op papier duidelijk te maken, hoewel er situaties van overlap 
mogelijk blijken te zijn. Beide opdrachtgevers verwachten dat de justitiepastor 
ijverig en vooral loyaal aan de specifieke opdrachtgever zijn taak vervult.  
 Wat betreft menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie blijkt dat 
beide opdrachtgevers, onafhankelijk van elkaar, een verantwoordelijkheid 
hebben en nemen. De basis voor die verantwoordelijkheid ten aanzien van 
menselijke waardigheid en humaniteit in detentie, die door de beide op-
drachtgevers gedeeld wordt, wordt gevonden in de internationaal verankerde 
mensenrechten.  
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Hoofdstuk 3 
Menselijke waardigheid in filosofisch en theologisch per-
spectief 
 
 
 
3.1 Inleiding 
 
In het chassidische verhaal, waar Hoofdstuk 2 over de opdracht van de justi-
tiepastor mee opende, was sprake van een bewaker. Deze bewaakte de bezit-
tingen van de dorpsbewoners. We weten op grond van het in het vorige 
hoofdstuk gestelde, dat de justitiepastor een opdracht heeft als het gaat om 
menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie. We concludeerden in 
Hoofdstuk 2 ook dat de basis voor het bewaken van de menselijke waardig-
heid en humaniteit tijdens detentie voor beide opdrachtgevers verankerd ligt 
in de rechten van de mens. Maar wat dient daaronder te worden verstaan? 
Wat moet de justitiepastor nu eigenlijk bewaken als hij in opdracht van de 
zendende instantie en de overheid de humaniteit bewaakt? Humaniteit - in de 
betekenis van menselijkheid, menslievendheid en welwillendheid - omvat 
gedrag en attitude die voortvloeien uit de idee van menselijke waardigheid die 
er aan ten grondslag ligt. Humaniteit en menselijke waardigheid zijn dus wel 
gerelateerde begrippen maar niet identieke. Wat iemand menswaardig acht 
heeft invloed op iemands houding en gedrag, en is in het verlengde daarvan 
van invloed op de vraag of er sprake is van humaniteit. Dit betekent dat de 
idee van de waardigheid van de mens verondersteld wordt en dus voorafgaat 
aan de vraag of iemands houding en gedrag humaan is, de humaniteit bewaakt 
of bevordert, dan wel juist belemmert of zelfs aantast. Wat humaan en huma-
niteit is, is dus afhankelijk van wat men verstaat onder menselijke waardigheid. 
Wat menselijke waardigheid omvat is des te belangrijker nu juist het begrip 
menselijke waardigheid ook de basis vormt van de mensenrechten.206 Gaat het 
bij humane detentie enkel om materiële omstandigheden van detentie of over 
meer? En zo ja, wat is dat meer dan? En betekent het begrip menselijke waar-
digheid in de juridische context van de overheid hetzelfde als in de theolo-

                                                             
206 P. Tiedemann, Menschenwürde als Rechtsbegriff. Eine philosophische Klärung, Berlin: BWV, 
2007, p. 28-30; D. Sulmasy, ‘Human Dignity and Human Worth’, in: J. Malpas/N. Lickiss 
(Eds), Perspectives on Human Dignity. A Conversation, Dordrecht: Springer, 2007, p. 9-18, 
hier p. 9-12; H.-J. Sander, Macht in der Ohnmacht. Eine Theologie der Menschenrechte, 
Freiburg: Herder, 1999, p. 8. 
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gische context van de zendende instantie? Deze vragen zijn des te relevanter 
nu het begrip menselijke waardigheid vanwege veelvuldig gebruik en meer-
voudige betekenis zowel complex als abstract lijkt, met als mogelijk gevolg dat 
de concreetheid en zeggingskracht van het begrip afneemt207, en waarbij ver-
der te bedenken is dat het begrip ook vanwege zijn geschiedenis verder reikt 
dan wat positiefrechtelijk vastligt in wetgeving.  

Illustratief voor de complexiteit van het begrip is een kwestie als het 
dwergwerpen. Begeleid door de klanken van Randy Newmans liedje 'Short 
People' kan op het internet in een zogenaamde spellentuin oneindig aan 
dwergwerpen gedaan worden.208 In dit spel gaat het erom dat de speler pro-
beert via een breed grijnzende krachtpatser een net zo breed grijnzende dwerg 
in een pot te gooien. Met een simpele druk op het toetsenbord kan men de 
dwerg lanceren. Vervolgens suist de dwerg met een enthousiaste joehoeee-
kreet door de lucht om meestal in het niets – een gesuggereerde kloof buiten 
beeld – te storten. Als de dwerg echter succesvol in de pot is gegooid, levert 
dat de speler een punt op. Wie denkt dat deze bezigheid alleen in de virtuele 
wereld wordt bedreven heeft het mis. Want dwergwerpen blijkt her en der 
ook bekend als kermis- en jaarmarktattractie.209 Deze attractie leidde in het 

                                                             
207 Het begrip is in zekere zin – net als het begrip waarheid – een sociaal construct en 
daarmee voortdurend aan verandering blootgesteld. Zie daarover ten aanzien van 
waar(dig)heid C. Rohde (Het vertoog van waardigheid. Een cultuur-sociologische studie naar het 
dierbare en verhevene in de westerse beschaving, Amsterdam: Amsterdam University Press, 1997, 
p. 13): Waardigheid zetelt in normen, waarden, idealen en beïnvloedt onze identiteit en 
handelen op een manier die te omschrijven is als een ‘sociaal feit’. Tegelijk functioneert ze 
in een symbolisch universum: ze is niet direct en eenduidig zichtbaar of aanwijsbaar, ze 
moet afgeleid worden, want ze is een fictie. Waardigheid is daarmee ook nooit ‘af’, maar 
voortdurend in verandering, en daarmee tegelijk maakbaar en vernietigbaar. Zie ook J. 
Reiter, ‘Menschenwürde als Maßstab’ in: Aus Politik und Zeitgeschichte, B23-24/2004, p. 6-
13, hier p. 12-13, N. Lickiss ziet menswaardigheid als een proces ingebed in het leven zelf 
(‘On Human Dignity: Fragments of an Exploration’, in: J. Malpas/N. Lickiss (eds), 
Perspectives on Human Dignity. A Conversation, Dordrecht: Springer, 2007, p. 27-41, hier p. 
35); D. Shultziner koppelt het aan wereldbeelden die divers zijn. (‘Human Dignity and 
Meanings’ in: J. Malpas/N. Lickiss (eds), Perspectives on Human Dignity. A Conversation, 
Dordrecht: Springer, 2007, p. 73-92, hier p. 74-78. E. Benda stelt dat de inhoud van 
menswaardigheid wordt bepaald door plaats, tijd en kennis (‘Die Würde des Menschen is 
unantastbar’, in: E-J. Lampe (Hrsg.), Beiträge zur Rechtsanthropologie, Stutgart: Steiner, 1985, 
p. 23-33, hier p. 26-27). 
208 <http://spellentuin.nl/spellen.php/Dwerg-gooien.html>. (Geraadpleegd 21 juni 2010) 
209 Op Youtube kan men zien hoe dit dwergwerpen in werkelijkheid er uit ziet. Zo is op 
een filmpje te zien hoe een dwerg in een massa mensen wordt gegooid, waarna de massa 
hem vervolgens crowd-surfend terugduwt naar het podium voor een nieuwe worp. Dit alles 

 

http://spellentuin.nl/spellen.php/Dwerg-gooien.html
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begin van de jaren negentig van de vorige eeuw in Frankrijk tot een juridische 
strijd. De dwerg Manuel Wackenstein zag zijn broodwinning namelijk aange-
tast door een gemeentelijk verbod op het dwergwerpen. Wackenstein liet zich 
als dwerg bij festiviteiten inhuren om – weliswaar goed ingepakt – gelanceerd 
te worden. Deze activiteit werd op een gegeven moment met een beroep op 
de menselijke waardigheid verboden door een burgemeester. Wackenstein zag 
dit niet alleen als broodroof, maar ook als een onacceptabele (over-
heids)inmenging in zijn vrije wil en daarmee als een aantasting van zijn mense-
lijke waardigheid. Het conflict bestond dus in wezen uit de vraag of dit 
dwergwerpen vernederend en dus mensonwaardig is of dat er niets aan de 
hand is als door alle betrokkenen uit vrije wil aan het dwergwerpen wordt 
deelgenomen en dus de vrije wil van allen wordt gerespecteerd. Wackenstein 
haalde in het conflict bakzeil: met een beroep op de publieke orde en de men-
selijke waardigheid werd Wackenstein in het ongelijk gesteld.210  Maar zowel 
de voorstanders als tegenstanders van het dwergwerpen beriepen zich in het 
conflict bij hun argumentatie dus op de menselijke waardigheid. Het voor-
beeld maakt in het kort helder en inzichtelijk hoe ingewikkeld het begrip 
menselijke waardigheid blijkbaar is.  
 
In dit en het volgende hoofdstuk wil ik een theoretisch kader bieden voor het 
begrip menselijke waardigheid en het verstaan ervan in de filosofisch-
theologische en juridische context van de justitiepastor. We hebben dit kader 
nodig om in ons onderzoek beter te kunnen bepalen waar de mogelijke pro-
blemen en fricties liggen met betrekking tot de taak van de justitiepastor ten 
                                                             
begeleid onder luid gejoel en geschreeuw van de massa. Ook staan hier verwijzingen naar 
andere sites met dwergwerpen.  <http://www.youtube.com/watch?v=NZ2KvpnMkIc > 
(Geraadpleegd d.d. 21 juni 2010). 
<http://www.youtube.com/watch?v=tbr8qNMgCR4&feature=related >    
210 EHRM 16 juli 1996, zaak 29961/96 en VN mensenrechtencomité 26 juli 2002 zaak 
854/1999. Zie: http://www.rtdh.eu/pdf/20031024.pdf (Geraadpleegd d.d. 21 juni 2010). 
Zie ook B. van Beers, Persoon en lichaam in het recht. Menselijke waardigheid en zelfbeschikking 
in het tijdperk van de medische biotechnologie, Den Haag: Boom, 2009, p. 164-166. 
J. Müller constateert mede n.a.v. deze zaak dat door de mensenrechten de menselijke waar-
digheid weliswaar gekoppeld is aan het individu als drager van rechten, maar dat ook de 
menselijke waardigheid van de mensheid sec blijkbaar aangetast kan worden, iets dat ook in 
juridische zaken bevestigd is. J. Müller, ‘Ein Phantombild der Menschenwürde: Be-
gründungstheoretische Überlegungen zum Zusammenhang von Menschenrechte und 
Menschenwürde’, in: G. Brudermüller & K. Seelmann (Hrsg.), Menschenwürde. Begründung, 
Konturen, Geschichte, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008, p. 117-147. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=NZ2KvpnMkIc
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aanzien van de bewaking van menselijke waardigheid en humaniteit tijdens 
detentie. 

Terwijl in Hoofdstuk 4 gepresenteerd wordt welke plaats en rol menselijke 
waardigheid binnen het huidige Nederlandse – door internationale verdragen 
meebepaalde – detentierecht heeft, biedt dit hoofdstuk een schets van het 
filosofische en (rooms-katholieke) theologische verstaan van het begrip mense-
lijke waardigheid. Het hoofdstuk begint met wat genoemd kan worden een 
filosofische schets van hoe door hedendaagse filosofen vanuit verschillende 
invalshoeken gedacht is over het begrip menselijke waardigheid (3.2). Een 
schets omdat de weergave van filosofische reflecties op de menselijke waardig-
heid natuurlijk beperkt is. De reden daarvoor is vooral een praktische: de lite-
ratuur betreffende menselijke waardigheid heeft inmiddels een dermate om-
vang aangenomen dat een totaal overzicht geven niet meer mogelijk is. Een 
dergelijke diepgaande en diepgravende overzichtsstudie valt bovendien buiten 
het doel en de opzet van dit onderzoek. Dit deel van het hoofdstuk is daarom 
gebaseerd op recente filosofische overzichtsliteratuur met betrekking tot het 
begrip menselijke waardigheid. Verder is er ook een inhoudelijke beperking 
gehanteerd ten aanzien van de literatuur. In ons onderzoek is namelijk niet 
meegenomen de (inmiddels ook zeer uitgebreide) literatuur aangaande de 
discussies over menselijke waardigheid, die gerelateerd zijn aan bio-ethische en 
medisch-ethische vragen betreffende het begin en het einde van het menselijke 
leven. Deze filosofische schets wordt afgesloten met samenvattende slotopmer-
kingen (3.3).  

Het tweede deel van dit hoofdstuk sluit op het filosofische deel aan en 
biedt een kernachtige, maar daardoor ook algemene schets van de leer van de 
r.-k. kerk met betrekking tot de menselijke waardigheid (3.4). Deze schets is 
gebaseerd op de encycliek Pacem in Terris (3.4.1) en de pastorale constitutie 
Gaudium et Spes (3.4.2) evenals de Katechismus van de Katholieke Kerk (3.4.3) 
en de het Compendium van de Sociale Leer (3.4.4). De reden voor deze theo-
logische schets is gelegen in het feit dat ons onderzoek zich richt op de r.-k. 
justitiepastor en zijn taak met betrekking tot menselijke waardigheid en huma-
niteit in detentie. Het is daarom van belang kennis te nemen van wat de r.-k. 
kerk als opdrachtgever van de r.-k. justitiepastor verstaat onder menselijke 
waardigheid. Vanwege de van oudsher grote verstrengeling tussen filosofie en 
theologie wordt de schets van de menselijke waardigheid vanuit deze twee 
disciplines in een en hetzelfde hoofdstuk gepresenteerd. 3.5 bevat samenvat-
tende slotopmerkingen ten aanzien van menselijke waardigheid in het perspec-
tief van de r.-k. kerk. 
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3.2 Menselijke waardigheid als filosofisch begrip 
 
Zoals boven al opgemerkt is menselijke waardigheid een complex en meer-
duidig begrip dat een lange geschiedenis in de filosofie kent. Het valt echter 
niet binnen de focus van dit onderzoek een uitgebreide historische weergave 
van het denken over het begrip te bieden.211 Desondanks valt er niet aan te 
ontkomen om te putten uit dat rijke verleden, juist omdat het begrip immers 
niet pas zijn intrede doet met de Universele Verklaring van de Rechten van de 
Mens na de Tweede Wereldoorlog. Gesteld kan wel worden dat het begrip 
door de verschrikkingen van die oorlog meer aandacht en betekenis heeft 
gekregen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat vooral in het naoorlogse 
Duitsland zowel in de breedte als in de diepte veel en uitgebreid aandacht is 
besteed aan het nadenken, spreken en schrijven over menselijke waardigheid. 
Dit deel steunt dan ook vooral op de inzichten van twee Duitse filosofen, 
Wildfeuer en Tiedemann, zoals zij die onafhankelijk van elkaar in een uitge-
breide, relatief recente publicatie over menselijke waardigheid hebben neerge-
legd. Vervolgens is er aandacht voor de Israëlische filosoof Margalit, die in zijn 
boek De fatsoenlijke samenleving voor een benadering van menselijke waardig-
heid kiest vanuit het perspectief van de vernedering, en voor de Belgische 
filosoof De Dijn, die vanwege de diverse filosofische perspectieven op het 
begrip juist kiest voor een praktische benadering van het verstaan van het be-
grip.  

Vanwege het veelvuldig gebruik van het begrip stellen sommigen dat het 
begrip aan inhoud en betekenis verloren heeft - of in elk geval dat gevaar 
loopt - en inmiddels gezien wordt als een ‘Leerformel’212, een lege huls.213 Wie 

                                                             
211 Zie daarvoor P. Tiedemann, Menschenwürde als Rechtsbegriff. Eine philosophische Klärung, 
Berlin: BWV, 2007, p. 109-172 en  A. Wildfeuer, 'Menschenwürde – Leerformel  oder 
unverzichtbarer Gedanke’, in: M. Nicht/A. Wildfeuer (Hg), Person - Menschenwürde - 
Menschenrechte im Disput, Berlin/München: Lit-Verlag, 2002, p. 37-71. M. Lewis, ‘A Brief 
History of Human Dignity. Idea and Application’, in: J. Malpas/N. Lickiss (Eds), Perspectives 
on Human Dignity. A Conversation, Dordrecht: Springer, 2007, p. 93-105; C. Ruiz Miguel, 
‘Human Dignity: History of an Idea’, in: Jarhrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, Neue 
Folge Vol. 50 (2002), Tübingen, p. 281- 300; K. Schüttauf, ‘Menschenwürde – Zur 
Struktur und Geschichte des Begriffs’, in: G. Brudermüller & K. Seelmann (Hrsg.), 
Menschenwürde. Begründung, Konturen, Geschichte, Würzburg: Königshausen & Neumann, 
2008, p. 25-41. P. Cliteur en R. van Wissen (Red.), ‘De menselijke waardigheid als 
grondslag voor mensenrechten’, in: De rechten van de mens: liberale beschouwingen, Den Haag: 
Teldersstichting, 1998, p. 25-42. 
212 I. Bocken, ‘De kwetsbare waardigheid van de mens. Een inleiding’, in: Het is een mens! 
Verkenningen over menselijke waardigheid, S. Waanders (red.), Vught: Radboudstichting, 2007, 
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het Nederlands woordenboek van Van Dale openslaat bij het lemma ‘waardig-
heid’ vindt daar dat het gaat om 1- een hoedanigheid die achting, eerbied 
verdient of 2- een ambt waaraan eer en aanzien verbonden zijn.214 Deze bete-
kenissen komen overeen met de oorspronkelijke betekenis van het Latijnse 
begrip ‘dignitas’215 in de antieke Romeinse samenleving. ‘Dignitas’ was daar 
voorbehouden aan de Romeinse aristocratie. Wildfeuer maakt in zijn uitvoerig 
artikel Menschenwürde – Leerformel oder unverzichtbarer Gedanke een belangrijk 
onderscheid met betrekking tot het begrip door genuanceerd te analyseren hoe 
het begrip waardigheid in onze taal wordt gebruikt.216 Hij stelt allereerst dat 
het bij waardigheid gaat om het toekennen van waarde. Op grond van deze 
waarde is er reden voor respect en eerbied. Wildfeuer constateert vervolgens 
dat er twee soorten van waarde toekennen bestaan namelijk 1- contingente 
dan wel voorwaardelijke toekenning op grond van bijvoorbeeld een estheti-
sche, sociale, expressieve of representatieve waarde en 2- inherente toeken-

                                                             
p. 11-20, hier p. 16-17; D. Birnbacher, Mehrdeutigkeiten im Begriff der Menschenwürde, 
<www.gkpn.de/singer2.htm> en  A. Wildfeuer, , in: M. Nicht/A. Wildfeuer (Hg), Person 
– Menschenwürde – Menschenrechte im Disput, Berlin/München: Lit-Verlag, 2002, p. 19-116. 
Wildfeuer komt zelfs tot een lijst van 10 bezwaren tegen het begrip zoals semantische 
meerduidigheid (want het begrip wordt concreet gebruikt voor het individu en abstract 
voor het leven van of voor de soort mens); gebruik in verschillende contexten zoals 
politiek, recht, antropologie; het begrip kent een meervoud aan deels concurrerende, deels 
zelfs elkaar uitsluitende motiveringsgronden; de gedachte dat het begrip afhankelijk is van 
wisselende, heersende antropologische of metafysische opvattingen; het probleem van 
geldigheid en afkomst van het begrip dat filosofisch-historisch bepaald is en de onhelderheid 
en zelfs inconsistentie van normatieve implicaties en gevolgen van het begrip. Zie p. 23-30. 
213 Met name voor juristen lijkt de term een moeilijke, zolang niet daadwerkelijk 
gerelateerd aan gecodificeerde rechten. Tiedemann, o.c., p. 109-111. J. Davis, ‘Doing Jus-
tice to Dignity in the Criminal Law’, in: J. Malpas/N. Lickiss (Eds), Perspectives on Human 
Dignity. A Conversation, Dordrecht: Springer, 2007, p. 169-182, hier p. 177. Een 
Nederlandse hoogleraar detentierecht liet zich bijvoorbeeld tijdens een brainstormsessie 
betreffende humane bejegening in detentie ontvallen: “Met menselijke waardigheid als 
begrip kan ik niets. Daar krijg ik geen warm gevoel bij.” 
214 De derde scheikundige betekenis (valentie) is hier irrelevant en laten we daarom buiten 
beschouwing. 
215 Het Latijnse begrip ‘dignitas’, dat nog te herkennen is in het huidige Engelse ‘dignity’ en 
Franse ‘dignité’, is in het Nederlands vertaald als ‘waardigheid’. P. Tiedemann, p. 113. Voor 
de ethymologische geschiedenis zie C. Ruiz Miguel, ‘Human Dignity: History of an Idea’, 
in: Jarhrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, Neue Folge Vol. 50 (2002), Tübingen,  p. 
281- 300. 
216 A. Wildfeuer, ‘Menschenwürde – Leerformel oder unverzichtbarer Gedanke’, in: M. 
Nicht/A. Wildfeuer (Hg), Person - Menschenwürde - Menschenrechte im Disput, 
Berlin/München: Lit-Verlag, 2002, p. 31-35. 

http://www.gkpn.de/singer2.htm
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ning.217 Ongeacht de waarde waarop ze is gebaseerd is bij contingente waar-
digheid de waardigheid ongelijk verdeeld en transitorisch, dat wil zeggen te 
verwerven/verliezen. Contingente waardigheid is dus altijd gradueel, vergelij-
kend en relatief, want gerelateerd aan een ander met meer of minder waardig-
heid. Bij inherente waardigheid is dat niet het geval. Die is egalitair en univer-
seel, permanent aanwezig en is een superlatief die niet te overtreffen of te 
verzwakken is. Wildfeuer constateert dat in de filosofiegeschiedenis drie erva-
ringsonafhankelijke motiveringen voor inherente waardigheid zijn terug te 
vinden: 

a- De theocentrische, waar de menselijke waardigheid gerelateerd wordt 
aan God; 

b- de logocentrisch-natuurrechtelijke waar de menselijke waardigheid 
gerelateerd wordt aan het bezit van verstand en 

c- de antropocentrische waar de waardigheid wordt gerelateerd aan vrij-
heid en autonomie van de mens. 

Deze indeling op basis van de filosofiegeschiedenis van Wildfeuer komt in 
wezen overeen met die van de jurist/filosoof Tiedemann, die in zijn uitge-
breide studie Menschenwürde als Rechtsbegriff. Eine philosophische Klärung218 echter 
tot een tweetal motiveringen van de inherente waardigheid komt. Tiedemann 
voegt de theocentrische en logocentrisch-natuurrechtelijke motivering in zijn 
studie samen. Deze samenvoeging is mijns inziens vanwege twee redenen ook 
gerechtvaardigd. Allereerst vanwege het feit dat in de geschiedenis de theocen-
trische en logocentrisch-natuurrechtelijke motivering onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn geraakt, zoals ook Wildfeuer in zijn artikel al aangeeft.219 Ten 
tweede is deze samenvoeging gerechtvaardigd omdat de indeling van Tiede-
mann gebaseerd is op een andere invalshoek, die een toegevoegde waarde 

                                                             
217 Naast de begrippen ‘contingent’ en ‘inherent’ gebruikt Wildfeuer de begrippen 
‘concreet’ (individu) en ‘abstract’ (menselijke soort). (Zie voetnoot 2 hs. 4). Baertschi maakt 
een onderscheid tussen ‘persoonlijk’ en ‘onpersoonlijk’. Persoonlijke waardigheid relateert 
hij aan het begrip zelfbeeld en de onpersoonlijke aan het begrip mensbeeld. De persoonlijke 
waardigheid kan men verliezen, de onpersoonlijke niet. De onpersoonlijke waardigheid 
staat los van de daden en de morele beoordeling van een mens. De morele beoordeling is 
wel bij de persoonlijke waardigheid op zijn plaats. B. Baertschi, ‘La dignité de l’homme et 
l’intégrité de la personne. Quelques précisions conceptuelles’, in K. Seelmann (Hrsg.), 
Menschenwürde als Rechtsbegriff, Stuttgart: Steiner Verlag, 2004, p. 13-23, hier p. 14-15. 
218 P. Tiedemann, Menschenwürde als Rechtsbegriff. Eine philosophische Klärung, Berlin: BWV, 
2007. 
219 A. Wildfeuer, ‘Menschenwürde – Leerformel oder unverzichtbarer Gedanke’, in: M. 
Nicht/A. Wildfeuer (Hg), Person - Menschenwürde - Menschenrechte im Disput, 
Berlin/München: Lit-Verlag, 2002, p. 39-45. 
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heeft. Tiedemann maakt namelijk onderscheid220 in 1- heteronome en 2- 
autonome concepten van menselijke waardigheid.221  
Ad 1- Een heteronoom concept is gebaseerd op de keuze van wat moreel 
gezien een goed leven is. Het gaat dan om concepten van menselijke waardig-
heid waarbij als referentiepunt geldt een hogere norm of autoriteit, die buiten 
de mens gelegen is. Deze concepten beschermen de vrije wil van de mens 
alleen als dit een vrije wil ten goede is, dat wil zeggen conform de hogere 
norm of autoriteit. De wil ten kwade is de mens onwaardig en verdient dus 
geen respect. De menselijke waardigheid is in deze concepten geen legitimatie 
voor de menselijke vrijheid, maar stelt juist grenzen aan die vrijheid. In concreto 
betekent dit bijvoorbeeld dat deze concepten ook beschermen tegen vrijwillig 
gekozen zelfvernedering van een individu.  
Ad 2- Een autonoom concept daarentegen baseert zich op de vaardigheid van 
de mens tot zelfbeschikking (de wilsvrijheid), ongeacht of die zelfbeschikking 
ten goede of ten kwade is gericht. Hier is de dragende gedachte dat de mens 
vrij is om zijn leven invulling te geven en dus ook zijn leven kan veranderen. 
Het gaat in deze concepten niet om de handelingsvrijheid zelf, maar om de 
vrijheid die voorwaarde tot zelfverwerkelijking van de mens is. Het is vol-
doende als de mens in kwestie op zijn situatie kan reflecteren. Vernederend is 
in een dergelijk autonoom concept een situatie waarin een mens niet over 
zichzelf kan beschikken en zichzelf niet kan verwerkelijken.222  

De toegevoegde waarde van Tiedemanns indeling is niet alleen gelegen in 
het onderscheid dat zijn indeling maakt tussen enerzijds een concept van men-
selijke waardigheid gebaseerd op een als waar aangenomen, extern referentie-

                                                             
220 Hij maakt daarnaast in zijn studie een onderscheid tussen klassieke en niet-klassieke 
concepten. De niet-klassieke concepten verwerpen iedere niet strikt-juridische invulling 
van het begrip en zijn ontwikkeld sinds menselijke waardigheid als positiefrechtelijk begrip 
haar intrede heeft gedaan, d.w.z. na de Tweede Wereldoorlog. Tiedemann verwerpt de 
niet-klassieke concepten als onbruikbaar, omdat deze niet-klassieke concepten buiten-
juridische begrippen verwerpen en daarmee de begripsgeschiedenis van het begrip menselij-
ke waardigheid buiten de deur zetten. Bovendien zijn deze niet-klassieke concepten voor 
de juristerij van weinig praktisch nut gebleken (Tiedemann, p. 72-84). De klassieke con-
cepten van menselijke waardigheid maken echter juist wel gebruik van een niet strict-
juridische begripsinvulling, namelijk de filosofische, en zijn van veel oudere datum. Vandaar 
dat hier, in navolging op Tiedemann, de focus op deze klassieke concepten ligt. 
221 Tiedemann geeft in zijn studie een historisch overzicht van het begrip menselijke 
waardigheid op basis van deze indeling (Tiedemann, p. 109-172). Tiedemann maakt 
overigens duidelijk dat ook het socialisme en communisme heteronoom van karakter zijn, 
alhoewel ze als antropocentrisch te zien zijn.   
222 Tiedemann, o.c., p. 84-97. 



  HOOFDSTUK 3 

83 

punt buiten de mens en anderzijds menselijke waardigheid gebaseerd op vrij-
heid en autonomie van de mens -men zou ook kunnen spreken van menselij-
ke waardigheid gebaseerd op een buiten de mens gelegen normatieve waar-
heid tegenover menselijke waardigheid gebaseerd op de menselijke autonomie 
en vrijheid-, maar meer nog in het feit dat zijn onderscheid de consequenties 
van beide concepten223 blootlegt betreffende het vraagstuk van hoe om te gaan 
met zelfvernedering.224 

Tiedeman wijst er verder op dat het begrip ‘mens’ meerduidig is, omdat 
het betrekking kan hebben op 1- een menselijk individu, 2- de menselijke 
soort en 3- een wezenskenmerk van het mens-zijn dat wil zeggen wat iemand 
tot mens maakt. Het laatste kan, zoals hierboven reeds gesteld, bovendien 
normatief en descriptief verstaan worden.225  
 
Op de vraag wat nu de kern is van de menselijke waardigheid komen Wild-
feuer en Tiedemann via verschillende wegen tot verschillende conclusies, die 
wel overeenkomsten met elkaar hebben en sterk aan elkaar gerelateerd zijn.  

Wildfeuer komt kijkend naar de filosofiegeschiedenis tot de conclusie dat 
het fundament voor het respect voor de inherente menselijke waardigheid ligt 
in het feit dat de mens een zedelijk subject is en baseert zich daarbij op wat de 
drie historisch-filosofische motiveringen van menselijke waardigheid met el-
kaar delen. Het gaat dan uiteindelijk om  

                                                             
223 Sinds de Renaissance en mede onder invloed van de Verlichting en de gevolgen van de 
godsdienstoorlogen verandert langzaam het centraal referentiepunt en de legitimatiebron 
van wereld- en mensbeeld: Niet God en theologie staan daarin langer centraal, maar in 
toenemende mate mens en antropologie. Zo wijst de historicus Romein met betrekking tot 
de geschiedenis van de menselijke waardigheid erop dat in de tweede helft van de 18e eeuw 
wat hij noemt drie ‘grondconcepties in de West-Europese cultuurmatrijs’, namelijk het 
zondebegrip, het groepsverband en het autoriteitsgeloof, niet langer richtingbepalend zijn. 
Vanaf die tijd ziet men de mens niet meer enkel als geboren in het licht van de zonde, maar 
van het geluk. De rede wordt de manier om de eigen weg te gaan/te vinden in het leven. 
Die rede leidt tot zelfbewustzijn en dus tot individualisme, en uiteindelijk tot gelijkheid en 
opvoedbaarheid, en democratie. J. Romein, ‘Over de menselijke waardigheid. Uit de 
geschiedenis van een begrip’, in: Historische lijnen en patronen, Querido, Amsterdam, 1971, p. 
119-146. Zie ook C. Rohde, Het vertoog van waardigheid. Een cultuur-sociologische studie naar 
het dierbare en verhevene in de westerse beschaving, Amsterdam: Amsterdam University Press, 
1997; E. Kessler, ‘Menschenwürde in der Renaissance’ in: A. Siegetsleitner/N. Knoepfler 
(Hg.), Menschenwürde im interkulturellen Dialog, Freiburg/München: Alber, 2005, p. 41-66 en 
R. Foqué, De ruimte van het recht. Arnhem: Gouda Quint, 1992. 
224 Beide concepten zijn te herkennen in het dispuut betreffende het dwergwerpen zoals 
aan het begin van dit hoofdstuk vermeld. 
225 Tiedemann, o.c., p. 215-217. 



MENSELIJKE WAARDIGHEID: FILOSOFISCH-THEOLOGISCH 
 

84 

“die dem Menschen eigentümliche, gleichsam ‘von Natur aus’ gegebene 
Anlage, sittliches Subjekt zu sein, wodurch sein Handeln immer unter der 
Differenz von Gut und Böse steht und als solches interpretierbar ist. (...) 
Es ist diese nicht wegzudenkende, nicht wegzuinterpretierende, nicht 
nehmbare und daher auch ‘unantastbare’ “Anlage zur Moralität”, die den 
Rechtfertigungsgrund dafür abgibt, dem Menschen eine inhärente Würde 
zuzuschreiben.” Dat betekent “Würde kommt demnach ausnahmslos 
jedem Menschen zu, weil er ein individuelles sittliches Subjekt (‘moral 
agent’) bzw. eine Person, d.h. ein Wesen ist, dem grundsetzlich das Ver-
mögen (bzw. die Anlage oder Befähigung) zukommt, sich in Freiheit 
durch Vernunft zum Handeln zu bestimmen, das daher zu sich selbst (Sel-
bstverständnis, Selbstbewusstsein) sowie zu seiner Mit- und Umwelt 
(Sozialität, Kulturalität) in ein bewusstes Verhältnis treten, Verantwortung 
und Pflichten übernehmen (Zurechenbarkeit), Zwecke und Interessen 
verfolgen sowie sein Leben im Bewusstsein seiner Vergangenheit und sei-
ner Zukunft entwurfsoffen zu einem einmaligen, unwechselbaren Schicksal 
gestalten kann.”226  
Tiedemann bewandelt een andere weg om de kern van menselijke waar-

digheid te achterhalen. Hij zoekt in zijn studie naar een rationeel-filosofisch 
antwoord, dat universeel aanvaardbaar is en daarom een heteronome of meta-
fysische invulling van menselijke waardigheid moet uitsluiten. Hij neemt als 
uitgangspunt van zijn benadering dan ook de vraag welke waarde als absoluut 
is te stellen. Een absolute waarde is volgens hem een waarde waarover we niet 
vrij kunnen beschikken, maar die dwingend onderdeel is van de waarde-
ordening. Een absolute waarde is dan te omschrijven als een maatstaf, die altijd 
bindend is, aan de top van de waarde-ordening staat en losstaat van een indivi-
duele situatie en van het individueel verlangen. Het enige waarvoor dit geldt, 
is volgens Tiedemann het willen. De wilsvrijheid is namelijk door een mens 
niet op te geven en is dus in die zin absoluut. Wilsvrijheid is bovendien per-
soonlijk; het komt niet toe aan de soort mens, maar aan personen. Dat bete-
kent dat ook de menselijke waardigheid persoonlijk en niet soortelijk is. Het 
gaat dus over een ‘ik-waarde’.227 De wil resulteert in handelen, maar wordt 
voorafgegaan door een of meerdere wensen. Voor wensen geldt dat de ene 
wens strijdig kan zijn met een andere, maar bij de wil kan dat niet. Het proces 
van afweging tussen de verschillende wensen en vervolgens tot willen komen 
(Willensbildungsprozess), is een innerlijke dialoog. Juist in dit proces van wils-

                                                             
226 Wildfeuer, o.c., p. 65-66. 
227 Tiedemann, o.c., p. 234. 
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vorming ervaart een mens zijn authenticiteit. De wilsvrijheid is te onderschei-
den van en belangrijker dan de handelingsvrijheid, want de handelingsvrijheid 
vloeit voort uit de wilsvrijheid en is niet absoluut. De mens ervaart zijn au-
thenticiteit in zijn wil om keuzes te kunnen maken. Deze authenticiteit en de 
daar uit voortvloeiende identiteit zijn voor een persoon een absolute waarde, 
want het is de basis van zelfwaarneming en van het bewustzijn dat “ik-ben”. 
Pas in de relatie tot ‘ik ben’ hebben andere zaken waarde. De vrije wil is dus 
essentieel, want de authenticiteit wordt niet bereikt door de wil sec, maar door 
de vrije wil. De vraag is dan vervolgens: wanneer is de wil vrij te noemen? 
Maximale wilsvrijheid bestaat niet, aldus Tiedemann, maar beperkte vrijheid 
hoeft de authenticiteitsbeleving van vrijheid nog niet te storen. Immers, de 
authenticiteitsbeleving wordt pas verstoord als een mens de indruk heeft niet 
zelf ‘Urheber’ van zijn daden te zijn. Met andere woorden, een mens voelt zich 
onvrij dan wel beperkt in zijn vrijheid wanneer zijn innerlijke dialoog geen 
invloed op zijn handelen heeft of als die dialoog niet bepaald wordt door hem-
zelf maar door andere, externe (f)actoren. Kortom, de wilsvrijheid van een 
mens hangt samen met zijn autonomie. 

Menselijke waardigheid is slechts dan een absolute waarde als we ze niet al-
leen op onszelf betrekken, maar als iedere persoon ook een andere persoon en 
diens wilsvrijheid als absoluut waardeert. De eigen wilsvrijheid kan immers 
slechts absolute waarde hebben als dat ook voor de vreemde ander geldt, dat 
wil zeggen eigen en andermans wilsvrijheid zijn ‘gleichursprünglich’. Minachting 
van de vreemde, van andermans wilsvrijheid leidt tot eigen zelfvervreemding 
en verlies van identiteit. Want wie andermans wilsvrijheid niet erkent, ziet de 
ander als object van een bepaalde ‘Fremdbestimmung’ en niet als subject van 
zelfbestemming. Wil je je zelf als autonoom kunnen ervaren, kan dat niet 
zonder de wilsvrijheid van een ander te erkennen:  

“Ich erfahre mich als authentisches Selbst immer nur und notwendig zug-
leich mit dem Anderen und über den Anderen, also mittels einer Instanz, 
die jenseits meiner selbst liegt.”228  

Hierin ligt dus de relatie en verhouding tot de ander(en) vervat.  
 
Vernedering 
Een andere weg die zicht geeft op het begrip menselijke waardigheid is be-
wandeld door de Israëlische politiek-filosoof Margalit. In zijn zoektocht naar 
een fatsoenlijke samenleving229, kiest hij voor de invalshoek van wat het te-
                                                             
228 Tiedemann, o.c., p. 267. 
229 A. Margalit, De fatsoenlijke samenleving, Amsterdam: Van Gennep, 2001. Margalit 
omschrijft een fatsoenlijke samenleving als een samenleving waar de overheid mensen niet 
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genovergestelde van eerbied en respect is: vernedering.230 Margalit kiest deze 
invalshoek omdat hij het belangrijker acht om vernederen te bestrijden dan 
om respect na te streven. De reden daarvoor is dat vernederen geen ‘bijpro-
duct’ van gedrag kan zijn, terwijl dat wel voor respect geldt, en dat vernede-
rend gedrag gemakkelijker te omschrijven is dan respectvol gedrag.231 Als ver-

                                                             
vernedert (macro-ethisch niveau); een beschaafde samenleving is een samenleving waar 
mensen elkaar niet vernederen (micro-ethisch). Het gaat Margalit uiteindelijk in dit boek 
om de vergelijking tussen een fatsoenlijke samenleving en een rechtvaardige. 
230 De filosoof Horn (‘Die verletzbare und unverletzbare Würde des Menschen – Eine 
Klärung’ , in: Information Philosophie, Aug. 2011/3, p. 30-41) hanteert voor deze benadering 
het begrip ‘Humiliationismus’ – naar eigen zeggen in navolging van de filosoof Ralf 
Stoecker. Naar eigen zeggen omdat deze term opvallend genoeg niet terug te vinden is in 
Stoeckers artikel waarnaar Horn verwijst (R. Stoecker, ‘Die philosophischen 
Schwierigkeiten mit der Menschenwürde – und wie sie sich vielleicht auflösen lassen’, in: 
ZiF-Mitteilungen, 1/2010, p. 19-30.) Stoecker stelt in dat artikel voor de menselijke 
waardigheid te relateren aan het begrip identiteit en verder in die richting te onderzoeken: 
“Das Gebot, die Würde des Menschen zu achten, ist das Gebot, seine prinzipielle 
Würdigkeit, also das Haben von Würde zu achten. Menschenwürdeverletzungen sind 
Handlungen, die es einem Menschen sehr schwer oder sogar unmöglich machen, an einer 
für ihn akzeptebelen Identität festzuhalten, weil sie jeder Darstellung dieser Identität 
konterkarieren” p. 29). In een eigen poging het onvervreemdbare en kwetsbare aspect van 
het begrip menselijke waardigheid te verduidelijken karakteriseert Horn de menselijke 
waardigheid die overvreemdbaar is met de uitgangspunten: 1- egaliteit 2- een categorisch 
begrip 3- aangeboren bezit, 4- onverrekenbaarheid, 5- universeel dat 6- basis vormt voor 
opeisbare rechten. Deze opvatting van menselijke waardigheid plaatst hij dan tegenover de 
humiliationistische opvatting die andere uitganspunten hanteert, namelijk 1- verschil in 
feitelijke realisering van menselijke waardigheid tussen individuen en daarmee feitelijke 
inegaliteit naast normatieve egaliteit erkennend, 2- ‘voorrangigheid’ van menselijke 
waardigheid maar geen categorisch begrip 3- dat de aanspraak op menselijke waardigheid 
niet te kwetsen is maar wel de feitelijke waardigheid 4- dat waardigheid wel verrekenbaar is 
5- dat de menselijke waardigheid aantastbaar is door  vernedering en verlies van zelfrespect 
en 6- dat er bij menselijke waardigheid sprake is van aantoonbare zichtbaarheid en culturele 
gevoeligheid. Horn constateert dat beide benaderingen onverenigbaar zijn en dat in het 
dagelijkse taalgebruik de tweede benadering wordt gehanteerd en de eerste eigenlijk 
ontbreekt. Desondanks opteert hij voor de eerste benadering, die misschien wel een 
‘Leerformel’ is, maar wel tegemoet komt aan onze intuïtie met betrekking tot de menselijke 
waardigheid en het fundament vormt voor de mensenrechten.  
231 Zo opteert Margalit in een gepubliceerde lezing met de provocerende titel ‘Human 
Dignity: Between Kitsch and Deification’ eerder voor de kitsch dan voor de filosofie. In deze 
lezing presenteert hij twee uiterste vormen van de humanistische fundering van menselijke 
waardigheid te weten kitsch en vergoddelijking. De laatste (vergoddelijking) vindt plaats als 
de mens optreedt als ‘moral legislator’, zoals bij Kant. De kitscherige manier daarentegen is 
gebaseerd op sentimentaliteit, hetgeen een emotionele mispresentatie van de realiteit is. 
Kitsch is in dit verband als de mens enkel en alleen als onschuldig slachtoffer wordt 
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nederend ziet hij vormen van gedrag of omstandigheden die iemand gegronde 
reden geven zich geschaad te voelen in zijn zelfrespect. Overigens gelden de 
omstandigheden voor Margalit alleen als vernederend als ze het gevolg van 
menselijk handelen zijn, want alleen mensen kunnen vernederen. Vernedering 
is iets dat een mens kan voelen ook als hij zelf niet degene is die vernederd 
wordt. Vernedering is nauw verbonden met verontwaardiging en impliceert 
dat er een besef is dat vernederen onjuist gedrag betreft en dat het anders kan 
en moet. Vernedering tast het zelfrespect, de zelfwaardering en de autonomie 
van een mens aan. Een fatsoenlijke samenleving baseert zich op een 
eer/respect die ieder in gelijke mate toekomt. Dat is ‘menselijke waardigheid’. 
Menselijke waardigheid “is het soort eer dat alle mensen horen te krijgen, en 
de schending ervan is een reden om zich vernederd te voelen.”232 Margalit 
claimt “dat vernedering uitsluiting is van mensen uit de ‘family of man’  – het 
behandelen van mensen alsof ze niet menselijk zijn, of zich tot hen verhouden 
alsof ze geen mensen zijn.”233 De vernedering ontkent de menselijkheid van 
de vernederde door uitsluiting, omdat de vernederende de vernederde als niet-
menselijk beschouwt of behandelt.234 Margalit geeft verschillende manieren 
aan waarop mensen kunnen ontmenselijkt worden. Dit kan gebeuren door ze 

                                                             
gepresenteerd. Toch kiest Margalit liever voor de kitscherige vorm, omdat die praktischer is 
en de mens verder heeft gebracht dan de andere, zo stelt hij.  A. Margalit, The Hedgehog 
Review, Vol. 9 no. 3 (2007), p. 7-19. 
232 Margalit 2001, o.c., p. 48. 
233 Margalit 2001, o.c., p. 101. 
234 Klein Goldewijk maakt een nuanceverschil tussen uitsluiting en vernedering  ten aanzien 
van Margalits  opvatting: “Vernedering verschilt (…) van onderwerping en uitsluiting. Bij 
vernedering functioneert het element van geweld, dat ook in onderwerping en uitsluiting 
zit, vooral om de scheidslijn overeind te houden die de grens trekt tussen de waardigen en 
de onwaardigen. Door vernedering wordt zo bij uitstek uitgedragen dat de ander op een 
lager plan staat en er een onoverbrugbare kloof is tussen wij en zij. Vernedering, als 
bewuste of onbewuste daad, bevat de boodschap dat individuen, of de collectiviteiten 
waartoe zij behoren, niet alleen maar ongeschikt of ontoereikend zijn, maar onwaardig zijn 
om erbij te horen. Door vernedering wordt zodoende de morele gelijkwaardigheid van 
mensen aangetast.” B. Klein Goldewijk, Waardigheid en vernedering: Over de ondergrens bij 
globalisering, 
<www.http://tempora.hosting.kun.nl/tempora/default.asp?actie=tekst_detail&tekst_id=20
05321058585630 > (Geraadpleegd d.d. 10-12-2009). 
Het verschil tussen vernedering, onderwerping en uitsluiting lijkt mij gelegen in de 
overweging dat vernedering een affectieve aantasting van de gelijkwaardigheid van mensen 
is, terwijl onderwerping een aantasting van gelijkwaardigheid in macht is en uitsluiting een 
aantasting van vooral de sociale gelijkwaardigheid van mensen. 

http://www.http/tempora.hosting.kun.nl/tempora/default.asp?actie=tekst_detail&tekst_id=2005321058585630
http://www.http/tempora.hosting.kun.nl/tempora/default.asp?actie=tekst_detail&tekst_id=2005321058585630
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te bejegenen als object, als machine (instrumentaliseren)235, als beest (bestialise-
ren), als minderwaardig mens (bijvoorbeeld door infantiliseren) of als demon 
(demoniseren). De meest vergaande vernedering, en tegelijkertijd volgens 
Margalit het gemakkelijkst voor de persoon die vernedert, is de ander negeren 
(dus niet willen zien), want dat is gemakkelijker dan de ander als niet-
menselijk zien. De uitsluiting door de persoon die vernedert gaat gepaard met 
het verlies van controle door de persoon die vernederd wordt. Vernedering 
impliceert daarom een verlies van vrijheid aan de kant van de vernederde en 
het schenden van iemands zelfrespect, dat blijkbaar afhankelijk is van ander-
mans houding.236 De waardigheid van een mens is dus door het gedrag van 
anderen237 te schenden en daarmee kwetsbaar.238  

                                                             
235 D. Birnbacher heeft de instrumentalisering als aantasting van de menselijke waardigheid 
verder uitgewerkt. Birnbacher verwerpt zelfinstrumentarisering als aantasting van de 
menselijke waardigheid. Wil er sprake zijn van instrumentalisering is de betrokkene 1- 
gereduceerd tot Verzwecklichung, waarbij de mate van afhankelijkheid belangrijk is: er moet 
sprake zijn van (opgelegde) instrumentalisering door een externe (f)actor. Kortom, 2- er 
moet sprake zijn van onvrijwilligheid. Verder moet de instrumentalisering 3- schadelijk zijn 
voor de betrokkene (inclusief de vernietiging van menselijke vaardigheden die hem 
onderscheiden van een dier, zoals vrijheid, denken en het vermogen het eigen handelen aan 
overstijgende principes, waarden en idealen te oriënteren) en moet die 4- schade objectief 
zijn vast te stellen (dus feitelijk en niet virtueel of gedacht). Dwerggooien als professie is 
volgens Birnbachers criteria dus niet bij voorbaat verboden. (‘Annäherungen an das 
Instrumentalisierungsverbot’, in: G. Brudermüller & K. Seelmann (Hrsg.), Menschenwürde. 
Begründung, Konturen, Geschichte, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2008, p. 9-23). 
236 Maar niet volledig, want Pollmann stelt in dit verband terecht met betrekking tot zelf-
respect: “But no other person can totally deprive us from our dignity as long as we do not 
lose our self-respect. However cruel it may sound: At the end we all have to keep our own 
personal dignity. (...) There is no loss in dignity without a loss in self-respect. That does not 
mean, to be sure, that persons themselves are – fully or even not partly – in charge of pre-
serving their own dignity. It is still true that a person will only then possess full dignity, when 
no one is affecting the quality of her life in a way, that it becomes likely, that she loses her 
dignity. Acts of disrespect, humiliation or discrimination still are serious threats to dignity, 
because they constrain the social scope of freedom, that people need to preserve and em-
body it. But if they really do so, is finally also up to them.” A. Pollmann, Human Rights and 
Human Dignity, Second Lecture Universidad Catolica in Lima/Peru, 18.-20. September 
2007, <http://www.arbeitsstelle-menschenrechte.de/vortraege/pollmann_peru_2.pdf> 
(d.d. 28-07-10), p. 11-12. 
237 Margalit noemt de zelfvernedering wel, maar plaatst deze (in navolging van Nietzsche) 
enkel in het licht van een christelijke traditie, waarin de (zelf)vernedering deel is van de 
strijd tegen de hoogmoed. 
238 Met het wijzen op de kwetsbaarheid van waardigheid raken we ook aan een andere 
filosofische stroming met een andere benadering van waardigheid. Kwetsbaarheid en verne-
dering komen tot uiting in bijvoorbeeld het ervaren van ellende en pijn. De afwezigheid 

 

http://www.arbeitsstelle-menschenrechte.de/vortraege/pollmann_peru_2.pdf
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Bovenstaande filosofische overwegingen trachten tot een antwoord te komen 
op de vraag wat nu de basis is voor respect en eerbied van de menselijke waar-
digheid. De filosoof De Dijn constateert in dit verband terecht dat het blijk-
baar mogelijk is filosofisch van mening te verschillen over de grondslag van het 
respect, maar dat dit de morele eis tot respect voor elk menselijk individu 
onaangetast laat. Er is blijkbaar sprake van een ‘meer’. Speurend naar dit 
‘meer’ ziet De Dijn de morele grond van respect voor de mens historisch ge-
zien gelegen in de religies Jodendom en christendom, waar “[D]e basis van de 
menselijke waardigheid (…) een symbolische karakterisering (is): te behoren tot 
één familie.”239 Hij stelt voor niet de filosofische benaderingen als uitgangs-
punt te nemen, maar de ethische praktijk. En dan is “praktisch iedereen het 
erover eens dat respect voor de mens impliceert dat men zijn autonomie res-
pecteert en zijn sensibiliteit ontziet.” Respect voor de mens is de “mondigheid 
van de mens erkennen” en “de ander ernstig nemen in zijn ideeën en verlan-
gens.” Dit impliceert ook dat men afgewezen kan worden, want “[E]rnstig 
genomen willen worden, impliceert de bereidheid de eigen ideeën te toetsen 
aan waarheid en juistheid, de eigen verlangens aan rechtmatigheid en goed-
heid.”240 De Dijn constateert terecht dat er echter ook situaties zijn waarin een 
mens onmondig is en “nog niet of niet meer beschouwd kan worden als bron 
van eigen verlangens en ideeën die vragen om erkenning.” Juist het respecte-
ren van die onmondige en weerloze mensen beschouwt hij als het toppunt van 
respect. Kortom, voor De Dijn komt het respect juist tot uiting in de zorg 
voor onmondigen en weerlozen. Hij concludeert daarom:  

                                                             
hiervan staat in deze filosofische benadering centraal. Deze benadering kiest niet voor de 
benadering van waardigheid gebaseerd op autonomie en rationaliteit van de mens, maar 
gebaseerd vooral op het vermogen te lijden: “The question is not, Can they reason? nor Can 
they walk? but Can they suffer?", aldus Bentham (geciteerd in P. Cliteur, De filosofie van de 
mensenrechten, Nijmegen: Ars Aequi Libris, 1997, p. 97), die als een grondlegger van deze 
benadering, het utilitarisme, geldt. Deze benadering heeft vergaande consequenties voor de 
vraag voor wie of wat de waardigheid geldt. Leidinggevend is in deze benadering namelijk 
de vraag naar het algemeen nut, waarbij het algemeen nut wordt opgevat als de vraag naar 
een zo groot mogelijk geluk en welzijn, liefst van een zo groot mogelijke groep. De waar-
digheid wordt dan voornamelijk toegekend op grond van de ‘nutsvraag’, met andere woor-
den de menselijke waardigheid wordt bepaald door de vraag in hoeverre iemand bijdraagt 
(dat wil zeggen van nut is) aan het geluk en welzijn van anderen. 
239 H. de Dijn, ‘De kern van de ethiek: de waardigheid van elke mens’, in: Taboes, monsters 
en loterijen. Over ethiek in de laat-moderne tijd, Kampen: Pelckmans/Klement, 2003, p. 32. Dit 
komt overeen met het begrip ‘family of man’ zoals dat door Margalit wordt gebruikt. 
240 De Dijn, o.c., p. 34-33. 
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“Respect voor de menselijke waardigheid mag niet herleid worden 
tot louter voldoen van behoeften, want het voldoen van elementaire 
menselijke behoeften betekent altijd iets ‘meer’. (…) Respect voor de 
mens, vooral voor de kwetsbare en gekwetste mens, toont zich dan 
ook allereerst in een elementaire beleefdheid, in respect voor de mens 
in zijn identiteit, in zijn lichamelijkheid, in zijn privacy, ook (vooral) 
wanneer het individu zelf niet of nauwelijks tot bewustzijn in staat 
is.”241  

Dit respect voor de waardigheid van een ander kan overigens ook betekenen 
dat men tegen de behoeften en wensen van die ander ingaat, aldus De Dijn, 
namelijk wanneer die ander niet (langer) in staat is zijn waardigheid op het 
oog te hebben. Dit is wat De Dijn ‘helpen’ noemt. 

De praktijk van het respecteren van onmondigen wijst volgens De Dijn op 
een diepere dimensie, namelijk wat men ‘ziel’ noemt in de religieuze context. 
Dit besef geeft een waarde aan de ander, die het verschijnen van die ander als 
lichamelijk wezen met bepaalde eigenschappen en kwaliteiten in het hier en 
nu overstijgt. Achter dit besef schuilt een revelatie, een openbaring, namelijk 
“van de ‘transcendentie van de ander’ in de confrontatie met elk menselijk 
lichaam.” De Dijn weet zo respect voor de ander te presenteren als respect 
voor de gehele mens, respect dus voor zowel ziel als lichaam:  

“Die transcendentie of alteriteit is nauw verbonden met en ‘condenseert’ 
zich in datgene wat tegelijk het meest unieke, maar ook in zekere zin het 
meest oninteressante en kwetsbare lijkt te zijn aan de ander: zijn lichame-
lijkheid.”242  

Anders gezegd: in het lichamelijke ontmoet ik de ander, terwijl die ander 
meer is dan zijn lichamelijkheid, want er is “het besef van een soort sacraal 
karakter van elk menselijk wezen.”243  
 
3.3 Samenvattende opmerkingen met betrekking tot het filosofisch 
perspectief 
 
Menselijke waardigheid is op basis van het bovenstaande in de kern uiteinde-
lijk te omschrijven als:  
het aan een/de mens toegekende respect, dat het handelen van en jegens een/de mens 
begrenst. 

                                                             
241 De Dijn, o.c., p. 36. 
242 De Dijn, o.c., p. 46. 
243 De Dijn, o.c., p. 48. 



  HOOFDSTUK 3 

91 

In het begrip ‘toegekend’ zit een element van vrijheid besloten, alsof een indi-
vidu of collectief (zoals een samenleving of een cultuur) vrij is om te kiezen in 
zake de toekenning, en een discretionaire ruimte dan wel een bandbreedte 
heeft in de vraag of men dat respect geeft, aan wie men dat geeft en hoe dat 
respect concreet inhoud wordt gegeven. Tot op zekere hoogte is er inderdaad 
sprake van een vrije ruimte244, maar dit is geen absoluut vrije of onbegrensde 
ruimte, die iedere keer opnieuw ingevuld moet of kan worden.245 Dit komt 
omdat de bandbreedte en de inhoud van de toekenning – net als de toekenner 
– historisch-cultureel al ingebed is: menselijke waardigheid is niet een indivi-
duele toekenning op basis van een individueel waardeoordeel, maar is sociaal, 
moreel, ethisch en juridisch al in bepaalde mate 'voorgegeven'. Het overschrij-
den of negeren van de grens of bandbreedte menselijke waardigheid is sociaal, 
moreel, ethisch of juridisch ‘not done’. Menselijke waardigheid bepaalt (zich 
inspannen tot) en begrenst (onthouden van) zo het handelen en behandelen 
van een mens door de fysieke en psychische eigenheid van ieder mens (licha-
melijkheid, vrijheid en zelfbeschikking) en de leefomstandigheden die dit pas 
mogelijk maken te respecteren. Tegelijk veronderstelt het woord ‘toekennen’ 
een ‘erkennen’, men kan immers alleen iets toekennen aan iemand of iets als 
men iemand of iets erkent. De toekenning is de erkenning te behoren tot wat 
De Dijn de ‘familiy of man’ noemt. De reden van de toekenning kan een reli-
gieuze, filosofische, biologische zijn, of een combinatie daarvan. Het begrip 
‘toekenning’ impliceert ook het relationele aspect van menselijke waardigheid.  

De menselijke waardigheid wordt in hoge mate bepaald door de invulling 
van het begrip ‘mens’. We kunnen op grond van dit hoofdstuk stellen dat de 
mens wordt gezien als een wezen dat behoort tot een ‘familie’ en dat beschikt 
over een lichaam, waardoor het zich in ruimte en tijd bevindt, maar dat zich 
vooral onderscheidt van andere levende wezens door het gebruik van de rede. 
Daardoor beschikt iedere mens in beginsel over een zelfbewustzijn (‘ik-ben’), 
die hem in staat stelt vrij en autonoom zijn wil te bepalen en uit te voeren. Dit 

                                                             
244 Vgl. E. Benda, ‘Die Würde des Menschen ist unantastbar’, in: Lampe, E.-J. (Hrsg.), 
Beiträge zur Rechtsanthropologie, Stuttgart: Steiner, 1985, p. 23-33. 
245 Stuurman ziet in dat ‘erkenningsproces van de ander’ als wezenlijk de 1- “antropolo-
gische wending” (de eigen cultuur door andermans ogen bekijken, waardoor cultuurver-
schil rationeel begrijpelijk wordt) evenals 2- de idee van gemeenschappelijke menselijkheid 
(een metaconcept van universele eigenschappen en ethische normen, die de nadruk leggen 
op de overeenkomsten tussen mensen), die vervolgens zijn geplaatst in een derde wezenlijk 
aspect nl. het temporeel regime oftewel het tijdsverstaan (cyclisch of lineair). S. Stuurman, 
De uitvinding van der mensheid. Korte wereldgeschiedenis van het denken over gelijkheid en 
cultuurverschil, Amsterdam: Bakker, 2010, p. 13-16. 
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maakt de mens tot subject (‘Urheber’) van handelen, maar ook ‘metafysisch 
open’, dat wil zeggen dat de mens als een ik zichzelf en het hier en nu, de fei-
telijke plaats en tijd, kan overstijgen.  
 
In het reflecteren op de menselijke waardigheid is onderscheid te maken tus-
sen enerzijds persoonlijke/concrete menselijke waardigheid en anderzijds on-
persoonlijke/abstracte. Iedere mens wordt in beginsel gezien als een subject 
(een persoon, een ik-ben), dat onderscheid weet te maken tussen goed en 
kwaad en daarop aanspreekbaar is (moral agent) door een ander. Dit impliceert 
tegelijkertijd dat iedere mens niet op zichzelf staat, maar onvermijdelijker wijs 
in relatie staat met andere mensen, waaruit vervolgens aspecten als verantwoor-
delijkheid en zelfontplooiing voortvloeien.  

In gedrag wordt uiting gegeven aan het respect en de eerbied ten opzichte 
van de waardigheid van zichzelf en van de ander(en). Dat respect geldt de 
gehele mens, dus – in de woorden van De Dijn – lichaam en ziel. Dat respect 
kan de ene mens de andere geheel of gedeeltelijk onthouden, waardoor de 
waardigheid van die andere mens beschadigd of gekwetst kan worden, maar 
dat is niet gelijk aan diens menselijke waardigheid ontnemen.246 Dit betekent 
dat de menselijke waardigheid een normatieve waarde is, die er al is – want 
gegeven – en als zodanig ook niet verwerkelijkt hoeft te worden. De verwer-
kelijking is gelegen in het daadwerkelijk respecteren van de eigen en ander-
mans menselijke waardigheid, wat de menselijke waardigheid tot een beper-
kende voorwaarde van menselijk handelen maakt. Zoals al opgemerkt, de 
menselijke waardigheid is tegelijk gave en opgave.247 De waardigheid van een 
mens als gave wordt namelijk tot opgave, omdat de gave van menselijke waar-
digheid uitgangspunt is van -of zelfs verplicht tot- (respectvol) gedrag jegens 
mij(zelf) en jegens de ander.248 Dat gedrag bevat zowel een actief element 
(inspanning leveren tot) als een passief element (zich onthouden van), afhanke-
lijk van de situatie, waarbij de menselijke waardigheid als gave absoluut is, 
maar de opgave en het daaraan gerelateerde gedrag relatief.  
 

                                                             
246 De ethicus Spaemann stelt dat een mens de menselijke waardigheid niet ontnomen kan 
worden door een ander mens. Wel kan de ene mens de andere mens de mogelijkheid van 
‘Würdedarstellung’ ontnemen. Zie R. Spaemann, ‘Über den Begriff der Menschenwürde’, 
in: E-W. Böckenförde/R. Spaemann (Hrsg.), Menschenrechte und Menschenwürde, Stuttgart: 
Klett-Cotta, 1987, p. 295-313, hier p. 299. 
247 Wildfeuer, p. 67 e.v. Zie ook Spaemann, p. 308. 
248 Bijvoorbeeld opdracht tot zelfontplooiing jegens jezelf en het folterverbod als opdracht 
jegens een ander. 
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De concrete invulling van het respect voor menselijke waardigheid bestaat uit: 
1- het respecteren door herkenning en erkenning van ieder mens als lid van de 
mensenfamilie249; 
2- het respecteren van de ‘Selbstzweckhaftigkeit’250 van ieder; 
3- het respecteren van ieders lichamelijke integriteit;  
4- het respecteren van ieders psychische integriteit; 
5- het respecteren van ieders vrije wil en 
6- het respecteren van ieders autonomie.251 
 
Menselijke waardigheid is een waarde-begrip dat zowel een werkelijkheid 
beschrijft als ook de wenselijkheid van een werkelijkheid aangeeft, met andere 
woorden menselijke waardigheid is zowel een normatief als descriptief begrip. 
In feite is deze toekenning dan ook een voortdurend proces tussen enerzijds 
hij die toekent en anderzijds hij die toegekend krijgt en dat in een context die 
dit toekenningsproces meebepaalt. Dit proces vindt zowel interpersoonlijk 
(respect jegens een ander) als intrapersoonlijk (zelfrespect) plaats.  

Het toegekende respect komt tot uiting in menselijk handelen, in mense-
lijk gedrag. Humaan gedrag in de zin van menswaardig gedrag is menselijk 
gedrag dat gebaseerd is op en overeenkomstig het respect voor menselijke 
waardigheid. Inhumaan gedrag in de betekenis van mensonwaardig daarente-
gen is gedrag dat de grens van het toe te kennen respect overschrijdt, negeert 
of zelfs ontkent. Een inbreuk op de menselijke waardigheid vergt daarom altijd 

                                                             
249 Sulmasy concludeert dienaangaande dat “the argument from consistency claims that 
fundamental human dignity must (...) be something each of us has simply because we are 
human. (...) Being somebody; being a human being, is the foundation of the notion of hu-
man dignity.” Eigen cursivering. D. Sulmasy, ‘Human Dignity and Human Worth’ in: 
Perspectives on Human Dignity. A Conversation, Dordrecht: Springer, 2007, p. 14-15. 
250 Cfr. K. Hilpert, Menschenrechte und Theologie. Forschungsbeiträge zur ethische Dimension der 
Menschenrechte, Freiburg: Universität Verlag, 2001, p. 33. 
251 Ter aanvulling op deze filosofische lijst zij hier ook verwezen naar een opsomming van 
biopsychosociale behoeften: 1- biologische behoeften, 2- psychologische zoals a- 
stimulering der zintuigen, b- informatie, prikkels en oriëntatiepunten ten behoeve van 
subjectieve veiligheid, zelfbesef en levenszin, c- regels en grenzen om dagelijkse en 
onverwachtse situaties te kunnen plaatsen, 3- sociale zoals a- emotionele bejegening (liefde, 
vriendschap, respect, waardering), b- sociale inbedding en c- relatieve autonomie en sociale 
rechtvaardigheid. Zie: H. Walz, ‘Soziale Arbeit als Menschenrechts-Profession’, in: R. 
Reindl/G. Kawamura (Hrsg.), Menschenwürde und Menschenrechte im Umgang mit Straffälligen, 
Freiburg im Bresgau: Lambertus, 2000, p. 97-113, hier p. 104-107. Cfr. ook K. Schüttauf, 
‘Menschenwürde – Zur Struktur und Geschichte des Begriffs’, in: G. Brudermüller & K. 
Seelmann (Hrsg.), Menschenwürde. Begründung, Konturen, Geschichte, Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 2008, p. 25-41, hier p. 37-38.  
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een rechtvaardiging. Van humaniteit is sprake wanneer in een concrete situatie 
in gedrag en houding respect voor de menselijke waardigheid wordt nage-
streefd en/of gerealiseerd. Humaniteit kan dan als een deugd gekwalificeerd 
worden die gebaseerd is op en voortvloeit uit de waarde ‘menselijke waardig-
heid’.252  

Onder humane detentie wordt in dit licht verstaan detentie die als funda-
menteel uitgangspunt heeft de erkenning van de menselijke waardigheid van 
de gedetineerde en die erop gericht is een ongerechtvaardigde inbreuk op de 
menselijke waardigheid van de gedetineerde te voorkomen en een gerecht-
vaardigde inbreuk te minimaliseren. 

Het is op grond van het bovenstaande onvermijdelijk te moeten conclude-
ren dat dit betekent dat detentie per definitie en altijd een mate van (hopelijk 
gerechtvaardigde) aantasting van de menselijke waardigheid inhoudt. Detentie 
grijpt immers op al deze verschillende aspecten van menselijke waardigheid in 
door ze (opgelegd en afgedwongen) te beperken. Het is juist daarom ook dat 
detentie in al haar aspecten altijd zowel een geldige legitimatie behoeft als ook 
in alle aspecten van haar uitvoering zo beperkt mogelijk dient te zijn. Dat de 
Nederlandse overheid oftewel wetgever zich dat in beginsel realiseert blijkt uit 
de in Hoofdstuk 2 al genoemde artikelen uit de Grondwet. 

 
3.4 Menselijke waardigheid in het perspectief van de leer van de r.-k. 
kerk 
 
Op 22 februari 2010 verschijnt op de website van Katholieknederland.nl het 
volgende bericht253:  
 

Paus maakt zich zorgen over bodyscan 

                                                             
252 Van Tongeren kenmerkt een deugd als 1- een houding, attitude, karaktertrek, dispositie, 
die onze emoties bepaalt als ook wat en hoe we waarnemen, en die leidt tot optimaal 
handelen; 2- waarbij houding en handeling elkaar beïnvloeden (de vorming van de houding 
is een voortgaand proces); 3- een balans gezocht wordt tussen onze natuurlijke verlangens; 
4- het geluk of de voldoening ligt in het doen en niet in het resultaat van het doen; 5- die 
relatief is want afhankelijk van persoon en omstandigheden, maar zich oriënteert op 6- een 
voorbeeld dat de norm/richting aangeeft en 7- die groeien kan. P. van Tongeren, ‘De 
deugdethiek’, in: M. Becker, P. van Tongeren e.a., Deugdethiek en integriteit. Achtergronden en 
aanbevelingen, Assen: Van Gorcum, 2010, p. 19-30, hier p. 22-28. 
253 
<http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2010/detail_objectID704129_FJaar2010.ht
ml> Geraadpleegd d.d. 24 februari 2010. 

http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2010/detail_objectID704129_FJaar2010.html
http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2010/detail_objectID704129_FJaar2010.html
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Hilversum (Van onze redactie) 22 februari 2010 - Paus Benedictus 
XVI heeft zich afgelopen weekend negatief uitgelaten over bodyscans 
op vliegvelden. De menselijke waardigheid en de persoonlijke integri-
teit zijn in het geding, aldus de paus.  
Integriteit hoogste goed 
 
Eergisteren had Benedictus XVI in het Vaticaan een ontmoeting met 
verschillende specialisten uit de luchtvaartbranche. Tijdens de ont-
moeting gaf hij te kennen zich zorgen te maken over de nieuwe ont-
wikkelingen omtrent de bodyscan. Overigens zonder het woord ‘bo-
dyscan’ zelf te gebruiken. Volgens de paus is de integriteit van de 
mens “het hoogste goed dat we in een persoon moeten vrijwaren en 
beschermen”.  
(...) 
Alarm 
De paus zal overigens zelf geen last hebben van controles. Tot op he-
den kan hij op alle luchthavens ongecontroleerd doorlopen. De enige 
uitzondering hierop was een controle van paus Johannes Paulus II en 
zijn gevolg in 1984 in Luxemburg. Een permanent detectiesysteem 
ging toen af vanwege een grote hoeveelheid metaal in het bezit van 
het gezelschap. De borstkruisen van de geestelijken hadden het alarm 
in werking gesteld.  

 
Het zou een misverstand zijn te denken dat de menselijke waardigheid254 pas 
een onderwerp binnen de katholieke kerk is sinds de invoering van bodyscans 
op luchthavens. In tegendeel, menselijke waardigheid kent binnen de katho-
lieke kerk en theologie als onderwerp al een lange geschiedenis. Zoals al aan 
het begin van dit hoofdstuk gesteld valt een uitgebreide historische schets ech-

                                                             
254 Menselijke waardigheid en persoonlijke integriteit zijn aan elkaar verwante begrippen en 
worden soms ook als synoniem gebruikt, zeker als het betrekking heeft op het menselijke 
lichaam. De reden daarvan is dat zowel menselijke waardigheid als integriteit te maken 
hebben met het respecteren dan wel niet aantasten van iemands waardigheid. Toch is er een 
onderscheid tussen beide begrippen te maken. Integriteit wordt in relatie tot menselijke 
waardigheid haast exclusief gebruikt in combinatie met het menselijk lichaam. Integriteit 
sec wordt meestal gebruikt in relatie tot geloofwaardig en betrouwbaar gedrag. Baertschi 
ziet het onderscheid in relatie tot de menselijke waardigheid als volgt: Integriteit is 
gerelateerd aan iemands individuele identiteit en waardigheid is gerelateerd aan essentiële 
(menselijke) eigenschappen. (‘La dignité et l’intégrité de la personne. Quelques précisions 
conceptuelles’, in: K. Seelmann (Hrsg.), Menschenwürde als Rechtsbegriff, Stuttgart: Steiner 
Verlag, 2004, p. 13-23, hier p. 17). 
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ter buiten de opzet van onze studie.255 Ook hier is er daarom voor gekozen 
ons te beperken tot die documenten, die de huidige, officiële opvatting van de 
katholieke kerk met betrekking tot de menselijke waardigheid uitdrukkelijk en 
kernachtig bepalen dan wel weergeven. Dat zijn om te beginnen de encycliek 
Pacem in Terris (PiT) (3.4.1) en de Pastorale Constitutie Gaudium et Spes (G&S) 
(3.4.2). Deze documenten vormen namelijk de basis voor de manier waarop 
vandaag de dag binnen de katholieke kerk officieel tegen de menselijke waar-
digheid wordt aangekeken. De publicatie van Pacem in Terris betekende een 
doorbraak in de houding van de r.-k. kerk met betrekking tot de mensenrech-
ten, terwijl Gaudium et Spes de geldende theologische antropologie van de r.-
k. kerk in haar wezen weergeeft. Na deze twee documenten wordt de aan-
dacht gevestigd op de Katechismus van de Katholieke Kerk (3.4.3) en het 
Compendium van de Sociale Leer (3.4.4), omdat dit twee relatief recente en 
binnen de katholieke kerk invloedrijke publicaties zijn, waarin de visie op 
menselijke waardigheid en mensenrechten in het grotere geheel van de katho-
lieke leer wordt geplaatst. Ook dit deel eindigt met een aantal samenvattende 
slotopmerkingen (3.5). 
 
3.4.1 De encycliek Pacem in Terris, 1963 
 
De encycliek Pacem in Terris, gepubliceerd door Johannes XXIII kort voor zijn 
overlijden in 1963 en tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, is een belangrijk 
keerpunt, omdat in dit kerkelijk document voor het eerst door het katholieke 
kerkelijk leergezag een expliciete en directe koppeling wordt gemaakt tussen 
menselijke waardigheid en mensenrechten. Tot dan toe had het kerkelijk leer-
gezag een afwijzende houding tegenover de verschillende vrijheidsrechten 
ingenomen. Vooral sinds de Franse Revolutie en de opkomst van de vrijheids-
rechten stond de wereldlijke en de religieuze positie van de katholieke kerk 
onder druk. De kerk stond vooral afwijzend tegenover de rechten betreffende 

                                                             
255 Zie daarvoor de eerder genoemde studies van Tiedemann en Wildfeuer en ook R. 
Dillmann, ‘Zwischen Selbstüberschätzung und gutem Willen – Der Mensch aus biblisch-
theologischer Sicht’ in: M. Nicht/A. Wildfeuer (Hg), Person, Menschenwürde, Menschenrechte 
im Disput, Münster, Lit-Verlag, 2002, 141-154; M. Gerwing, ‘Der Mensch ein Geschöpf 
Gottes? Zum christlichen Menschenverständnis’, in: M. Nicht/A. Wildfeuer (Hg), Person, 
Menschenwürde, Menschenrechte im Disput, Münster: Lit-Verlag, 2002, p. 155-176; J. 
Devasahayam, Human Dignity in Indian Secularism and in Christianity, Bangalore: Claretian, 
2007, vooral p. 240-389; J. Punt, Die Idee der Menschenrechte. Ihre geschichtliche Entwicklung 
und ihre Rezeption durch die moderne katholische Sozialverkündiging, Paderborn: F. Schoeningh 
Verlag, 1987; G. Putz, Christentum und Menschenrechte, Innsbruck: Tyrolia-Verlag, 1991, p. 
72 -120. 
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de vrijheid van mening, godsdienst, geweten, pers en wetenschap. Zij werden 
gezien en ervaren als een directe bedreiging van de eigen positie en overtui-
ging.256 Het leidde tot een positionering van de kerk tegenover de wereld die 
als wantrouwend en afwijzend omschreven kan worden. Een eerste kentering 
in deze houding kwam in 1891 met de encycliek Rerum Novarum van Leo 
XIII, waarin stelling werd genomen met betrekking tot vooral economische 
verdeelvraagstukken. In de katholieke sociale leer draaide het daarna vooral 
om die vraagstukken, waarbij als centrale metafoor voor kerk en samenleving 
nog steeds gebruik werd gemaakt van de metafoor van het lichaam. Kerk en 
samenleving werden daarin voorgesteld als een organisme waar alles en ieder-
een een eigen, vaste plek had, maar waarbij de verschillende ‘organen’ afzon-
derlijk niet konden functioneren en elkaar dus nodig hadden. Nadat er al in 
toespraken van Pius XII, mede onder invloed van de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog en de totstandkoming van de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens, sprake leek van een verschuiving aangaande de 
vrijheidsrechten, wordt door Johannes XXIII in Pacem in Terris met de afwij-
zende houding tegenover de vrijheidsrechten expliciet gebroken.257  
 
Pacem in Terris heeft als hoofdthema de internationale vredesproblematiek, 
maar neemt daarvoor als startpunt en norm de concrete mens. Meteen aan het 
begin wordt de mens omschreven als persoon, die geschapen is naar Gods 
beeld en gelijkenis.258 Als zodanig heeft de mens van nature rechten en plich-
ten, die universeel, onschendbaar en onvervreemdbaar zijn.259 Er is sprake van 
“man's personal dignity”, waarvan vrijheid en intellect deel uit maken en waaruit 
de rechten en plichten voortkomen.260 Deze rechten en plichten worden ge-

                                                             
256 W. Kasper, ‘Die theologische Begründung der Menschenrechte’, in: D. Schwab e.a. 
(Hrsg), Staat, Kirche, Wissenschaft in einer pluralistischen Gesellschaft, Berlin: Duncker & 
Humblot, 1989, p. 99-118); G. Putz, Christentum und Menschenrechte, Innsbruck: Tyrolia- 
Verlag, 1991, p. 72-120; W. Wolbert,  ‘Menschenwürde, Menschenrechte und Theologie’, 
in: SaThZ 7 (2003), p. 161-179; J. Schmidt/N. Rochlitzer, ‘Tradition oder Mimese?’ In: 
MenschenRechtsMagazin, Heft 1/2006, p. 47-62. 
257 Paus Johannes XXIII was eerder als kerkelijk diplomaat in Frankrijk werkzaam geweest. 
In deze hoedanigheid had hij als kardinaal Roncalli contacten met mensen als Maritain en 
Cassin, die nauw betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de Universele 
Verklaring en later achter de schermen van invloed zijn geweest op Vaticanum II. Cfr. W. 
Vögele, Menschenwürde zwischen Recht und Theologie. Begründungen von Menschenrechten in der 
Perspektive öffentlicher Theologie, Gütersloh: Chr. Kaiser Verlagshaus, 2000, p. 205-220. 
258 PiT no. 3. 
259 PiT no. 9. 
260 PiT no. 10. 
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baseerd op het natuurrecht, maar nog meer op de menselijke natuur.261 De 
encycliek stelt dat de levensstandaard van mensen moet overeenkomen met de 
menselijke waardigheid.262 En in alle gevallen moet een onderscheid gemaakt 
blijven worden tussen daad en dader, want “[H]e never forfeits his personal 
dignity” en kan altijd tot inkeer komen.263 In tegenstelling tot het eerdere 
kerkelijke standpunt wordt in de encycliek de gewetensvrijheid van de mens 
nadrukkelijk erkend, wanneer ze stelt:  

“Each man should act on his own initiative, conviction, and sense of re-
sponsibility, not under the constant pressure of external coercion or en-
ticement.”264  

Een samenleving die de menselijke waardigheid respecteert, moet gebaseerd 
zijn op waarheid, vrijheid en gerechtigheid, waarbij de mensenrechten een 
essentiële rol hebben te vervullen, want  

“any government which refused to recognize human rights or acted 
in violation of them, would not only fail in its duty; its decrees would 
be wholly lacking in binding force.”265  

Dezelfde lijn wordt voortgezet als de encycliek pleit voor de rechtsstaat, de-
mocratie en scheiding der staatsmachten, met een constitutionele plek voor de 
mensenrechten.266 Het belang van de Universele Verklaring wordt onder-
streept als een belangrijke, alhoewel niet volmaakte stap op weg naar een 
vreedzame wereld, want de Verklaring  

“is a solemn recognition of the personal dignity of every human be-
ing; an assertion of everyone's right to be free to seek out the truth, to 
follow moral principles, discharge the duties imposed by justice, and 
lead a fully human life.”267 

 

                                                             
261 “While the framework appears to be one of natural law, natural law has been turned 
inside out. Human nature, not nature, is the touchstone. Conscience, rather than cosmic 
law, is the foundation of the moral order. Rights and obligations, not just obligations, 
inhere in human nature, and in the political order, it appears, it is rights that have primacy, 
for the very end of government is to sustain such rights. Within the traditional framework 
of natural law and Catholic political philosophy a seismic shift has begun.” D. Christiansen, 
‘Commentary on Pacem in Terris’ in: K. Himes (Ed), Modern Catholic Social Teaching, 
Washington: Georgetown UP, 2005, p. 217-243, p. 226. 
262 PiT no. 20. 
263 PiT no. 158. 
264 PiT no. 34. 
265 PiT no. 61. 
266 PiT no. 68-75. 
267 PiT no. 144. 
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3.4.2 De pastorale constitutie Gaudium et Spes, 1965 
 
De pastorale constitutie Gaudium et Spes uit 1965 over de kerk in de wereld is 
niet alleen van belang als conciliedocument, maar vooral ook omdat in het 
eerste hoofdstuk van dit document een totaalvisie op de mens en zijn waardig-
heid wordt gegeven.268 De menselijke waardigheid wordt theologisch gefun-
deerd. G&S stelt namelijk dat de mens zijn oorsprong vindt bij God, waarover 
de Bijbel verhaalt dat de mens naar Gods beeld is geschapen: 

“For Sacred Scripture teaches that man was created "to the image of 
God," is capable of knowing and loving his Creator, and was appoint-
ed by Him as master of all earthly creatures that he might subdue 
them and use them to God's glory. "What is man that you should care 
for him? You have made him little less than the angels, and crowned 
him with glory and honor. You have given him rule over the works 
of your hands, putting all things under his feet" (Ps. 8:5-7). 
But God did not create man as a solitary, for from the beginning male 
and female he created them" (Gen. 1:27). Their companionship pro-
duces the primary form of interpersonal communion. For by his in-
nermost nature man is a social being, and unless he relates himself to 
others he can neither live nor develop his potential.”  

Hierin ligt dus de waardigheid van de mens besloten: geschapen zijn naar 
Gods beeld269 en gericht zijn op God en medemens. De waardigheid van de 
mens is dus meervoudig samengesteld: de waardigheid bestaat uit 1- schepsel 
naar Gods beeld zijn, en 2- gericht zijn op a- God en b- medemens. De mens 
kan God kennen en liefhebben en is door God aangewezen om te heersen 
over de wereld. Maar de mens is niet solitair geschapen. Integendeel.270 De 
constitutie plaatst daarmee de menselijke waardigheid van de persoon en de 
sociale natuur van de mens als centrale theologisch-antropologische beginselen 
in de schepping, zoals dat in de Bijbel geopenbaard is (Gen. 1,26-28, 5,1-3 en 
9,5-6) en in de traditie ontwikkeld.271 Het plaatst de mens in een bijzondere 
                                                             
268 G&S Hoofdstuk 1. De waardigheid van de menselijke persoon, no. 12 t/m 22. 
269 De menselijke waardigheid als een gave van de Schepper aan het schepsel mens. In de 
literatuur wordt dit wel aangeduid met het begrip ‘Mitgiftgedanken’. Zie Chr. Thies, ‘Ein-
leitung’, in: Chr. Thies (Hrsg.), Der Wert der Menschenwürde, Paderborn: Schöningh, 2009, 
p. 9-19, hier p. 9-10. 
270 G&S no. 12. 
271 Dit beeld is het leidende mensbeeld in de Bijbelse antropologie, alhoewel er in de Bijbel 
dus slechts relatief weinig referenties naar zijn, en dan nog alleen in de zogenaamde P-
teksten en niet in J-teksten. Fletcher stelt dat dit beeld pas vanaf de 18e eeuw voorrang heeft 
gekregen. Zie G. Fletcher, ‘In Search for Absolutes. Human Dignity and Its Biblical Roots’, 
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positie in de gehele schepping. De mens wordt op die manier gerelateerd aan 
God en is geroepen tot God. De mens participeert in deze zienswijze boven-
dien actief handelend in de schepping en is gesprekspartner van God. Ook is 
de mens begiftigd met (zelf)bewustzijn en dus met vrijheid en verantwoorde-
lijkheid. Dat de mens geroepen is tot God impliceert verder dat de mens een 
sociaal wezen is, dat wil zeggen gericht op de ander. Ook wordt duidelijk dat 
de mens zichzelf niet genoeg is: mens-zijn is medemens-zijn. De constitutie 
stelt vervolgens dat de mens zijn relatie tot de ander (inclusief God) kan ver-
loochenen, want de mens heeft weet van goed en kwaad.272 God zal daarente-
gen de mens nooit verloochenen. Met andere woorden de schepping is on-
ontkoombaar, waardoor de mens beeld en gelijkenis van God blijft, ongeacht 
of hij dat wil of niet. De waardigheid van de mens als gegeven met zijn schep-
ping is dus een inherente, onvervreemdbare waardigheid.  

G&S vervolgt met te stellen dat de mens een schepsel is met lichaam en 
geest, en met verstand.273 Daarnaast bezit de mens geweten, vrijheid en besef 
van eigen eindigheid.274 De waardigheid van de mens ligt weliswaar in het 
geschapen zijn door God, maar vindt haar vervulling ten diepste in de gericht-
heid op God.275 Daarmee is de menselijke waardigheid niet alleen een gave 
aan de mens van God ‘vanaf den beginne’, maar in die gerichtheid op God 
ook een opgave voor de mens.  

Terwijl het eerste hoofdstuk begint met de schepping van Adam, besluit 
het met de ‘nieuwe Adam’, namelijk Jezus Christus. Christus is de mens waar-
in de menselijke waardigheid zoals God die bedoeld heeft bij de schepping ten 
volle zichtbaar wordt:  

“The truth is that only in the mystery of the incarnate Word does the mys-
tery of man take on light.(...) He Who is "the image of the invisible God" 
(Col. 1:15), is Himself the perfect man.”276  

                                                             
in: K. Seelmann (Hrsg.), Menschenwürde als Rechtsbegriff, Stuttgart: Steiner Verlag, 2004, p.  
62-72. Westermann stelt dat deze teksten onvoldoende zijn ter theologische fundering van 
de mensenrechten; daarvoor moet de schepping in zijn totaliteit beschouwd worden (C. 
Westermann, ‘Das Alte Testament und die Menschenrechte’, in: J. Baur (Hrsg.), Zum 
Thema Menschenrechte. Theologische Versuche und Entwürfe, Stuttgart: Calwer, 1977, p. 5-18); 
J. Scullion, ‘Creation-Incarnation. God’s Affirmation of Human Worth’, in: R. Duffy/A. 
Gambatese (eds.), Made in God’s Image, The Catholic Vision of Human Dignity, New York: 
Paulist Press, 1999, p. 7-28. 
272 G&S no. 13. 
273 G&S no. 14-15. 
274 G&S no. 16-18. 
275 G&S no. 19. 
276 G&S no. 22. 
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Daarmee eindigt de constitutie dit hoofdstuk christologisch door te stellen dat 
de menselijke waardigheid inherent is aan ieder mens (want ieder mens is 
schepsel naar Gods gelijkenis), maar dat wat menswaardig is slechts ten volle 
begrepen kan worden in het licht van Christus.277 Kernelement in het geheel 
is dat de menselijke waardigheid in de opvatting van de r.-k. kerk dus zowel 
een transcendente oorsprong als een transcendente gerichtheid heeft.  
 
3.4.3 De Katechismus van de Katholieke Kerk, 1993 
 
Deze visie is sindsdien herhaaldelijk bevestigd. Ook in de officiële Katechis-
mus van de Katholieke Kerk (KKK), die de “wezenlijke en fundamentele 
inhoud van de katholieke leer zowel op het gebied van het geloof als van de 
moraal”278 weergeeft, is dit terug te lezen.279 De Katechismus bevestigt het 
transcendente aspect van de mens door meteen aan het begin te stellen dat de 
mens “geschapen door en voor God is.”280 De mens heeft daarmee een bij-
zondere positie in de schepping, want de mens is geschapen naar Gods beeld 
en is daarmee het enige schepsel dat het stoffelijke en geestelijke in zich ver-
enigt. De mens kan als enige schepsel zijn Schepper kennen en eren en is door 
God ‘in leven geroepen’ om te delen in Gods leven. Juist dit aspect van de 
mens wordt als “de diepste grond van zijn waardigheid” gezien.281 Omdat de 
mens het materiële en geestelijke verenigt, hebben zowel het materiële als het 
geestelijke deel aan deze waardigheid.282 Dat de mens geschapen is naar Gods 
beeld verleent de mens de waardigheid van een persoon: een schepsel met een 
eigen identiteit, een ik, dat “in staat is zichzelf te kennen, zichzelf te bezitten 
en zichzelf in vrijheid te geven en in contact te treden met andere personen” 
en met God.283 Direct teruggrijpend op G&S stelt ook de KKK dat het wezen 
mens alleen ten volle te begrijpen is “in het licht van het mysterie van het 

                                                             
277 “Thus this dignity can be recognized by all human beings and makes claims upon all, 
both Christian and non-Christian. Nevertheless, human dignity is known in its full depth 
only from Christian revelation.” D. Hollenbach, The Global Face of Public Faith. Politics, 
Human Rights, and Christian Ethics, Washington: Georgetown UP, 2003, p. 9. 
278 KKK no. 11. 
279 J. Hulshof, ‘The Dignity of the Human Person’, in: F. Vosman & K.-W. Derks (Eds), 
Aiming at Happiness. The Moral Teaching of the Catholic Church. An Analysis and Commentary, 
Kampen: Kok Pharos, 1996, p. 11-24. 
280 KKK no. 27. 
281 KKK no. 356. 
282 KKK no. 364. 
283 KKK no. 357. 
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mensgeworden Woord”, Jezus Christus, die dit ten volle openbaart.284 Omdat 
iedere mens dezelfde oorsprong heeft, zijn alle mensen, ondanks alle verschei-
denheid tussen hen, gelijk en dus ‘broeders en zusters’.285 Deze gelijkheid 
“betreft wezenlijk hun persoonlijke waardigheid en de rechten die daaruit 
voortvloeien.”286  

Dat de mens geschapen is naar Gods beeld en daarmee waardigheid bezit 
en een persoon is, heeft implicaties die later in de Katechismus uitdrukkelijker 
hernomen worden als ingegaan wordt op de waardigheid van de menselijke 
persoon. Dit deel begint juist theologisch met te wijzen op Christus als ‘beeld 
van de onzichtbare God’: Was de mens als beeld van God, dat in ieder mens 
aanwezig is, geschonden door de zonde, door Christus is dit beeld van God 
hersteld.287 De mens heeft deel aan de goddelijke Geest en kan middels de 
rede en de wil in vrijheid zijn weg gaan, ten goede of ten kwade.288 De weg 
ten goede, en dus naar God, is te kennen door de rede en bevestigt de waar-
digheid:  

“Door zijn rede kent de mens de stem van God die hem aanzet ‘het goede 
te doen en het kwade te mijden’. Iedereen is ertoe gehouden deze wet te 
volgen die weerklinkt in het geweten en die haar vervulling vindt in de 
liefde tot God en tot de naaste. Het beoefenen van het morele leven beves-
tigt de waardigheid van de persoon.”289  
De mens leeft niet alleen, maar is van nature een sociaal wezen, zo stelt 

ook de KKK.290 Het gegeven een sociaal wezen te zijn resulteert in gemeen-
schapsleven. Maar tussen de menselijke persoon en de gemeenschap kunnen 
spanningen optreden, want de gemeenschap heeft invloed op de persoonlijke 
vrijheid en het persoonlijke initiatief. De menselijke persoon dient hierin ech-
ter altijd normerend te zijn: de menselijke persoon is principe, subject en doel 
van alle sociale instellingen.291 Dit uitgangspunt vormt de basis voor het subsi-
diariteitsbeginsel.292 Dat neemt niet weg dat gezag en gehoorzaamheid aan het 
gezag een onmisbare plek hebben in de gemeenschap. Maar gezag en de ge-
hoorzaamheid eraan mogen niet indruisen tegen “de natuurwet, de openbare 

                                                             
284 KKK no. 358. 
285 KKK no. 361. 
286 KKK no. 1935. 
287 KKK no. 1701 en 1702. 
288 KKK no. 1704 en 1705. 
289 KKK no. 1706. 
290 KKK no. 1879. 
291 KKK no. 1881 en 1891. 
292 KKK no. 1882-1885. 
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orde en de fundamentele mensenrechten”.293 Is dat wel het geval dan kan het 
gezag niet het algemeen welzijn294 dienen. Bovendien,  

“[E]erbied voor de menselijke persoon houdt de eerbiediging in van de 
rechten die voortvloeien uit zijn waardigheid als schepsel. Deze rechten 
gaan aan de gemeenschap vooraf en dringen zich aan haar op. Ze vormen 
de grondslag voor de morele gerechtvaardigdheid van elk gezag”.295  

Ieder heeft vanuit zijn persoonlijke verantwoordelijkheid een rol te vervullen 
in de gemeenschap (middels zorg en werk). Dit veronderstelt dus actieve parti-
cipatie van een ieder.296   
 
3.4.4 Het Compendium van de sociale leer van de kerk 
 
Een tweede belangrijke vindplaats om zicht te krijgen op de katholieke visie 
op menselijke waardigheid is het Compendium van de sociale leer van de 
katholieke kerk (CSL). Het Compendium wordt in 2004 gepresenteerd en 
biedt een officiële weergave van de standpunten vanuit het katholieke geloof 
en de katholieke moraal aangaande het sociale, economische en politieke do-
mein. Net als in de Katechismus wordt al in de presentatie voorafgaand aan 
het eigenlijke Compendium meteen gewezen op het transcendente karakter 
van de menselijke waardigheid:  

“‘Gloria Dei vivens homo’: the human person who fully lives his or her 
dignity gives glory to God, who has given this dignity to men and wom-
en.”297  

Nadat het Compendium Gods heilsplan met de schepping in het eerste hoofd-
stuk Bijbels heeft geschetst en het tweede hoofdstuk vanuit een historische 
invalshoek de relatie tussen de kerkelijke zending en sociale leer heeft weerge-
geven, volgt hoofdstuk 3 dat gewijd is aan de menselijke persoon en de men-
senrechten. Het hoofdstuk opent met de mededeling dat de kerk in ieder mens 

                                                             
293 KKK no. 1901, 2235 en 2237. 
294 Onder algemeen welzijn verstaat de Katechismus “het totaal van die sociale 
voorwaarden, waardoor zowel groepen als individuen hun eigen volmaaktheid vollediger 
en sneller kunnen bereiken” met als essentiële elementen: 1- eerbied voor de persoon 
m.a.w. het eerbiedigen en bevorderen van de fundamentele mensenrechten, 2- sociaal 
welzijn en ontwikkeling van de groep en 3- vrede en veiligheid. Zie KKK no, 1906-1909, 
1925. 
295 KKK no. 1930. 
296 KKK no. 1913-1915. 
297 ‘Presentation’, R. Martino, in: Compendium of the Social Doctrine of the Church, Citta del 
Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2004, en CSL no. 4. 
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“the living image of God himself” ziet. Dit wordt meteen daaropvolgend 
christologisch gerelateerd en ingevuld:  

“This image finds, and must always find anew, an ever deeper and 
fuller unfolding of itself in the mystery of Christ, the Perfect Image of 
God, the One who reveals God to man and man to himself.”298  

De menselijke persoon met zijn waardigheid wordt gezien als de norm binnen 
de sociale leer.299 Dit wordt gefundeerd op de overtuiging dat de mens ge-
schapen is naar Gods beeld als man en vrouw, waarmee tevens is aangegeven 
dat de mens in wezen en bestaan in relatie staat tot God en andere mensen. 
Met andere woorden, de mens is dus per definitie een relationeel, sociaal we-
zen. Echter, daarnaast is de mens tevens getekend met de smet van zonde.300 
De mens wordt verder beschreven als een stoffelijk en spiritueel wezen301, dat 
uniek is: “he exists as an "I" capable of self-understanding, self-possession and 
self-determination.”302 Hierin schuilt een aspect van zijn waardigheid die te 
allen tijde gerespecteerd moet worden door de medemens en de samenleving. 
Aspect van de menselijke waardigheid is dus ook de vrijheid303, waarvan ge-
steld wordt dat die die ten goede is wanneer ze gericht is op de waarheid304 op 
basis van het gewetensoordeel. De waardigheid van de menselijke persoon 
wordt uiteindelijk gepresenteerd als het belangrijkste beginsel van de sociale 
leer.305 Deze waardigheid bezit iedere menselijke persoon gelijkelijk306 en kan 
alleen in gezamenlijkheid beschermd en bevorderd worden.307 Hierbij bieden 
de mensenrechten een belangrijke bijdrage, want  

“[I]n fact, the roots of human rights are to be found in the dignity that be-
longs to each human being. This dignity, inherent in human life and equal 
in every person, is perceived and understood first of all by reason. The nat-
ural foundation of rights appears all the more solid when, in light of the 

                                                             
298 CSL no. 105. 
299 CSL no. 106 en 107. 
300 CSL no. 108-112 en 149. 
301 CSL no. 127-129. 
302 CSL no. 131. 
303 CSL no. 135-137. 
304 Met waarheid wordt hier bedoeld het besef dat de mens van God afhankelijk is en niet 
zijn eigen absolute heer en meester of schepper is, en dus eigenlijk gehouden is aan Gods 
wil. Cfr. CSL no. 138. 
305 CSL no. 160. 
306 CSL no.  144 en 148. 
307 CSL no. 145. Bescherming impliceert dat aantasting van de waardigheid mogelijk is, 
maar betekent niet dat volledige ontneming mogelijk is. En bevordering veronderstelt dat 
de waardigheid niet ten volle aanwezig hoeft te zijn. 
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supernatural, it is considered that human dignity, after having been given 
by God and having been profoundly wounded by sin, was taken on and 
redeemed by Jesus Christ in his incarnation, death and resurrection.  
The ultimate source of human rights is not found in the mere will of hu-
man beings, in the reality of the State, in public powers, but in man himself 
and in God his Creator. These rights are ‘universal, inviolable, inalienable’. 
Universal because they are present in all human beings, without exception 
of time, place or subject. Inviolable insofar as ‘they are inherent in the hu-
man person and in human dignity’ and because ‘it would be vain to pro-
claim rights, if at the same time everything were not done to ensure the 
duty of respecting them by all people, everywhere, and for all people’. In-
alienable insofar as ‘no one can legitimately deprive another person, who-
ever they may be, of these rights, since this would do violence to their na-
ture’.”308  

Dit wordt opmerkelijk genoeg gevolgd door een specificatie van diverse rech-
ten, die blijkbaar voor de Kerk zo belangrijk zijn dat ze specifiek benoemd 
moeten worden:  

"the right to life, an integral part of which is the right of the child to 
develop in the mother's womb from the moment of conception; the 
right to live in a united family and in a moral environment conducive 
to the growth of the child's personality; the right to develop one's in-
telligence and freedom in seeking and knowing the truth; the right to 
share in the work which makes wise use of the earth's material re-
sources, and to derive from that work the means to support oneself 
and one's dependents; and the right freely to establish a family, to have 
and to rear children through the responsible exercise of one's sexuali-
ty. In a certain sense, the source and synthesis of these rights is reli-
gious freedom, understood as the right to live in the truth of one's 
faith and in conformity with one's transcendent dignity as a per-
son".309  

De nadruk wordt hierbij dus vooral gelegd op het recht op leven, gezins- en 
familieleven, godsdienstvrijheid, en arbeid waardoor men in levensonderhoud 
kan voorzien.310 De verdediging en bevordering van mensenrechten wordt 
gezien als deel van de in wezen religieuze opdracht van de kerk. Bij de be-

                                                             
308 CSL no. 153. 
309 CSL no. 155. 
310 Voor velen is de grote doorbraak van mensenrechten binnen de katholieke kerk juist 
gelegen in de erkenning van de godsdienstvrijheid, zoals die in het conciliedocument 
Dignitatis Humanae is terug te vinden. 
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scherming en bevordering van mensenrechten is samenwerking met anderen 
mogelijk.311 Respectering en bevordering van fundamentele en onvervreemd-
bare mensenrechten312 is ook taak van de politieke gemeenschap313:  

“The political community pursues the common good when it seeks to cre-
ate a human environment that offers citizens the possibility of truly exercis-
ing their human rights and of fulfilling completely their corresponding du-
ties.”314  

Die politieke gemeenschap komt overigens het recht en de plicht toe crimina-
liteit te bestraffen315, waarbij de waardigheid van gedetineerden echter niet uit 
het oog verloren mag worden. Dit laatste wordt expliciet gezien en benoemd 
als een taak van het gevangenispastoraat.316   
 
3.5 Samenvattende slotopmerkingen  
 
Samenvattend kunnen we concluderen dat in de katholieke traditie de waar-
digheid van de mens gefundeerd wordt in Gods schepping en in het geschapen 
zijn naar Gods beeld. Dat maakt de mens anders dan alle andere schepsels en 
geeft meteen ook de betrokkenheid tussen God en mens aan. Er is een speciale 
band (Verbond) tussen God en mensen:  

“While most modern anthropologies locate what it means to be hu-
man in the relationship of humans to themselves or in their relation-
ship to the world, Christian theological anthropology locates it in 
God’s relationship to humans. This is also the context where the con-
cept of human dignity is to be located.”317  

God is begaan met de mensengeschiedenis, terwijl de mens van zijn kant ge-
roepen is tot “goddelijke zaligheid”.318 Als de mens de band met zijn schepper 
negeert is dat een aantasting van zijn waardigheid. Immers,  

                                                             
311 CSL no. 159. 
312 Het CSL heeft het hier opvallend genoeg niet over de fundamentele, onvervreemdbare 
mensenrechten. Zie de eerdere lijst van expliciet genoemde rechten. 
313 CSL no. 388. 
314 CSL no. 389. 
315 CSL no. 402. 
316 CSL no. 403: “In this regard, the activity that prison chaplains are called to undertake is 
important, not only in the especifically religious dimension of this activity but also in de-
fence of the dignity of those detained.” 
317 Chr. Schwöbel, ‘Recovering Human Dignity’, in: R. Soulen / L. Woodhead (Eds.), 
God and Human Dignity, Grand Rapids: Eerdmans, 2006, p. 44-58, hier p. 49. 
318 KKK no. 1700. 
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“[I]f the relationship to God is no longer the foundational relationship 
for all human life, then human dignity becomes something that is 
conferred or withheld by other finite entities. Human dignity be-
comes a social construct that is constituted in interpersonal relation-
ships. (…) If it constituted in this way, however, it can also be denied 
and destroyed in this way. Conferring or denying human dignity be-
comes an act of creative human freedom.”319  

De mens is geschapen als een vrij, moreel wezen met rede en een geweten, 
maar daarmee onvermijdelijk ook een zondig wezen. De rede maakt het de 
mens echter mogelijk het goede en kwade van elkaar te scheiden. Het bete-
kent tevens dat de mens niet ‘af’ is. Mens-zijn betekent daarom tegelijkertijd 
menswording.320  

Het scheppingsverhaal leert tevens dat de mens zichzelf niet genoeg is: 
mens-zijn is onherroepelijk mens-zijn-met-anderen. Persoonlijk belang en 
algemeen belang zijn daarom ook onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld: iedere 
mens verdient eerbied, die tot uitdrukking komt in het eerbiedigen van de 
rechten die voortvloeien uit zijn waardigheid als schepsel Gods, maar die 
waardigheid vereist van de mens tevens het nastreven van het algemeen wel-
zijn.321 Dit impliceert dat rechten niet op zich staan en ‘los verkrijgbaar’ zou-
den zijn, maar altijd gekoppeld zijn aan plichten. 
  
Mensenrechten worden gezien als een antwoord op de eis tot respectering van 
menselijke waardigheid en horen tot het wezen van de opdracht van de Kerk. 
Inmiddels hebben, na de menselijke waardigheid, nu ook de mensenrechten 
een niet meer weg te denken plek ingenomen binnen de sociale leer van de 
katholieke kerk. De Amerikaanse sociaalethicus Hollenbach concludeert dan 
ook terecht in een bespreking van het Compendium:  

                                                             
319 Chr. Schwöbel, ‘Recovering Human Dignity’, in: R. Soulen / L. Woodhead (Eds.), 
God and Human Dignity, Grand Rapids: Eerdmans, 2006, p. 44-58, hier p. 53. Zie ook G. 
Popa, ‘The Biblical Prophets: Human Dignity Defenders’, in: Journal for Interdisciplinary 
Research on Religion and Science, No. 5, 2009, p. 185-192, hier p. 187-188. 
320 Mays laat dit zien aan de hand van de psalmen, waarin de psalmist zowel de mens als de 
mensheid vertegenwoordigt en waarin sprake is van een relationele realiteit tussen psalmist 
en God. De psalmist is een zelf, met een eigen identiteit en eigenwaarde. De psalmen geven 
uiting aan het besef bij de psalmist van afhankelijkheid en dus kwetsbaarheid. De psalmist 
ontleent aan de relatie met God zijn identiteit en doel. J. Mays, ‘The Self in the Psalms and 
the Image of God’, in: R. Soulen/L. Woodhead (Eds), God and Human Dignity, Grand 
Rapid: Eerdmans, 2006, p. 27-43. 
321 Cfr. No 1926 en 1930 KKK en hoofdstuk 3 in het Compendium. 
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“In the face of this ebb and flow of opinion, it is striking how strongly 
the new Compendium of the Social Doctrine of the Church affirms 
the Catholic Church’s commitment to human rights as moral stand-
ards to which all nations and cultures should be held accountable. 
Like earlier church documents, the compendium grounds the link be-
tween Christian faith and human rights in the dignity of the human 
person as created in the image of God. But its discussion has greater 
theological depth than all previous teachings, which serves to link its 
ministry in the domain of human rights tightly to its essential religious 
identity. (…) Human rights, the vocation of every Christian, and the 
mission of the church are inseparable.”322  

 

                                                             
322 ‘Human Rights in Catholic Thought’, in: America,  
<http://www.bc.edu//bc_org/rvp/pubaf//05/Hollenbach_America.html.>  
Zie ook W. Kasper, ‘Die theologische Begründung der Menschenrechte’, in: D. Schwab 
e.a. (Hrsg.), Staat. Kirche, Wissenschaft in einer pluralistischen Gesellschaft, Berlin: Duncker & 
Humblot, 1989, p. 99-118, hier p. 113. 

http://www.bc.edu/bc_org/rvp/pubaf/05/Hollenbach_America.html
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Hoofdstuk 4 
Menselijke waardigheid in juridisch perspectief  
 
 
 
4.1 Inleiding 
 
Regelmatig kan men kennis nemen van de uitspraak dat de Nederlandse justi-
tiële inrichting gelijk zou staan aan een hotel. Deze uitspraak wijst echter eer-
der op zeer slechte persoonlijke ervaringen met het hotelwezen dan op erva-
ring met de detentiewerkelijkheid in Nederland. Want de uitspraak verdient 
toch enige nuancering, zoals blijkt uit enkele voorbeelden: 
 
In een recente beklagzaak bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbe-
scherming valt te lezen:  

“De disciplinaire straf is opgelegd, omdat klager geweigerd heeft zijn voor-
huid af te stropen. Hij vond dit zeer vernederend en niet netjes. Volgens 
de bewaarder waren de regels net aangescherpt. (...) Na twee uur is klager 
opnieuw gevisiteerd. (...) Klager heeft geweigerd nadat hij zich al had om-
gedraaid en zijn testikels had opgetild. De visitatie vond plaats in een open 
ruimte en niet in een besloten ruimte. De deur stond open en er was zes 
man personeel bij aanwezig. Er liepen gewoon mensen langs.”323 

En oud-gevangenisbewaarster Van der Star schrijft: 
“Als ik net terug ben na het afhandelen van een belletje, brandt er alweer 
een ander lampje. Ik draai me om om eropaf te gaan als een collega zegt: 
‘Blijf jij maar even zitten, deze handelen wij wel af.’ Verdere uitleg krijg ik 
niet, maar tot mijn verbazing blijven de heren stug doorlezen in de tijd-
schriften van een oude leesmap die eigenlijk voor de gedetineerden be-
doeld is. Na vijf minuten hoor ik een harde klap tegen een deur en ge-

                                                             
323 RSJ 10/0838/GA en 10/0847/GA d.d. 12 juli 2010. De Beroepscommissie oordeelde 
in deze zaak: “Voor wat betreft de wijze van visiteren wordt nogmaals overwogen dat de 
directeur niet is ingegaan op klagers stelling, laat staan dat deze is betwist, dat klager, die 
niet eerder rapport had gehad voor wat betreft drugs en/of contrabande, bij de visitatie 
nadat hij zijn balzak had opgetild, de aanwijzing is gegeven om zijn voorhuid op te stropen. 
Uit de stukken is niet gebleken waarom een dergelijke manier van visiteren noodzakelijk 
zou zijn en waarom de visitatie niet op de gebruikelijke, minder ingrijpende, wijze kon 
plaatsvinden. De beroepscommissie is van oordeel dat de wijze waarop de visitatie is 
uitgevoerd, bij afweging van alle in aanmerking komende belangen, als onredelijk of 
onbillijk moet worden aangemerkt en het begrijpelijk is dat klager dit als zeer vernederend 
heeft ervaren. Het beklag dient derhalve gegrond te worden verklaard.” 
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schreeuw. Het is de man die gebeld heeft; hij begint ongeduldig te wor-
den. De collega’s halen hun schouders op met de mededeling dat die 
klootzak maar even op zijn beurt moet wachten tot ze tijd voor hem heb-
ben. Ze lezen rustig verder.”324 

De onderzoeksjournaliste Smilde noteert: 
“Een medewerker van de Dienst Vervoer & Ondersteuning komt aan bij 
een penitentiaire inrichting. ‘Goedemorgen, hier is de Wehkamp, ik kom 
twee pakketjes brengen’, grapt de chauffeur tegen de ‘badmeester’ van het 
cellencomplex, en laat twee gedetineerden uitstappen. (…) Het toont pre-
cies aan hoe men de gedetineerde als object ziet, als ding. Ik heb PIW’ers 
tegen gedetineerden zien spreken alsof zij minder dan lucht waren.”325 

 
Deze recente en concrete Nederlandse praktijkvoorbeelden uit onverdachte 
hoek326 illustreren het gelijk van de jurist De Jonge, die tijdens zijn inaugurele 
rede als bijzonder hoogleraar Detentierecht aan de Universiteit van Maastricht 
stelde:  

“Wie de kwaliteit van detentie wil afmeten aan het niveau van de materiële  
detentieomstandigheden zal mede op basis van de rapporten van de Inspec-
tie voor de Sanctietoepassing en de bevindingen van het Straatsburgse 
Committee for the Prevention of Torture (CPT) tot de conclusie komen dat die 
kwaliteit in Nederland relatief hoog is. De kwaliteit van detentie wordt 
echter niet alleen bepaald door het niveau van de materiële verzorging van 
gedetineerden maar ook en vooral door de manier waarop zij tijdens hun 
detentie worden bejegend.”327  

Wie de term ‘menselijke waardigheid’ in de mond neemt in de context van 
detentie en recht kan dit niet doen zonder de rechten van de mens ter sprake 

                                                             
324 A. van der Star, Onder criminelen. Het verhaal van een vrouw die twintig jaar in een 
mannenbajes werkte, Amsterdam: Forum, 2009, p. 164. 
325 M. Smilde, ‘Het nieuwe rooster is altijd klote.’ Een impressie van de werkvloer’, in: 
Justitiële Verkenningen, 2007/4, p. 60-71, hier p. 69. 
326 “Uit onverdachte hoek”, want afkomstig uit onverdachte bronnen, terwijl uitspraken 
van gedetineerden over dergelijke voorvallen vaak gekwalificeerd – en daarmee afgedaan – 
worden als verdacht, want gekleurd. In elk boek – fictie of non-fictie – over gevangenissen 
of van (ex)gedetineerden zijn dergelijke  voorvallen wel te vinden. Zie bijv. B. Voskuil, 
Achter de deur. De gevangenis van binnenuit, Utrecht: Spectrum, 1997 en M. Moerings, M. 
Boone & S. Franken, Meningen van gedetineerden - Vijftig jaar later, Den Haag: Boom Juridi-
sche Uitgeverij, 2008. 
327 G. de Jonge, Over de kwaliteit van detentie. Het strafvonnis als basis voor detentieplanning, 
Maastricht: Universiteit Maastricht, 2008, p. 6. Zie ook U. van de Pol, ‘Goede bejegening 
in detentie’ in: A. Franken/M. de Lange (red.), Constante waarden. Liber amicorum prof mr 
Constantijn Kelk, Den Haag: Boom, 2008, p. 529-539. 
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te brengen. Juist onder invloed van de (wordings)geschiedenis van de rechten 
van de mens heeft deze term immers zijn huidige juridische inhoud en bete-
kenis gekregen. Er blijken in die geschiedenis tot op heden verschillende ma-
nieren om de rechten van de mens te benaderen: 1- de filosofisch-ethische en 
2- de positiefrechtelijke.328 Die manieren kunnen elkaar uitsluiten, maar zijn in 
ons onderzoek onlosmakelijk met elkaar verbonden zoals geïllustreerd wordt 
door het volgende citaat:  

“The management of prisons is primarily about the management of human 
beings, both staff and prisoners. This means that there are issues which go 
beyond effectiveness and efficiency. When making decisions about the 
treatment of human beings there is a fundamental consideration; the first 
question which must always be asked is, ‘Is what we are doing right?’.”329  

De vraag ‘Is what we are doing right?’ is in deze context juist de vraag of iets 
zowel in filosofisch-ethische als ook in juridische zin juist en correct is. Alleen 
een positiefrechtelijke benadering schiet immers fundamenteel tekort. De 
aanname van dit tekort is niet alleen gebaseerd op de oude juridische wijsheid 
‘Summum ius summa iniuria’330 en op de historische ervaring in deze, die de 
Britse detentiedeskundige Andrew Coyle onomwonden als volgt omschrijft:  

“Without an ethical context, managerial efficiency in prisons can take a 
path that leads ultimately to the barbarism of the concentration camp and 
the gulag.”331  

Ook de feitelijke ontstaansgeschiedenis van de gecodificeerde mensenrechten 
maakt het onmogelijk die rechten los te zien van de achterliggende filosofisch-
ethische overwegingen. Dit hoofdstuk bestaat daarom niet alleen uit strikt 
positiefrechtelijke bronnen, hoewel die het grootste deel van dit hoofdstuk 
innemen. Wat betreft die positiefrechtelijke bronnen is de ‘aanvliegroute’ die 
vanuit de internationale mensenrechtenverdragen naar de Nederlandse situatie. 
Omdat dit onderzoek zich toespitst op de ‘denkwereld’ achter de idee van de 
menselijke waardigheid zijn de diverse Nederlandse beginselenwetten en de 
daar weer op gebaseerde regelgeving, die tot in detail allerlei detentie-aspecten 
reguleren, hier verder buiten beschouwing gelaten. 

                                                             
328 Bij de filosofisch-ethische benadering gaat het om fundamentele waarden, waarvan men 
vindt dat ze door het recht beschermd moeten worden of waarop een specifiek recht is 
gebaseerd. In deze benadering behoren mensenrechten tot het mens-zijn. In de 
positiefrechtelijke benadering is de enig relevante vraag daarentegen of het mensenrecht 
daadwerkelijk gecodificeerd is en daarmee behoort tot het positieve, afdwingbare recht. P. 
Cliteur, De filosofie van de mensenrechten, Nijmegen: Ars Aequi Libri, 1997, p. 11-13. 
329 A. Coyle, A Human Rights Approach to Prison Management. Handbook for Prison Staff, 
London: International Centre for Prison Studies, 2002, p. 13. 
330 Cicero, De officiis, I, 10, 33. 
331 Coyle, o.c., p. 15. 
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Na deze inleiding (4.1) wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de mense-
lijke waardigheid in de context van de Verenigde Naties (VN) (4.2) en binnen 
de Europese mensenrechtelijke context (4.3), waarbij in Europees verband 
ingegaan wordt op achtereenvolgens de menselijke waardigheid in de context 
van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (4.3.1), het Europese 
Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende 
Behandeling of Bestraffing (ECPT) en het daar bijhorende Comité (CPT) 
(4.3.2) en de Europese Gevangenis Regels (European Prison Rules: EPR) 
(4.3.3). De filosofisch-ethische invalshoek komt ten slotte vooral en expliciet 
tot uiting in het Rapport Goed bejegenen van de Raad voor Strafrechtstoepas-
sing en Jeugdbescherming (RSJ) (4.4). Het werk van de Inspectie Veiligheid 
en Justitie (IVenJ), de voormalige Inspectie Sanctietoepassing, blijft hier buiten 
beschouwing. De reden daarvoor is dat de IVenJ toezicht houdt op effectivi-
teit en kwaliteit van de uitvoering van de wet- en regelgeving in de inrichtin-
gen die onder verantwoordelijkheid van MVenJ vallen, in het bijzonder wat 
betreft bejegening en beveiliging en vervolgens knel- en verbeterpunten in 
haar rapportages aangeeft. Maar de toetsingskaders332 die de IVenJ hanteert zijn 
gebaseerd op de bovengenoemde teksten en organisaties. Het hoofdstuk be-
sluit met enkele samenvattende opmerkingen (4.5).  
 Als startpunt van dit hoofdstuk is het einde van de Tweede Wereldoorlog 
genomen, omdat dit een historisch scheidingsmoment is in de codificeringsge-
schiedenis van de mensenrechten. Immers, na deze oorlog nam de internatio-
nale gemeenschap als reactie op de omvang en de aard van de gruweldaden in 
deze oorlog gepleegd het initiatief om te komen tot het positiefrechtelijk vast-
leggen van de rechten van de mens op basis van de menselijke waardigheid. 
Tot die tijd beperkt het denken en spreken over de menselijke waardigheid 

                                                             
332 De IVenJ kent verschillende Toetsingskaders (Doorlichtingen Penitentiaire Inrichtingen, mei 
2012; Doorlichtingen Detentie- en Uitzetcentra voor Vreemdelingen, september 2009 (identiek aan 
dat van de penitentiaire inrichtingen), JJI, april 2012 en Doorlichtingen Forensisch Psychiatrische 
Centra, april 2011), die inhoudelijk grotendeels identiek zijn. In haar Protocol voor de werkwij-
ze (aug 2008) wordt de geestelijke verzorging vermeld als mogelijke informatiebron (p. 7), 
maar het is aan de inspectie om te bepalen of ze daar gebruik van maakt. Uit de doorlich-
tingsrapporten van de afzonderlijke inrichtingen blijkt een gesprek met de geestelijke ver-
zorging in die inrichting altijd in het doorlichtingsprogramma opgenomen. In de rapporta-
ges beperkt het gedeelte van de geestelijke verzorging zich tot toezicht op het functioneren 
van de geestelijke verzorging zelf; onhelder blijft in de rapportages in hoeverre het in de 
gesprekken met de geestelijke verzorging ook over andere inrichtingszaken gaat zoals alge-
mene sfeer en bejegening. De inrichting kan op het doorlichtingsrapport reageren (weder-
hoor), maar het is onduidelijk hoe dit wederhoor in de inrichting wordt georganiseerd en 
of de geestelijke verzorging daar bij betrokken wordt. Voor uitgebreidere informatie en 
rapportages zie http://www.ist.nl/ (d.d. 20-12-2012). 

http://www.ist.nl/
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zich haast exclusief tot een filosofisch-ethisch discours, dat echter geen brede 
of diepgaande neerslag vond in positiefrechtelijke, bindende codificatie.333 
Vanaf de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) in 
1948, waarin de waardigheid van ieder mens in de preambule334 werd opge-
nomen als inherent aan de mens en als basis voor vrijheid, gerechtigheid en 
vrede, is er via de Mensenrechtenverdragen in VN- en regionaal verband een 
voortgaande lijn van bindende codificatie te zien betreffende mensenrechten. 
In het kielzog hiervan heeft het begrip menselijke waardigheid vele bespiege-
lingen opgeleverd en in de juristerij een weliswaar problematische, maar tege-
                                                             
333 “Before World War II there were almost no international instruments concerned with 
the realization of human rights in the world. Since then the growth has been phenomenal 
(…).” J. Morsink, The Universal Declaration of Human Rights. Origin, Drafting and Intent, 
Philadelphia: University Pennsylvania Press, 1999, p. 20. Zie ook E. Brems/J. Vrielink, 
Menselijke waardigheid in de Nederlandse Grondwet? Nota opgesteld ten behoeve van de 
Staatscommissie Grondwet (2009), Alphen a/d Rijn: Kluwer, 2010, p. 9-13. Th. Rens-
mann, ‘Menschenwürde als universaler Rechtsbegriff’, in: Chr. Thies (Hrsg.), Der Wert der 
Menschenwürde, Paderborn: Schöningh, 2009, p. 75-92. 
334 “Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en on-
vervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de 
vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld;  
Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid 
hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten van de mensheid geweld hebben aange-
daan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en 
geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is verkondigd als het hoogste 
ideaal van iedere mens;  
Overwegende, dat het van het grootste belang is, dat de rechten van de mens beschermd 
worden door de suprematie van het recht, opdat de mens niet gedwongen worde om in 
laatste instantie zijn toevlucht te nemen tot opstand tegen tyrannie en onderdrukking;  
Overwegende, dat het van het grootste belang is om de ontwikkeling van vriendschappelij-
ke betrekkingen tussen de naties te bevorderen;  
Overwegende, dat de volkeren van de Verenigde Naties in het Handvest hun vertrouwen 
in de fundamentele rechten van de mens, in de waardigheid en de waarde van de mens en 
in de gelijke rechten van mannen en vrouwen opnieuw hebben bevestigd, en besloten 
hebben om sociale vooruitgang en een hogere levensstandaard in groter vrijheid te bevor-
deren;  
Overwegende, dat de Staten, welke Lid zijn van de Verenigde Naties, zich plechtig ver-
bonden hebben om, in samenwerking met de Organisatie van de Verenigde Naties, overal 
de eerbied voor en inachtneming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijhe-
den te bevorderen;  
Overwegende, dat het van het grootste belang is voor de volledige nakoming van deze 
verbintenis, dat een ieder begrip hebbe voor deze rechten en vrijheden;  
Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens als het gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te 
bereiken ideaal, (…).” 
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lijk niet meer weg te denken plaats veroverd. Het begrip is problematisch 
vanwege de in Hoofdstuk 3 al geconstateerde complexe inhoud en betekenis 
die in de filosofie over het begrip menselijke waardigheid zijn te vinden, en in 
het verlengde daarvan in de juristerij. Daar komt bovenop dat in het alledaagse 
juridische werk de aandacht haast exclusief gericht is op het materiaal waarmee 
men als jurist vooral moet werken, namelijk de kwalificatie van de feiten in 
relatie tot de relevante wetteksten en jurisprudentie. De invalshoek is daarbij 
veelal probleemoplossend dan wel probleemvoorkomend gericht. En filosofi-
sche beschouwingen over een vaag en open begrip als menselijke waardigheid 
geven veelal geen eenduidige antwoorden of oordelen waar juridische vragen 
en problemen dat juist wel meestal verlangen. Het is echter ook vanuit die 
feitelijke werkelijkheid en de juridische vragen en problemen die van daaruit 
aan de rechtswetenschap werden gesteld, dat de menselijke waardigheid de 
rechtswetenschap is binnengekomen. Het is in die geschiedenis vooral de kei-
harde realiteit van als onaanvaardbaar ervaren machtsverhoudingen en daaruit 
voortvloeiend geweld, die steeds weer tot maatschappelijke – al dan niet ge-
welddadige – strijd leidden en vervolgens tot nieuwe maatschappelijke en 
juridische verhoudingen middels positiefrechtelijke codificatie. De geschiede-
nis van de rechten van de mens is in feite immers de geschiedenis van de strijd 
van het individu tegen de macht van de (staats)overheid. Dat is in de kern 
waar het in de rechten van de mens van oudsher om gaat: het individu be-
schermen tegen de macht van de (staats)overheid. 
 
4.2 Menselijke waardigheid in VN-verband 
 
Dit geldt ook voor de totstandkoming van de rechten van de mens in de peri-
ode na de Tweede Wereldoorlog. Door de verschrikkingen van de Tweede 
Wereldoorlog en de negatieve ervaringen met de krachteloze Volkenbond was 
er binnen de internationale gemeenschap een breed draagvlak en een grote 
wens om te komen tot stappen die een herhaling van de tijdens de oorlog 
gepleegde gruweldaden zouden kunnen helpen voorkomen. Een van de con-
crete mogelijkheden om hiertoe te komen zag men in het formuleren van de 
rechten van de mens. Aan de uiteindelijke vaststelling van de UVRM door de 
Verenigde Naties op 10 december 1948 is ondanks dit brede draagvlak een 
lang en uitgebreid traject van overleg en discussie vooraf gegaan.335 Een be-
langrijk deel van de discussie spitste zich toe op de vraag of er een verklaring 
dan wel een verdrag moest komen. Een verklaring kon vager zijn en was in 

                                                             
335 Zie voor een gedetailleerde beschrijving van de totstandkoming J. Morsink, The 
Universal Declaration of Human Rights. Origin, Drafting and Intent, Philadelphia: University 
Pennsylvania Press, 1999. 
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elk geval niet juridisch bindend, terwijl een verdrag concretere formuleringen 
vereiste en verreikender zou zijn, want een verdrag zou de verdragspartijen 
juridisch ook binden. Dit laatste vereiste bovendien een vorm van toezicht op 
de naleving van het verdrag. Aanvankelijk wilden vele delegaties een verdrag, 
maar gaandeweg de gesprekken bleek dit geen haalbare kaart, mede vanwege 
de verkillende verhouding tussen de VS en de toenmalige Sovjet-Unie. Dit 
nam niet weg dat er een breed gedragen wens bleef om te komen tot een 
gezaghebbend document. Het resulteerde in de UVRM, waardoor de rechten 
weliswaar in het leven waren geroepen, maar nog niet geïmplementeerd wa-
ren in de vorm van verdere codificering van die rechten in een juridisch bin-
dend verdrag met een toezichtsmechanisme. De Verklaring werd door een 
ruime meerderheid van landen aangenomen, zonder tegenstem en met acht 
stemonthoudingen.336   
 
De Preambule van de Verklaring, die opgesteld is door en gericht is tot staten, 
stelt ter bescherming van de rechten van de mens de noodzaak van de ‘rule of 
law’ centraal, om via het recht de rechten van de mens te beschermen en hel-
pen realiseren. De rechten van de mens zijn dus in de Verklaring enerzijds 
geformuleerd als een realiteit en anderzijds tegelijk als een nog te realiseren 
ideaal. Ze stellen in wezen een standaard. In de preambule wordt gesteld dat 
deze rechten toekomen aan “all members of the human family”. Het begrip waar-
digheid is in de preambule inhoudelijk niet uitgewerkt en de rechten die ver-
volgens worden geformuleerd geven aan op welke terreinen de mens be-
schermd moet worden, maar zeggen niets over de inherente waardigheid zelf. 
Dit geldt ook voor het eerste artikel van de Verklaring waarin gesteld wordt: 

“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij 
zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in 
een geest van broederschap te gedragen.”  

Wat in dit artikel wordt verwoord begint met een normstelling die als uit-
gangspunt geldt, namelijk dat ieder mens vrij en gelijk in waardigheid en rech-

                                                             
336 Morsink stelt in zijn studie terecht dat een stemonthouding niet hetzelfde is als een 
tegenstem. Alle delegaties hadden in de voorbereiding actief aan de totstandkoming van de 
Verklaring meegewerkt. De onthoudingen waren bovendien verschillend gemotiveerd. 
Sommige onthielden zich omdat de Verklaring niet ver genoeg ging, andere juist omdat ze 
wel te ver ging: De Sovjet-Unie had de staatsrol meer benadrukt willen zien, andere 
communistische landen hadden een expliciete veroordeling van fascisme/nazisme gewild, 
Saoedi-Arabië onthield zich vanwege de gevolgen van een erkenning van de 
godsdienstvrijheid en Zuid-Afrika vanwege ongewenste gevolgen voor de 
Apartheidspolitiek. Dit verschil tussen stemonthouding en tegenstem en de motivatie van 
onthouding zijn relevant in de latere discussie over de universele acceptatie van de 
Verklaring en de eruit voortvloeiende rechten. J. Morsink, o.c., 1999, p. 24-28. 
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ten is geboren en begiftigd met verstand en geweten, gevolgd door een op-
dracht, namelijk zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedra-
gen. Het vervolg van de Verklaring is dan een opsomming van de diverse, 
afzonderlijke rechten die ieder mens op grond van de menselijke waardigheid 
toekomen. Logischerwijs betekent dit dat de menselijke waardigheid zelf geen 
juridisch recht is en dat er dus in feite geen sprake is van een juridisch recht op 
menselijke waardigheid.337  
 Op het gebruik van de menselijke waardigheid en de in de Verklaring 
genoemde rechten is her en der kritiek geuit. Zo bekritiseert de rechtsfilosoof 
Van Dun de UVRM vanwege het feit dat volgens hem de relatie tussen men-
senrechten, waardigheid en persoon te veel is genegeerd binnen de Verklaring. 
Dit heeft volgens hem een negatief gevolg gehad, omdat het tot een inflatie 
aan mensenrechten heeft geleid. Hij stelt dat de UVRM daarmee in de traditie 
staat van 'wensen vervullen'.338 Van Dun legt met deze kritiek inderdaad de 
vinger op een pijnlijk en moeilijk punt in het huidige mensenrechtendiscours. 
En ook de historicus De Baets constateert dat de UVRM niet helder en con-
sistent is wat betreft de betekenis en plaats van de menselijke waardigheid in 
relatie tot de geformuleerde mensenrechten.339 Van Dun raakt met zijn kritiek 
een fundamentele vraag. In wezen gaat het in zijn kritiek namelijk ook om de 
vraag wie rechtssubject is met betrekking tot de mensenrechten. Is dit de ab-
stractie ‘mens’, de mensheid dus, of is het de concrete, individuele menselijke 
persoon? Of betreft het ook niet-natuurlijke rechtspersonen; en hoe zit het 
dan met groepen van mensen, die zich als collectief of gemeenschap verstaan? 
 Alhoewel ons onderzoek zich beperkt tot gedetineerden, en dus tot na-
tuurlijke personen, is het onderwerp van rechtssubjectiviteit in relatie tot de 
menselijke waardigheid dus een punt van aandacht, omdat het raakt aan de 
reikwijdte van menselijke waardigheid. Daarom is het op deze plek zinvol om 
kort aandacht te besteden aan het concept van de ‘persoon’, dat zowel in de 
katholieke theologie als in het recht een centrale plaats inneemt. Ook in de in 

                                                             
337 Tiedemann, o.c., p. 28-30. 
338 Van Dun stelt dienaangaande: “I cannot believe that covetousness, not the rational 
nature of man, is the distinguishing mark of 'human dignity'. To believe that is to accept 
that one’s rights are as unlimited as one’s desires, and, thus, are the primary sources of con-
flict and disorder. No such belief is found anywhere in the classical tradition of law and 
rights. Human rights are not a legacy of the tradition’s representative theories of, say, 
Thomas Aquinas or John Locke. The UD’s human rights are at odds with any view that 
takes human beings —and not just their desires— seriously.” Dun, F. van, ‘Human Dignity: 
Reason or Desire?’, in: Journal of Libertarian Studies, vol. 15 no. 4 (Fall 2001), p. 1-28, hier 
p. 28. 
339 Baets, A. de, ‘A Successful Utopia: The Doctrine of Human Dignity’, in: Historein, vol. 
7 (2007), p. 71-85. 
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het vorige hoofdstuk besproken kerkelijke documenten wordt gerept over de 
‘persoonlijke waardigheid’ en de ‘menselijke persoon’. Een persoon is een 
mens met een eigen identiteit, een ik, een wezen met (zelf)bewustzijn en ver-
stand. Dit resulteert in de mogelijkheid om in vrijheid op te treden en te han-
delen. Het betekent echter tevens dat er dus een onderscheid te maken is tus-
sen een mens die persoon is en een mens die dat (nog) niet is. Dit kan ertoe 
leiden dat de mens die niet aan de kwalificaties van persoon-zijn voldoet ook 
qua waardigheid anders wordt beschouwd en benaderd dan de mens die wel 
aan de persoonskwalificaties voldoet, met andere woorden dat menselijke 
waardigheid verandert in (en dat wil zeggen dus verengd wordt tot) in feite 
persoonlijke waardigheid, resulterend in een andere positie, behandeling en 
bejegening van de mens die niet voldoet aan de kwalificaties die gesteld wor-
den aan het persoon-zijn.340 Met ‘persoon’ wordt in het recht bedoeld dat in 
rechte kan worden opgetreden en gehandeld, men is een rechtspersoon wan-
neer men als rechtssubject kan optreden, ongeacht of dit een natuurlijke per-
soon is of niet (zoals een staat of een organisatie), want in het recht is een 
persoon een abstractie van de natuurlijke, werkelijke persoon. Een subject of 
persoon is in het recht dus niet per definitie een natuurlijke persoon, maar 
“een juridische constructie”.341 Welk subject in rechte kan optreden evenals 
de vragen hoe en wanneer dat kan, bepaalt de wet(gever).342   
 Ten aanzien van de menselijke waardigheid zien we hier het risico dat dit 
beperkt wordt tot natuurlijke personen die tevens burger zijn. Tegelijk met 
deze beperking wijst Pessers op de ontwikkeling dat binnen die beperking juist 
sprake is van een (subjectieve) verbreding van de betekenis en invulling van de 
menselijke waardigheid. Bedoeld wordt hier een ontwikkeling die Pessers 
typeert als een verschuiving van het romeins(-juridische) ‘persona’ naar het 
Griekse ‘prosopon’.343 Ze doelt daarmee op de tendens dat steeds meer persoon-
lijkheidsrechten in de mensenrechten verankerd zijn geraakt ter bescherming 
van de individuele fysieke en psychische integriteit. Niet de ‘persona’ als juri-
dische abstractie, maar de ‘prosopon’, de concrete mens (= staatsburger) en zijn 

                                                             
340 Omdat het niet de bedoeling van ons onderzoek is deze ‘grensgebieden’ verder te 
omschrijven of te onderzoeken zij hier dienaangaande volstaan met de constatering dat de 
katholieke kerk en haar leer in het onderscheid tussen mens en persoon in relatie tot 
waardigheid een duidelijk standpunt kent, namelijk dat ook aan de mens die niet voldoet 
aan de persoonskwalificaties de menselijke waardigheid onvervreemdbaar en volledig 
toekomt. Cfr. H. Reinders, ‘Human Dignity in the Absence of Agency’, in: R. Soulen / L. 
Woodhead (Eds.), God and Human Dignity, Eerdmans, Grand Rapids, 2006, p. 121-139. 
341 D. Pessers, Menselijke waardigheid en het persoonsbegrip in het recht, Utrecht: Lemma, 2005, 
p. 13-15. 
342Z. Baumann, Wasted Lives. Modernity and its Outcasts, Cambridge: Polity, 2004, p. 31-33. 
343 Pessers, o.c., p. 38-41. 
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manifestatie, wordt dan tot rechtssubject, hetgeen leidt tot subjectivering van 
het recht. Pessers ziet deze tendens als een bedreiging zowel van de voorspel-
baarheid als van de sociale, boven-individuele waarde in het recht. Gevolg van 
deze ontwikkeling is namelijk dat het individuele en ik-betrokken standpunt 
het individu-overstijgende standpunt, dat ook oog heeft voor de ander, lijkt te 
gaan overvleugelen in het recht. De fundamentele vraag, die hierbij door Pes-
sers opgeworpen wordt, is de vraag naar wie de menselijke waardigheid be-
paalt: het rechtssubject of de rechtsgemeenschap.344  
 
Hoewel de menselijke waardigheid zelf geen recht is en er in feite dus geen 
sprake is van een recht op menselijke waardigheid, zijn er wel rechten die 
gebaseerd zijn op de aanname van inherente menselijke waardigheid. In ver-
band met de menselijke waardigheid is artikel 5 van de Verklaring van belang, 
omdat dit artikel inhoudelijk en tekstueel te relateren is aan de menselijke 
waardigheid.345 Het artikel stelt namelijk:  

“Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.”  

De in dit artikel benoemde behandeling of bestraffing wordt expliciet verbo-
den vanwege het feit dat dergelijke behandeling of bestraffing beschouwd 
wordt als aantasting van de menselijke waardigheid. Daarmee wordt echter 
nog niets gezegd over de vraag wanneer en welke behandeling of bestraffing 
nu met dergelijke adjectieven gekwalificeerd moet of kan worden.  
 

                                                             
344 De rechtsfilosoof Lon L. Fuller stelt in The Morality of Law ( New Haven/London: Yale 
University Press, 1969, Revised Ed.): “I have repeatedly observed that Legal morality can 
be said to be neutral over a wide range of ethical issues. It cannot be neutral in its view of 
man himself. To embark on the enterprise of subjecting human conduct to the governance 
of rules involves of necessity a commitment to the view that man is, or can become, a 
responsible agent, capable of understanding and following rules, and answerable for his 
defaults. Every departure from the principles of the law’s inner morality is an affront to 
man’s dignity as a responsible agent.” (p. 162) En wat betreft de vraag ‘wie behoort tot de 
rechtsgemeenschap? stelt hij dat de plichtmoraliteit de moraal van de in-group is. Alleen de 
aspiratiemoraliteit biedt volgens hem een oplossing, omdat deze iedereen insluit van goede 
wil, want de aspiratiemoraliteit is een menselijke aspiratie. Fuller verwijst hier naar de para-
bel van de barmhartige Samaritaan, die volgens hem juist dé aspiratiemoraliteit weergeeft (p. 
182-4). 
345 In de art. 22 en 23 van de Verklaring wordt het begrip ‘menswaardig’ expliciet 
gerelateerd aan het belang van arbeid resp. van de sociale, culturele en economische 
leefomstandigheden. Deze artikelen worden hier echter verder buiten beschouwing gelaten, 
omdat we ons in het onderzoek beperken tot wat de klassieke mensenrechten worden 
genoemd, mede o.g.v. de kritiek van Van Dun.  
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In de Preambule en artikel 1 van de Verklaring is iedere verwijzing naar Na-
tuur of God vermeden. Er waren wel meerdere voorstellen met een dergelijke 
verwijzing of inhoud, maar die hebben het uiteindelijk niet gehaald. De reden 
daarvoor was vooral gelegen in de wens de universele acceptatie van het do-
cument niet in de weg te staan en “to avoid having to vote on the question of 
God.”346 Als alternatief koos men voor de begrippen ‘inherent, onvervreemd-
baar en aangeboren’. Morsink concludeert dan ook in zijn studie dat de Ver-
klaring “a secular document by intent” is.347 En alhoewel men aanvankelijk meer 
wilde, kwam het tot “a bill of just moral rights”348, waarin een morele standaard 
werd vastgelegd, maar geen juridische verplichtingen.  
 De Universele Verklaring maakte echter wel de weg vrij voor verdere 
implementatie van de mensenrechten in de vorm van codificering in verdra-
gen. Deze implementatie zou weliswaar nog jaren duren, maar leidde in 1966 
uiteindelijk toch tot de eerste VN-verdragen met betrekking tot de rechten 
van de mens, te weten het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en 
Politieke Rechten (het zogenaamde BuPo-verdrag) en het Internationaal Ver-
drag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (het zogenaamde 
EcoSoC-verdrag).349  
 In het kader van ons onderzoek is vooral het BuPo-verdrag van belang.350 
Opvallend bij lezing van dit verdrag is dat in het verdrag het begrip menselijke 
waardigheid, behalve in de preambule waarin terugverwezen en teruggegrepen 
wordt naar de Universele Verklaring, slechts terugkomt in één specifiek arti-
kel, en wel in artikel 10 lid 1:  

                                                             
346 J. Morsink, o.c., 1999, p. 290. 
347 J. Morsink, o.c., 1999, p. 289. 
348 J. Morsink, o.c., 1999, p. 295. De jurist Kamenka noemt het zelfs slechts een voorstel: 
“The doctrine of human rights is a proposal concerning the morally appropriate way of 
treating men and organizing society.” Kamenka, E., ‘The Anatomy of an Idea’, in: Ka-
menka, E. & Erh-Soon Tay, A. (Eds), Human Rights: Ideas and Ideologies, E. Arnold, 1978, 
p. 1-12, hier p. 12. 
349 In de loop van de tijd zijn er nog verschillende andere mensenrechtenverdragen tot 
stand gekomen binnen VN-verband zoals het VN-Antiracismeverdrag (1966 zelfs ruim een 
halfjaar voor BuPo en EcoSoC), het VN-Vrouwenverdrag (1979), het VN-Folterverdrag 
(1984) en het VN-Kinderrechtenverdrag (1989). Wat betreft het feitelijke voorkomen van 
het begrip menselijke waardigheid in verdragen en grondwetten zie: Brems E./J. Vrielink, 
J., Menselijke waardigheid in de Nederlandse Grondwet?, Alphen a/d Rijn: Kluwer, 2010, p. 28-
39. 
350 Voor de totstandkoming van het verdrag zie onder andere Pechota, V., ‘The Develop-
ment of the Covenant on Civil and Political Rights’, in: Henkin, L. (Ed.), The International 
Bill of Rights: The Covenant on Civil and Political Rights, New York: Columbia UP, 1981,  p. 
32-71.   
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“All persons deprived of their liberty shall be treated with humanity and 
with respect for the inherent dignity of the human person.” 

Blijkbaar was er het bewustzijn dat juist mensen in detentie in het bijzonder 
risico lopen in hun waardigheid aangetast te worden. Verdere vermelding 
verdient in dit verband artikel 7 van het BuPo-Verdrag, dat tekstueel gerela-
teerd is aan artikel 10 BuPo-verdrag, en waarvan de eerste zin luidt:  

“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment.”  

Tekstueel zijn hier dus gerelateerd aan elkaar enerzijds het respect voor de 
inherente menselijke waardigheid van gedetineerden en anderzijds het verbod 
op specifieke behandeling of bestraffing, die gezien worden als aantasting van 
de menselijke waardigheid namelijk foltering of wrede, onmenselijke of ver-
nederende behandeling of bestraffing. De reikwijdte van het BuPo-Verdrag is 
echter beperkt door het zwakke toezichtmechanisme351 en zal daarom hier 
verder buiten beschouwing worden gelaten.  
 Ook het VN-Verdrag tegen Foltering en andere wrede, inhumane of ver-
nederende behandeling of bestraffing, oftewel de Convention against Torture 
(CAT) uit 1984, dat gebaseerd is op het BuPo-Verdrag en van kracht sinds 
1987, blijft hier buiten beschouwing. Dit geldt ook voor het Optioneel Proto-
col bij dit verdrag (OPCAT), dat in 2006 in werking is getreden en dat we-
reldwijd een belangrijke impuls en versterking is voor het nationale preventie 
mechanisme (NPM) in de afzonderlijke landen. De reden dat deze verdragen 
hier verder buiten beschouwing worden gelaten is gelegen in het feit dat het 
Europese preventiesysteem voor Nederland niet alleen relevanter is maar bo-
vendien eerder effectief werkzaam was en daarom ook als voorbeeld heeft 
gediend voor het OPCAT-mechanisme.  
 
4.3 Menselijke waardigheid in Europees verband 
 
Voor de Nederlandse rechtsorde is het regionale, Europese systeem, dat bestaat 
uit 1- het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) (4.3.1), 2- 
het Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Ver-
nederende Behandeling of Bestraffing (ECPT) en het op basis van dit Verdrag 
werkende Comité (CPT) (4.3.2), en 3- de zogenaamde European Prison Rules 
(EPR) van veel grotere invloed (4.3.3).  

                                                             
351 Het toezicht voorziet in de uitvoering van de verdragen en ligt bij de 
Mensenrechtenraad van de VN. De raad wordt gekozen door de VN-leden en heeft geen 
bindende bevoegdheden. Het is daarmee een politiek samengesteld en relatief zwak orgaan. 
Het verdrag is overigens wel bindend en er kan bij de Nederlandse rechter ook een beroep 
op worden gedaan. 
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4.3.1 Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens 
 
In de Nederlandse wetgeving zelf is de term menselijke waardigheid als zoda-
nig niet te vinden. Dat kan gezien worden als een belangrijk gemis352, maar 
dat neemt niet weg dat via internationale wetgeving de term wel degelijk 
betekenis en inhoud in het Nederlandse recht heeft gekregen. Want de Uni-
versele Verklaring vormde de basis om te komen tot een regionale, bindende 
codificering en wel in het EVRM, dat in 1950 tot stand kwam en in 1953 in 
werking trad.353 Bij de totstandkoming van dit verdrag354 was er enige discussie 
over de vraag hoe het Europese proces zich verhield tot het VN-proces wat 
betreft de codificatie van de mensenrechten, maar uiteindelijk werd gekozen 
voor een weg die gekwalificeerd zou kunnen worden als het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid, want men maakte zich niet afhankelijk van het proces 
binnen de VN. Het Europees Verdrag bouwt wel nadrukkelijk voort op de 
Universele Verklaring en voorziet in bindende rechtspraak voor de Verdrags-
partijen via het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Bij de 
totstandkoming van het Verdrag leverde, naast de centrale kwestie hoe gede-
tailleerd de rechten geformuleerd moesten zijn, onder andere de vraag over de 

                                                             
352 J. de Lange en P. Mevis (‘De beoordeling van de menselijke waardigheid van 
detentiesituaties’, in: Sancties 2003/3, p. 157-173) zien dit als een gemis in het 
detentierecht, omdat het betekent dat een eventuele correctie nu vooral via de lange en 
moeizame internationale juridische weg moet worden afgedwongen. Zie hierover ook de al 
eerder genoemde studie van E. Brems en J. Vrielink (Menselijke waardigheid in de Nederlandse 
Grondwet? Voorstudie ten behoeve van de Staatscommissie Grondwet (2009), Alphen /d Rijn:, 
Kluwer, 2010). In deze studie is gekeken naar de manier waarop het begrip menselijke 
waardigheid (internationaal en in het buitenland) in wetgeving wordt gebruikt. Te 
onderscheiden valt dan 1- het gebruik van het begrip als grondslag voor rechten in 
verdragen en/of grondwetten, waarbij een a- algemene grondslagbenadering en b- een 
partiële grondslagbenadering is te zien. In de laatste benadering wordt het begrip enkel 
gebruikt voor een bepaalde catalogus rechten zoals alleen economische en sociale rechten of  
alleen rechten ter bescherming van leven en fysieke integriteit. 2- Daarnaast wordt het 
begrip in wetgeving gebruikt in tekstuele omschrijvingen van specifieke rechten. Ook 
wordt het begrip ingezet 3- als ‘rechtonleningsbepaling’. In een dergelijk geval worden aan 
het begrip menselijke waardigheid in de grondwet ontbrekende mensenrechten afgeleid. 
Ten slotte wordt het begrip ingezet als 4- beperkingsbeperker wat betekent dat men met 
het begrip inzet ter begrenzing van toegelaten beperkingen op grondrechten.    
353 Zie voor de verhouding EVRM en het Nederlands recht de inaugurele rede van W. 
Thomassen, Fundamentele waarden in het recht, Den Haag: Boom, 2007. 
354 Zie voor de totstandkoming J. Vande Lanotte/Y. Haeck, Handboek EVRM, Deel 1, 
Antwerpen/Oxford: Intersentia 2005, p. 57-83 en J. Huussen en J. v.d. Velde, ‘De 
totstandkoming van het EVRM, toezichtmechanisme en procedure bij het Hof’, in: EVRM 
Rechtspraak en commentaar, Vermande, 1999, katern 1.1. 
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totstandkoming van dat EHRM en over het individuele klachtrecht veel dis-
cussie op. Het individueel klachtrecht en het Hof werden dan ook facultatief 
in het Verdrag opgenomen. Uiteindelijk zijn beide daadwerkelijk in werking 
getreden in respectievelijk 1955 en 1958. Daarmee is in Europa een verhou-
dingsgewijs sterk regionaal stelsel voor bescherming van de rechten van de 
mens gerealiseerd.355  
 In het Verdrag is de menselijke waardigheid weliswaar niet expliciet ge-
noemd, maar indirect komt ze tot uiting in artikel 3 van het Verdrag, dat luidt:  

“Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke 
of vernederende behandelingen of bestraffingen.”  

Artikel 3 EVRM is tekstueel haast volkomen identiek aan artikel 5 van de 
Universele Verklaring en art. 7 BuPo, alleen ontbreekt in het EVRM-artikel 
het adjectief ‘wreed’. Art. 7 BuPo bevat verder nog een verbod op medische 
experimenten dat in het EVRM ontbreekt. Ook ontbreekt in het EVRM een 
expliciete bescherming van de menselijke waardigheid van gedetineerden zoals 
art. 10 BuPo nadrukkelijk stelt. Het ontbreken van deze aspecten in art. 3 
EVRM wordt in de Nederlandse context echter ondervangen door de formu-
lering en reikwijdte van art. 3 EVRM.356 De formulering van artikel 3 bete-
kent dat een klager voor de Nederlandse rechter direct een beroep kan doen 
op het verdragsartikel en wel op grond van de artikelen 93 en 94 van de Ne-
derlandse Grondwet. De arresten, die het Europees Hof van de Rechten van 
de mens op grond van art. 3 EVRM velt en waarin Nederland partij is, zijn 
bindend. Maar ook de arresten waarin Nederland geen partij is zijn van grote 
invloed op de Nederlandse rechtsorde. Alhoewel er in het laatste geval eerder 
sprake is van vrijwillige acceptatie zijn ook deze arresten van belang, want 
richting wijzend en normstellend. Voor de juridische invulling en het verstaan 
van het begrip menselijke waardigheid zijn de uitspraken op basis van artikel 3 
EVRM dan ook van essentieel belang en richting wijzend.  
 
Artikel 5 EVRM, dat het recht op vrijheid en veiligheid beschrijft, wordt hier 
verder buiten beschouwing gelaten, omdat dit artikel tegen willekeurige in 
detentieneming wil beschermen. De relevantie van art. 5 EVRM gaat dus in 
zekere zin vooraf aan de relevantie van art. 3 EVRM, omdat het de vraag stelt 
of de detentie sec wel rechtmatig is op basis van het Verdrag. Art. 5 EVRM is 
in beginsel dan ook niet geïnteresseerd in de detentieomstandigheden. De 
                                                             
355 Daarnaast kent Europa, parallel aan de VN-situatie, ook nog andere 
mensenrechtenverdragen zoals het Europees Sociaal Handvest (1961), dat specifiek over 
werk en werk-gerelateerde sociale zekerheid gaat, het hierboven al genoemde ECPT 
(1987), het Nationale Minderhedenverdrag (1994) en het Europees Kinderrechtenverdag 
(1996). 
356 Cfr. Vande Lanotte, deel 2.I, p. 129. 
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focus van ons onderzoek is echter juist gericht op die omstandigheden tijdens 
detentie, ongeacht de vraag of de detentie zelf rechtmatig is of niet.357 
 
De verbodstekst van artikel 3 EVRM noemt verschillende behandelingen dan 
wel bestraffingen, die ieder afzonderlijk een schending van het artikel opleve-
ren.358 De tekst is absoluut gesteld door heel duidelijk te beginnen met het 
woord ‘niemand’. Het artikel laat dus in die zin geen uitzondering toe. En ook 
anderszins is het artikel absoluut en wordt er in het artikel geen vermelding 
gemaakt van omstandigheden die uitzonderingen op of afwijking van het ver-
bod mogelijk maken. Dit betekent dus dat geen enkel mens onderworpen mag 
worden aan de in het artikel verboden handelingen, ongeacht de situatie en 
ongeacht de persoon en zijn gedrag. Het recht geformuleerd in artikel 3 is dan 
ook absoluut en ‘notstandfest’.359 Dit betekent dat er geen beleidsruimte is voor 
een lidstaat om het verbod van artikel 3 te interpreteren of toe te passen af-

                                                             
357 Artikel 5 EVRM is echter wel van belang om nog een andere beperkende opmerking te 
maken betreffende de reikwijdte van dit onderzoek. J. Murdoch (The Treatment of Prisoners, 
Strasbourg: Council of Europe, 2006) wijst er namelijk terecht op dat art. 5 EVRM de 
vraag impliceert of er in een situatie wel sprake is van detentie. Het bereik van ons onder-
zoek is bij aanvang al bepaald door de keuze ons te beperken tot die situaties dan wel plek-
ken van detentie, die ressorteren onder de verantwoordelijkheid van de DJI van het Minis-
terie van Justitie namelijk gevangenissen, huizen van bewaring, tbs-plaatsen en centra van 
vreemdelingenbewaring. Dat betekent dat plaatsen dan wel situaties zoals politiecellen en 
reguliere gesloten zorgafdelingen binnen de gezondheidszorg buiten de focus van ons on-
derzoek vallen.  
358 J. Murdoch stelt dat art. 3  EVRM twee essentiële vragen stelt: 1- is de 
minimumdrempel overtreden en 2- zo ja, welke van de drie labels verdient deze schending 
dan. De tweede vraag lijkt inmiddels in de jurisprudentie van minder belang. (o.c., p. 116). 
In de benadering van deze begrippen kan een verticale zienswijze gehanteerd worden op 
grond van de ernst en de gevolgen van het mensonterende gedrag de hiërarchie loopt dan 
(top down) via foltering, via onmenselijke behandeling/bestraffing naar de vernederende 
behandeling/bestraffing. Men kan echter ook een horizontale benadering kiezen, waarbij 
foltering en vernedering de verschillende extremen zijn op een horizontale schaal van in-
humaan/onmenselijk gedrag. Ik kies voor de horizontale benadering. Cfr. M. Hagens, 
Toezicht op menswaardige behandeling van gedetineerden in Europa. Een onderzoek naar de verhou-
ding tussen EHRM en het CPT bij de effectuering van het folterverbod, Tilburg, WLP, 2011, p. 
113-114 en p. 142-144.  
359 Zie art. 15 lid 1 EVRM, en waar in lid 2 van art. 15 artikel. 3 expliciet als zodanig 
wordt genoemd. Een ‘notstandsfest’ recht kan onder geen enkel beding worden opgeschort 
en een absoluut recht is “een verdragsrecht dat in principe niet onderworpen is aan 
beperkingen of inmengingen en waarbij er in principe geen afweging gebeurt van het 
desbetreffende recht ten opzichte van andere verdragsrechten of belangen”. J. Vande 
Lanotte/Y. Haeck, Handboek EVRM, Deel 1, p. 91-92 en J. Murdoch, The Treatment of 
Prisoners, 2006, p. 115. 
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hankelijk van de situatie.360 Artikel 3 EVRM is dus onttrokken aan de moge-
lijkheden die art. 15 EVRM biedt, namelijk om bepaalde rechten onder be-
paalde situaties op te schorten of te beperken. 
 Deze absoluutheid van het verbod blijkt ook uit de jurisprudentie. Zo 
stelde het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Ierland vs. Verenigd 
Koninkrijk expliciet:  

“The Convention prohibits in absolute terms torture and inhuman or de-
grading treatment or punishment, irrespective of the victim’s conduct. Un-
like most of the substantive clauses of the Convention and of Protocols 
Nos. 1 and 4 (P1, P4), Article 3 (art. 3) makes no provision for exceptions 
(…).”361  

Het artikel stelt een absoluut verbod op een dergelijke behandeling of bestraf-
fing ongeacht de situatie en ongeacht het gedrag van klager. Er is geen recht-
vaardigingsgrond voor de staat voor een schending van het verbod. Deze abso-
luutheid in formulering geeft het artikel een grote reikwijdte. En hoewel het 
Verdrag in eerste instantie bedoeld is om de rechten van de individuele mens 
te beschermen tegen schending van deze rechten door de overheid, blijkt uit 
de jurisprudentie dat art. 3 EVRM naast een onthoudingsplicht ook een in-
spanningsverplichting voor de overheid inhoudt. Deze inspanningsverplichting 
komt in meerdere uitspraken van het Hof concreet aan het licht. Zo is er de 
verplichting voor de overheid een gedegen onderzoek te doen naar een klacht 
over de mogelijke schending van het artikel door overheidsdienaren362 of an-
dere personen. Naast gedegen onderzoek bij een klacht over de mogelijke 
schending van het artikel door andere personen heeft de overheid bovendien 
de taak zorg te dragen voor een volledig en effectief rechtssysteem om bij 
schendingen te kunnen optreden.363 De grote reikwijdte blijkt ook uit het feit 
dat er bij artikel 3 sprake is van indirecte (horizontale) derden werking. Deze 
indirecte derden werking houdt in dat een lidstaat aangeklaagd kan worden 
door een particulier als deze particulier slachtoffer is van een andere particulier 
betreffende het door artikel 3 EVRM beschermde recht, “in zoverre kan wor-
den aangetoond dat de lidstaat niet de nodige maatregelen heeft genomen om 

                                                             
360 De zgn. ‘margin of appreciation’. Zie Vande Lanotte, deel 1, p. 215. 
361 Ierland vs. Verenigd Koninkrijk (18-01-1978) no. 163. 
362 Assenov e.a. vs. Bulgarije (28-10-1998) waarin de autoriteiten hadden nagelaten een 
klacht te onderzoeken over fysiek geweld door politieagenten tijdens een verblijf op het 
politiebureau.   
363 M.C. vs. Bulgarije (04-12-2003). In deze zaak ging het om een meervoudige 
verkrachting van een 14-jarig meisje. Omdat er geen sprake was van bedreiging of fysiek 
geweld zoals de Bulgaarse wetgeving eiste, had de Bulgaarse overheid geen juridische 
stappen genomen tegen de verkrachters. Met een beroep op art. 3 EVRM oordeelde het 
EHRM dat de Bulgaarse overheid dat wel had moeten doen. 
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de effectieve bescherming van een mensenrecht mogelijk te maken in de ver-
houding tussen de particulieren onderling.”364 Zo werd in de zaak Z e.a. vs. 
Verenigd Koninkrijk bepaald dat de overheid ook actief moet optreden tegen 
dan wel bij een schending van artikel 3 EVRM in de privésfeer zodra de 
overheid van die schending weet heeft of zou moeten hebben.365 Eerder was 
al door het Hof bepaald dat de overheid zelfs maatregelen te nemen heeft om 
een schending van artikel 3 tussen burgers onderling te voorkomen, waarbij 
extra aandacht dient te zijn voor kwetsbare mensen.366  
 Artikel 3 EVRM levert dus zowel positieve (inspannings-) als negatieve 
(onthoudings)verplichtingen voor de lidstaat op. De positieve verplichtingen 
zijn daarbij zowel van materiële als procedurele aard, dat wil zeggen maatrege-
len teneinde het recht effectief te beschermen en procedures in de interne 
rechtsorde zodat het verdragsrecht ook effectief kan worden afgedwongen.367 
De verantwoordelijkheid van de overheid om een schending van art. 3 
EVRM te voorkomen reikt zelfs verder dan de eigen nationale grenzen, want 
het artikel kan in bepaalde omstandigheden zelfs reden zijn om mensen niet 
uit te wijzen naar een ander land. Art. 3 EVRM strekt zich dus uit tot buiten 
de grenzen van de lidstaat, omdat de jurisprudentie stelt dat een lidstaat aan-
sprakelijk gehouden kan worden voor een schending van art. 3 EVRM als na 
uitzetting dan wel verwijdering die schending in het ontvangstland redelijker-
wijs en objectief te voorzien is door de lidstaat.368 Hieruit blijkt heel duidelijk 

                                                             
364 Vande Lanotte, deel 1, p. 107. 
365 Z. e.a. vs. VK (10-05-2001). Het betrof hier een zaak waar kinderen te lijden hadden 
gehad onder huiselijk geweld en verwaarlozing terwijl overheidsautoriteiten daarvan op de 
hoogte waren, maar verzuimd hadden in te grijpen. In een andere zaak stelde het Hof 
daarentegen dat er geen staatsverantwoordelijkheid was omdat de overheid niet op de 
hoogte was of kon zijn van het huiselijk geweld tegen de kinderen (D.P. en J.C. vs. 
Verenigd Koninkrijk 10 Oktober 2002). 
366 Zie Castello-Roberts vs. Verenigd Koninkrijk (25 maart 1993) waarin het ging om 
lijfstraffen op een Britse basisschool en A. vs. Verenigd Koninkrijk (23 september 1998), 
waarin het een zaak betrof van een man die zijn stiefzoon lijfstraffen oplegde. Het Hof 
oordeelde: “The Court considers that the obligation on the High Contracting Parties under 
Article 1 of the Convention to secure to everyone within their jurisdiction the rights and 
freedoms defined in the Convention, taken together with Article 3, requires States to take 
measures designed to ensure that individuals within their jurisdiction are not subjected to 
torture or inhuman or degrading treatment or punishment, including such ill-treatment 
administered by private individuals (…). Children and other vulnerable individuals, in 
particular, are entitled to State protection, in the form of effective deterrence, against such 
serious breaches of personal integrity.” 
367 Vande Lanotte, Dl 1, p. 102-105. 
368 Er moet sprake zijn van ernstige en redelijke gronden, waardoor er een ernstig en reëel 
risico op schending van art. 3 EVRM bestaat. De bewijslast hiervan ligt in beginsel bij de 
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dat de jurisprudentie en de interpretatie van het EVRM mede gestoeld is op 
het beginsel van effectiviteit. Dit wordt ook onderstreept door het feit dat de 
reikwijdte van artikel 3 zich in bepaalde situaties zelfs uitstrekt tot derden369, 
zoals nabestaanden.370 Wel beperkend echter is het oordeel dat alleen natuur-

                                                             
uitgewezene. Factoren die het risico bepalen zijn: - de houding van de uitwijzende staat, - 
de houding van de klager/uitgewezene, - de deskundigheid en betrouwbaarheid van de 
immigratiediensten van de uitwijzende lidstaat en - de toestand in ontvangstland. Vande 
Lanotte, 2.I, p 161-165. Zie o.a. Soering vs. Verenigd Koninkrijk (7 juli 1989), waarin 
werd geoordeeld dat uitlevering aan de VS een schending van art. 3 EVRM tot gevolg zou 
hebben gezien de duur en de omstandigheden van detentie in de VS, voordat de mogelijk 
opgelegde doodstraf daadwerkelijk zou worden uitgevoerd. De duur van wachten op ten 
uitvoerlegging en de detentieomstandigheden maakten, in combinatie met de leeftijd tijdens 
het delict en de persoonlijke omstandigheden toen (ontoerekeningsvatbaar), een uitlevering 
tot schending van art. 3 EVRM. Dit is uitgebreid met betrekking tot de uitzetting van 
vreemdelingen in Cruz Varas vs. Zweden (20-03-1991), de dreiging van schending door 
privépersonen (zoals criminele organisaties; H.L.R. vs. Frankrijk (29 April 1997) in het 
ontvangstland, medische situatie en het medisch perspectief  van de uitgewezene (D vs. VK 
02-05-1997, waarin de medische vooruitzichten van een Aidspatiënt in het land van be-
stemming als een schending van art. 3 werden aangemerkt), en de dreiging van fysieke 
straffen (D. e.a. vs. Turkije 22-06-2006). 
369 In Kurt vs. Turkije (28 mei 1998) was een moeder getuige van het wegvoeren van haar 
zoon door overheidsdienaren, maar bij al haar naspeuringen bij diverse overheidsinstanties 
bleef de overheid de vraag van de moeder waar haar zoon was ontkennen dan wel negeren. 
Dit leidde bij haar tot langdurige ‘anguish’ en ‘distress’. In de zaak Çakici vs. Turkije (8 juli 
1999) werd de reikwijdte beperkt tot situaties waarin sprake is van ‘speciale factoren’. In 
Baysayeva vs. Rusland (5 april 2007) stelde het Hof: “140.  The Court reiterates that the 
question whether a family member of a “disappeared person” is a victim of treatment con-
trary to Article 3 will depend on the existence of special factors which gives the suffering of 
the applicant a dimension and character distinct from the emotional distress which may be 
regarded as inevitably caused to relatives of a victim of a serious human-rights violation. 
Relevant elements will include the proximity of the family tie, the particular circumstances 
of the relationship, the extent to which the family member witnessed the events in ques-
tion, the involvement of the family member in the attempts to obtain information about 
the disappeared person and the way in which the authorities responded to those enquiries. 
The Court would further emphasise that the essence of such a violation does not mainly lie 
in the fact of the “disappearance” of the family member but rather concerns the authorities' 
reactions and attitudes to the situation when it is brought to their attention. It is especially 
in respect of the latter that a relative may claim directly to be a victim of the authorities' 
conduct (see Orhan v. Turkey, no. 25656/94, § 358, 18 June 2002).” 
370 Maar niet tot gedragingen ten aanzien van overledenen: In Akpinar en Altun vs. Turkije 
(27 februari 2007) kregen nabestaanden de verminkte lijken van dierbaren terug. Inhumane 
behandeling na overlijden erkent het Hof niet, wel een schending van art. 3 voor nabe-
staanden. De Baets stelt dienaangaande daarom terecht dat er een verschil is tussen menselij-
ke waardigheid en postume waardigheid: “It is not the dead who suffer the humiliation – 
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lijke personen een beroep kunnen doen op een schending van artikel 3 
EVRM.371 Een onmenselijke behandeling of bestraffing hoeft overigens niet 
rechtstreeks jegens een persoon gericht te zijn, maar kan ook indirect plaats-
vinden bijvoorbeeld door het vernietigen van diens eigendom.372  
 
De reikwijdte en inhoud van artikel 3 EVRM wordt natuurlijk niet alleen 
bepaald door de vraag op wie dit artikel betrekking heeft, maar ook door de 
vraag naar wat in het artikel nu eigenlijk in concreto verboden wordt. Centraal 
uitgangspunt van het Verdrag is daarbij de gedachte wat (on)toelaatbaar is een 
democratische rechtsstaat.373  
 Maar wat is dan ontoelaatbaar? Wat wordt in concreto verstaan onder “folte-
ringen, onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen”? Een 
belangrijke richtinggevende zaak dienaangaande was Ierland vs. VK.374 In deze 
zaak had Ierland het Verenigd Koninkrijk aangeklaagd vanwege een vermeen-
de schending van artikel 3 EVRM, waarbij het ging om diverse politiepraktij-
ken jegens arrestanten in het Noord-Ierland/Ulster-conflict.375 In het arrest 
stelde het Hof dat er betreffende de behandeling of bestraffing sprake moet zijn 
van “a minimum level of severity”, en dat dit afhankelijk is van diverse factoren: 

                                                             
for the dead do not suffer anything – but their surviving dear and near. It follows that the 
dignity to be conferred upon the dead is not human dignity, but posthumous dignity. Human 
dignity is an appeal to respect the actual humanity of the living and the very foundation of 
their human rights. Posthumous dignity is an appeal to respect the past humanity of the dead 
and the very foundation of the duties of the living towards the dead. (…) Neglecting the 
view that the dead possess dignity offends the sensibilities of humanity at large. I conclude 
that the dead do not possess human dignity (...) but posthumous dignity, and that, there-
fore, they too deserve respect.” (A. de Baets, ‘A Succesful Utopia: The Doctrine of Human 
Dignity’, in: Historein, Vol. 7 (2007), p. 71-85, hier p. 81-82.) 
371 Cfr. ECRM Verein Kontakt-Information-Therapie en Hagen vs. Oostenrijk 16-01-
1986. 
372 Selçuk en Asker vs. Turkije (24-04-1998). De huizen van de klagers waren door 
veiligheidstroepen platgebrand. Ze hadden niet alleen geen spullen mogen pakken, maar 
waren bovendien gedwongen het afbranden te aanschouwen. Hun protesten waren volledig 
genegeerd en na het gebeurde was er door de overheid geen enkele hulp geboden. 
373 J. Murdoch, The Treatment of Prisoners, 2006, p. 22-25. 
374 EHRM 18 januari 1978, App. No. 5310/71. 
375 Het ging hierbij om ‘wall-standing’ (de arrestant een lange periode op zijn tenen laten 
staan terwijl hij tegelijk op de vingers leunt tegen een muur), ‘hooding’ (een zak over het 
hoofd van de arrestant tijdens het verhoor), het onderwerpen van de arrestant aan 
voortdurend luid geluid, de arrestant slaap, eten en drinken onthouden. 
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“it depends on all the circumstances of the case, such as the duration of the 
treatment, its physical or mental effects and, in some cases, the sex, age and 
state of health of the victim, etc.”376  

Of er sprake is van een schending is dus afhankelijk van het uitgangspunt dat 
de behandeling of bestraffing een minimale graad van ernst moet overschrijden 
en dat die drempel afhankelijk is van diverse omstandigheden. Tegelijkertijd 
wordt meteen daaropvolgend in de uitspraak gesteld dat art. 3 EVRM abso-
luut geformuleerd is en dus geen enkele uitzonderingen toelaat betreffende 
foltering en onmenselijke of vernederende behandeling.377 Kortom, niemand 
mag op een dergelijke manier behandeld of bestraft worden, maar of daar 
sprake van is, is afhankelijk van diverse omstandigheden. Het ligt in het ver-
lengde hiervan dat het arrest hieraan vervolgens verdere invulling geeft. In het 
arrest gebeurt dat door een gradueel onderscheid te maken tussen de verschil-
lende in artikel 3 genoemde gedragingen die een schending van het artikel 
zijn: 
1- Onmenselijke behandeling veroorzaakt minstens intens fysiek en psychisch 
lijden bij de aan de behandeling onderworpen persoon en leidt tot acute psy-
chiatrische stoornissen; 
2- vernederende behandeling veroorzaakt bij het slachtoffer gevoelens van 
angst, beklemming en minderwaardigheid, die het slachtoffer vernederen en 
verlagen en mogelijkerwijs zijn fysieke en morele weerstand breken378 en  
3- bij foltering is er verder sprake van een bewuste onmenselijke behandeling 
die zeer ernstig en wreed lijden veroorzaakt.379  

                                                             
376 no. 162: “(...) ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within 
the scope of Article 3 (art. 3). The assessment of this minimum is, in the nature of things, 
relative; it depends on all the circumstances of the case, such as the duration of the treat-
ment, its physical or mental effects and, in some cases, the sex, age and state of health of the 
victim, etc.” 
377 “163. The Convention prohibits in absolute terms torture and inhuman or degrading 
treatment or punishment, irrespective of the victim’s conduct. Unlike most of the substan-
tive clauses of the Convention and of Protocols Nos. 1 and 4 (P1, P4), Article 3 (art. 3) 
makes no provision for exceptions (…).” 
378 “167. The five techniques were applied in combination, with premeditation and for 
hours at a stretch; they caused, if not actual bodily injury, at least intense physical and men-
tal suffering to the persons subjected thereto and also led to acute psychiatric disturbances 
during interrogation. They accordingly fell into the category of inhuman treatment within 
the meaning of Article 3 (art. 3). The techniques were also degrading since they were such 
as to arouse in their victims feelings of fear, anguish and inferiority capable of humiliating 
and debasing them and possibly breaking their physical or moral resistance.” 
379 No 167: “(...), it appears on the other hand that it was the intention that the Conven-
tion, with its distinction between "torture" and "inhuman or degrading treatment", should 
by the first of these terms attach a special stigma to deliberate inhuman treatment causing 
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Het Hof maakte in het arrest dus onderscheid op basis van de graad van inten-
siteit van het toegebrachte leed en oordeelde uiteindelijk dat er in deze zaak 
sprake was van onmenselijke en vernederende behandeling, maar niet van 
foltering. 
 Rechter Zekia had een afwijkende mening betreffende foltering en stelde 
dienaangaande, dat bij foltering meer relevante factoren zijn aan te wijzen om 
tot een dergelijke kwalificatie te komen dan het arrest nu gaf:  

“It is undoubtedly an aggravated form of inhuman treatment causing in-
tense physical and/or mental suffering. Although the degree of intensity 
and the length of such suffering constitute the basic elements of torture, a 
lot of other relevant factors had to be taken into account. Such as: the na-
ture of ill-treatment inflicted, the means and methods employed, the repe-
tition and duration of such treatment, the age, sex and health condition of 
the person exposed to it, the likelihood that such treatment might injure 
the physical, mental and psychological condition of the person exposed and 
whether the injuries inflicted caused serious consequences for short or long 
duration are all relevant matters to be considered together and arrive at a 
conclusion whether torture has been committed. It seems to me permissi-
ble, in ascertaining whether torture or inhuman treatment has been com-
mitted or not, to apply not only the objective test but also the subjective 
test.” 

Verder had rechter Matscher in deze zaak een betekenisvolle, afwijkende me-
ning. Hij stelde dat foltering een specifiek beoogd doel heeft:  

“In my view, the distinguishing feature of the notion of torture is the sys-
tematic, calculated (hence deliberate) and prolonged application of treat-
ment causing physical or psychological suffering of a certain intensity, the 
aim of which may be to extort confessions, to obtain information or simply 
to break a person’s will in order to compel him to do something he would 
not otherwise do, or again, to make a person suffer for other reasons (sad-
ism, aggravation of a punishment, etc.).” 

 
Ook in de zaak Aksoy vs. Turkije ging het om de vraag of de kwalificatie 
foltering op zijn plaats was. Het ging hier om een man die tijdens zijn arresta-
tie langdurig met de armen achter de rug aan zijn armen was opgehangen met 
als resultaat verlammingsverschijnselen. Het arrest stelde dat  

                                                             
very serious and cruel suffering. Moreover, this seems to be the thinking lying behind 
Article 1 in fine of Resolution 3452 (XXX) adopted by the General Assembly of the Unit-
ed Nations on 9 December 1975, which declares: "Torture constitutes an aggravated and 
deliberate form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment". 
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“this treatment could only have been deliberately inflicted; indeed, a cer-
tain amount of preparation and exertion would have been required to carry 
it out. It would appear to have been administered with the aim of obtain-
ing admissions or information from the applicant. In addition to the severe 
pain which it must have caused at the time, the medical evidence shows 
that it led to a paralysis of both arms which lasted for some time. (...) The 
Court considers that this treatment was of such a serious and cruel nature 
that it can only be described as torture.”380  

Naast de intensiteit en graad van toegebracht leed werd aan folteren nu dus het 
aspect van doelbewustheid van het toegebrachte leed toegevoegd. Verder 
werd in dit arrest gesteld dat, wanneer iemand gezond is bij zijn arrestatie, 
maar bij vrijlating lichamelijk gewond blijkt, het aan de overheid is hiervoor 
een plausibele en legitieme verklaring te geven.  
 In de zaak Selmouny vs. Frankrijk (28-07-1999) stelde het Hof niet alleen 
foltering vast, maar ook dat er sprake was van een dynamiek met betrekking 
tot de kwalificaties betreffende foltering, onmenselijke of vernederende be-
handeling of bestraffing. Met andere woorden, in dit arrest werd expliciet 
erkend dat artikel 3 en het hele EVRM een levend document is en dat de 
kwalificatie van gedragingen die een schending opleveren aan ontwikkeling 
onderhevig is.381 Inmiddels is langdurig volkomen isolement tijdens detentie in 

                                                             
380 Aksoy vs. Turkije, 18-12-1996, App. No. 21987/93, no. 64. 
381 "101. (...) having regard to the fact that the Convention is a 'living instrument which 
must be interpreted in the light of present-day conditions' (...), the Court considers that 
certain acts which were classified in the past as 'inhuman and degrading treatment' as op-
posed to 'torture' could be classified differently in future. It takes the view that the increas-
ingly high standard being required in the area of the protection of human rights and funda-
mental liberties correspondingly and inevitably requires greater firmness in assessing breach-
es of the fundamental values of democratic societies." Het arrest suggereert met ‘the incre-
asingly high standard’ overigens een progressieve ontwikkeling. De kritische vraag is in dit 
verband echter natuurlijk of op grond van de uitspraak in de toekomst ook een regressieve 
ontwikkeling van de standaard mogelijk is. Naast het effectiviteitsbeginsel hanteert het Hof 
bij interpretatie van het Verdrag dus ook dynamische of evolutieve interpretatie. Vande 
Lanotte stelt dienaangaande: “Met de toepassing van de evolutieve of dynamische benade-
ring komen de Europese rechters wel terecht in het grensgebied tussen interpretatie en 
wijziging van een verdrag door de rechter. (…) Tenslotte kan volgens sommigen de evolu-
tieve methode leiden tot een restrictieve interpretatie van de door het Verdrag beschermde 
rechten en vrijheden, terwijl anderen zich verzetten tegen een regressieve evolutie van de 
standaarden want niet in overeenstemming met de preambule van het Europees Verdrag, 
dat een eenrichtingsdynamisme voorstaat gebaseerd op het behoud en de verdere ontwikke-
ling van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.” (Vande Lanotte, dl 1 p. 194/5).  
Gelet op het argument van de laatste opvatting, in combinatie met het effectiviteitbeginsel 
en de bestaande jurisprudentie, lijkt een progressieve ontwikkeling echter het meest voor de 
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combinatie met slechte leefomstandigheden gekwalificeerd als foltering382, 
evenals verkrachting van een gedetineerde met de bedoeling diens weerstand 
te breken383 en het toedienen van dwangvoeding aan een gedetineerde zonder 
dat daartoe een medische noodzaak bestaat.384  
 
Voor de onmenselijke behandeling in geval van detentie is het arrest in de 
zaak Tomasi vs. Frankrijk (27-08-1992) richtingbepalend gebleken. Het ging 
in deze zaak om een arrestant die door de politie tijdens verhoor hevig was 
geslagen, met zijn hoofd tegen de muur was geslagen en meerdere uren naakt 
voor een raam had moeten staan. Niet alleen de hoeveelheid en intensiteit van 
de gedragingen werden meegewogen in het arrest, maar ook de omstandigheid 
van detentie zelf, die een gedetineerde extra kwetsbaar maakt.385 Rechter De 
Meyer had met betrekking tot dit arrest echter een belangrijke, inhoudelijk 
afwijkende mening:  

“It would be unfortunate (...) to leave the impression that blows inflicted 
on a suspect in police custody are prohibited only in so far as they exceed a 
certain ‘minimum level of severity’, for example on account of the ‘large 
number’ of such blows and their ‘intensity’.”  

Want, stelt De Meyer,  
“[a]ny use of physical force in respect of a person deprived of his liberty 
which is not made strictly necessary as a result of his own conduct violates 
human dignity and must therefore be regarded as a breach of the right 
guaranteed under Article 3 (art. 3) of the Convention.”  

De Meyers mening werd enkele jaren later overgenomen door het Hof in de 
zaak Ribitsch vs. Oostenrijk (4 december 1995) en ook tot norm in het geval 
van arrestatie386.   
 Aansluitend bij het Tomasi-arrest kan gesteld worden dat het Hof vindt dat 
een gedetineerde weliswaar aan strenge veiligheids- dan wel isolatiemaatrege-

                                                             
hand liggend, terwijl een regressieve ontwikkeling een radicale breuk zou betekenen met 
het verleden. 
382 Ilascu e.a. vs. Moldavië en Rusland,  8 juli 2004. 
383 Aydin vs. Turkije, 25 september 1997. 
384 Zie Kudla vs. Polen 26 oktober 2000, no. 94; Hurtado vs. Zwitserland 28 januari 1994; 
Keenan vs. Verenigd Koninkrijk 03 april 2001 en Ciorap vs. Moldavië 19 juni 2007. 
385 “113. The Commission stressed the vulnerability of a person held in police custody and 
expressed its surprise at the times chosen to interrogate the applicant. Although the injuries 
observed might appear to be relatively slight, they nevertheless constituted outward signs of 
the use of physical force on an individual deprived of his liberty and therefore in a state of 
inferiority. The treatment had therefore been both inhuman and degrading.” 
386 Rehbock vs. Slovenië 28-11-2000. 
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len onderworpen mag worden, maar niet langer of erger dan uit het oogpunt 
van veiligheid redelijkerwijs te rechtvaardigen is.387 De overheid  

“must ensure that a person is detained under conditions which are compat-
ible with respect for his human dignity, that the manner and method of the 
execution of the measure do not subject him to distress or hardship ex-
ceeding the unavoidable level of suffering inherent in detention and that, 
given the practical demands of imprisonment, his health and well-being are 
adequately secured by, among other things, providing him with the requi-
site medical assistance.”388  

De behandeling of bestraffing wordt dus onmenselijk of vernederend als het 
regime of de omstandigheden van detentie “cause suffering exceeding the una-
voidable level inherent in detention.”389  
 Overeenkomstig de reeds hierboven aangegeven inspanningsverplichting 
van de overheid kan niet alleen een actief optreden van de overheid een 
schending van artikel 3 EVRM opleveren, maar ook het nalaten van over-
heidsoptreden. Zo levert het achterwege laten van het bieden van adequate 
medische dan wel psychiatrische zorg aan een gedetineerde een schending van 
artikel 3 EVRM op.390  
 
Zoals in Ierland vs. Verenigd Koninkrijk werd gesteld, veroorzaakt een verne-
derende behandeling bij het slachtoffer gevoelens van angst, beklemming en 
minderwaardigheid, die het slachtoffer vernederen en verlagen en mogelijker-
wijs zijn fysieke en morele weerstand breken. Als vernederend zijn in elk geval 
gekwalificeerd bepaalde verbale uitingen jegens een gedetineerde391 en inade-
quate detentie-omstandigheden zoals overbevolking, inadequate faciliteiten ten 
aanzien van verwarming, sanitair, privacy, slaapmogelijkheden, voedsel, re-

                                                             
387 (zie A. Mowbray, Cases and Materials on European Convention on Human Rights, Oxford: 
Oxford UP, 2007, p. 183 e.v. en de zaken Ramirez Sanchez vs. Frankrijk 4-07-2006; Van 
der Ven vs. Nederland 04-02-2003; Avci e.a. vs. Turkije (27-06-2006): erg verzwakte, 
bewusteloze hongerstakers aan bed vastgeklonken). 
388 Iorgov vs. Bulgarije 07-07-2004. 
389 Iorgov vs. Bulgarije 07-07-2004. 
390 Kudla vs. Polen 28 oktober 2000, no. 94. Zie ook Hurtado vs. Zwitserland 26-01-1994; 
Keenan vs. VK 03-04-2001 en Ciorap vs. Moldavië 19 juni 2007. Dwangvoeding mag 
volgens het Hof alleen bij aantoonbare medische noodzaak, waarbij de manier van dwang 
voeden niet onnodig pijnlijk of vernederend mag zijn.  
Zie voor een uitgebreide en recente studie over dwangvoeding P. Jacobs, Force Feeding of 
Prisoners, and Detainees on Hunger Strike. Right to Self-Determination versus Right to Intervention, 
Cambridge/Antwerpen: Intersentia, 2012. 
391 Iwanczuk vs. Polen 15-11-2005. 
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creatie en contact met de buitenwereld.392 De economische situatie van een 
land is voor het Hof geen excuus om niet menswaardig te detineren.393  
 De vraag betreffende de kwalificatie ‘vernederende behandeling’ was ook 
uitgebreid aan de orde in de zaak Yankov vs. Bulgarije (11-12-2003). De Bul-
gaarse econoom Yankov was na zijn arrestatie onder andere het hoofd kaal 
geschoren, alvorens hij naar de rechtbank werd gebracht. Het Hof overwoog 
allereerst:  

“105.  In considering whether treatment is “degrading” within the mean-
ing of Article 3, the Court will have regard to whether its object is to hu-
miliate and debase the person concerned and whether, as far as the conse-
quences are concerned, it adversely affected his or her personality in a 
manner incompatible with Article 3. Even the absence of such a purpose 
cannot conclusively rule out a finding of a violation of Article 3.” En 
vervolgde: “107.  The Court has consistently stressed that the suffering and 
humiliation involved must go beyond that inevitable element of suffering 
or humiliation connected with a given form of legitimate treatment or 
punishment. Measures depriving a person of his liberty may often involve 
such an element. The State must ensure that a person is detained in condi-
tions which are compatible with respect for his human dignity, that the 
manner and method of the execution of the measure do not subject him to 
distress or hardship of an intensity exceeding the unavoidable level of suf-
fering inherent in detention and that, given the practical demands of im-
prisonment, his health and well-being are adequately secured.”  

Hierna wendde het Hof zich tot de concrete situatie van Yankov en achtte 
een ‘feeling of inferiority as his physical appearance is changed against his will’ waar-
schijnlijk, zeker daar deze verandering zichtbaar was voor anderen. Het Hof 
vervolgde:  

“114.  The Court thus considers that the forced shaving off of detainees' 
hair is in principle an act which may have the effect of diminishing their 
human dignity or may arouse in them feelings of inferiority capable of hu-
miliating and debasing them. Whether or not the minimum threshold of 

                                                             
392 Dougoz vs. Griekenland 06-03-2001: “46.  The Court considers that conditions of 
detention may sometimes amount to inhuman or degrading treatment. In the “Greek case” 
(applications nos. 3321/67, 3322/67, 3323/67 and 3344/67, Commission’s report of 5 
November 1969, Yearbook 12) the Commission reached this conclusion regarding over-
crowding and inadequate facilities for heating, sanitation, sleeping arrangements, food, 
recreation and contact with the outside world. When assessing conditions of detention, 
account has to be taken of the cumulative effects of these conditions, as well as of specific 
allegations made by the applicant.” 
393 Poltoratskiy vs. Oekraïne 29-04-2003. Ook dit arrest wijst op het absolute karakter van 
artikel 3. 
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severity is reached and, consequently, whether or not the treatment com-
plained of constitutes degrading treatment contrary to Article 3 of the 
Convention will depend on the particular facts of the case, including the 
victim's personal circumstances, the context in which the impugned act 
was carried out and its aim.”  

Ook al was er geen intentie om Yankov te vernederen, er was ook geen 
rechtvaardiging voor deze behandeling en daarmee had deze behandeling een 
element van straf en willekeur en kon op grond daarvan door Yankov als ver-
nederend bedoeld ervaren worden. Gesteld kan daarom worden dat niet de 
opzet of intentie bepalend zijn of een behandeling dan wel bestraffing de kwa-
lificatie onmenselijk of vernederend verdient, “maar de aard van de handeling 
en de gevolgen of de impact op de getroffen persoon.”394 
  
Dit alles laat onverlet dat het EVRM niet zaligmakend is. Immers  

“[h]et onderscheid louter op basis van de mate van intensiteit van het lij-
den, blijkt onvoldoende houvast te geven. Met name ten aanzien van on-
menselijke en vernederende behandelingen, al dan niet in combinatie met 
elkaar, blijft een duidelijke motivering voor de gekozen kwalificatie nogal 
eens achterwege.”395  

 
 
 

                                                             
394 Vande Lanotte, 2.I p. 150. Dit wordt ook duidelijk in Tyrer vs. VK (25-04-1978) 
waarin een lijfstraf als vernederend werd geoordeeld. Het betrof een officiële lijfstraf die een 
jongen moest ondergaan en door de politie werd uitgevoerd. Nadat het Hof had vastgesteld 
dat artikel 3 EVRM een onderscheid veronderstelt tussen een vernederende bestraffing en 
een algemene bestraffing die niet vernedert, vervolgde het Hof dat een vernederende straf 
zijn karakter niet verliest omdat de bestraffing gezien wordt als een effectief middel tegen 
criminaliteit en dat “32: “Publicity may be a relevant factor in assessing whether a 
punishment is ‘degrading’ within the meaning of Article 3 (art. 3), but the Court does not 
consider that absence of publicity will necessarily prevent a given punishment from falling 
into that category: it may well suffice that the victim is humiliated in his own eyes, even if 
not in the eyes of others.” In Cobzaru vs. Roemenië 26-07-2007 werd dit verder 
toegespitst: “62.  (…) The suffering and humiliation involved must in any event go beyond 
that inevitable element of suffering or humiliation connected with a given form of legiti-
mate treatment or punishment.” 
395 De Lange, Detentie genormeerd, p. 85. In dit verband zij hier ook gewezen op een 
bijdrage met de titel ‘Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment: The Words Themselves’ van de 
rechtsfilosoof J. Waldron (New York: New York University, Working Paper 08-36, 2008), 
waarin hij een taalkundige reflectie op onder andere art. 3 EVRM biedt en waarin hij stelt 
dat de arresten van het EHRM tekortschieten, omdat ze wel stellen wat er onder de 
verschillende begrippen valt, maar niet uitleggen waarom dat zo is. 
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En  
“[d]e interpretatie van de begrippen uit artikel 3 EVRM biedt, met andere 
woorden, onvoldoende inzicht in de vraag waaraan elke vrijheidsbeneming 
nu juist wél dient te voldoen.”396  

Bovendien blijkt vanwege de eisen aan de bewijsvoering en de lange procedu-
reduur een beroep op het EVRM voor gedetineerden in de praktijk moeilijk 
en wordt een zekere mate van lijden inherent geacht aan de situatie van deten-
tie, waardoor het EHRM terughoudend is in zaken waarin het detentieom-
standigheden betreft. Het Hof laat de lidstaten daarom als het gaat om deten-
tieomstandigheden en -opsluiting beleidsruimte.397  
 
4.3.2 Het Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Verne-
derende Behandeling of Bestraffing 
 
Het Europees Verdrag ter voorkoming van Foltering en Onmenselijke of 
Vernederende Behandeling of Bestraffing (ECPT) en het op basis van dit Ver-
drag werkende Comité (CPT) kwamen in 1987 tot stand en zijn te zien als 
een verdere uitwerking van art. 3 EVRM. In de preambule van het ECPT 
wordt niet alleen expliciet verwezen naar art. 3 EVRM, maar wordt ook ge-
steld dat art. 3 EVRM alleen over schendingen gaat, terwijl in het bijzonder 
mensen in detentie gebaat zijn bij niet-juridische, preventieve middelen tegen 
schendingen. Dit verdrag en het CPT voorzien dan ook in een aanvullende 
taak ten opzichte van het EVRM:  

“The work of the CPT is designed to be an integrated part of the (…) sys-
tem for the protection of human rights, placing a proactive non-judicial 
mechanism alongside the existing reactive judicial mechanism of the Euro-
pean Court of Human Rights.”398  

Waar het EVRM als het ware terugkijkt op feiten en gedragingen, kijkt dit 
verdrag vooruit om (verdere) schendingen te helpen voorkomen. Het werk 
van het CPT bestaat voornamelijk uit bezoeken die het Comité brengt aan 
detentieplekken in de afzonderlijke lidstaten, waarover vervolgens gerappor-
teerd wordt en waarbij het in feite gaat om fact-finding en monitoring met het 
oog op preventie.399 De rapporten hebben een benadering die is te kwalifice-

                                                             
396 De Lange, Detentie genormeerd, p. 97. 
397 J. Murdoch, The Treatment of Prisoners, 2006, p. 203-208 en p. 219-221. Van de Lanotte 
dl 2.I p. 170. 
398 The CPT Standards. "Substantive" sections of the CPT's General Reports, Council of 
Europe (CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2011 English), p. 4  
<http://www.cpt.coe.int/EN/docsstandards.htm> (17 oktober 2011). 
399 Voor een gedetailleerde beschrijving van de positionering en werkwijze van het CPT 
zie de al genoemde studie van J. de Lange, Detentie genormeerd. 

http://www.cpt.coe.int/EN/docsstandards.htm
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ren als kritisch-opbouwend. De bezochte staat wordt uitgenodigd op de op-
merkingen, aanbevelingen en suggesties in de CPT-rapportage te reageren. De 
rapporten hebben geen bindende status. Het doel is niet om via die bezoeken 
en rapportages alleen of primair kritiek te uiten op detentieomstandigheden 
die een bedreiging of zelfs schending van art. 3 EVRM zijn, maar vooral en 
juist tot een verbetering van detentieomstandigheden te komen. Daartoe is 
stimulering en medewerking van de lidstaten een vereiste. De werkwijze van 
het CPT is dan ook gefundeerd op samenwerking en dialoog met de overhe-
den van de lidstaten en op vertrouwelijkheid. Het CPT is daarom ook terug-
houdend met publieke veroordelingen van lidstaten. Dialoog en publiciteit 
zijn de middelen waarmee gewerkt wordt.400  
 Een gedetailleerde beschrijving en analyse van de bezoeken en de daaruit 
voortvloeiende rapporten van het CPT over Nederland valt overigens buiten 
ons onderzoek401, omdat we hier enkel geïnteresseerd zijn in de standaarden 
die door het CPT in de praktijk ontwikkeld zijn en die aan de lidstaten, waar-
onder Nederland, gesteld worden. De opdracht van het CPT is ook breder 
dan de focus van dit onderzoek. Het onderzoek beperkt zich immers tot situa-
ties die onder verantwoordelijkheid van DJI vallen, terwijl de aandacht van het 
CPT zich ook uitstrekt tot de situatie van mensen die op grond van civiel- of 
publiek juridische beslissingen ergens zijn ingesloten, zoals in psychiatrische 
klinieken en politiecellen. De aandacht voor die situaties blijft hier dus even-
eens buiten beschouwing. Dat betekent dat we ons hier richten op het door 
het CPT ontwikkelde “corpus of standards”402, dat regelmatig in geactualiseerde 
vorm door het CPT wordt gepubliceerd. Het betreft een verzameling van 
richtlijnen waarmee de omstandigheden van detentie door het CPT getoetst 
worden bij een bezoek aan een land. Deze richtlijnen zijn dus gebaseerd op en 
voortgekomen uit de detentiewerkelijkheid zoals het CPT die heeft aangetrof-
fen tijdens zijn bezoeken tot nu toe.403 Dat maakt deze richtlijnen enerzijds 
gedetailleerder en anderzijds ook veeleisender als het gaat om realisering van 

                                                             
400 Voor een uitgebreide beschrijving van samenstelling en werkwijze van het CPT zie J. 
Murdoch, o.c., 2006, p. 38-51. 
401 Zie daarvoor De Lange, Detentie genormeerd, p. 211-264. Wat betreft de diverse CPT-
rapporten over Nederland valt gedurende de loop der jaren vooral de kritiek van het CPT 
op het regime in en de toepassing van de vreemdelingebewaring en haar zorg over de gang 
van zaken in het EBI-regime. Cfr. de CPT-rapportages over Nederland uit 1992, 1997, 
2002, 2007 en 2012 te downloaden: <http://www.cpt.coe.int/en/states/nld.htm.> 
402 Murdoch merkt terecht op dat het beter is te spreken over richtlijnen, omdat deze zgn. 
standaarden niet-bindend zijn. Murdoch, o.c., 2006, p. 45 
403 Het CPT heeft dan ook eerder een praktische i.p.v. een technische opvatting van wat 
detentie is: niet de plek van detentie is relevant, maar het feit dat iemand van zijn vrijheid is 
beroofd door de overheid. Zie Murdoch, o.c., 2006, p. 79. 

http://www.cpt.coe.int/en/states/nld.htm
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humane detentie dan de juridische standaarden die ontwikkeld zijn op basis 
van de EHRM-jurisprudentie en de European Prison Rules.404 
 
Centraal uitgangspunt bij het werk van het CPT is dat de psychologische, 
fysieke en sociale schade voor de gedetineerde ten gevolge van de detentie zo 
beperkt mogelijk wordt gehouden. Uit dit doel volgt natuurlijk een veelvoud 
aan standards, waarvan door het CPT verwacht wordt dat de overheid zich 
eraan houdt om dit doel te realiseren.  
 Los van de diverse extra kwetsbare groepen gedetineerden waar in de stan-
dards extra aandacht aan wordt besteed405, zou als algemene stelregel van het 
CPT gesteld kunnen worden dat de bescherming en veiligheid van mensen en 
hun rechten ten zeerste gebaat en gegarandeerd is bij een zo groot mogelijke 
transparantie tijdens alle momenten in detentie en betreffende alle aspecten 
van die detentie. Deze nadruk op transparantie wordt concreet in het belang 
dat gehecht wordt aan  
a- goede informatieverstrekking aan de gedetineerde over de reden van deten-
tie en zijn rechten tijdens detentie;  
b- de mogelijkheid van toegang tot en vertrouwelijke communicatie tussen 
gedetineerde en zijn (eventueel zelf te kiezen) advocaat/arts;  
c- de mogelijkheid tot communicatie met de familie;  
d- een goede verslaglegging door de autoriteiten van alle relevante zaken met 
betrekking tot de gedetineerde en zijn detentie, zoals een medisch dossier, 
geweldsincidenten of (in bewaring genomen) eigendommen van gedetineerde 
en 
e- de mogelijkheid een klacht over de detentie(omstandigheden) neer te leg-
gen, waarop onmiddellijk door de overheid actie moet worden ondernomen 
met een onderzoek, waarvan verwacht mag worden dat het uitvoerig, diep-
gravend, onafhankelijk en zo transparant mogelijk wordt gedaan. Want  

“[i]f the emergence of information indicative of ill-treatment is not fol-
lowed by a prompt and effective response, those minded to ill-treat persons 
deprived of their liberty will quickly come to believe – and with very good 
reason – that they can do so with impunity. All efforts to promote human 
rights principles through strict recruitment policies and professional training 
will be sabotaged. In failing to take effective action, the persons concerned 
– colleagues, senior managers, investigating authorities – will ultimately 

                                                             
404 Voor een uitgebreide bespreking van de diverse CPT-richtlijnen zie De Lange, Detentie 
genormeerd. 
405 Gedetineerde vreemdelingen, jeugdigen, vrouwen en psychisch zieken. 
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contribute to the corrosion of the values which constitute the very founda-
tions of a democratic society.”406  

Verder wordt in dit verband benadrukt het belang van een onafhankelijke 
controle-instantie die onaangekondigd de detentieplek kan bezoeken. 
  Naast de nadruk op transparantie is er natuurlijk aandacht voor de feitelijke 
detentieomstandigheden zelf. Hiertoe behoren richtlijnen met betrekking tot 
de omvang en kwaliteit van de verblijfsruimte en de manier van in detentie-
houding (voldoende licht en ventilatie), de hygiëneomstandigheden zoals sani-
taire voorzieningen, het voorzien van adequate faciliteiten aan de gedetineerde 
betreffende eten en slaaprust, zinvolle dagbesteding en een gedifferentieerd 
activiteitenaanbod (werk, educatie en sport) voor de gedetineerde. De gedeti-
neerde moet bovendien een zekere mate van privacy kunnen hebben tijdens 
momenten en op plekken waar men dat men mag verwachten, zoals tijdens 
het gebruik van de sanitaire voorzieningen. Verder acht men het van belang 
dat een gedetineerde vanuit zijn verblijfsplek direct contact kan leggen met 
personeel. Kortom,  

“[t]he overall quality of life in an establishment is therefore of considerable 
importance to the CPT. That quality of life will depend to a very large ex-
tent upon the activities offered to prisoners and the general state of rela-
tions between prisoners and staff.”407  

Het CPT streeft naar wat ze noemt “a spirit of communication and care ac-
company measures of control and containment.”408 De intermenselijke relatie 
tussen personeel en gedetineerde acht het CPT van essentieel belang:  

“The cornerstone of a humane prison system will always be properly re-
cruited and trained prison staff who know how to adopt the appropriate at-
titude in their relations with prisoners and see their work more as a voca-
tion than as a mere job. Building positive relations with prisoners should be 
recognised as a key feature of that vocation.”409  

Voldoende, gemotiveerd en gekwalificeerd personeel is daarom wezenlijk. Een 
cruciale en centrale plek geeft het CPT hierbij aan de medische dienst/arts, 
waarvan men op basis van de medische ethiek en deskundigheid adequate 
gezondheidszorg aan de gedetineerde mag verwachten.410  

                                                             
406 CPT Standards 2011, p. 94, no. 25. 
407 CPT Standards 2011, p. 17 no. 44. 
408 CPT Standards 2011, p. 17 no. 45. 
409 CPT Standards 2011, p. 22 no. 26. Zie ook de extra aandacht voor de 
personeelskwaliteit gewenst in geval van vreemdelingenbewaring: Standards 2011, p. 65/66 
no. 29. 
410 Dat wil zeggen “a. Access to a doctor b. Equivalence of care, c. Patient's consent and 
confidentiality, d. Preventive health care e. Humanitarian assistance, f. Professional inde-
pendence, g. Professional competence.” (CPT Standards 2011, p. 38 no. 32). En niet een 
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Wat betreft benadering staat bij het CPT de aard van de behandeling van de 
gedetineerde meer centraal. De Lange constateert daarin een duidelijke duale 
benadering:  

“Deze duale benadering van het CPT komt tot uitdrukking in de wijze 
waarop het CPT detentie normeert. Het CPT gebruikt de term ‘foltering’ 
slechts in gevallen waar het de opzettelijke, fysieke mishandeling van gede-
tineerden door politiefunctionarissen tijdens het voorarrest betreft. Het 
predikaat ‘onmenselijk en vernederend’ blijkt daarentegen gereserveerd 
voor onacceptabele materiële detentieomstandigheden.”411  

Onder het laatste vallen zaken als de bejegening van gedetineerden, het aange-
boden activiteitenprogramma, de mogelijkheden tot regelmatig luchten, de 
toegang tot toiletten en was mogelijkheden, de kwaliteit en omvang van de 
celruimte, de celbezetting, het onderhouden van contact met de buitenwereld, 
de toegang tot medische faciliteiten, de klachtenprocedure, maar ook zaken als 
het opleggen van onaanvaardbare disciplinaire straffen, het onderwerpen aan 
vergaande beperkingen en de mogelijke dreiging slachtoffer te worden van 
mishandeling, seksueel geweld, bedreigingen en vernedering door medegede-
tineerden.412 
 
De rapporten van het CPT en de daarin gehanteerde standaarden blijken van 
toenemende invloed op de rechtspraak van het EHRM, omdat er een tendens 
te zien is, waarin het EHRM in toenemende mate gebruikt lijkt te maken van 
de CPT-rapporten (wat betreft fact-finding, ondersteunende of vergelijkbare 
CPT-gegevens die de klacht ondersteunen, en normering) bij zijn overwegin-
gen om tot een oordeel te komen.413 Ook nationaal is er indirecte invloed te 
zien van het CPT op de rechtspraak.414 
                                                             
‘oneigenlijke inzet’ van medisch personeel: “A prison doctor acts as a patient's personal 
doctor. Consequently, in the interests of safeguarding the doctor/patient relationship, he 
should not be asked to certify that a prisoner is fit to undergo punishment. Nor should he 
carry out any body searches or examinations requested by an authority, except in an emer-
gency when no other doctor can be called in.” CPT Standards 2011, p. 47 no. 73, 
411 J. De Lange, Detentie genormeerd, p. 110-111. 
412 De Lange, Detentie genormeerd, p. 117-118. 
413 De Lange, Detentie genormeerd, p. 183-210 en D. van Zyl Smit/S. Snacken, , Principles of 
European Prison Law and Policy. Penology and Human Rights, Oxford: Oxford UP, 2009 p. 
127-130. 
414 Zie 5.4. over het rapport Goed bejegenen. Ook in de rechtspraak van de RSJ begint de 
invloed van het CPT door te sijpelen, alhoewel de RSJ hierin nog erg terughoudend blijkt. 
Die terughoudendheid blijkt in diverse beroepszaken waarin de RSJ-uitspraak inhoudelijk 
niet ingaat op het beroep dat gedaan wordt op het CPT (zie 03/0746/GB 16 juni 2003, 
02/1105/GB 6 januari 2003, 02/2317/GB 7 januari 2003, 01/1990/GB 25 januari 2002). 
Dat er desondanks beweging is qua CPT-invloed blijkt uit een zaak (03/2214/GA 29 
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4.3.3 De European Prison Rules 
 
De derde bron van juridisch belang om standaarden te vinden met het oog op 
menselijke waardigheid in detentie zijn de European Prison Rules (EPR)415. Het 
betreft hier regels die deel uitmaken van de aanbeveling van het Comité van 
Ministers aan de lidstaten van de Raad van Europa “to be guided in their legisla-
tion, policies and practice by the rules.”416 De status van deze regels is dus die van 
richtinggevende aanbevelingen aan de lidstaten als het gaat om nationale wet-
geving, beleid en praktijk met betrekking tot detentie. Het zijn daarmee heel 
nadrukkelijk geen bindende regels, maar regels waarmee in de wetgevende en 
wetuitvoerende detentiepraktijk rekening gehouden zou moeten worden met 
het oog op realisering dan wel handhaving van de rechten zoals ze in EVRM 
zijn geformuleerd. Ze zijn ook exclusief bestemd voor mensen in detentiesitu-
aties. Er wordt in Nederland regelmatig (en in toenemende mate) een beroep 
gedaan op de (vooral dus morele) status van de EPR. De EPR formuleren hun 
speelveld als in de kern bepaald door een drietal uitgangspunten: 1- een veilige 
tenuitvoerlegging van de detentie, 2- de menselijke waardigheid en 3- de re-
integratie van de gedetineerde. Zo wordt gesteld:  

“[T]he enforcement of custodial sentences and the treatment of prisoners 
necessitate taking account of the requirements of safety, security and disci-
pline while also ensuring prison conditions which do not infringe human 
dignity and which offer meaningful occupational activities and treatment 
programmes to inmates, thus preparing them for their reintegration into 
society.”417  

                                                             
januari 2004), waarin de RSJ een aanbeveling op grond van het CPT doet. De RSJ stelt dat 
de CPT-aanbevelingen niet-bindend zijn, maar “[D]it neemt niet weg dat de aanbevelingen 
van het CPT door de Minister van Justitie tot heroverweging dienen te leiden van de wijze 
waarop in de EBI in de veiligheid rondom medische consultatie, onderzoek en behandeling 
wordt voorzien. In dat verband is verontrustend dat de uitkomsten van het onderzoek door 
het CPT en door het Ministerie naar de door gedetineerden ervaren vertrouwelijkheid of 
het gebrek eraan - al dan niet gevolgen hebbend voor de animo om de arts te consulteren, 
en waarvan het CPT in zijn rapport van 2002 rept - uiteenlopen. De beroepscommissie 
beveelt aan dat de Minister zich verstaat met de Geneeskundig Inspecteur teneinde tot een 
zodanig gebouwelijk en/of personeel veiligheidsarrangement te komen dat de vertrouwe-
lijkheid van medische consultatie, onderzoek en behandeling op in medische kringen aan-
vaardbaar niveau is gewaarborgd.” 
415 Recommendation Rec (2006)2 of the Committee of Ministers to Member States on the European 
Prison Rules.<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747> 
416 European Prison Rules, Strasbourg: Council of Europe, Council of Europe Publishing, 
June 2006, p. 6. 
417 European Prison Rules, Council of Europe, Council of Europe Publishing, June 2006, p. 
5. 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747
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De EPR houden expliciet rekening met het EVRM en het CPT. Dit impli-
ceert dat er duidelijk overlap is met de uitspraken van het EHRM en CPT en 
de erkenning van de noodzaak dat de EPR regelmatig te actualiseren zijn, 
hetgeen in 2006 voor het laatst heeft plaatsgevonden. 
 
De EPR geven een helder kader aan waar detentiebeperkingen zich aan te 
houden hebben:  
- de opgelegde beperkingen moeten noodzakelijk en rechtmatig zijn;  
- de beperkingen moeten de mensenrechten respecteren;  
- de beperkingen moeten zo min mogelijk beperkend en/of ingrijpend voor 
de gedetineerde zijn418;  
- ze dienen gericht te zijn op de re-integratie van de gedetineerde en  
- de beperkingen dienen overeenkomstig de specifieke gesteldheid van de 
gedetineerde te zijn wat betreft leeftijd, gezondheid en sekse. 
Binnen ditzelfde kader bewegen zich ook de aanbevolen richtlijnen.419 

                                                             
418 Erkend door EHRM in Hirst vs. Verenigd Koninkrijk (no. 2) 6 okt. 2005 no 69: “(...), 
the Court would begin by underlining that prisoners in general continue to enjoy all the 
fundamental rights and freedoms guaranteed under the Convention save for the right to 
liberty, where lawfully imposed detention expressly falls within the scope of Article 5 of the 
Convention. For example, prisoners may not be ill-treated, subjected to inhuman or de-
grading punishment or conditions contrary to Article 3 of the Convention (see, among 
many authorities, Kalashnikov v. Russia, no. 47095/99, ECHR 2002-VI; Van der Ven v. 
the Netherlands, no. 50901/99, ECHR 2003-II); they continue to enjoy the right to re-
spect for family life (Ploski v. Poland, no. 26761/95, judgment of 12 November 2002; X. 
v. the United Kingdom, no. 9054/80, Commission decision of 8 October 1982, DR 30, p. 
113), the right to freedom of expression (Yankov v. Bulgaria, no. 39084/97, §§ 126-145, 
ECHR 2003-XII, T. v. the United Kingdom, no. 8231/78, Commission report of 12 
October 1983, DR 49, p. 5, §§ 44-84), the right to practise their religion (Poltoratskiy v. 
Ukraine, no. 38812/97, §§ 167-171, ECHR 2003-V), the right of effective access to a 
lawyer or to court for the purposes of Article 6 (Campbell and Fell v. the United Kingdom, 
judgment of 28 June 1984, Series A, no. 80; Golder v. the United Kingdom, judgment of 
21 February 1975, Series A, no. 18), the right to respect for correspondence (Silver and 
Others v. the United Kingdom, judgment of 25 March 1983, Series A no. 61) and the right 
to marry (Hamerv. the United Kingdom, no. 7114/75, Commission report of 13 Decem-
ber 1979, DR 24, p. 5; Draper v. the United Kingdom, no. 8186/78, Commission report 
of 10 July 1980, DR 24, p. 72). Any restrictions on these other rights require to be justified, 
although such justification may well be found in the considerations of security, in particular 
the prevention of crime and disorder, which inevitably flow from the circumstances of 
imprisonment (see, for example, Silver, cited above, §§ 99-105, where broad restrictions on 
the right of prisoners to correspond fell foul of Article 8 but stopping of specific letters, 
containing threats or other objectionable references were justifiable in the interests of the 
prevention of disorder or crime).” 
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Net als bij de CPT-standards vinden we in de EPR de onderstreping van de 
noodzaak van goede vastlegging van alle relevante gegevens betreffende identi-
teit, fysieke gesteldheid en eigendom van de gedetineerde, evenals de erken-
ning van het belang van het recht van de gedetineerde op communicatie met 
anderen, het recht op informatie met betrekking tot de detentiereden en tot 
zijn rechten tijdens de detentie. Daarnaast is er in de EPR uitgebreide aan-
dacht en zorg voor de feitelijke detentieomstandigheden. Zo stelt regel 18.1: 

“The accommodation provided for prisoners, and in particular all sleeping 
accommodation, shall respect human dignity and, as far as possible, privacy, 
and meet the requirements of health and hygiene, due regard being paid to 
climatic conditions and especially to floor space, cubic content of air, light-
ing, heating and ventilation.”420  

Dit wordt verder concreet uitgewerkt in diverse regels die wijzen op de nood-
zaak van voldoende, adequate en menswaardige medische zorg, kleding, eten, 
slaap- en sanitaire voorzieningen.  
 De EPR zijn geschreven vanuit de overtuiging dat beperkingen of maatre-
gelen tijdens detentie zoveel mogelijk met instemming van de gedetineerde 
zelf dienen te worden genomen. Of anders gesteld: de detentie dient de auto-
nomie en zelfontplooiing van de gedetineerde zo weinig mogelijk in de weg 
te staan. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de nadruk op het zoveel mogelijk realiseren 
van interactie met anderen, de aandacht voor zinvolle en actieve dagbesteding 
middels onderwijs, sport, werk etc. buiten de cel en het expliciet benoemen 
van het recht van de gedetineerde op ruimte voor de uitoefening van zijn 
vrijheid van geloof of levensovertuiging. 
 Regelmatig is er tot nu toe in beklagzaken door gedetineerden dan wel 
door de rechter zelf een beroep gedaan op de EPR. De beklagzaken overzien-
de421 lijkt een beroep op de EPR door een gedetineerde niet gauw tot succes 
te leiden, omdat de RSJ zich dan beroept op het niet-verbindende karakter 
van de EPR. De RSJ-rechter blijkt zijnerzijds daarentegen de EPR wel te 
gebruiken om tot een gemotiveerd oordeel te komen422 en ook het EHRM 
maakt in haar arresten gebruik van de EPR.423  

                                                             
419 Voor een uitgebreide en gedetailleerde bespreking van de EPR zie de reeds genoemde 
studie van D. van Zyl Smit/S. Snacken, Principles of European Prison Law and Policy. Penology 
and Human Rights, Oxford: Oxford UP, 2009. 
420 EPR 2006, p. 9. 
421 Zie in de literatuurlijst de lijst van RSJ-zaken (2003-2009) waarin een beroep werd 
gedaan op de EPR. 
422 Zie bijvoorbeeld RSJ 08/2443/GA d.d. 25/02/2009: “De beroepscommissie is van 
oordeel, dat verblijf in die luchtbox niet kan worden aangemerkt als verblijf in de buiten-
lucht als bedoeld in artikel 49 van de Pbw, mede gelet op het feit dat in artikel 27.1 van de 
European Prison Rules over het luchten wordt opgemerkt, dat het moet gaan om “exercise 
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4.4 Het Rapport ‘Goed bejegenen’ van de Raad voor Strafrechtstoe-
passing en Jeugdbescherming424 
 
In 2010 publiceert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming 
(RSJ) het rapport Goed bejegenen. Beginselen voor het omgaan met ingeslotenen.425 
De RSJ is een onafhankelijk orgaan met een tweeledige taak: adviseren en 
toetsen. Wat advisering betreft gaat het om gevraagde en ongevraagde advie-
zen aan de minister van Veiligheid en Justitie “over de toepassing en uitvoe-
ring van beleid en regelgeving op het terrein van de strafrechtstoepassing”.426 
De toetsing gebeurt middels rechtspraak en rapporten, en betreft beslissingen 
ten aanzien van personen die een vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatre-
gel ondergaan427 en vindt plaats op grond van de wet en het beginsel van rede-
lijkheid en billijkheid. Deze rechterlijke uitspraken van de RSJ zijn bindend.  
 Het rapport Goed bejegenen is een eerste zichtbaar resultaat van het feit dat 
de RSJ de goede bejegening van gedetineerden niet alleen als een leidend 

                                                             
in the open air”.”; RSJ 08/1748/TA d.d. 13/11/2008:  “Regel 22.1 van de European 
Prison Rules bepaalt: “Prisoners shall be provided with a nutritious diet that takes into 
account their age, health, psychical condition, religion, culture and the nature of their 
work”. Uit regel 10.4 juncto regel 10.3.b volgt dat de European Prison Rules eveneens van 
toepassing zijn op tbs-gestelden.  Naar het oordeel van de beroepscommissie betreft klagers 
beklag een (vermeende) schending van regel 22.1 van de European Prison Rules en kan 
klager, gelet op het bepaalde in artikel 56, eerste lid aanhef en onder e, Bvt, in het beklag 
worden ontvangen.” Voor een bredere analyse van het gebruik van de EPR in RSJ-zaken 
zie J. Serrarens, ‘De European prison rules in de rechtspraak van de Raad voor Strafrechts-
toepassing en Jeugdbescherming’, in: J. Claessen & D. de Vocht (Red.), Humaan strafwerk. 
Liber Amicorum Gerard de Jonge, Nijmegen: WLP, 2012, p. 345-354.  
423 Bijvoorbeeld EHRM 11 juli 2007, Rivière vs. France, App. No. 33834/03 en EHRM 
18 December 2007 Dybeku vs. Albania, App. No. 41153/06. 
424 Een bewerkte versie van deze paragraaf is eerder verschenen. Zie R. van Eijk, 
‘Waardevol, maar onvolledig: Het RSJ-rapport Goed bejegenen’, in: Sancties, 2010/6, 286-
293. 
425 Den Haag: RSJ, 2010. Te downloaden via: 
<http://www.rsj.nl/onderwerpen/bejegening_justitiabelen/>. 
426 Art. 3 lid 1 Instellingswet RSJ. De taak van de RSJ met betrekking tot jeugdigen laten 
we hier buiten beschouwing voor zover die taak niet te maken heeft met 
strafrechtstoepassing bij jeugdigen. 
427 De RSJ komt pas in actie als beroepsinstantie nadat een Commissie van Toezicht een 
uitspraak heeft gedaan over zaken die beklagwaardig zijn op grond van art. 60 e.v. Pbw. 
Het betreft beslissingen door inrichtingsdirecteuren, inrichtingsartsen of 
plaatsingsfunctionarissen over zaken als sancties, (over)plaatsing, verlof of behandeling 
tijdens detentie.  Cfr. C. Kelk, Nederlands Detentierecht, Kluwer, 2008, 3e herz. dr., p. 107-
196 en F.W. Bleichrodt, ‘Beklag en beroep’, in:  E.R. Muller en P.C. Vegter (Red.), 
Detentie. Gevangen in Nederland, Alphen a/d rijn, 2009, 2e dr., p. 421-432. 

http://www.rsj.nl/onderwerpen/bejegening_justitiabelen/
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principe van zijn werk beschouwt, maar waarin de Raad ook een samenhan-
gend concept van ‘goede bejegening’ probeert aan te bieden.428 Het rapport 
oriënteert en baseert zich hierbij vooral op inzichten van het CPT en de EPR. 
Opvallend is dat als reden van publicatie van het rapport genoemd wordt de 
achteruitgang van de kwaliteit van detentie en zorg in Nederland. Het rapport 
stelt dienaangaande onomwonden:  

“Deze uitgave van beginselen verschijnt niet voor niets, en ook niet voor 
niets nu. (...) Na tientallen jaren van aandacht voor kwaliteit en rechtsbe-
scherming ligt het accent tegenwoordig meer op efficiency en maatschap-
pijbeveiliging. De Raad is bezorgd over ontwikkelingen in het gevange-
niswezen (inclusief voorlopige hechtenis en vreemdelingenbewaring), de 
tbs, de pij en de jeugddetentie. De kwaliteit van zorg en aandacht voor de 
ingeslotenen is de laatste jaren achteruit gegaan. Wijzigingen in de in-
richting van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbeneming volgen elkaar in 
hoog tempo op. Afzonderlijk bekeken maar vooral bij elkaar genomen, ge-
tuigen ze van de wens tot bezuiniging, het terugdringen van inspanningen 
voor ingeslotenen, beperking van regimes en vernauwing van de resociali-
satiedoelstelling naar uitsluitend het terugdringen van recidive.”429  

De RSJ ziet goede bejegening als “een inhoudelijk kwaliteitsconcept voor de 
organisatie en uitvoering van vrijheidsbeneming.”430 Met het rapport beoogt 
de Raad dan ook een referentiekader te bieden voor de invulling van goede 
bejegening en daarnaast de RSJ-rechtspraak aangaande goede bejegening in-
zichtelijker en voorspelbaarder te maken. Goede bejegening stoelt volgens het 
rapport op humaniteit en menswaardigheid en “[d]e aanspraak van de ingeslo-
tene hierop vloeit simpelweg voort uit het ‘menszijn’.”431 Bij de inleidende 
opmerkingen op het inhoudelijke gedeelte van het rapport wordt gewezen op 
de dynamiek die kenmerkend is voor de concrete invulling en betekenis van 
goede bejegening en menselijke waardigheid. Het document wordt daarom 
nadrukkelijk gepresenteerd als ‘een levend document’, waarin uitgangspunten 
staan genoemd, maar geen harde criteria in de beoordeling van bejegening en 
detentie. Deze dynamiek heeft te maken met het feit dat goed bejegenen vol-
gens de Raad meer is dan het toepassen van harde regels neergelegd in wetten. 
Goed bejegenen betreft namelijk ook soft law: het fatsoenlijk zijn tegenover het 
gedetineerde individu met het oog op diens terugkeer in de maatschappij. De 
                                                             
428 ‘Eerste zichtbaar resultaat’ omdat het rapport nadrukkelijk gepresenteerd wordt als een 
‘groeidocument’. 
429 Goed bejegenen, p. 8. Overigens is niet iedereen het hier mee eens zoals blijkt uit de 
reactie van G. Daniels op het verschijnen van het rapport. (G. Daniels, ‘Beginselen van 
bejegening, ambivalenties van een redacteur’, in Sancties 4/2010, 171-175). 
430 Goed bejegenen, p. 75. 
431 Goed bejegenen, p. 79. 
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beoordeling van de concrete bejegening gebeurt uiteindelijk op basis van wet- 
en regelgeving, de beginselen en de context, aldus stelt de Raad.  
 Bejegenen wordt in het rapport omschreven als ‘actief tegemoet treden’. 
Dat is wat de overheid in detentie moet doen tegenover de gedetineerde. 
Goede bejegening behoort tot de ‘actieve zorgplicht van de overheid’, want  

“[d]e bejegening is in dit opzicht datgene wat de ingeslotene misschien wel 
het diepst raakt, nu zijn identiteit als individu, zijn persoonlijke achter-
grond en omstandigheden en zijn zelfrespect op een kwetsbare wijze in het 
geding kunnen zijn. De ingeslotene bevindt zich immers in een voor de 
vrije burger moeilijk voorstelbare situatie van extreme afhankelijkheid van 
andere personen. Des te gevoeliger is de ingeslotene voor een stijl van be-
jegenen die rekening houdt met de menselijke waardigheid op de vitale 
terreinen. Dat zijn de primaire levensbehoeften, de sociale contacten, de li-
chamelijke en psychische integriteit, de seksualiteit, het op zichzelf zijn 
(privacy), het bezit van persoonlijke voorwerpen.”432 

 Als grondbeginsel neemt het rapport dat bejegening goed moet zijn. Het 
rapport maakt hier vervolgens een onderscheid tussen enerzijds humane en 
anderzijds goede bejegening. Als humane bejegening wordt de bejegening 
gezien die voldoet aan de  

“minimale condities beschreven in de beginselenwetten en uitvoeringsre-
gelingen. De wet bepaalt de ondergrens van wat ingeslotenen hoort te 
worden geboden, waar zij rechtens aanspraak op maken.”433  

Humane bejegening wordt hier dus in feite gelijk gesteld aan wat wettelijk 
minimaal is voorgeschreven. Goede bejegening echter gaat volgens het rapport 
verder dan wat de wettelijke regels verplichten. Goede bejegening gaat name-
lijk over wat iemand in een situatie nodig heeft om tot zijn recht te komen. 
Goede bejegening heeft in zekere zin een ‘meerwaarde’ vergeleken met hu-
mane bejegening. Goede bejegening is een positieve intentie die context- en 
individu gebonden is, aldus het rapport. Hier maakt het rapport in wezen een 
onderscheid tussen bejegening die humaan is omdat ze conform de regelge-
ving is, en een bejegening die goed is op grond van de concrete situatie. Deze 
bejegening is ‘situationeel’ bepaald, dat wil zeggen een bejegening gebaseerd 
op een verantwoordelijkheid (een zorgplicht) jegens de ander, waarbij naast 
regelgeving ook daadwerkelijk oog is voor die concrete persoon en zijn situa-
tie. Deze bejegening is te omschrijven als een zorgethische benadering, waarin 
respect, leefbaarheid en wederkerige relaties centraal staan. In feite wordt in 
het rapport gesteld dat de humane bejegening conform regelgeving door en 
vanuit de goede bejegening getoetst en herijkt moet worden. Met andere 

                                                             
432 Goed bejegenen, p. 79. 
433 Goed bejegenen, p. 11. 
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woorden, de zorgethische benadering dient de regelconforme desnoods te 
corrigeren, want goede bejegening vereist een voortdurend  

“letten op situaties en ontwikkelingen die uit een oogpunt van humane de-
tentie ongewenst zijn. Het dwingt er toe verbetering in het regime aan te 
brengen, waar dat uit een oogpunt van humane detentie aangewezen is. 
Het is dus niet voldoende om de regels te volgen en te handhaven.”434  

Deze benadering wordt daarbij gekenmerkt door een individuele en contextu-
ele benadering:  

“[I]n de dagelijkse uitvoering worden regels en procedures toegepast op 
een manier die tegemoetkomt aan de situatie van individuele ingeslotenen. 
Goed bejegenen is naar het individu kijken in plaats van naar de standaard, 
verantwoord inspelen op een onverwachte situatie, kunnen improviseren 
waar de regels ophouden.”435  

Opvallend is dat het rapport het begrip moraal of ethiek als invalshoek van 
deze herijking vermijdt, maar deze herijking baseert op - wat breed, en dus 
vaag, wordt genoemd- “maatschappelijke ontwikkelingen, wetenschappelijke 
inzichten en veranderingen in kenmerken van ingeslotenen.”436  
 In dit deel veroorzaakt het rapport overigens onnodig terminologische 
onduidelijkheid. Deze onduidelijkheid ontstaat omdat ‘humaan’ op het ene 
moment in het rapport gelijkgesteld wordt aan ‘conform de wet’ en dus posi-
tiefrechtelijk wordt verstaan, maar ‘humaan’ elders in het rapport de betekenis 
van menswaardig in zorgethische zin krijgt. Humane bejegening relateren aan 
een bejegening die conform de minimale wettelijke normering is, is niet alleen 
onhandig want verwarrend, maar ook onjuist. Immers, wat humaan of inhu-
maan is, wordt niet enkel bepaald door het recht, maar ook door de moraal. 
Of anders gesteld: bejegening die conform de regelgeving is kan toch inhu-
maan zijn, terwijl bejegening die niet conform regelgeving is desondanks hu-
maan kan zijn. Daarom is te pleiten voor een ander schema van kwalificatie 
voor bejegening zoals weergegeven in Tabel 1. 
  
Tabel 1. Kwalificatie van bejegening: 
 

Bejegening Moreel Immoreel 
Conform regelgeving correct 

(‘goed’) 
rechtmatig 

Niet-conform regelge-
ving 

legitiem ‘slecht’ 

                                                             
434 Goed bejegenen, p. 11. 
435 Goed bejegenen, p. 11. 
436 Goed bejegenen, p. 11. 
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Eenduidig inhumaan is in dit schema enkel de bejegening die zowel immoreel 
als niet-conform regelgeving is, eenduidig humaan is de bejegening die zowel 
moreel als conform de regelgeving is. Bejegening die moreel legitiem is, maar 
tevens niet conform de regelgeving, is problematisch, omdat deze bejegening 
wel humaan is en toch onrechtmatig kan zijn. Immorele bejegening conform 
de regels is rechtmatig, maar kan daarentegen toch inhumaan zijn. Het RSJ-
rapport focust vooral op de ontwikkeling van rechtmatige bejegening naar 
‘goede’ bejegening, en besteedt weinig tot geen aandacht aan ‘slechte’ resp. 
legitieme bejegening. Hieruit wordt helder dat het rapport impliciet ook de 
relatie tussen recht en moraal blootlegt, maar die relatie niet in al haar volle-
digheid en complexiteit uitwerkt. 
    
Na dit grondbeginsel van goede bejegening komt de Raad tot een opsom-
ming van een achttal beginselen die bejegening tot goede bejegening helpen 
maken:  
1. Het beginsel van fatsoenlijke omgang dat gebaseerd wordt op kwaliteit, 
professionaliteit, fatsoen en ethiek bij het personeel en dat wordt bevorderd 
door 1- zorgvuldig, zorgzaam en respectvol omgaan met gedetineerden zonder 
aanzien des persoons; 2- aanwezigheid onder gedetineerden; 3- informeel 
contact met gedetineerden; 4- controleren door personeel of de boodschap is 
begrepen; 5- door continuïteit in en scholing van het team en 6- motiverend 
en stimulerend optreden richting gedetineerde. 
2. Het beginsel van perspectief. Dit beginsel bevat aspecten als resocialisa-
tie, persoonsontwikkeling en nazorg. Het is gericht op de toekomst van de 
gedetineerde en de minimalisering van de sociale detentieschade.  
3. Het beginsel van wettelijke of legitieme tenuitvoerlegging dat wille-
keur in beslissingen dient te voorkomen en gemotiveerde, weldoordachte, 
beargumenteerde en redelijke besluit- en beleidsvorming moet stimuleren. 
4. Het beginsel van zinvol regime, waarbij het gaat om een zinvolle dag-
besteding middels een dagprogramma dat activiteiten biedt met het oog op 
persoonsontwikkeling, afwisseling, structuur, en maatschappelijk re-integratie. 
5. Het beginsel van veiligheid, zowel fysiek als mentaal, in detentie. 
6. Het individualiseringsbeginsel dat ieder geeft wat hij nodig heeft. 
7. Het beginsel van minimale beperkingen: alleen noodzakelijke beper-
kingen zijn geoorloofd. (Het equivalentiebeginsel: ‘zo buiten, zo binnen’, met 
andere woorden voor alles wat de ingeslotene anders dan een vrije burger niet 
kan of mag, moet een reden zijn, die direct voortvloeit uit de vrijheidsbene-
ming zelf.) 
8. Het beginsel van rechtsburgerschap dat – in aansluiting op het vorige 
beginsel – stelt dat de ingeslotene burger en deel van de samenleving blijft met 
de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. 
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Het rapport vervolgt dan met een deel ‘Achtergronden’, waarin de verschil-
lende beginselen nader worden toegelicht. Hier wordt een empathische hou-
ding van het personeel jegens de gedetineerde bepleit437 en wordt uitgebreid 
stilgestaan bij het verantwoorden van beslissingen, omdat ze ver ingrijpen in 
het leven van de gedetineerde. Voor die beslissingen moet een wet in formele 
zin bestaan (legitimiteit en legaliteit). Lagere wetgeving acht men hierbij niet 
voldoende, omdat deze de voorwaarden van het ingrijpen onvoldoende in-
perkt. De wetgeving moet in dezen ook zo concreet mogelijk verwoord zijn. 
Bovendien is het enkel hebben van een bevoegdheid onvoldoende om de 
bevoegdheid ook te gebruiken. Het gebruik van een bevoegdheid is namelijk 
beperkt. Zo is misbruik van een bevoegdheid niet toegestaan en moet de toe-
passing voldoen aan de eisen van redelijkheid en billijkheid.438 Van belang is 
verder dat de ingeslotene vooraf geïnformeerd wordt over procedures en zijn 
rechten. Eventuele straffen/maatregelen dienen procedureel correct te zijn en 
conform CPT-eisen.439 Detentie dient een in alle opzichten veilige leefomge-
ving te zijn voor alle betrokkenen. Dit impliceert dat voldaan wordt aan veili-
ge fysieke verblijfsomstandigheden (inclusief maaltijden, beheersing van kli-
maat en hygiëne) en ook mentaal veilige omstandigheden (geen pesten, onder 
druk zetten of discrimineren).  
 Opvallend is dat eventueel wangedrag in het rapport eigenlijk eenzijdig en 
dus alleen bij de ingeslotene wordt neergelegd. Zonder meer te betreuren is 
dat het rapport op deze plek niet expliciet pleit voor een manier die past bij de 
detentiewerkelijkheid om als gedetineerde snel en duidelijk beklag te kunnen 
doen over eventueel feitelijk wangedrag van personeel. Een dergelijke klacht 
ingediend bij de RSJ is immers op dit moment in beginsel niet-ontvankelijk. 
Terwijl de rol en betekenis van de medische dienst groot wordt geacht, is het 
                                                             
437 Goed bejegenen, p. 31-32.  
438 Hieraan is voldaan als er 1- een totale belangenafweging heeft plaats gevonden, 2- op 
grond van goede info, 3- het middel noodzakelijk voor en evenredig is met het doel, 4- het 
minst bezwarende, noodzakelijke middel vanuit oogpunt van het doel is ingezet, 5- gericht 
is op de-escalatie, en er 6- schriftelijke verantwoording en 7- verslaglegging van de 
afwegingen is. 
439 Sanctie/maatregel dient een laatste middel te zijn en moet terughoudend gebruikt wor-
den. Een correcte sanctieprocedure bevat 1- redelijk en onbevooroordeeld staan tegenover 
strafwaardigheid van gedrag, 2- correcte en zakelijke aanzegging van rapport, 3- correcte en 
zakelijke melding, 4 – zo spoedig mogelijk wederhoor van ingeslotene door directeur, 5– 
directeur toont besef van onpartijdige rechtersrol, 6- aangeklaagde kan onbevoordeeld zijn 
verhaal doen, 7- waarna een gemotiveerd besluit wordt genomen, waarbij 8- een eventuele 
strafbepaling zonder willekeur (rechtszekerheid), proportioneel en subsidiair is genomen. 
CPT-grenzen gesteld aan sancties zijn onder andere geen collectieve sancties, geen geweld-
straffen, straf kan niet bestaan uit het lucht afnemen of langdurige eenzame opsluiting. Goed 
bejegenen, p. 37-42. 
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verder opvallend dat aandacht voor de rol en betekenis van de Geestelijke 
Verzorging als zorg en activiteit volkomen ontbreekt. Alhoewel het rapport in 
beginsel geen onderscheid tussen de verschillende categorieën ingeslotenen 
maakt, is het opmerkelijk dat expliciet en uitgebreid aandacht wordt besteed 
aan jeugdige ingeslotenen en TBS, maar niet aan de vreemdelingenbewaring. 
Hoewel dit mogelijkerwijs te verklaren en begrijpen is vanuit de diverse be-
ginselenwetten en de taak van de RSJ, is dit vanwege de bijzondere omstan-
digheden van de vreemdelingenbewaring een groot gemis in het rapport.  
  
Dat het rapport een groeidocument is, blijkt uit het feit dat al in 2012 een 
tweede versie van het rapport is verschenen440, waarin de bovengenoemde 
kritiek grotendeels verwerkt blijkt. Zo wordt in deze tweede uitgave onom-
wonden aangegeven dat de beginselen berusten op universele, ethische princi-
pes en wordt ook de vreemdelingenbewaring expliciet genoemd, evenals het 
belang van de geestelijke verzorging. 
 
4.5 Samenvattende slotopmerkingen 
 
Het juridisch perspectief op menselijke waardigheid is door de verschrikkingen 
van de Tweede Wereldoorlog zowel internationaal als nationaal in een 
stroomversnelling gekomen en heeft een juridische verankering en uitwerking 
gevonden in voornamelijk internationale verdragen en daaruit voortvloeiende 
rechtspraak. Desalniettemin is de betekenis en inhoud van het begrip complex 
en meerduidig gebleven. Zo is er bijvoorbeeld discussie over de reikwijdte van 
de op de menselijke waardigheid gefundeerde mensenrechten qua rechtssub-
jectiviteit, die zich echter in het geval van menselijke waardigheid en humani-
teit in detentie beperkt tot natuurlijke (rechts)personen. Tegelijk is het begrip 
van een filosofisch-ethisch gespreksthema ook een juridisch thema geworden, 
met als risico dat het daartoe beperkt wordt. Dit is een risico omdat daarmee 
het gevaar bestaat dat het begrip ‘juridiseert’ en inboet aan filosofische open-
heid.  
 In een poging het begrip menselijke waardigheid juridisch nader te om-
schrijven kan – in navolging van de filosoof Birnbacher - gesteld worden, dat 
het vanuit juridisch perspectief bij menselijke waardigheid gaat om het respec-
teren van een bepaalde juridische afdwingbare en/of opeisbare ondergrens die 
geldt voor iedere mens, ongeacht diens talenten, afkomst, status en/of gedrag. 
Als wezenlijke elementen van die ondergrens kunnen genoemd worden 1- 
verzorging met biologisch noodzakelijke bestaansmiddelen, 2- vrij zijn van 

                                                             
440 Goed bejegenen. Beginselen voor het  overheidsoptreden tegenover mensen die een justitiële straf of 
maatregel ondergaan, Den Haag: RSJ, 2012. 



MENSELIJKE WAARDIGHEID: JURIDISCH 
 

150 

sterke, voortdurende pijn, 3- minimale vrijheid en 4- minimaal (zelf)respect.441 
Uit deze elementen vloeien rechten voort op grond waarvan deze elementen 
zijn te beschermen en/of te claimen en die zich onttrekken aan kosten-baten 
analyse. Menselijke waardigheid stelt dus een te garanderen minimumstan-
daard.442  
 Aan deze elementen moet inmiddels ook nog het element van de sociaal-
psychologische interactie toegevoegd worden, want het is inmiddels erkend 
dat het ontzeggen van contact met medemensen een schending van de mense-
lijke waardigheid kan zijn. Ook ontbreekt in Birnbachs omschrijving de ver-
melding van de menselijke behoefte aan perspectief in relatie tot ontplooiing, 
alhoewel deze vermoed kan worden in het element van minimale vrijheid.  

                                                             
441 “But no other person can totally deprive us from our dignity as long as we do not lose 
our self-respect. However cruel it may sound: At the end we all have to keep our own 
personal dignity. (...) The question, whether people are actually possessing dignity and to 
what extend, has to be distinguished properly from the related, but divergent question, 
whether we all have exactly the same right to the protection of our dignity.” A. Pollmann, 
‘Human Rights and Human Dignity’, Second Lecture Universidad Catolica in Li-
ma/Peru, 18-20 September 2007, 
<http://www.arbeitsstellemenschenrechte.de/vortraege/pollmann_peru_2.pdf>, p. 11-12 
(28-07-10). Zie ook hoofdstuk 3. 
442 “Die Menschenwürde eines Menschen zu respektieren bedeutet, ein bestimmtes Mini-
mum von Rechten zu respektieren, die ihm unabhängig von allen Leistungen, Verdiensten 
und Qualitäten zukommen und die selbst denen gewährt werden müssen, die diese Rechte 
bei anderen mißachten. Welche Rechte sind das? Vier Elemente scheinen unabdingbar: 1. 
Versorgung mit den biologisch notwendigen Existenzmitteln, 2. Freiheit von starkem und 
fortdauerndem Schmerz, 3. Minimale Freiheit, 4. Minimale Selbstachtung.  
In diesem Sinne verstanden, fungiert das Menschenwürdeprinzip sowohl als Abwehr- als 
auch als Anspruchsrecht. Es postuliert einen Minimalstandard der Zumutbarkeit sowohl für 
das, was einem Menschen angetan, als auch für das, was bei einem Menschen zugelassen 
wird.(...) Seine Pointe besteht darin, dem Individuum ein Minimum an bestimmten 
"Grundgütern" zu sichern, indem es sie einem politischen Nutzen-Kosten-Kalkül systema-
tisch entzieht.” D. Birnbacher, Mehrdeutigkeiten im Begriff der Menschenwürde,  
<http://www.gkpn.de/singer2.htm > (d.d. 18-10-2012). Birnbacher maakt in dit artikel 
ook een onderscheid tussen enerzijds concrete en anderzijds abstracte menselijke 
waardigheid. Bij concrete menselijke waardigheid gaat het om de waardigheid die bestaat 
uit de bovengenoemde vier elementen, die volgens hem universeel geldend zijn voor ieder 
individu met bewustzijnsvermogen. Deze is ‘sterk’ omdat ze geen afweging met andere 
waarden toelaat: ze is “ein moralisches Quasi-Absolutum”. De abstracte menselijke waardigheid 
betreft daarentegen het menselijk leven in het algemeen en bevat geen rechten maar juist 
plichten, omdat menswaardigheidsrechten gebonden zijn aan bewustzijnsvermogen en het 
individu-zijn. De abstracte waardigheid laat wel een afweging toe in relatie tot andere 
waarden zoals individuele zelfbeschikking of onderzoeksvrijheid. Vgl. hoofdstuk 3. 

http://www.arbeitsstellemenschenrechte.de/vortraege/pollmann_peru_2.pdf
http://www.gkpn.de/singer2.htm
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Daarnaast is te zien dat de mensenrechten aanvankelijk bedoeld waren om de 
staatsinvloed, en dus ook het bereik van het strafrecht, ten aanzien van de 
mens te beperken met het oog op de menselijke waardigheid. Nu blijkt het 
strafrecht echter zelf inmiddels ook een middel geworden om de menselijke 
waardigheid te beschermen.443 De toenemende wederzijdse beïnvloeding van 
het EVRM, CPT en EPR heeft de positie en betekenis van de menselijke 
waardigheid in de juridische (i.c. detentie)context versterkt.444 Toch blijven er 
lacunes en kritiek mogelijk op de juridische invulling van de menselijke waar-
digheid. Zo wijst Van Kempen op het vooral impliciete gebruik van menselij-
ke waardigheid in de ook nog eens ‘verbrokkelde’ jurisprudentie hierover van 
het EHRM.445 En De Lange werpt in zijn studie de fundamentele vraag op of 
de rechtmatigheid van detentieomstandigheden niet te snel gelijk wordt ge-
steld aan de aanvaardbaarheid van die omstandigheden446:  

“Het gegeven dat eerst de drempelwaarde van ‘severity’ overschreden moet 
zijn alvorens onder het bereik van artikel 3 EVRM te geraken, betekent 
dat bij de beoordeling van detentiesituaties, bij de huidige stand van zaken 
in het Nederlandse systeem, achteruitgang van kwaliteit van detentie pas in 
beeld komt en ter discussie wordt gesteld op het moment dat deze onder-
grens daadwerkelijk wordt bereikt of wordt overschreden. Daarmee geldt 
artikel 3 EVRM slechts als een criterium om de excessen in de tenuitvoer-
legging van de vrijheidsbeneming te benoemen en af te keuren. Met het 
oog op het streven naar een zo humaan mogelijke detentiesituatie is dit 
onwenselijk te noemen. Wat immers juridisch niet verboden is, behoeft 
vanuit moreel oogpunt nog niet toelaatbaar te zijn.”447  

Het ontbreken van een juridische fundering van de menselijke waardigheid in 
de Nederlandse (detentie)wetgeving is en blijft dan ook een gemis, want  

“[m]et name daar waar veranderingen in wetgeving of beleid op funda-
mentele wijze ingrijpen in het leefklimaat in de penitentiaire inrichtingen 
en de aanvaardbaarheid van de condities waaronder de detentie plaatsvindt 
als zodanig in het geding zijn of kunnen zijn, biedt het Nederlandse recht 

                                                             
443 Zie D. van Zyl Smit/S. Snacken, Principles of European Prison Law and Policy. Penology and 
Human Rights, Oxford: Oxford UP, 2009, p. 358. 
444 D. van Zyl Smit/S. Snacken, Principles of European Prison Law and Policy. Penology and 
Human Rights, Oxford UP, Oxford, 2009, p. 363, 368, 374-376. 
445 P.H. van Kempen, ‘Her(er)kenning van de verdachte als individu over ‘menselijke 
waardigheid’ als bruikbare notie’, in: A. van Kalmthout, T. Kooijmans e.a. (red.), 
Mensbeeld, beeldvorming en mensenrechten, Nijmegen: WLP, 2011, 75-92 
446 De Lange, Detentie genormeerd, p. 322. 
447 De Lange, Detentie genormeerd, p. 323-324. 
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onvoldoende mogelijkheden om ter zake de discussie te voeren en kwesties 
ter beoordeling aan de rechter voor te leggen.”448  

Deze kritiek wordt ook niet ondervangen door het beklagrecht van gedeti-
neerden449, omdat dit beperkt is tot het individueel klagen door een gedeti-
neerde over een beslissing waarvoor de directeur, selectiefunctionaris of arts 
verantwoordelijk is. Dat betekent dat een collectieve klacht, feitelijk gedrag 
van personeel -waartoe veel bejegening behoort- en beslissingen die gebaseerd 
zijn op algemene regelgeving in deze procedure niet beklagwaardig zijn en 
leiden tot niet-ontvankelijkheid van de klacht.450 Daarmee blijft er een grijs 
gebied bestaan van gedrag en bejegening, dat weliswaar rechtmatig is, maar 
daarom nog niet menswaardig hoeft te zijn.  
 Het verschijnen van het RSJ-rapport Goed bejegenen lijkt een belangrijke 
eerste stap en aanzet voorwaarts voor de verdere invulling van humane beje-
gening en detentie in de Nederlandse situatie. Het rapport is echter nog te vers 
van de pers om de implicaties voor en implementatie in de praktijk te kunnen 
beoordelen. Bovendien is het rapport nog onvoldoende ‘af’ of in evenwicht. 
De conclusie van De Lange en Mevis over de menselijke waardigheid in de-
tentiesituaties blijft dan ook nog steeds overeind, wanneer zij stellen:  

“Hoewel wellicht gechargeerd is te spreken van een leemte op dit terrein 
in het Nederlandse (detentie)recht, kan wel worden gepleit voor een dis-
cussie omtrent het in de Nederlandse wetgeving opnemen van een bepa-

                                                             
448 De Lange, Detentie genormeerd, p. 314-315. 
449 Voor het beklagrecht van gedetineerden zie art. 60-71 PBW, C. Kelk, Nederlands 
Detentierecht, Kluwer, 2008, 3e herz. dr., p. 107-196 en F.W. Bleichrodt, ‘Beklag en 
beroep’, in:  E.R. Muller en P.C. Vegter (Red.), Detentie. Gevangen in Nederland, Alphen 
a/d rijn, 2009, 2e dr., p. 421-432. 
450 Een klacht over feitelijk gedrag lijkt via deze weg slechts mogelijk door de directeur te 
verleiden tot een besluit/uitspraak t.a.v. feitelijk gedrag van een personeelslid of 
medegedetineerde. De enige mogelijkheid daartoe lijkt om de directeur te brengen tot een 
schriftelijke reactie na een schriftelijke klacht ingediend te hebben met het verzoek tot 
optreden tegen het feitelijke gedrag van het personeelslid of medegedetineerde. De 
overgrote meerderheid van beklagzaken betreffende bejegening lijken te eindigen in 
bemiddeling of niet-ontvankelijkheid. Zie T. van Roomen, Het beklagrecht van gedetineerden 
in theorie en praktijk, Utrecht, 2007, p. 15-19.  
Overigens is er de laatste jaren een gestage toename te zien in beklagzaken door gedeti-
neerden. Zie F.W. Bleichrodt, Toenemend appel. Een verkennend onderzoek naar de toename van 
het aantal beroepszaken ex art. 69 van de Penitentiaire beginselenwet, Rotterdam: Erasmus School 
of Law, 2011 < http://www.commissievantoezicht.nl/nieuws_lijst/1985/ > (d.d. 1 okt. 
2012) en F.W. Bleichrodt, ‘Toenemend appel in het penitentiair recht; achtergronden en 
voorstellen tot beheersing’, in: DD 2012/3, p. 177-187. 
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ling waarin de menswaardigheid van het verblijf in een penitentiaire in-
richting gegarandeerd wordt.”451  

Tegelijk legt het rapport de spanning bloot, die bestaat tussen recht enerzijds 
en moraal anderzijds. 

                                                             
451 J. de Lange/P. Mevis, De beoordeling van de menselijke waardigheid van 
detentiesituaties in: Sancties 2003/3, p. 157-173, hier p. 164. De auteurs zien humane 
detentie als een sociaal grondrecht en constateren dat in Nederland op het terrein van de 
detentie (te) veel wordt overgelaten aan de penitentiaire wetgever. Dat betekent in de 
praktijk dat er weinig ruimte is voor toetsing door de rechter en dat het klachtrecht beperkt 
is omdat een algemene beschikking, dat wil zeggen een niet individueelgericht besluit zoals 
het dagprogramma, niet beklagwaardig is verklaard. De auteurs achten dit onwenselijk 
omdat Nederland nu het risico loopt steeds internationaal gecorrigeerd te worden bijvoor-
beeld door CPT-rapporten. Dit draagt bovendien het gevaar in zich dat de medewerking 
aan het CPT onder druk komt te staan, als men deze publieke kritiek wil voorkomen. 
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Hoofdstuk 5 
Tussenstand  
 
 
 
5.1 Inleiding 
 
Het chassidische verhaal van rabbi Naftali eindigt met de concrete vraag aan de 
bewaker ‘Wil je mijn bediende worden?’ De bewaker antwoordt daarop met 
een wedervraag: ‘Dat wil ik graag, maar wat moet ik zoal doen?’ Waarop 
Rabbi Naftali zegt: ‘Mij eraan herinneren.’ Rabbi Naftali geeft daarmee te 
kennen dat het voor hem blijkbaar noodzakelijk is bij tijd en wijle herinnerd 
te worden waar het om gaat. Wat de reden hiervoor is, blijft in het verhaal 
onhelder, maar vermoedelijk is de gedachte dat het oorspronkelijke perspectief 
kan vervagen wanneer men er niet regelmatig aan herinnerd wordt. Rabbi 
Naftali staat daarmee niet alleen, want ook in een onderzoek als het onze zou 
dat kunnen gebeuren. Daarom is het goed even in herinnering te halen in 
welk perspectief het in de vorige hoofdstukken gepresenteerde staat, hoe de 
verschillende hoofdstukken zich inhoudelijk tot elkaar verhouden en wat de 
hoofdstukken hebben opgeleverd, vooral met het oog op het verdere empiri-
sche vervolg van dit onderzoek.  
 
In de vorige hoofdstukken zijn twee belangrijke onderzoeksvragen aan de 
orde gesteld en beantwoord, namelijk: 
1- in Hoofdstuk 2 de vraag òf de r.-k. justitiepastor een opdracht heeft in zake 
het bewaken van menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie en  
2- in de Hoofdstukken 3 en 4 de vraag wàt die menselijke waardigheid en 
humaniteit inhoudt bezien vanuit de diverse disciplines die leidend zijn voor 
de opdrachtgevers, te weten filosofie, theologie en recht.  
 In Hoofdstuk 2 is duidelijk geworden dat de eerste vraag positief beant-
woord moet worden en dat de r.-k. justitiepastor inderdaad een taak heeft in 
het bewaken van menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie. Ver-
der is uitvoerig stilgestaan bij hoe enerzijds de r.-k. kerk vanuit haar leer de 
justitiepastor als kerkelijk werker een opdracht in deze meegeeft en hoe ander-
zijds de Nederlandse overheid vanuit het perspectief van de rechtsstaat vanuit 
haar relatie met de justitiepastor als ambtenaar deze opdracht formeel formu-
leert. Ter beantwoording van de vraag wat dan inhoudelijk die opdracht is, is 
in de Hoofdstukken 3 en 4 een schets gegeven van wat de justitiepastor als 
bewaker van menselijke waardigheid en humaniteit materieel-inhoudelijk 
precies heeft te bewaken. Daarbij is gekeken naar achtereenvolgens de invul-
ling van menselijke waardigheid in theologie, filosofie, de katholieke leer en 
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de invulling van menselijke waardigheid binnen het geldende (inter)nationale 
juridische kader van de Nederlandse rechtsstaat.  
 Met de beantwoording van deze twee vragen zijn als het ware de lijnen 
van het speelveld aangegeven, waarbinnen de r.-k. justitiepastor zich als ‘uit-
voerder’ heeft te bewegen als het gaat om het bewaken van menselijke waar-
digheid en humaniteit tijdens detentie. Maar wat in de voorgaande hoofdstuk-
ken is weergegeven is niet meer dan wat door de beide opdrachtgevers op dit 
vlak vanuit theorie en leer verwacht en gewenst wordt van de justitiepastor. 
Daarmee is dus nog niets gezegd over wat de justitiepastor in de praktijk nu 
daadwerkelijk doet met deze opdracht en verwachtingen. Om in de metafoor 
van het spelen te blijven: er is nog niets gezegd over hoe de justitiepastor het 
speelveld gebruikt en het spel zelf daadwerkelijk speelt. Immers, een trainer 
kan een speler of team wel met een opdracht het veld insturen, maar met het 
geven van die opdracht is nog niets gezegd over de uitvoering en de daadwer-
kelijke gang van zaken tijdens het spel. Kortom, de formele, inhoudelijke 
opdracht om menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie te bewa-
ken zegt nog niets over hoe dat in praktijk gebeurt en hoeft ook niet overeen 
te komen met wat in de praktijk gebeurt. Daarmee zijn we in het onderzoek 
op een punt gekomen waar de focus van het onderzoek verschuift van theorie 
naar praktijk, van formele (de iure) opdracht naar de feitelijke (de facto) invul-
ling van die opdracht, en van literatuuronderzoek naar empirisch veldonder-
zoek. Op een dergelijk punt is het goed even pas op de plaats te maken en te 
overzien wat de voorgaande hoofdstukken aan inzichten hebben opgeleverd. 
Het is het moment even ‘de tussenstand’ te bekijken, achterom te kijken en te 
bepalen hoe verder gegaan wordt. Dat is dan ook wat gebeurt in dit hoofd-
stuk, waarin enerzijds teruggekeken wordt op de voorgaande hoofdstukken 
(5.2) en anderzijds vooruitgekeken wordt (5.3). De terugblik is evaluatief en 
verbindt de voorgaande hoofdstukken onderling met elkaar. Met het oog op 
de beantwoording van de nog openstaande onderzoeksvragen is deze terugblik 
gericht op het signaleren van waar het ‘wringt’ en waarom. Het gaat hierbij 
dus om die aspecten betreffende de bewaking van humaniteit in detentie door 
de r.-k. justitiepastor, die op basis van de voorgaande hoofdstukken naar voren 
komen en waarvan te verwachten is dat ze aanleiding zijn voor problemen, 
omdat ze onduidelijkheid, spanning of conflicten zouden kunnen oproepen in 
de beroepspraktijk van de justitiepastor als het gaat om diens taak inzake men-
selijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie. In 5.3 zal nader gekeken 
worden naar ‘verbindingswoorden’, die in de terugblik zijn komen bovendrij-
ven en die aanleiding geven om ze nader te bekijken ter overkoming van 
frictiepunten. Deze ‘verbindingswoorden’ zullen verder geanalyseerd worden, 
mede met het oog op de uiteindelijke reflectie op het empirisch onderzoek. 
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5.2 Inhoudelijk-evaluatieve terugblik: Frictiepunten, hun oorzaak en 
gevolg 
 
Op grond van wat in de eerdere hoofdstukken is gesteld zijn er twee met 
elkaar samenhangende oorzaken van mogelijke ‘frictiepunten’, die kunnen 
leiden tot problemen in de vorm van misverstanden of zelfs van conflicten wat 
betreft de concrete taakuitoefening van de justitiepastor met betrekking tot de 
bewaking van menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie. Het gaat 
achtereenvolgens om: 
1- de dubbele binding van de justitiepastor oftewel het ‘dienen van twee he-
ren’ (5.2.1) die ieder hun eigen ‘doeloriëntatie’ en ‘jurisdictie’ hebben en  
2- de complexiteit van het begrip ‘menselijke waardigheid’ (5.2.2) 
 
5.2.1 Twee heren452 
 
“Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede lief-
hebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten”, zo 
valt te lezen bij de Evangelisten Mattheüs (6:24) en Lucas (16:13). Niet alleen 
een Bijbelse, maar ook een wereldse wijsheid, getuige het spreekwoord ‘Er 
kunnen niet twee kapiteins op één schip zijn’. Toch wordt juist deze blijkbaar 
breed gedragen wijsheid genegeerd in het geval van de justitiepastor. De ach-
tergrond daarvan is natuurlijk de beschreven scheiding tussen kerk en staat is, 
die heeft geleid tot wat de duale en paritaire aansturing van de justitiepastor 
wordt genoemd en die al blijkt uit het eerder geciteerde fragment uit de Nota 
van Toelichting bij de Penitentiaire Maatregel:  

“De hoofdgeestelijken stellen voor het inhoudelijke deel van het werk hun 
eigen taken vast, in overeenstemming met hun zendende instantie. In het 
licht van de scheiding tussen Kerk en Staat kan de overheid slechts over het 
ambtelijk functioneren regels stellen. Hoe de geestelijken hun inhoudelijke 
taak invullen en op welke wijze zij verantwoording afleggen aan hun zen-
dende instantie, dan wel de vertegenwoordiging daarvan is niet aan de 
Staat om te regelen. Een geestelijke verzorger heeft in wezen twee bazen te die-
nen. Voor het functioneren als ambtenaar binnen de inrichting legt hij ver-
antwoording af aan de directeur van de inrichting. Voor zijn inhoudelijke 

                                                             

452 Voor een verkorte en bewerkte versie van deze paragraaf zie: Ryan van Eijk, ‘Pastor en 
ook nog ambtenaar? Hoe twee heren geloofwaardig te dienen’ in: Th. de Wit, E. Jonker, 
R. van Eijk (red.), Twee heren dienen: geestelijk verzorgers en hun beroepseer, Tilburg: 
CJP/WLP, 2011, p. 7-24. 
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werk is hij verantwoording schuldig aan de desbetreffende hoofdgeestelij-
ke.”453  

Het citaat maakt helder dat er sprake is van een verdeling in verantwoordelijk-
heid tussen kerk en staat, te weten een ambtelijk-inhoudelijke verantwoording 
in relatie tot de zendende instantie en een ambtenaarlijke naar de overheid. 
Deze formulering wekt de indruk dat de ambtenaarlijke verantwoordingsrela-
tie in het geval van de justitiepastor organisatorisch en niet inhoudelijk zou 
zijn, maar dat is in Hoofdstuk 2 onjuist gebleken. Wel is er in het geval van de 
justitiepastor een verschil met de ‘gewone’ ambtenaar. Het verschil bestaat er 
vooral in dat de inhoudelijke verantwoordingsrelatie met de zendende instan-
tie niet zo maar alleen naast de ambtenaarlijke bestaat, maar nadrukkelijk aan 
de ambtenaarlijke voorafgaat. Men is immers eerst als pastor erkend door de 
zendende instantie en wordt pas daarna, en juist op grond van die erkenning 
door de zendende instantie, als ambtenaar aangesteld. Verliest de justitiepastor 
de steun van de zendende instantie dan vervalt daarmee niet alleen de basis om 
als pastor te werken, maar ook de basis om in die hoedanigheid als rijksambte-
naar te werken. Omgekeerd geldt dit echter niet: met beëindiging van het 
rijksambtenaarschap eindigt niet ook het pastor-zijn. De bepalende factor in de 
beroepsidentiteit van de justitiepastor ligt daarmee primair bij de inhoudelijke 
kant en in de relatie met  de zendende instantie. Het ambtenaarschap blijkt 
een secundaire, toegevoegde factor, die voortvloeit uit de concrete afspraak 
tussen kerk en staat en die gebaseerd is op de wijze waarop de scheiding tussen 
kerk en staat in Nederland vorm heeft gekregen. Beroepsmatig en in ‘tijdslijn’ 
is de justitiepastor dus eerst als pastor erkend en wordt vervolgens ook ambte-
naar. Niet het ambtenaarschap vormt dus het wezen van de functie justitiepas-
tor, maar het is min of meer een – weliswaar belangrijke – toevallige toevoe-
ging. Het ligt daarom voor de hand dat het primaat als het gaat om de op-
dracht en de taakuitvoering van de justitiepastor ligt bij de verantwoordingslijn 
met de zendende instantie. 
 Daarmee lijkt de verhouding tussen de twee opdrachtgevers wel netjes 
geregeld, maar blijft staan dat de justitiepastor als uitvoerder van zijn opdracht 
in feite twee heren te dienen heeft. Want, zoals gezegd, bij nadere beschou-
wing blijkt de in eerste instantie inhoudsloze, ambtenaarlijke verantwoordings-
relatie, die secundair lijkt te zijn, toch niet zo inhoudsloos. Als het gaat om 
centrale begrippen als integriteit, veiligheid en humaniteit blijkt ook deze 
ambtenaarlijke relatie wel degelijk inhoud te hebben, zoals we hebben gezien 
in de voorgaande hoofdstukken en zoals ook nadrukkelijk is op te maken uit 

                                                             
453 Nota van Toelichting bij Penitentiaire Maatregel, in: Handboek Rechtspositie 
Gedetineerden, 2006, 4e dr, p. 258-259. Cursivering door mij. 



   HOOFDSTUK 5 

159 

het in Hoofdstuk 2 geciteerde deel uit het Grondslagdocument, waarin gesteld 
wordt:  

“De overheid is bovendien ook verantwoordelijk voor de bewaking van de 
integriteit van personeel. Hierbij moet worden aangetekend dat het begrip 
integriteit meerdere betekenissen heeft. In moreel opzicht behoort integri-
teit tot de inhoudelijke aspecten van geestelijke verzorging en haar functi-
oneren; de overheid beperkt zich tot wettelijke aspecten van integriteit, 
voornamelijk met het oog op het bewaken van de integriteit van de rechts-
staat.”454 Verder wordt vermeld: “Het hoofd (van DGV, RvE) is ambtelijk 
verantwoordelijk voor de controle op integriteit, de veiligheid van geeste-
lijk verzorgers, en de ambtelijke bijdrage van geestelijke verzorgers aan het 
veiligheidsbeleid in inrichtingen van Justitie.”455  

En wat humaniteit betreft, wordt er geconcludeerd:  
“De overlapping tussen bevoegdheden van het hoofd geestelijke verzorging 
en de hoofdgeestelijken heeft in de achterliggende periode vooral betrek-
king gehad op (…) de implicaties van de inzet voor humaniteit in inrich-
tingen van Justitie (in de vreemdelingenbewaring)” waardoor “escalatie is 
voorkomen,” 456  

wat duidelijk maakt dat beide opdrachtgevers ten aanzien van de humaniteit in 
justitiële inrichtingen een taak voor zichzelf zien -overeenkomstig met wat in 
de voorgaande hoofdstukken duidelijk is geworden-, maar dat op dit vlak ook 
sprake is geweest van situaties die -in elk geval in de vreemdelingenbewaring- 
hebben geleid tot frictie, anders zou een dergelijke zin immers overbodig zijn.  
 Opmerkelijk is dat er in het Grondslagdocument een onderscheid wordt ge-
maakt tussen een moreel-inhoudelijke integriteit, die blijkbaar hoort bij het 
kerkelijke ambtsdragerschap, en een wettelijke integriteit die hoort bij het 
ambtenaarschap en die hier vooral en expliciet rechtstreeks gekoppeld wordt 
aan de integriteit van de rechtsstaat, waarmee verwezen lijkt te worden naar de 
bescherming en bewaking van (de beginselen van) de democratische rechts-
staat. Moraal wordt hier gepresenteerd als behorend bij het domein van de r.-
k. kerk en recht tot het terrein van de staat. Hoe beide vormen van integriteit 
zich tot elkaar verhouden wordt niet duidelijk. Te concluderen is in elk geval 
dat het begrip integriteit een begrip blijkt dat van belang is voor zowel zen-
dende instantie als overheid.  
 Het tweede hierboven gegeven citaat uit het Grondslagdocument, waarin 
gesteld wordt dat het ambtelijk hoofd verantwoordelijk is voor de controle op 
integriteit, betreft op grond van de plek waar het in het document is geplaatst 

                                                             
454 Grondslagdocument, in: Handboek justitiepastoraat, p. 539. 
455 Grondslagdocument, in: Handboek justitiepastoraat, p. 543. 
456 Grondslagdocument, in: Handboek justitiepastoraat, p. 544. 
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een andersoortige en beperktere integriteit, namelijk de integriteit die gerela-
teerd is aan de bedrijfsvoering. Wat deze integriteit concreet inhoudt, ver-
meldt het document niet, maar aannemelijk is dat het hier gaat om het toezien 
op integer gedrag van de justitiepastor op de werkvloer. De veiligheid met het 
oog op een ongestoorde tenuitvoerlegging van de detentie – die ook gerela-
teerd wordt aan integriteit – daarentegen wordt gezien als schijnbaar ressorte-
rend onder de verantwoordelijkheid van enkel de overheid.  
 Het Grondslagdocument stelt wat betreft de communicatie met het oog op de 
ministeriële verantwoordelijkheid:  

“Het hoofd is tevens ambtelijk verantwoordelijk voor de externe commu-
nicatie van de DGV, met name voor zover dit niet de inhoud van de ar-
beid van de hoofdgeestelijken en geestelijk verzorgers betreft.”457  

De laatste toevoeging is daarbij van belang, want blijkbaar valt het buiten de 
ambtenaarlijke verantwoordingslijn als de geestelijk verzorgers praten over de 
inhoud van hun werk als geestelijk verzorger. De ambtenaarlijke verantwoor-
dingslijn als het gaat over de externe communicatie wordt hier dus beperkt 
conform het leidende uitgangspunt van het Grondslagdocument: de scheiding 
van kerk en staat. 
 
5.2.1.1 Kerkelijk werker versus rijksambtenaar: gedetineerdenpastor versus overheids-
dienaar? 
Er is al geconcludeerd dat de justitiepastor in de praktijk in een situatie ver-
keert dat hij twee rollen, namelijk die van ambtenaar en die van kerkelijk 
ambtsdrager, heeft te vervullen. Een dergelijke dubbele binding hoeft niet per 
definitie een probleem op te leveren. Dubbele binding is namelijk niet pro-
blematisch wanneer de twee verantwoordingsrelaties en de daaruit voortvloei-
ende taken en rolverwachtingen niet strijdig of concurrerend met elkaar zijn 
dan wel wanneer de bij de twee rollen horende verwachtingen volkomen 
identiek zijn.458 Noch van het een noch van het ander is in het geval van de 
justitiepastor echter sprake.  

                                                             
457 Grondslagdocument, p. 543. 
458 De antropoloog Gregory Bateson gebruikte de term ‘double binding’ om problemen en 
complexiteit in communicatie inzichtelijk te maken. Het probleem van dubbele binding 
wijst op de situatie van een onvermijdelijk dilemma, dat eruit bestaat dat men niet adequaat 
op het ene kan reageren zonder het andere te ontkennen of te kort te doen. “Het is een 
situatie waarin adequaat reageren op de ene boodschap, het in gebreke blijven betekent van 
de andere en omgekeerd, zodat de betrokkene afgezien van het antwoord automatisch fout 
zit.”  
<http://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbele_binding_%28communicatie%29> d.d. 17-01-
2011. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dubbele_binding_%28communicatie%29
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In het geval van de justitiepastor kan men inderdaad spreken van een dubbele 
binding, waarbij het gevaar reëel aanwezig is dat de justitiepastor in de pro-
blemen komt ten aanzien van een van beide rollen en de daarbij horende ta-
ken en verantwoordingsrelatie, of zelfs ten aanzien van beide relaties. Dit kan 
ook duidelijk worden gemaakt middels een veelzeggend citaat uit de brief van 
de Duitse bisschoppenconferentie uit 2006 over het justitiepastoraat459:  

“Die Routine des Anstaltsalltags birgt die Gefahr, dass unterschiedliche 
Formen der Gewalt – nicht zuletzt die strukturelle Gewalt – das Miteinan-
der zwischen Inhaftierten und Bediensteten belasten. Gravierend sind die 
Schikanen und die gewalttätigen Übergriffe von Gefangenen gegen 
schwächere Mithäftlinge. Der Seelsorger ist durch sein Amt verpflichtet, 
sich als Fürsprecher der Schwächeren für Gerechtigkeit im Vollzug ein-
zusetzen. Dieser Dienst an der Humanität ist ein Zeugnis für den Glauben 
an die von Gott geschenkte Würde eines jeden Menschen.”460  

Het citaat is daarom zo tekenend omdat het kernachtig de verschillende aspec-
ten van de lastige positie en verantwoordelijkheid van de justitiepastor voor 
het voetlicht brengt:  

- Het geweld in verschillende vormen, waaronder structureel geweld, 
waarop in het citaat gewezen wordt, verwijst onder meer naar het tegen-
over elkaar staan van gedetineerden en personeel in een justitiële in-
richting, die een totaal-instituut is en waar de situatie getekend wordt door 
asymmetrische machtsverhoudingen. Tot de kern teruggebracht betekent 
detentie immers voor de gedetineerde opgelegde (dus in beginsel onvrij-
willige) vrijheidsontneming, terwijl het de taak van het personeel is over de 
tenuitvoerlegging van die opgelegde vrijheidsontneming te waken. Dit 
creëert een context van tegenover elkaar staan, een situatie die sterk ge-
kenmerkt wordt door een wij-zij situatie zoals dat aan de hand van Goff-
mans onderzoek beschreven is in Hoofdstuk 2.  
- In deze context van ongelijke machts- en afhankelijkheidsrelaties is de 
justitiepastor vanuit zijn functie als pastor verplicht op te komen voor ge-
rechtigheid, in het bijzonder met betrekking tot de zwakkeren, aldus de 
bisschoppen in hun brief.461 Dit betekent dat de positie en de functie van 
de pastor in dezen niet neutraal zou mogen en kunnen zijn: de pastor heeft 

                                                             
459 Het betreft weliswaar de Duits bisschoppen, en dus gaat het in het citaat primair over de 
Duitse r.-k. justitiepastor, maar diens positie en functie verschilt in dezen niet van die in de 
Nederlandse context. 
460 Deutsche Bischöfe, p. 56. 
461 Zie ook de specifieke doelstellingen 7, 11 t/m 14, 16 en 17 in het Competentieprofiel 
van de r.-k. justitiepastor,  waar het gaat om humane detentie (7 en 11 t/m 14), human 
security (17) en gerechtigheid en barmhartigheid (16). Grondslagdocument, in: Handboek 
justitiepastoraat, p. 572-574.  
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vanuit zijn functie als pastor hier te kiezen en op te komen voor humani-
teit, gerechtigheid en barmhartigheid, en vooral met het oog op de zwak-
keren.  
- Die keuze voor gerechtigheid wordt niet alleen omschreven als een 
dienst aan humaniteit, maar wordt in het citaat direct gerelateerd en ver-
staan als een getuigenis van het geloof in de door God aan ieder mens ge-
schonken waardigheid, waardoor deze dienst meteen ook een inhoudelijk-
levensbeschouwelijke betekenis krijgt (en waar de overheid dus in beginsel 
buiten staat). 

 Zowel de keuze voor gerechtigheid als de fundering van die keuze in de 
menselijke waardigheid vanwege het geschapen zijn naar Gods beeld ligt in 
het verlengde van wat eerder is opgemerkt in Hoofdstuk 2 over wat de r.-k. 
kerk aan de justitiepastor als opdracht meegeeft. Dit leidt echter ook tot een 
duidelijke positionering van de justitiepastor, waarbij diens onderscheiden 
verantwoordelijkheden en loyaliteiten met elkaar conflicterend kunnen zijn. 
Of nog duidelijker gesteld: er zijn zelfs situaties en gedrag denkbaar waarin de 
justitiepastor als ambtenaar zijn integriteit behoudt, maar als pastor juist zijn 
integriteit verliest of vice versa. Het is immers niet slechts denkbeeldig dat het 
getuigen of opkomen voor rechtvaardigheid en menselijke waardigheid in 
conflict komt met het gevoerde beleid. Er kan immers de situatie ontstaan 
waar de integriteit en geloofwaardigheid van de justitiepastor als kerkelijk 
werker een getuigende stellingname verlangt, terwijl de ambtenaarlijke integri-
teit van de justitiepastor juist een discreet zwijgen verlangt ten aanzien van 
gevoerd beleid. De positionering van de justitiepastor is daarom dan ook ge-
woonweg als gecompliceerd te kwalificeren462, want als ambtenaar werkt de 
justitiepastor in de justitiële organisatie oftewel de inrichting en is daar dus deel 
van, maar tegelijkertijd is hij als kerkelijk ambtsdrager vanuit zijn evangelische 
en kerkelijke opdracht aangesteld als antwoord op en ten dienste van de (le-
vensbeschouwelijke) behoefte en nood van de gedetineerden. De justitiepastor 
hoort formeel tot het personeel, maar staat ten dienste van en dient dus vooral 
op te komen voor de gedetineerden. Met andere woorden: de justitiepastor is 
vàn de ene groep, maar is er vóór de andere groep. Dat dit in de werkpraktijk 
danig met elkaar in conflict kan geraken, is ook met een voorbeeld eenvoudig 
te illustreren:  

                                                             
462 Zie ook R.D. Shaw, Chaplains to the Imprisoned. Sharing the Life with the Incarcerated, New 
York: Haworth Press, 1995. Het boek bevat de weergave van een enquête onder 
justitiepastores, maar ontbeert een reflectie daarop. Het maakt wel gewag van de 
spanningen en van de lastige tussenpositie van de justitiepastor qua verwachtingen (p. 42-
53) en onrecht ( p. 99-123). 
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“Hij was een grote, stevige kerel, onverzorgd, met een stoppelbaard van 
twee, drie dagen, gekleed in lompen. De linkerkant van zijn gezicht ver-
toonde lichte, oppervlakkige schaafwonden. Hij zei dat hij die had opgelo-
pen toen hij in elkaar was geslagen door Britse soldaten – ‘zo’n twaalf man’ 
– in de gevangenis waar hij na zijn arrestatie naartoe was gebracht.  
Hij had een zachte stem en maakte een gelaten indruk. Hij zei: ‘Ik neem 
de mannen die me hebben geslagen niks kwalijk. Bruten komen bij elk 
volk voor en de Engelsen vormen daarop geen uitzondering.’”463 

De situatie is duidelijk gesteld: deze man uit de beschuldiging dat hij na zijn 
arrestatie het slachtoffer is geworden van fysiek geweld van de zijde van men-
sen die optreden namens de overheid. De schade lijkt fysiek en psychisch be-
perkt, maar dat neemt niet weg dat hij in detentie mishandeld is en hij dat ook 
als verwerpelijk gedrag beoordeelt gezien zijn beschrijving van de daders als 
‘bruten’.  
 De justitiepastor die een vergelijkbaar verhaal hoort, krijgt onherroepelijk 
te maken met zijn verschillende loyaliteiten. Enerzijds zal de pastor als kerke-
lijke werker zeer waarschijnlijk loyaliteit ervaren ten aanzien van het ethisch 
appel zoals de bisschoppenbrief dat formuleert betreffende menselijke waardig-
heid en gerechtigheid in deze, zeker nu hier sprake is van het feit dat een 
weerloze gedetineerde zegt mishandeld te zijn door zijn bewakers. Het stelt de 
pastor voor de vraag: wat kan ik aan deze situatie doen met het oog op de 
geschonden menselijke waardigheid van deze gedetineerde en ter voorkoming 
van eventuele toekomstige soortgelijke voorvallen? Anderzijds zal er bij de 
pastor ook sprake zijn van loyaliteit ten aanzien van de bewaarders en de orga-
nisatie. Verdienen zij die als wethandhavers en wetuitvoerders optreden -zeker 
in een democratische rechtsstaat- niet het voordeel van de twijfel? Is de man 
wel te vertrouwen in wat hij zegt? Vertelt hij wel de waarheid? Of heeft hij 

                                                             
463 L. Goldensohn, Neurenberggesprekken. Nazi’s en hun psychiater Leon Goldensohn, 
Pockethuis/Meulenhoff, 2006, 2e dr., p. 424. Het wordt waarschijnlijk nog ingewikkelder 
als bedacht wordt dat het hier een citaat betreft uit de mond van Oswald Pohl, de man die 
administratief-organisatorisch verantwoordelijk was voor het functioneren van de 
concentratiekampen in Nazi-Duitsland, maar zelf geen dag in een dergelijk kamp heeft 
gewerkt. Zowel dit gegeven als het feit dat het gaat om een krijgsgevangene en de mate 
waarin de gedetineerde hier mishandeld is, lijken de casus gedateerd en extreem te maken, 
maar om het dilemma van de pastor in een dergelijke situatie helder te maken, maakt het 
niet uit voor welke (vermeende) daden een gedetineerde gedetineerd is. Evenmin is erg 
relevant of het gaat om fysiek geweld jegens de gedetineerde of om ander, mogelijkerwijs 
subtieler, onmenselijk of vernederend gedrag. Dagelijks ontstaan er op de werkvloer 
situaties, bijvoorbeeld door irritaties, die (kunnen) leiden tot gedrag dat de menselijke 
waardigheid aantast.   
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zijn bewakers misschien geprovoceerd en zich verzet tegen een opdracht, die 
wellicht moreel en juridisch gerechtvaardigd was? Kortom, kan de justitiepas-
tor personeel dat werkt voor en in dezelfde organisatie als hij zelf – mensen die 
hij dus waarschijnlijk persoonlijk kent en die ook ambtenaar en in die hoeda-
nigheid zijn collega’s zijn – in een dergelijke situatie op de een of andere ma-
nier hierover aanspreken of zelfs ter verantwoording roepen? Hoe gaat de 
justitiepastor in een dergelijke situatie om met zijn ambtsgeheim? En als de 
pastor iets met deze informatie doet, hoe doet hij dat dan zonder meteen ook 
de arbeidsverhoudingen met het inrichtingspersoneel, zijn collega-ambtenaren, 
blijvend te verstoren? En, minstens zo belangrijk, wat betekent (afzien van) 
handelen in een dergelijke situatie voor zijn verdere functioneren als pastor in 
de organisatie waar dit is gebeurd?  
 
Uit onderzoek van Flierman blijkt dat vele justitiepastores deze dubbele loyali-
teit daadwerkelijk ervaren.464 Die loyaliteit bestaat dus uit loyaal zijn aan een 
overheidsorganisatie gericht op veiligheid en doelmatigheid enerzijds en aan 
het recht en welzijn van de gedetineerden anderzijds. Tegelijkertijd vinden 
bijna alle geestelijk verzorgers (90%) het belangrijk dat er een humaan deten-
tieklimaat is.465 Uit hetzelfde onderzoek van Flierman blijkt eveneens dat justi-
tiepastores zich voelen aangespoord om zich in te zetten voor rechtvaardigheid 
en dat ze voor zichzelf een taak weggelegd zien betreffende menselijke waar-
digheid en humaniteit.466 Dit wordt ook bevestigd door de verwachtingen van 
gedetineerden, psychologen en reclassering, die allen de justitiepastores eerder 
associëren met menselijke waardigheid en humaniteit dan met veiligheid en 
doelmatigheid.467 Vanuit met name het management wordt daarnaast echter de 
kritiek vernomen dat pastores zich met hun aandacht voor gedetineerden wel 
eens ‘contraproductief’ opstellen doordat ze zich eenzijdig laten leiden door 
wat ze menswaardig achten. Hetzelfde management spreekt tegelijkertijd ook 
uit dat men een dergelijke houding eigenlijk ook verwacht van justitiepastores, 
waardoor ook bij het management een wat ambivalente houding lijkt te be-

                                                             
464 A. Flierman e.a., De kwaliteit van het justitiepastoraat. Empirisch-theologisch onderzoek naar de 
opvattingen van de katholieke justitiepastores over het justitiepastoraat, Nijmegen/Den Haag: 
NISET/DJI/DGV, 2000. 
465 L. Spruit, T. Bernts, C. Wolderingh, Geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen, Een 
onderzoek bij directeuren, geestelijk verzorgers en ingeslotenen in het gevangeniswezen, 
jeugdinrichtingen en tbs-klinieken, Nijmegen: Kaski, 2003, p. 57-60. 
466A. Flierman e.a., De kwaliteit van het justitiepastoraat. Empirisch-theologisch onderzoek naar de 
opvattingen van de katholieke justitiepastores over het justitiepastoraat, Nijmegen/Den Haag: 
NISET/DJI/DGV, 2000, p. 21- 23. 
467 Flierman e.a. 2000, p. 54 en 77. 
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staan.468 Terwijl de verantwoordelijkheid – zoals neergelegd in de pastorale 
doelstellingen in het Competentieprofiel, verwoord in het citaat van de Duitse 
bisschoppenconferentie en gebaseerd op de sociale leer van de kerk – een 
onvermijdelijke, ethische lading heeft die gerelateerd is aan menselijke waar-
digheid, humaniteit en mensenrechten, en waar pastores zich eerder bij lijken 
thuis te voelen, lijkt er vanuit de inrichtingsorganisatie en het management 
ook sprake van een benadering waarbij loyaliteit en integriteit ingevuld wor-
den vanuit het perspectief van ambtenaarlijk plichtsbesef in dezen, en die in 
het geval van het personeel bij de Dienst Justitiële Inrichtingen vooral neer-
komt op een effectieve en efficiënte tenuitvoerlegging van de detentie met als 
sleutelbegrippen orde en veiligheid, waarbij ook het economische aspect na-
drukkelijk een rol speelt.  
 
De situatie van ‘twee heren dienen’ is weliswaar niet uniek voor de justitiepas-
tor, maar verschilt op een belangrijk punt van de min of meer vergelijkbare 
situatie van andere, categoriaal-pastorale zorg, namelijk de krijgsmacht waar 
ook sprake is van het tegelijk kerkelijk ambtsdrager en ambtenaar zijn van de 
pastor. De justitiepastor bevindt zich in een situatie die zich onderscheidt van 
de werksituatie in de krijgsmacht doordat detentie een situatie betreft waar 
sprake is van het eerder aangeduide ingrijpende onderscheid tussen twee groe-
pen mensen, waarbij de ene groep – het personeel – verantwoordelijk is voor 
een ordentelijke en veilige ten uitvoerlegging van de detentie, die aan de an-
dere groep, de gedetineerden, juist is opgelegd. In de krijgsmacht469 is er wel-
iswaar eveneens sprake van de verschillende rollen als ambtenaar en kerkelijk 
werker, maar de pastor werkt in de krijgsmacht wel voor de eigen (wij-)groep, 
namelijk de eigen (collega-)militairen. Het spanningsveld zou in de krijgs-
macht pas echt vergelijkbaar worden met de detentiesituatie wanneer de 
krijgsmachtpastor als taak de pastorale zorg voor de (gevangengenomen) vijand 
zou hebben of krijgen. Personeel staat in de detentiesituatie in beginsel tegen-
over de gedetineerden, en niet naast of zelfs in die groep. In detentie kan 
daarom ook niet vanzelfsprekend uitgegaan worden van één doel dat personeel 
en gedetineerden verenigt en waar alle betrokkenen zich vrijwillig aan onder-
werpen, zoals in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, waar personeel en patiënt 
in beginsel als gezamenlijk doel de gezondheid of het herstel van de patiënt 
nastreven. Verder speelt in de context en het contact met de gedetineerde 

                                                             
468 Flierman e.a. 2000, p. 57-60 en 81. 
469 In de krijgsmacht kan ook tegenwoordig nog sprake zijn van omstandigheden die verge-
lijkbaar zijn met een totale inrichting, bijvoorbeeld bij een buitenlandse missie, waar men 
vaak woont en werkt op een afgebakende compound.     
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pastorant, meer dan in de andere pastorale contexten, op de achtergrond ook 
de persoonlijke verwijtbaarheid van de detentiesituatie een belangrijke rol, 
waardoor de verleiding bestaat de detentiesituatie als ‘verdiend’ te beschou-
wen. Als personeelslid maakt de pastor in deze ‘tegenover-situatie’ geen deel 
uit van de groep bestaande uit de gedetineerden, maar dient hij deze groep 
wel, en dient de justitiepastor er letterlijk en figuurlijk voor de gedetineerden 
te staan. Hierdoor komt de justitiepastor per definitie in het spanningsveld van 
veelal tegengestelde belangen te staan die bestaan tussen gevangenispersoneel 
en gedetineerden.  
 Naast deze bijzondere positie binnen de organisatie heeft de justitiepastor 
bovendien nog een vertrouwensfunctie met een ambtsgeheim, waaraan een 
zwijgplicht en een verschoningsrecht verbonden zijn470, waardoor hij ook op 
basis hiervan een aparte plek inneemt in zijn relatie tot het overige inrichtings-
personeel.471 In een context die vooral bepaald wordt door de aandacht voor 
beheersing, veiligheid en controle onttrekt de justitiepastor zich ook in dit 
opzicht aan een duidelijke positionering in het ‘wij-het-personeel en zij-de-
gedetineerden’. Informatie die deel is van het ambtsgeheim komt immers tus-
sen of boven die wij-zij-verhouding te hangen. Kortom, de justitiepastor staat 
niet alleen in het spanningsveld van wij-zij, maar de relatie tussen de justitie-
pastor en de gedetineerden onttrekt zich ook nog gedeeltelijk aan de controle 
door het overige personeel dat de uitvoering van de vrijheidsontneming dient 
te garanderen. Dit resulteert erin dat de justitiepastor een uitzonderlijke en in 

                                                             
470 Zie M. Tempelaar e.a., Beroepsgeheim en verschoningsrecht. Handboek voor de advocaat, me-
disch hulpverlener, notaris en geestelijke, Den Haag: Sdu, 2008. 
471 De positie van de justitiepastor is tot op zekere hoogte vergelijkbaar met de positie van 
de gedetineerden-arts, die ook een ambtsgeheim heeft en gebonden is aan zijn artseneed. 
Opmerkelijk is dat deze zorgverlener vergeleken met de geestelijk verzorger een nadrukke-
lijke plek heeft in de internationale monitoring-instrumenten en in de nationale beklagpro-
cedure. Over de vergelijkbaar lastige positie van de arts werkzaam in de detentiesetting 
wordt overigens wel gerept in diverse documenten, maar er bestaat – in elk geval in Neder-
land – relatief weinig literatuur of onderzoek over eventuele conflictueuze belangen tussen 
gedetineerde en detentiebeleid of inrichting op medisch terrein waarmee de arts wordt 
geconfronteerd en die bij de medicus leiden tot gewetensvragen. Cfr. Medisch Contact, Nr. 
11 - 18 februari 2010, p. 509-511; Rapport zorg achter tralies; “Aanbod 
huisartsgeneeskundige zorg” (2009), Competentieprofiel Justitieel Geneeskundige – versie 
18 oktober 2007, KNMG Gedragsregels voor artsen. Richtlijn II.01 en Richtlijn IX.11, 
Regeling CHBB 2009 -3  Adviescommissie Medische zorg aan (dreigend) uitgeprocedeerde 
asielzoekers en illegale vreemdelingen. Richtlijnen en adviezen voor huisartsen; Nederlandse artseneed, 
NFU/KNMG, Utrecht, 2010, 5e herz.dr.; http://www.knmg.nl/dossier/beroepsgeheim 
(d.d. 28-08-2011); http://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/medische-
zorg/zorgplicht/GW-DBV/medische-zorgplicht-voor-gedetineerden-en-vreemdel/ (d.d. 
20-01-12); Gezondheidszorgvisie DJI, (Brochure), Den Haag: DJI, 2006. 

http://www.knmg.nl/dossier/beroepsgeheim
http://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/medische-zorg/zorgplicht/GW-DBV/medische-zorgplicht-voor-gedetineerden-en-vreemdel/
http://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/medische-zorg/zorgplicht/GW-DBV/medische-zorgplicht-voor-gedetineerden-en-vreemdel/


   HOOFDSTUK 5 

167 

zekere zin ook kwetsbare positie binnen de detentiesetting heeft, die verge-
lijkbaar is met een koorddanser472, en die tegelijkertijd ook een onvermijdelijk 
deel van zijn beroep(seer) uitmaakt.473    
 
5.2.1.2 Verschillende doeloriëntaties: beveiliging versus heiliging 
Uit de voorgaande hoofdstukken en het bovenstaande treedt ook een wezen-
lijk onderscheid aan het licht tussen enerzijds de opdracht van de staatsover-
heid en anderzijds die van de r.-k. kerk. Dit onderscheid vloeit voort uit het 
verschil tussen ieders afzonderlijke doeloriëntatie en op grond waarvan staats-
overheid dan wel kerk uiteindelijk ook voor een groot deel haar eigen be-
staansgrond legitimeert. In Hoofdstuk 2 is al gesteld dat de uiteindelijke doel-
oriëntatie van de staatsoverheid is samen te vatten als regulering en handhaving 
van orde en veiligheid in de samenleving (en als afgeleide daarvan ook in de 
justitiële inrichting). Deze doeloriëntatie is expliciet terug te vinden in de 
formulering van de rechtvaardigingsgronden om mensenrechten te beperken, 
zoals die bij voorbeeld in diverse mensenrechtartikelen van het EVRM is te-
rug te vinden:  

“het belang van de openbare veiligheid, de bescherming van de openbare 
orde, gezondheid of goede zeden en de bescherming van de rechten en 
vrijheden van anderen.”  

En ook in art. 2 lid 4 Pbw komt deze doeloriëntatie expliciet terug wanneer 
daar gesteld wordt:  

“Personen ten aanzien van wie de tenuitvoerlegging plaatsvindt van een 
vrijheidsstraf of vrijheidsbenemende maatregel worden aan geen andere be-
perkingen onderworpen dan die welke voor het doel van de vrijheidsbe-
neming of in het belang van de handhaving van de orde of de veiligheid in 
de inrichting noodzakelijk zijn.”474  

Die doeloriëntatie met als centrale focus  maatschappelijke ‘orde en veiligheid’, 
en die men de ‘veiligheidsfocus’ kan noemen, is daarmee ook binnen-
wereldlijk gericht, dat wil zeggen op het ordentelijk kunnen samenleven in 
het hier en nu. 
 De legitimatie en doeloriëntatie van de r.-k. kerk, die in Hoofdstuk 2 naar 
voren is gekomen en ook blijkt uit het hierboven aangehaalde citaat uit de 

                                                             
472 St. Gärtner, ‘Wat doet een justitiepastor? Reflecties op zijn werk in inter-personeel, 
systemisch-contextueel en ekklesiologisch opzicht’, in: Th. de Wit, E. Jonker, R. van Eijk 
(red.), Twee heren dienen: geestelijk verzorgers en hun beroepseer, Tilburg: CJP/WLP, 2011, p. 
73-94. 
473 Cfr. Ryan van Eijk, ‘Pastor en ook nog ambtenaar? Hoe twee heren geloofwaardig te 
dienen’, o.c., p. 52. 
474 De vrijheidsbeneming is zelf natuurlijk ook te herleiden tot de handhaving van orde en 
veiligheid.  
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Duitse bisschoppenbrief, is echter van een andere orde en inhoud. We hebben 
in Hoofdstuk 2 geconstateerd dat de r.-k. kerk enerzijds gericht is op verering 
van God en anderzijds op de inzet voor humanisering. Hier lijkt op het eerste 
gezicht weliswaar sprake van twee doeloriëntaties, maar verering van God en 
inzet voor humanisering zijn volgens de opvatting van de r.-k. kerk niet los 
van elkaar ‘verkrijgbaar’, want mens en God zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden en met elkaar gerelateerd, en wel omdat de mens geschapen is naar 
Gods beeld. Tot de kern teruggebracht gaat de doeloriëntatie van de kerk om 
het heiligen van God als Schepper door het schepsel mens, waarbij ook de 
(mede)mens geheiligd moet worden, juist omdat de mens geschapen is naar 
het beeld van God. Kortom, door de mens te heiligen heiligt men God, en 
door de mens te ontheiligen ontheiligt men niet alleen de mens, maar ook 
diens schepper, God. De focus ligt hier dus niet op veiligheid, maar wat men 
zou kunnen noemen heiligheid (heiligheidsfocus). En de kerkelijke doeloriën-
tatie is daarmee niet alleen anders van inhoud, maar ook van een andere orde, 
namelijk naast binnenwereldlijk ook transcendentgericht.475    
 
De eerste sub-vraag van ons onderzoek wilde niet alleen antwoord geven op 
de vraag of de justitiepastor een taak heeft ten aanzien van menselijke waar-
digheid en humaniteit tijdens detentie, maar ook achterhalen en inzichtelijk 
maken waarop die opdracht berust en hoe die door de beide opdrachtgevers 
dan is geformuleerd. Op grond van het literatuuronderzoek is geconcludeerd 
dat vanuit zowel het rijksambtenaarlijke als het kerkambtelijke perspectief 
daadwerkelijk een taak is weggelegd voor de justitiepastor aangaande humani-
teit tijdens detentie en dat die voor beide opdrachtgevers verankerd is in de 
rechten van de mens. Maar de fundering van die opdracht blijkt dus qua legi-
timatiegrond en doeloriëntatie fundamenteel verschillend, want bij de over-
heid zijn die vooral gelegen in de rechtsstatelijke en bij de kerk vooral in de 
scheppingstheologische argumentatie. In de praktijk ontmoeten beide legiti-
maties en doeloriëntaties elkaar echter in de omarming van de mensenrechten, 
waarvan het belang zowel door de overheid als door de kerk worden erkend 
als zijnde een fundamentele, juridisch-morele richtsnoer van ordenen en han-
delen met het oog op wat men zou kunnen noemen ‘de veiligheidsfocus’ van 
de rechtsstaat en ‘de heiligheidsfocus’ van de r.-k. kerk. Ondanks deze geza-
menlijke basis van de mensenrechten blijft er dus echter een principieel ver-
schil bestaan tussen enerzijds de overheid en anderzijds de r.-k. kerk en wel op 
grond van die verscheiden doeloriëntaties. De sportmetafoor van het begin 

                                                             
475 Dit laat onverlaat dat er spanning door en in deze tweeledige opdracht kan ontstaan. De 
verhouding tussen mens- en Godgerichtheid evenals de verhouding tussen binnenwereld- 
en transcendent-gerichtheid kan immers in onbalans komen.  
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van dit hoofdstuk hernemend resulteert dit voor de justitiepastores niet alleen 
in twee trainer-coaches, maar in wezen ook in twee speelvelden, die elkaar 
weliswaar overlappen maar zeker niet volledig blijken samen te vallen.  
 
Het verschil tussen de twee doeloriëntaties van de twee opdrachtgevers heeft 
verreikende consequenties die onmiddellijke betrekking hebben op de reik-
wijdte van het verstaan van de menselijke waardigheid. Het verschil in reik-
wijdte en de gevolgen daarvan kunnen gemakkelijk inzichtelijk gemaakt wor-
den via een analyse van de reikwijdte van het begrip rechtsstaat, waarop de 
legitimatie van de overheid berust. Die reikwijdte wordt namelijk bepaald en 
begrensd juist door de twee begrippen waaruit het begrip rechtsstaat bestaat, 
dus door het begrip ‘recht’ en ‘staat’. Immers, zowel het recht als ook de staat 
hebben en kennen hun beperkingen, die tot uiting komen in wat hier ook 
genoemd zou kunnen worden de jurisdictie van staat en recht. Die jurisdictie 
verschilt van de jurisdictie van kerk en moraal. In de term ‘jurisdictie’ komt 
goed tot uiting waar het hier om gaat, namelijk waarover staat en recht dan 
wel kerk en moraal ‘met recht spreken’. De statelijke en de daarmee verbon-
den juridische jurisdictie verschilt namelijk van de kerkelijke en morele juris-
dictie. Dit verschil komt tot uiting op drie verschillende wijzen: de 1- territo-
riale, 2- personele en 3- materiële jurisdictie. Wat hiermee bedoeld wordt, zal 
ik aan de hand van twee voorbeelden uit de detentiepraktijk inzichtelijk ma-
ken. 
 
Voorbeeld 1 

“Een Roma man hier kan in zijn eigen land niet aan goede identiteitspa-
pieren komen. Het ontbreken van identiteitspapieren komt overigens zeer 
regelmatig voor bij Roma uit Oost-Europa. Enerzijds omdat een cultuur 
van zich bij overheden te registreren bij Roma ontbreekt en anderzijds 
omdat overheden hen deze papieren niet altijd verstrekken. De man zit nu 
al voor de derde maal vast, ditmaal langer dan een jaar, zonder dat hij op 
een of andere wijze in staat is papieren te krijgen ofwel op eigen gelegen-
heid terug te keren.”476 

 
A. Territoriale jurisdictie: staat versus schepping  
Het voorbeeld brengt de Nederlandse staat als actor in een grotere wereld in 
beeld. Het maakt duidelijk dat de jurisdictie van de Nederlandse staat zich in 
principe beperkt tot wat er binnen de eigen staatsgrenzen gebeurt. Binnen de 
eigen staatsgrenzen kan de staat in rechte en met recht spreken, over wat daar-

                                                             
476 Humaniteit in vreemdelingenbewaring. Ervaringen van het r.-k. justitiepastoraat, Den Haag: 
Justitia et Pax, 2010, p. 26. 
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buiten gebeurt maar in (zeer) beperkte mate of helemaal niet. De ‘territoriale 
jurisdictie’ waarop de r.-k. kerk zich baseert, betreft daarentegen een verder 
reikend territorium. Bij het kerkelijk spreken in de context van de menselijke 
waardigheid gaat het immers niet om een staatsrechtelijke jurisdictie, die ge-
hinderd of beperkt wordt door territoriale staatsgrenzen, maar om een jurisdic-
tie die betrekking heeft op het territorium ‘schepping’, dat wil zeggen de hele 
wereld.  
 
B. Personele jurisdictie: burger versus mens 
Het voorbeeld maakt ook duidelijk dat de staat niet alleen territoriale grenzen 
kent waarbinnen men als staat jurisdictie heeft, maar binnen die territoriale 
grenzen ook nog eens zijn eigen, andere, juridische grenzen trekt. De staats-
overheid maakt als het om in het land aanwezige mensen gaat immers onder-
scheid tussen staatsburgers enerzijds en legale of illegale vreemdelingen ander-
zijds. Dit juridische onderscheid heeft verstrekkende gevolgen. Het betekent 
namelijk dat de juridische positie en bescherming niet voor iedereen die in een 
land verblijft hetzelfde is of hoeft te zijn, ook niet als het gaat om de bescher-
ming door of een beroep kunnen doen op mensenrechten. Terwijl de men-
senrechten toch bij uitstek zijn bedoeld om de menselijke waardigheid te be-
schermen en de achterliggende mensenrechtenfilosofie ook expliciet stelt dat 
die voor ieder mens gelijk geldt.477 De Italiaanse filosoof Giorgio Agamben, 
die in zijn werk veel aandacht besteedt aan wat ‘juridische drempelgebieden’478 
genoemd zouden kunnen worden, neemt in dit verband een tendens waar 
waarbij mensenrechten in feite tot rechten van burgers zijn gereduceerd. Hij 
stelt dat het enkele feit geboren te zijn de mens tot drager van rechten maakt, 
maar terwijl dit gebeurt, wordt de geboorte van de mens vervolgens meteen 
                                                             
477 Het in de preambule van de Universele Verklaring gestelde is immers niet 
voorbehouden aan staatsburgers, maar geldt voor allen die behoren tot de ‘mensenfamilie’, 
ook al wordt het recht op nationaliteit – dus koppeling aan een staat – ook als een 
mensenrecht genoemd.  
478 Met juridische ‘drempelgebieden’ bedoel ik zaken die buiten de normale juridische 
regels of ordening vallen, maar juist daardoor wel een relatie met de normale juridische 
regels of ordening hebben en er ook door bepaald worden. Als voorbeeld kunnen genoemd 
worden een afgekondigde noodtoestand, Guantanamo Bay, de banneling of de illegaal. Cfr. 
G. Agamben, Homo sacer. Die Souveränität und das nackte Leben, Frankfurt/M: Suhrkamp, 
2002, p. 25-39.  Overigens stelt Agamben in zijn studie over Auschwitz dat er ook ten 
aanzien van de menselijke waardigheid een ‘drempelgebied’ is: er bestaat, op grond van wat 
overlevenden beschrijven, namelijk een punt of moment dat een mens ophoudt mens te 
zijn, terwijl hij wel nog de aanschijn van een mens heeft. Het gaat dan enkel nog om een 
biologisch behoren tot, maar van waarde of waardigheid spreken heeft dan geen zin meer. 
G. Agamben, Was von Auschwitz bleibt. Das Archiv und der Zeuge, Frankfurt/M: Suhrkamp, 
2003, p. 42-72.   
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ook gekoppeld aan en daarmee beperkt tot het burgerschap van een na-
tie/staat.479 In feite resulteert dit in een situatie dat in een land mensenrechten 
niet voor alle mensen op gelijke wijze en in gelijke mate gelden.480 Het onder-
scheid is samen te vatten door te stellen dat het rechtssubject met menselijke 
waardigheid door de staat en het recht verengd kan worden tot de mens die 
samenvalt met de door de staat erkende burger.481 Deze inperking staat in 
scherp contrast met de scheppingstheologische argumentatie, waar het rechts-
subject van de menselijke waardigheid iedere mens is, ongeacht of deze staats-
burger is of niet. Dit verdient overigens wel enige nuancering omdat er na-
tuurlijk ook een onderscheid blijft tussen gelovige en ongelovige. Stuurman 
merkt hierover terecht op:  

“Tegenover de universalistische notie van de mensheid als een inclusieve 
gemeenschap van alle mensen als schepselen Gods staat dus onvermijdelijk 
de verdeling van de mensheid in twee groepen: degenen die de Ene God 
dienen en de ‘anderen' die halsstarrig hun afgoden blijven vereren en dus 
op een fundamentele manier 'anders' en bovendien 'zondig' zijn. Zowel de 

                                                             
479 “In werkelijkheid leidt dit volgens Agamben ertoe dat staten – zich beroepend op een 
noodsituatie – naakt leven zonder politieke waarde produceren. Ze drijven de 
mensenrechten en burgerrechten uit elkaar door te doen alsof ze het naakte leven, dat aan 
de rand van de staat bestaat, beschermen, maar gebruiken dit naakte leven juist om een 
nationale identiteit te creëren. Het is de scheiding van het humanitaire van het politieke, 
die tot uiting komt in de scheiding van mensen- en burgerrechten. De soeverein in iedere 
samenleving trekt zo de grens wie in die samenleving de homo sacer is, en trekt zo meteen 
eigenlijk ook de grens tussen welk leven iets (politiek) waard is en welk niet.” Agamben 
bouwt hiermee voort op de stelling van Arendt dat rechten ver- en gebonden zijn aan het 
deel of lid zijn van een politieke (rechts)gemeenschap. Cfr. R. van Eijk, “Only God can 
judge me”, in Th. Van Dun, R. van Eijk e.a. (Red.), Bijbel&Vast. Over Bijbel en gevangenis-
pastoraat, Budel: Damon, 2008. 
480 Zo maakt de Nederlandse staat onderscheid tussen burgers en vreemdelingen, waarvan 
de laatste groep weer te verdelen is tussen legale en illegale vreemdelingen (met als verdere 
verdeling EU- of geen-EU-burger). Een bijzondere categorie vormen verder nog de 
beperkte, maar extra problematische groep van statenlozen. Ieder van deze groep heeft een 
afzonderlijke rechtspositie.  
481  Baumann stelt dienaangaande: “Throughout the era of modernity, the nation-state has 
claimed the right to preside over the distinction between order and chaos, law and lawless-
ness, citizen and homo sacer, belonging and exclusion, useful (= legitimate) product and 
waste.” (p. 33) in: Z. Baumann, Wasted Lives. Modernity and its Outcasts, Cambridge: Polity, 
2004, waar vooral het eerste hoofdstuk ‘In the beginning was design. Or the waste of order-
building’ hierover gaat. Hij concludeert uiteindelijk: “The old Big Brother was preoccupied 
with inclusion -integration, getting people into line and keeping them there. The new Big 
Brother's concern is exclusion -spotting the people who 'do not fit' into the place they are in, 
banishing them from that place and deporting them 'where they belong', or better still 
never allowing them to come anywhere near in the first place.” p. 116. 
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inclusieve, universalistische boodschap als de religieuze tweedeling behoort 
tot de kern van het monotheïsme. (…) Het centrale christelijke gebod van 
de naastenliefde is niet in de eerste plaats gebaseerd op een gemeenschaps-
vormende wederkerigheid, maar is veeleer een dwingende oproep tot lief-
devolle zorg en mededogen die ook geldig blijft als men er niets of zelfs 
een vijandige bejegening voor terugkrijgt.(...) De liefde tot God en de me-
demens is het hoogste gebod. Het is een rechtvaardigheid van het hart die 
in laatste instantie prevaleert boven de politieke en juridische normen van 
de maatschappij.”482  

 Het gevolg hiervan is verreikend, want de menselijke waardigheid geba-
seerd op en uitgewerkt via de juridische legitimatie blijkt daarmee in de prak-
tijk dus een beperkter (want exclusief) bereik te (kunnen) hebben dan het 
bereik van de menselijke waardigheid uitgaande van de inclusieve, scheppings-
theologische. De laatste maakt immers in beginsel geen beperking door de 
menselijke waardigheid te reduceren tot een juridisch afgebakende groep men-
sen, maar kent de waardigheid juist aan iedere mens toe op grond van het 
behoren tot de ‘family of man’, ongeacht of die mens burger is van een staat.483 
Er is dus op grond van de juridische en de scheppingstheologische argumenta-
tie een onderscheid in de ‘reikwijdte qua rechtssubjectiviteit’ van de menselij-
ke waardigheid mogelijk.484  
 Extra complicerend daarbij is dat het juridische onderscheid niet eenduidig 
of voor altijd is vastgelegd, maar evenals alle andere beslissingen in een demo-
cratische rechtsstaat deel is en blijft van het discours binnen die democratische 
rechtsstaat. Wellmer wijst er terecht op dat mensenrechten gefundeerd zijn op 
een ethische claim, wat ertoe leidt dat op mensenrechten ook een beroep 
wordt gedaan in een positieve rechtsorde die de mensenrechten niet heeft 
opgenomen.485 De in de positieve rechtsorde opgenomen grondrechten zijn 
wel gerelateerd aan mensenrechten, maar grondrechten kennen een eigen 
dynamiek omdat ze niet gelden voor de mensen die niet tot de rechtsgemeen-
schap behoren waarop de grondrechten betrekking hebben. Wellmer maakt 

                                                             
482 S. Stuurman, De uitvinding van der mensheid. Korte wereldgeschiedenis van het denken over 
gelijkheid en cultuurverschil, Amsterdam: Bakker, 2010, p. 93-96. 
483 Ook het onderscheid tussen persoon en mens, dat in de juridische/ethische discussie 
over menselijke waardigheid teruggevonden kan worden, speelt uiteindelijk in de 
scheppingstheologische legitimatie geen rol. 
484 Dit essentieel en fundamenteel verschil voortkomend uit enerzijds de juridische en 
anderzijds de scheppingstheologische fundering van de menselijke waardigheid verklaart 
deels de kritiek van justitiepastores op de vreemdelingenbewaring, zoals die verwoord is in 
het rapport van Justitia et Pax. 
485 A. Wellmer, ‘Menschenrechte und Demokratie’, in: A. Wellmer, Revolution und 
Interpretation. Demokratie ohne Letztbegrundung, Amsterdam: Van Gorcum, 1997, p. 15-42. 
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vervolgens het belangrijke punt dat de discussie over de interpretatie van de 
burgerrechten oneindig is, want de geldende opvatting van burgerrechten 
wordt met ethische argumenten bekritiseerd en onder discussie gesteld.486 In 
een democratische rechtsstaat kan dat ook niet anders. Tegelijkertijd moeten 
conflicten en meningsverschillen beslecht worden, ook als er nog geen con-
sensus over is. Maar dergelijke bediscussieerbare en omstreden beslissingen zijn 
toch beslissingen. Een dergelijke beslissing noemt Wellmer een ‘performatief 
moment’, dat wil zeggen een administratieve, juridische of democratische 
beslissing waardoor het discours door een legitieme instantie in elk geval tot 
een voorlopige beslissing komt.487 Dat wordt niet veranderd door het feit dat 
daarna de discussie over deze beslissingen verdergaat en eventueel later tot een 
nieuwe, andere beslissing leidt. Met andere woorden, in een democratie zijn 
de discussie en de daaruit voortvloeiende beslissingen nooit af of definitief 
gesloten of besloten.488    
 
C. Materiële jurisdictie: recht versus moraal  
Ook op het vlak van de materiële jurisdictie is er een onderscheid te maken 
tussen kerk en staat zoals het volgende gespreksfragment uit de praktijk illu-
streert: 
 
Voorbeeld 2 

“Ik ben vorige week overgeplaatst naar een andere afdeling. Ik heb nu een 
andere psycholoog. Met de vorige kon ik goed uit de voeten, en volgens 
mij was dat wederzijds. Toen ik vanmorgen vroeg naar mijn psycholoog, 
kreeg ik van een personeelslid te horen: ‘Oh, maar die komt hier niet, je 
hebt nu een ander.’ Toen ik vroeg waarom dat zo was werd me gezegd dat 
iedere afdeling zijn eigen psycholoog heeft. Toen ik vervolgens aangaf dat 
ik daar moeite mee had, kreeg ik van dat personeelslid te horen dat dat dan 
jammer was en dat hij mij bovendien geen verantwoording verschuldigd 
was. Van alle twee de psychologen heb ik tot vandaag niets over mijn 

                                                             
486 Wellmer noemt dit ‘der Überschuss der Menschenrechte’. A. Wellmer, ‘Menschenrechte und 
Demokratie’, in: A. Wellmer, Revolution und Interpretation. Demokratie ohne Letztbegrundung, 
Amsterdam: Van Gorcum, 1997, p. 15-42, hier p. 19. Wellmer brengt hiermee een 
belangrijke aanvullende nuance aan bij Agambens analyse: Waar Wellmer wijst op de 
voorlopigheid en dynamiek als het gaat over wie tot de rechtsgemeenschap behoort, 
ontbreekt bij Agamben deze dynamiek. 
487 A. Wellmer, o.c., p. 24. 
488 Deze constatering is van belang om de discussie over beslissingen ook daadwerkelijk aan 
de gang te houden. De discussie over beslissingen moet in een democratie openbaar en 
transparant gevoerd kunnen worden, anders is participatie – als wezenlijk onderdeel van een 
democratisch proces – immers niet mogelijk. 



TUSSENSTAND 
 

174 

overplaatsing gezien en gehoord. Geen uitleg, geen afscheid, geen over-
dracht. Want ach, dat hoeft toch ook niet? Want ja, je bent hier geen 
mens. Je bent hier maar een gedetineerde, een crimineel. En die hoef je 
toch niet serieus te nemen? Daar kun je mee omgaan zoals je wilt, als met 
een ding... Maar ik, ik vind dat onfatsoenlijk.” 489 

 
In dit gespreksfragment geeft de gedetineerde aan dat het hem niet gaat om de 
feitelijke overplaatsing, maar om de manier waarop daarbij met hem is omge-
gaan. Hij heeft met andere woorden niet zo zeer moeite met de feitelijke 
overplaatsing, maar wel met de wijze waarop dit gebeurt en de rol die hem 
daarin wordt toegemeten: hij heeft hier namelijk geen actieve rol in, hij heeft 
het te ondergaan. Hij is geen subject, maar enkel object, en vooral dat raakt 
hem. Zowel de beslissing en uitvoering van de overplaatsing zelf als ook de 
werkverdeling tussen de psychologen wordt hier niet door de gedetineerde ter 
discussie gesteld, maar hoe met de beslissing en uitvoering die hem direct be-
treffen wordt omgegaan en wat daarmee uitgedrukt wordt. Dat is wat hem 
raakt: ‘wij hoeven ons handelen tegenover u niet te verantwoorden, want u 
bent een crimineel object, waarover wij zonder meer mogen beschikken.’ De 
manier waarop hij wordt behandeld en bejegend wordt door hem beleefd als 
een aantasting van zijn waardigheid als mens, omdat hij zich niet serieus ge-
nomen voelt. Hij wordt letterlijk niet gezien en gehoord in zijn waardigheid 
als deze unieke mens met een eigen wil en gevoel. Juridisch heeft hij echter 
weinig tot geen handvatten om aan dit aspect van zijn overplaatsing iets te 
doen en een dergelijke bejegening ‘recht te zetten’. Hij kan juridisch bezwaar 
maken tegen de overplaatsingsbeslissing zelf, maar niet hoe er met hem is om-
gegaan. Hoogstens zal op grond van fatsoensnormen, de gedragscode en het 
RSJ-rapport Goed bejegenen het betreffende personeel op deze handelwijze 
moreel aangesproken kunnen worden. Verder zou er misschien een beroep 
gedaan kunnen worden op de klachtprocedure zoals vermeld in 9:1 lid 2 Al-
gemene Wet Bestuursrecht (AWB)490 of de Nationale Ombudsman (9:18 
AWB e.v.) die er juist wel is voor gedragingen van of namens de overheid, 
maar beide procedures staan relatief ver weg van de werkvloer en kennen voor 
de positie van een klager drempels.491 Het voorbeeld maakt echter vooral 
                                                             
489 Gespreksfragment uit eigen praktijk. 
490 Dat luidt: Een gedraging van een persoon, werkzaam onder de verantwoordelijkheid 
van een bestuursorgaan, wordt aangemerkt als een gedraging van dat bestuursorgaan. 
491 Als drempel kunnen gezien worden: – art. 9:3. AWB dat stelt dat tegen een besluit 
inzake de behandeling van een klacht over een gedraging van een bestuursorgaan geen 
beroep kan worden ingesteld; – art. 9:8 lid 2 AWB volgens welke het bestuursorgaan niet 
verplicht is de klacht te behandelen indien het belang van de klager dan wel het gewicht 
van de gedraging kennelijk onvoldoende is; – art. 9:22 AWB dat bepaalt wanneer de 
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inzichtelijk dat recht en moraal niet samenvallen, zoals we ook al constateer-
den bij de bespreking van het RSJ-rapport Goed bejegenen in Hoofdstuk 4. 
Daar werd duidelijk dat wat niet conform de regels is, nog niet onjuist of on-
ethisch hoeft te zijn en wat wel conform de regels is daarmee nog niet per 
definitie goed of ethisch gezien juist is. Er blijkt dus onderscheid gemaakt te 
moeten worden tussen recht en moraal. Kortom, er is verschil in wat ik hier 
zou willen noemen de ‘materiële jurisdictie’ van de menselijke waardigheid 
zoals die enerzijds tot uiting komt in het recht en anderzijds in de moraal (en 
in de theologie die deze moraal inspireert). Dat onderscheid verdient aandacht, 
omdat recht en moraal verschillen en elkaar in de praktijk van de justitiepastor 
voortdurend treffen.  
 
Zoals eerder al opgemerkt zijn recht en moraal te onderscheiden, maar niet te 
scheiden.492 Het onderscheid tussen beide domeinen komt op verscheidene 
manieren tot uiting. In het recht gaat het voornamelijk om regels en normen 
met als doel een vreedzaam leven in gemeenschap tot stand te brengen dan 
wel in stand te houden, terwijl het in de moraal vooral gaat om waarden, die 
het goede leven schragen. Het recht ordent en begrenst, de moraal stimuleert 
en motiveert. Bij de naleving van de moraal speelt het individuele geweten 
een hoofdrol, bij het naleven van het recht spelen zowel individuele acceptatie 
van het recht als de afdwingbaarheid ervan een grote rol. En terwijl moraal 
zich vooral richt op de gronden en motieven van menselijk handelen, focust 
het recht vooral op de menselijke handeling en de gevolgen ervan. Recht en 
moraal beïnvloeden elkaar, maar waar het recht zich richt op de wereldse 
haalbaarheid, wordt de moraal vooral geleid door de nastreefbare wenselijk-
heid. Het recht komt bovendien eigenlijk pas in beeld wanneer het sociale 
gedrag van mensen niet conform de regels is of tot conflicten tussen mensen 
leidt, terwijl de moraal relevant is bij de vraag of gedrag goed is.493 Juist hieruit 

                                                             
Ombudsman niet bevoegd is een onderzoek in te stellen en – de art. 9:23 en 24 AWB die 
bepalen wanneer de Ombudsman niet verplicht is iets te onderzoeken. 
492 Maris onderscheidt drie mogelijke verhoudingen tussen recht en moraal: 1- anarchisme, 
waar moraal en recht los van elkaar staan, 2-  perfectionisme, waar de moraal per wet wordt 
opgelegd en een tussenpositie zoals in 3- Rawls’ politiek liberalisme, waar de staat een 
beperkte morele taak heeft met het oog op het scheppen van de voorwaarden voor een 
vreedzaam en rechtvaardig maatschappelijk verkeer. C. Maris, ‘Vreemde theorieën. Over 
de verhouding van recht en moraal’, in: Justitiële Verkenningen, jrg 19(1993)/2, p. 43-72. 
493 J. Rinkes, H. Spoormans e.a. (red.), Inleiding tot de studie van het Nederlands recht, Kluwer, 
22e dr., 2009, p. 45-63. Rinkes e.a. stellen dat het recht zich op uiterlijk gedrag richt en 
niet op geweten of denken. Deze scheiding lijkt echter aan vervaging onderhevig sinds de 
invoering van allerlei recente wetgeving in bijvoorbeeld de huidige wetgeving rond antiter-
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blijkt ook overduidelijk waarom recht en moraal niet te scheiden, maar wel te 
onderscheiden zijn.494 Moraal is dus breder dan recht, terwijl het recht ‘inhe-
rent moreel van aard’ is, wat ook duidelijk blijkt uit de betekenis in het recht 
van rechtsbeginselen, die waarden verwoorden.495 Kortom, moraal gaat vooraf 
aan het recht496, want het recht heeft moraal nodig als fundament497, ook om 
in de samenleving draagvlak te hebben. Dat het recht maatschappelijk draag-
vlak nodig heeft, is wederom van belang met het oog op de legitimiteit en de 
                                                             
rorisme. Cfr. M.A.H. van de Woude, ‘De erfenis van tien jaar strafrechtelijke terrorismebe-
strijding in Nederland’, in: Strafblad,  feb. 2012, p. 9-18. 
494 Agamben benadrukt dat het in de moraal niet primair gaat over de begrippen ‘schuld’ en 
‘verantwoordelijkheid’, maar over het goede leven. Het praten over schuld en verantwoor-
delijkheid betekent volgens Agamben het verlaten van het terrein van de moraal en het 
betreden van het domein van het recht. Hij stelt de noodzaak tot onderscheid echter nog 
scherper, want volgens hem gaat het bij beide disciplines om iets anders: in het recht gaat 
het uiteindelijk namelijk – in tegenstelling tot wat velen misschien wel verwachten – niet 
om begrippen als ‘gerechtigheid’ of ‘waarheid’, maar om het begrip ‘oordeel’ (“Das Recht 
geht es ausschließlich um das Urteil, unabhängig von Wahrheit oder Gerechtigkeit.” 
Agamben, 2003,16). Dat blijkt uit de rechtsgeldigheid van een onrechtvaardig oordeel. 
Doorgedacht betekent dit dat de straf niet uit het oordeel/vonnis voortkomt, maar dat het 
oordeel/vonnis zelf al de straf is. En dat betekent dat niet de vrijspraak maakt dat iemand 
onschuldig is, maar dat alleen de mens die zonder vonnis leeft, onschuldig is. 
495 “Rechtsbeginselen zijn algemener dan rechtsregels, zij dragen een moreel karakter en zij 
zijn de inzet van een afweging in een concrete beslissing.(...) Doordat het recht mede tot 
doel heeft een conceptie van rechtvaardigheid tot gelding te brengen, is ons rechtssysteem 
inherent moreel van aard.” P. Ippel en P. Rijpkema, Recht in perspectief. Over de normatieve 
grondslagen van het recht, Den Haag: Boom JU, 2000, 130. 
496 Daarom dat ook wel wordt gesteld: ‘recht is gestolde moraal’ (Cfr. P. van Tongeren, 
‘Ethische oefening’, in: J. van den  Berg,  E. Verhulp, R. Visser (red.), “Zoals het een goed 
ambtenaar betaamt”, Den Haag: Ien Dales Leerstoel, 2010, p. 83-92, hier p. 83.  
<http://www.dalesleerstoel.nl/downloads/Actualiteiten/Liber_Amicorum.pdf> (d.d. 25-
11-2010) 
497 Zo stelt Van Tongeren in zijn inaugerele rede terecht: “De wetgever kan op basis van 
zijn ervaring van de morele discussie normen opstellen en hun handhaving verzekeren, 
zonder de illusie te hebben dat daarmee de morele discussie ook wordt beëindigd. Hij zou 
integendeel er goed aan doen ook in zijn normering te bewerken, dat het morele gesprek 
juist doorgaat. (...) Wetten en wetshandhaving zijn nodig om te voorkomen dat we door 
een voortdurende onbeslistheid niet meer tot handelen in staat zouden zijn. maar zij komen 
niet in de plaats van de onvermijdelijk onbeslist blijvende discussie of strijd, zonder welke 
geen enkele norm handhaafbaar is, hoe streng ook gesanctioneerd. Het onderscheid van en 
de afstand tussen recht en ethiek zijn juist van belang voor de – tevens morele – verstandig-
heid waarin het recht ontwikkeld wordt. Van een echte ontwikkeling kan alleen sprake 
zijn, als recht gedaan wordt aan het morele conflict tussen partijen die door het recht moe-
ten worden verzoend, zonder dat hun conflict daarmee verdwijnt.” P. van Tongeren, 
Moraal, recht, ervaring, Nijmegen, 1999, p. 32-33. 

http://www.dalesleerstoel.nl/downloads/Actualiteiten/Liber_Amicorum.pdf
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doelmatigheid van het recht waaruit de naleving van het recht voortvloeit. 
Naleving van het recht zonder maatschappelijke acceptatie kan immers alleen 
gebaseerd zijn op dwang en angst, of te wel tirannie en terreur.  
 De Zwitserse jurist Mastronardi heeft met betrekking tot de menselijke 
waardigheid de onderlinge relatie tussen religie, recht en ethiek helder ver-
woord.498 Hij stelt dat de menselijke waardigheid geen vanzelfsprekend thema 
van en voor het recht is, want welke waarde een mens heeft of krijgt toege-
dicht, wordt volgens ethische en religieuze criteria bepaald. Het recht is vol-
gens Mastronardi niet meer en niet minder dan een instrument om het ethi-
sche/religieuze mensbeeld te beschermen. Menselijke waardigheid als rechts-
begrip is daarom slechts een gedeeltelijke afspiegeling van het omvangrijkere 
idee/mensbeeld betreffende menselijke waardigheid. De ethische norm ‘men-
selijke waardigheid’ is te vaag en moet daarom vertaald worden in juridisch 
kwalificeerbare, concrete verantwoordelijkheden en vrijheidssferen. In het 
recht wordt de menselijke waardigheid dan ook gefragmenteerd en opgesplitst, 
maar het geheel gaat daarmee verloren. Gevolg hiervan is dat het recht daarom 
menselijke waardigheid nooit helemaal kan omvatten en bevatten, want het 
proces waarin het begrip van religie naar ethiek en naar het recht verschuift, 
verandert het begrip: 

- Binnen de religie is de menselijke waardigheid verbonden met de 
(naasten)liefde, die uiteindelijk genade is; 

- In de ethiek is de menselijke waardigheid uitdrukking van de eis voor 
gerechtigheid, waarbij het gaat om de erkenning van de ander 

- Op het juridische vlak wordt menselijke waardigheid het subjectieve 
recht op persoonlijkheidsbescherming. 

In dit proces verliest de menselijke waardigheid inhoud, want gerechtigheid is 
niet gelijk aan liefde en persoonlijkheidsbescherming is niet gelijk aan gerech-
tigheid.  
 
Het onderscheid tussen recht en moraal betekent uiteindelijk ook dat recht en 
moraal strijdig met elkaar kunnen zijn, of zelfs concurrerend. Hiermee bevin-
den we ons in het spanningsveld dat terug te vinden is in het RSJ-rapport 
Goed bejegenen: de lastige situatie wanneer recht en moraal niet samenvallen. 
De vraag die in dit verband gesteld moet worden is of immoreel recht te be-
schouwen is als ‘geen recht’ of als ‘slecht’ recht. Als het als geen recht be-
schouwd wordt, is het niet bindend. Als het daarentegen als slecht recht be-
schouwd wordt, is het wel bindend maar is het tegelijk zaak het te corrigeren. 

                                                             
498 Ph. Mastronardi, ‘Verrechtlichung der Menschenwürde – Transformationen zwischen 
Religion, Ethik und Recht’, in: K. Seelmann, Menschenwürde als Rechtsbegriff, Wiesbaden: F. 
Steiner Verlag, 2004, p. 93-115. 
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Of men hier een natuurrechtelijke of cultuurrechtelijke benadering enerzijds 
of een rechtspositivistische anderzijds hanteert is daarbij van wezenlijke bete-
kenis.  
 De met kerk en staat verbonden disciplines (theologie en recht) blijken van 
oudsher in de kern qua werkwijze sterk met elkaar verbonden. Naast het be-
lang van rituelen en procedures in zowel de juridische als de religieuze prak-
tijk, blijkt die verbondenheid in het bijzonder uit de omgang van theologen 
en juristen met teksten: beide disciplines geven aan hun teksten een verbor-
gen, diepere betekenis, een autoriteit, en ze zien de diverse – zelfs onderling 
tegenstrijdige – teksten binnen hun discipline uiteindelijk toch als een harmo-
nieus en eenduidig geheel.499 Maar ook qua inhoud zijn ze aan elkaar gerela-
teerd, want in beide disciplines gaat het immers deels500 om waarden en opvat-
tingen betreffende goed en kwaad, en met beide disciplines trachten mensen 
veiligheid en geborgenheid in hun (samen)leven te verkrijgen en te behouden. 
Zeker in vroegere samenlevingen was de invloed van religie op wetgeving en 
wetshandhaving vanzelfsprekend en de Bijbelse tien geboden in Exodus 20,2-
27 zijn er het bekendste voorbeeld van.501 De wederzijdse beïnvloeding van 
kerk en theologie enerzijds en staat en recht anderzijds is in Europa gecompli-
ceerd en divers, maar onuitwisbaar.502 En hoewel kerk/theologie en over-
heid/recht tegenwoordig in onze samenleving formeel gescheiden en onder-
scheiden worden – waarbij recht over intermenselijke relaties gaat en theolo-
gie over de relatie tussen het transcendente en het profane – blijven beide 
disciplines verwant aan elkaar en blijft de relatie tussen beide actueel.503 Het 
recht dient er immers toe een samenlevingsordening te realiseren of te hand-
haven, waarbij de wetgever waarden voor ogen heeft die middels normstelling 
                                                             
499 S. Smith, ‘Law as a Religious Enterprise. Legal Interpretation and Scriptural Interpreta-
tion’, in: R. O’dair & A. Lewis (Eds), Law and Religion, Oxford: Oxford University Press, 
2001, p. 83-99. 
500 Religie en theologie beperken zich immers niet alleen tot moraal, zoals ook recht zich 
niet hiertoe beperkt.   
501 H. Berman, The Interaction of Law and Religion, New York: Abingdon Press, 1974, p. 21-
47. 
502 In de eerste eeuwen stonden kerk en overheid nog tegenover elkaar: voor het vroege 
christendom was met name de Joods-christelijke wet richtingbepalend, niet de Romeinse. 
Na de Constantijnse periode zien we de invloed van de staat en het Romeins recht in de 
kerk toenemen, die later in de Middeleeuwen wordt gevolgd door een periode waarin kerk 
en theologie de boventoon voeren. Vanaf de Renaissance zien we weer een toename van 
de invloed van overheid/recht. Zie voor een inleidend historisch overzicht over de relatie 
recht/theologie  Witte, J. & Alexander, F. (Eds), Christianity and Law. An Introduction, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 
503 Zie ook Van Bilsen, Het kerkelijk wetboek van 1983. Algemene inleiding en oriëntatie, 
Utrecht: Secr. RK Kerkgenootschap in Nederland, 1983, p. 7-18. 
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in wetgeving geïmplementeerd moeten worden. De ordening van de onder-
liggende waarden (ethiek) komt voort uit religieuze, filosofische of levensbe-
schouwelijke standpunten, die door het recht niet kunnen en mogen worden 
ontkend of genegeerd.504 
 Gedrag normeren blijkt niet alleen een centraal onderwerp van de moraal 
(en in het verlengde daarvan in mindere mate eveneens van de theologie), 
maar ook van de rechtswetenschap. De lastige situatie wanneer beide discipli-
nes niet met elkaar samenvallen, vraagt om voorzichtigheid, omdat de gevol-
gen verstrekkend kunnen zijn. Deze voorzichtigheid is ook terug te vinden in 
de verhouding tussen enerzijds de staat en zijn recht505 en anderzijds de r.-k. 
kerk en haar theologie. In Hoofdstuk 2 is al gesproken over de scheiding tus-
sen kerk en staat en het feit dat verwacht wordt dat in een rechtsstaat de wet-
gever en het recht neutraal zijn in de zin van niet gebonden aan een levensbe-
schouwing of levensovertuiging (maar dat betekent dus niet dat het recht im-
moreel of amoreel is). De overheid of wetgever dient immers iedere burger en 
Vrouwe Justitia dient blind te zijn bij haar oordelen. Deze verwachting leeft 
des te meer in een pluriforme samenleving bestaande uit diverse minderheden 
en opvattingen. Daarenboven wordt er in dit verband vaak verwezen naar het 
verleden waarin de scheiding tussen kerk en staat ontbrak en waarin van de 
huidige verworven mensen- en burgerrechten nog geen sprake was. Er kan 
daarom met goede redenen gesproken worden van gerechtvaardigde voorzich-
tigheid en terughoudendheid van de kant van overheid en wetgever als het 
gaat om de verhouding ten opzichte van de kerk en theologie en om open-
heid tot invloed van kerk en theologie op overheid en het recht. Maar ook 
van de zijde van kerk en theologie is deze voorzichtigheid en terughoudend-
heid waarneembaar ten aanzien van overheid en recht. Die terughoudendheid 

                                                             
504 Zie daartoe b.v. D. Scheltens, De ethische grondslag van het recht, Deventer: Kluwer, 1975; 
B. Rüthers, Rechtsordnung und Wertordnung. Zur Ethik und Ideologie im Recht, Konstanz: 
Universätsverlag Konstanz, 1986 en C. Carmichael, ‘The Divine In The Law’, in: R. 
O’Dair & A. Lewis (eds) Law and Religion, Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 27-
44, hier p.  38-44 en Deus caritas est (no 28): “[d]e politiek is meer dan een mechanisme om 
het openbare leven te regelen, doch heeft als oorsprong en doel juist de gerechtigheid en 
die heeft betrekking op de ethiek. Zo is het voor de staat bijna onontkoombaar zich steeds 
weer af te vragen: Hoe moet de gerechtigheid hier en nu verwezenlijkt worden? Maar die 
vraag vooronderstelt een andere, fundamentelere vraag: Wat is gerechtigheid? Dit is een 
vraag van de praktische rede, maar om goed te functioneren moet de rede steeds weer 
gezuiverd worden, want de kans dat de rede ethisch verblind wordt door het zegevieren 
van bepaalde belangen en macht is een nooit geheel uit te bannen gevaar. Hier raken 
politiek en geloof elkaar.” 
505 Het gaat hier niet om het recht als de kerkelijke of theologische discipline (het canoniek 
recht), die de interne kerkelijke orde regelt. 



TUSSENSTAND 
 

180 

is net als bij de staat gebaseerd op de ervaring en herinnering aan de periode 
waarin kerk en staat nog niet gescheiden waren, maar wordt daarnaast ook 
meebepaald door de houding van kerk en theologie zoals die nu ten aanzien 
van de wereldlijke samenleving binnen de katholieke kerk als wenselijk wordt 
gezien. Deze positie is te typeren als een constructief-kritische en wordt dui-
delijk tot uiting gebracht in de encycliek Deus caritas est van Benedictus XVI, 
waarin gesteld wordt:  

“Het geloof stelt de rede in staat haar eigen werk beter te doen en wat haar 
eigen is beter te zien. Dit is precies de plek voor het inzetten van de katho-
lieke sociale leer. Deze wil de Kerk geen macht over de staat geven; ze wil 
evenmin inzichten en gedragingen die bij het geloof horen opdringen aan 
hen die dit geloof niet delen. Ze wil eenvoudigweg bijdragen tot de zuive-
ring van de rede en erbij helpen dat datgene wat juist is hier en nu kan 
worden herkend en dan ook uitgevoerd. De sociale leer van de Kerk rede-
neert op basis van de rede en de natuurwet, dat wil zeggen vanuit datgene 
wat wezenlijk is voor alle mensen. En de Kerk weet dat het niet haar op-
dracht is zelf deze leer politiek door te zetten. Ze wil de gewetensvorming 
in de politiek dienen en ertoe bijdragen dat de heldere kijk op de ware 
vereisten van de gerechtigheid toeneemt en tegelijk ook de bereidheid 
vanuit de gerechtigheid te handelen”.506  

Deze verhouding van wederzijdse voorzichtigheid en terughoudendheid is in 
de realiteit niet gelijk te stellen aan volledige vermijding en scheiding van 
elkaar. Een dergelijke verhouding zou overigens ook onmogelijk zijn. Kerk en 
staat zijn entiteiten die in het maatschappelijk verkeer ‘tot elkaar veroordeeld’ 
zijn.507  
 
5.2.2 De complexiteit van het begrip menselijke waardigheid 

 
“Men do not generally see any need to explain or to justify the obvi-
ous.”508  

Deze uitspraak van de rechtsfilosoof Fuller lijkt ook van toepassing als het gaat 
om het begrip menselijke waardigheid. Want het begrip menselijke waardig-
                                                             
506 Deus caritas est no. 28. Deze terughoudendheid wordt bij sommige gelovigen ook nog 
gevoed vanuit de gedachte dat het recht als discipline (zeker als het gaat over het kerkelijk 
recht) op gespannen voet staat met charisma en/of pastorale eisen. Cfr. R. Torfs, ‘Liefde en 
recht gaan hand in hand: een denkoefening over de verhouding tussen theologie en recht’ 
in: Tijdschrift voor Theologie, vol. 36 (1996), p. 270-289. 
507 S. van Bijsterveld, Overheid en godsdienst. Herijking van een onderlinge relatie, Nijmegen: 
WLP, 2008, in het bijzonder hoofdstuk 3, p. 23-42. 
508 Lon L. Fuller, The Morality of Law, New Haven/London: Yale University Press, 
Revised Ed., 1969, p. 98. 
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heid lijkt in eerste instantie helder, maar blijkt bij nadere beschouwing erg 
complex en divers. Evident is in elk geval dat het begrip menselijke waardig-
heid in de dagelijkse omgang tussen mensen gemakkelijk tot misverstanden en 
conflicten kan leiden. Die complexiteit en diversiteit van het verstaan van het 
begrip menselijke waardigheid hoeft hier na lezing van Hoofdstuk 3 nauwe-
lijks nog verdere explicatie. De filosoof Thies brengt in deze complexiteit en 
diversiteit enig overzicht509 door het geheel te reduceren tot een viertal pro-
bleemvelden aangaande het begrip:  

1- de fundering van het begrip menselijke waardigheid,  
2- het geldingsbereik van het begrip,  
3- toepassingsproblemen en  
4- de relatie tot andere waarden.  

Duidelijk is dat deze verschillende probleemvelden in elkaar overlopen. Vooral 
het derde probleemveld (toepassingsproblemen) is daarbij moeilijk te onder-
scheiden van het tweede en vierde probleemveld, omdat toepassingsproblemen 
vooral het gevolg lijken van in het bijzonder deze twee probleemvelden. Het 
zou vanuit die optiek ook meer voor de hand liggen de toepassingsproblemen 
als laatste probleemveld op te voeren. In de verdere afzonderlijke bespreking 
van deze probleemvelden wordt desondanks de volgorde van Thies aangehou-
den om verwarring te voorkomen.  
 
Ad 1- Fundering van de menselijke waardigheid 
In Stuurmans studie De uitvinding van de mensheid510 komt dit probleem uitge-
breid aan de orde. Hij concludeert terecht dat er geen objectieve, wetenschap-
pelijke fundering is te geven voor begrippen als mensheid, gelijkheid of men-
selijke waardigheid. Ze zijn  

“eerder een uitvinding dan de registratie van een reeds bestaand feit. (…) 
Deze begrippen ontstaan in de loop van mythische en historische verhalen, 
in dichterlijke meditaties en dialogische betogen, en soms in meer systema-
tische filosofische verhandelingen.”511  

Ze gaan niet over een feitelijke toestand, maar over een perspectief. Ze zijn  
“nu eens een droom, een ideaal, een hersenschim of een verlangen, en dan 
weer een religieuze of filosofische zekerheid, een vast punt in een wereld 
van ongelijkheid en verschil.”512  

                                                             
509 Chr. Thies, ‘Einleitung’, in: Chr. Thies (Hrsg.), Der Wert der Menschenwürde, Paderborn: 
Schöningh, 2009, p. 9-19, hier p. 7-8. Thies geeft geen verdere toelichting bij dit over-
zicht.  
510 S. Stuurman, De uitvinding van der mensheid. Korte wereldgeschiedenis van het denken over 
gelijkheid en cultuurverschil, Amsterdam: Bakker, 2010. Zie ook noot 482. 
511 S. Stuurman, o.c., 2010, p. 51. 
512 S. Stuurman, o.c., 2010, p. 477. 



TUSSENSTAND 
 

182 

Stuurman stelt terecht dat daarin juist hun kracht ligt. 
 
De fundering van de menselijke waardigheid binnen de filosofie is te onder-
scheiden in twee opvattingen op grond waarvan waardigheid wordt toege-
kend, te weten  
a- de contingente toekenning waarbij de waardigheid voorwaardelijk is, te 
verliezen of te verdienen en descriptief is;  
b- de inherente, waarbij de waardigheid een categorisch, normatief gegeven is.  
De inherente toekenning is momenteel de belangrijkste en meest gangbare, 
maar de contingente is zeker niet afwezig.513 Het (onbewust) hanteren van een 
contingente dan wel inherente opvatting van de menselijke waardigheid kan 
in de dagelijkse detentiepraktijk tot misverstanden of conflicten leiden, bij-
voorbeeld als iemand de gemakkelijk geplaatste opmerking maakt dat je “res-
pect moet verdienen”. Vanuit een contingente benadering van de menselijke 
waardigheid is dat juist, vanuit een inherente benadering daarentegen niet.  
 In het juridische debat is de fundering van menselijke waardigheid even-
min eenduidig. Enerzijds is er de opvatting dat de menselijke waardigheid 
‘vorstatlich’ is, dat wil zeggen als normprincipe voorafgaat aan andere principes 
en aan concrete, rechtspositieve rechtsregels. Anderzijds is er de opvatting dat 
menselijke waardigheid een principe naast andere principes is, en dat er een 
weging dient plaats te vinden tussen de principes.514     

                                                             
513 Chr. Horn, 'Die verletzbare und unverletzbare Würde des Menschen – Eine Klärung', 
in: Information Philosophie, Aug 2011/3, p. 30-41, p. 34. 
514 Deze discussie wordt met name de laatste jaren gevoerd, mede vanwege de terroristische 
dreiging, en heeft verstrekkende gevolgen. De opstelling die men in deze discussie inneemt, 
heeft namelijk gevolgen voor dilemma’s zoals de vraag of een gekaapt vliegtuig neergehaald 
mag worden om anderen te redden, of de vraag of een ontvoerder gefolterd mag worden 
om zo achter de verblijfplaats van de ontvoerde te komen. R. Alexy heeft deze discussie 
gevoed door in zijn studie Theorie der Grundrechte een onderscheid aan te brengen tussen 
principes en regels en dat onderscheid vervolgens ook toe te passen op menselijke 
waardigheid. Principes zijn bij Alexy Optimierungsgebote, dat wil zeggen geboden die binnen 
het juridisch en feitelijk mogelijke in zo groot mogelijke mate gerealiseerd worden. Regels 
zijn daarentegen normen die gedaan of niet gedaan worden. Een principe kan in conflict 
komen met andere principes.  
Fischer geeft aan dat dit resulteert in een ‘onbeperkte menselijke waardigheid’ in het geval 
van het menselijke waardigheidsprincipe en een ‘beperkte menselijke waardigheid’ in het 
geval van de menselijke waardigheidsregel. In het laatste geval gaat het volgens Fischer 
echter om beperkingen die niets met menselijke waardigheid te maken hebben, maar met 
voorrang geven aan andere juridische principes. In de praktijk leidt dit in Duitsland tot wat 
genoemd wordt een Epochenbruch, want het betekent een relativering van het principe 
menselijke waardigheid, dat nu niet langer enkel opgevat wordt als ‘vorstatlich’, maar 
mogelijk ook als een grondrecht dat alleen door de wet wordt beschermd. Fischer stelt dat 
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Aan de complexiteit van het begrip draagt ook bij dat bij de vraag aan wie de 
inherente menselijke waardigheid toekomt, er een onderscheid is te maken in 
auteurs die dit primair of zelfs exclusief toekennen aan de individuele persoon 
en zij die dit toekennen aan de menselijke soort. Zij die het toekennen aan de 
individuele persoon hebben een voorkeur voor het autonome concept van 
menselijke waardigheid, de anderen hebben een voorkeur voor het heterono-
me of ‘symbolische’ concept van menselijke waardigheid. Bij de vraag voor 
wie of wat die menselijke waardigheid inherent is, is echter meteen ook het 
tweede veld aangesneden. 
 
Ad 2- Het geldingsbereik van het begrip menselijke waardigheid. 
Deze kwestie is al uitgebreid ter sprake gekomen in Hoofdstuk 4.2 waar is 
gewezen op het onderscheid tussen burger, mens en persoon. 
 
Ad 3- Een concrete illustratie van de toepassingsproblematiek betreffende het 
begrip menselijke waardigheid is de meervoudige betekenis waarin het begrip 
in juridische teksten blijkt te worden gehanteerd. Zo kan het begrip voorko-
men als 1- grondslag voor rechten, 2- tekstueel als deel van een concreet wets-
artikel515, 3- als rechtontleningsbepaling en 4- als beperkingsbeperker, dat wil 
zeggen die gevallen waar het begrip gebruikt wordt om het opleggen van 
beperkingen te begrenzen.516  
 
Ad 4- De relatie tot andere waarden. 
Een waarde heeft pas dan betekenis als ze wordt gerelateerd aan en afgewogen 
tegen andere waarden, dus als er sprake is van wat genoemd zou kunnen wor-
                                                             
men hiermee tracht dilemma’s op te lossen waarvan hij zich afvraagt of ze opgelost kunnen, 
ja zelfs opgelost moeten worden door wetgeving. Zijn optiek is dat bepaalde dilemma’s 
alleen door rechtspraak opgelost kunnen worden, omdat zich onoplosbare ethische en 
juridische dilemma’s kunnen voordoen. (J. Fischer, Zur Relativierung der Menschenwürde in der 
juristischen Debatte, 
<http://www.menschenrechte.uzh.ch/publikationen/RelativierungderMenschenrechte.pdf
>  (dd 02-12-2011) Cfr. ook B. Lienemann die voorstander is van een vorstatlich verstaan 
(‘Menschenrechte und Demokratie. Ein Spannungs- oder Implikationsverhältnis?’ in: M. 
Graf, F. Mathwig e.a. (Hrsg.), ‘Was ist der Mensch?’, Stuttgart: Kohlhammer, 2004, p. 399-
418), evenals G. Luf (‘Der Grund für den Schutz der Menschenwürde – 
konsequentialistisch oder deontologisch’, in: G. Brudermüller & K. Seelmann (Hrsg.), 
Menschenwürde. Begründung, Konturen, Geschichte, Würzburg: Königshausen & Neumann, 
2008, p. 43-56), terwijl F.-J. Wetz daarentegen pleit voor een rechtspositivistisch verstaan 
van de menselijke waardigheid (‘Illusion Menschenwürde?’, in: Chr. Thies (Hrsg.), Der 
Wert der Menschenwürde, Paderborn: Schöningh, 2009, p. 45-62). 
515 Zie Ad 1- en voetnoot 514. 
516 Zie voetnoot 352. 

http://www.menschenrechte.uzh.ch/publikationen/RelativierungderMenschenrechte.pdf
http://www.menschenrechte.uzh.ch/publikationen/RelativierungderMenschenrechte.pdf
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den een ‘waardenweging’. Zo krijgt de waarde betreffende menselijke waar-
digheid pas betekenis als deze waarde gerelateerd wordt aan andere waarden 
zoals vrijheid, autonomie of veiligheid.517 Dit is inzichtelijk te maken met en 
te relateren aan het gestelde aan het einde van Hoofdstuk 3 waar geconstateerd 
werd dat detentie per definitie en onvermijdelijker wijs een aantasting van 
menselijke waardigheid impliceert. Het gegeven dat detentie de menselijke 
waardigheid per definitie aantast en dat menselijke waardigheid als waarde pas 
betekenis krijgt in relatie tot andere waarden, zoals de waarden (maatschappe-
lijke) veiligheid, verantwoordelijkheid, vrijheid en autonomie, leidt tot een 
onvermijdelijke spanning in de dagelijkse detentiewerkelijkheid. Immers, wel-
ke waardenweging wordt gemaakt tussen deze waarden? In welke mate tast de 
waarde van maatschappelijke veiligheid de waarde van de menselijke waardig-
heid aan? En hoe verhoudt de waarde van verantwoordelijkheid zich tot 
waarden als vrijheid en autonomie?  
 
Het is al gesteld: complexiteit en diversiteit blijken daarmee inherent aan een 
begrip als menselijke waardigheid. Toch is dat niet uitzonderlijk, integendeel. 
De reden hiervan is juist gelegen in het feit dat het bij menselijke waardigheid 
gaat om een waarde. Het is inherent aan een waarde dat ze aanleiding geeft tot 
gesprek en discussie vanwege de meerduidigheid van een waarde. Dat bete-
kent dat een waarde niet verwijst naar duidelijk te onderscheiden zaken. Er 
bestaat geen duidelijke en objectieve definitie van een waarde, want de bete-
kenis van een waarde komt voort uit een onderhandelings- en afstemmings-
proces. Mede daardoor kan een waarde dus meerdere betekenissen hebben. 
Bovendien staat een waarde niet geïsoleerd van andere waarden, maar hangen 
waarden onderling samen en krijgen ze ook pas betekenis in die onderlinge 
samenhang.  
 Dit betekent dat er dus voortdurend aanleiding tot gesprek over betekenis, 
inhoud en grenzen van menselijke waardigheid is, en dus ook af en toe ver-
schil van mening en onenigheid vanwege wat Birnbacher noemt “die extreme 
Offenheit des Begriffs der Menschenwürde”.518 Daarmee is in feite echter 
tevens gezegd dat discussie of onenigheid over menselijke waardigheid niet te 
voorkomen is. Ja, zelfs dat het onwenselijk is menselijke waardigheid als ‘fric-
tiepunt’ definitief weg te nemen of op te lossen. Daarmee is tegelijkertijd ook 
                                                             
517 Dit stelt de vraag hoe de menselijke waardigheid zich als waarde verhoudt tot andere 
waarden. Is zij superieur of gelijk aan andere waarden, of is menselijke waardigheid als 
waarde juist het resultaat van moreel handelen? Zie Chr. Thies, ‘Einleitung’, in: Chr. Thies 
(Hrsg.), Der Wert der Menschenwürde, Paderborn: Schöningh, 2009, p. 9-19. 
518 D. Birnbacher, ‘Annäherungen an das Instrumentalisierungsverbot’, in: G. Brudermüller 
& K. Seelmann (Hrsg.), Menschenwürde. Begründung, Konturen, Geschichte, Würzburg: 
Königshausen & Neumann, 2008, p. 9-23, hier p. 21. 



   HOOFDSTUK 5 

185 

gesteld dat de discussie over menselijke waardigheid niet alleen behoort tot het 
werk of de functie van justitiepastor, maar onderwerp en verantwoordelijkheid 
is voor iedereen ongeacht functie of situatie. 
 
De vraag is waar dit alles de justitiepastor nu plaatst in relatie tot zijn opdracht-
gevers. Naast het feit dat kerk en staat verwachten dat de justitiepastor zorg-
vuldig, vlijtig en betrouwbaar zijn werk doet, kunnen nu ook aspecten aange-
wezen worden die voortvloeien uit het verschil van zelfverstaan tussen de 
entiteiten kerk en staat, en de daaruit voortvloeiende opdracht aan hun perso-
neel. Enigszins gechargeerd zijn die twee werelden in het geval van de justitie-
pastor op grond van het hierboven gestelde nu als volgt te kenschetsen: 
a- politiek - mystiek: voor de ambtenaar ligt het primaat bij de politiek, terwijl 
het voor de justitiepastor ligt bij God(s wil); 
b- wet - ethiek: de ambtenaar oriënteert zich primair aan de wet, de justitie-
pastor primair aan de Blijde Boodschap en haar ethiek; 
c- burger - mens: de ambtenaar dient de burger, de justitiepastor de mens als 
schepsel Gods; 
d- staat - schepping: de actieradius van de ambtenaar wordt beperkt door de 
staat(sgrenzen), die van de pastor door de schepping; 
e- terughoudendheid - getuigen: waar de betrouwbaarheid en geloofwaardig-
heid van de ambtenaar juist blijken uit discreet zwijgen als het gaat over het te 
voeren beleid, worden die van de justitiepastor juist gevoed door het actief 
getuigen van zijn overtuiging in woord en daad; 
f- volgen - voorgaan: waar de ambtenaar de politiek verantwoordelijke volgt, 
is de pastor voorganger en dus zelf (religieus) leider.519 
Deze verschillen komen in feite voort uit een onvermijdelijke en onoplosbare 
spanning, want  

“[E]en latente spanning tussen het wereldlijke en het geestelijke is inherent 
aan het christendom. De christen is op een bepaalde manier altijd 'burger 
van twee werelden.'”520 

 
De fricties die hier in de vorm van misverstanden en zelfs conflicten uit voort-
vloeien, kunnen in de dagelijkse praktijk veelvuldig en veelsoortig zijn. Het 
betreft meestal kwesties op het praktisch-executieve vlak die zowel raken aan 
de uitvoering van detentie(regels) als aan de levensbeschouwelijke inhoud en 
uitvoering van regels van de zendende instantie. Het grootste deel van deze 
praktische kwesties is normaliter in onderling overleg tussen de betrokken 
inrichtingsdirectie, justitiepastor en gedetineerden op te lossen. En bij even-

                                                             
519 Zie ook het competentieprofiel, p. 574. 
520 S. Stuurman, o.c., p. 96. 
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tuele blijvende onenigheid zijn dergelijke kwesties mogelijk te beslechten via 
de beklagprocedure waarin de wet voorziet. In het uiterste geval komt het dan 
tot een bindende juridische uitspraak van de RSJ. Nadeel van deze route is 
echter dat deze procedure voorbehouden is aan de gedetineerde en geen weg 
is die de justitiepastor openstaat om te bewandelen.521 In het geval dat overleg 
met de inrichtingsdirectie geen oplossing biedt, blijft voor de justitiepastor als 
enige mogelijkheid de kwestie hoger in de bestuurslijn aan te kaarten en voor 
te leggen aan de duale en paritaire bestuurders. Ultieme leidraad blijft hierbij 
dat een veilige en ordentelijke tenuitvoerlegging van de detentie(straf) niet in 
gevaar gebracht mag worden, waarbij echter de verdragsrechtelijke verplich-
tingen en de beginselen van de democratische rechtsstaat in acht zijn te ne-
men. Hoewel er dus met wederzijdse welwillendheid oplossingen gevonden 
kunnen worden en er ook een juridische procedure bestaat om bij problemen 
tot een oplossing te komen, blijven er desondanks wel degelijk frictiepunten, 
die in wezen ook niet zijn weg te nemen omdat ze niet zozeer van praktische 
maar van principiële aard zijn, en wel omdat ze voortkomen uit een verschil 
van doeloriëntatie en direct raken aan de identiteit van de opdrachtgever, een 
andere ‘waardenweging’ of een verschil van rechtsvisie. Het betekent dat fric-
tiepunten die op deze verschillen zijn gebaseerd niet verdwijnen of zijn weg te 
nemen door de justitiepastor bijvoorbeeld niet langer als rijksambtenaar te 
kwalificeren of door deze verschillen te kwalificeren als voortkomend uit een 
verschil in taalvelden. Deze verschillen zijn van fundamentelere aard. Tegelijk 
blijken deze verschillen bovendien juist eigen aan en onmisbaar voor het juri-
dische en democratische discours in een democratische rechtsstaat, aan de 
scheiding van kerk en staat en de daaraan verwante wederzijdse respectering 
van ieders eigenheid. Dit betekent uiteindelijk dat meningsverschillen die 
teruggaan op het feitelijke en wezenlijke gegeven dat de justitiepastor niet 
alleen spreekwoordelijk maar ook feitelijk twee heren heeft te dienen, wier 
belangen en verstaan aangaande menselijke waardigheid niet per definitie en 
altijd hoeven samen te vallen als het gaat om menselijke waardigheid en hu-
maniteit tijdens detentie, in relatie tot menselijke waardigheid niet exclusief 
een probleem is voor de justitiepastor. Deze wetenschap en de erkenning 
daarvan kan ruimte bieden om het gesprek over humaniteit en menselijke 
waardigheid tijdens detentie niet als onwenselijk te beschouwen, maar juist als 
noodzakelijk. 

                                                             
521 Zie <http://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/beklagprocedure/beklagprocedure-
gevangeniswezen-en-bijzondere-voor/> (geraadpleegd 12-12-2012) en Kelk, C., Neder-
lands detentierecht, Deventer: Kluwer, 2003, 2e herz. dr., hoofdstuk 4 en 5. Alleen de gedeti-
neerde kan in beklag gaan tegen een beschikking die hem als individuele gedetineerde 
raakt.    

http://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/beklagprocedure/beklagprocedure-gevangeniswezen-en-bijzondere-voor/
http://www.commissievantoezicht.nl/dossiers/beklagprocedure/beklagprocedure-gevangeniswezen-en-bijzondere-voor/
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Ter concrete illustratie van waar en hoe de verschillen tussen de twee op-
drachtgevers van de justitiepastor in de praktijk aan het licht komen, wordt 
hier gekeken naar zowel een praktisch als een meer principieel terrein waar in 
de dagelijkse praktijk spanningen eigenlijk onvermijdelijk en haast onover-
brugbaar lijken te zijn, juist op basis van de bovengenoemde verschillen.  
 De eerste illustratie betreft de aansturing en verantwoording van de con-
crete werkzaamheden van de justitiepastor. Een inhoudelijke inmenging door 
de overheid met de werkzaamheden van de justitiepastor kan niet op basis van 
de gemaakte afspraken tussen kerk en staat. De overheid faciliteert in beginsel 
immers alleen, en waakt erover dat het werk van de geestelijk verzorging geen 
belemmering is voor de veilige en ordentelijke tenuitvoerlegging van de de-
tentie. Dit faciliteren door de overheid impliceert ook financieren. Het is vol-
komen gerechtvaardigd dat financiering uit publieke middelen verantwoording 
vraagt over de besteding van gelden. Vanuit deze gerechtvaardigde verant-
woording ligt het voor de hand dat er gezocht is naar manieren om inzichte-
lijk te maken waar de gelden in het geval van de geestelijke verzorging nu aan 
besteed worden. Met andere woorden: er is via een dienstenspecificatie, waar-
in de te leveren diensten zijn benoemd en iedere dienst gekwantificeerd is in 
eraan te besteden tijd, getracht om inzichtelijk te krijgen wat de geestelijke 
verzorging aan ‘producten’ levert.522 Deze dienstenspecificatie is in overleg 
tussen de betrokken partijen, overheid en zendende instanties tot stand geko-
men en bevat uiteindelijk zeven gespecificeerde diensten, waarvan verwacht 
mag worden dat de geestelijk verzorgers van de verschillende denominaties 
deze diensten aanbieden aan de gedetineerden. De zeven diensten zijn gefor-
muleerd als intramurale zorg jegens gedetineerden en met een nadruk op com-
fort-gerichtheid, dat wil zeggen gericht op steun en troost.523 Ze zijn echter 
het (compromis)resultaat van een onderhandelingsproces, waarbij door over-

                                                             
522 “ontwikkelingen maken het noodzakelijk om de prestaties helder en expliciet te kunnen 
formuleren, de effectiviteit van de taakuitvoering aan te tonen en te komen tot een efficiën-
te(re) bedrijfsvoering. Daarmee kan de dienst zich beter profileren ten opzichte van de 
(inrichtings)directies en sterker staan in situaties van bezuinigingen. ”Dienstenspecificatie 
Dienst Geestelijke Verzorging, Den Haag: DJI, 2006, p. 3-4.  
523 “Pastorale zorg speelt zich idealiter af in het spanningsveld tussen empowerment en 
comfort. Enerzijds is er de verontrustende rol die religie speelt: de kritische rol, waardoor 
mensen op zoek gaan naar, verlangen naar en hopen op een ‘wereld omgekeerd’. Ander-
zijds is er in pastorale zorg ook ruimte voor de pool van comfort: de steun en de troost van 
de belofte en de hoop. Het is de verantwoordelijkheid van de pastor dat pastorale zorg zich 
bevindt in de spanning tussen comfort en empowerment.” J. Bruinsma-de Beer, Pastor in 
perspectief. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de competentie van de pastor, Gorinchem: 
Narratio, 2006, p. 166. 
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heid en de diverse zendende instanties water in de wijn is gedaan, en ook door 
de diverse zendende instanties onderling. Geen van de betrokken partijen 
heeft dus uiteindelijk helemaal gekregen wat men graag zou willen. Zo kan de 
ene zendende instantie aangesproken worden op het aanbieden van bezinnen-
de bijeenkomsten die men tot nu toe niet aanbood, en moet een andere zen-
dende instantie afzien van activiteiten (bijvoorbeeld nazorg, dus zorg na deten-
tie) die men eerder wel deed. Een dergelijk verantwoordings- en aansturings-
instrument laat dus als bijeffect weinig ruimte om daarnaast nog activiteiten te 
ondernemen, die men als denominatie noodzakelijk acht vanuit de eigen iden-
titeit en opvatting over geestelijke verzorging. Het instrument gaat een eigen 
leven leiden en neigt er toe een ‘harnas’ te worden. In feite leidt de gerecht-
vaardigde noodzaak van verantwoording afleggen over de besteding van over-
heidsgelden daarmee indirect tot een (mee)bepalen van wat aan werk geleverd 
moet worden: het gaat in de dienstenspecificatie immers om kwaliteit en 
kwantiteit van te leveren diensten. Dit wringt, want de dienstenspecificatie 
raakt daarmee natuurlijk aan de identiteit en inhoud van wat de zendende 
instanties voor en in hun werk belangrijk vinden. Dit is echter niet onover-
komelijk, want het leidt uiteindelijk tot nieuwe gesprekken en discussies over 
welke activiteiten waar, hoe en door wie kunnen worden vervuld. De dien-
stenspecificatie getuigt ook van dit besef en laat expliciet deze mogelijkheid 
open:  

“Alle overige tijdens de interviews genoemde ‘diensten’ zijn ofwel onder 
die zeven ‘diensten’ gebracht, ofwel kunnen (nog) niet worden uitgevoerd. 
In de toekomst kan dit overigens veranderen.”524      
 

Het tweede voorbeeld is van meer principiële aard, namelijk de vreemdelin-
genbewaring. Hier worden de verschillen ten principale expliciet helder.525  
 De vreemdelingenbewaring is als maatregel gericht op het uitzetten van 
vreemdelingen en is bedoeld om te voorkomen dat vreemdelingen zich aan de 
uitzetting onttrekken. In de praktijk blijkt de vreemdelingenbewaring een 
politiek beladen dossier, terwijl het ook voor het justitiepastoraat problemati-
sche aspecten blijkt te bevatten. De reden is dat er door de overheid een juri-
disch onderscheid gemaakt wordt tussen burgers en vreemdelingen dat in het 
geval van vreemdelingenbewaring verstrekkende gevolgen heeft, die vanuit en 
                                                             
524 Dienstenspecificatie Dienst Geestelijke Verzorging, Den Haag: DJI, 2006, p. 6. 
525 Er verschenen in drie jaar tijd twee nota’s over de situatie in de vreemdelingenbewaring: 
Projectplan ‘Meer perspectief in de vreemdelingenbewaring’, RK en Protestants justitiepastoraat, 
Den Haag, 2006. ‘De vreemdeling in ons midden’, Nota RK en Protestants justitiepastoraat, 
Den Haag, 2009) Alleen al dit feit geeft aan dat deze praktijk door de denominatieve hoof-
den en de geestelijk verzorgers als ‘zorgwekkend’ werd beleefd en gezien. Dat het terrein 
spanning gaf blijkt ook uit het Grondslagdocument (Cfr. Handboek Justitiepastoraat, p. 544).  
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door de andere doeloriëntatie voor de justitiepastor problematisch (kunnen) 
zijn. Het juridische onderscheid tussen burger en vreemdeling dat door de 
overheid wordt gehanteerd, is namelijk niet het (enige of belangrijkste) onder-
scheid dat geldt of is te maken vanuit de optiek van de sociale kerkelijke leer. 
Bovendien staat dit juridische onderscheid niet op zichzelf. In combinatie met 
het ingrijpende karakter van de bewaring (vrijheidsbeneming en -beperking in 
bijvoorbeeld sociaal leven met eventuele partners en kinderen) en de omstan-
digheden waaronder de bewaring feitelijk wordt opgelegd, worden op basis 
van deze sociale leer en op basis van rechtsstatelijke beginselen ook twijfel en 
kritiek geuit of in het geval van de vreemdelingenbewaring wel sprake is van 
een proportionele, adequate en ultieme inzet van het middel. Met andere 
woorden, er worden vragen gesteld bij de legitimiteit. Hier gaat het dus om 
een verschil van visie op te voeren beleid. Het onderwerp heeft dus een actue-
le politieke geladenheid, maar het betreft een fundamenteel en politiek me-
ningsverschil dat in een democratische rechtsstaat ook mag bestaan en waar-
over in die rechtsstaat gedebatteerd moet worden.  
 De geladenheid van het dossier vreemdelingenbewaring werd goed zicht-
baar en concreet door de ‘casus-Loman’. Justitiepastor Loman meldt op 5 
oktober 2006 op de radio in een actualiteitenprogramma dat hij vanwege ge-
wetensnood vertrekt bij het uitzetcentrum Zeist. Loman zegt in een spagaat te 
verkeren vanwege zijn taak als pastor enerzijds en zijn taak als ambtenaar an-
derzijds, en daardoor een gewetensconflict te ervaren. De spagaat die hij er-
vaart bestaat eruit dat hij als ambtenaar moet zwijgen over een situatie die hij 
als pastor niet langer kan verantwoorden.526 Een woordvoerder van het minis-
terie reageert hierop door niet in te gaan op het gewetensconflict en de indivi-
duele overwegingen van Loman, maar wel het belang van de functie van gees-
telijk verzorgers in de vreemdelingenbewaring te benoemen en te wijzen op 
haar adviesfunctie. Opmerkelijk is dat diezelfde ochtend de hoofdaalmoezenier 
al via de media reageert op Lomans uitspraak en laat weten dat het verhaal van 
Loman niet klopt.527 Later blijkt overigens dat juist de uitlatingen van de 
hoofdaalmoezenier feitelijk onjuist zijn.528 Het incident eindigt met een sisser, 
maar krijgt in 2010 met het verschijnen van het onderzoeksrapport Humaniteit 
in vreemdelingenbewaring. Ervaringen van het r.-k. justitiepastoraat van de bisschop-
pelijke commissie Justitia et Pax een vervolg. Het rapport verschijnt op een 
moment dat het politiek-maatschappelijke klimaat rond de vreemdelingenbe-
                                                             
526  <http://www.rkk.nl/actualiteit/2006/detail_objectID583929_FJaar2006.html> (ge-
raadpleegd op 30-10-2012) 
527 <http://www.rkk.nl/actualiteit/2006/detail_objectID583951_FJaar2006.html> (ge-
raadpleegd 30-10-2012) 
528 <http://www.rkk.nl/actualiteit/2006/detail_objectID583987_FJaar2006.html> (ge-
raadpleegd op 30-10-2012) 

http://www.rkk.nl/actualiteit/2006/detail_objectID583929_FJaar2006.html
http://www.rkk.nl/actualiteit/2006/detail_objectID583951_FJaar2006.html
http://www.rkk.nl/actualiteit/2006/detail_objectID583987_FJaar2006.html
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waring gespannen is te noemen529, maar bevestigt in wezen de kritiek van 
Loman. Het rapport herhaalt Lomans kritiek en is eveneens kritisch over de 
toepassing van en de omstandigheden in de vreemdelingenbewaring, waar 
vaak onschuldige mensen in een slechter regime en met minder faciliteiten 
worden geplaatst dan tijdens regulier strafrechtelijke detentie. Het rapport 
wijkt in zijn kritiek niet af van andere externe rapporten over de Nederlandse 
vreemdelingenbewaring530, maar is bijzonder, juist omdat bij de uitvoering 
betrokken ambtenaren, namelijk r.-k. justitiepastores, in het rapport met kri-
tiek naar buiten treden. De justitiepastores laten zich als pastores kritisch uit 
over de vreemdelingenbewaring via een gremium van hun zendende instantie, 
en leveren deze kritiek op basis van en conform de inhoudelijke opdracht van 
hun zendende instantie. Ze doen dit ook via een weg die in een democrati-
sche rechtsstaat gebruikelijk is. Het rapport leidt echter wel tot discussie omdat 
de justitiepastores met hun stellingname het loyaal en plichtsgetrouw uitvoeren 
van hun taak als ambtenaar lijken te verzaken en in het licht van de ministeri-
ele verantwoordelijkheid de minister en zijn beleid lijken aan te vallen. Dit is 
echter slechts bij oppervlakkige benadering het geval. Want hoewel het hier 
aanvankelijk dus enkel lijkt te gaan om kritiek op concrete uitvoering van een 
overheidsmaatregel, is het verschil van mening over de vreemdelingenbewa-
ring uiteindelijk te herleiden tot de hierboven vermelde principiële verschillen 
in jurisdictie van kerk en staat. Ook gezien het feit dat de justitiepastores ge-
anonimiseerd en als groep via een gremium van hun zendende instantie en 
conform de inhoudelijke opdracht van hun zendende instantie spraken, niet in 
staking gingen of hun werk weigerden en hun mening via twee nota’s eerder 
al intern hadden laten weten, stelt zich de vraag of de kritiek betreffende hun 
ambtenaarlijke loyaliteit terecht is. De discussie werd voornamelijk gevoerd 
vanuit de optiek van ‘ambtenaarlijke loyaliteit’, maar deze ééndimensionale 
benadering doet geen recht aan de door de overheid zelf gekozen bijzondere 
positie van de justitiepastores en evenmin aan de duale, paritaire aansturing die 

                                                             
529 A. van Kalmthout, ‘Illegalen’ in detentie: minimale rechten of minimale beperkingen?’, 
in: A. van Kalmthout, T. Kooijmans & H. Moors (Red.), Mensbeeld, beeldvorming en 
mensenrechten, Nijmegen: WLP, 2010, p. 147-172, hier p. 152-155. 
530 Zie de verschillende rapporten op <www.Amnesty.nl> met als zoekterm 
‘vreemdelingenbewaring’ en de CPT-rapportages over Nederland op dit vlak. Verder ook 
A. Brenninkmeijer, ‘Verdwijnende mensenrechten in Nederland’, in: NTM/NJCM-
Bulletin, 2010, p. 277-285, Nationale Ombudsman, Vreemdelingenbewaring: strafregime of 
maatregel om uit te zetten. Over respect voor mensenrechten bij vreemdelingenbewaring, Den Haag, 
2012/105. Het probleem speelt ook buiten de detentierealiteit. Zie: Recht op menswaardig 
bestaan, Advies over opvang en bijstand voor niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen en rechtmatig 
verblijvende vreemdelingen zonder recht op voorzieningen, Adviescommissie Vreemdelingenzaken, 
Den Haag: 2012. 

http://www.amnesty.nl/
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daar bij hoort. Want bij een reductie van de discussie tot het ambtenaarlijke 
aspect worden feitelijk de eigen identiteit en verantwoordelijkheid van de 
zendende instantie en haar pastores genegeerd of zelfs ontkend, en worden de 
justitiepastores haast opgeroepen hun zendende instantie als opdrachtgever te 
verloochenen. Een dergelijke benadering staat echter volkomen haaks op de 
overeengekomen samenwerking en aansturing, die gebaseerd is op de schei-
ding tussen kerk en staat. Het lijkt daarom verstandiger dat beide opdrachtge-
vers, zowel staat als kerk, zich realiseren dat er – zoals in elke samenwerking – 
momenten en situaties zijn waarin geldt: ‘We agree to disagree.’   
 
5.3 Zorg en integriteit: centrale ‘verbindingswoorden’ 
 
Hoewel de dubbele binding aan twee heren niet de enige oorzaak of verkla-
ring is voor eventuele frictiepunten ten aanzien van menselijke waardigheid en 
humaniteit tijdens detentie, bepaalt deze werkelijkheid in hoge mate de uit-
zonderlijke positie van de justitiepastor. De twee afzonderlijke verantwoor-
dingsrelaties en hun verschillende doeloriëntaties lijken zo fundamenteel ver-
schillend van elkaar dat ze een onvermijdelijk punt van frictie blijven. In een 
democratische rechtsstaat die een scheiding van kerk en staat kent en erkent, 
hoeft dit echter niet te verbazen en ook niet onoverkomelijk te zijn zolang 
men ieders eigen verantwoordelijkheid erkent. Toch is op grond van de voor-
gaande hoofdstukken niet alleen te wijzen op verschillen, maar zijn er ook 
centrale ‘verbindingswoorden’ te destilleren die deze dubbele binding en de 
verschillende doeloriëntaties in zekere zin overstijgen, doordat ze in beide 
verantwoordingsrelaties van centraal belang zijn en bovendien verder inzicht 
en uitzicht kunnen bieden met het oog op de positie van de justitiepastor. Dat 
zijn achtereenvolgens de begrippen zorg (5.3.1) en integriteit (5.3.2).  
 
5.3.1 Zorg: plicht, ethiek en pastoraat  
 
In de roman Die Wand van de Oostenrijkse schrijfster Marlen Haushofer 
wordt een vrouw op onverklaarbare wijze en om duistere redenen afgesloten 
van de rest van de wereld.531 In een Alpendal is ze plotseling door een on-
zichtbare en ondoordringbare wand gescheiden van de rest van de wereld waar 
alle leven gedood lijkt. Nadat al haar pogingen om de muur te overwinnen 
vergeefs zijn gebleken en de hoop op ander menselijk +leven vervlogen lijkt, 
put de vrouw al haar kracht en levensmoed uit het zorgen voor de dieren in 
en om haar huis. De zorg voor en om deze dieren geeft in deze situatie van 
totaal isolement zin en betekenis aan haar leven. De roman geeft daarmee op 

                                                             
531 M. Haushofer, Die Wand, München: DTV, 1992, 5. Auflage. 
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een mooie wijze weer hoe belangrijk zorgen is in de zin- en betekenisgeving 
van mensen (en organisaties). Zorg(en) is ook een begrip dat zich als verbin-
dingswoord aandient uit de voorgaande hoofdstukken.  
 
Zorgplicht 
We hebben gezien dat de justitiepastor op grond van de zorgplicht van de 
overheid voor gedetineerden zijn werk kan doen in de justitiële setting. Op 
deze manier komt de overheid tegemoet aan het recht van de gedetineerden 
hun godsdienst of levensbeschouwing te beleven en te belijden in de hen be-
perkende detentiecontext, die de gedetineerden van de kant van de overheid 
dwingend is opgelegd. Detentie als vrijheidsbeneming in opdracht en onder 
verantwoordelijkheid van de overheid betekent immers dat de gedetineerde 
grotendeels afhankelijk wordt van de overheid. Naast de organisatorische zorg 
voor detentie, die gericht is op de doelmatigheid, effectiviteit en beheersbaar-
heid van met name de inzet van mensen en middelen, laadt de overheid met 
het detineren van mensen ook de plicht op zich te zorgen voor die gedeti-
neerden. Zij erkent die plicht ook532, zoals we gezien hebben in Hoofdstuk 2 
waar al verwezen werd naar de Memorie van Toelichting bij de PBW en 
waarin expliciet gesteld wordt: “De vrijheidsbeneming legt de overheid ook 
verplichtingen op.”533 Die zorgplicht van de overheid vloeit verder ook voort 
uit het beginsel van minimale beperkingen en de verplichtingen voortkomend 
uit het EVRM en de jurisprudentie van het EHRM, waarvan in Hoofdstuk 4 
melding is gemaakt. Zorg in en tijdens de detentie betekent dus dat de over-
heid aandacht heeft voor de zorg van gedetineerden, daarvoor verantwoorde-
lijkheid neemt en zorghandelingen verricht jegens de mensen die ze detineert. 
 Van een zorgplicht is ook sprake bij de r.-k. kerk. Haar zorgplicht vloeit 
eveneens voort uit het recht van de gedetineerde op het beleven en belijden 
van zijn levensovertuiging, maar vooral natuurlijk ook uit haar kerkelijk zelf-
verstaan. In Hoofdstuk 2 is dat omschreven met de begrippen ‘traderings-’ en 
‘signaleringsgemeenschap’, die als opdracht heeft zowel de boodschap van God 
door te geven als actuele menselijke noden aan te pakken om zo God en mens 
te eren en te heiligen. 
 De zorgplicht van zowel overheid als r.-k. kerk leidt dus tot een zorgrelatie 
tussen kerk/overheid enerzijds en gedetineerde anderzijds. Het is vanuit deze 
plicht tot zorg en de relatie die daarmee tussen de gedetineerde en de 

                                                             
532 Cfr. H. Manschot & H. van Dartel, ‘Inleiding. Wegwijzers voor het spreken over zorg’, 
in: H. Manschot & H. van Dartel (red.), In gesprek over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek 
in de praktijk, Amsterdam: Boom, 2009, 4e dr., p. 7-36, p. 13. 
533 Zie hoofdstuk 2.3. 
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kerk/overheid ontstaat van nut en belang nader in te gaan op het begrip 
‘zorg(relatie)’ en te kijken wat dit begrip voor de justitiële setting betekent.  
 
Zorg 
De Amerikaanse politicologe Tronto, die zorg op de maatschappelijk-politieke 
agenda heeft gezet, omschrijft zorg als  

“a species activity that includes everything that we do to maintain, contin-
ue, and repair our 'world' so that we can live in it as well as possible.”534  

Deze definitie is weliswaar erg breed, maar maakt meteen duidelijk dat zorg als 
zodanig een breed, complex begrip is. Tronto maakt een verhelderend onder-
scheid tussen verschillende momenten van zorgen: a- caring about (aandacht 
hebben voor), b- taking care of (verantwoordelijkheid hebben of nemen voor), 
c- care-giving (zorgverlenen of te wel handelen) en d- care-receiving (zorgont-
vangst, de reactie van de zorgontvanger op de zorg).535 Relevant voor de de-
tentiecontext is verder het onderscheid dat zij maakt tussen zorgen en be-
schermen. Zorgen en beschermen onderscheiden zich van elkaar omdat ze een 
ander vertrekpunt hebben: zorgen is een handeling die voortvloeit uit het zien 
van de behoeften van de ander, terwijl beschermen voortvloeit uit het veron-
derstelde of gevreesde gevaar dat er voor de ander dreigt, of het gevaar dat de 
ander is voor zichzelf of voor zijn omgeving. Verder veronderstelt zorgen een 
zekere continuïteit in de relatie, die bij beschermen niet altijd nodig is.536 
Zoekend naar de verschillende aspecten die het begrip zorg zijn inhoud en 
betekenis geeft, ontrafelt de filosoof Vorstenbosch537 het begrip en concludeert 
dat zorg:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- een betrokkenheid uitdrukt op de realiteit en/of de omgeving; 
- altijd gerelateerd is aan behoeftigheid en/of kwetsbaarheid;  
- pas betekenis krijgt in een context en dus context-gebonden is; 
- uit vele, concrete, afzonderlijke handelingen kan bestaan538  
- aandacht vergt, dat wil zeggen dat waarneming, kennis en handelen samen-
gaan;  
- gerelateerd is aan waardering (iets of iemand waarderen leidt tot zorgen); 
- een dynamisch en open proces is dat niet vastgelegd en afhankelijk is van een 
resultaat en waarin zowel handeling als houding van belang is. 

                                                             
534 J. Tronto, Moral boundaries. A Political Argument for an Ethic of Care, New York/London: 
Routledge, 1993, p. 103. 
535 J. Tronto, o.c., p. 106-107. 
536 J. Tronto, o.c., p. 105. 
537  J. Vorstenbosch, Zorg. Een filosofische analyse, Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds, 2005. 
538 Vorstenbosch noemt dit een zogenaamd tweede-ordebegrip. O.c.., p. 76 
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Zorg is daarmee in essentie een begrip dat een relatie veronderstelt en dat pas 
betekenis krijgt in en door de context en door de relatie tussen de zorgbetrok-
kenen, namelijk de zorggever en zorgontvanger.  
 
Zorgethiek 
Over de zorgrelatie is vooral nagedacht binnen de nog jonge discipline van de 
zorgethiek, die haar oorsprong in de feministische beweging heeft.539 Ze vindt 
haar basis in de erkenning van ieders kwetsbaarheid en in de ervaring van 
gekwetstheid, behoeftigheid en wederzijdse afhankelijkheid. De zorgethiek 
kijkt daarbij vooral naar de morele dilemma’s in die relationele afhankelijk-
heid, niet naar de regels of protocollen.540  
 Kernwaarden in een zorgrelatie zijn menselijke waardigheid en medemen-
selijkheid. Zorg moet gericht zijn op  

“het behoeden van de waardigheid van (...) mensen en dient te bevorderen 
dat zij het besef en gevoel hebben dat ze er toe doen en beminnenswaard 
zijn.”541 

 De grote uitdaging in een zorgrelatie is erin gelegen de ongelijkheid en 
evenwaardigheid in de relatie in evenwicht te houden.542 Zorgen is geen neu-
trale relatie waarin alleen iets wordt gedaan, maar in die relatie wordt ook iets 
beleefd, zowel door de verzorgde als door de zorgverlener. Zorgen is daarom 
in feite altijd meer dan een activiteit sec. Het is tevens een zogenaamde ‘Aus-
druckshandlung’, oftewel een ‘uitdrukkingshandeling’.543 Een dergelijke ‘Aus-

                                                             
539 Zorgen is een activiteit die veelal onbetaald en ondergewaardeerd werd/wordt en vooral 
door vrouwen wordt gedaan. Cfr. J. Tronto, Moral Boundaries. A Political Argument for an 
Ethic of Care, New York/London: Routledge, 1993; A. van Heijst, ‘Zorgethiek, een theo-
retisch overzicht’, p. 7-18, en I. Gremmen, ‘Verzorgend werk en zorgethiek. Het belang 
van de feministische invalshoek’, p. 103-122, beide in: Filosofie & praktijk. (Thema: Ethiek 
van de Zorg), jrg. 29/1 (2008), Budel: Damon. 
540 M. Verkerk, ‘Een ethiek van kwetsbaarheid. Over de verzwegen premisse’, in: M. 
Verkerk (red.), Denken over zorg. Concepten en praktijken, Utrecht: Elsevier, 1997, p. 87-102, 
hier p. 94-96; M. Schermer, ‘Inleiding’, in: Filosofie & praktijk. (Thema: Ethiek van de 
Zorg), jrg. 29/1 (2008), Budel: Damon, p. 3-6, hier p. 3. 
541 A. van Heijst, Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit, Kampen: Klement, 
2006/2e druk, p. 14. 
542 Cfr. K. Gardiner, ‘Waarom zou het iemands zorg zijn?’, in: Filosofie & praktijk. (Thema: 
Ethiek van de Zorg), jrg. 29/1 (2008), Budel: Damon, p. 19-30 en M. van den Hoven, 
‘Grenzeloze zorg? Over Florence Nightingale en redelijke eisen van moraal vanuit 
zorgethisch perspectief’, in: Filosofie & praktijk. (Thema: Ethiek van de Zorg), jrg. 29/1 
(2008), Budel: Damon, p. 31-38. 
543 Ginters onderscheidt tussen ‘Wirkhandlungen’, dat wil zeggen handelingen waarbij het 
gaat om het resultaat, en ‘Ausdruckhandlungen’, handelingen die waardevol op zichzelf zijn, 
ofwel doel in zichzelf zijn. Verder maakt Ginters een onderscheidt tussen tekenhandelingen 
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druckshandlung’ hoeft helemaal geen extern doel te hebben, maar is doel in 
zich. De betekenis van een dergelijke handeling ligt niet in haar uitwerking, 
maar in wat ze manifesteert of uitdrukt aan erin besloten waarde. De vraag 
naar het nut is bij een dergelijke handeling overbodig en zelfs onzinnig, omdat 
de waarde van een dergelijke handeling namelijk niet ligt in haar functionali-
teit, maar juist in de waarde die in de handeling tot uitdrukking wordt ge-
bracht. Wat in de zorghandeling tot uiting wordt gebracht hoeft overigens niet 
altijd een positieve waarde te zijn, want in een zorghandeling kan bijvoorbeeld 
ook weerzin uitgedrukt worden. Een zorghandeling kan immers voortkomen 
uit slechts de plicht tot die zorg, maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee 
ook sprake is van een zorghouding, want een zorgplicht is een morele en/of 
juridische handelingsplicht, terwijl een zorghouding kennis, vaardigheden en 
betrokkenheid vergt.544 Waar een van de laatste componenten ontbreekt, is 
sprake van verschraling van het begrip zorg. Een zorghandeling voortkomend 
uit een zorgplicht hoeft immers nog niet haar basis te vinden in betrokken-
heid, aandacht en waardering voor de zorgontvanger. Een zorghandeling en -
houding zonder deze componenten is echter wel een aantasting van wat zorg 
in wezen inhoudt. Het is daarom eigenlijk ook niet vreemd dat de justitiële 
terminologie spreekt over een ‘huis van bewaring’ en vreemdelingenbewaring, 
want hoewel er sprake is van een juridische zorg- en handelingsplicht jegens 
de gedetineerde hoeft die niet gebaseerd te zijn op betrokkenheid op en waar-
dering voor de gedetineerde.545 Maar waar de aandacht, waardering voor en 
betrokkenheid op de concrete en unieke zorgontvanger in de zorghandeling 
geen plek hebben, dreigt de zorg een strategisch doel-middelenproces te wor-
den, en gaat de menselijke maat verloren, waardoor de zorgontvanger juist 
ontmenselijkt wordt. Met andere woorden, dergelijke zorg voegt leed toe, in 
plaats van dat ze leed (detentieschade) vermindert. Daarom geldt ook voor de 
detentiecontext:  

                                                             
en uitdrukkingshandelingen: tekenhandelingen vallen samen met, staan in plaats van, terwijl 
uitdrukkingshandelingen iets tot uiting brengen niet door ermee samen te vallen, maar door 
er naar te verwijzen. R. Ginters, Die Ausdruckshandlung. Eine Untersuchung ihrer sittlichen 
Bedeutsamkeit, Düsseldorf: Patmos, 1976. 
544 Cfr. E. Tjong Tjin Tai, ‘Zorg in de knel: de gezinsvoogd in de zaak Savanna’, in: 
Filosofie & praktijk. (Thema: Ethiek van de Zorg), jrg. 29/1 (2008), Budel: Damon, p. 43-
53).  
545 Met het programma Motiverende bejegening heeft DJI wel een kwaliteitsimpuls gegegeven 
aan bejegening en zorgplicht, maar tegelijk is de achterliggende argumentatie voor dit 
programma niet primair betrokkenheid, respect of aandacht voor de gedetineerde als 
zodanig, maar de gedetineerde stimuleren en motiveren zijn verantwoordelijkheid te 
nemen jegens de samenleving. Uiteindelijk doel van het programma is een bijdrage te 
leveren aan de terugdringing van recidive. 
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“Onmenselijk is de omgang tussen mensen zo inrichten dat iemands 
uniekheid de nek wordt omgedraaid en mensen gelijkschakelend worden 
behandeld als waren ze om het even wie. (…) De gelijkschakelende verza-
kelijking wordt (...) aangedreven door een verlangen om greep te houden 
(uitbannen van het onvoorspelbare en de erbij horende frustratie) en ver-
schillen weg te maken. Het effect is inhumaan.”546  

Terwijl  
“[M]enswaardig is: ruimte maken voor uniekheid, plus de ander mee stu-
ring geven (...) en een zorgzaamheid bieden die erin bestaat er voor de an-
der te zijn en deze niet te verlaten in diens afhankelijkheid, lijden en uit-
zichtloosheid.”547  

Zorgen is dus principieel een morele onderneming, die weliswaar economi-
sche kanten heeft, maar in de kern alleen te begrijpen is vanuit ethische over-
wegingen, want zorg verlenen is vanuit winst-verlies denken een onrendabele 
onderneming. Waar wordt gezorgd, worden bepaalde waarden hoog gehou-
den. Dat geldt ook voor een justitiële inrichting, want zelfs als er niet gezorgd 
maar ‘bewaard’ wordt, vertegenwoordigt een justitiële inrichting waarden 
zoals rechtvaardigheid en veiligheid.  
 Een zorgrelatie wordt gekenmerkt door een bepaalde ongelijkheid tussen 
zorggever en zorgontvanger, maar gebeurt op grond van een basale erkenning 
van een menselijke evenwaardigheid. Die menselijke waardigheid is in een 
zorgrelatie kwetsbaar, want,  

“[J]e bent aangewezen op een aandachtigheid en een achting die niet af-
dwingbaar zijn langs juridische of protocollaire weg, en op een toewijding 
die je vooral geschonken moet worden.”548  

Bovendien, zorg vraagt soms iets wat niet via recht te krijgen is en zorg is 
soms juist gevraagd waar recht tekort schiet.549 Dat relationele aspect in de 
menselijke waardigheid  

“is veeleisend en veroorzaakt een onrustig geweten: je eigen waardigheid 
komt in het gedrang wanneer je mensen hulp onthoudt die je hen had 
kunnen bieden. Een relationeel gedefinieerde waardigheid is kortom een 
tweesnijdend zwaard en brengt een inspanningsverplichting met zich mee, 
individueel en collectief als samenleving.”550  

                                                             
546 Van Heijst, o.c., 2006, p. 118/119. 
547 Van Heijst, o.c., 2006, p. 177. 
548 Van Heijst, o.c., 2006, p. 235/6. 
549 J.A. White & J. Tronto, ‘Political Practice of Care: Needs and Rights’, in: Ratio Juris, 
Vol. 17/4 (2004), p. 425-453) en A. van Heijst, ‘Zorgethiek, een theoretisch overzicht’, in: 
in: Filosofie & praktijk. (Thema: Ethiek van de Zorg), jrg. 29/1 (2008), Budel: Damon, p. 7-
18. 
550 Van Heijst, o.c., 2006, p. 254. 
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De zorgplicht is dus een zorgverantwoordelijkheid die niet losstaat van de 
menselijke waardigheid. Iemand zorg onthouden die die zorg nodig heeft, 
maakt de menselijke waardigheid virtueel, want de menselijke waardigheid 
wordt op dat moment niet erkend en daardoor moeilijk ervaarbaar.  

“Mensen moeten elkaar in hun gemeenschap ook actief waardigheid toe-
dragen, speciaal aan zwakkeren in hun kring.”551  

Professionele zorgverantwoordelijkheid is daarom niet alleen juridisch en pro-
cedureel in te vullen, maar ook moreel, want  

“[Z]eer bepalend voor het opnemen van zorgverantwoordelijkheid is of 
iemand de ander werkelijk ziet als medemens, dan wel als iemand met wie 
die niets te maken heeft of als een minderwaardig wezen.”552  

De zorgethiek sluit daarmee goed aan bij wat de RSJ in haar rapport Goed 
bejegenen schrijft ten aanzien van de beginselen van goede bejegening.  
 Op grond hiervan kan geconstateerd worden dat wanneer de overheid zegt 
de door haar zelf erkende en ook juridisch aan haar opgelegde zorgplicht je-
gens gedetineerden serieus te willen nemen, het niet afdoende is te voorzien in 
detentievoorzieningen die voldoen in materieel en personeel opzicht. Het is 
dan ook zaak continu toe te zien op en te investeren in de kwaliteit van beje-
gening door en in de zorghouding van het personeel. Het daadwerkelijk te-
gemoetkomen aan het juridische (afdwingbare) minimum aan zorg is vanuit de 
zorgplicht en de zorgethiek bezien simpelweg ontoereikend.  
 Niet alleen de noodzaak maar ook de vrucht van een zorgethische benade-
ring in en tijdens detentie komt tot uiting in het onderzoek van de Britse cri-
minologe Liebling.553 Alhoewel de termen zorgethiek of Ausdruckshandlung in 
haar onderzoek niet gebruikt worden, stelt ze dat in een justitiële inrichting 
sprake is van een ‘moral performance’ of te wel een moreel optreden (men zou 
ook kunnen zeggen een morele pres(en)tatie), en wel omdat justitiële inrich-
tingen morele plekken zijn waar relaties en de behandeling van ene partij door 
de andere werkelijk van belang zijn. Net als in de zorgethiek staat de interde-
pendentie, de relatie tussen gedetineerden en personeel, en de prak-
tijk(ervaring) in haar onderzoeksbenadering centraal.554 Het onderzoek heeft 

                                                             
551 Van Heijst, o.c., 2006, p. 255. 
552 Van Heijst, o.c., 2006, p. 311/312. 
553 Prisons and Their Moral Performance. A Study of Values, Quality, and Prison Life, Oxford: 
Oxford University Press, 2005. 
554 Dit blijkt ook uit de door haar gevolgde onderzoeksmethode. Op grond van haar bevin-
dingen kiest Liebling voor een tweeledige sociologisch-empirische onderzoeksmethode, 
waarin ze innovatief op zoek gaat naar de kwaliteit van het gevangenisleven en naar de 
lokalisering van veranderingsenergie. Ze kiest voor wat zij noemt de “appreciative inquiry”, 
die focust op de beste ervaringen en dromen van mensen middels gesprekken en interviews, 
die kwalitatief gericht zijn, en waarbij de geleefde ervaring en het narratieve belangrijk zijn. 
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extra relevantie omdat het Britse detentieklimaat veel overeenkomsten kent 
met de Nederlandse ontwikkelingen in het gevangeniswezen, want ook in de 
Britse situatie zien we dat er enerzijds sprake is van een veiligheidsaccent in de 
strijd tegen criminaliteit en anderzijds dat er nadruk wordt gelegd op manage-
rialism, dat wil zeggen nadruk op efficiëntie, op effectieve output-georiënteerde 
technieken voor het organiseren en verbeteren van publieke diensten, met als 
resultaat veel aandacht voor budgettering, doelstellingen, strategie, marktwer-
king en resultaatmetingen. Effectiviteit en efficiëntie zijn de toverwoorden en 
doelbepalers. Het is wat de criminoloog Garland een ‘culture of control’ noemt:   

“move from penal welfare to risk management, a need for public and polit-
ical credibility, the systematic addressing of a perceived control deficit.”555  

De aandacht voor humaniteit dreigt hiermee naar de achtergrond te verschui-
ven, terwijl de functie van een gevangenis toch helemaal niet zo eenduidig is, 
immers:  

“Prisons communicate meaning not just about crime and punishment but 
also about power, authority, legitimacy, normalcy, morality, personhood, 
and social relations.”  

En  
“part of the function of the prison is ‘the pursuit of values as justice, toler-
ance, humanity and civility’ and that these things should be ‘intrinsic and 
constitutive aspects of its role’ than a diversion from its ‘real’ goals or an 
inhibition on its capacity to be ‘effective’. In other words, the role of the 
prison is a moral and symbolic one.”556  

Het is dan ook van belang  
“how materials are delivered, how staff approach prisoners, how managers 
treat staff, and how life is lived, through talk, encounter, or transaction.”557  

 Uit Lieblings onderzoek blijkt dat een justitiële inrichting een emotioneel 
en moreel klimaat heeft, dat van invloed is op het gedrag en het handelen van 
personeel en gedetineerden, zowel op individueel als op collectief niveau. 
Materiële zaken lijken voor gedetineerden nog het minst te wegen, dit in 
tegenstelling tot relationele aspecten zoals niet gezien worden. Gedetineerden 

                                                             
Het gaat hier dan ook niet primair om theorietoetsing, maar om een individuele verande-
ring door vragen die emotie en ervaring oproepen gebaseerd op verhalen en werkelijke 
herinneringen. Het is daarmee een inductieve methode gericht op verandering. De metho-
de benadert en benadrukt het positieve waardoor ook de respons positiever is. Onder-
zoeken tot dan toe zijn volgens Liebling te zeer probleemgericht en te kwantitatief/gesloten 
geweest. In dergelijk onderzoek gedane negatieve uitingen luchten weliswaar op, maar 
houden uiteindelijk het negatieve toch in stand.  
555 Liebling, o.c., 2005, p. 38. 
556 Liebling, o.c., 2005, p. 43/44. 
557 Liebling, o.c., 2005, p. 50. 
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die eerlijk en respectvol zijn behandeld verlaten de gevangenis mogelijkerwijs 
met gezondere identiteiten dan zij die zich misbruikt of vernederd voelen. Het 
detentieregime blijkt goed uitgevoerd te worden wanneer er sprake is van 
aandacht voor en een houding van respect en zorg. Een dergelijk klimaat blijkt 
van positieve invloed op personeel en gedetineerden. Pres(en)tatie en morali-
teit van een justitiële inrichting moeten daarom bij elkaar worden gebracht, 
evenals detentierecht en zorgethiek. Ook de optiek van de zorgontvanger 
(gedetineerde) moet meegenomen en meegewogen worden, want er is welis-
waar verschil tussen een juridische benadering van humaniteit enerzijds en een 
ethische benadering anderzijds558, maar beide benaderingen blijken elkaar in de 
dagelijkse detentierealiteit nodig te hebben om daadwerkelijk te kunnen spre-
ken van humane detentie. Juist hier ligt de meerwaarde van Lieblings onder-
zoek vergeleken met de strikt juridische benadering van humaniteit in detentie 
zoals we die aantreffen bij bijvoorbeeld Coyle.559  
 
Uiteindelijk gaat het bij de zorgplicht om (het bewaren en bewaken van) de 
menselijke waardigheid in een bijzondere situatie namelijk detentie. Dat bete-
kent dus zorg voor de menselijke waardigheid van de gedetineerde medemens. 
De asymmetrische machtsverhouding tussen personeel en bewoners in de 
detentiesituatie en de kans dat de menselijke waardigheid bewust of onbewust 
juist gerelateerd wordt aan en afhankelijk gemaakt wordt van de (mis)daad – 
en dus als ‘iets dat verdiend moet worden’ door de gedetineerde – is in de 
detentiesituatie natuurlijk sterk aanwezig. Het maakt gedetineerde mensen niet 
alleen erg afhankelijk, maar tevens extra kwetsbaar. Maar wanneer men zich 
realiseert dat de overheid een zorgplicht heeft – die zij zelf ook nationaal en 
internationaal juridisch heeft erkend – en gezien het feit dat een groot gedeelte 
van de gedetineerden psychische en medische zorg nodig heeft560, wordt het 
onvermijdelijk om de kwaliteit van zorg en van bejegening tijdens de detentie 
in de volle breedte en diepte zeer serieus te nemen en daar ook beleidsmatig 
en expliciet de benodigde menskracht en faciliteiten op in te zetten. Het be-
lang en de noodzaak hiervan worden alleen nog maar groter wanneer gewezen 
wordt op de vreemdelingenbewaring, waarvan voor zeer velen geldt dat ze er 

                                                             
558 Ook het onderzoek van M. Post (voetnoot 88) over detentie en culturele diversiteit laat 
zien dat de detentiepraktijk weerbarstiger is dan de wetgeving suggereert. 
559 Cfr. A. Coyle, Humanity in detention. Questions of Definition and Audit, International 
Centre for Prison Studies, London 2003. 
560 Het RSJ-rapport Forensische Zorg tijdens detentie (Den Haag: 2012) stelt dat ongeveer de 
helft van de gedetineerden een persoonlijkheidsstoornis heeft, 40% van de populatie te 
maken heeft met een verslavingsprobleem, 15% een verstandelijke beperking heeft, en 
velen een combinatie van deze problemen. 
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niet verblijven op een strafrechtelijke basis – dus zonder ‘iets verkeerds’ te 
hebben gedaan of zonder daarvan verdacht te worden. Dit ontbreken van een 
strafrechtelijke basis van de vreemdelingenbewaring rechtvaardigt -kijkend 
vanuit de het ultimum remedium beginsel van detentie en de minimale beper-
kingen- dat in deze situatie verhoogde eisen aan de zorgplicht worden gesteld. 
Vreemdelingenbewaring volgt immers op een eenzijdige juridische “sociaal-
ongewenst verklaring” die door de overheid wordt uitgesproken.   
  
Met het bovenstaande is de betekenis qua inhoud en belang van zorg en zorg-
ethiek voor de justitiële setting in het algemeen aangegeven, maar uiteindelijk 
gaat het bij de justitiepastor niet om een zorgethische opdracht in algemene 
zin, maar om een specifieke zorgethische opdracht, namelijk de pastorale 
zorgopdracht. Het is dus ook zaak te kijken naar wat pastorale zorg inhoudt in 
de justitiële context. 
 
Pastorale zorg 
In de detentiesituatie is de context van wezenlijke invloed op de pastorale 
relatie tussen pastor en gedetineerde pastorant. Detentie is niet alleen de con-
text waar de relatie tot stand komt, maar is ook vaak de aanleiding tot de pas-
torale relatie. Detentie als staatstaak speelt zich af in het publieke domein, maar 
de pastorale zorg in de justitiële context bevindt zich niet in een ‘vrije ruimte’, 
want de veilige en ordentelijke uitvoering van de detentie gaan voor561, zoals 
ook in Hoofdstuk 2 is gebleken. Tegelijk hebben we daar geconcludeerd dat 
“de richting en inrichting” van de zorg die de pastor verleent en heeft te ver-
lenen niet een kwestie van alleen maar persoonlijke keuze is, want bij de justi-
tiepastor “zijn zowel de kerkelijke zending als de standaarden van het beroep 
in het geding.”562 Die standaarden worden gesteld door traditie en de twee 
werkgevers, waarbij de inhoudelijke standaarden en het primaat van de twee 
afzonderlijke standaarden liggen bij de zendende instantie en niet bij de over-
heid.563 We hebben immers aan het begin van dit hoofdstuk vastgesteld dat de 
pastorale zorg de primaire taak is van de justitiepastor. Dat is de basis waarop 
en van waaruit hij werkzaam is in de justitiële context. Het rijksambtenaar-
schap is daar de facto en de jure weliswaar aan toegevoegd, maar dat is niet het 
wezen van de oorspronkelijke en inhoudelijke opdracht. Het rijksambtenaar-

                                                             
561 Cfr. ook D. Rollny, Pastoraler Dienst an straffälligen jungen Menschen, Frankfurt/M: P. 
Lang, 1986, p. 249. 
562 Cfr. G. Groener, Ingewijd en toegewijd. Profiel en vorming van de parochiepastor, Zoetermeer: 
Meinema, 2003, p. 229-230. 
563 Cfr. ook T. van Knippenberg, ‘Pastorale doelen: wat beoogt de justitiepastor?’ in: 
Handboek justitiepastoraat, p. 243-263, hier p. 243. 
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schap is slechts de inbedding van het werk terwijl de pastorale zorg de eigen-
lijke werktaak is. 
 Binnen deze context heeft de justitiepastor vanuit het kerkelijk zelfverstaan 
dus als opdracht specifieke zorg te verlenen, namelijk pastorale zorg. Als rich-
tinggevend voor de pastorale zorg van de justitiepastor mag het eerder al aan-
gehaalde competentieprofiel worden gezien, dat een officieel vastgesteld be-
leidsdocument is. Volgens dit competentieprofiel heeft pastorale zorg drie 
onlosmakelijk met elkaar verbonden dimensies namelijk 1- de transcendente 
dimensie (God), 2- de persoonsgerichte (gedetineerde) en 3- sociaal-ethische 
(wereld en medemens). Ze gebeurt “vanuit het geloof in de intrinsieke waar-
digheid van iedere mens die als menselijke persoon beeld van God is en 
blijft.”564 Opmerkelijk lijkt het dat het begrip ‘pastorale zorg’ in het compe-
tentieprofiel dan zonder verdere nadere uitleg verandert in de term ‘zielzorg’, 
alsof beide termen synoniem zijn. Dit is minder opmerkelijk wanneer het 
competentieprofiel verstaan en gelezen wordt in het licht van wat Van Knip-
penberg over pastorale zorg schrijft in hetzelfde Handboek Justitiepastoraat als 
waarin het competentieprofiel is opgenomen:  

“Waar gaat het uiteindelijk om? Het gaat om mensen, om de mens in zijn 
waardigheid. Deze intentie, de mens in zijn waardigheid, klinkt door in de 
oorspronkelijke benaming van de beoefenaar van dit beroep, zielzorger. 
Die benaming zegt dat de ziel het ijkpunt is in deze professie: de gedeti-
neerde, de mens in zijn waardigheid, is een mens met een ziel. (…) Ze (de 
ziel, rve) is datgene wat mensen ten diepste eigen is en in die eigenheid 
zijn mensen verbonden met elkaar en met alles wat leeft. (…) De ziel is het 
beeld van God in de mens. Zij is het principe waardoor mijn naam ver-
bonden is met de Naam, waardoor ‘ik ben’ verbonden is met JHWH. (…) 
In de zielzorg gaat het uiteindelijk niet om de kerk, zelfs niet om het ge-
loof in God, maar om volledig mens-zijn, zoals dat optimaal tot ontwikke-
ling is gekomen in het leven van Jezus.”565  

De menselijke ziel wordt dus direct gerelateerd aan de menselijke waardigheid, 
waardoor in feite ook zielzorg en zorg voor de menselijke waardigheid gerela-
teerd worden. Dit is in overeenstemming met de opdracht de mens als schep-
sel Gods te eren en heiligen, en daarmee God als Schepper. Het citaat brengt 
zo ook tot uiting dat de zorg voor de menselijke waardigheid een opdracht 
voor de pastor is jegens iedere mens, ongeacht of die mens gelovig of katho-
                                                             
564 Handboek, p. 569. 
565 T. van Knippenberg, ‘Pastorale doelen: wat beoogt de justitiepastor?’,  in: Eerbeek, 
J.D.W. & Iersel, A.H.M. van, Handboek justitiepastoraat. Context, theologie en praktijk van het 
protestantse en rooms-katholieke justitiepastoraat, Budel: Damon, 2009, p. 243-263, hier p. 244-
245. Zie ook G. Heitink, Pastorale zorg. Theologie – differentiatie – praktijk, Kampen: Kok, 
2000, 2e dr., p. 14 en p. 27-42. 



TUSSENSTAND 
 

202 

liek is. De zorg om menselijke waardigheid gaat vooraf aan de zorg om de 
eigen gemeenschap, in die zin dat deze zorg zich niet beperkt tot de eigen 
gemeenschap. Deze zorg is ook niet neutraal, maar vertrekt vanuit een visie op 
de mens en wordt vervolgens zichtbaar in functies die met verschillende be-
grippen zijn te kenschetsen. Zo hanteert Groener de bekende Bijbelse drieslag 
dienen-leren-vieren oftewel pastor-profeet-priester en gebruikt Heitink de 
bekende vier-slag van helen, bijstaan, begeleiden en verzoenen.566 Het bete-
kent echter vooral dat de pastorale zorg niet te reduceren is tot wat in de 
volksmond heet ‘de sacristie’, en dus niet te reduceren is tot het clichébeeld 
van bidden en kerkdiensten houden. Pastorale zorg reikt verder.  
 Het is in dit licht niet vreemd dat in hetzelfde competentieprofiel de men-
selijke waardigheid heel nadrukkelijk als uitgangspunt en basis is genomen 
voor de specifieke pastorale doelstellingen.567 Daarmee wordt de menselijke 
waardigheid terecht en conform de katholieke sociale leer erkend als belang-
rijkste basis en doel van de pastorale zorg. Dit lijkt even verderop in hetzelfde 
competentieprofiel in belangrijkheid gerelativeerd te worden, omdat de be-
vordering van humaniteit bij de pastorale taken niet als eerste wordt genoemd, 
maar slechts als tweede element onder de taak diaconie, die vervolgens pas als 
vierde is opgenomen na gemeenschapsopbouw, liturgie en groepswerk.568 Dit 
is echter slechts schijn omdat alle vier de taken als constitutieve dimensies van 
de kerk worden gepresenteerd.569 De aandacht voor menselijke waardigheid 
en de bevordering van humaniteit worden daarmee onder de noemer van de 
diaconie gebracht en omschreven als “een dienst aan gedetineerden en in-
richting.”570 Diaconie wordt gezien en gepresenteerd als onlosmakelijk deel 
van pastorale zorg en is verbonden met de zorg om menselijke waardigheid, 
want diaconie komt voort uit het feit dat men zich laat raken door de nood 
van de medemens, betrokken is op de medemens en zorg om hem heeft, juist 
op momenten dat zijn bestaan en waardigheid in het geding zijn. De diaconie 

                                                             
566 G. Groener, Ingewijd en toegewijd. Profiel en vorming van de parochiepastor, Zoetermeer: 
Meinema, 2003, p.266 e.v. en G. Heitink, Pastorale zorg. Theologie – differentiatie – praktijk, 
Kampen: Kok, 2000, 2e dr., p. 41. 
567 Specifieke doelenstellingen no 1,2,3,4,5,6,7 en terugkerend in 11, 13, 14, 16 en 17, 
Competentieprofiel, p. 572.  
568 Vgl. Competentieprofiel, p. 579-580.  
569 Traditioneel gaat het om de vierslag kerygma (getuigen), koinonia (gemeenschap), leitourgia 
(vieren) en diakonia (dienen). Opmerkelijk is dus het noemen van groepswerk in dit rijtje. 
Op dit punt lijkt het competentieprofiel nadrukkelijk geschreven naar en voor de detentie-
context, waar groepswerk een vast deel van het werk uitmaakt van de geestelijke verzor-
ging, maar getuigen in de betekenis van proselitisme (bekeringsijver) niet is toegestaan.  
570 Competentieprofiel, p. 580. Diaconie is nadrukkelijk gerelateerd aan de zorg om en 
voor een ander.  
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komt vanuit die zorg daadwerkelijk in beweging en gaat tot handelen over.571 
Vanuit deze optiek is actief ingrijpen of inmengen dus niet vreemd: pastorale 
zorg is daarmee ook bemoeizorg, jegens gedetineerden en namens gedetineer-
den.572  
 
Justitiepastoraat: politiek en profetisch  
Pastorale zorg is noch vrij van waarden noch vrij van context.573 De justitiële 
context is daarom van doorslaggevende betekenis voor de pastorale zorg. Die 
betekenis is echter wederzijds, want de pastorale zorg beïnvloedt de justitiële 
context en de justitiële context beïnvloedt de pastorale zorg. De context van 
het justitiepastoraat is een seculier-maatschappelijke context en op basis van 
het in dit hoofdstuk al uitgebreid beschreven verschil in doeloriëntaties is dui-
delijk dat de justitiepastor eigenlijk in een context werkt waarin het tot botsin-
gen kan komen met het systeem, want pastorale zorg komt voort uit, geeft 
uiting aan en is gericht op waarden, normen en overtuigingen die haaks kun-
nen (komen te) staan op detentie en haar realiteit. De justitiële context betreft 
bovendien geen neutrale seculier-maatschappelijke context, maar een politie-
ke. Het detineren van mensen is immers een overheidstaak en een overheids-
beslissing en het politieke (regerings)beleid heeft directe invloed op de justiti-
ele setting en dus minstens indirect op de justitiepastor en zijn werk, terwijl 
ook de justitiepastor en zijn werk van invloed zijn of kunnen zijn op het poli-
tiek-publieke domein. En dit laatste niet alleen indirect vanwege de ‘publieke 
plek’ waar de justitiepastor zijn pastorale zorg uitoefent of direct vanwege de 
adviserende functie die de justitiepastor naar de inrichtingsdirectie heeft, maar 
vooral door de ministeriële verantwoordelijkheid die met het ambtenaarschap 
van de justitiepastor verbonden is. In deze zin is het justitiepastoraat dus ook 

                                                             
571 Zie S. Stoppels, ‘In het begin was diakonie’, p. 11-18 en H. Noordegraaf, ‘Fundamente-
le principes’, p. 254-257, en ‘Zorg’, p. 263-265, in: H. Crijns & W. Elborst, e.a., Barmhar-
tigheid en gerechtigheid. Handboek Diaconiewetenschap, Kampen: Kok, 2005, 2e dr. 
572 A. Schavan, ‘Wider die Einengung auf ‘Wohlfahrt’ und ‘Therapie’. Die Frage nach der 
gesellschaftlichen Bedeutung von Glaube und Kirche’, p. 62-77 en M. Heimbach-Steins, 
‘Einmischung und Anwaltschaft. Die sozial-ethische Verantwortung der Kirche’, p. 78-
104,n  in: M. Heimbach-Steins & V. Eid (Hrsg), Kirche - lebenswichtig. Was Kirche zu geben 
und lernen hat, München: Don Bosco, 1999. H. Veltkamp, ‘Domein, identiteit en passie van 
de geestelijke verzorging’, in: J. Doolaard (Red.), Nieuw Handboek Geestelijke Verzorging, 
Kampen: Kok, 2006, p. 147-159, hier p. 153. 
573 “For the fact is that where pastoral care ignores ethics it is in peril of promoting values 
or dealing in practices which, on reflection, it might find rather undesirable, dubious or 
harmful.” S. Pattison, A Critique of Pastoral Care, London: SCM Press, 1988, p. 33-54; D. 
Brownings Normen en waarden in het pastoraat, De Toorts, Haarlem, 1978, p. 9 en G. Groe-
ner, Toegewijd en ingewijd, 2003, p. 259-262. 



TUSSENSTAND 
 

204 

onvermijdelijkerwijs politiek pastoraat, dat wil zeggen pastoraat in het poli-
tiek-publieke domein en met een politieke dimensie en betekenis.574 Dit 
plaatst het justitiepastoraat in de traditie van het profetendom575: de profeet 
benadert met een kritisch oog en oor de actuele werkelijkheid waarin hij zich 
bevindt en hij doet dat met de vraag of die realiteit beantwoordt aan Gods 
plan van heil. Hij is vanuit dat perspectief waker en bewaker bij de realiteit en 
in die realiteit spreker namens God;576 de ene keer troostend en zegenend, de 
andere keer provocerend en confronterend. Want 

“Pastorale zorg speelt zich idealiter af in het spanningsveld tussen empower-
ment en comfort. Enerzijds is er de verontrustende rol die religie speelt: de 
kritische rol, waardoor mensen op zoek gaan naar, verlangen naar en ho-
pen op een ‘wereld omgekeerd’. Anderzijds is er in pastorale zorg ook 
ruimte voor de pool van comfort: de steun en de troost van de belofte en de 
hoop. Het is de verantwoordelijkheid van de pastor dat pastorale zorg zich 
bevindt in de spanning tussen comfort en empowerment.(…) Pastorale zorg, 
die zich bevindt in de spanning tussen empowerment en comfort, zal aandacht 
hebben voor de situatie waarin de pastorant zich bevindt, evenals voor de 
kritiek die deze situatie kan inhouden op wat in de maatschappij als norm 
wordt gezien. Voor de pastor is hier de taak weggelegd om buiten de pas-
torale context deze kritiek op de maatschappij openbaar te maken en om 
de taboes te onthullen.”577  

De provocatie en confrontatie zijn echter geen op zich staande acties geba-
seerd op een betweterige hooghartigheid, maar komen voort uit een kritische 
betrokkenheid die als stimulans en uitnodiging gericht zijn op activering ter 
verbetering. Het gaat hier om wat Miskotte noemt een houding van “kritische 
solidariteit en solidaire kritiek”578: men zou het liever niet hoeven zeggen, 
maar het moet gezegd worden, want  

                                                             
574 Dit is ook af te leiden uit de plek waar het justitiepastoraat in het Compendium expliciet 
ter sprake komt, namelijk onder het hoofdstuk ‘Politieke gemeenschap’ onder de paragraaf 
‘politieke autoriteit’. Zie ook H. Miskotte,, Pastor en profeet. Over de andere kant van pastoraat, 
Baarn: Ten Have, 1993, p. 73 en p. 103 en S. Pattison, A Critique of Pastoral Care, London: 
SCM Press, 1988, p. 82-105. 
575 In de recente Apostolische Exhortatie Africae Munus, wordt het justitiepastoraat ook 
expliciet een “prophetic mission” genoemd (no. 83).  
576 Miskotte, o.c., p. 33-38. 
577 J. Bruinsma-de Beer, Pastor in perspectief. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de compe-
tentie van de pastor, Gorinchem: Narratio, 2006, p. 166. 
578 Miskotte, o.c., p. 191. Cfr. ook R. Burggraeve, ‘Passie voor barmhartigheid en gerech-
tigheid. Bijbelse en ethische perspectieven over profetisch pastorale zorg en begeleiding’, in: 
A. Dillen & A. Vandenhoeck (red.), De moed om te spreken en te handelen, Profetisch pastoraat, 
Antwerpen: Halewijn, 2009, p. 16-59, hier p. 34-35. 
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“voor pastores is niet de effectiviteit en efficiëntie (…) doorslaggevend, 
maar de vraag of (…) de waardigheid van de mens bewaard blijft. Een ker-
kelijk en vooral pastoraal handelen dat een berustende, systeemstabiliseren-
de functie uitoefent, verraadt het evangelie.”579 

Een dergelijk optreden bevat dus een element dat als moeizaam en eenzaam 
ervaren kan worden door de pastor en als (rustver)storend ervaren kan worden 
door de aangesprokene.580 Kortom, aan de opdracht en positie van de justitie-
pastor is inherent dat die niet alleen spanningen en botsingen kan opleveren, 
maar dat het zelfs verdacht is als die spanningen en botsingen er niet of zelfs 
nooit zijn. Justitiepastoraat is daarmee letterlijk en figuurlijk een spannend 
pastoraat. Wie die spanningen niet ondervindt, aankan en soms zelfs opzoekt, 
moet zich serieus de vraag stellen of hij wel op de juiste werkplek zit of de 
juiste werkhouding bezit.  
 
5.3.2 Integriteit 
 
Uit de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat beide opdrachtge-
vers van de justitiepastor de justitiepastor een opdracht meegeven als het gaat 
om menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie. Door beide op-
drachtgevers wordt van de justitiepastor bij de uitvoering van de opdracht 
verwacht dat de pastor zijn opdracht integer uitvoert. Integriteit is daarmee 
zowel een sleutelwoord voor de overheid als voor de r.-k. kerk, dat mogelijk 
een verbinding tussen beide opdrachtgevers en hun afzonderlijke opdracht tot 
stand kan brengen om mogelijke fricties te voorkomen of te overwinnen.  
 Sinds de toespraak in 1992 van toenmalig minister van Binnenlandse Zaken 
Dales met de inmiddels fameuze uitspraak “Een beetje integer kan niet”581, is 
                                                             
579 D. Nauer, ‘Profetisch-kritisch handelen vanuit het perspectief van de pastorale zorg’, in: 
A. Dillen & A. Vandenhoeck (red.), De moed om te spreken en te handelen, Profetisch pastoraat, 
Antwerpen: Halewijn, 2009, p. 132-172, hier p. 150. 
580 A. Dillen & A. Vandenhoeck, ‘Profetisch handelen: een onmogelijke roeping?’, in: A. 
Dillen & A. Vandenhoeck (red.), De moed om te spreken en te handelen, Profetisch pastoraat, 
Antwerpen: Halewijn, 2009, p. 5-14, hier p. 7-8. Zie ook J. van Ruler-Hamelink, ‘De 
plaats van de pastor in de kerk. Een eenzame weg’, p. 18-24, I. Diepenhorst, ‘De plaats van 
de pastor als overheidsfunctionaris’, p. 25-35, Van Egmond, ‘De identiteit van de pastor. 
De pastor moet zijn plaats weten’, p. 89-98 en P. Rassow,’ Der Gefängnisseelsorger in der 
Sicht der Vollzugsbediensteten. Erfahrungen und Erwartungen’, p. 152-161, alle in: J. 
Spoor (red.), De kerk in de gevangenis, Kok, Kampen: Kok, 1983. 
581 I. Dales, ‘Om de integriteit van het Openbaar Bestuur’ , Apeldoorn, 1992, 5. 
http://www.integriteitoverheid.nl/fileadmin/BIOS/data/Speeches%20en%20presentaties/s
peechministerdalescongresvngjuni1992.pdf (d.d. 27-12-2011). Deze uitspraak is echter 
slechts een deel van een omvangrijkere en belangrijkere context waar het Dales uiteindelijk 
om gaat, namelijk die van de democratische rechtsstaat: “Nederland is een democratische 

 

http://www.integriteitoverheid.nl/fileadmin/BIOS/data/Speeches%20en%20presentaties/speechministerdalescongresvngjuni1992.pdf
http://www.integriteitoverheid.nl/fileadmin/BIOS/data/Speeches%20en%20presentaties/speechministerdalescongresvngjuni1992.pdf
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de integriteitsdiscussie niet meer van de politieke en ambtenaarlijke agenda 
geweest en zijn er ook diverse initiatieven en publicaties aan het onderwerp 
gewijd, zowel intern als extern.582 Niessen, oud-topambtenaar en emeritus 
bijzonder hoogleraar op de Ien Dales leerstoel, vat Dales’ standpunt tien jaar 
later nog eens adequaat samen door te stellen dat het bij de invulling van het 
ambtenaarschap gaat om drie aspecten: 1- democratisch, 2- rechtsstatelijk en 
3- integer, waarbij als verdere richtlijnen de algemene beginselen van behoor-
lijk bestuur gelden, te weten zorgvuldig, objectief en legaal/bevoegd handelen, 
het gelijkheids-, rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel en proportionali-
teit.583  
 Binnen de Nederlandse r.-k. kerk heeft de discussie over integriteit geen 
openbare, structurele en beleidsmatige aandacht gekregen in publicaties. Al-
hoewel ook daar regelmatig integriteitsgerelateerde zaken in het openbaar zijn 
gekomen (vooral met betrekking tot verboden seksuele relaties en financiële 
malversaties), zijn die kwesties meestal als op zichzelf staande incidenten afge-
daan en is de openbare, beleidsmatige discussie betreffende integriteitsvraag-
stukken binnen de r.-k. kerk pas vanaf 2009 op gang gekomen na de hausse 
aan publicaties over het seksueel misbruik door kerkelijk kader binnen r.-k. 
instellingen in binnen- en buitenland.584  

                                                             
rechtsstaat. Dat begrip draagt uitdrukkelijk het element van integriteit in zich. Een overheid 
kan niet én rechtsstaat zijn én niet integer. Een niet-integere overheid kan de rechtsorde 
niet handhaven. De overheid is óf wel óf niet integer. Een beetje integer kan niet. En met 
de integriteit van de overheid valt of staat het bestuur; aantasting van de integriteit van de 
overheid betekent niet minder dan dat de overheid het vertrouwen van de burgers verliest. 
En zónder dat vertrouwen van de burger kan de democratie niet. Dan is er geen democratie 
meer. Dat is een beklemmend beeld.” (p. 4-5) Opvallend is ook het taalgebruik in deze 
speech. Dales heeft het over machtsbederf en normvervaging, tegenover onkreukbaarheid 
en zuiverheid (de ambtseed noemt zij zuiveringseed). Ambtenaren “dienen bij de 
uitoefening van hun taak de daarvoor geldende regels, de wet en ook de beginselen van 
behoorlijk bestuur in acht te nemen; de grondrechten van de burgers te respecteren.” p. 3. 
582 Een overzicht van de diverse initiatieven met het oog op integriteit uit die periode is te 
vinden bij S. Driessen en P. de Graaf,  ‘Elkaar recht in de ogen kijken: integriteitszorg bij 
het Ministerie van Justitie’, in: R.J.M. Jeurissen en B. Musschenga (red.), Integriteit in bedrijf, 
organisatie en openbaar bestuur,  Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2002, p. 143-154. Er is 
inmiddels een officiële website in de lucht betreffende de materie: 
http://www.integriteitoverheid.nl/. Zie ook Gedragsprotocol integriteit, Den Haag: DJI, 2002 
en Gedragscode Dienst Justitiële Inrichtingen, Den Haag: DJI, 2010. Voor een bespreking van 
beide stukken zie R. van Eijk, ‘Pastor en ook nog ambtenaar?’, in: o.c., p. 12-16. 
583 R. Niessen, Ambtenaar in de overheidsorganisatie, Deventer: Kluwer, 2003.  
584 Naast eerder journalistieke relazen (J. Dohmen, Vrome zondaars. Misbruik in de rooms-
katholieke. kerk, Amsterdam: Nieuw Amsterdam, 2010; G. van Westerloo, De pater en het 
meisje, Amsterdam: De Bezige Bij, 2010. H. Langenberg en M. van Laarhoven, In Gods 

 

http://www.integriteitoverheid.nl/
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De filosoof en bedrijfsethicus Karssing heeft in zijn studie Integriteit in de be-
roepspraktijk het begrip integriteit geanalyseerd in relatie tot de beroepsprak-
tijk.585 Extra relevant is zijn studie voor ons onderzoek, omdat Karssings on-
derzoek expliciet aandacht besteedt aan integriteit bij de overheid en dit we-
derom relateert aan integriteit bij traditionele ‘vrije beroepen’, waartoe ook de 
justitiepastor gerekend kan worden. Zijn onderzoek biedt daarmee relevante 
en aanvullende inzichten die van directe waarde zijn voor ons onderzoek.  
 Karssing begint zijn analyse met integriteit te relateren aan het begrip ver-
trouwen. Vertrouwen is wat Karssing noemt een ‘proximus’ van integriteit, dat 
wil zeggen een woord met een betekenis die nauw verwant is aan maar niet 
synoniem met een ander woord. Naast het feit dat er diverse vormen van 
vertrouwen bestaan586, is vertrouwen een relationeel begrip. Vertrouwen be-
tekent dat mensen afhankelijkheidsrelaties aangaan met het risico gekwetst te 
worden, omdat anderen misbruik kunnen maken van het gegeven vertrou-
wen. Dit impliceert dat vertrouwen geen garanties vooraf heeft. Toch is het 
ook niet blind.587 Integriteit verwijst naar betrouwbaarheid, maar is er niet 
identiek aan. Karssing stelt dat integriteit gekenmerkt wordt door 1- standvas-
tigheid, dat wil zeggen tegen de verdrukking in de rug recht houden, 2- die  
moreel verantwoord is en dus ook 3- toetsbaar is. Die standvastigheid komt 
voort uit (geïnternaliseerde) ‘Selbstzwang’ en niet uit (externe, opgelegde) 

                                                             
naam. De affaire Joep Haffmans. Een onthutsend beeld van de katholieke kerk en haar leiders, 
Amsterdam: Carrera, 2011 en T. Geurts, Rolduc. De laatste dagen van een klein-seminarie, 
Amsterdam: Balans, 2011, p. 99-140)  zijn er in meerdere landen officiële 
onderzoeksrapporten verschenen over het misbruik, waaronder in Nederland het rapport 
van de Commissie Deetman (W. Deetman e.a., Seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms 
katholieke kerk. Rapport van de commissie van onderzoek, Den Haag: Van Stockum, 2011). Het 
feit dat (seksuele) integriteit niet in het openbaar op de agenda stond, vindt zijn verklaring 
in het feit dat de ‘vuile was’ niet werd buiten gehangen, aldus de commissie Deetman, en 
dat het aannemelijk is dat de kerk zichzelf ook als ‘slachtoffer’ van niet-integere kerkelijk 
werkers beschouwt. Voor dit laatste zie R. Torfs, ‘Tussen recht en moraal’, in: E. Borgman, 
R. Torfs e.a., Grensoverschrijdingen geduid. Over seksueel misbruik in katholieke instellingen, 
Nijmegen: Valkhof, 2011, p. 34-46. 
585 E. Karssing, Integriteit in de beroepspraktijk, Assen: Van Gorcum, 2006. 
586 Hij noemt a- competentievertrouwen (dat iemand iets kan); b- materieel vertrouwen 
(vertrouwen in hulpmiddelen), c-conditioneel vertrouwen (omstandigheden of externe 
situatie van invloed op vertrouwen zoals de WTC-aanslag invloed had op de internationale 
economie); d- exemplarisch vertrouwen (hoe binnen een organisatie sturing aan gedrag 
wordt gegeven), e- informationeel vertrouwen (ontvangen info om te vertrouwen) en f- 
intentioneel vertrouwen (zoals toewijding en welwillendheid). Karssing 2006, o.c., p. 21. 
587 Toezicht en controle zijn volgens Karssing eerder bronnen van dan een alternatief voor 
vertrouwen. Karssing 2006, o.c, p. 20. 
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‘Fremdzwang’. Hier ligt ook de bron van de nuance tussen integere en fatsoen-
lijke beroepsbeoefenaars: Integere mensen doen hun werk gewetensvol, fat-
soenlijke mensen doen hun werk zoals verwacht wordt. Samenwerking en 
doelen stellen en bereiken in een organisatie vereisen zowel vertrouwen als 
integriteit.   
 Karssing hanteert vervolgens het begrip ‘rolintegriteit’, dat hij overneemt 
van de ethicus Musschenga en waarvan sprake is als iemand sterk gecommit-
teerd is aan de doeleinden en waarden van een bepaalde rol en consistent han-
delt overeenkomstig de waarden, principes en regels die bij die rol horen. Bij 
een rol horen verwachtingen en verantwoordelijkheden waar iemand op aan 
te spreken is. Verantwoordelijkheid omvat in dit verband ook de begrippen 
geloofwaardigheid en zorgvuldigheid. Dergelijke rolverantwoordelijkheden 
hebben een verplichtend karakter en zijn niet vrijblijvend. Een rol kan dan 
ook eisen stellen die we moreel afkeuren. Toch vallen mensen niet met hun 
rol samen (rolafstand), want een rol laat de roleigenaar altijd handelingsruimte 
en laat hem zelfs de vrijheid iets anders te doen (uit zijn rol te vallen).588 Kars-
sing wijst erop dat integriteit koppelen aan rollen de mogelijkheid biedt inte-
griteit te beperken tot concrete werkzaamheden, hetgeen veelal resulteert in 
een mate van standaardisering.589 Maar die koppeling van integriteit aan rollen 
en concrete werkzaamheden heeft ook een belangrijke beperking:  

“Integriteitsvraagstukken doen zich echter vaak voor als spanningsvelden 
tussen verschillende standaarden en verantwoordelijkheden (...) en dan bie-
den standaarden wel kader en richting, maar geen duidelijke antwoorden.”  

De sleutel ligt voor Karssing in verantwoording afleggen, hetgeen neerkomt 
op de bereidheid te antwoorden op gerechtvaardigde vragen. Maar dergelijke   

“[v]erantwoordingsprocessen leiden niet vanzelfsprekend tot morele con-
sensus, noch is dat nodig: het doen en laten van beroepsbeoefenaren dient 
moreel navolgbaar te zijn. De deelnemers aan een verantwoordingsproces 
hoeven niet dezelfde uitgangspunten te delen om gedrag als 
(on)verantwoordelijk te bestempelen.”590  

                                                             
588 Aardema heeft erop gewezen dat mensen, ongeacht de opdrachtgever(s), naast de 
officiële normen 'stille waarden' hebben (stil, want vaak verborgen), waardoor ze zich in 
hun handelen laten leiden. Stille waarden verklaren mede waarom mensen in organisaties  ja 
zeggen en nee doen. “Men kan ook spreken van overtuigingen, principes, dikwijls 
onuitgesproken en impliciet, deels wellicht onbewust. Het gaat om 
werkelijkheidsconstructies van mensen, dingen waar zij vast in geloven, de betekenis en zin 
die zij geven aan de werkelijkheid om hen heen.” Ze vormen volgens Aardema een 
tegenwicht tegen overnormering. H. Aardema, Stille waarden. Een reflectie op overnormering in 
publiek management, Den Haag/Heerlen: BMC/OU, 2005, p. 19. 
589 De dienstenspecificatie van de DGV kan als zodanig gezien en begrepen worden.  
590 Karssing 2006, o.c., p. 38. 
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Karssing pleit er in zijn studie voor dat eventuele spanningen transparant wor-
den gemaakt door rolconflicten kenbaar te maken en aan te geven hoe men 
daar mee omgaat (en juist dit is mede het doel van ons onderzoek). 
 Integriteit kent naast dit geschetste maatschappelijke perspectief een per-
soonlijk perspectief dat heeft te maken met zelfrespect, morele eigenwaarde en 
morele trots. Karssing noemt dit de ‘morele zelfsturing’, die bestaat uit de 
aspecten: 1- identificatie, 2- balans en 3- bescherming: 

“Integere beroepsbeoefenaren identificeren zich met hun rolopvattingen, 
verantwoordelijkheden en handelingen, ze zijn op zoek naar een te recht-
vaardigen balans tussen soms conflicterende rol-verantwoordelijkheden en 
morele overtuigingen en ze beschermen hun morele zelfbeeld door grenzen 
te stellen aan wat men van hen mag verwachten.”591  

Identificatie blijkt uit het feit dat mensen hun morele opvattingen niet zelf 
uitvinden, maar die overgedragen krijgen door en van anderen. Daarnaast 
willen mensen die zich eigengemaakte moraal onderschrijven. Identificeren 
vereist twee stappen: 1- het herkennen en kritisch evalueren van verantwoor-
delijkheden, morele overtuigingen en handelingen en vervolgens zich die 
evaluatie toe-eigenen.592 Het balans vinden gebeurt op basis van 1- consisten-
tie (geen logische tegenspraak tussen rolopvatting, verantwoordelijkheid en 
handelen), 2- coherentie (geheel vormend) en 3- correspondentie (handelen in 
overeenstemming met de rolopvattingen en verantwoordelijkheid waarmee 
men zich identificeert). Het beschermen is van belang omdat een inbreuk op 
de integriteit ervaren wordt als een morele zelfverloochening.  
 Zowel het maatschappelijke als persoonlijke perspectief acht Karssing on-
ontbeerlijk, want zonder maatschappelijk perspectief is men moreel blind, 
zonder persoonlijk perspectief is men een robot. Cruciaal is voor Karssing dat 
het handelen van een beroepsbeoefenaar moreel navolgbaar is, dat wil zeggen  

“dat beroepsbeoefenaren ten overstaan van het forum waarvan zij zich 
rechtvaardigen kunnen laten zien dat hun rolopvattingen, morele overtui-
gingen en handelingen uitdrukking geven aan de waarden en verantwoor-
delijkheden waarop zij aanspreekbaar zijn.”593  

Deze opvatting van Karssing over verantwoording afleggen is voor de positie 
van de justitiepastor van cruciaal belang, omdat dit betekent dat de justitiepas-
tor zich vanuit zijn kerkelijke opdracht moet beroepen, maar zich vervolgens 
ook vanuit zijn ambtenaarlijke opdracht kan en mag beroepen op zijn eigen 
                                                             
591 Karssing 2006, o.c., p. 44-45. 
592 Dit identificeren kan op verschillende manieren tekortschieten: a- lichtzinnig (dan wordt 
er geen waarde gehecht aan het identificeren) b- oppervlakkig (de waarde van identificatie 
wordt dan alleen gezien in en gekoppeld aan het nu) c- conformeren (de roleigenaar past 
zich aan) en d- de theoreticus. Karssing, o.c., p. 55-56. 
593 Karssing 2006, o.c., p. 69. 
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beroepsidentiteit en beroepseer zoals die gegeven is met zijn kerkelijk op-
dracht. Deze verantwoording moet zich natuurlijk wel verhouden tot het 
ambtsgeheim en de zogenaamde ‘vrijplaatsfunctie’. Ook het beroep daarop 
moet de justitiepastor kunnen verantwoorden, want een te snel of ongerecht-
vaardigd beroep hierop ondermijnt de positie en functie van de justitiepastor. 
De justitiepastor legt dan immers verantwoording af en beroept zich daarbij 
niet op een ontoetsbare, persoonlijke opvatting of afweging, maar op zijn 
eigen beroepsidentiteit en beroepsintegriteit, die moreel navolgbaar is zelfs als 
men ze niet deelt en waaraan de justitiepastor gehouden is net zoals een arts 
gehouden is aan zijn beroepseed.  

Kijkend naar de ambtenarij constateert Karssing vooral een bestuursmatige en 
bedrijfsmatige benadering bij de overheid met een nadruk op regels, procedu-
res, afbakening en uitoefening van rechten, plichten en bevoegdheden.594 Hij 
constateert dat veel integriteitsbeleid bij de overheid zich beperkt tot een ne-
gatieve moraal dan wel het voorkomen van machtsmisbruik. Hier gaat het dan 
om zaken als nevenfuncties, geschenken, declaraties, belangenverstrengeling, 
vertrouwelijke informatie en gebruik van overheidsmiddelen. Karssing noemt 
dit “het klassieke weberiaanse model” waarin van ambtenaren wordt verwacht 
dienstbaar en loyaal uit te voeren wat de politiek wenst.595 Een dergelijk mo-
del werkt beperkend en beoogt de beleidsvrijheid van ambtenaren vooral te 
reguleren. Een dergelijke regulering is overigens niet zinloos, want wel dege-
lijk van belang met het oog op de rechtsgelijkheid en de rechtmatigheid van 
handelingen, en dus ter voorkoming van ambtenaarlijke willekeur.596 In de 
opdracht aan ambtenaren is er sprake van een double bind situatie, want  

                                                             
594 M. Michael constateert als nadelen van regels: 1- ze leiden af van het doel en leiden tot 
blikvernauwing, 2- ze leiden tot economische afwegingen en verdoezelen het morele aspect 
van het handelen, 3- ze doen een beroep op gehoorzaamheid en als morele minimumgrens 
verworden ze tot het plafond, 4-  ze roepen weerstand op en 5- ze leiden tot het 
‘overjustification effect’, dat wil zeggen als externe prikkels hollen ze de interne motivatie uit. 
Cfr. E. Karssing, ‘Regels. Over vuilnis, integriteit en de relativiteitstheorie van R. Niessen’, 
in: J. van den Berg, E. Verhulp R. Visser (red.), “Zoals een goed ambtenaar betaamt”, Den 
Haag: Ien Dales leerstoel, 2010, p. 95-107, hier p. 103-104. 
htttp:/www.dalesleerstoel.nl/downloads/Actualiteiten/Liber_Amicorum.pdf (d.d. 25-11-
2010). 
595 Karssing 2006, o.c., p. 92 e.v. 
596 Karssing wijdt in zijn studie ook aandacht aan de criteria van werkweigering door amb-
tenaren. Deze criteria ontleent hij aan Bovens. Bovens ziet 3 opvattingen over ambtenaar-
lijke loyaliteit: 1- klassieke bestaande uit strikte loyaliteit 2- de ontplooiingsopvatting (het 
eigen morele inzicht van ambtenaar is doorslaggevend) of 3- institutioneel burgerschap met 
loyaliteit aan publieke zaak. Bovens noemt als rechtvaardigingsgronden voor ambtenaarlijke 
ongehoorzaamheid: 1- de handhaving/versterking van de democratische controle, 2- de 
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“men vraagt en verbiedt hen om de uitvoering van hun functies door ethi-
sche overtuigingen te laten beïnvloeden.”597  

Want enerzijds wordt door de overheid verwacht dat de ambtenaar objectief, 
onafhankelijk en onpartijdig de wet uitvoert en daarbij zijn eigen morele in-
zichten en overwegingen achterwege laat, anderzijds verwacht de overheid 
ook dat de ambtenaar zelfstandig en verantwoord optreedt en zich daarbij juist 
wel laat leiden door morele overwegingen. 
 Karssing besteedt in zijn studie ook expliciet aandacht aan wat hij noemt 
‘de klassieke professionals’ waartoe – naast professies als de advocaat, notaris en 
arts – ook de geestelijkheid, inclusief de justitiepastor, behoort. Deze professi-
onals kenmerken zich door een speciale, wat elitaire status, een zeker prestige, 
monopoliemacht, autoriteit, een relatieve autonomie in het bepalen van kwa-
liteitsstandaarden en de bescherming van de eigen markt, en een eigen be-
roepscode en zorgplicht naar hun cliënten.598 Hun beroepscodes bevatten 
vooral het wat en wie, maar niet het hoe van handelingen. Dit wordt overge-
laten aan de individuele beroepsbeoefenaar. Deze klassieke professies kenmer-
ken zich ook door het feit dat deze  

                                                             
naleving van beginselen van de rechtsstaat, 3- de bevordering van efficiënte bedrijfsvoe-
ring/overheidsadministratie. Bovens formuleert ook zorgvuldigheidseisen. Is er sprake van 
a-een adequate perceptie van de dreigende algemene normschending?; b- een zorgvuldige 
afweging van gevolgen voor anderen?; c- een weloverwogen en vrij tot stand gekomen 
beslissing?; d- op basis van consistente en toetsbare code en e- zijn de rolverplichtingen 
serieus genomen? Geconcretiseerd leidt dit tot de volgende rechtvaardigingsgronden: strijd 
met wettelijk voorschrift 

- ernstige aantasting van grondrechten van anderen 
- strijd met fundamentele rechtsbeginselen 
- gewetensbezwaren  
- dreiging van acuut gevaar voor volksgezondheid/milieu 
- aantoonbare, grootschalige verkwisting overheidsgelden 
- misbruik van bevoegdheden dan wel strijdigheid met doeleinden van organisatie 

en de volgende zorgvuldigheideisen: 
- weigering openlijk en beargumenteerd 
- redelijkerwijs aannemelijk dat een van genoemde belangen dreigde te worden 

geschonden 
- zinvolle samenhang tussen weigering en concrete bedreiging van genoemde 

publieke belangen 
- afweging belangen van weigering en geschonden belangen 
- schade door weigering zo beperkt mogelijk gehouden. 

Karssing 2006, o.c., p. 101-103. 
597 Van Gunsteren geciteerd door Karssing 2006, o.c., p. 103. 
598 Karssing 2006, o.c., p. 118-125. 
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“professionals de neiging hebben hun prestaties slechts te willen toetsen aan 
hun eigen subjectieve normen en beroepsopvattingen, nauwelijks bereid 
zijn van elkaar te leren, het moeilijk vinden om zich kwetsbaar op te stel-
len, niet om kunnen gaan met fouten en mislukkingen en allerlei defensie-
ve routines gebruiken om de oorzaken van hun eigen fouten buiten zich-
zelf te leggen.”599  

Een vergelijking tussen ambtenarij en deze klassieke professionals in relatie tot 
vaststellen, onderhouden en bewaken van de beroepsmoraal en levert volgens 
Karssing het volgende beeld op: 

  
Hij bepleit uiteindelijk twee verschillende strategieën met betrekking tot inte-
griteit:  

1- De compliance-strategie, die de nadruk legt op het naleven van regels 
en procedures en die primair gericht is op het voorkomen van onver-
antwoordelijk geacht gedrag en 

2- de integriteitsstrategie, waarin de eigen verantwoordelijkheid van de 
professional wordt gesteund en gericht is op bevordering van verant-
woord gedrag. 

Integriteit wordt door Karssing uiteindelijk ingevuld als bestaande uit professi-
onele verantwoordelijkheid600, in welk verband hij pleit voor een moreel be-
raad, dat bestaat uit een voortdurend initiëren en stimuleren van gesprekken 
met collega’s ter toetsing en consultatie met het oog op het vaststellen, onder-
houden en bewaken van de beroepsmoraal, want  

                                                             
599 Karssing 2006, o.c., 125. 
600 R. Wirtz noemt in een artikel (‘Morele verantwoordelijkheid in organisaties’, in: R. 
Jeurissen (red.), Bedrijfsethiek: een goede zaak, Assen: Gorcum, 2006, herz. dr., p. 24-46) een 
aantal sociaal-psychologische factoren die van invloed zijn om geen morele 
verantwoordelijkheid te nemen, namelijk de mate van 1-fragmentering van 
verantwoordelijkheid, 2- loyaliteit en gezag, 3- group-thinking, 4- organisatiestructuur, 5- 
zorgvuldigheid, 6- zorgvuldigheid van oordeelsvorming en 7- depersonalisatie (p. 34-37). 

Model: Ambtenarij Klassieke professie 
Maatstaf evaluatie 
werkzaamheden: 

Opdracht van superieu-
ren 

Eigen 
beroepsstandaarden 

Vastgelegd in: Regels / procedures Eigen code voor morele 
uitgangspunten 

Bewaakt door: Organisatieleiding Beroepsgroep 
Middels: Heldere communicatie, 

controle en sancties 
Educatie, consultatie en 
tuchtrecht 
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“morele overwegingen verliezen aan geldingskracht wanneer deze niet 
voortdurend worden bevestigd in gesprekken en in de praktijk.”601  

 
5.4 Samenvattende slotopmerkingen 
 
Het is inmiddels duidelijk dat de inhoudelijke verantwoordingsrelatie met de 
zendende instantie niet zo maar naast de ambtenaarlijke bestaat, maar nadruk-
kelijk aan de ambtenaarlijke voorafgaat en prioriteit heeft boven de ambtenaar-
lijke. Dit geldt ook als het gaat over de externe communicatie. Dit leidt wel-
iswaar tot een lastige en kwetsbare positie voor de justitiepastor, maar die is 
tegelijkertijd onvermijdelijk, want inherent aan het verschil tussen de twee 
opdrachtgevers van de justitiepastor, kerk en staat. In een situatie van schei-
ding tussen kerk en staat in een democratische rechtsstaat is deze positie van de 
justitiepastor echter niet onoverkomelijk of bezwaarlijk, want de legitimiteit 
van verschil van mening en verantwoordelijkheid worden in de democratische 
rechtsstaat wederzijds erkend evenals het gegeven dat in het democratische 
discours de discussie en de daaruit voortvloeiende beslissingen nooit af of defi-
nitief gesloten of besloten zijn. Wel vergt deze situatie van staat en kerk een 
houding van wederzijdse voorzichtigheid en terughoudendheid.   
 Daarnaast is er ook de onoplosbare complexiteit van het begrip menselijke 
waardigheid. Omdat het bij menselijke waardigheid gaat om een waarde is 
discussie of onenigheid over menselijke waardigheid niet te voorkomen. Ja, is 
het zelfs onwenselijk menselijke waardigheid als ‘frictiepunt’ definitief weg te 
nemen of op te lossen. De discussie over menselijke waardigheid behoort niet 
alleen tot het werk of de functie van de justitiepastor,  maar is onderwerp en 
verantwoordelijkheid voor iedereen ongeacht functie of situatie. Deze weten-
schap en de erkenning daarvan kan ruimte bieden om het gesprek over huma-
niteit en menselijke waardigheid tijdens detentie niet als onwenselijk te be-
schouwen, maar juist als noodzakelijk. Het lijkt daarom verstandiger zich te  
realiseren dat er – zoals in elke samenwerking – momenten en situaties zijn 
waarin geldt: ‘We agree to disagree.’   
 Staat en r.-k. kerk hebben en erkennen ieder een eigen zorgplicht jegens 
gedetineerden. Zorgen is echter geen neutrale relatie waarin alleen iets wordt 
gedaan: het is meer dan een activiteit sec. Het is tevens een zogenaamde ‘uit-
drukkingshandeling’ waarin waarden tot uiting komen. De meest fundamente-
le waarde in de pastorale zorg is de menselijke waardigheid. De taak van de 
justitiepastor is dan ook pastorale zorg te leveren die gebaseerd en gericht is op 
de bewaking en bescherming van de menselijke waardigheid. Deze zorg wordt 
geleverd in een politiek domein en is in die zin politiek pastoraat. Pastorale 

                                                             
601 Karssing 2006, o.c., p. 177-178. 
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zorg in de justitiële setting draagt daarmee onvermijdelijkerwijs ook een profe-
tisch karakter.  
 Wil de justitiepastor zijn taak in deze integer (kunnen) uitvoeren dan is dat 
enkel en alleen mogelijk wanneer hij gewetensvol deze pastorale zorg levert en 
daarover ook verantwoording aflegt als pastor. Het gaat daarbij primair om een 
verantwoording als de professional die justitiepastor is. Dit betekent niet dat er 
altijd sprake is van een vanzelfsprekende consensus over het handelen en op-
treden van de pastor, maar dat de justitiepastor wel een eigen ruimte heeft en 
moet claimen dan wel krijgen, waarover een voortdurend, gestructureerd en 
geformaliseerd gesprek gevoerd moet (kunnen) worden tussen alle betrokke-
nen met erkenning van ieders eigen verantwoordelijkheid in die gegeven con-
text. 
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Hoofdstuk 6  
Humaniteit op de werkvloer - Resultaten uit het veld 
 
 
 
6.1 Inleiding 
 
In september 2012 dient er een interessante zaak voor de beroepscommissie 
van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).602 Het 
betreft een incident waarbij gedetineerde A gedetineerde B geslagen heeft. Dit 
is waargenomen door een ambtenaar en er is rapport van gemaakt wat leidt tot 
een straf voor gedetineerde A, namelijk vijf dagen opsluiting in een strafcel. 
Gedetineerde A gaat tegen deze straf in beklag en uiteindelijk ook in beroep. 
Op zichzelf is dit niet uitzonderlijk, maar het verslag van de zaak vermeldt 
vervolgens dat de inrichting zich als volgt verdedigt:  

“De medewerker die het handelen van klager heeft gezien, is als geestelijk 
verzorger aan de inrichting verbonden en heeft verzocht om buiten beeld 
te blijven, omdat de geestelijk verzorger ten opzichte van klager een ver-
trouwensrelatie had. De geestelijk verzorger heeft geen beroep gedaan op 
het beroepsgeheim. Dit verzoek diende gerespecteerd te worden en de 
anonimiteit van de medewerker diende te worden gewaarborgd. Om die 
reden is de constructie gekozen de mondelinge verklaring van de mede-
werker schriftelijk te laten vastleggen door de rapporteur. Dit is aan de be-
klagcommissie uitgelegd. Er is zo zorgvuldig mogelijk gehandeld. De gees-
telijk verzorger valt functioneel niet onder de directeur maar onder het 
hoofd Geestelijke Verzorging van het hoofdkantoor.”  

En hier wordt het voor ons onderzoek interessant. Want de geestelijk verzor-
ger voelt blijkbaar de plicht op te treden tegen het slaan. Als ambtenaar is hij 
hiertoe zelfs verplicht.603 Maar in zijn rol als geestelijk verzorger heeft hij ook 
een vertrouwensrelatie, in dit geval zelfs met de dader. De geestelijk verzorger 
probeert kool en geit te sparen door het incident wel te melden, maar tegelijk 
anoniem te blijven en dus een ander personeelslid het rapport over het inci-
dent te laten opmaken en zelf niet op de zitting van de RSJ te verschijnen. 
                                                             
602 RSJ-zaak 12/1567/GA  d.d. 16 okt. 2012. 
603 Opmerkelijk is dat de inrichtingsdirectie beweert dat de geestelijk verzorger functioneel 
niet onder haar verantwoordelijkheid valt. Dit is echter in deze casus volkomen onjuist, 
omdat het hier niet om inhoudelijk functioneren van de geestelijk verzorger gaat, maar om 
zijn ambtenaarlijk functioneren in relatie tot de veiligheid en orde in de inrichting, en 
waarvoor de directeur wel degelijk verantwoordelijkheid heeft. Verder is het beroep – of 
beter gezegd het nalaten van een beroep – op het beroepsgeheim in deze casus een interes-
sant aspect, omdat zich de vraag stelt in hoeverre in deze situatie een beroep daarop terecht 
zou zijn, omdat het gaat om een incident dat niet in de vertrouwensrelatie heeft plaats ge-
vonden.  
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Resultaat van de hele zaak is dat de RSJ besluit dat dit niet kan: als ambtenaar 
is de geestelijk verzorger gehouden het rapport aan te zeggen of te verant-
woorden. Nu dit achterwege is gebleven, betreft het eigenlijk een anonieme 
en dus oncontroleerbare beschuldiging. Dit accepteren zou leiden tot wille-
keur. Terecht dat de beroepscommissie deze gang van zaken corrigeert. Resul-
taat is dat noch de kool noch de geit is gespaard, want uiteindelijk is het resul-
taat dat de geestelijk verzorger als ambtenaar niet juist heeft gehandeld en ook 
als geestelijk verzorger zijn vertrouwensrelatie met de gedetineerde heeft ver-
speeld (want de gedetineerde weet nu wie de kwestie heeft aangekaart). Er kan 
zelfs gezegd worden dat met dit anoniem optreden van deze geestelijk verzor-
ger de relatie tussen gedetineerden en geestelijke verzorging in het algemeen is 
geschaad. De casus wordt hier ter sprake gebracht omdat hiermee nogmaals 
helder wordt in welk spanningsveld de geestelijk verzorger in de dagelijkse 
werkpraktijk staat.     
 Om die concrete werkpraktijk gaat het in dit hoofdstuk. Net als bij de wa-
ker, die in het chassidische verhaal bij de vervulling van zijn taak in en rond 
het dorp Ropsjitz heen en weer liep, wordt ook in ons onderzoek in zekere 
zin deze beweging gemaakt: van de theorie of de formele opdracht bewegen 
we ons naar de praktijk of uitvoering van de opdracht om vervolgens uitein-
delijk weer terug te keren naar de theorie. In concreto betekent deze beweging 
voor dit onderzoek dat het veld van het literatuuronderzoek verlaten wordt en 
het veld wordt betreden van de dagelijkse praktijk van de justitiepastor, de 
werkplek in de inrichting, waar de pastor te maken krijgt met en zich al of 
niet inlaat met humaniteitskwesties. De centrale, overkoepelende vraag van dit 
onderzoek is immers weer te geven als: wat is de taak van de justitiepastor bij 
de bewaking van menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie en 
welke plek heeft menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie bij de 
invulling van het werk van de justitiepastor? Om dit vollediger in beeld te 
krijgen, is naast literatuuronderzoek ook empirisch veldonderzoek onder de 
justitiepastores zelf nodig. Hoe ervaren zij hun humaniteitsopdracht tijdens 
hun dagelijkse werk in de justitiële inrichting? Wat verstaan zij zelf onder 
menselijke waardigheid tijdens detentie? Krijgen zij wel te maken met kwes-
ties hieromtrent? En als ze ermee te maken krijgen, hoe gaan ze er dan mee 
om? Zijn de in Hoofdstuk 5 geconstateerde mogelijke frictiepunten ook de 
frictiepunten op de werkvloer, of is er misschien sprake van andere? Naar de 
antwoorden op deze vragen wordt in dit hoofdstuk gezocht.  
 Een fundamentele reden om bovengenoemde beweging te maken en aan 
dit onderzoek een empirisch gedeelte toe te voegen is gelegen in het feit dat 
dit onderzoek beoogt concrete relevantie te hebben voor de praktijk van het 
justitiepastoraat. Als doelen van het onderzoek zijn immers van begin af aan-
gegeven: 
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- bij te dragen aan kennis en verdieping van de inhoud van het begrip 
menselijke waardigheid en humaniteit tijdens detentie in het algemeen en 
de taak en bijdrage van de justitiepastor met betrekking daartoe in het 
bijzonder; 

- bij te dragen aan de reflectie op de betekenis en de optimalisering van 
een humaan detentieklimaat, waardoor een bijdrage geleverd wordt aan 
de missie van DJI om de straftenuitvoerlegging op een zo humaan moge-
lijke manier te laten plaatsvinden; 

- tot aanbevelingen te komen ten bate van de verdere professionalisering 
van het justitiepastoraat inzake het vraagstuk van menselijke waardigheid 
en humaniteit tijdens detentie.  

Om deze onderzoeksdoelen te kunnen realiseren is zicht op de feitelijke werk-
realiteit van de justitiepastor inzake humaniteit een noodzakelijke voorwaarde. 
 Een andere, bijkomende, maar desalniettemin belangrijke reden is gelegen 
in het gegeven dat tegenwoordig alles wat niet meetbaar is of gemeten wordt  
– en dus niet uitgedrukt is in ‘harde’ cijfers – beleidsmatig weerloos en kwets-
baar wordt, ja zelfs waardeloos en onbelangrijk dreigt te worden gevonden 
door beleidsmakers of beleidsbeslissers.604 In gesprekken waar het gaat om be-
leidskeuzes of om de verantwoording daarvan is dit gevaar tegenwoordig – 
zeker in tijden van herijking – in elk geval niet afwezig. 
 In Hoofdstuk 2 is formeel-theoretisch helder geworden wat de opdracht 
van de opdrachtgevers inzake humaniteit aan de r.-k. justitiepastor is (het 
speelveld), terwijl in het derde en vierde hoofdstuk aangegeven is wat er in-
houdelijk op het spel staat. En in Hoofdstuk 5 is beschreven dat er sprake is 
van mogelijke frictiepunten die voortkomen ofwel uit de opdracht en het 
‘dienen van twee heren’  ofwel uit de complexe inhoud van het begrip mense-
lijke waardigheid. Met deze hoofdstukken is dus het formeel-theoretisch kader 
van het speelveld en van de inhoud waar het spel om draait weergegeven, en 
zijn eventuele spanningen gelokaliseerd. Maar het is nog allerminst duidelijk 
geworden hoe het spel nu in de dagelijkse werkelijkheid daadwerkelijk ge-
speeld wordt door de justitiepastores. Naar het hoe, wanneer, met wie en voor 
wie ‘gespeeld’ wordt, wordt in dit hoofdstuk gezocht. Daartoe wordt in dit 
hoofdstuk eerst ver(ant)woord welke keuzes in de aanloop naar het empirische 
onderzoeksdeel zijn gemaakt en hoe de feitelijke opzet was van het empirische 
onderzoeksdeel (6.2). Daarna worden de resultaten gepresenteerd van het em-
pirische onderzoek dat uit twee delen bestaat: de resultaten van de vragenlijst 
(6.3) en de resultaten van de focusgesprekken (6.4). In de afsluitende paragraaf 
6.5 wordt een afsluitend beeld geschetst dat op basis van de verzamelde, empi-
rische gegevens naar voren komt.  

                                                             
604 ‘Alles wat niet meetbaar is (of gemeten wordt), wordt weerloos’,  A. Jonk geciteerd in: 
E. Karssing, Integriteit in de beroepspraktijk, Assen: Van Gorcum, 2006, p. 173. 
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6.2 Opzet van het veldonderzoek 
 
Er is nog niet eerder een onderzoek gedaan dat specifiek gericht is op de Ne-
derlandse justitiepastor met betrekking tot zijn taak inzake menselijke waar-
digheid en humaniteit tijdens detentie.605 Daarom is in eerste aanleg gekozen 
voor een exploratief-kwantitatieve benadering, waarbij de gehele populatie 
van justitiepastores is benaderd met een schriftelijke vragenlijst. Peildatum was 
de personeelssituatie van 1 november 2011. De vragenlijst is verstuurd naar 
alle pastores die voldeden aan de volgende criteria: 

- als rooms-katholiek justitiepastor, 
- in de periode januari-november 2011 
- bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in loondienst   
- met een formele aanstelling in één of meerdere justitiële inrichting(en).  

Uitgesloten van het onderzoek waren op grond van deze criteria, -naast de 
onderzoeker-, de twee justitiepastores die werkzaam zijn op het Hoofdbureau, 
stagiaires en wat genoemd zou kunnen worden ‘liturgische vervangers’606. In-
begrepen in het onderzoek daarentegen waren de justitiepastores die slechts 
een deel van de genoemde periode als justitiepastor werkzaam zijn geweest en 
waarvan het dienstverband gedurende die periode is beëindigd. De periode is 
beperkt tot de pastores werkzaam in 2011 vanwege de verwachting dat erva-
ringen over en betrokkenheid bij het werkveld bij de benaderden dan niet te 
ver in het verleden lagen. In totaal bevatte deze basisonderzoekspopulatie ze-
venenvijftig personen, van wie de (contact)gegevens verkregen werden via het 
Hoofdbureau van de Hoofdaalmoezenier bij DJI.  
 Aan deze populatie is een vragenlijst met een gefrankeerde antwoordenve-
loppe verstuurd die gericht was aan hun thuisadres. Op deze manier is getracht 
de vertrouwelijkheid te optimaliseren en te voorkomen dat de vragenlijst te 
lang zou blijven liggen of in verband met de dagelijkse werklast op de werk-
plek in de la zou verdwijnen. De definitieve vragenlijst is tot stand gekomen 
met de hulp van een aantal collega-justitiepredikanten, die benaderd zijn met 
het verzoek de vragenlijst in te vullen, kritisch te bekijken en van commentaar 
te voorzien. De reden dat hierbij een beroep gedaan is op justitiepredikanten is 
tweeledig: 1- zij staan in de praktijk en gezien vanuit de denominatieve ge-
schiedenis en traditie het dichtst bij de justitiepastores en 2- op deze manier is 
voorkomen dat de beperkte respondentenpopulatie verder beperkt zou wor-

                                                             
605 De onderzoeken dan wel publicaties van F. Flierman hadden een veel bredere focus en 
zijn gebaseerd op gegevens uit eind jaren negentig van de vorige eeuw (Cfr. F. Flierman, 
Kwaliteit van het justitiepastoraat en Geestelijke verzorging in het werkveld van justitie, 2012, Delft: 
Eburon). 
606 Indien noodzakelijk zijn voor de vervanging bij kerkdiensten een aantal externe, ‘vaste’ 
pastores beschikbaar. Zij zijn echter niet in loondienst, niet verbonden aan een justitiële 
inrichting en hun inzet is beperkt tot situaties waar de reguliere inrichtingspastor niet kan 
zorgdragen voor de liturgie, zoals b.v. door ziekte.  
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den. Daarnaast hebben ook twee onderzoekers met ervaring wat betreft empi-
risch onderzoek aan de ontwikkeling van de vragenlijst bijgedragen, door de 
vragenlijst vóór verzending kritisch te bekijken en van commentaar te voor-
zien. De feitelijke vragenlijst is verdeeld in vier verschillende delen: 

- Achtergrondgegevens; hier zijn gegevens van de respondenten gevraagd 
betreffende geslacht, leeftijd, aantal dienstjaren bij DJI, en plaats(en) en 
omvang van tewerkstelling (uren, aantal inrichtingen, gedetineerdenpopu-
latie, en detentieregimes).  
- Humaniteit en het omgaan ermee. Dit gedeelte van de vragenlijst betreft 
open vragen en gesloten vragen in de vorm van stellingen met als onder-
werp: in hoeverre de justitiepastor het opkomen voor humaniteit als een 
taak ziet en welke spanningen dat mogelijkerwijs oplevert, wat de respon-
dent zelf onder humaniteit en menselijke waardigheid verstaat, ervaringen 
en voorbeelden van humaniteitskwesties die de respondent zelf in zijn 
werk ervaren heeft en hoe, wanneer en bij wie de respondent humaniteits-
kwesties aan de orde stelt.  
- Het derde gedeelte van de vragenlijst betreft een reeks gesloten vragen 
over de inrichtingssfeer.607 Het bevat vragen betreffende zaken als het sanc-
tiebeleid, de omgang van personeel met gedetineerden, de veiligheidsbele-
ving en oorzaken van mogelijke humaniteitskwesties. 
- De vragenlijst werd afgesloten met een aantal open vragen naar eventuele 
suggesties en wensen ter versterking van de humaniteitstaak, ruimte voor 
op- en aanmerkingen, en de vraag of de respondent bereid was tot een 
vervolggesprek. 

Bij de gesloten vragen aangaande het eigen omgaan met humaniteitskwesties 
werd gewerkt met een 5 puntschaal (helemaal mee eens, mee eens, niet 
eens/niet oneens, mee oneens en helemaal mee oneens), bij de gesloten vra-
gen aangaande het omgaan met humaniteitskwesties in relatie tot anderen 
werd gewerkt met een 4 puntschaal (altijd, vaak, soms, nooit). Het derde ge-
deelte van de vragenlijst, dat focust op de bejegening van de gedetineerden 
door het personeel en de sfeer in de inrichting waar de respondent werkzaam 
is, bevatte alleen gesloten vragen met de genoemde 5 puntschaal.  
 Bij de verzending van de vragenlijst was een aanbevelingsbrief van de (op 
dat moment waarnemend) Hoofdaalmoezenier gevoegd, waarin het doel en 
belang van het onderzoek en het verzoek om mee te werken aan het onder-
zoek aangegeven werden. In de begeleidende tekst bij de vragenlijst werden 
anonimiteit en vertrouwelijkheid toegezegd aan de respondenten. Twee we-

                                                             
607 Als de respondent in meerdere DJI-inrichtingen werkzaam was, werd gevraagd de 
vragen te beantwoorden vanuit de ervaringen in de inrichting waar de respondent de 
grootste aanstelling had. Betrof het aanstellingen van gelijke omvang, werd gevraagd de 
vragen te beantwoorden vanuit ervaringen in de inrichting waar de respondent het langst 
werkzaam was. 
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ken na verzending van de vragenlijst is aan alle geadresseerden thuis een herin-
neringsmail gestuurd, die tevens op het interne, besloten gedeelte van de offi-
ciële website van het justitiepastoraat is geplaatst.608 Vier pastores reageerden 
per mail op de herinnering dat ze een nieuwe vragenlijst wilden ontvangen, 
ofwel omdat de eerste kwijt was geraakt dan wel als tekenpapier was gebruikt. 
Deze pastores hebben opnieuw een vragenlijst met gefrankeerde antwoorden-
veloppe ontvangen.609 Ruim een week na deze herinneringsmail is een tweede 
mail aan de hele populatie gestuurd, waarin de respondenten die inmiddels 
gereageerd hadden werden bedankt en de overigen nogmaals werden herin-
nerd aan de einddatum van inlevering. Uiteindelijk zijn van de verstuurde 
vragenlijsten 31 lijsten geheel of gedeeltelijk ingevuld terugontvangen (54%). 
Van deze 31 geretourneerde lijsten is één lijst niet meegenomen in de verwer-
king vanwege het feit dat het grootste deel van de vragen onbeantwoord wa-
ren gelaten door de respondent. Eén geretourneerde vragenlijst was een los-
bladige kopie van de originele lijst, echter zonder het eerste vragenlijstgedeelte 
waarin gevraagd wordt naar de feitelijke achtergrondgegevens van de respon-
dent. De reden dat de vragenlijst op deze manier is geretourneerd is onduide-
lijk, maar mogelijkerwijs is dit gebeurd met de bedoeling om de waarborg van 
anonimiteit te vergroten. Uiteindelijk bedraagt de daadwerkelijke responden-
tenpopulatie daarmee 53% van de oorspronkelijke, totale basisonderzoekspo-
pulatie bestaande uit 57 personen; gezien de omvang van de totale pastorespo-
pulatie en de uiteindelijke deelname aan het onderzoek betreft het dus een 
uitgebreide steekproef. Van een telefonische enquête in het kader van een zo-
genaamd non-responsonderzoek onder de non-respondenten is afgezien omdat 
de onderzoekspopulatie verschillende keren langs verschillende kanalen is be-
naderd, maar ook om de beloofde vertrouwelijkheid van de respondenten te 
respecteren. Bovendien was er niet de verwachting dat een non-
responsonderzoek alsnog informatie zou opleveren die betrekking had op het 
onderzoek zelf. Wat betreft de redenen van niet antwoorden werd niet ver-
wacht dat dit zou afwijken van de bij dit soort onderzoeken meest voorko-
mende antwoorden.610 Ten slotte werd bij deze beslissing ook nog overwogen 

                                                             
608 Op dezelfde website verschenen twee spontane reacties van twee justitiepastores met een 
oproep aan hun collega’s deel te nemen aan dit volgens hen belangrijke onderzoek. 
609 Omdat alle verstuurde vragenlijsten een unieke code hadden, konden 
antwoorddoublures uitgesloten worden. 
610 Er lijkt overigens een tendens waarneembaar van afnemend enthousiasme om deel te 
nemen aan enquêtes. Zie het artikel van I. Stoop dienaangaande op de website van het 
Sociologie Magazine  
<http://www.sociologiemagazine.nl/artikel/niet-thuis-voor-de-enqu%C3%AAteur> (d.d. 
6 feb 2012) Mogelijk is er sprake van het in het artikel genoemde scarcity principe. Het 
principe wijst op een zekere ‘enquête-moeheid’:  hoe vaker een groep gevraagd wordt mee 
te doen aan een survey, hoe meer het nieuwe er af gaat, en hoe minder vaak de groep 
meedoet. Het is niet uit te sluiten dat dit speelt bij deze populatie omdat de justitiepastores 
de laatste jaren vaker benaderd worden met het verzoek vragen en formulieren in te vullen 

http://www.sociologiemagazine.nl/artikel/niet-thuis-voor-de-enqu%C3%AAteur


 HOOFDSTUK 6 

221 

dat de resultaten van de vragenlijsten besproken en verdiept zouden worden in 
een vervolggesprek.  
 Bij dit vervolggesprek is gekozen voor de vorm van het fo-
cus(groeps)gesprek. Deze keuze is gemaakt ter verdere aanvulling en verdie-
ping op de gegevens verkregen via de vragenlijsten. Het gesprek in een fo-
cus(groeps)gesprek is hiervoor geschikt omdat in het focusgesprek de aandacht 
expliciet gericht is op een specifiek onderwerp en dat het focusgesprek juist 
het verdiepingsvoordeel van de deelname door verschillende gespreksdeelne-
mers kent, die met elkaar het gesprek over het onderwerp aangaan. Bij de fo-
cus(groeps)gesprek wordt de verdieping dus niet gehaald uit een één-op-één 
gesprek, maar uit de groepsinteractie. Het gezamenlijke gesprek geeft de deel-
nemers immers nadrukkelijk de mogelijkheid om op elkaar te reageren met 
het oog op aanvulling, verheldering of verdieping van elkaars standpunten, 
want  

“the focus group approach offers the opportunity of allowing people to 
probe each other’s reasons for holding a certain view. (…) This process of 
arguing means (…) a chance of ending up with more realistic accounts of 
what people think, because they are forced to think about and possibly re-
vise their views.”611  

Een bijkomende afweging was verder dat door deze aanpak beschikbare tijd en 
middelen effectief werden ingezet. Overeenkomstig de opzet van de focusbe-
nadering zijn de vragen die voorgelegd zijn aan de focusgroep algemeen en 
open geformuleerd om de deelnemers de ruimte te geven op hun eigen ma-
nier de topics aan te pakken. De rol van de moderator, dat wil zeggen de on-
derzoeker, is terughoudend geweest.612 
 In de vragenlijst konden de respondenten die bereid waren tot een ver-
volggesprek dat aangeven. Zeventien van de dertig respondenten bleken daar-
toe bereid. Deze respondenten zijn na verwerking van de vragenlijsten per 
mail benaderd met een datalijst en verzocht aan te geven op welke momenten 
zij aan een dergelijk gesprek konden deelnemen. Van te voren was het maxi-
male aantal deelnemers gesteld op zeven per gesprek. Deze grens is gesteld 
omdat het lastiger is een grotere groep gesprekstechnisch in goede banen te 
leiden en het in een grotere groep bovendien lastiger is iedere deelnemer tot 

                                                                                                                                           
betreffende dienstenspecificaties, interne tevredenheidsonderzoeken, gezondheidscans etc. 
De weerstand onder justitiepastores tegen dergelijke ‘invulexercities’ is intern ook bekend.  

Als vaak voorkomende reden van niet reageren bij non-responseonderzoek worden 
genoemd: “geen tijd gehad”, "vergeten", "niet ontvangen", "persoonlijke omstandigheden", 
"geen interesse in het onderwerp", etc. 
611 A. Bryman, Social Research Methods, Oxford: Oxford UP, 2009, 3rd ed., p. 472-492, p. 
475. 
612 Terughoudend in de zin van bijsturend als het gesprek dreigde blijvend van het 
gespreksonderwerp weg te geraken en terughoudend met andere interventies bijvoorbeeld 
qua verdieping of verheldering. 
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zijn recht te laten komen.613 Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat er twee 
focusgesprekken gepland en gehouden zijn. Bij de dataplanning van de ge-
sprekken vielen vijf respondenten af. Aan ieder gesprek zouden aanvankelijk 
dan ook zes respondenten deelnemen, maar daadwerkelijk hebben aan ieder 
gesprek vijf justitiepastores deelgenomen, omdat kort voor ieder gesprek één 
deelnemer zich afmeldde vanwege gezondheidsredenen. In totaal hebben dus 
tien justitiepastores deelgenomen aan de twee focusgesprekken. Dat is een 
derde van de onderzoeksrespondenten en een zesde van de totale populatie 
aan justitiepastores. Als gesprekslocatie was gekozen voor neutraal terrein, dat 
wil zeggen buiten de eigen werk- of woonplek van de onderzoeker en van de 
gespreksdeelnemers, mede vanuit de overweging van anonimiteit en met het 
oog op een goede landelijke bereikbaarheid qua auto en openbaar vervoer. De 
deelnemers waren van te voren ingelicht over het feit dat het gesprek zou 
worden opgenomen, en dat het gezegde geanonimiseerd zou worden weerge-
geven in het onderzoek. De gespreksduur was van te voren vastgesteld op 
maximaal drie uur. De gesprekken zijn na het gesprek integraal uitgeschreven.  
 Bij de presentatie van de resultaten van de vragenlijst is zoveel mogelijk de 
oorspronkelijke indeling van de vragenlijst gevolgd. Bij de presentatie van de 
resultaten van de 5 puntschaal in de vragenlijst is deze teruggebracht naar een 
3 puntschaal. De cijfermatige resultaten worden weergegeven in absolute aan-
tallen vanwege het relatief kleine aantal respondenten. Een weergave in per-
centages zou namelijk een groter verschil suggereren dan er feitelijk bestaat 
tussen de verschillende resultaten. Immers, door het relatief kleine aantal res-
pondenten zou het feitelijke verschil van één respondent percentagegewijs 
uitgedrukt al een verschil van 3% laten zien.  
 De hierboven reeds aangegeven anonimiteit en vertrouwelijkheid hebben 
overigens ook gevolgen voor de presentatie van de resultaten. Indien een ant-
woord of citaat door details of context zou kunnen leiden tot tracering van 
een concrete inrichting en/of respondent, zijn de antwoorden geanonimiseerd. 
Dit laat onverlet dat een kleine, maar reële mogelijkheid bestaat dat een citaat 
of antwoord toch te herleiden is tot een concrete respondent of inrichting. In 
elk geval is iedere redelijke poging ondernomen dit te voorkomen en de toe-
gezegde anonimiteit en vertrouwelijkheid gestand te doen zonder daarbij de 
onderzoeksresultaten geweld aan te doen. 
 De door het onderzoek verkregen feitelijke achtergrondgegevens van de 
respondenten zijn qua geslacht, leeftijd en dienstjaren te vergelijken met de 
gegevens van de totale populatie justitiepastores. Hierbij moet opgemerkt 

                                                             
613 “Morgan recommends smaller groups when participants are likely to have a lot to say on 
the research topic. This is likely to occur when participants are very involved in or emo-
tionally preoccupied with the topic. He also suggests smaller groups when topics are con-
troversial or complex and when gleaning participants’ personal accounts is a major goal.”  
A. Bryman, o.c., p. 479. 
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worden dat de peildatum van de vragenlijst 1 november 2011 was en de peil-
datum van de aangeleverde gegevens van de totale populatie 1 juni 2012. De 
gegevens van juni 2012 zijn gecorrigeerd, dat wil zeggen gereduceerd tot de 
respondenten die op de peildatum van de vragenlijst al in dienst waren. In con-
creto betekent dit dat de vier justitiepastores die in november 2011 in dienst 
waren maar in juni 2012 hun werkzaamheden bij justitie hadden gestopt, uit 
de cijfers van de totale populatie zijn gelaten, evenals de justitiepastores die in 
november 2011 nog niet in dienst waren.  
 De vragen 21 tot en met 23 vormen als het ware een cluster betreffende 
concrete ervaringen met inbreuken op de menselijke waardigheid van gedeti-
neerden. Door de relatie tussen deze vragen zijn er bij verscheidene respon-
denten antwoorden gegeven die een genuanceerde beschrijving noodzakelijk 
maken. Respondent 10.45 vult bij de hoeveelheid ‘0’ in en laat dus logischer-
wijs ook de vervolgvragen onbeantwoord. De respondenten 10.01 en 10.19 
hebben zowel bij de hoeveelheid niets ingevuld als bij de vervolgvragen. Dit is 
consequent en hun score is dan ook geteld als ‘0’ inbreuken. Maar de pastores 
10.06 en 10.13 maken melding van ‘0’ inbreuken en beschrijven vervolgens 
wel één of meer situaties, terwijl de collega-pastores 10.16, 10.24 en 10.35 bij 
de hoeveelheid helemaal niets ingevuld hebben en eveneens de vervolgvragen 
toch hebben ingevuld. Mogelijke verklaring voor het niet invullen is dat de 
desbetreffende respondenten de vraag over het hoofd hebben gezien of de 
vraag wilden beantwoorden na beantwoording van de vervolgvragen, maar dit 
vergeten zijn. Bij deze resultaten is het aantal situatiebeschrijvingen als eind-
score aangehouden. Respondent 10.06, 10.13 en 10.35 zijn meegenomen als 
‘1’; 10.24 als ‘5’; 10.16 geeft aan dat deze ervaringen dateren van ruimer dan 
12 maanden geleden. Ze vallen daarmee buiten de kaders van dit onderzoek 
en worden verder buiten beschouwing gelaten. Bij de hoeveelheid wordt bij 
deze respondent daarom bij het resultaat uitgegaan van ‘0’. Naast niet conse-
quent ingevulde vragen zijn bij dit vragencluster herhaaldelijk ook anderszins 
afwijkende antwoorden gegeven: 10.09 beantwoordt de vraag naar de hoe-
veelheid inbreuken met een vraagteken: ‘?’. Dit antwoord is verstaan als ‘het 
aantal kan ik niet precies aangeven’, want in de vervolgvragen beschrijft de 
respondent zes ervaringen. 10.14 heeft het over ‘2/3 keer’ en beschrijft daarna 
een casus; 10.27 meldt “precies aantal kan ik niet zeggen”, waarna vier casus-
beschrijvingen volgen; 10.31 heeft het over “heel veel, ontelbaar” en laat dit 
volgen met een algehele, samenvattende beschrijving die gaat over ‘meerdere’ 
zaken. Respondent 10.38 noemt “± 4” en beschrijft 3 situaties. Terwijl 3.09 
“heel veel keren” noemt bij de hoeveelheid en vervolgens zeven situaties 
weergeeft, beperkt respondent 10.40 zich tot drie casusbeschrijvingen uit een 
vermelde hoeveelheid van “meer dan 100”.  
 De open vragen uit de vragenlijst en de focusgesprekken zijn geanalyseerd 
aan de hand van een open codering, axiale codering en selectieve codering. 
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Tijdens de open codering zijn de antwoorden van iedere respondent zorgvul-
dig gelezen en in fragmenten verdeeld, waarna de relevante fragmenten zijn 
gelabeld en gethematiseerd met trefwoorden. Het doel hiervan was het ver-
kennen van de verschillende antwoorden, maar vooral het met trefwoorden in 
kaart brengen van het gezegde, waardoor de antwoordgegevens overzichtelijk 
en hanteerbaar werden. Bij het axiale coderen hebben de belangrijkste begrip-
pen vervolgens hun betekenis en inhoud gekregen, waarbij concrete fragmen-
ten uit de antwoorden als onderbouwing en illustratie zijn gebruikt (categori-
seren). Het selectieve coderen is vervolgens uitgevoerd met als doel verbanden 
en structuren tussen de verschillende categorieën aan te brengen.       
 
6.3 Resultaten van de vragenlijst 
 
6.3.1 Feitelijke achtergrondgegevens van de respondenten 
 
Doel van het verzamelen van deze gegevens was om een beeld te krijgen van 
de respondentenpopulatie wat betreft geslacht, leeftijd, justitie-ervaring, etc.614  
De overgrote meerderheid van de respondenten blijkt te bestaan uit mannen 
(Tabel 1).  
 

Tabel 1. Geslacht respondenten  
Man 24 
Vrouw 4 
Totaal 28 

 
Qua leeftijd blijkt dat drie kwart van de respondenten bestaat uit vijftigers, 
terwijl de justitiepastor onder de vijftig jaar onder de respondenten een uit-
zondering is (Tabel 2). 
 

Tabel 2. Leeftijd respondenten  
45 t/ 49 jaar 1 
50 t/m 54 jaar 10 
55 t/m 59 jaar 12 
≥60 jaar 6 
Totaal 29 

 

                                                             
614 Opgemerkt dient te worden dat sommige van de door de vragenlijst verkregen gegevens 
aan relatief snelle veranderingen onderhevig zijn, met name waar het betreft het aantal 
werkuren en de detentieregimes. Vanwege de snelle veranderingen zijn deze gegevens hier 
buiten beschouwing gelaten. Deze fluctuaties worden veroorzaakt door beslissingen van de 
beleidsverantwoordelijken om zo adequaat mogelijk te reageren op schommelingen in 
personeelsbeschikbaarheid (zoals bijvoorbeeld in geval van langdurige ziekte) en de reactie 
op wisselingen in aanbod van detentiepopulaties en in detentiecapaciteit. 
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Het feit dat de overgrote meerderheid van de respondenten uit mannen bestaat 
is gedeeltelijk verklaarbaar uit het feit dat ook de gedetineerdenpopulatie 
overwegend uit mannen bestaat en dat de gevangeniswereld bekend staat als 
een machocultuur. Dit maakt dat het gevangeniswezen van oudsher geen van-
zelfsprekende werkplek is voor vrouwelijke pastores.  
 De leeftijdsopbouw is verklaarbaar vanuit het gegeven dat het werken bij 
justitie voor de meeste pastores zelden hun eerste pastorale werkplek is. De 
meeste justitiepastores hebben voordat ze werkzaam worden bij justitie dus 
elders al jaren (pastorale) werkervaring opgedaan. Bovendien is de totale Ne-
derlandse pastorespopulatie onderhevig aan vergrijzing.  
 Gevraagd naar het aantal dienstjaren is de opbouw van de verschillende 
groepen redelijk in evenwicht met als grootste groep de minst ervaren justitie-
pastores (Tabel 3). 
 

Tabel 3. Dienstjaren respondenten  
1 t/m 5  jaar 8 
6 t/m 10 jaar 6 
11 t/m 15 jaar 4 
16 t/m 20 jaar 5 
>20 jaar 5 
Totaal 28 

 
Om een breder beeld te krijgen zijn de gegevens van de respondenten gelegd 
naast de totale populatie van justitiepastores. Wat betreft de verhouding m/v 
levert dit het volgende beeld op (Tabel 4): 
 

Tabel 4.  
Geslacht  

Justitiepastores  
N=50 

Respondenten  
N=28 

Man 34 24 
Vrouw 16 4 
Totaal 50 28 

 
Uit deze tabel blijkt duidelijk dat de vrouwelijke justitiepastores slechter verte-
genwoordigd zijn onder de respondenten dan onder de totale pastorespopula-
tie.  
 Ook bij de vergelijking van de leeftijdsopbouw van de totale populatie 
justitiepastores en de groep respondenten (Tabel 5) blijkt er sprake van een 
duidelijk verschil, namelijk dat de jongere justitiepastores in de groep respon-
denten ondervertegenwoordigd zijn. 
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Tabel 5.  
Leeftijd  

Justitiepastores  
N=50 

Respondenten  
N=29 

45 t/ 49 jaar 7 1 
50 t/m 54 jaar 14 10 
55 t/m 59 jaar 19 12 
≥60 jaar 10 6 
Totaal 50 29 
 
Ten slotte wordt in Tabel 6 de vergelijking gemaakt tussen de totale populatie 
en de respondenten qua dienstjaren. Hieruit blijkt dat de justitiepastores met 
de minste werkervaring bij de respondenten verhoudingsgewijs minder verte-
genwoordigd zijn, terwijl de groep met 16 t/m 20 dienstjaren juist sterk verte-
genwoordigd is. 
 

Tabel 6.  
Dienstjaren 

Justitiepastores  
N=50 

Respondenten  
N=28 

1 t/m 5 jaar  19 8 
6 t/m 10 jaar 12 6 
11 t/m 15 jaar 6 4 
16 t/m 20 jaar 5 5 
>20 jaar 8 5 
Totaal 50 28 

 
 
Als vervolgens geslacht en leeftijd aan elkaar gerelateerd worden (Tabel 7) 
evenals geslacht en dienstjaren (Tabel 8), en tussen beide populaties vergeleken 
worden, wordt zichtbaar dat onder de respondenten de jonge, vrouwelijke 
justitiepastores ontbreken, en dan vooral de vrouwelijke justitiepastores met 5 
à 10 dienstjaren.  
 
 

Tabel 7.  
Geslacht en leeftijd  

Justitiepastores  
N=50 

Respondenten  
N=29 

 M V M V 
45 t/ 49 jaar 2 5 1 0 
50 t/m 54 jaar 10 4 9 1 
55 t/m 59 jaar 13 6 10 2 
≥60 jaar 9 1 5 1 
Totaal 34 16 25 4 
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Tabel 8.  
Geslacht en dienstjaren 

Justitiepastores 
(N=50) 

Respondenten 
(N=28) 

 M V M V 
0 t/ 5 jaar 11 8 6 2 
6 t/m 10 jaar 6 6 6  0 
11 t/m 15 jaar 5 1 3 1  
16 t/m 20 jaar 5 0 5 0 
>20 jaar 7 1 4 1  
Totaal 34  16  24 4  

 
Geconcludeerd kan daarom worden dat met name mannelijke justitiepastores 
en justitiepastores met veel justitiële werkervaring tot de respondenten beho-
ren. Dat justitiepastores met relatief weinig justitiële werkervaring relatief 
minder vaak gereageerd hebben op de vragenlijst is enigszins verklaarbaar juist 
vanuit die onervarenheid. Moeilijker te verklaren is echter de non-respons van 
de vrouwelijke justitiepastores, die zich immers niet beperkt tot de minst erva-
ren pastores.  
 Van een grote evenwichtigheid is sprake bij de aanstellingsomvang, want 
de pastores die voltijds dan wel deeltijds werkzaam zijn houden elkaar redelijk 
in evenwicht (Tabel 9), terwijl er geen respondent is die minder dan halftime 
(≤ 18 uur) werkt. Bijna twee derde van de respondenten is in één inrichting 
werkzaam en een derde in twee. Werkzaam zijn in meer dan twee inrichtin-
gen is daarentegen de uitzondering (Tabel 10). Dit is verklaarbaar vanuit een 
efficiënt personeelsbeleid. 
 

Tabel 9.  
Aanstelling respondenten (N = 29) 
Voltijds 13 
≥ 18 uur 16 
Totaal 29 

 
 

Tabel 10.  
Aantal werklocaties  
Een inrichting 19 
Twee inrichtingen 9 
Meer dan twee inrichtingen 1 
N = 29 

 
De reisafstanden tussen de verschillende justitiële inrichtingen en de tijdroven-
de procedures bij in- en uitgaan van een inrichting leiden bij een efficiënte 
inzet van personeel tot vermijding van onnodige versnippering qua werkloca-
ties.  
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De respondenten is ook gevraagd naar het soort inrichting en het regime 
waarin ze werkzaam zijn, en met welke doelgroep ze werken.615 Het meren-
deel der respondenten blijkt in een penitentiaire inrichting werkzaam: eenen-
twintig respondenten zijn werkzaam in een huis van bewaring, tweeëntwintig 
in een gevangenis. Drie respondenten geven aan binnen een penitentiaire in-
richting in een penitentiair psychiatrisch centrum te werken en even zovelen 
werken in een forensisch psychiatrische setting. Vier respondenten geven aan 
te werken in een justitiële jeugdinrichting en één respondent in de vreemde-
lingenbewaring.616 Wat betreft de verschillende doelgroepen die DJI onder-
scheidt zijn alle groepen vertegenwoordigd: strafrechtelijk gedetineerde man-
nen en vrouwen, jeugdigen, forensische zorg en vreemdelingenbewaring. 
Terwijl uit alle gedetineerde doelgroepen meerdere respondenten afkomstig 
zijn, blijkt echter slechts één respondent werkzaam in de vreemdelingenbewa-
ring. Een verklaring hiervoor kan de politieke gevoeligheid van de vreemde-
lingenbewaring zijn, die in het recente verleden tot problemen heeft geleid.617 
Mogelijkerwijs is dit voor de justitiepastores in de vreemdelingenbewaring 
reden geweest terughoudender te zijn om medewerking te verlenen aan dit 
onderzoek. 
 
6.3.2 De justitiepastores in relatie tot humaniteit 
 
Om zicht te krijgen of humaniteit en humaniteitskwesties voor de justitiepas-
tores een rol spelen in hun werk, is de justitiepastores gevraagd of zij humani-
teit relateren aan hun pastorale taak.  
 Op de vraag of men de zorg voor humaniteit beschouwt als deel uitma-
kend van de pastorale taak antwoorden alle respondenten unaniem bevesti-
gend. Dat dit zo is, is boven alle twijfel verheven. Alle respondenten zijn het 
daar (helemaal) mee eens (Tabel 11 vraag 9). Met dezelfde eensgezindheid 
onderstrepen de respondenten dat inzet voor humaniteitsbewaking gerelateerd 

                                                             
615 Omdat op grond van deze gegevens de afzonderlijke respondenten gemakkelijk 
traceerbaar zijn, is met het oog op de toegezegde anonimiteit ervoor gekozen te volstaan 
met een summiere en globale weergave van deze gegevens. 
616 Nederland kent ten tijde van dit onderzoek 29 penitentiaire inrichtingen. Verspreid over 
het land herbergen deze inrichtingen, naast de bestemming huis van bewaring en/of 
gevangenis, een vijftal penitentiair psychiatrisch centra. Een viertal locaties bieden 
gedetineerde vrouwen onderdak. Verder zijn er vijf rijksinrichtingen voor jeugdigen en vier 
inrichtingen voor vreemdelingenbewaring. Cfr. <http://www.dji.nl/Organisatie/Locaties/ 
>(d.d. 07-04-2012). Een inrichting/locatie kan, afhankelijk van de inrichtingscapaciteit, 
meerdere regimes en/of doelgroepen omvatten en er kunnen meerdere justitiepastores 
werkzaam zijn.  
617 De publicatie en de nasleep van het J&P-rapport over de vreemdelingenbewaring heeft 
indertijd onder de justitiepastores tot onrust geleid en mede bijgedragen aan het vertrek van 
de toenmalige hoofdaalmoezenier onder wiens medeverantwoordelijkheid het rapport tot 
stand was gekomen. Zie ook Hoofdstuk 5. 
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is aan de eigen geloofwaardigheid als pastor (Tabel 11 vraag 10). Bij de vraag 
of men alert is op situaties waarin de menswaardigheid van gedetineerden in 
het geding is, neemt de twijfel weliswaar iets toe, maar is toch nog een zeer 
grote meerderheid van mening dat dit inderdaad het geval is (Tabel 11, vraag 
16). Wel bestaat er bij een derde van de respondenten twijfel of men ook vol-
doende professionele bekwaamheid bezit om humaniteitskwesties in de in-
richting ter sprake te brengen, alhoewel een ruime meerderheid daar niet aan 
twijfelt en slechts een kleine minderheid dit ontkent (Tabel 11, vraag 11). 
 Minder eensgezind worden de antwoorden bij de vragen die te maken 
hebben met mogelijke conflicten die voortkomen uit het feit dat men zowel 
pastor als ambtenaar is. Alhoewel een meerderheid zich bekwaam vindt inzake 
humaniteitskwesties (Tabel 11, vraag 11), vindt twee derde van de responden-
ten het wel lastig om humaniteitskwesties in de inrichting ter sprake te bren-
gen, terwijl een kwart stelt daar geen moeite mee te hebben (Tabel 11 vraag 
17). 
 
Tabel 11. 
Justitiepastor in relatie tot hu-
maniteit 

 
N 

  
Gem

. 

 
SD 

(h)me Ne/no (h)mo   
Humaniteit bewaken is deel van 
pastorale taak (vr 9) 

 
30 

 
30 

 
0 

 
0 

 
4.6 

 
.50 

Humaniteitsinzet is gerelateerd aan 
geloofwaardigheid (vr 10) 

 
30 

 
30 

 
0 

 
0 

 
4.5 

 
.51 

Pastor is alert op humaniteitskwes-
ties  
(vr 16) 

 
30 

 
26 

 
3 

 
1 

 
4.0 

 
.64 

pastor acht zich voldoende be-
kwaam  
(vr 11) 

 
30 

 
18 

 
9 

 
3 

 
3.7 

 
.92 

Voorrang pastorale plichten (vr 13) 30 18 6 6 3.6 1.07 
Humaniteitsinbreuk a/d orde stellen 
is lastig (vr 17) 

 
30 

 
20 

 
3 

 
7 

 
3.5 

 
1.01 

Gewetensconflict  (vr 14) 30 17 6 7 3.3 .92 
Ambtenaarschap belemmert (vr 12) 30 12 11 7 3.1 .98 
Antwoordalternatieven: helemaal mee eens -  mee eens – niet eens/niet oneens – mee oneens 
– helemaal mee oneens  ; (h)me = (helemaal) mee eens, ne/no = niet eens/niet oneens, (h)mo 
= (helemaal) mee oneens 

 
De vraag of men zich eerder gehouden voelt aan zijn pastorale plichten dan 
aan zijn ambtenaarlijke plichten beantwoordt een ruime meerderheid bevesti-
gend, terwijl een vijfde hierop ontkennend antwoordt (Tabel 11, vraag 13). 
Een haast identieke verdeling is te zien bij de vraag of humaniteitskwesties in 
de inrichting tot gewetensconflicten leiden bij de justitiepastor: ruim de helft 
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van de respondenten stelt dat humaniteitskwesties bij hen wèl leiden tot gewe-
tensconflicten, terwijl bijna een kwart hier ontkennend op antwoordt (Tabel 
11, vraag 14). Verdeeld blijken de pastores ook over de vraag of het ambte-
naarschap belemmerend werkt bij de humaniteitstaak: ruim een derde vindt 
van wel, een bijna net zo groot deel twijfelt hierover, terwijl bijna een kwart 
aangeeft hierin geen belemmering te ervaren (Tabel 11,vraag 12).  
 Vervolgens is ook geprobeerd meer zicht te krijgen op mogelijke conflict-
velden bij humaniteitskwesties. Daartoe zijn aan de respondenten een aantal 
conflictvelden voorgelegd (Tabel 12). Ruim twee derde van de respondenten 
geeft aan bij humaniteitskwesties een conflict te ervaren tussen enerzijds de 
loyaliteit jegens de inrichting en anderzijds de loyaliteit jegens de individuele 
gedetineerde, meteen gevolgd door het conflict tussen enerzijds inrichtingsbe-
leid en anderzijds de zorg voor gedetineerden, en tussen enerzijds detentiebe-
leid en anderzijds de gedetineerdenzorg. Als minst problematisch bij huma-
niteitskwesties wordt het conflict tussen ambtsgeheim en zorgplicht ervaren, 
alhoewel nog ruim een derde van de respondenten aangeeft hier een conflict 
te ervaren. Het meest controversieel is onder de respondenten de loyaliteits-
vraag (vraag 15b) en de vraag ambtsgeheim versus zorgplicht (vraag 15d).    
 

Tabel 12. Conflictvelden in rang-
orde van instemming (Vraag 15) 

 
N 

  
Gem. 

 
SD (h)me Ne/no (h)mo 

Conflict inrichtingsbeleid vs. 
Gedetetineerdenzorg (Vr 15f) 

 
30 

 
20 

 
6 

 
4 

 
3.6 

 
.93 

Conflict detentiebeleid vs. Gede-
tineerdenzorg (Vr 15e) 

 
30 

 
19 

 
7 

 
4 

 
3.6 

 
.94 

Conflict loyaliteit richting vs. 
loyaliteit gedetineerde (Vr 15b) 

 
30 

 
21 

 
2 

 
7 

 
3.5 

 
1.11 

Conflict wet vs. ethiek (Vr 15c) 30 11 10 9 3.1 1.04 
Conflict ambtenarenrol vs. pas-
torrol  
(Vr 15a) 

 
30 

 
12 

 
7 

 
11 

 
3.0 

 
1.05 

Conflict ambtsgeheim vs. zorg-
plicht  
(Vr 15d) 

 
28 

 
10 

 
2 

 
16 

 
2.8 

 
1.07 

Antwoordalternatieven: helemaal mee eens -  mee eens – niet eens/niet oneens – mee 
oneens – helemaal mee oneens; (h)me = (helemaal) mee eens, ne/no = niet eens/niet 
oneens, (h)mo = (helemaal) mee oneens 

 
Op grond van deze gegevens kan geconstateerd worden dat justitiepastores 
humaniteit en humaniteitskwesties daadwerkelijk in hun werk van grote rele-
vantie achten en zij dit zien als thematieken die hun geloofwaardigheid als 
pastor direct raken. Bij ruim de helft van de respondenten is dit echter zeker 
niet probleemloos, want leidend tot gewetensconflicten. Conflicten worden 
vooral ervaren op het gebied van loyaliteit tussen enerzijds inrichting en an-
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derzijds gedetineerde, en tussen beleid aan de ene kant en de zorg voor de 
individuele gedetineerde aan de andere kant. Een ruime meerderheid vindt het 
lastig in de inrichting humaniteitskwesties ter sprake te brengen. 
 
6.3.3 Aankaarten van humaniteitskwesties 
 
Zoals reeds aangegeven vinden twee van de drie respondenten het lastig een 
inbreuk op humaniteit in de inrichting aan de orde stellen (Tabel 11, vraag 
17). Middels een open vraag (18) is gevraagd naar de reden waarom men het 
lastig of juist niet lastig vindt om humaniteitskwesties in de inrichting aan de 
orde te stellen (Tabel A, Bijlage). De antwoorden laten de volgende argumen-
tatiecategorieën zien: 

A- Argumenten gelegen in de werkcontext, waarbij een onderscheid is  
te maken in argumenten die te maken hebben met:  
1- de weerstand tegen kritiek in de organisatie, 
2- een verschil in visie,  
3- de positie van de justitiepastor in relatie tot personeel in de in-

richting, 
4- onduidelijkheid over de correctheid of volledigheid van de in-

formatie, 
5- tijdgebrek; 

B- argumenten gerelateerd aan de persoon van de pastor en 
C- argumenten gebaseerd op een Leitmotiv, een leidende gedachte of 

principe; 
 

Ad A- De werkcontext-gerelateerde argumenten.  Het gaat hier om een 
veelvoud aan redenen die hun oorsprong vinden in de directe werkcontext 
van de justitiepastor in bredere of engere zin, dus DJI of de concrete justitiële 
inrichting waar de pastor werkzaam is. In deze veelvoud aan redenen zijn sub-
categorieën te onderscheiden, namelijk  

1- weerstand in de organisatie tegen kritiek. Deze argumentatie wordt 
vaak (9x) genoemd door de respondenten en maakt het lastig huma-
niteitskwesties aan te kaarten. “Er wordt ontkend” dat er iets is, stelt 
respondent 10.21. En pastor 10.03 zegt: “Er is in de inrichting van justi-
tie geen klimaat voor kritische feedback inzake humaniteit. (...) [D]e ervaring 
leert dat men het snel persoonlijk als kritiek op het eigen functioneren oppakt 
en in de verdediging schiet en bijvoorbeeld komt met beschuldigingen eenzijdig 
of onvolledig geïnformeerd te zijn of bevooroordeeld te zijn.” Respondent 
10.06 ervaart dat zijn “inbreng soms als bedreigend ervaren wordt voor het 
gangbare detentieklimaat” en respondent 10.14 drukt die afwerende 
houding in zijn richting uit met dat gezegd wordt “doe je kerkdienst en 
bemoei je niet met het regiem en de gangbare regels”. Of het is lastig “omdat 
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– als je er iets van zegt –  jij dan vaak gezien wordt – door het personeel  – 
als verrader, zeikerd terwijl er ook van je verwacht wordt dat je er wat van 
zegt,” aldus respondent 10.34. “DJI is een zeer gesloten organisatie. 
Voortdurend eropuit dat zij gelijk hebben en niet de gedetineerden. Er is wei-
nig zelfkritiek, zelfreflectie.” (10.27) en er “wordt vaak snel in conflicttermen 
gereageerd” (10.44). Kortom, “er wordt ontkend dat er een probleem is of er 
wordt niets mee gedaan.” (10.40) Ook speelt “de stroperigheid van de orga-
nisatie” een rol (10.50).  

2- Naast weerstand die gelegen is in deze gesloten, afwerende houding 
tegenover kritiek, is er weerstand die voortvloeit uit een andere in-
valshoek of een andere (beleids)visie op humaniteit en/of detentie bij 
inrichting(spersoneel) enerzijds en bij de justitiepastor anderzijds (5x 
genoemd). Bij een overleg “stellen anderen ‘en masse’ de veiligheid voor-
op en vinden de regel/de sanctie belangrijker dan de menselijkheid,” weet 
pastor 10.32 te melden. Een humaniteitskwestie aankaarten is “lastig 
omdat het vaak ingaat tegen het beleid van de inrichting of werknemers daar-
van” (10.01) of  “[E]r bestond [in de inrichting] absoluut geen gemeenschap-
pelijk/e denkkader/visie op humane detentie waarbinnen concrete kwesties 
rondom humaniteit aan de orde konden worden gesteld. De enige toetssteen 
waarop je je kon beroepen was het juridische en regelgevende kader, maar ook 
dat werd naar gedetineerdenkwesties toe, op zijn aller smalst geïnterpreteerd” 
(3.09). Justitiepastor 10.37 stelt dat “mijn visie en gedachten over [huma-
ne detentie, rve] niet altijd lijken te stroken met de visie van de inrichting” 
en “humaniteit lijkt op directienivo geen agendaprioriteit te hebben, daardoor 
ontbreekt er in mijn ogen de visie over wat humane detentie inhoudt”, bo-
vendien ligt bij de inrichting de nadruk op veiligheid. Kortom, “[E]r 
liggen verschil van visie en vertaling van keuzes aan ten grondslag. Een vrij en 
open gesprek is dan wel moeilijk vanwege (schijnbare?) belangentegenstellin-
gen. Zo kunnen financiën een rol spelen, maar ook conflicterende machtsver-
houdingen,” aldus pastor 10.51.  

3- De positie van de justitiepastor (in relatie tot overig personeel) in de 
inrichting wordt het meest genoemd (15x) als van invloed bij het wel 
of niet gemakkelijk aankaarten van humaniteitskwesties. De hier ge-
noemde redenen vinden hun grondslag vooral in de afweging van de 
pastor welke relatie en positie men als geestelijk verzorger heeft in de 
inrichting dan wel welke positie men wil behouden. Het is “lastig om 
gehoord te worden” (10.40), zeker als teams hier weinig gezamenlijk in 
optrekken (10.27). Bovendien, verstoorde relaties met het personeel 
bemoeilijken het werken en als pastor ben je wel afhankelijkheid van 
het personeel (10.01), want op de achtergrond speelt toch de vraag 
“in hoeverre wordt later je werk belemmerd?”(10.21) of dat “de verhouding 
met directie verstoord kan worden” (10.35). “Te vaak’ dit soort kwesties aan 
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de orde stellen kan gevolgen hebben voor jouw GV-speelruimte”, aldus pastor 
10.16, terwijl goede relaties zo hun voordeel hebben want dat leidt 
tot “een netwerk van mensen die ik beter ken en zo makkelijk aanspreek. 
Een evenwichtige relatie kan ook tegen kritische opmerkingen.” (10.38) 
Diverse respondenten geven aan in de relatie met het inrichtingsper-
soneel er vooral alert op te zijn te voorkomen door het personeel ge-
zien te worden als ‘arrogante, betweterige zedenmeester’. “Je moet erop 
bedacht zijn niet moraliserend over te komen of er blijk van te geven alleen oog 
te hebben voor de kant van de gedetineerden,” merkt pastor 10.03 hierover 
op, terwijl 10.08 zegt dat “de inrichtingswerkers niet het gevoel moeten krij-
gen dat de GV hen be/veroordeelt”. Respondent 10.09 heeft het over 
“oppassen dat je je niet het primaat op humaniteit toe-eigent, een zedenmees-
ter” wordt. Kortom, vooral  “niet te snel gaan beschuldigen” (10.34), 
want anders word je “die arrogante GV” (10.21). Er is altijd het risico 
van in een isolement komen (10.32) of niet serieus genomen te wor-
den (10.31) of als pastor terugverwezen te worden naar het kerkelijke 
aspect (“doe je kerkdienst en bemoei je niet met”, 10.14). Een enkeling 
merkt op dat humaniteitskwesties ter sprake brengen niet lastig is 
vanwege een goed contact met de directie, omdat deze benaderbaar is 
voor een open gesprek (3.06 en 3.09) of omdat er toch een positieve 
grondhouding is jegens het onderwerp humaniteit (10.03).  

4- Ook onduidelijkheid over de correctheid of volledigheid van de in-
formatie maakt humaniteitskwesties aankaarten moeilijk volgens di-
verse respondenten, omdat “[N]iet altijd duidelijk is hoe de zaak echt zit” 
(10.44), want “heb je voldoende informatie?”, vragen de respondenten 
10.21, 10.31 en 10.35 zich af. Bovendien, “is de informatie van de gede-
tineerde of inrichting niet altijd correct.” (10.31). Er is niet altijd zekerheid 
over de feitelijke juistheid van het vernomene, want “je weet ook niet 
alle ins en outs.” (10.34). Immers, “veel gebeurtenissen komen me indirect 
ter ore. Dus veelal het verhaal van de gedetineerde tegenover personeel. Stel-
lingname is dan lastig.” (10.09). En “omdat het vaak moeilijk in te schatten 
is in hoeverre dit optreden [van personeel, rve] ade-
quaat/passend/proportioneel was in de situatie. Als GV-er krijg je meestal 
het eerst te maken met het perspectief van de gedetineerde, en je kunt de kwes-
tie niet altijd checken bij de andere partij (piw-ers b.v.)” (10.16). Maar ook 
“‘huisregels’ zijn soms erg onduidelijk, en misschien wel niet op tijd bijge-
werkt”, wat onduidelijkheid schept en het oordeel lastig maakt 
(10.37). Want “het zit vaak op de grens van wel/niet aan de orde stellen. 
De inrichting volgt de regels en om dan een inbreuk op humaniteit (volgens 
mijn inschatting) bespreekbaar te maken” (10.13).  

5- Ten slotte wordt door sommigen tijdgebrek genoemd. Het betreft 
hier argumenten die terug te voeren zijn op tijdgebrek dan wel de 
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beperkte aanwezigheid in de inrichting. Zo vindt 10.27 het lastig 
omdat hij “parttime in (twee) inrichtingen aanwezig is” en stelt 10.31 “dat 
de tijd ontbreekt omdat zoveel andere pastoranten wachten op aandacht”, 
want “het vergt veel tijd om een bepaalde situatie goed te beoordelen”, aldus 
10.35.  

 
Ad B- De persoon-gerelateerde argumentatie: het gaat dan om argumen-
ten waarvan de justitiepastor aangeeft dat ze gelegen zijn in de persoon of het 
karakter van de concrete justitiepastor zelf. Het betreft hier antwoorden die 
twijfel of weerstand uitdrukken, die in de pastor zelf leeft over zijn functie 
en/of persoonlijke eigenschappen, en die hem hinderen om humaniteitskwes-
ties aan te kaarten. Antwoorden die illustratief hiervoor zijn: “confronteren is niet 
de sterkste kant van deze pastor” (10.27), “omdat ik mij geremd voel (persoonlijke 
eigenschappen) en omdat ik een lichte angst heb dat ik niet serieus genomen zal wor-
den” (10.31), “omdat ik het persoonlijk altijd ingewikkeld vind om een ander en om 
een leidinggevende op zijn/haar verantwoordelijkheid aan te spreken” (10.44), en “ik 
vind het moeilijk om mijn rol als geestelijk leider uit te oefenen. Heeft te maken met 
persoonlijke onzekerheid" (10.50). 
 
Ad C- De principe-gerelateerde argumentatie: Hier betreft het argumen-
ten die voor de afzonderlijke justitiepastores zelf als een principieel of formeel 
uitgangspunt dienen bij het aankaarten van een humaniteitskwestie. Zo stelt 
respondent 3.06 dat het niet lastig is door “de ‘humanitaire lat’ niet te hoog te 
leggen”. Pastor 10.01 vindt het niet lastig wanneer een kwestie “evident is en niet 
door beleid ondersteund wordt .” En respondent 10.19 neemt als algemeen uit-
gangspunt “dat het aan de orde stellen gebeurt vanuit het (niet-)wenselijke, daarnaast 
staat het (on)mogelijke. Het hanteren van een verschil hiertussen geeft altijd ruimte voor 
gesprek.” Voor respondent 10.03 is het niet lastig,  “omdat men weet en ook van je 
verwacht dat je juist als gv-er over humaniteit iets te vinden hebt”, terwijl collegapas-
tor 10.43 stelt dat “de bewaking van de detentie absoluut niet alleen een taak is van 
de GV-er of pastor maar van ieder personeelslid. Daar kun je dus ook heel gemakkelijk 
iedereen op aanspreken.” Respondent 10.53 vindt het niet lastig  “omdat het tot 
mijn taak behoort om indien nodig dit soort kwesties aan de orde te stellen (…) als be-
lijdend christen kan ik niet werkeloos toezien, waar de menselijke waardigheid wordt 
gekwetst (…) het is ook een kwestie van orthopraxie op grond van Mt. 25:36 de ge-
vangen medemens te zien als een representant van de Heer.” 
 Opvallend is dat als de respondent aangeeft dat het niet moeilijk is om een 
humaniteitskwestie aan de orde te stellen dit gebeurt met een beroep op een 
principe-gerelateerde reden.  
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Geconcludeerd kan worden dat vele justitiepastores het lastig vinden om hu-
maniteitskwesties aan de orde te stellen in hun inrichting. De gronden daar-
voor zijn meervoudig:  

- Humaniteitskwesties aankaarten ligt gevoelig in de inrichting, want het 
wordt gemakkelijk ervaren als kritiek en er is weerstand tegen kritiek;  
- de pastores ervaren hun eigen positie als kwetsbaar en afhankelijk van het 
personeel, waardoor men bij kritiek waakt of vreest voor negatieve gevol-
gen van het aankaarten; 
- de betrouwbaarheid dan wel juistheid van de ontvangen informatie noopt 
in een justitiële inrichting tot extra aandacht en voorzichtigheid;  
- lang niet iedere justitiepastor voelt zich sterk of bekwaam genoeg in de 
schoenen staan een kritisch-confronterende positie in te nemen 
- en de respondenten die aangeven het niet lastig vinden om humaniteits-
kwesties aan te kaarten vinden steun in of beroepen zich op principes die 
de situatie of het incident overstijgen. 

 
6.3.4 Menselijke waardigheid 
 
Vervolgens is gevraagd wanneer er naar de mening van de respondent sprake is 
van menselijke waardigheid (vraag 19).618 Het begrip dat door de responden-
ten het meest (20x) genoemd wordt in relatie tot menselijke waardigheid is 
‘respect’, dat als zelfstandig naamwoord, werkwoord (respecteren) of bijvoeg-
lijk naamwoord (respectvol) voorkomt (Tabel B, Bijlage). Ook uitspraken als 
‘in zijn waarde laten’ (3.06), ‘waardig bejegenen’ (10.13) of ‘integriteit waar-

                                                             
618 Het begrip menselijke waardigheid is in de vraag bewust niet nader omschreven om 
inhoudelijke sturing te vermijden. Omdat menselijke waardigheid (mede) daardoor voor 
hen een moeilijk begrip is om te hanteren, reageert een aantal respondenten later in evalua-
tieve opmerkingen hierop: “Het ontbreekt mij aan duidelijke eenduidige definitie van menselijke 
waardigheid en humaniteit, en toch ervaar ik dat in de praktijk niet zonder meer als belemmering 
omdat ik op het individueel niveau tegen aantasting van de menselijke waardigheid aanloop als ook 
(tegen, rve) inhumane detentie. Tegelijk vind ik het daardoor moeilijk te bepalen vanaf welk punt ik 
iets inhumaan of menselijk onwaardig moet noemen.” (10.21) Pastor 10.43 merkt kort en bondig 
op: “Ik mis een goede definitie van de begrippen: Humaniteit, Inhumaan, Menselijke waardigheid”, 
terwijl respondent 10.03 stelt: “Humaniteit is een groot woord. Veel zit ‘m in de kleine dingen 
van alledag. Bijvoorbeeld de wachttijd op een verzoek om een gesprek met een medewerker, de dage-
lijkse onaantrekkelijkheid van de warme maaltijd, het stempel dat een niet goed functionerend afde-
lingshoofd op een team legt en daarmee op de algehele sfeer van een afdeling, de wijze waarop bij het 
ontvangen van bezoek gedetineerden en hun bezoek onderworpen wordt aan vernederende onderzoe-
kingen, het bevorderen van onverschilligheid door een gebrek aan interessant werk en aan toezicht op de 
werkzaal, van humane schraalheid, van je straf uitzitten en wijs worden van hetgeen je medegedeti-
neerden je kunnen leren.”  
Alleen respondent 10.45 heeft deze vraag niet beantwoord; van alle open vragen heeft hij er 
slechts een beantwoord namelijk het aantal humaniteitsinbreuken in de laatste twaalf maan-
den. 
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borgen’ (10.35) en ‘integriteit niet aantasten’ (10.38), die verwant zijn aan res-
pect(eren), worden genoemd.  
 Respect is een woord dat niet op zichzelf staat, maar altijd gerelateerd is 
aan iets of iemand waar het respect betrekking op heeft. In de antwoorden 
wordt respect uitdrukkelijk gerelateerd aan de ander als (gedetineerde) mens of 
persoon (21x).  Bij menselijke waardigheid “is er sprake van aandacht voor de 
persoon in kwestie” (10.50), dat “mensen elkaar respecteren en als gelijke zien (nl. als 
mens)” (10.37), dat “de op zich onvervreemdbare waardigheid van een mens wordt 
gerespecteerd” en men “oog heeft voor diens eigenheid en voor de eigenheid van de rela-
tie met die ander” (10.03). Want “[I]eder heeft het recht als mens gezien te worden en 
behandeld te worden,”(10.24). In detentie betekent dat dat “[G]edetineerden wor-
den behandeld als personen/individuen en niet als registratienummers”(10.16) en dat 
“er naar gedetineerden wordt geluisterd en met hen rekening wordt gehouden inzake 
dingen die voor hen emotioneel belastend zijn, schaamtevol zijn, onmachtsituaties etc.” 
(3.06), want het is mensonwaardig als een gedetineerde “niet als ‘mens’ wordt 
gezien, maar gezien wordt als een lastig ding waarover je macht hebt”(10.21). Res-
pect(eren) betekent dat “de gedetineerde respectvol wordt benaderd en behandeld en 
gezien wordt als mens” (10.08 en 10.38), “met respekt voor de persoon” (10.06), die 
“om zijn uniek zijn gerespecteerd wordt.”(10.02).  
 Kortom, als kort en bondig aangegeven moet worden waar het in de kern 
om gaat bij menselijke waardigheid dan blijkt uit de antwoorden dat het bij de 
meeste respondenten draait om respect voor de concrete (gedetineerde) mens. 
Maar waar blijkt dat respect nu uit? Welk gedrag of attitude getuigt van het 
respecteren van de menselijke waardigheid van de gedetineerde? Dit respecte-
ren blijkt dan: 

- door oog en oor te hebben voor de noden en zorgen van de concrete 
(gedetineerde) mens (11x). Van menselijke waardigheid is sprake als “men-
sen zorgdragen voor elkaar” (10.03). Het blijkt uit de manier waarop er aan-
dacht is voor “iemands persoon-zijn als mens, aan zijn welzijn –lichamelijk, 
geestelijk, materieel, sociaal en cultureel-, en aan zijn autonomie” (10.03) en als 
“[D]e nodige moeite wordt gedaan om aan reële noden en zorgvragen (…) van ge-
detineerden in de mate van het mogelijke tegemoet te komen” (3.09).  Het impli-
ceert  “bevorderen dat aan basisbehoeften (eten, kleding, medische zorg. enz.) 
wordt voldaan” (10.40). Of – Bijbels geformuleerd –  dat “[V]oldaan wordt 
aan de 5 van Mt 25: eten/drinken/dak boven hoofd/kleren aan het lijf en aandacht 
en zorg in penibele situaties” (10.02). En in de bejegening is dan sprake van 
“niet vernederen, niet onnodig kwetsen, respect tonen, serieus nemen, betrouwbaar 
zijn” (10.40).  
- door in de bejegening “[O]nderscheid te maken tussen mens en zijn delict” 
(10.13): de gedetineerde mag of moet niet gereduceerd worden tot zijn de-
lict (8x). Menselijke waardigheid respecteren betekent “[W]angedrag afkeu-
ren, maar de betreffende persoon nooit” (10.06), “de gedetineerde als mens respect-
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vol benaderen –ongeacht zijn/haar delict” (10.38), omdat “een gedetineerde meer 
is dan zijn delict” (10.32 en 10.50).  
- door oog en oor te hebben voor de (on)mogelijkheden van de concrete 
(gedetineerde) mens (11x), dus voor zowel de “mogelijkheden tot ontplooiing” 
(10.01) als voor de beperktheden van die mens. Menselijke waardigheid 
blijkt met andere woorden uit een mate van acceptatie van de ander: dat 
“[I]emand er mag zijn, zoals hij/zij is, er met zijn + en – mag zijn” (10.02) en 
als “de ander er mag zijn als persoon en er oog is voor de context waarbinnen ie-
mand zich beweegt” (10.51). Het blijkt als “[E]r begrip is voor iemands doen en 
laten. Een diep inzicht in de mens die tegenover je staat.” “Dat hoeft niet te bete-
kenen dat het gedrag goedgekeurd wordt, maar dat de mens er achter waardig wordt 
bejegend” (10.13) en “gedetineerden gezien worden als mensen: met fouten maar 
ook met goede kanten” (10.14), “gezien in: verantwoordelijkheid, ontwikkelings-
proces, onmacht en beperkingen” (10.19).  
- door oog te hebben voor verandering bij en (toekomst)perspectief voor 
de gedetineerde (11x). Van menselijke waardigheid is sprake als “je er alles 
aan doet – qua aanboren van motivatie als qua aanzetten van mogelijkheden – dat 
de ander zijn leven kan ontwikkelen”(10.27), “als mensen de mogelijkheid geboden 
krijgen, dat te doen waar ze ‘goed’ in zijn, en zo als mens kunnen groeien” 
(10.37) en “degene te zijn/worden waarnaar hij ten diepste verlangt”(10.09). 
Want “je blijft uitgaan van ’t veranderpotentieel in ieder mens, hoe minimaal mis-
schien ook (...): ‘als je iemand neemt zoals hij/zij is, dan neem je hem/haar niet 
serieus!’ (J.W. Goethe)”, aldus respondent 10.32. Want “[P]erspectief hoort er-
bij” (10.44) en dan past het dat “straffen niet gezien worden als 
wraak/vergelding, maar eerder als mogelijkheid om te komen tot nieuwe, menselijke 
verhoudingen” (10.14). 
- door zonder onderscheid des persoons respect te tonen, dat wil zeggen in 
gelijkwaardigheid en zonder discriminatie (10x), omdat “ieder mens gelijk is 
ongeacht levensbeschouwing, kleur, geslacht, en seksuele voorkeur” (10.22).  
  

In de antwoorden over menselijke waardigheid is bij diverse respondenten ook 
een expliciete verwijzing te vinden naar een externe fundering of bron, die 
voor de respondent blijkbaar van belang is bij het verstaan van menselijke 
waardigheid. Het gaat dan om verwijzingen van: 
1- bijbels-religieuze aard. Zo heeft respondent 10.53 het over “de mens als een 

schepsel Gods, die kostbaar is” en verwijst deze respondent -net als 3.09- naar 
de gulden regel: doe een ander niet, wat jezelf niet wil dat jou wordt aan-
gedaan. Pastor 10.02 verwijst expliciet naar de Bijbel met “de 5 van Mt 25: 
eten/drinken/ dak boven hoofd/kleren a/h lijf en aandacht en zorg in penibele situ-
aties”, terwijl een ander spreekt over de mens “als kind van God” (3.06) of  
over “zich (laten) vormen naar Gods beeld” (10.31). 
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2- juridische aard: Respondent 10.09 noemt in dit verband expliciet de men-
senrechten respecteren, een ander (10.43) het beschermen en respecteren 
van de rechten van de gedetineerden, terwijl justitiepastor 10.02 het heeft 
over “zijn rechten en plichten als mens kennen” en collega 10.24 spreekt over 
“het recht als mens gezien te worden”   

3- filosofische aard: pastor 3.08 verwijst in zijn antwoord naar een concrete 
filosofische bron: “Ik voel me wel thuis bij de tien-punten-lijst van Nuss-
baum.”619  
 

In zijn algemeenheid kan op grond van deze antwoorden geconcludeerd wor-
den dat menselijke waardigheid voor de justitiepastores te maken heeft met het 
respecteren van de individuele, gedetineerde mens. Dit respect krijgt in de 
detentiesituatie voor de respondenten vooral inhoud en betekenis door  
1- de gedetineerde niet te vernederen of te negeren, maar serieus te nemen in 

diens (lichamelijke/mentale) noden en zorgen en diens integriteit te res-
pecteren; 

2- door in de bejegening van de gedetineerde zonder onderscheid des per-
soons respect te tonen ongeacht het delict; 

3- de gedetineerde serieus te nemen in diens (on)mogelijkheden;  
4- door oog te hebben voor verandering bij en (toekomst)perspectief voor de 

gedetineerde; 
Het gestelde maakt duidelijk dat menselijke waardigheid in detentie nadrukke-
lijk een relationeel begrip is, waarbij de afhankelijkheid van anderen en de 
kwetsbaarheid van de gedetineerde een zeer grote rol spelen. Daardoor zit aan 
menselijke waardigheid in de detentiesituatie nadrukkelijk een zorgaspect in de 
betekenis van ‘zorg over’ en ‘zorg voor’. 
 Minstens net zo belangrijk is echter dat het begrip menselijke waardigheid 
hier niet alleen inhoud en betekenis krijgt, maar dat hiermee eigenlijk ook 
zichtbaar wordt waar –in elk geval vanuit de optiek van de justitiepastores– de 
aandachtspunten liggen als het gaat om de aantasting van menselijke waardig-
heid tijdens detentie: 

- geen of weinig rekening houden met de noden en zorgen van de afzon-
derlijke gedetineerde; 
- de bejegening laten bepalen door het delict; 
- de (on)mogelijkheden van de gedetineerde niet in acht nemen; 

                                                             
619 1- in staat zijn (en dus in staat gesteld worden) om tot leven te komen; 2-  om een 
lijfelijk gezond en 3- veilig leven te leiden; 4- om zich intellectueel, affectief en 5- creatief 
te ontwikkelen; 6- om eigen afwegingen te leren maken over wat goed is en 7- niet goed; 
8- om relaties aan te gaan en bij de 9- vormgeving daarvan zelf betrokken te worden; 10- 
en om mee te beslissen over de inrichting van de eigen politieke, sociale en ecologische 
leefomgeving. Zie:  
<http://www.humanistischecanon.nl/humanisering_en_zingeving/martha_nussbaum> 
(d.d. 27-02-2012).   

http://www.humanistischecanon.nl/humanisering_en_zingeving/martha_nussbaum
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- geen of weinig oog hebben voor verandering bij en perspectief voor de 
gedetineerde; 
- ongeoorloofd onderscheid maken (willekeur/discriminatie) 
- en (ongeoorloofde en/of onnodige) aantasting van de integriteit van de 
gedetineerde.   

 
6.3.5 Humane detentie 
 
Vervolgens is aan de respondenten gevraagd (vraag 20, Tabel C, Bijlage) wan-
neer er volgens hen sprake is van humane detentie. Omdat deze vraag in het 
verlengde ligt van de vraag naar menselijke waardigheid is het weinig verras-
send dat de antwoorden gedeeltelijk aansluiten bij of in het verlengde liggen 
van wat men onder menselijke waardigheid verstaat. Negen respondenten 
verwijzen in hun antwoord op deze vraag dan ook expliciet naar hun eerdere 
antwoord betreffende menselijke waardigheid.  
 Ook bij humane detentie is het kernwoord het begrip respect, dat door elf 
justitiepastores in de een of andere vervoeging in hun antwoord wordt ge-
bruikt. En net als bij menselijke waardigheid gaat het om respect dat tot uiting 
komt in de bejegening en behandeling van de gedetineerde. Illustratief is het 
uitgebreide antwoord van respondent 10.03: Er is sprake van humane detentie 
als “er in de context van de vrijheidsbeneming door justitie respect is voor de persoon van 
de gedetineerde, voor diens welzijn en diens autonomie, wat met het oog op de zorgtaak 
van justitie betekent dat er juist aandacht is voor de individuele kenmerken en omstan-
digheden van een gedetineerde die diens goede zorg betreffen. Humane detentie opgevat 
als humane gedetineerdenzorg besteedt aandacht aan alle aspecten die het welzijn van de 
gedetineerden – lichamelijk, geestelijk, materieel, sociaal en cultureel  –betreffen. 
 In humane detentie respecteert ieder personeelslid, gegeven de bijzondere omstandig-
heden van de vanwege de straf of maatregel opgelegde vrijheidsbeneming en gegeven de 
zorg voor de veiligheid van personen en goederen in de justitiële inrichting, de menselijke 
waardigheid van iedere gedetineerde.”  
 In dit uitgebreide antwoord komt niet alleen de centrale betekenis van het 
begrip respect goed tot uiting, maar ook de vertaling van dat respect in de zorg 
voor en zorg om het welzijn van de concrete gedetineerde, die ook bij andere 
respondenten is terug te vinden, waar het gaat om humane leef- en werkom-
standigheden. Deze zorg voor en om het welzijn van de gedetineerde krijgt in 
de antwoorden ook duidelijk twee opvallende, detentie-gerelateerde uitwer-
kingen, namelijk (de roep om?):  

1- rechtvaardige regeltoepassing en  
2- het bieden van perspectief. 

 
Ad 1- Rechtvaardige regeltoepassing wordt door de respondenten vaak ge-
noemd als van belang bij humane detentie. Het gaat hier om correcte en 
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rechtvaardige – dat wil zeggen zorgvuldige, niet-willekeurige en niet te rigide 
– handhaving en/of toepassing van wetten, rechten en procedures. Verder valt 
hieronder ook beperking van mogelijke detentieschade ten gevolge van (on-
nodige) extra leedtoevoeging. Zeer illustratief zijn hier de antwoorden van 
twee respondenten:  
- dat bij humane detentie “de rechten worden gehandhaafd, er aandacht is voor de 
zorgen van gedetineerden. Betrokkenheid (als personeel je eigen vooroordelen weten). 
Dat het in moeilijke situaties meer om de mens gaat dan om de regeltjes, niet regel is 
regel (de soms hinderlijke logica van regels die meer blokkeren). Tegen willekeur; hand-
having van rechten is niet nog eens straffen (zijn al gestraft); bescherming binnen van 
elkaar; er toezicht is op handhaving van de regels, geen fysiek geweld en mensen niet 
tegen elkaar uitspelen”(10.21). 
- Dat “[J]e geen onderscheid maakt tussen individuen d.w.z. je behandelt ieder gelijk, 
geeft de een niet meer privileges dan de ander. Er goede voorlichting is van de ‘huisre-
gels’, m.n. buitenlandse gedetineerden ontberen de juiste informatie. Er duidelijke regels 
zijn, zodat iedereen weet heeft van wat wel/niet kan”(10.32). 
 
Ad 2- Perspectief bieden –al of niet gerelateerd aan een zinvolle dagbesteding– 
wordt door acht respondenten nadrukkelijk genoemd als van relevantie voor 
een humane detentie. Illustratief hiervoor is een uitspraak als: “detentie moet 
gericht zijn op nieuwe kansen en hulp om deze mogelijk te maken! Levenslang hoort 
dus niet onder humane detentie” (10.14) en “een detentie is nog humaan te noemen 
wanneer er ook daadwerkelijk gewerkt wordt aan een rehabilitatie, een terugkeer naar die 
menselijke samenleving buiten.” (10.34) 
 
Een enkele respondent tenslotte grijpt deze vraag aan om expliciete kritiek te 
uiten op een onderdeel van detentie(beleid). Zo plaatst pastor 10.40 kritische 
opmerkingen bij de vreemdelingenbewaring620, verwerpt pastor 10.14  levens-
lange detentie vanwege de perspectiefloosheid ervan. Respondent 10.34 vindt 
iedere detentie “[P]er definitie inhumaan” en weinig zinvol, terwijl justitiepastor 
10.53 betwijfelt of er altijd sprake is van proportionele dan wel noodzakelijke 
repressie of geweldstoepassing. 
 Concluderend kan vastgesteld worden dat humane detentie voor de justi-
tiepastores te maken heeft met respect voor de menselijke maat, waarbij de 
detentiesituatie extra aandacht vraagt. Dit respect komt tot uiting in de zorg 
voor het welzijn van de gedetineerde in het algemeen, en in aandacht voor de 
correcte, zorgvuldige en niet-willekeurige handhaving en toepassing van regels 
en wetten in het bijzonder, evenals in het bieden van perspectief aan de gede-
tineerde.  

                                                             
620 De kritiek luidt dat het ultimum remedium-principe in de vreemdelingenbewaring wordt 
geschonden en dat het middel oneigenlijk wordt ingezet (uitzettingskans is niet reëel) en 
het soms twijfelachtig is of uitzetting überhaupt humaan is. 
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6.3.6 Inbreuken op humaniteit 
 
Er is de respondenten in dit gedeelte tenslotte nog gevraagd naar de hoeveel-
heid situaties, waarmee de respondent (in de laatste twaalf maanden vóór de 
afname van de vragenlijst) is geconfronteerd en die door de respondent be-
schouwd worden als inbreuken op de menselijke waardigheid van gedetineer-
den (vraag 21).621 Verder is in dit verband gevraagd één of meerdere van deze 
situaties te beschrijven (vraag 22) en bij iedere situatie aan te geven wat de 
respondent er al of niet mee gedaan heeft (vraag 23). Daarmee bestaat er tussen 
deze drie vragen een directe relatie en vormen ze als het ware een cluster be-
treffende concrete ervaringen met inbreuken op de menselijke waardigheid 
van gedetineerden.  
 
In totaal zijn er 71 casus door de respondenten gegeven, waarin al of niet kort 
beschreven situatie(s) die de respondent beschouwt als een inbreuk op de 
menselijke waardigheid. De hoeveelheid situaties die door een respondent 
werden aangedragen varieerden van geen tot negen situaties (zie Tabel D Bij-
lage), gemiddeld dus ruim twee casus per respondent, alhoewel de helft van de 
respondenten geen of slechts een casus beschreven, terwijl enkele responden-
ten zelfs meer dan vijf situaties beschreven. Dit duidt op mogelijke verschillen 
tussen de afzonderlijke inrichtingen of op een verschil van alertheid bij de be-
trokken pastor inzake humaniteitskwesties. De beschreven situaties bevatten 
vaak verschillende aspecten. Zo kan in een casus machtsmisbruik gepaard gaan 
met een slechte bejegening en leidt bijvoorbeeld een rigide regeltoepassing tot 
ontzegging van een recht. Uiteindelijk zijn alle genoemde inbreuken te herlei-
den tot twee categorieën:  

1- bejegening en  
2- rigiditeit in regeltoepassing.  

Ad 1- Bij bejegening betreft het gedrag van personeel richting gedetineerden 
dat onderscheiden kan worden in 1- ongewenst gedrag en 2- onprofessioneel 
gedrag: 

1- Ongewenst gedrag betreft gedrag dat ten alle tijden 
 afkeurenswaardig is. Het gaat dan om zaken als vernederen, 

 
“Personeel dat gedetineerden uitlacht en vernedert” (3.06) 
 
“visitatie na bezoek, dat ged. de voorhuid van zijn geslachtsdeel  
moest terugtrekken ter controle op drugs” (10.22). 
 

                                                             
621 Deze vraagstelling werd ingeluid met de zin “Menselijke waardigheid staat foltering, 
onmenselijke behandeling/bestraffing of vernederende behandeling/ bestraffing niet toe.” 
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“Er is maandenlang sprake geweest van een vernederende behandeling van een gedeti-
neerde die op papier feiten aanleverde over in het verleden betaalde strafrechtelijke vorde-
ringen, waar de afdeling bevolking van de inrichting zich van distantieerde omdat het 
een zaak van de gedetineerde zelf is in deze zijn gelijk te halen, maar in de bejegening 
naar de man toe werd men steeds onredelijker en ging men hem steeds meer onheus beje-
genen. Telkens werd gezegd dat de advocaat hier aan zet is. Maar ook de advocaat werd 
door de inrichting als lastig ervaren en diens telefoontjes werden afgekapt.” (10.03) 
 
pesten, 
 
“Gedetineerde wordt gepest door enkele bewaarders en één (bewaarder, rve) in het bij-
zonder. Ze tikken tegen de deur, slaan opzettelijk de deur met een klap dicht en veran-
deren geregeld de regels rond medicijnen, maaltijden. Dit alles omdat de man met zijn 
mond de piw-ers te slim af is” (10.44) 
 
“De situatie is een van de vele ‘plaagstoten’ of ‘pesterijen’, waarmee sommige perso-
neelsleden proberen deze vrouw te breken.” (10.38) 
 
treiteren,  
 
“voortdurend treiteren door een leidinggevende gedetineerde (respondent bedoelt 
hiermee een gedetineerde die een informeel leider is, rve) naar een geestelijk 
beperkte gedetineerde gedurende lange tijd” (10.21). 
 
negeren  
 
“Inrichting heeft geen kleding (ondergoed, sokken) ter beschikking voor gedetineerden die 
zelf niets hebben. In de vrieskou lopen mensen in slippers op blote voeten. Steeds meer 
mensen die enkel de kleding hebben waarin ze zijn opgepakt. Ettelijke keren aange-
kaart. Nooit actie op ondernomen vanuit de inrichting.” (3.09) 
 
of  andere vormen van de gedetineerde niet serieus nemen.622 
 
“Hongerstakers niet in hun waarde laten.” (3.06) 
 
“Psychosociale dienst komt belofte niet na en houdt mensen aan het lijntje.” (3.08)  
 
“Heel wat medische kwesties waarin pas heel laat, en dan vaak pas na druk van een 
advocaat, actie werd ondernomen. Aandringen op medische zorg door een gedetineerde 
werd geoordeeld als ‘die man zeurt alleen maar’.” (3.09) 

                                                             
622 Naast geciteerde ook de respondenten 10.03 en 10.40.  
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“Iemand (gedetineerde, rve) geeft aan dat door de publiciteit rond zijn zaak gevaar 
wordt ervaren. Hij geeft het aan en wil geen ellende. Door bewaking is dit afgedaan als 
onzin” (10.22)  
 
“Ik (= pastor, rve) motiveer hem (= gedetineerde, rve) tot openheid in aanstaande 
gesprek met directeur. Dit probeert hij daadwerkelijk (voor hem al een hele stap – hij 
wantrouwt mensen) directeur niet eens bereid tot luisteren (5 dagen POC (= plaatsing 
op cel, rve).” (10.27) 
 

2- Onprofessioneel gedrag is gedrag dat te kwalificeren is als ge-
drag dat niet past bij het integer uitoefenen van het vak.623 Zo maakt 
pastor 10.03 melding van personeel dat zijn weerzin over de ziekte 
van de gedetineerde jegens de gedetineerde laat blijken: 

 
“Een gedetineerde die aan een chronische darmaandoening leidt waar hijzelf dagelijkse 
extra zorg aan dient te besteden, klaagt erover dat men in de gelaatsuitdrukking afkeer 
voor de man laat blijken en dat men de extra zorg die hij nodig heeft overdreven en 
onnodig lijkt te vinden.” 
 
Ook is er sprake van personeel dat zijn geheimhoudingsplicht schendt door 
naar andere gedetineerden gevoelige informatie te lekken, bijvoorbeeld over 
het delict van een gedetineerde: 
 
“Een voor ernstige zedenmisdrijven veroordeelde gedetineerde wordt binnen de vestiging 
naar een andere locatie overgeplaatst. Enkele maanden daarna wordt hij teruggeplaatst. 
Dan komt hem via gedetineerden ter ore dat een PIW-er na diens eerste overplaatsing 
aan hen en aan andere gedetineerden heeft verteld dat deze man ‘iets met kinderen’ 
gedaan had.” (10.03) 
 
Ook “komt voor dat afspraken en beloften worden gedaan door diverse personeelsleden 
die niet worden nagekomen”.624 Verder betreft het casussen waarin het gaat om 
vormen van verantwoordelijkheid afhouden of afschuiven625, 
 
“Een van de kosters die voor de voorbereidingen van de kerkdienst eerder naar de kerk-
zaal mee is gegaan ziet vanaf de kerkzaal dat zijn celdeur openstaat. Na afloop van de 
lucht heeft men alle deuren geopend, waaronder die van de koster. Omdat hij het on-
wenselijk vindt dat zijn deur buiten zijn aanwezigheid openstaat, vraagt hij mij te bel-
len om de deur te laten sluiten. Na twee telefoontjes staat de deur nog steeds open. 

                                                             
623 Naast geciteerde ook de respondenten 3.06, 3.09, 10.40 en 10.51.  
624 Respondent 10.24. Verder ook pastor 3.08, 10.24 en 10.44. 
625 Naast geciteerde ook respondent 10.24 en 10.27. 
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Daarna is er oogcontact met een PIW-er die naar de deur van de afdeling komt en de 
koster laat weten dat dit zijn eigen verantwoordelijkheid is. Daarop reageert de koster 
verontwaardigd, waarop de PIW-er hem naar de afdeling haalt en hem bewaardersarrest 
geeft. Als gevolg hiervan kan hij de kerkdienst niet bijwonen.” (10.03) 
 
Pastor 3.08 meldt dat hij “door de inrichting werd benaderd of ik weer voor de kleding 
kon zorgen. Enkele pogingen gedaan maar met deze aantallen was dit een hopeloze 
taak”. 
 
zaken over (verzaking van de) medische zorgplicht626  
 
“Geblesseerde man moet meer dan een week wachten op bezoek aan ziekenhuis en 
blijkt gebroken enkel te hebben.” (10.44) 
 
en “het kleinere en grotere machtsmisbruik dat gestalte krijgt in de bejegening: personeel 
dat laks is, niet geïnteresseerd, leuk vindt om úit te lachen, belachelijk te maken, niet 
reageert op oproepen met soms ernstige gevolgen.” (10.09) 
 
“Een gedetineerde ziet vrijdags een piw-er een medegedetineerde een plastic bakje geven 
en loopt vervolgens naar de piw-er om er zelf ook een te vragen. Terwijl hij de bakjes 
onder handbereik heeft, krijgt de gedetineerde te horen dat hij er maandag maar opnieuw 
om moet vragen.” (10.03)  
 
 “[D]e huisarts van de inrichting die de Spaanstalige gedetineerde (die vrijwel geen 
Engels verstaat) zonder tolkentelefoon in het Engels -bestraffend- toespreekt. [Gedeti-
neerde] had gevraagd om een medische verklaring, die toegevoegd zou worden aan haar 
gratieverzoek. De huisarts was daartoe niet bereid en gaf als argument: wat [gedetineer-
de] zich wel niet verbeeldde, dat [gedetineerde] dacht in aanmerking te komen voor een 
gratieverzoek.” (10.09)  
 
En pastor 10.02 meldt een casus die eenvoudigweg getuigt van weinig invoe-
lingsvermogen: “een gedetineerde met IBT-team (Interne Bijstandsteam, rve) ’s 
nachts naar ISO gebracht werd, zich uit/om moest kleden en daarna een mobiele tele-
foon in de hand gedrukt kreeg en te horen kreeg, dat zijn vrouw plotseling was overle-
den.”   
 
Ad 2- Rigiditeit, waarbij het gaat om een houding van starheid bij personeel, 
die te onderscheiden is in starheid met betrekking tot 1- regeltoepassing en 2- 
sanctietoepassing, waardoor naar het oordeel van de respondent de menselijke 
maat of zelfs een recht van de gedetineerde in het gedrang komt. Rigiditeit bij 

                                                             
626 Naast geciteerde ook pastor 3.08.  
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regel- of sanctietoepassing nadert of overschrijdt dan de grens van wat recht-
vaardig wordt geacht. 

1- Rigide regeltoepassing. Het gaat hierbij om casussen waarin door 
een starre toepassing van de regels de humaniteit van de gedeti-
neerde geraakt dan wel tekort wordt gedaan. Ter illustratie hier-
van de volgende zaken:  

 
“Inrichting verzuimde ziekenhuistransport (dag-opname met operatie) voor gedetineerde 
te regelen. DV&O (vervoersorganisatie van justitie, rve) zet gedetineerde dan op 
parking van ziekenhuis af (zonder handboeien/zonder begeleiding), zegt hem naar de 
ingang te lopen, en verzuimt hem op het eind van de dag op te halen. Hij heeft uiter-
aard geen geld voor een taxi bij zich, belt zijn vrouw om hem op te halen. Zijn vrouw 
belt meteen de inrichting en ook de politie. Politie zegt: ‘fout v/d inrichting, wij halen 
hem niet op.’ De gedetineerde kreeg straf in de inrichting (en enkele dagen (3) extra 
detentie) omdat zijn vrouw hem die nacht na de operatie thuis had laten slapen –
vanwege naweeën v/d narcose  – en hem pas de dag daarna had teruggebracht.” (3.09)  
 
Eveneens over transportomstandigheden gaat de casus van respondent 10.35:  
 
“Vervoer van een 80-jarige patiënt met een slechte lichamelijke conditie. Deze persoon 
werd door DV&O naar ziekenhuis en rechtbank vervoerd met veiligheidsmaatregelen 
‘stok in de broek’ en handboeien. Elke keer kwam betrokkene terug met blauwe polsen, 
veroorzaakt door handboeien: bloeduitstorting.”  
 
Ook andere respondenten maken melding van zaken die onder rigide regel-
toepassing vallen.627 
 

2- Rigide sanctietoepassing is verwant aan de rigide regeltoepassing, 
maar is er van te onderscheiden, omdat een sanctie (normaliter) wel 
voortkomt uit regeltoepassing, maar in zijn aard en uitwerking per 
definitie erop gericht is leed aan de gedetineerde toe te voegen. Als il-
lustratie628 hiervan twee casus:  

 
“Een gedetineerde, zwak begaafd, met verslavingsgevoeligheid en manipuleerbaar wordt 
na bezoek in de bezoekzaal gepakt met drugs en in de isoleercel geplaatst. Het bezoek 
was een ‘vriendin’ van een andere gedetineerde die in de gevangenis in drugs handelt. 
De gepakte gedetineerde werd door de grote jongen onder druk gezet. Iedereen –
personeel wist dit, maar de grote jongen loopt glimlachend rond en deze zwakke gedeti-
neerde ging de isoleercel in.” (10.08) 

                                                             
627 Respondenten 10.13 en 10.43. 
628 Andere zaken bij respondenten 10.09, 10.14, 10.16, 10.21, 10.32, 10.50. 
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“Na een herziening van de lijst van toegestane zaken die men op cel mag hebben, wordt 
bij een gedetineerde onder meer een blikopener van de cel gehaald, omdat die niet op de 
lijst staat. De gedetineerde geeft aan dat hij deze blikopener via de bajeswinkel heeft 
aangeschaft, maar omdat het niet degene is die de inrichting verstrekt mag hij hem niet 
op cel houden. De gedetineerde protesteert, vraagt een gesprek met het afdelingshoofd, 
maar daar wordt geen gehoor aan gegeven. Daarop legt hij het aan de maandcommissaris 
voor die er niet op ingaat maar er een beklagzaak van maakt. De aanleiding is gering, 
maar de zaak wordt aanvankelijk niet serieus genomen en vervolgens te groot gemaakt  
door het naar de beklagcommissie te sturen. Het gevolg is dat de man erop wordt aange-
keken dat hij muggenzift, al wordt hij uiteindelijk wel in zijn gelijk gesteld en krijgt hij 
zijn eigen blikopener terug.” (10.03) 
 
Conclusie is dat als het over (vermeende) humaniteitsinbreuken gaat, de justi-
tiepastores geen melding maken van kwesties van bijvoorbeeld foltering, grof 
geweld of expliciete discriminatie, maar wel van subtielere vormen van in-
breuken op de menselijke waardigheid, namelijk ongepaste bejegening en re-
gelrigiditeit, waarbij de concrete, betrokken mens over het hoofd wordt ge-
zien.  
 
6.3.7 Reactie op inbreuken  
 
Zoals al eerder aangegeven is aansluitend gevraagd (vraag 23) hoe de pastor 
gereageerd heeft op de beschreven situatie(s). In sommige gevallen is door een 
respondent expliciet aangegeven dat er helemaal (nog) niet gereageerd is op de 
beschreven kwestie, bijvoorbeeld omdat de kwestie nog lopende was (10.27), 
de pastor het “niet aandurfde” (10.21), zich “machteloos voelde” (10.34), of “daar 
meestal niet bij betrokken wordt” (10.43). Alhoewel de meeste antwoorden op 
deze vraag door de respondenten verder algemeen en summier zijn geformu-
leerd, is – als er sprake is van een reactie – op basis van de gerichtheid (adres-
sant) een drietal reacties te onderscheiden:  
1- reactie richting de interne organisatie, dat wil zeggen personeel/collega’s in 

het detentiewezen; 
2- reactie naar de gedetineerde ter ondersteuning van de gedetineerde op eni-

gerlei wijze en  
3- reactie dan wel actie naar personen of instanties buiten het detentiewezen. 
 
Ad 1- Het gesprek aangaan met personeel is de meest genoemde reactie (Tabel 
E, bijlage 2). Het gesprek aangaan kan echter op verschillende manieren ge-
beuren. In de meeste situaties gaat het om het attenderen op de concrete 
(vermeende) missituatie dan wel die ter sprake brengen bij betrokkenen en/of 
verantwoordelijk personeel, met als wens om tot een andere benadering van 



 HOOFDSTUK 6 

247 

de situatie te komen. Uit de meeste antwoorden is niet te achterhalen hoe dat 
gebeurt, maar soms gaat het om informatie geven over en begrip vragen voor 
de situatie van de betrokken gedetineerde (3.06, 10.38,10.44), een andere keer 
duidelijk afkeuring uitspreken door te protesteren (10.08), de discussie met het 
personeel aangaan (10.13, 10.20, 10.31) of zelfs boos worden op personeel 
(3.06). 
 Kijkend naar met wie men in de inrichting in gesprek treedt, blijkt dat ook 
daar onderscheid is te maken. Meestal is dat een leidinggevende in de persoon 
van een afdelingshoofd of een directielid. Verder wordt genoemd executief 
personeel en mensen met een specifieke zorg- en/of hulptaak in de inrichting, 
zoals de arts/medische dienst, de psycholoog, de  behandelcoördinator, Bureau 
Selectie en Detentiebegeleiding of de Medewerker Maatschappelijke Dinstver-
lening. Meerdere malen wordt ook contact met collega-geestelijk verzorgers 
genoemd. Dat een kwestie is ingebracht in een breder vergaderoverleg, zoals 
het multidisciplinair overleg of het gedetineerdenberaad, wordt slechts zelden 
aangegeven. Een enkeling meldt dat er contact is opgenomen met de commis-
sie van toezicht of de eigen GV-leidinggevende.  
Ad 2- Ook in de vorm van ondersteuning aan de gedetineerde zijn verschillen 
te zien: 
1- pastorale ondersteuning: middels gesprekken bijstaan van de gedetineerde 

wordt het meest genoemd, dit kan bestaan uit passieve ondersteuning (aan-
dacht, bidden) of uit activerende ondersteuning, zoals de gedetineerde mo-
tiveren een beklagzaak in te dienen, of actieve bemiddeling tussen gedeti-
neerde en personeel. 

2- Andere ondersteuning, van meer diaconale aard, zoals facilitering (gedeti-
neerde laten bellen), informatie inwinnen of opvang zoeken voor gedeti-
neerde, kleding regelen en ondersteuning bij schriftelijke aanvragen door 
de gedetineerde. 

Ad 3- Reacties naar derden worden niet vaak genoemd, maar het gaat dan 
bijvoorbeeld over het contacteren van advocaat en/of familie van de gedeti-
neerden of belangenorganisaties. Het contact betreft dan vooral het informeren 
van de stand of gang van zaken rond een kwestie.   
 Alhoewel de respondenten niet is gevraagd of hun reactie op een kwestie 
resultaat heeft opgeleverd en dat uit de summiere en algemene antwoorden 
ook niet is te achterhalen, zijn er wel diverse uitspraken die duidelijk wijzen 
op een door de justitiepastor ervaren weerbarstigheid van de situatie. Illustra-
tief hiervoor zijn uitspraken als: “Niet aangedurfd bij de directie: deze PIW-er had 
veel invloed” (10.21), “‘tactisch teruggetrokken’ toen duidelijk werd dat schade voor 
gedetineerde nog groter zou worden” en “geen medewerking” (3.09), “geen enkel resul-
taat. En grote vraagtekens waarom GV zich zo druk maakt”(10.14), “niet veel resul-
taat” (10.09), “met weinig effect”(10.13) en “niets meer van gehoord” (10.40). 
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Op basis van de aangeleverde casus kan geconcludeerd worden dat de reactie 
van justitiepastores bij humaniteitskwesties vooral bestaat uit het gesprek zoe-
ken met personeel dat betrokken of verantwoordelijk is voor de situatie. Dit 
gebeurt vooral attenderend en met de al of niet expliciet geuite wens de kwes-
tie op te lossen. Bij de reactie naar de gedetineerde gaat het vooral om een 
vorm van pastorale en/of diaconale ondersteuning. Reacties naar personen of 
instanties buiten justitie zijn eerder de uitzondering en betreffen dan personen 
en/of instanties die betrokken zijn bij de gedetineerde of de kwestie en dus in 
zekere zin indirecte belanghebbende zijn. Onduidelijk is of hun reactie iets 
verandert aan de situatie, maar de gemaakte opmerkingen hierover wijzen hier 
niet op. 
 
6.3.8 Beroep, verwachting en steun  
 
De justitiepastores zijn expliciet gevraagd (vraag 24) wie in de inrichting op 
hen een beroep doet bij humaniteitskwesties. De uitkomsten daarvan zijn 
weergegeven in Tabel 13. Het blijkt dat met name gedetineerden en collega-
GV-ers bij justitie bij humaniteitskwesties vaak een beroep doen op de pastor, 
terwijl de overige groepen -aangevoerd door het executief personeel, en haast 
ex aequo de psycho/medische zorgverleners, familie van gedetineerden en 
externe GV-collega’s- dat slechts af en toe doen. Met name de relatief lage 
score van psycholoog/medische dienst valt hierbij op omdat deze zorgverle-
ning zowel in bejegening van de gedetineerde, positie in de inrichting en in-
houdelijke benadering een verwantschap heeft met de geestelijke verzorging. 
Opmerkelijk is verder dat de leidinggevenden in de inrichting (afdelings-
hoofd/directie) hier relatief laag scoren, en dat de (externe) zendende instantie 
hoger scoort dan de eigen leidinggevenden van de justitiepastores binnen de 
DGV. 
 
Tabel 13.629 Wie doet beroep op pas-
tor (Vraag 24) 

 
N 

 
altijd 

 
vaak 

 
soms 

 
nooit 

gedetineerden (24a.) 30 1 18 11 0 
collega-GV-er(s) in inrichting (24b.) 29 1 8 19 1 
piw-ers / groepsleiding (24c.) 29 0 1 17 11 
psycholoog / medische dienst (24e.) 28 0 1 14 13 
familie van gedetineerde (24j.) 29 0 0 15 14 
externe GV-collega (24k.) 28 0 0 14 14 
afdelingshoofd / teamleider (24d) 27 0 0 12 15 
Directie  (24f) 28 0 0 10 18 

                                                             
629 Het antwoordalternatief waarbij de pers een beroep doet op de justitiepastor is door 
niemand ingevuld. Wel is door een tweetal respondenten aangegeven dat (kerk)vrijwilligers 
soms een beroep doen en één respondent (10.40) geeft aan dat dit soms gebeurt door 
‘andere diensten in inrichting’. 
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Commissie van Toezicht (24g) 28 0 0 7 21 
Zendende instantie (24l.)  28 0 0 4 24 
(Adjunct)Hoofdaalmoezenier (24h.) 28 0 0 1 27 
Directeur DGV (24i.) 28 0 0 1 27 

 
Geconcludeerd kan worden dat humaniteitskwesties voornamelijk behoren tot 
de pastorale en collegiale relatie, dus in de relatie tot gedetineerden en GV-
collega’s vooral ter sprake komt. De justitiepastor is voor ander personeel in de 
inrichting niet een vanzelfsprekend aanspreekpunt in dezen. Grosso modo geldt 
dat hoe verder van de werkvloer hoe minder contact hierover. Hierbij is met 
name de score met betrekking tot de leidinggevenden in de inrichting, com-
missie van toezicht en ‘Den Haag’ opmerkelijk: de justitiepastor is voor hen als 
staffunctionaris zelden tot helemaal nooit gesprekspartner in humaniteitskwes-
ties en in deze relatie zijn humaniteitskwesties nauwelijks of geen punt van 
gesprek of aandacht.  
 
Tabel 14. Verwachting t.a.v pastor 
bij beroep (vraag 25) 

 
N 

 
altijd 

 
vaak 

 
soms 

 
nooit 

Luisterend oor (25a) 30 19 10 1 0 
Morele steun (25c) 30 6 11 12 1 
Advies verdere stappen (25b) 30 3 16 11 0 
Praktische steun (25d) 30 1 9 19 1 
Stappen zetten met ander (25f) 28 1 4 19 4 
Stappen zetten voor ander (25e) 28 1 4 18 7 

 
Tabel 14 toont de uitkomsten op de vraag wat er van de pastor verwacht 
wordt bij een beroep over humaniteitskwesties (vraag 25).  Duidelijk is dat het 
voornamelijk gaat om een luisterend oor bieden, gevolgd door morele steun 
en advisering met betrekking tot mogelijk te nemen verdere stappen. Minder 
frequent komen voor de verwachting van praktische steun of stappen zetten 
mét de ander die een beroep doet op de pastor, terwijl het minst wordt ver-
wacht dat de pastor stappen zet vóór die ander. Als er een beroep gedaan 
wordt op de pastor gaat het volgens de justitiepastores dus vooral om pastorale 
en morele ondersteuning en advisering. De verwachting dat de justitiepastor 
tot daadwerkelijk handelen overgaat met, namens of voor de ander is dus min-
der aanwezig, maar niet afwezig.  
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Van wie de justitiepastor steun ervaart bij het ter sprake brengen van huma-
niteitskwesties (vraag 26) is terug te zien in tabel 15.  
 
Tabel 15.630 Van wie ervaart 
pastor steun (Vraag 26) 

 
N 

 
altijd 

 
vaak 

 
soms 

 
nooit 

gedetineerden (26a.) 28 14 4 10 0 
collega-GV-er(s) in inrichting (26b.) 29 7 10 11 1 
piw-ers / groepsleiding (26c.) 28 0 6 19 3 
psycholoog / medische dienst (26e.) 29 1 5 15 8 
externe GV-collega (26k.) 29 1 2 14 12 
afdelingshoofd / teamleider (26d) 28 0 2 16 10 
familie van gedetineerde (26j.) 29 1 3 10 15 
Directie  (26f) 29 0 1 15 13 
Commissie van Toezicht (26g) 27 0 1 9 17 
Zendende instantie (26l.)  28 1 2 4 21 
(Adjunct)Hoofdaalmoezenier (26h.) 28 0 1 9 18 
Directeur DGV (26i.) 28 0 1 4 23 

 
Net als bij de vraag wie een beroep doet op de pastor bij humaniteitskwesties, 
blijken ook hier gedetineerden en collega-GV-ers verreweg het belangrijkst, 
op enige afstand gevolgd door het executief inrichtingspersoneel en de psy-
choloog/medische dienst. Opmerkelijk is de relatief hoge plaats van externe 
GV-collega’s vergeleken met de leidinggevenden in de inrichting en vooral de 
leidinggevenden in de GV-lijn. Ook hier is de relatief lage score van de lei-
dinggevenden in de inrichting opvallend.  
 Als algemene stelling kan geconcludeerd worden dat hoe groter de afstand 
tot de gedetineerde en de werkvloer, hoe minder steun van die per-
soon/instantie ervaren wordt. Wat betreft de relatie met de leidinggevenden in 
de inrichtingslijn en in de GV-lijn kan geconstateerd worden dat deze relatie 
geen rol speelt bij humaniteitskwesties of omgekeerd, dat humaniteitskwesties 
in de relatie geen plek hebben. Dit kan wijzen op een zwakke relatie tussen 
justitiepastor en zijn leidinggevenden en/of op de mogelijkheid dat huma-
niteitskwesties in deze relatie geen thema zijn en dus geen rol spelen.  
 
6.3.9 Kwesties aankaarten  
 
Aan de justitiepastores zijn verder de vraag voorgelegd wat van invloed is bij 
het aankaarten van humaniteitskwesties (Tabel 16; vraag 27), bij wie ze de 
kwesties ter sprake brengen (Tabel 17; vraag 28) en op welke wijze (Tabel 18; 
vraag 29). 
 

                                                             
630 Categorie anders: niet genoemd 
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Tabel 16. Factoren van invloed op 
aankaarten van kwestie (Vraag 
27)631 

 
N 

 
altijd 

 
vaak 

 
soms 

 
nooit 

ernst van feiten (27a) 30 18 9 2 1 
betrouwbaarheid van feiten (27l) 30 13 12 5 0 
aantoonbaarheid van feiten (27m) 30 7 16 7 0 
verwijtbaarheid aan inbreukpleger (27e) 30 8 8 11 3 
relatie met slachtoffer (27d) 28 3 14 7 4 
gevolgen voor slachtoffer (27i) 29 6 9 9 5 
frequentie van inbreuk (27b) 30 3 12 10 5 
gevolgen voor veiligheid (27k) 28 6 4 12 6 
verwijtbaarheid aan slachtoffer (27f) 30 5 6 13 6 
gevolgen voor werksfeer (27j) 30 0 12 10 8 
verwachte resultaat (27o) 30 2 9 12 7 
Zwijgplicht (27n) 30 3 6 11 10 
relatie met inbreukpleger (27c) 30 3 6 10 11 
steun leidinggevende (27q) 30 3 5 10 12 
gevolgen voor inbreukpleger (27h) 29 2 5 11 11 
waarborg van anonimiteit (27p) 30 1 5 12 12 
eigen positie pastor (27g) 29 1 4 10 14 

 
Uit Tabel 16 blijkt dat vooral de feiten van doorslaggevende betekenis zijn, en 
wel de ernst, de betrouwbaarheid en de aantoonbaarheid van de feiten. Ook 
de verwijtbaarheid (schuldvraag) speelt een rol bij het aankaarten van een 
kwestie. Hierbij is een voorkeur te zien voor de positie van het slachtoffer: de 
verwijtbaarheid van de inbreukpleger is belangrijker bij het aankaarten van een 
kwestie dan de verwijtbaarheid van de zijde van het slachtoffer. Dezelfde 
voorkeur is ook zichtbaar als gevraagd wordt of de mogelijke gevolgen van het 
aankaarten een rol spelen: de mogelijke gevolgen voor het slachtoffer zijn 
zwaarwegender bij de afweging om een kwestie al of niet ter sprake brengen 
dan de mogelijke gevolgen voor de inbreukpleger, en de relatie met het 
slachtoffer is meer van belang dan de relatie met de inbreukpleger. Alhoewel 
de eigen positie volgens de respondenten in relatief geringe mate een rol speelt 
bij het aankaarten van humaniteitskwestie, geldt wel dat de mogelijke gevol-
gen ten aanzien van de werksfeer en het verwachte resultaat van het aankaar-
ten toch een aanzienlijke rol spelen.  
 Geconcludeerd kan worden dat bij een humaniteitskwestie voor de justi-
tiepastores vooral de feiten van belang zijn. In de setting van een justitiële in-
richting met tegenover elkaar staande partijen en hun belangen is dat begrijpe-
lijk, maar dit wijst ook op een zekere voorzichtigheid en terughoudendheid: 
men wil blijkbaar sterk staan voordat men een kwestie aankaart. 
 

                                                             
631 Van de antwoordmogelijkheid ‘anders’ werd geen gebruik gemaakt. 
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Tabel 17.632 Bij wie kwestie ter spra-
ke (Vraag 28) 

 
N 

 
altijd 

 
vaak 

 
soms 

 
nooit 

direct betrokken personeel (28b) 30 13 7 9 1 
direct betrokken gedetineerde (28a) 30 11 11 7 1 
bij GV-collega in inrichting (28c) 30 8 16 6 0 
Afdelingshoofd/teamleider (28d) 30 8 10 12 0 
directie/portefeuillehouder GV (28f) 30 5 9 14 2 
familie van gedetineerde (28j) 30 0 1 4 25 
psycholoog / medische dienst (28e) 29 1 5 19 4 
(Adjunct)Hoofdaalmoezenier (28h) 30 2 1 12 15 
externe GV-collega (28k) 30 0 1 17 12 
Commissie van Toezicht (28g) 30 0 0 8 22 
zendende instantie (28l) 30 0 0 4 26 
directeur DGV (28i) 30 0 0 2 28 

 
Een kwestie aankaarten gebeurt het vaakst, zoals men ook mag verwachten, bij 
de mensen die direct betrokken zijn bij de kwestie namelijk (waarschijnlijk 
meestal executief) personeel en gedetineerden. Toch blijkt dit geen vanzelf-
sprekendheid, gezien de hoge score hier bij de categorie ‘vaak’ en ‘soms’. Net 
als bij de vraag naar van wie men steun ervaart, zien we hier een hoge score 
bij vooral de interne collega-GV-ers, wat wijst op collegiale ondersteuning 
en/of consultering. In de verantwoordelijkheidslijn (personeel, leidinggeven-
de, de directie van de inrichting en Den Haag) is een afname te zien naarmate 
de afstand groter wordt met de werkvloer. Opvallend is ook hier de geringe 
betekenis van verwante disciplines als psycholoog en medische dienst, de rela-
tief lage score van de Commissie van Toezicht en de haast volledig ontbre-
kende betekenis van de directeur DGV.   
 Wat betreft de wijze waarop door de justitiepastores humaniteitskwesties 
worden aangekaart (vraag 29) blijkt uit Tabel 18 dat er een grote voorkeur bij 
hen is om dit mondeling te doen en dan het liefst informeel. 
 
Tabel 18. Wijze van aankaar-
ten (Vraag 29) 

 
N 

 
altijd 

 
vaak 

 
soms 

 
nooit 

mondeling en informeel (29a) 29 8 16 3 2 
mondeling en formeel (29b) 28 2 9 16 1 
schriftelijk en formeel (29d) 28 2 2 10 14 
schriftelijk en anoniem (29c) 26 1 0 1 24 

 
Geconstateerd kan dan ook worden dat bij de justitiepastores een grote voor-
keur is voor het informele gesprek, terughoudendheid om schriftelijk zaken 
aan te kaarten en een afkeer om dat anoniem te doen. Dat er toch een enkele 
respondent aangeeft altijd of soms schriftelijk en anoniem zaken aan te kaarten 
                                                             
632 Van de antwoordmogelijkheden  ‘pers’ en ‘anders’  werd geen gebruik gemaakt. 
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kan erop wijzen dat de situatie om dergelijke zaken in de inrichting aan te 
kaarten als erg onveilig wordt ervaren door die pastor. 
 
6.3.10 Inrichtingsklimaat en bejegening       
 
Er zijn in het derde gedeelte van de vragenlijst aan de justitiepastores een aan-
tal vraagstellingen (30 t/m 54) voorgelegd over hoe zij de situatie in hun in-
richting in het algemeen beleven ten aanzien van het 1- algemene inrichtings-
klimaat633 inclusief het sanctiebeleid634 (Tabel 19), 2- de bejegening van gede-
tineerden door personeel635 (Tabel 20) en 3- waar de pastores de oorzaak zien 
als er sprake is van onmenselijk/vernederend gedrag van de kant van in-
richting(spersoneel) (Tabel 21).636  
 
Het algemene inrichtingsklimaat 
Uit de resultaten blijkt dat naar het oordeel van de justitiepastores het perso-
neel elkaar niet gemakkelijk aanspreekt op elkaars gedrag en ook een gesprek 
over de bejegening van de gedetineerden niet vanzelfsprekend is. Controversi-
eel blijken de ervaringen betreffende het  sanctiebeleid (vragen 31 en 32). 
 

Tabel 19. Inrichtingsklimaat: 
algemeen  

 
N 

  
Gem. 

 
SD (h)me Ne/no (h)mo 

Personeel spreekt elkaar open 
aan op elkaars gedrag (vr 37) 

 
30 

 
2 

 
10 

 
18 

 
3.6 

 
0.68 

Personeel communiceert onder-
ling over bejegening (vr 36)  

 
29 

 
3 

 
13 

 
13 

 
3.3 

 
0.67 

In inrichting heerst ontspannen 
sfeer (vr 40) 

 
29 

 
7 

 
13 

 
9 

 
3.1 

 
0.82 

Inrichting voldoende aandacht 
voor individuele gedetineerde 
(vr46) 

 
30 

 
6 

 
17 

 
7 

 
3.0 

 
0.67 

Inrichting straft te streng (vr 31) 30 10 10 10 3.0 0.89 
Gedetineerden te vaak in iso-
/strafcel geplaatst (vr 32) 

 
30 

 
10 

 
11 

 
9 

 
2.9 

 
0.87 

Inrichting vervult zorgplicht 
voldoende (vr52) 

 
29 

 
11 

 
12 

 
6 

 
2.9 

 
0.83 

Gedetineerden voelen zich veilig 
in inrichting (vr 45) 

 
30 

 
12 

 
11 

 
7 

 
2.8 

 
0.79 

Respectvolle bejegening van 
gedetineerden is de norm (vr51) 

 
29 

 
11 

 
12 

 
6 

 
2.8 

 
0.76 

Humaniteitskwesties liggen ge-       

                                                             
633 Vraag 36 en 37, 40 t/m 42, 45 en 46 en 49 t/m 53. 
634 Vraag 31 en 32. 
635 Vraag 30, 33 t/m 35, 38 en 39, 43 en 44, 47 en 48. 
636 Voor een totaal overzicht zie in de bijlage tabellen 12 en 13. 
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voelig in inrichting (vr53) 28 12 10 6 2.8 0.84 
In inrichting is een humaan de-
tentieklimaat (vr50) 

 
30 

 
14 

 
13 

 
3 

 
2.6 

 
0.67 

Gedetineerden klagen veel over 
personeel (vr49) 

 
30 

 
21 

 
5 

 
4 

 
2.3 

 
0.88 

Bedrijfsvoering voorrang op 
gedetineerdenwelzijn (vr  41) 

 
30 

 
22 

 
4 

 
4 

 
2.3 

 
0.87 

Veiligheid heeft voorrang op 
gedetineerdenwelzijn (vraag 42) 

 
30 

 
26 

 
2 

 
2 

 
1.9 

 
0.78 

Antwoordalternatieven: helemaal mee eens -  mee eens – niet eens/niet oneens – mee 
oneens – helemaal mee oneens   
(h)me = (helemaal) mee eens, ne/no = niet eens/niet oneens, (h)mo = (helemaal) mee 
oneens 

 
Blijkbaar verschilt het beleid sterk per inrichting. Of in de inrichting voldoen-
de aandacht is voor de individuele gedetineerde wordt sterk betwijfeld, terwijl 
er sprake is van ‘voordeel van de twijfel’ als het gaat om de vraag of huma-
niteitskwesties gevoelig liggen in de inrichting en of er een humaan detentie-
klimaat heerst. Een overgrote meerderheid van de justitiepastores is van me-
ning  dat er door gedetineerden inderdaad veel geklaagd wordt en is ervan 
overtuigd dat veiligheid en bedrijfsvoering voorrang krijgen boven het gedeti-
neerdenwelzijn.  
 Vastgesteld kan dan ook worden dat er volgens de pastores bij het perso-
neel weinig sprake is van onderlinge correctie qua gedrag en dat het algemene, 
zakelijke belang van de inrichting in de vorm van veiligheid en bedrijfsvoering 
boven het welzijn van de gedetineerden gaat.  
 
Bejegening door personeel 
Als het gaat om de bejegening van gedetineerden blijken de pastores het meest 
verdeeld over de vraag of klachten van gedetineerden serieus genomen wor-
den. Men betwijfelt of het personeel daadwerkelijk geïnteresseerd is in het 
welzijn van de gedetineerden. 
 

Tabel 20. Inrichtingsklimaat:  
bejegening  

 
N 

  
Gem. 

 
SD (h)me Ne/no (h)mo 

Personeel neemt gedetineerden-
klacht serieus (vr 33)  

 
30 

 
9 

 
8 

 
13 

 
3.1 

 
0.86 

Personeel is geïnteresseerd in 
welzijn gedetineerden (vr 38) 

 
30 

 
7 

 
18 

 
5 

 
2.9 

 
0.64 

Personeel respecteert privacy  
gedetineerden (vr 34) 

 
30 

 
9 

 
15 

 
6 

 
2.9 

 
0.71 

Personeel reageert welwillend op  
verzoek gedetineerden (vr 35)  

 
30 

 
9 

 
15 

 
6 

 
2.9 

 
0.71 

Personeel zoekt evenwicht regels       
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/menselijke maat (vr 39) 30 13 14 3 2.7 0.66 
Personeel gedraagt zich integer 
jegens gedetineerden (vr48) 

 
29 

 
10 

 
18 

 
1 

 
2.7 

 
0.54 

Personeel gaat op normale wijze 
met gedetineerden om (vr44) 

 
30 

 
13 

 
16 

 
0 

 
2.6 

 
0.51 

Personeel neemt gedetineerden  
serieus (vr 30) 

 
29 

 
11 

 
18 

 
0 

 
2.6 

 
0.49 

Personeel houdt gedetineerden  
vaak aan lijntje (vr 43) 

 
30 

 
17 

 
10 

 
3 

 
2.5 

 
0.78 

Personeel corrigeert gedetineerde 
bij incorrect gedrag jegens ande-
re gedetineerde. (vr47) 

 
29 

 
18 

 
8 

 
3 

 
2.5 

 
0.69 

Antwoordalternatieven: helemaal mee eens -  mee eens – niet eens/niet oneens – mee 
oneens – helemaal mee oneens   
(h)me = (helemaal) mee eens, ne/no = niet eens/niet oneens, (h)mo = (helemaal) mee 
oneens 

 
Van ‘voordeel van de twijfel’ is sprake als het gaat over de integriteit van het 
personeel en het serieus nemen van gedetineerden door personeel. Het perso-
neel spreekt daarentegen over het algemeen wel gemakkelijk de gedetineerden 
aan op incorrect gedrag jegens medegedetineerden en schijnt gedetineerden 
ook vaak aan het lijntje te houden.  
 In het algemeen kan vastgesteld worden dat de justitiepastores met een ze-
kere twijfel en enige scepsis kijken naar de bejegening van gedetineerden door 
het inrichtingspersoneel.   
 
Oorzaak inbreuken 
Als het om de oorzaak van een eventuele inbreuk op menselijke waardigheid 
van gedetineerden gaat, blijkt uit Tabel 21 dat dit in het oordeel van de justi-
tiepastores het minst ligt aan de kwaliteit van omstandigheden en faciliteiten 
van detentie. Ook de kwaliteit van de psychologische en medische zorg wordt 
relatief positief gewaardeerd. Tegelijkertijd wijzen de cijfers op controverse en 
daarmee op verschillen tussen de verschillende inrichtingen. Als grootste oor-
zaken van eventueel onmenselijk of vernederend gedrag richting gedetineer-
den noemen de pastores de bejegening door het personeel, een lakse houding 
van het personeel en een strakke toepassing van regels en procedures. Ook de 
beperkte contactmogelijkheden, dat wil zeggen bel- en bezoekmomenten, die 
gedetineerden hebben met mensen van buiten de inrichting vinden de pastores 
een belangrijke oorzaak.      
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Tabel 21. Oorzaak van inbreuk  
(Vraag 54) 

 
N 

  
Gem. 

 
SD (h)me Ne/no (h)mo 

Kwaliteit van detentieomstan-
digheden (vr 54h) 

 
30 

 
9 

 
9 

 
12 

 
3.1 

 
0.91 

Kwaliteit psycholo-
gische/medische zorg (vr 54j) 

 
30 

 
11 

 
8 

 
11 

 
3.0 

 
0.93 

Kwaliteit detentiefaciliteiten (vr 
54i) 

 
29 

 
9 

 
10 

 
10 

 
2.9 

 
1.0 

Integriteit van personeel (vr 54b) 28 11 12 5 2.8 0.74 
Onthouden van de gedetineerde  
toekomend recht (vr 54g) 

 
29 

 
10 

 
14 

 
5 

 
2.8 

 
0.77 

Beperkte contactmogelijkheden  
met buiten (vr 54f) 

 
30 

 
18 

 
7 

 
5 

 
2.6 

 
0.77 

Toepassing van sancties (vr 54d) 29 15 10 4 2.6 0.83 
Dagprogramma/dagactiviteiten 
(vr 54k) 

 
30 

 
14 

 
11 

 
5 

 
2.5 

 
1.0 

Perspectief na detentie (vr 54l) 28 16 7 5 2.4 1.0 
Strakke toepassing van re-
gels/procedures (vr 54e) 

 
30 

 
19 

 
9 

 
2 

 
2.3 

 
0.79 

Lakse houding van personeel (vr 
54c) 

 
30 

 
22 

 
7 

 
1 

 
2.1 

 
0.76 

Bejegening door personeel (vr 
54a) 

 
30 

 
26 

 
3 

 
1 

 
2.0 

 
0.61 

Antwoordalternatieven: helemaal mee eens -  mee eens – niet eens/niet oneens – mee 
oneens – helemaal mee oneens   
(h)me = (helemaal) mee eens, ne/no = niet eens/niet oneens, (h)mo = (helemaal) mee 
oneens 

 
Vastgesteld kan worden dat de justitiepastores de oorzaak van inbreuken op de 
menselijke waardigheid vooral zien in de kwaliteit van bejegening en de hou-
ding van het personeel, en in een rigide toepassing van regels en procedures. 
Verder is sprake van een sterk verschil in de kwaliteit van faciliteiten, omstan-
digheden en zorg tussen de verschillende inrichtingen. 
 
6.3.11 Suggesties en wensen 
 
In het vierde en laatste gedeelte van de vragenlijst is de justitiepastores middels 
open vragen gevraagd naar suggesties en wensen voor a- mogelijkheden ter 
versterking van hun humaniteitstaak vraag 55), b- hun persoonlijke behoeftes 
op dit vlak (vraag 56) en c- eventuele op- en aanmerkingen bij de vragenlijst 
(vraag 57) (Tabel F, Bijlage 2). 
 

A- Mogelijkheden ter versterking van de humaniteitstaak van de justitie-
pastor.  De hier aangereikte suggesties/wensen zijn onder te brengen 
in diverse, nauw met elkaar samenhangende thema’s:  
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1- professionele versterking van de pastor,  
2- beleidsmatige aansturing vanuit Den Haag en  
3-  agendering van humaniteit op de werkplek, dus in en rond de in- 

 richting.637  
1- Professionele versterking wordt het meest door de pastores genoemd. 

(Tabel F. Suggesties) Het gaat hier om suggesties die middels training 
en scholing beogen de pastor als professional bekwamer te maken op 
het terrein van humaniteit in detentie. Pastor 10.35 reikt hierbij een 
nuttig onderscheid aan: “[S]choling in inhoud humaniteit en strategie hoe 
humaniteitskwestie aan te pakken.” Inhoudelijke scholing en training 
omvat dan kennis- en vaardigheidsbevordering via het door pastores 
diverse malen genoemde bespreken van casuïstiek (in woord en 
schrift) in de toeleidingcursus, tijdens studiedagen, functioneringsge-
sprekken, intervisie en in het eigen vaktijdschrift Pastorale Verkennin-
gen. Bij strategische scholing en training betreft het vooral kennis en 
vaardigheden om te leren de problematiek van humaniteit construc-
tief bespreekbaar te maken met collega’s in de inrichting, en waar 
verschillende respondenten op wijzen.  

2- Beleidsmatige versterking betreft suggesties over leiding- en regelge-
ving. Wat betreft de leidinggevenden spreken meerdere pastores de 
wens uit voor “meer geluid” (3.06) en “meer steun” (10.22), en “minder 
angst” (3.08) en de moed “soms tegen DJI in durven te gaan” (10.21), 
terwijl bij regelgeving wordt gevraagd (1013, 1051, 1034, 1040, 
1053) om duidelijkere dan wel explicietere regelgeving  over huma-
niteit als taak van de geestelijke verzorging, zoals “[E]en notitie waarin 
op heldere wijze wordt aangegeven hoe de humaniteitstaak van de GV te 
vervullen, met duidelijke voorbeelden”(10.13) of  “[E]en duidelijk geza-
menlijk bericht over deze taak door de directie GV en directie DJI zodat dit 
bij alle directie en personeel bekend is.” (10.31) 

3- De agendering van humaniteit op de werkplek omvat suggesties als 
een ethische commissie in de inrichting (10.02, 10.03, 10.24, 10.37, 
10.43), een vertrouwenspersoon humaniteit (10.44) dan wel een 
humaniteitsfunctionaris (10.51) of een extern meldpunt voor huma-
niteitskwesties (1034).  

B- Persoonlijke behoeftes die aangegeven worden sluiten aan bij de hier-
boven reeds beschreven mogelijkheden ter versterking van de huma-
niteitstaak. De persoonlijke behoeftes bevatten de a- al genoemde -
maar ook hier veelvuldig geuite wens tot- scholing en training en b- 
de herhaaldelijk geformuleerde wens tot meer collegialiteit, tot uiting 

                                                             
637 Cfr. Tabel Suggesties, zie bijlage 2. 
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komend in collegiaal overleg, onderlinge goede relaties en onderlinge 
ondersteuning. 

C- De op- en aanmerkingen ten slotte, die enkele respondenten bij de 
vragenlijst plaatsen, beperken zich in aantal, maar zijn ondanks hun 
inhoudelijke diversiteit te onderscheiden in op- en aanmerkingen van 
meer 1- persoonlijke en 2- methodologische aard, waarbij in de 
tweede categorie door enkele respondenten genoemd wordt het ge-
mis aan een begripsdefinitie van menselijke waardigheid. 

 
6.3.12 Correlaties 
 
Er is ook gekeken naar significante en voor dit onderzoek relevante samen-
hang638 tussen verschillende items in de vragenlijst (Tabel G. en H., Bijlage 2). 
 Terwijl men zou verwachten dat er wat betreft de werkervaring bij justitie 
een samenhang zou bestaan met de bekwaamheid van de justitiepastor inzake 
humaniteitskwesties (r -.11), het omgaan met mogelijke gewetensconflicten (r 
-.11) of het aankaarten van humaniteitskwesties (r .12), blijkt hier slechts spra-
ke van een niet-significante, zeer zwakke relatie. Wel blijkt er een zwakke 
samenhang tussen enerzijds de bekwaamheid en anderzijds gewetensconflicten 
(r -.42) en of men het lastig vindt humaniteitskwesties in de inrichting aan de 
orde te stellen (r -.40). Dit duidt er op dat bekwaamheid inzake humaniteits-
kwesties gewetensconflicten en de moeite om kwesties aan te kaarten in de 
inrichting ten positieve beïnvloedt, met andere woorden dat bekwaamheid 
van nut kan zijn bij voorkoming en omgaan met gewetensconflicten en bij het 
aankaarten van humaniteitskwesties. Er blijkt een matige negatieve samenhang 
te bestaan tussen gewetensconflicten van de justitiepastor en de vraag in hoe-
verre de gedetineerde door het personeel serieus wordt genomen (r -.63) en 

                                                             
638 Tenzij anders vermeld zijn de gerapporteerde correlaties significant op minimaal p<.05. 
De sterktebepaling is gebaseerd op onderstaande tabel 
<http://www.let.leidenuniv.nl/history/RES/stat/html/les10.html>  d.d.1 december 2012) 
   

Tabel  Sterkte  van samenhang 
R R2 (afgerond) Verklaarde variantie Interpretatie kracht verband 
< 0,3 < 0,1 < 10% zeer zwak 
0,3 - 0,5 0,1 - 0,25 10 - 25% zwak 
0,5 - 0,7 0,25 - 0,5 25 - 50% matig 
0,7 - 0,85 0,5 - 0,75 50 - 75% sterk 
0,85 - 0,95 0,75 - 0,9 75 - 90% zeer sterk 
> 0,95 > 0,9 > 90% uitzonderlijk sterk (suspect!) 
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de vraag of er aandacht voor de gedetineerde is (r -.49). Vanuit de pastorale 
zorg van de justitiepastor voor de gedetineerde is het begrijpelijk dat als de 
gedetineerde serieus genomen wordt en er in de inrichting aandacht voor de 
gedetineerde is, er voor de pastor minder aanleiding is voor gewetensconflic-
ten inzake humaniteitsinbreuken jegens de gedetineerden. Verder is er ook 
een matige, positieve relatie te constateren tussen gewetensconflicten bij de 
justitiepastor en de vraag of humaniteitskwesties gevoelig liggen in de in-
richting (r .58) en tussen gewetensconflicten en de moeite die men heeft om 
in de inrichting kwesties aan te kaarten (r .55). Een matige negatieve samen-
hang is daarentegen te zien bij het aankaarten van humaniteitskwesties in de 
inrichting en het serieus nemen van een gedetineerdenklacht (r -.52). Dat 
duidt erop dat het voor de justitiepastor minder lastig is om in een inrichting 
humaniteitskwesties ter sprake te brengen als klachten van gedetineerden ook 
serieus genomen worden door het personeel. Dat er verder een matige posi-
tieve samenhang te zien is tussen het volgens de justitiepastor te streng straffen 
in de inrichting enerzijds en het klagen van gedetineerden (r .54) en een nega-
tieve matige samenhang tussen te streng straffen en de mate van een humaan 
inrichtingsklimaat anderzijds (r -.54) is weinig verrassend; en hetzelfde geldt 
voor de matige, negatieve samenhang tussen het vaak in de isoleercel plaatsen 
en het serieus nemen van een klacht van een gedetineerde (r -.54). Er blijkt 
een matige, positieve samenhang te bestaan tussen het serieus nemen van een 
gedetineerdenklacht en het veiligheidsgevoel van gedetineerden (r .59) en tus-
sen het serieus nemen van gedetineerdenklachten en het vervullen van de 
zorgplicht door de inrichting (r .57). Hetzelfde geldt voor een welwillende 
houding en interesse van het personeel jegens de gedetineerden (r .55) en een 
welwillende houding jegens de gedetineerden en het oordeel dat het personeel 
zich integer gedraagt jegens de gedetineerden; beide samenhangen zijn matig 
positief. En een ontspannen sfeer in de inrichting blijkt een matige, positieve 
samenhang te vertonen met een normale omgang van het personeel met gede-
tineerden (r .55) en met voldoende aandacht voor de gedetineerden (r .54), 
terwijl een ontspannen sfeer in de inrichting haast een sterke samenhang laat 
zien met een respectvolle bejegening van gedetineerden (r .67). Dat gedeti-
neerden zich veilig voelen in de inrichting vertoont een matige, positieve sa-
menhang met personeel dat corrigerend optreedt bij inhumaan gedrag van 
medegedetineerden (r .54), met een humaan inrichtingsklimaat (r .66) en zelfs 
een zeer sterke samenhang met de vervulling van de zorgplicht door de in-
richting (r .86). 
 Verder is er een matige, negatieve samenhang te zien tussen beheersing639 
en het veiligheidsgevoel van de gedetineerde in de inrichting (r -.52), tussen 

                                                             
639 Variabele gebaseerd op vraag 31, 32 en 42. 
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beheersing en het serieus nemen van gedetineerdenklachten (r -.56) en tussen 
beheersing en gedetineerden überhaupt serieus nemen (r -.55). Van een mati-
ge, positieve samenhang blijkt sprake tussen beheersing en het klagen van ge-
detineerden (r .61). Opmerkelijk is dat beheersing een niet-significante, zwak-
ke  samenhang vertoont met de vraag of humaniteitskwesties gevoelig liggen 
in de inrichting (r .33). Dit duidt erop dat de nadruk op beheersing in een 
inrichting niet per definitie betekent dat humaniteitskwesties er gevoelig lig-
gen.  
 Bij een inbreuk op de humaniteit blijkt de verwijtbaarheid van een in-
breukpleger en de ernst van de inbreuk een matige, positieve samenhang te 
vertonen (r .61), terwijl de ernst van een kwestie ook een matige, positieve 
samenhang heeft met de vraag of een kwestie schriftelijk en formeel wordt 
aangekaart (r .54). De mogelijke gevolgen voor de veiligheid van een huma-
niteitsinbreuk laat een matige, positieve samenhang zien met de frequentie van 
de inbreuk (r .59). Ten slotte is er een matige, positieve samenhang tussen de 
zwijgplicht en het aankaarten van humaniteitskwesties bij gv-collega’s in de 
inrichting (r .59).     
 
6.4 Resultaten van de focusgesprekken 
 
Met de focusgesprekken is vooral getracht meer helderheid en verdieping te 
krijgen met betrekking tot de vraag wat in de dagelijkse praktijk voor de justi-
tiepastor belemmerend werkt bij zijn rol van bewaking van de menselijke 
waardigheid van gedetineerden. De gesprekken spitsten zich toe op dit thema, 
omdat de bewaking van de menselijke waardigheid ten principale niet ter dis-
cussie staat bij de justitiepastores, maar dat dit als onderwerp of aandachtspunt 
geen vanzelfsprekendheid is en spanningen blijkt op te roepen. Naast het op-
sporen van belemmeringen wil dit onderzoek mogelijkheden ter versterking 
van de humaniteitstaak van de pastor opsporen dan wel aanreiken. Door in de 
gesprekken op de belemmeringen te focussen was de verwachting dat duidelij-
ker en inzichtelijker zou worden welke factoren in de praktijk belemmerend 
werken en voor spanningen verantwoordelijk zijn en waar mogelijkheden en 
aandachtspunten ter versterking van de humaniteitstaak liggen. Immers, pas als 
inzichtelijk is welke belemmeringen er zijn, wordt het mogelijk om gerichte 
stappen te ondernemen ter versterking van de humaniteitstaak van de pastor.  
 
Het centrale thema dat uit de focusgesprekken naar voren komt, is dat van de 
positie en positionering van de justitiepastor op de werkplek.   
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Aparte positie 
De justitiepastores zijn zich bewust van hun eigen plek binnen de context van 
de justitiële inrichting.640 Die eigen plek wordt bepaald door hun eigen be-
roepsmatig bepaalde (dat wil zeggen pastorale) benadering die tot uiting komt 
in verschillende aspecten:  

a- het centraal stellen van de gedetineerde641, als mens en niet primair als 
dader, waardoor men ook niet primair op veiligheid is georiënteerd, 

  alhoewel men ook een kloof ervaart met de cultuur, denk- en leefwij-
  ze van vele gedetineerden,  

b- de omstandigheid dat men een vertrouwensfunctie heeft (soms ook 
voor personeel ) en  

c-  de taal een andere is (dat wil zeggen de pastor spreekt vanuit zijn ge-
loofsperspectief met een eigen vocabulaire), 

d-  terwijl men als deel van een landelijke dienst qua structureel-
organisatorische inbedding in de inrichting ook een andere positie in-
neemt. 

 
1-66 B: In ons geval is het vaak zo dat de gedetineerden niet boos zijn op ons, maar op 
het systeem of op de ander. Dus voor ons is het ook wat makkelijker om door de knieën 
te gaan en hè....  Ik kan me nauwelijks herinneren dat een gedetineerde een keer echt 
boos op mij is geweest.   
1-67 A: Ja, maar dat kreeg ik laatst ook een keer van een piw-er gezegd in een van de 
inrichtingen. Die zei ‘ja jullie komen altijd met de mooi-praatjes, maar wij moeten ze 
opsluiten’.  

 
1-511 E: Kijk, vertrouwen voor mij heeft ook te maken met de relatie die je hebt hè. Ik 
voel me ook in eerste instantie pastor voor de gedetineerden. Van de pastor kunnen ze 
wat hebben. Van het personeel ben ik niet zo direct de pastor. Daar ben ik hun collega 
die daar ook werkt. Dat is een andere relatie. (stilte)  
1-512 C: Ja. Ook omdat je bij de gevangenen ook toch sowieso al wat gesprekken hebt 
over ‘wie ben jij?’, ‘wie wil je zijn?’, ‘wie kun je zijn?’. Dat doe je met bewaarders 
niet met de koffie achter de computer. B: Ja.  
1-513 D: Nee, dan vaak onder vier ogen. C: Ja.   

 
1-307 A: Ik ben er voor de gedetineerden, maar de rest van de wereld is wel steeds 
minder open daarvoor, denk ik. (…) Maar ja, je moet toch stand houden, je moet toch 
uithouden met de gedetineerden. Dat is voor mij de kerntaak. En de rest is franje en po-
litiek en machtsspelletjes en allerlei ingewikkelde zaken waar ik niet altijd heel erg goed 
in ben.  

 

                                                             
640 Cfr. 1-93/98, 1-348/371, 2-264/319. 
641 1-48/52; 1-507/546. 
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2-6: Als pastor registreer ik dat sommige personeelsleden gedetineerden reduceren tot 
boef, tot delict, tot de stoornis; bij [-] is dat ook heel sterk. Ze worden, in elk geval voe-
len de [gedetineerden] zich vaak als gek bejegend en ze hebben een stoornis vaak, ze 
zijn psychotisch of wat voor stoornis ook, dus op het moment dat personeelsleden niet 
heel de mens meer kunnen zien, maar alleen afgaan op het delict en de stoornis dan.. sta 
ik erbij en vind ik het spannend om daarop te reageren. Als ik er getuige van ben, kan 
ik achteraf nog teruggaan naar de afdeling en naar het personeel zonder dat de gedeti-
neerden erbij zijn en kan de situatie beschrijven of kan zeggen "goh dit heb ik gezien, 
hoe zit dat?" Op het moment dat ik de verhalen hoor van een hele groep -ik had giste-
ren toevallig een groepsgesprek waar dat gebeurde- ...hoor ik het aan en ik vind het lastig 
hoe ik dan naar de gedetineerden moet reageren. Dus ik kom op voor dat zij recht erop 
hebben om als mens bejegend te worden en niet als dader alleen maar. 
 
2-57 A: Ja je geeft een heleboel dingen aan die wel heel herkenbaar zijn. Dit soort dis-
cussies worden volgens mij altijd vertroebeld door a- we hebben geen personeel b- dat zijn 
de regels c- het is te gevaarlijk. Dus het gaat niet over wat jij nou allemaal noemt, dat 
iemand in een kerkdienst alle rust kan vinden en daar gewoon.. -al zit hij als een zom-
bie te kijken en je na een tijdje om de hals vliegt en je een kus geeft en zegt 'oh oh pas-
toor wat heb je dat toch mooi gedaan!', terwijl ik net dacht dat hij bijna sliep.. Van de 
andere kant uit wordt dus die beveiliging en die veiligheid.. dat zijn de argumenten. 
Dus, hoe lullig het ook soms is, als je een stukje humaniteit wil bewerken voor de men-
sen, dan moet je soms misschien -dat weet ik niet helemaal goed hoor en dat moet je ook 
maar met een korreltje zout nemen- je eigen theologische taal even vergeten en even op 
zijn Hollands vertellen waar ze nou eigenlijk over zitten te neuzelen. 

 
Gecompliceerde, kwetsbare positie 
Men ervaart deze positie als gecompliceerd en moeilijk, omdat men zichzelf  
daarmee geplaatst ziet als staande tussen partijen. Men ervaart daarbij een grote 
afhankelijkheid van de verschillende partijen, want men heeft het vertrouwen 
van alle partijen nodig om te kunnen werken642, waarbij men er wel voor 
moet waken tot één kamp te gaan behoren643 of boven de partijen te gaan 
staan en vervolgens het risico te lopen als arrogant beschouwd te worden. De 
noodzaak van voorzichtig en subtiel balanceren in de wij-zij situatie tussen 
gedetineerden en personeel wordt ervaren. Men heeft als justitiepastor reke-
ning te houden met de complexiteit van de situatie en de belangen van con-
crete gedetineerden en inrichtingspersoneel in een inrichting. Hierdoor is de 
ene situatie of inrichting niet gelijk aan de andere644. Kortom, de positie wordt 
beleefd als een broze positie waarin het moeilijk is om een kritisch geluid te 
laten horen, ook omdat men ‘terechtgewezen’ kan worden. 
                                                             
642 Cfr. 1-443/444 en 1-450/469; 2-28/33. 
643 Zo is kritisch reageren naar personeel in het bijzijn van gedetineerden not-done (cfr. 
FG 2-7/16).  
644 Cfr. 2-110/150. 
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1-35 B: (…) Je bent ook medewerker van een inrichting. Tegelijkertijd ook een tegen-
kracht misschien wel. Uhh, ja, ja...  
1-36 A: Ja, het is heel moeilijk. Want, waar het eigenlijk om gaat? Je moet je heel 
kwetsbaar opstellen, hè. Waar gaat het om? In dit geval, maar dat geldt....:Het gaat om 
juist die waardigheid van die persoon die daar opgesloten is, hè. Dat is voor mij huma-
niteit. Die moet je -moet je- proberen te bewaken. Maar tegelijkertijd wanneer je dat 
doet stel je je ook buiten alle regels op. Tegen het systeem, met de jongen..  
 
1-158 A: (…) Voor mij persoonlijk is weer heel duidelijk -heb ik eerder al gezegd- je 
stelt je zo kwetsbaar op. Je valt buiten de groep dan, he. Dat is ook een beetje onze 
plek. Maar ja, daar ben je soms wel bang voor, voor de diplomatieke verhoudingen, 
voor... Je moet ook geaccepteerd zijn door alle.., door een beetje de mensen die er wer-
ken. Je mag je eigen niet te vreemd opstellen, maar je moet niet te veel met, met de 
werknemers de PIW-ers en de beveiliging mee. Want je bent er ook voor de gedetineer-
den... Dat is zonder meer al tegen mekaar....  
1-159 B: Wat bedoel jij met kwetsbaarheid?  
1-160 A: Ja, je bent heel kwetsbaar, want als mens...Je bent ook mens! Mmm (lacht)  
1-161 B: Soms willen ze die mens ook zien in jou, hè van.. Niet altijd maar iemand 
die altijd begripvol is of altijd en altijd alles probeert met elkaar te stroomlijnen. Soms 
willen ze misschien van jou ook zien: ‘En nou is het genoeg, ik baal er ook ontzettend 
van’.   
1-162 A: //Mmmm// 
1-163 B: Kan dat? Of zeg je van ‘als pastor kan je dat eigenlijk niet maken, want...?’  
1-164 A: Ja dat kan wel, maar dan moet je even kijken hoe goed jij ligt, hè, voor je 
dat gebaar kunt maken. Het zijn allemaal mensen...   
1-165 B: //Ja// 
 
2-20 A: (...) Wat soms een belemmering kan zijn, is dat ik de situatie onvoldoende 
ken. En dan zie ik het gebeuren dan dan.. Nou ja goed, als ik de gedetineerde ken, dan 
probeer ik -en dat is misschien ook fout- toch de gedetineerde aan te spreken en een klein 
beetje te vertalen wat hij zegt, waarbij ik dan vaak de opmerking krijg dat ik me er niet 
mee moet bemoeien. Goed, daar heb ik dan wel weer een antwoord op terug. Maar dat 
is een beetje, om welke situatie gaat het.  
2-21 E: Ja. 
2-22 A: Dus het ligt helemaal niet zo simpel als het op het eerste gezicht lijkt, om nog 
maar helemaal niet te praten over wat jongens -ik heb alleen maar met mannen gewerkt- 
vertellen in individuele gesprekken. Dan krijg ik één kant van het verhaal.  
2-23 B: Ja maar goed A, dat is dan ook wat altijd speelt, dat is dan.. Ik zal maar zeg-
gen, dat is dan de eerste les die je leert of te leren krijgt, dat als je reageert dat je gelijk 
de vraag kunt verwachten: ‘wat denk je? denk je dat je hele situatie goed kunt inschat-
ten?’ Jij illustreert ook precies in hoeverre ken je de betreffende gedetineerde? In hoeverre 
weet je ook wat voor een personeelslid hier acteert en wat er allemaal al vooraf gegaan is 
in de dagen daarvoor of die ochtend daarvoor of wat dan ook. Dus dat plaatst je gelijk in 
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een positie van ja, in een onzekere positie zal ik maar zeggen voor jezelf hè. Dat is een 
deel van de spanning zou ik eigenlijk zeggen, omdat je je realiseert, moet je realiseren, 
dat je maar beperkt geïnformeerd bent, in de regel, of je moet die gedetineerde écht heel 
goed kennen, maar dat is niet altijd het geval, of je moet dat personeelslid heel goed 
kennen. Maar voor het overige ben je heel vaak in een situatie dat je getuige bent van 
een zich ontwikkelende gebeurtenis, escalerende gebeurtenis, en dan heb je daar een me-
ning over. Maar ja, kom je gelijk met die mening, dan roep je toch over je af dat je toch 
die vraag krijgt van "maar, hoezo? Wat matig je je aan dat je hier al zo'n uitspraak 
over kan doen of zo'n...?" 

 
1-97- C: (...) Ik heb dus die man, die zedendelinquent bijgestaan. Hij heeft een brief 
geschreven, hij wilde een rechtszaak aanspannen, vergoeding vragen, nou noem maar op. 
En ik ook zeggen ‘Nou kijk daar mee uit’ en ‘Daarmee kan ik je helpen’. Maar hij 
had natuurlijk op een gegeven moment ook de vraag "Ja, wat doe jij er nu aan?" En 
dan denk ik ‘ja dat is dus een hele lastige’. Want bij wie moet ik nu terecht? En dan 
ben ik degene die die PIW-er aanklaagt. Er waren ook collega's van mij die zeiden van 
‘melding maken’. Ja hoho, wacht even, even nadenken. want op dat moment gaat het 
als een vuurtje rond: ‘Wat komt die GV-er doen op die afdelingen?’ 

 
2-48 C: En je op de.. Ja ik gooi het er maar in- maar je voorstaan op als degene .. dat 
JIJ degene bent die hè de humaniteit bewaakt binnen de inrichting, nou dan doe je al he-
lemáál niet meer mee. 
 
1-570 B: Er komt mij een voorbeeld voor ogen.. Ik snap wat je bedoelt. Vaak heb ik 
de informatie ook alleen van een gedetineerde, die dan zegt van ‘ik heb al zolang ge-
vraagd voor overplaatsing en ze houden me aan het lijntje, en het duurt allemaal veel te 
lang!’ Ja maar, de jongens willen ook stante pede, van vandaag op morgen, willen ze 
dingen geregeld zien. En dan denk ik van ‘ja maar die BSD-er.’ Dat vind ik ook vaak 
moeilijk hè. Dat ik dan als het ware de BSD ga verdedigen van ’ja maar die doen hart-
stikke goed hun best en die zullen jou echt helpen als het zover is.’ En dan komt hij na 
een week weer ‘en ik heb nog niets gezien van de BSD. Ik heb nog niemand gesproken 
en ..’ Dan spreek ik mensen van de BSD wel eens, en die zeggen van ‘ja maar die 
man heb ik al twee drie keer deze week gesproken en ik zeg hem iedere keer van ik ben 
voor je bezig. Maar ik kan ook niet meer doen dan want die inrichting zit vol. En er 
moeten eerst een paar mensen weggaan voordat jij overgeplaatst kan worden.’ Dus je 
wordt een beetje heen en weer geslingerd tussen aan de ene kant bevestiging van de gede-
tineerde, dat hij het zo moeilijk heeft met de tijd voordat hij overgeplaatst kan worden. 
Aan de andere kant denk ik van ‘ja zouden ze hem ook gewoon aan het lijntje houden, 
of niet?’ ... Heel voorzichtig probeer ik dat  aan te kaarten. en vaak zijn de mensen van 
de BSD te goeder trouw. Denk ik ‘dat zijn niet van die mensen die gedetineerden 
voortdurend aan het lijntje willen houden.’ Tenminste, dat is mijn beeld daarvan. Maar 
ik wil wel opkomen voor die gedetineerde, maar ook wel reëel hè. Dat je niet gebruikt 
wordt. A: Ja. 
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1-166 A: Ja. Ja, kijk wat ik heb in een inrichting. Ik kan heel goed met die directeur 
overweg. Krijg veel voor elkaar. Kan mensen uit de OBS spreken en zo. Dat allemaal 
omdat ik goede contacten heb met de directie. Maar dat wordt me wel kwalijk genomen 
door het middenkader.   
1-167 B: //Oh ja//   
1-168 A: Ik heb bijvoorbeeld kosters en zo. Die mogen zonder beveiliging naar bene-
den. Allemaal van dat soort dingen. Hebben we allemaal bewerkt. Maar ik maak me 
wel kwetsbaar in het middenkader, want ze zeggen: ‘Ja, jij hebt een speciaal lijntje met 
de directeur’. Weet je wel. Zo wordt er wel naar jou gekeken. Ja, dan denk ik ‘dat is 
voor de goede zaak’. Ja.  

 
2-133 C: Het is een ingewikkeld instrument hè om te bespelen. Je hebt met zoveel on-
derlinge spanningen en verhoudingen te maken. En de directeur op een gegeven moment 
ook maar kiest.. Want dat is het algemene uitgangspunt: ‘geen gezeur in de tent’.   
2-134 A: Ja, ja.   
2-135 C: Alles draait om beveiliging en alles rustig houden. 
2-136 A: Juist.  
2-137 C: En ja..dat ja… Het zou goed kunnen zijn voor een eigen individuele gede-
tineerde om terug te komen.. Dat hij juist een beetje opstandig wordt, maar ja dat moe-
ten we niet hebben. Dus de inrichting.. gewoon de machtsorganisatie van de lokale in-
richting is zo bepalend wat er wel en niet kan.  
2-138 D: Ja. 
2-139 C: En dat moet je leren bespelen. En als je dan op de verkeerde toetsen drukt 
dan wordt het toch niks. 
 
1-176 A: Maar het is heel moeilijk om die… Om een stem te zijn voor humaniteit, 
om een stem, om een christelijke stem dan te zijn hier. Van ‘Hé, deze mensen horen er-
bij. We zijn hier voor rehabilitatie niet om te straffen. Straf wordt uitgevoerd maar we 
zijn hier niet om nog persoonlijk een beetje te pesten’. Of zo, hè.  
1-177 B: Ik heb ooit wel eens in het begin van mijn tijd bij justitie, heb ik eens een 
keertje wat laten blijken over een strafmaat die een directie iemand oplegde. Daarvoor 
ben ik op het matje geroepen, omdat ik daar absoluut niets van mocht zeggen. Dat was 
een man die op grond van bepaalde verdenkingen, waarvan ik -maar ja dat is misschien 
weer de naïviteit- waarvan ik dacht ‘maar dat heeft ie niet gedaan’, die werd overge-
plaatst naar een andere inrichting...  
1-178 A: Ja ja.  
1-179 B: (…) En ik heb daar iets over gezegd en ik moest op het matje komen bij de 
directie. En dat mocht ik nooit meer doen, ik had me daar niet mee te bemoeien. Dus in 
… Sindsdien ben ik ook weer veel terughoudender geworden. Dat ik überhaupt niet iets 
zal zeggen over een straf die een directielid op zal leggen. Vandaar ook een beetje mijn 
huivering om nou... (…) Ik bedoel, en dan, dan merk ik dat ik me terughoud. Van ‘oh 
nee’. Misschien is dat ook die kwetsbaarheid waar je het over had.  
1-180 A: Ja, dat bedoel ik, ja. 
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Plek van onmacht 
In dit verband wordt ook duidelijk dat de justitiepastor geen heldere plek in 
de formele beslissingslijn in de organisatie van de justitiële inrichting heeft, 
waardoor men ook geen formele machtspositie in de inrichting heeft, wat tot 
frustratie en irritatie leidt.645 De invloed of impact van de geestelijk verzorger 
wordt daardoor afhankelijk van het gezag en vertrouwen dat de justitiepastor  
bij de gesprekspartner(s) van dat moment heeft.646   
 Dit alles resulteert bij de justitiepastores in een gevoel en positie van afhan-
kelijkheid, onzekerheid, kwetsbaarheid, en daaruit voortvloeiende onmacht of 
frustratie wanneer men graag zaken anders zou zien in de inrichting.647 Deze 
kwetsbaarheid en onzekerheid worden verder versterkt door de onduidelijk-
heid en subtiliteit van humaniteitskwesties648, door het feit dat humaniteit 
geen vast agenda- of gesprekspunt is in het team of met de leidinggevende, 
evenals ook door het feit dat collega-geestelijk verzorgers eigen prioriteiten 
stellen649 of eigen wegen lijken te gaan, waardoor geen eensgezinde vuist kan 
worden gemaakt. 
 

1-200 D: We staan… We hebben geen hiërarchische plek, hè. Dus we zijn staf.   
1-201 B: We zijn niet leidinggevend....  
1-202 D: //Nee//  
1-203 B: We horen niet bij de leidinggevenden.. De vergaderingen daarvan...  
1-204 C: [ONVERSTAANBAAR door elkaar]  
1-205 B: Nou ja, eigenlijk het middenkader zijn we niet. Het hoger kader, qua onze 
opleiding zijn wij het hoger kader, toch?  
1-206 C: We zijn de hoogst opgeleiden. Daar ben ik van overtuigd. 
1-207 A: Wat zei je?  
1-208 C: We zijn het best opgeleiden, het hoogst opgeleid van de hele inrichting.   
1-209 A: Dat denk ik wel, ja.   
1-210 B: We horen wel bij de tien procent ...  
1-211 C: Niet om daar prat op te gaan, maar ik denk wel dat...  
1-212 B: Maar daar wordt weinig gebruik van gemaakt, toch? Althans van onze 
knowhow, of van onze kennis. Ik bedoel in die zin opereren wij ook vrij marginaal in 
de inrichting, ook al zijn we geliefd, of ook al vinden ze het goed wat we doen. Maar, 
ik ben nooit -ja misschien is dat tegelijkertijd ook weer zelfkritiek naar mezelf- maar ik 
ben nooit echt gevraagd voor advies in een of andere heikele situatie. Klaarblijkelijk zien 
ze, althans mij en ik weet zeker mijn collega's ook niet, daar een gesprekspartner in, in 
mij.   

                                                             
645 Zie ook 1-19/23; 2-69/73. 
646 Cfr. 1-391. 
647 Cfr. 1-73/92 en 1-117/121. 
648 Cfr. 1-574/603. 
649 Cfr. Ook 1-26 en 1-415. 
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1-213 C: Nee, ik heb in de driekwart jaar dat ik nu in [locatie] sta zijn ze zo maar 
advies komen vragen. Dus toen iemand plotseling overleed in de cel. De vraag was ‘kun 
je helpen de zaak rustig te houden?’  
 
2-69 E: Nou, het gaat denk ik.. dus de irritatie of wat er wringt, is: ‘Wie maakt het 
uit? Dus wie mag bepalen? En is dat ten allen tijde op [specifieke afdeling-] de [specifie-
ke functionaris-]? Of is dat.. of kan dat in samenspraak met de geestelijke verzorging 
gaan? 
2-70 D: Dus dat is wat je -toen straks door jou- ook al zei.. de geestelijke verzorging 
wordt niet echt serieus genomen als het over behandeling van cliënten gaat. 

 
1-359: Wat in ons GV-gebeuren geen cultuur is dat we dit thematiseren. Althans in 
mijn inrichting waar ik werk hebben… teamvergadering, daarin staat niet een vast agen-
dapunt humaniteit. We hebben geen agendapunt om met elkaar uit te wisselen ‘waar 
ben je tegenaan gelopen?’, als het over deze toch heel belangrijke kwestie gaat. We heb-
ben het over de rozenkrans, en over de ruimte, en over noem het maar op. Humaniteit, 
waar we tegenaan lopen in ons werk is geen agendapunt. Niet in ons team. Ik praat 
even over mijn team in [locatie X]. Een enkele keer is er eens iemand over de rooie om-
dat hij ergens bij betrokken is geraakt, maar het gebeurt veel vaker. Dus er is ook struc-
tureel geen aandacht binnen het team om dit te bespreken. En ook niet in het overleg 
met de portefeuillehouder en ook niet in het overleg met de leidinggevende in het functio-
neringsgesprek. 
 
1-391 B: (…) En aan de andere kant denk ik ‘waarom zit ik hier weer alleen?’ Want 
ik ben de enige met de meeste uren van de gv-collega's. Niemand van de collega's gaat 
naar dat overleg toe. Dus ik sta er weer alleen voor. Terwijl als we hier met zijn tweeën 
hadden gezeten, dan hadden we sterker gestaan en hadden we elkaar kunnen stimuleren 
of  noem maar op. Dus ik zeg daarmee ook iets over het team hè.   
1-392 A: Het is ieder voor zich en god voor ons allen hè. (onverstaanbaar door elkaar) 
...zeker de laatste paar jaren.  
1-393 B: Dat speelt ook mee hè. Waardoor we onszelf gijzelen of verlammen in ons 
streven naar humaniteit, omdat we nauwelijks met elkaar in het team daar hetzelfde 
over denken hè.  
1-394 C: Ik denk dus wat intern dus -daar hadden we het over- dat kan ik nog verder 
onderstrepen. Je hoeft in je team er maar een te hebben die het gewoon laat hangen en de 
hele GV 
1-395 A: Hangt.  
1-396 C: Hangt. Het heeft gewoon met praktische dingen te maken. Ben je er wel? 
Ben je er niet?  
1-397 B: Precies.   
1-398 C: Ben je zichtbaar, ben je niet zichtbaar? 
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Geen steun leidinggevenden 
Maar kwetsbaarheid en onzekerheid worden vooral gevoed door het door de 
justitiepastores ervaren gebrek aan steun en backing van leidinggevenden met 
name in hun eigen aansturingslijn, met andere woorden van hun GV-
leidinggevenden, want daar “wordt meer gelet hoe jij je als ambtenaar moet gedragen 
dan als pastor.. Dus dat helpt ook al niet.”650 De DGV is veranderd en angstiger 
geworden.651 Er is de vrees voor ‘een slechte pers’652 en men “zit niet te wach-
ten op profeten”, aldus een geciteerde leidinggevende.653 Men heeft verder de 
indruk dat de belangen van de leidinggevenden van de DGV in Den Haag niet 
altijd parallel of synchroon lopen met die van de justitiepastores op de werk-
vloer654 en dat de missie van de geestelijke verzorging niet meer helder lijkt655.  
 Het gebrek aan steun van leidinggevenden wordt door de justitiepastores 
direct gerelateerd aan concrete gebeurtenissen, die hun inbedding en optreden 
bij humaniteitskwesties naar hun beleving erg onveilig maken. Dit wordt dui-
delijk bij hun reacties op politiek gevoelige dossiers, zoals de vreemdelingen-
bewaring waar vooral de reactie op en de gevolgen van het Justitia & Pax rap-
port sporen hebben achtergelaten656 
 

2-200 B: Dat is dus een factor wat belemmert de humaniteitsbewaking voor de jus-
titiepastor ..als je dus in een onveilige.. En dan hebben we het niet over de in-
richting. Daar hebben we het over gehad, de directie, over de BSD, over collega's 
misschien in je team die daar verschillend  over kunnen denken over hoe het met ge-
detineerden zit. Maar als je in je eigen DGV nog het idee hebt van ‘ja ik heb geen 
rugdekking, in tegendeel, ik word zelf onder vuur genomen als ik..’  
2-201 D: Dat voelt heel onveilig.  
2-202 B: Ja. 
 
2-160 D: (…) er waren een aantal collega's die zich daar kritisch over uitlieten, 
dus collega's uit de vreemdelingendetentie. Ook de publiciteit zochten en we zagen 
eigenlijk de organisatie steeds angstiger worden.   
2-161 B: Welke organisatie? 
(…) 
2-169 D: De DGV, de hoofden.(..) Omdat zeg maar van bovenaf het beleid zo 
rigide werd dat wij ons zo onveilig voelden om humane kwesties aan de kaak te stel-
len. Ja, bij ons was de angst levensgroot dat we dan ontslag zouden krijgen. Ik 

                                                             
650 1-62. Cfr. 1-54/62 en 1-692/709. 
651 1-636/709. 
652 Zie ook 1-606/616. 
653 Cfr. 2-196. 
654  1-732/780. 
655 1-852/854. 
656 Cfr. 1-109/116; 1-450 waar gewezen wordt op het vertrek van de vorige 
hoofdaalmoezenier en 2-213/243. 
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hoorde ook van oudere collega's ook 'ja, 10 jaar geleden gaven we onbekommerd een 
interview aan de krant over van alles en nog wat'. 
 
1-81- C: Als het over humaan gaat zit ik ook wel met catharsis hoor, daar bij de 
vreemdelingen gezeten. (...) En als je daar dan een rapport over schrijft met z'n al-
len en je wordt dan door je bisschop en je hoofden van dienst en de directie terugge-
floten, dat je verder je mond moet houden. 
1-82- B: Dat is gebeurd? Dat is gebeurd.. 
1-83- C: Jajaja. 
1-84- A: Maar hoe voelde jij je toen, want ik 
1-85- C: Nou ja, gewoon onbeschoft!  
1-86- A: Nou ja. Ik voelde me heel onmachtig en ik werk nog niet eens met die 
vreemdelingen. Maar ik kon het wel aanvoelen. Ik denk ‘Dit kan niet! Dit kan 
niet waar zijn!’ 
1-87- C: Volkomen. Ja.  
1-88- A: Zijn wij een postzegeltje of zo, om het allemaal mooi te maken? 
1-89- C: Terwijl het hele rapport helemaal niet zo kritisch was in de zin van.. Er 
stonden zelfs goede tips in om het humaner te maken. Uiteindelijk heb ik er wel 
over gesproken, maar dan op een andere manier. Door, ja wat meer contacten met de 
directie te krijgen en vervolgens te zeggen ‘hoe kun je nou deze situatie humaner 
maken?’ Nou, dan kom je tot hele kleine dingen: wat extra bezoektijd, maar.. Je 
kunt aan de zijkant wat schaven, maar je wordt er echte mesjogge van dat – ik echt 
ik kan er nu weer kwaad over worden – dat bisschoppen weigeren dat rapport mee te 
nemen. 
1-90- A: Dat is politiek. 
1-91- C: En dat Donner dan.. Oh nee, hoe heet-ie, Hirsch Ballin daar heel boos 
over geweest moet zijn (boos over het rapport van Justitia et Pax inzake de 
vreemdelingenbewaring, rve). Dan denk ik ‘wat nou? wat nou?’ Maar goed. 
1-92- D: Zo gevoelig kan het liggen.  
 
1-114- A: Ja, en dat vind ik dus heel erg. Daar ben ik dus ook bang voor. We 
moeten onze mond houden. We mogen niet spreken. We zijn monddood gemaakt, 
dat gevoel heb ik. Ook toen dat geval met dat rapport. Dat is een schrijnend voor-
beeld. Ik denk ‘Hoe hypocriet ben ik? Hoe hypocriet zijn wij niet?’ 

 
‘Verambtenaarlijking’ 
Ook bij andere aspecten van het werk ervaart men echter een gebrek aan 
steun en duidelijkheid van leidinggevenden. Zo wekt het gebrek aan eendui-
digheid en afstemming tussen de DGV enerzijds en de inrichtingen anderzijds 
betreffende de plek van geestelijke verzorging in de nieuwe roostering frustra-
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tie.657 Men heeft het gevoel als geestelijk verzorger steeds meer ambtenaar te 
worden, waarbij door versnippering in werkuren en toenemende administra-
tie-vereisten de aanwezigheid op de werkvloer afneemt evenals de mogelijk-
heid tot humaniteitsbewaking.658 
  
Resultaat: onzekerheid en angst 
Het zorgt bij de justitiepastores voor gewetensvragen en twijfel over eigen 
functioneren en eigen geloofwaardigheid. Alhoewel erkend wordt dat het bij 
de navolging van Jezus gaat om individuele kracht659, vindt men zichzelf geen 
held660 en is er angst om dat wel te zijn, terwijl dat wel zou moeten. 
 

1-437 B: Wiens brood ik eet, wiens woord ik spreek. Althans, laat ik voor mezelf zeg-
gen. Ik durf lang niet alles te zeggen denk ik, omdat ik ook bang ben om mijn baan 
kwijt te raken.   
1-438 A: Nee, dat is dus waardoor je 's avonds in de spiegel kijkt. 
1-439 B: Jaja, dat bedoel je ook daarmee?  
1-440 A: Ja, natuurlijk. Dat spanningsveld van.. Ja je hebt misschien ook een persoon-
lijk iets, maar ik denk het is voornamelijk van je wordt echt ontslagen, buiten gesloten, 
een hoop ellende. Misschien nog niet bij iedere vorm van  
1-441 B: Ja. maar dat speelt wel mee ja, althans.  
1-442 A: Of je ligt buiten ja buiten de inrichting, dat kan ook gebeuren.   
1-443 D: er moet een basis van vertrouwen zijn. A: als je dat niet hebt dan red je het 
zeker niet.   
 
1-180 A: Ja, dat bedoel ik, ja. Dat dat gaat... Op een gegeven ogenblik...  En dan 
ben je thuis en dan kijk je jezelf in de spiegel aan en dan denk je: ‘ik had moeten op-
treden’.  
1-181 B: //Ja//  
1-182 A: En dat heb ik niet gedaan. En dan is... ja....  
1-183 B: Ja//ja// (stilte)  
1-184 A: Ja, dat is een spanning. Te veel optreden dan sta je ook buiten.  
1-185 B: Ja. 
1-186 A: En te weinig, ja daar moet je zelf mee aan de gang. Wat is het midden, dat 
is het ook denk ik.   
 
2-152 E: Dus roept het opkomen voor wat jezelf als humaniteit ervaart of waar je de 
humaniteit bij in het geding vindt, roept dat bij jezelf, bij mijzelf spanning op? Hou ik 
soms de mond uit verkeerd begrepen loyaliteit of uit angst van ‘help dan vinden de direc-
teuren me niet meer zo aardig?’ Dus ik.. Toevallig had ik vorige week een situatie in de 

                                                             
657 1-283/289. 
658 1-252/282. 
659 1-419/422 en 425/429. 
660 1-428/438. 
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kantine. De directeur zat aan een lange tafel naast me. En ik had een nieuwe collega 
met wie ik een gesprek had. En de directeur gaf me een enorme pluim en zei tegenover 
de nieuwe collega 'we zijn allemaal trots op haar'. Toen dacht ik wel even: ‘ben ik hier 
het beste of liefste meisje van de klas of?’ (…) En ik dacht toen 'ben ik wel kritisch ge-
noeg? Laat ik de haren op mijn tanden zien?'  
2-153 B: Dat herken ik wel hoor. Ook die kritische kanttekening aan mezelf geadres-
seerd. Als je nooit in conflict komt met een directeur dan is er eigenlijk iets mis. Want er 
zijn tal van aanleidingen in het dagelijks bedrijf waarin we werken om de vinger op te 
steken. En met alles wat al gezegd.. nou goed zijn een aantal.. Maar als je te braaf bent 
-en ik denk dat ik in het verleden veel te vaak te braaf ben geweest- misschien wel omdat 
ik te lang bleef investeren in de contacten met die PIW-ers en met die BSD-man en met 
die directeur. En te lang in de relatie bleef, daarop bleef hangen en te weinig misschien 
toch maar gewoon zei van, ook al nam ik daarmee dan wel het risico dat de relatie ver-
stoord werd, maar ''dit kan niet! dit vind ik echt niet kunnen!'  
 
1-429 A: Ja, je hebt het over de spirituele bron zeg maar. Inderdaad, ons voorbeeld, Je-
zus. Meester ja, dan ben je altijd ..als je het daarmee vergelijkt -en dat doen we eigen-
lijk een beetje, want je bent natuurlijk ook herder, je bent ook pastor-  ja dat lukt na-
tuurlijk niet. Ik ben niet zo'n held.   
1-430 D: Nee, we zijn maar okay ja... dat is zo ja.   
1-431 A: Dus daar zit ook wel een stukje hoor   
1-432 D: Daar begint het met het herkennen dat we geen helden zijn hè. Dat wordt 
gaandeweg wel duidelijk op de weg, maar ...   

 
Geconcludeerd kan worden dat uit de focusgesprekken het beeld komt van 
een functionaris die een aparte positie in de justitiële inrichting heeft en werkt 
in en aan de marge van de inrichtingsorganisatie, die zijn positie vooral als erg 
kwetsbaar ervaart en moeite heeft met de ervaren marginalisering, waarbij het 
ontbreken van ervaren steun door de eigen leidinggevenden de angst voor 
repercussies -met name in de laatste jaren- en de beleving van onzekerheid en 
onveiligheid hebben gevoed.  
 
6.5 Afsluitend beeld 
 
Humaniteitskwesties worden door de justitiepastores gezien als wezenlijk on-
derdeel van hun opdracht. Men stelt ook daar alert op te zijn en een ruime 
meerderheid acht zich voldoende bekwaam inzake humaniteitskwesties. Tege-
lijk vindt een ruime meerderheid het lastig humaniteitskwesties aan te kaarten 
en velen ervaren bij humaniteitskwesties dan ook spanningen. 
De aspecten die genoemd worden en het aankaarten lastig maken zijn divers:  
- er is weerstand tegen kritiek bij mensen en in de organisatie; 
- er is visieverschil; 
- de positie/relatie van de justitiepastor met het overige inrichtingspersoneel; 
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- de betrouwbaarheid van de informatie waarop de kwestie berust; 
- tijdgebrek;  
- persoonlijkheid van de pastor. 
 
Menselijke waardigheid betekent voor de justitiepastores dat er non discrimi-
natoir respect is voor de concrete mens in detentie. Dat wil zeggen dat met de 
noden en zorgen van de individuele gedetineerde rekening wordt gehouden, 
dat die als mens en niet enkel als dader wordt tegemoet getreden, aan wie re-
ele verwachtingen worden gesteld (bejegening op maat) en aan wie reële ont-
wikkelingsmogelijkheden en perspectief worden geboden, zonder onnodige 
strafverzwaring. Voor een humane, menswaardige detentie is daarom van be-
lang dat er goede regels zijn die zonder willekeur en transparant worden toe-
gepast. Grootste bedreiging daarvan ziet men gelegen in ongewenst en/of on-
professioneel gedrag en regelrigiditeit wat betreft regeltoepassing of sanctietoe-
passing, waardoor de gedetineerde als concrete persoon tekort wordt gedaan.  
 Voor de justitiepastores is vooral de ernst en betrouwbaarheid van de feiten 
van belang bij de afweging of men in actie komt, waarbij ook het te verwach-
ten resultaat en de gevolgen voor de werksfeer een rol spelen. De gangbare 
reactie is dat men in een dergelijk geval (in)formeel de betrokkenen of ver-
antwoordelijken aanspreekt. Als er een beroep wordt gedaan op de pastor be-
treft het voornamelijk pastorale en/of diaconale ondersteuning en in mindere 
mate een andere vorm. Dit sluit overigens naar eigen zeggen van de pastores 
wel aan bij de verwachting van de ander. 
 Justitiepastores blijken in zekere zin ‘opgesloten’ hun eigen werk- en be-
roepsveld, want als het gaat om humaniteitskwesties zijn die vooral gespreks-
onderwerp in contacten met gedetineerden en de eigen GV-collega’s. Op-
merkelijk is hoever men afstaat van het inrichtings- en GV-management. Over 
en weer komen humaniteitskwesties weinig tot niet aan de orde, hetgeen erop 
duidt dat humaniteitskwesties in die relaties geen onderwerp zijn of dat be-
trokkenen geen gesprekspartner in elkaar zien als het over humaniteit in de-
tentie gaat. De justitiepastor lijkt qua positie een eenling in de inrichtingsorga-
nisatie. Hij is vooral op zijn eigen werkterrein gefocust en voelt zich sterk af-
hankelijk en maakt zich ook afhankelijk van zijn persoonlijke contacten in de 
inrichting. De bijzondere situatie van detentie, de gevoeligheid en subtiliteit 
van humaniteitskwesties in combinatie met de complexiteit vanwege de vele 
diverse belangen en verhoudingen tussen mensen en geledingen in de in-
richting maken dat de justitiepastor zijn positie als kwetsbaar ervaart: het werk 
gebeurt immers op basis van vertrouwen. Dat men echter daarenboven geen 
‘machtsplek’ dan wel een duidelijke plek in de beslissingslijn van de inrichting 
heeft, leidt tot gevoelens van onmacht en frustratie. De eigen positie is grond-
wettelijk vastgelegd maar in de (beslissings- en dus machts)praktijk staat men 
naast de organisatie. Men ervaart het dilemma dat men niet wil vervreemden 
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van de organisatie en het personeel, maar dat het tegelijk voorkomt dat een 
gedetineerde onbeschoft of onrechtvaardig wordt behandeld. Het gegeven dat 
het personeel blijft en de gedetineerden gaan, lijkt de positie die de pastor dan 
inneemt sterk te bepalen. Men ervaart bij anderen nijd over het salaris, en be-
leeft zelf jegens de organisatie ook soms een zekere arrogantie: “ik zou de tent 
beter leiden.” Verder komt het beeld naar voren dat er veel macht ligt bij de 
directie: de directeur bepaalt door zijn houding jegens de GV voor een groot 
deel de positie en daarmee uiteindelijk ook de kwaliteit van de GV.  
 Wat betreft collegialiteit is er een gradatie waarneembaar van toenemende 
collegialiteit: 1- inrichtingspersoneel, 2- andere denominaties en 3- eigen de-
nominatie. Bij de pastores richt de grootste aversie zich jegens 'regelneukerij'. 
Kwesties aangaande vreemdelingenbeleid vinden de justitiepastores in de de-
tentiecontext het moeilijkst om mee om te gaan. Ook de omgang en bejege-
ning van zedendelinquenten in de inrichting vindt men lastig, maar op een 
andere manier omdat deze (nog?) niet 'gepolitiseerd' is. Voor het belang van 
de kerkdienst zal men eerder opkomen dan voor een humaniteitskwestie, want 
aangaande de kerkdienst voelt men zich sterk, gesteund en niet omstreden. De 
kerkdienst is core business en dus niet omstreden, en geeft bovendien een dui-
delijke beroepsidentiteit: daar weet men zich op zeker terrein. Maar kerkdienst 
en preek worden niet genoemd als vehikel om bijvoorbeeld humaniteit ter 
sprake te brengen. 
 Uiteindelijke prioriteit bij de justitiepastores blijkt echter het verlangen de 
relatie met iedereen goed te houden, waarna men thuis in de spiegel kijkend 
de vraag stelt “had ik niet beter...” Pastores blijken dan vooral te (blijven) zoe-
ken naar harmonie zelfs waar die misschien al niet meer is. Kortom, men is 
vooral conflict-mijdend. Het is ook het beeld van een eenzame positie, waar-
bij de justitiepastor voortdurend de 'temperatuur meet' en bezig is met wat 
dramatisch en gechargeerd genoemd zou kunnen worden 'risico-calculatie ten 
aanzien van eigen positie en functioneren'. 
 Dit alles wordt bij de justitiepastores nog eens versterkt door een gebrek 
aan ervaren steun en aan leiding van de eigen leidinggevenden, met name als 
het gaat over recente humaniteitskwesties, waarbij vooral de vreemdelingen-
bewaring en de nasleep van het Justitia et Pax-rapport een rol blijken te spe-
len. Het resulteert in het gegeven dat de eigen positie ook in de eigen organi-
satie, DGV, als onveilig wordt ervaren. 'Den Haag' hangt daarbij als een boze 
wolk boven de justitiepastor, maar blijkt tegelijk een diffuus begrip, omdat er 
het ene moment met ‘Den Haag’ 'de politiek' wordt bedoeld, op een ander 
moment de Directeur DGV, de Minister of het eigen denominatieve Hoofd.  
 Het beeld dat van de justitiepastor hieruit oprijst is dat van een jonglerende 
koorddanser, die zijn ‘ding’ zo goed mogelijk probeert te doen en daarbij ang-
stig verschillende ballen in de lucht probeert te houden en tegelijk zijn eigen 
evenwicht probeert te houden op een koord dat bevestigd is aan palen, waar-
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van hij weet dat hij er niet echt op kan vertrouwen. Men zou het ook met de 
dichter Rendra kunnen samenvatten661: 
 

Wat uitgesproken moet worden  
kan de juiste woorden niet vinden  

wat gedaan moet worden  
ontvangt geen stimulans 

 
  

                                                             
661 Uit het gedicht 'De vader van Saidja getuigt', in: C. Bouwman (red.), Een bron die nooit  
dooft, Amsterdam: Amnesty International, 1995, p. 144.  
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Hoofdstuk 7 
Conclusies en aanbevelingen voor  
een zorgzaam en integer justitiepastoraat 
 
 
 
7.1 Inleiding 

 
“Het enige wat nodig is, is een andere kijk. Die kun je de mensen niet le-
ren. Alles wat je kunt doen, is je verhaal vertellen.”662  

Dat is wat in dit afsluitende hoofdstuk gebeurt: het verhaal van de voorgaande 
hoofdstukken wordt nog eens verteld, maar dan concluderend en gericht op 
aanbevelingen. Daartoe worden de oorspronkelijke sub-vragen van het onder-
zoek hernomen. Ze dienen als leidraad voor de conclusies die worden getrok-
ken op grond van de verkregen inzichten uit de voorgaande hoofdstukken 
(7.2). De conclusies worden gevolgd door herneming van de begrippen zorg 
en integriteit, die op grond van de formele opdrachten van het justitiepastoraat 
dienen als punten van oriëntatie om te komen tot een zorgzaam en integer 
pastoraat (7.3), waarna in een identieke volgorde als de conclusies de aanbeve-
lingen worden gepresenteerd (7.4).  
 
7.2 Conclusies 
 
7.2.1 Guurder straf- in inrichtingsklimaat 
 
De eerste sub-vraag betrof de vraag naar het huidige straf- en inrichtingskli-
maat. Het Nederlandse strafklimaat blijkt al langere tijd guurder te worden 
door de toegenomen vraag naar vergelding als reactie op criminaliteit in com-
binatie met een benadrukking van effectieve en efficiënte inzet van mensen en 
middelen door de overheid. De burger gedraagt zich tegenover de overheid 
steeds meer als een kritische consument en eist van de overheid veiligheid. In 
de huidige samenleving leeft het besef van een voortdurende dreiging van 
gevaren – waaronder misdaad – die de basis vormt voor angst en wantrouwen. 
Het bestaansrecht en de kwaliteit van de overheid worden in deze samenle-
ving voor een belangrijk deel ontleend aan het vermogen van de overheid 
veiligheid of de illusie van veiligheid te verschaffen of zelfs te garanderen. Het 
resulteert in een roep om steeds meer veiligheid, vergelding jegens hen die de 

                                                             
662 A. Japin, Een schitterend gebrek, Wolters-Noordhoff, Groningen, 2007, p. 80. 
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veiligheid geschonden hebben en preventie jegens hen die dat (weer) dreigen 
te gaan doen. Zowel in de samenleving als in de politiek is in het afgelopen 
decennium op deze terreinen dan ook zwaar ingezet, vooral door sneller en 
strenger optreden bij ongewenst gedrag en door dit gedrag zwaarder te straf-
fen. Een incident in de ochtend schreeuwt om een reactie in de middag en 
leidt in de avond tot de aankondiging van vragen, moties en wetsvoorstellen in 
de Tweede Kamer. Want daadkracht is gevraagd. Van de (vermeende) dader 
wordt een vijandbeeld neergezet, en in het ergste geval wordt de (vermeende) 
dader in de media zelfs gedemoniseerd of gebestialiseerd. De aandacht in me-
dia en politiek voor justitie-gerelateerde incidenten hebben het MVenJ evenals 
de DJI gevoeliger gemaakt voor en alerter op ‘negatief in het nieuws komen’. 
Dit strafklimaat vindt ook zijn neerslag in nieuwe wetgeving: er is sprake van 
uitbreiding van strafbaarstellingen, uitbreiding van opsporings- en toezichtsbe-
voegdheden, verhoging van maximumstraffen, aantasting (door de aanscher-
ping) van gedetineerdenrechten en meer aandacht voor het slachtoffer. 
 Dit guurdere strafklimaat in de samenleving is vooral van directe invloed 
op de strafbepalingen en van direct belang voor de gestrafte vanwege de ge-
volgen voor hem of haar. Het heersende maatschappelijke strafklimaat heeft 
langs deze weg echter ook indirecte invloed op het detentieklimaat in de in-
richting. Van directe invloed op het detentieklimaat in de inrichtingen is de 
tendens tot versobering en verzakelijking die eveneens het laatste decennium 
duidelijk waarneembaar is. Ook de uitvoering van de detentie moet namelijk 
effectief en efficiënt ter hand genomen worden. Dat betekent uiteindelijk dat 
financieel-economische motieven in combinatie met veiligheidsmotieven de 
(politieke) keuzes in het beleid inzake gevangeniswezen bepalen.  
 Toch moet dit ook iets genuanceerd worden. Want weerstand en ontevre-
denheid onder het inrichtingspersoneel en signalen van de verslechterende 
motivatie en werksfeer hebben geleid tot het programma Modernisering Ge-
vangeniswezen, dat is ingezet met het oog op een kwaliteitsverbetering op het 
terrein van bejegening. Desalniettemin voeren de argumenten voor meer vei-
ligheid, duidelijk en zwaar optreden bij ongewenst gedrag in combinatie met 
de financieel-economische argumenten momenteel duidelijk de boventoon in 
de maatschappelijke en politieke discussie en besluiten over straffen en deten-
tie. 
 
Gevolgen voor justitiepastor(aat)   
Het justitiepastoraat ontkomt niet aan deze maatschappelijke ontwikkelingen, 
discussies en hun doorwerking. Werk en klimaat zijn ook voor het justitiepas-
toraat veranderd. De gevoeligheid voor en de alertheid op de voorkoming van 
incidenten zijn toegenomen nu eventuele incidenten leiden tot uitgebreide 
aandacht in media en politiek. Het heeft geleid tot extra aandacht voor inte-
griteitscodes en vooral de sturing van de communicatie met derden, want 
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aandacht in de pers voor justitie-gerelateerde zaken die aanleiding kunnen 
geven tot kritische vragen in media of politiek moeten voorkomen worden. 
Dit blijkt vooral bij media- of politiek-gevoelige dossiers. Het resulteert uit-
eindelijk in een benadrukking van de ambtenaarlijke verplichtingen en interne 
protocollen (zoals ook blijkt uit het verschijnen van de Kaderregeling voor de 
geestelijke verzorging, een document dat de laatste jaren tot stand is gekomen en 
waarin de ambtenaarlijke regels die gelden voor de geestelijk verzorgers over-
zichtelijk bij elkaar zijn gebracht) en een tendens tot ‘veilige minimalisering’, 
dat wil zeggen de keuze voor de veilige, risicoloze optie die vervolgens slui-
penderwijs tot de te hanteren norm wordt.  
 Ongewenst bijproduct van deze ontwikkeling is echter ook dat er een sfeer 
van angst en onzekerheid ontstaat die wederom leidt tot ongewenste zelfcen-
suur juist omdat de neiging ontstaat voor ‘de veilige, incident-uitsluitende 
optie’ te kiezen. Zo wordt de vraag aan een team Geestelijke Verzorging voor 
een interview in een kerkblad om aandacht te vragen voor het werk van het 
justitiepastoraat en nieuwe kerkvrijwilligers te krijgen conform de afspraak 
vooraf gecommuniceerd met het DGV-hoofdbureau. De vraag wordt van daar 
doorgeleid naar de juridische afdeling op het departement met de opmerking 
dat het een goed GV-team betreft (dat wil zeggen ‘niet te kritisch en zo’). De 
juridische afdeling heeft bedenkingen en ziet bezwaren, en verwoordt die ook. 
Men raadt het gesprek dan ook af, maar verbiedt het niet. Na het lezen van 
het advies met de bedenkingen en bezwaren wordt in het bericht van het 
DGV-hoofdbureau aan het team gekozen voor de ‘veilige’ (maar eigenlijk 
censurerende) weg: het advies van de juridische afdeling wordt in de commu-
nicatie naar het GV-team een verbod tot een gesprek met het kerkblad. 
 En ook de gerechtvaardigde vraag naar effectieve(re) en efficiënte(re) inzet 
van middelen heeft invloed op het werk. Met het oog op effectiviteit en effi-
ciëntie is een dienstenspecificatie in en na overleg tussen alle betrokkenen tot 
stand gekomen, die de pastorale werkzaamheden kwalificeert en kwantificeert 
en die uiteindelijk moet bijdragen aan meer inzicht en betere aansturing met 
het oog op die effectieve en efficiënte inzet van middelen (door de geestelijke 
verzorging te leveren diensten -productafspraken- worden vastgelegd in een 
locatiewerkplan voor de inrichting waar men werkzaam is). De dienstenspeci-
ficatie is daarmee deel van een proces dat omschreven kan worden als veramb-
tenaarlijking van het justitiepastoraat. De dienstenspecificatie als vaststelling 
van de diensten is echter niet het compromisresultaat van een onderhande-
lingsproces tussen overheid en r.-k. kerk, maar tussen meerdere partijen name-
lijk overheid en alle door de overheid erkende denominaties. Qua identiteit en 
werkopdracht wordt hier door het r.-k. justitiepastoraat ingeleverd, want wie 
de momenteel geldende dienstenspecificaties bekijkt, ziet dat deze diensten 
intramuraal, gedetineerden- en comfort-gericht (dat wil hier zeggen onrust 
voorkomend of dempend) ingevuld zijn, waardoor nazorg uitgesloten is en het 
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diakonale en profetische aspect van pastorale zorg niet expliciet op de voor-
grond treedt, maar op de achtergrond of helemaal uit beeld verdwijnt.  
 Ook bij de dienstenspecificatie bestaat er dus het gevaar van de ‘veilige 
minimalisering’, dat wil zeggen dat wat in een onderhandelingsproces gefor-
muleerd is als diensten tot exclusieve norm wordt in de zorgverlening en wat 
(nog) niet als compromisuitkomst geaccepteerd is ook als dienst in beginsel 
uitgesloten is. Heroverleg over de bereikte uitkomsten om te komen tot her-
formulering en herwaardering van het dienstenaanbod wordt daarbij alleen 
maar moeilijker als het aantal deelnemers aan het overleg uitbreidt overeen-
komstig de uitbreiding van het aantal denominaties.  
 Geconcludeerd kan daarom worden dat het maatschappelijke strafklimaat 
met meer nadruk op veiligheid en vergelding, zichtbaar in grote aandacht van 
media en politiek op dit terrein, in combinatie met de wens naar efficiënter en 
effectiever werken voor het justitiepastoraat resulteert in een proces waarin de 
nadruk ligt op meer controle en beheersing vanuit en door het ambtenaarlijke 
apparaat, met als uiteindelijk risico en ongewenst bijproduct dat er sprake is 
van verschraling in aspecten van de eigen pastorale zorgopdracht en van ver-
mindering van ruimte voor de invulling van de eigen pastorale opdracht.  
 
7.2.2 Opdracht en verhouding opdrachtgevers 
 
Met het noemen van de opdracht is ook de tweede sub-vraag van dit onder-
zoek aangesneden: wat is de formele opdracht van beide opdrachtgevers aan de 
justitiepastor met name met het oog op menselijke waardigheid en humaniteit 
tijdens detentie? 
 
We hebben geconcludeerd dat aandacht en zorg voor menselijke waardigheid 
en humaniteit tijdens detentie zowel voor de staat als voor de r.-k. kerk een 
opdracht is die ook is gegeven aan de justitiepastor. Als gezamenlijke, juridi-
sche basis hiervoor gelden de internationale mensenrechten. Deze gedeelde 
basis laat echter onverlet dat hieronder verreikende verschillen tussen kerk en 
staat schuilgaan. Deze verschillen zijn te verklaren vanuit de wezenlijk anders 
gedefinieerde identiteit van kerk en staat, die tot uiting komt in een ander 
zelfverstaan en een andere doeloriëntatie van beide entiteiten. 
 De r.-k. kerk ontleent haar bestaan en identiteit aan een doeloriëntatie die 
tot uiting komt in een tweeledige opdracht: God eren en de mens als schepsel 
Gods daaraan relateren. De menselijke waardigheid van de mens respecteren 
vloeit voort uit de overtuiging dat de mens geschapen is naar Gods beeld. De 
menselijke waardigheid respecteren is daarmee een uiting van God eren. Door 
deze scheppingstheologische fundering zijn de ‘transcendente opdracht’ om 
God te eren en de ‘immanente opdracht’ om de wereld te humaniseren on-
losmakelijk met elkaar verbonden.  
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De staat ontleent zijn identiteit en bestaan echter aan zijn fundamentele op-
dracht tot bescherming en respectering van de (beginselen) van de democrati-
sche rechtsstaat. Tot die beginselen behoren de juridisch verankerde grond-
rechten van de burger, die nauw verwant zijn aan de mensenrechten. 
 De gevolgen van het verschil tussen kerk en staat zijn zichtbaar in een 
verschil in reikwijdte van de jurisdictie (Tabel Reikwijdte jurisdictie). Hieruit 
blijkt dat de reikwijdte van de jurisdictie van de r.-k. kerk anders is dan de 
jurisdictie van de staat.  
 
 Tabel Reikwijdte jurisdictie 
 

Jurisdictie R.-K. Kerk Staat 
Territoriaal Schepping Staatsterritorium 
Personeel Mens Burger 
Materieel Moraal Recht 

 
 
Kerk en staat hebben zich tot elkaar te verhouden. Men kan elkaar niet of 
nauwelijks ontlopen; men is in zekere zin zelfs tot elkaar veroordeeld en men 
dient zich dus tot elkaar te verhouden in het maatschappelijk verkeer. Immers, 
de kerk neemt als georganiseerde groep mensen deel aan het maatschappelijke 
verkeer en in het verlengde daarvan aan de maatschappelijke discussies en dus 
ook aan het democratische discours in de rechtsstaat. Dat de doeloriëntatie van 
kerk en staat niet identiek zijn en evenmin hun opdracht, erkennen kerk en 
staat over en weer.  
 De verhouding tot elkaar berust in Nederland op verschillende beginselen: 
1- de vrijheid van godsdienst, dat wil zeggen de vrijheid van ieder zijn gods-
dienst vrij te kiezen, te beleven en te belijden 2- de zogenaamde scheiding 
tussen kerk en staat, dat wil zeggen dat kerk en staat zich onthouden van in-
menging in de organisatie en in het bestuur van de ander en 3- de neutraliteit 
van de staat jegens godsdienst, dat wil zeggen dat de staat godsdiensten in ge-
lijke gevallen gelijk behandelt. Maar dit betekent niet dat beide entiteiten niets 
met elkaar te maken hebben. Integendeel. Om al deze beginselen recht te 
doen en te voldoen aan ieders eigen opdracht is er in een situatie van detentie 
noodzaak tot en sprake van zorgplicht voor zowel kerk als staat. Dit vereist 
samenwerking tussen kerk en staat, waarbij de staat een faciliterende functie 
heeft en zich in beginsel onthoudt van inmenging in beleid en organisatie van 
de kerkelijke zorgplicht, terwijl het anderzijds echter niet betekent dat de 
zendende instantie als maatschappelijke organisatie zich heeft te onthouden 
van deelname aan het maatschappelijke, politieke discours over kwesties die 
gaan over detentie. Deze samenwerking tussen kerk en staat vindt zijn weer-
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slag in het zogenaamde Grondslagdocument en de duale, paritaire aansturing 
door de twee autonome besturen die daarin is vastgelegd.  
 Hierbij is gekozen voor een constructie waarin de justitiepastor formeel in 
een dubbele verantwoordingslijn staat: enerzijds als rijksambtenaar in de amb-
tenaarlijke en anderzijds gezondene met een kerkelijk ambt in de kerkambte-
lijke. Dit plaatst de justitiepastor in een dubbele verantwoordingspositie en in 
een positie van dubbele loyaliteit. Maar de prioriteit bij de uitvoering van de 
opdracht door de justitiepastor ligt in de kerkambtelijke pastorale verantwoor-
dingslijn, niet in de ambtenaarlijke. Het is immers de inhoudelijke, kerkamb-
telijke, pastorale opdracht van de pastor die voorwaarde is om als pastor bij DJI 
te kunnen werken. De bepalende factor in de beroepsidentiteit van de justitie-
pastor ligt in zijn pastor-zijn en daarmee in de opdracht van de zendende in-
stantie. Het ambtenaarschap is een secundaire, toegevoegde factor, die voort-
vloeit uit de concrete afspraak tussen kerk en staat en die gebaseerd is op de 
wijze waarop de scheiding tussen kerk en staat in Nederland vorm heeft ge-
kregen. Beroepsmatig en in ‘tijdslijn’ gaat het pastor-zijn vooraf aan het amb-
tenaarschap. Niet het ambtenaarschap vormt dus het wezen van de functie 
justitiepastor, maar het is min of meer een – weliswaar belangrijke – toevallige 
toevoeging. Hieruit volgt dat als het gaat om de taak en de taakuitvoering van 
de justitiepastor het primaat ligt bij de verantwoordingslijn met de zendende 
instantie.  
 Het verschil van identiteit en doeloriëntatie tussen de twee entiteiten is en 
blijft daarbij voedingsbodem voor verschil van mening en frictie tussen kerk 
en staat. Dit is onvermijdelijk en lastig, maar niet per definitie onwenselijk. 
Integendeel, het democratische discours in de rechtsstaat verlangt en vereist 
juist dergelijke meningsverschillen en de discussies die eruit voortvloeien. Het 
betekent echter ook dat bij de verantwoordelijken van de duale, paritaire aan-
sturing kennis over, begrip en gevoeligheid voor en bereidheid tot voortdu-
rende dialoog en afstemming met de andere partner aanwezig moeten zijn.  
 
Gevolgen voor justitiepastor(aat)  
De samenwerking tussen kerk en staat op het terrein van detentie heeft voor 
de pastor die er werkt vergaande gevolgen. De justitiepastor heeft in zijn werk 
rekening te houden met die samenwerking, en dus ook met de mogelijke 
spanning tussen kerk en staat. Hij werkt immers in een politiek domein waar 
beide entiteiten optreden vanuit ieders zelfverstaan en met als uitgangspunt de 
respectering van elkaars eigen verantwoordelijkheid. Dat leidt op sommige 
terreinen en momenten echter onherroepelijk tot spanningen, omdat het zelf-
verstaan van beide entiteiten niet identiek is. Het duidelijkste treedt dit de 
laatste jaren aan het licht bij de vreemdelingenbewaring.  
 De pastor die werkzaam is in een detentiesetting kan zich onmogelijk aan 
deze spanningen onttrekken. Integendeel. Maar de justitiepastor ervaart ze des 
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te meer nu hij niet alleen formeel gezonden is door de r.-k. kerk, maar ook 
formeel (als rijksambtenaar) is aangesteld door de overheid. Beide opdrachten 
hebben hun inhoudelijke gevolgen en deze constructie maakt dat de justitie-
pastor in een ambtenaarlijke en kerkambtelijke verantwoordingslijn staat, en 
dus formeel in een positie van dubbele loyaliteit. Terwijl de doeloriëntatie van 
beide opdrachtgevers fundamenteel verschillend is en tot fricties kan leiden, 
geldt dit ook voor de gevolgen die voortvloeien uit de twee verschillende 
verantwoordingslijnen. In de kerkambtelijke verantwoordingslijn is de pastor 
gehouden aan de regels en opdracht van de kerk en in de ambtenaarlijke ver-
antwoordingslijn is de justitiepastor gehouden aan de opdracht en regels die 
gelden voor de rijksambtenaar. Vanuit de verschillende doeloriëntatie kunnen 
beide opdrachten echter gemakkelijk fricties veroorzaken omdat ze op belang-
rijke aspecten eigenlijk haaks op elkaar blijken te staan: 
a- politiek - mystiek: voor de ambtenaar ligt het primaat bij de politiek, terwijl 
het voor de justitiepastor ligt bij God(s wil); 
b- wet - ethiek: de ambtenaar oriënteert zich primair op de wet, de justitiepas-
tor primair op de Blijde Boodschap en haar ethiek; 
c- burger - mens: de ambtenaar dient de burger, de justitiepastor de mens als 
schepsel Gods; 
d- staat - schepping: de actieradius van de ambtenaar is beperkt door staats-
grenzen, die van de pastor door de schepping; 
e- terughoudendheid - getuigen: waar de betrouwbaarheid en geloofwaardig-
heid van de ambtenaar juist blijken uit discreet zwijgen als het gaat over het te 
voeren beleid, worden die van de justitiepastor juist gevoed door het actief 
getuigen van zijn overtuiging in woord en daad; 
f- volgen – voorgaan: waar de ambtenaar de politieke leider volgt, is de pastor 
voorganger en dus zelf (religieus) leider. 
 Dit verschil in doeloriëntatie tussen kerk en staat is fundamenteel en is niet 
terug te brengen tot een verschil in taalvelden. Bovendien blijkt uit de aard 
van het verschil tussen kerk en staat dat het een illusie is om te denken dat 
deze fricties überhaupt zijn te voorkomen, ook niet als de justitiepastor niet 
langer rijksambtenaar zou zijn. Deze fricties blijven namelijk gewoon bestaan 
ook als de justitiepastor geen rijksambtenaar is. Ze verplaatsen zich hoogstens, 
maar worden niet weggenomen. Het kerkambtelijke en ambtenaarlijke uit 
elkaar halen kan de justitiepastor en de andere betrokkenen helpen de verant-
woordingslijnen te scheiden en spanningen te externaliseren, maar dat laat 
onverlet dat de verantwoordingslijnen zich tot elkaar hebben te verhouden en 
dat ook dan de grond voor eventuele spanningen blijft bestaan. Bovendien kan 
scheiding leiden tot verwijdering, waardoor de zorgplicht voor de gedetineer-
den in het geding dreigt te komen.     
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Omdat in de ambtenaarlijke verantwoordingslijn een belangrijk aspect de mi-
nisteriële verantwoordelijkheid is, waarmee ook de justitiepastor rechtstreeks 
verbonden is vanwege zijn rijksambtenaarschap, kan het echter gebeuren dat 
kerkelijk/pastoraal handelen rechtstreekse invloed of direct gevolg heeft op 
politiek terrein, omdat de minister dit kerkelijk/pastoraal handelen van de 
justitiepastor die tevens rijksambtenaar is, politiek heeft te verantwoorden. 
Zowel voor de pastor als voor de minister impliceert deze constructie dus het 
risico in een spagaat terecht te komen. Deze constructie maakt dus dat de 
verhouding tussen kerk en staat bij eerste aanschouwing wel helder lijkt, maar 
bij nadere beschouwing niet zo helder blijkt.  
 Verder is ten aanzien van dit aspect te concluderen dat de inhoudelijke 
kant van de formele taakopdracht in de ambtenaarlijke verantwoordingslijn 
vaag is, maar deze verantwoordingslijn juridisch wel gedetailleerd is uitge-
werkt, terwijl dit in de andere relatie juist omgekeerd is: de inhoudelijke taak-
opdracht is kerkambtelijk gedetailleerd ingevuld, maar de kerkelijk-juridische 
verantwoordingslijn juist niet. De justitiepastor is bij deze verantwoordingslij-
nen kwetsbaarder in de ambtenaarlijke dan in de kerkambtelijke verantwoor-
dingslijn, omdat eventuele ambtenaarlijke, disciplinaire maatregelen eerder 
voor de hand liggen omdat de justitiepastor binnen dit domein werkt en zij 
die in deze verantwoordingslijn staan - de andere rijksambtenaren - in de da-
gelijkse praktijk dus nauwer met zijn werk te maken hebben en daarop kun-
nen toezien. Bovendien hebben eventuele ambtenaarlijke maatregelen verrei-
kende persoonlijke gevolgen voor hem, zoals overplaatsing, financiële sancties 
of zelfs ontslag. 
  
Conclusie van dit alles is dat de constructie van ‘twee heren dienen’ niet alleen 
onherroepelijk spanningen en fricties impliceert maar bij daadwerkelijk optre-
dende spanningen en fricties eerder lijkt bij te dragen aan een houding van 
aanpassing en pastorale zelfverloochening dan aan ruimte voor een integere 
invulling van het pastoraat.  
 
7.2.3 Menselijke waardigheid en humaniteit  
 
De volgende stap in ons onderzoek was de beantwoording van de vraag wat 
onder menselijke waardigheid en humaniteit verstaan moet worden en hoe dit 
zich verhoudt tot de formele opdracht van beide opdrachtgevers. 
 Tot de kern teruggebracht is filosofisch gezien menselijke waardigheid te 
omschrijven als het aan een mens toegekende respect, dat het handelen van en 
jegens een mens vooral begrenst. Menselijke waardigheid bepaalt (het zich 
inspannen tot) en begrenst (het zich onthouden van) het handelen en behan-
delen van een mens door de fysieke en psychische eigenheid van ieder mens 
(wat betreft lichamelijkheid, vrijheid en zelfbeschikking) te respecteren en de 
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leefomstandigheden die dit pas mogelijk maken te (helpen) creëren. Menselij-
ke waardigheid is gerelateerd aan een mensbeeld. Het respect is binnen de r.-
k. leer religieus gefundeerd in de scheppingstheologische argumentatie dat de 
mens geschapen is naar Gods beeld.  
 Vanuit juridisch perspectief gaat het bij menselijke waardigheid om het 
respecteren van een bepaalde juridisch afdwingbare en/of opeisbare onder-
grens, dat wil zeggen een gecodificeerd recht of daaraan gekoppelde plicht, die 
geldt voor iedere mens, ongeacht diens talenten, afkomst, status en/of gedrag. 
Maar menselijke waardigheid is als waarde geen vanzelfsprekend thema van en 
voor het recht, want welke waarde een mens heeft of krijgt toegedicht wordt 
volgens filosofische, ethische en religieuze criteria bepaald. Het recht is niet 
meer en niet minder dan een instrument om het ethische/religieuze mens-
beeld te beschermen. Menselijke waardigheid als rechtsbegrip is daarom slechts 
een gedeeltelijke afspiegeling van het omvangrijkere idee/mensbeeld betref-
fende menselijke waardigheid. Dit mensbeeld uitgedrukt in menselijke waar-
digheid dient vertaald te worden in juridisch kwalificeerbare, concrete verant-
woordelijkheden en vrijheidssferen, maar wordt daardoor ook gefragmenteerd 
en opgesplitst. Het recht kan daarom menselijke waardigheid nooit helemaal 
omvatten en bevatten.  
 In tegenstelling tot wat soms verondersteld of gezegd wordt, is menselijke 
waardigheid zelf dus geen recht maar een waarde waarop belangrijke rechten 
zijn gefundeerd. Menselijke waardigheid heeft zich binnen de rooms-
katholieke en westerse cultuur vanaf de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld tot 
een centrale, zo niet dé centrale waarde waarop de mensenrechten rusten. Via 
de internationale codificering van deze waarde in de diverse mensenrechten-
verdragen is menselijke waardigheid als waarde en het belang ervan weliswaar 
ook in de internationale gemeenschap versterkt, maar is de betekenis van het 
begrip niet minder complex geworden.  
 Menselijke waardigheid als centrale waarde en het belang van deze waarde 
zijn zowel binnen de officiële r.-k. leer als binnen de Nederlandse overheid en 
haar juridische kader als centrale waarde erkend en gekend. Complicerend en 
verwarrend voor het gesprek erover is dat de waarde binnen de r.-k. leer na-
drukkelijk in een filosofisch-theologisch discours plaatsvindt, terwijl het ge-
sprek over de menselijke waardigheid in statelijk verband zowel in het filoso-
fisch-theologische, ethische als in het strikt juridische discours gevoerd kan 
worden.  
 Complicerend is bovendien dat menselijke waardigheid een waarde is, 
waardoor het begrip zich niet kan onttrekken aan de problematische aspecten 
die kleven aan een waarde, namelijk:  

1- de fundering van een waarde,  
2- het geldingsbereik ervan,  
3- de toepassingsproblemen van een waarde en  
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4- de relatie tot andere waarden.  
Dit betekent dat er voortdurend aanleiding is voor gesprek over de betekenis, 
inhoud en grenzen van menselijke waardigheid. Er is sprake van een voortdu-
rende, bewust of onbewust uitgevoerde ‘waardenweging’, waarvan de mense-
lijke waardigheid deel uit maakt. Een dergelijke waardenweging of het gesprek 
daarover openbaart ook verschil van accenten, verschil van mening en zelfs 
onenigheid. Discussie of onenigheid over menselijke waardigheid is dus inhe-
rent aan menselijke waardigheid als waarde en niet te voorkomen. Het is zelfs 
onwenselijk om het gesprek over menselijke waardigheid te voorkomen door 
het begrip ‘gesloten’ te definiëren. Een dergelijke definitie zal namelijk te kort 
schieten, omdat zij geen ruimte laat aan de dynamiek van de context van het 
menselijk leven waarin de waarde gestalte moet krijgen. Daarmee is tegelijker-
tijd ook te concluderen dat het gesprek over menselijke waardigheid tijdens 
detentie niet alleen behoort tot het werk of de functie van justitiepastor, maar 
eigenlijk onderwerp en verantwoordelijkheid is voor iedereen werkzaam in 
het gevangeniswezen, ongeacht de functie. Bovendien vloeit zowel uit de 
juridische als uit de filosofisch-theologische waardenweging inzake menselijke 
waardigheid een zorgplicht voor kerk en voor staat.  
  
Humaniteit 
Van humaniteit is sprake wanneer in een concrete situatie in gedrag en hou-
ding respect voor de menselijke waardigheid wordt nagestreefd en/of gereali-
seerd. Onder humane detentie is te verstaan detentie die als fundamenteel 
uitgangspunt de erkenning van de menselijke waardigheid van de gedetineerde 
heeft en die erop gericht is een ongerechtvaardigde inbreuk op de menselijke 
waardigheid van de gedetineerde te voorkomen en een gerechtvaardigde in-
breuk te minimaliseren. 
 De asymmetrische machtsverhouding tussen personeel en bewoners in een 
detentiesituatie en de kans dat de menselijke waardigheid bewust of onbewust 
en impliciet of expliciet gerelateerd wordt aan en afhankelijk gemaakt wordt 
van de (mis)daad – en dus als ‘iets dat verdiend moet worden’ door de gedeti-
neerde – is in de detentiesituatie natuurlijk sterk aanwezig. Het maakt gedeti-
neerde mensen niet alleen erg afhankelijk, maar tevens extra kwetsbaar. 
 Als er naar het oordeel van de justitiepastores in een justitiële inrichting 
sprake is van inbreuken op de menselijke waardigheid en humaniteit dan spe-
len die voornamelijk op het bejegeningsniveau, waarbij het gaat om inciden-
teel, individueel gedrag dat op subtielere wijze en van kleinere omvang (nege-
ren, pesten, treiteren) de menselijke waardigheid aantast, maar daarom niet 
minder verwerpelijk is. Alhoewel uit het empirische onderzoek niet blijkt dat 
er in een inrichting sprake is van bewuste, grove of systematische schendingen 
of inbreuken, zijn er wel aspecten in het systeem en de context van detentie 
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die risicoverhogend zijn om inbreuken op de menselijke waardigheid op te 
leveren. Deze risico’s zijn:  
- regelrigiditeit, waardoor geen of te weinig rekening gehouden wordt met 
de noden en zorgen van de afzonderlijke gedetineerde; 
- de bejegening laten bepalen door het delict; 
- de (on)mogelijkheden van de gedetineerde niet in acht nemen; 
- geen of te weinig oog hebben voor verandering bij en perspectief voor de 
gedetineerde en 
- ongerechtvaardigd en ongeoorloofd onderscheid maken tussen gedetineer-
den (willekeur/discriminatie) 
 
Gevolgen voor justitiepastor(aat) 
In concreto betekent de centrale betekenis van menselijke waardigheid als waar-
de en de complexiteit van het begrip dat zowel vanuit de rijksambtenaarlijke 
als de kerkambtelijke opdracht daadwerkelijk een taak voor de justitiepastor is 
weggelegd om deze waarde in gesprek te brengen vanwege het belang van 
deze waarde in een detentiesituatie en met het oog op bewaking en bescher-
ming van de waarde in deze situatie. Van de justitiepastor mag men dit boven-
dien juist verwachten omdat het denken over en bespreekbaar maken van 
waardenwegingen tot de kerntaken van zijn pastorale zorg behoren. In pasto-
rale zorg gaat het immers voortdurend om perspectief op het goede (sa-
men)leven en aan een dergelijk perspectief ligt onherroepelijk een waarden-
weging ten grondslag. Juist in het ter sprake brengen van en in gesprek gaan 
over deze waardenweging ligt een belangrijk deel van de pastorale taak van de 
justitiepastor richting de organisatie waar hij werkzaam is. In het gesprek waar-
in waardenwegingen omtrent menselijke waardigheid expliciet ter sprake ko-
men maakt hij zijn adviserende staffunctie waar. Besef en kennis van eigen en 
andermans waardenweging inzake menselijke waardigheid zijn daarbij van 
belang om een kritisch-constructieve bijdrage te kunnen leveren aan de be-
scherming en bewaking aan menselijke waardigheid en humaniteit tijdens 
detentie. Tegelijk is de justitiepastor in dit gesprek afhankelijk van zijn ge-
sprekspartners. Want ook ten aanzien van de gesprekspartners geldt de vraag of 
zij bereid en in staat zijn dit gesprek aan te gaan en te voeren. 
 De geconstateerde complexiteit van het begrip qua inhoud en gebruikt 
discours maakt het voeren van een dergelijk gesprek een moeilijke opgave 
voor alle betrokkenen. Tegelijk blijft het gesprek wel een fundamenteel on-
derdeel van de taak en zorgplicht van de justitiepastor. Het gesprek wordt 
bovendien bemoeilijkt omdat eventuele inbreuken op de menselijke waardig-
heid eerder een incidenteel karakter hebben en van relatief geringe aard lijken. 
Maar juist in een context als detentie, waarin mensen extra kwetsbaar zijn, en 
in een periode waarin de nadruk ligt op verharding van het strafklimaat in 
combinatie met een bedrijfsmatige aansturing (effectief en efficiënt) van deten-
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tie en gedetineerden is menselijke waardigheid als gespreksonderwerp extra 
van belang om te (helpen) voorkomen dat gedetineerden gereduceerd worden 
tot enkel object in een juridisch proces met als uiteindelijk doel onschadelijk-
making of gewenst, niet-crimineel gedrag. Justitiepastoraat is een politiek en 
profetisch pastoraat, niet alleen omdat het gevangeniswezen een politiek do-
mein is en het op dat terrein werkzaam is, maar vooral omdat politiek een 
domein is waar beleidsafwegingen gemaakt worden waar waarden aan ten 
grondslag liggen. En juist bij een dergelijke weging mag men een gefundeerde 
en kritische bijdrage van en vanuit het justitiepastoraat verwachten. Een derge-
lijke bijdrage is gezien de verhouding tussen kerk en staat weliswaar een deli-
cate zaak, maar niet een schending van de scheiding tussen kerk en staat. Inte-
gendeel, ze vloeit logischerwijs voort uit het serieus nemen van de eigen op-
dracht, is een uiting van het deelnemen aan het democratisch discours en 
daarmee een uiting van het participeren in en serieus nemen van het functio-
neren van de democratische rechtsstaat. Dit alles betekent dat met inachtne-
ming van de complexiteit van de inhoud en het gebruik van het begrip men-
selijke waardigheid en rekening houdend met de scheiding tussen kerk en staat 
het justitiepastoraat zowel het recht als de plicht heeft actief aan dit gesprek 
deel te nemen en hieraan ook zijn eigen bijdrage te leveren. 
 De aard van bijdragen is afhankelijk van de aard en het ‘niveau’ van even-
tuele inbreuken op de menselijke waardigheid. Bij incidentele gevallen ligt het 
voor de hand dat de individuele pastor dit volgens de interne, geldende proce-
dures en in verantwoordingslijn met de direct betrokkenen oplost. Anders 
wordt het in een situatie waar inbreuken een regelmaat of zekere structuur 
laten zien en waar het meer voor de hand ligt als justitiepastor of als team 
Geestelijke Verzorging het gesprek hierover aan te gaan met de verantwoorde-
lijken van de Dienst Geestelijke Verzorging en de inrichtingsdirectie. Betreft 
het daarentegen inbreuken op de menselijke waardigheid die voortvloeien uit 
(politieke) beleidskeuzes, zoals bijvoorbeeld bij de aard en toepassing van de 
vreemdelingenbewaring, dan ligt de verantwoordelijkheid om zaken be-
spreekbaar te maken bij en via de verantwoordelijken van de zendende instan-
tie in plaats van via de individuele justitiepastor(es) van een dergelijke in-
richting. Als het gaat om beleidskeuzes is het daarbij in een democratische 
rechtsstaat niet meer dan logisch dat deze beleidskeuzes bevraagd, bekritiseerd 
en bediscussieerd kunnen en mogen worden door maatschappelijke organisa-
ties als de zendende instantie, en dat dat mede gebeurt op basis van evaluaties 
en onderzoek waarbij men zich als zendende instantie kan en mag beroepen 
op de ervaringen van justitiepastores. Juist dergelijke bijdragen aan de besluit-
vorming maken besluitvorming in de rechtsstaat democratisch en dragen op 
die manier bovendien bij aan de legitimiteit van besluiten. 
 
 



HOOFDSTUK 7 

287 

7.2.4 Menselijke waardigheid en humaniteit en/in de praktijk van de justitiepastor  
 
Naast de formele, eerder als theoretisch te omschrijven benadering van de 
centrale onderzoeksvraag is ook onderzocht hoe de justitiepastores hun op-
dracht inzake menselijke waardigheid en detentie nu invullen en ervaren in 
hun dagelijkse werkpraktijk. 
 De justitiepastores zijn het er unaniem over eens dat aandacht voor mense-
lijke waardigheid en humaniteit te maken heeft met hun geloofwaardigheid als 
justitiepastor en dat het een wezenlijk deel uitmaakt van hun pastorale op-
dracht. Tegelijkertijd ervaren zij het als een lastig onderwerp om aan de orde 
te stellen. Dat laatste heeft diverse oorzaken. Allereerst zijn er hindernissen die 
gerelateerd zijn aan het werk in de inrichting:  
1- er bestaat weerstand omdat het agenderen van dit onderwerp snel als kritiek 
wordt opgevat. De pastores kijken in het algemeen met een zekere twijfel en 
enige scepsis naar de bejegening van gedetineerden door het overige inrich-
tingspersoneel. Ze constateren bij dit personeel weinig onderlinge correctie 
qua bejegeningsgedrag en stellen dikwijls vast dat het algemene, zakelijke be-
lang van de inrichting in de vorm van veiligheid en bedrijfsvoering boven het 
welzijn van de gedetineerden gaat.  
2- Hier blijkt de tweede hindernis: dat door anderen een andere waardenwe-
ging gemaakt wordt inzake menselijke waardigheid, waarbij ook    
3- de bijzondere positie van de justitiepastor in relatie tot het overige inrich-
tingspersoneel een rol speelt, die te maken heeft met zijn opdracht en zijn 
dubbele loyaliteit. Vele justitiepastores ervaren bij humaniteitskwesties een 
conflict tussen enerzijds de loyaliteit jegens de inrichting en anderzijds de loya-
liteit jegens de individuele gedetineerde alsmede een conflict tussen inrich-
tingsbeleid en detentiebeleid en de zorg voor gedetineerden.  
 4- Ook onduidelijkheid over de correctheid of volledigheid van de informatie 
over een incident maakt het lastig. Bij het ter sprake brengen van een huma-
niteitskwestie door de justitiepastores zijn voor de pastor daarom vooral de 
feiten van belang. In de setting van een justitiële inrichting met tegenover 
elkaar staande partijen en hun belangen is dat -zeker in combinatie met de 
andere barrières- begrijpelijk. Het goed aankaarten van humaniteitskwesties - 
na het verzamelen en checken van feiten- wordt door dit alles ook als tijdro-
vend ervaren. Als de justitiepastor humaniteitskwesties aankaart heeft hij een 
grote voorkeur voor het informele gesprek. Maar dit heeft een risico: buiten 
beeld is hij niet aanspreekbaar op verantwoordelijkheid en bovendien maakt 
hij zichzelf onzichtbaar.  
 Daarnaast zijn er barrières in de persoon van de pastor zelf die het lastig 
maken humaniteitskwesties ter sprake te brengen. De confrontatie aangaan 
met anderen en conflicthantering is geen vanzelfsprekendheid. Terwijl men 
zou verwachten dat er een samenhang zou bestaan tussen de justitiële werker-
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varing van de pastor en zijn bekwaamheid humaniteitskwesties aan te kaarten 
en tussen werkervaring en zijn omgaan met gewetensconflicten, blijkt hier 
nauwelijks sprake van te zijn. Wel zijn er aanwijzingen die erop duiden dat 
bekwaamheid inzake humaniteitskwesties gewetensconflicten bij de pastor 
helpt voorkomen en de moeite om kwesties aan te kaarten in de inrichting ten 
positieve beïnvloedt. 
 Als er een beroep gedaan wordt op de pastor gaat het volgens de justitie-
pastores vooral om pastorale en morele ondersteuning (luisterend oor) en advi-
sering. De verwachting dat de justitiepastor tot daadwerkelijk handelen over-
gaat met, namens of voor de ander is naar eigen zeggen minder aanwezig, 
maar ook niet totaal afwezig. Gevolg hiervan is wel dat de justitiepastor in zijn 
betrokkenheid bij het onderwerp menselijke waardigheid relatief onzichtbaar 
en in de luwte werkzaam is en meestal ook blijft. 
 Met inrichtingspersoneel wordt het gesprek over humaniteitskwesties aan-
gegaan als het personeel betrokken of verantwoordelijk is bij de kwestie. Dit 
wijst erop dat menselijke waardigheid als gespreksonderwerp niet structureel, 
maar eerder incidenteel ter tafel komt. En als dit gebeurt dan vooral attende-
rend en dus voorzichtig. Reacties naar personen of instanties buiten justitie 
zijn eerder de uitzondering en betreffen dan personen en/of instanties die 
betrokken zijn bij de gedetineerde of de kwestie en dus in zekere zin indirect 
belanghebbende zijn.  
 Opmerkelijk is dat menselijke waardigheid en humaniteitskwesties ook niet 
een vast onderwerp blijken te zijn in gesprekken met verantwoordelijken in de 
verantwoordingslijn, terwijl het onderwerp op de werkvloer wel blijkt te spe-
len in de bejegening van gedetineerden door personeel. Algemene conclusie is 
dat menselijke waardigheid en humaniteitskwesties haast exclusief behoren tot 
de pastorale en collegiale relatie, dat wil zeggen eigenlijk alleen in de relatie tot 
gedetineerden en tot collega-GV-ers ter sprake komen. Voor het overige in-
richtingspersoneel is de pastor niet een vanzelfsprekend aanspreekpunt in de-
zen. Grosso modo geldt dat hoe verder de gesprekspartner van de werkvloer 
verwijderd staat hoe minder humaniteit een gespreksonderwerp is. Voor lei-
dinggevenden in de inrichting, commissies van toezicht en ‘Den Haag’ is de 
justitiepastor als staffunctionaris zelden of nooit gesprekspartner in huma-
niteitskwesties. Het lijkt hoogstens bij een concrete aanleiding, dat wil zeggen 
na een incident, ter sprake te komen, waardoor het onderwerp ook steeds 
vanuit het negatieve ter tafel komt.  
 Justitiepastores blijken in zekere zin ‘opgesloten’ in hun eigen werk- en 
beroepsveld. Uit het onderzoek rijst het beeld van de justitiepastor die qua 
positie een eenling is in de inrichtingsorganisatie en die vooral op zijn eigen 
werkterrein is gefocust en die zich daarbij zeer sterk afhankelijk voelt en maakt 
van zijn persoonlijke contacten in de inrichting. De justitiepastor ervaart zijn 
positie als kwetsbaar, omdat zijn werk en positie afhangen van andermans 
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vertrouwen in hem, maar ook omdat hij daarenboven geen ‘machtsplek’ of 
geen duidelijke plek in de beslissingslijn van de inrichting heeft. Vooral dit 
laatste is aanleiding tot gevoelens van onmacht en frustratie. De eigen positie is 
grondwettelijk vastgelegd maar in de (beslissings- en dus machts)praktijk staat 
men naast de organisatie. Er ligt veel macht bij de directie: de directeur bepaalt 
door zijn houding jegens de GV voor een groot deel de positie en daarmee 
uiteindelijk ook de kwaliteit van de GV. Maar zelfs in beklagzaken over de 
geestelijke verzorging kan aan de mening van de geestelijke verzorging voorbij 
gegaan worden, omdat het geschil juridisch gezien speelt tussen gedetineerde 
en inrichtingsdirectie. Dit alles wordt bij de justitiepastores nog eens versterkt 
door een gebrek aan ervaren steun en aan leiding van de leidinggevenden in 
de eigen DGV-verantwoordingslijn in recente humaniteits- en mediakwesties, 
waarbij vooral de vreemdelingenbewaring en de nasleep van het Justitia et 
Pax-rapport een rol blijken te spelen. Het resulteert erin dat de eigen positie 
ook in de eigen organisatie, DGV, als onveilig wordt ervaren. Dit bepaalt in 
sterke mate mee waarvoor men wel of niet opkomt en waarover men zich wel 
of niet uitspreekt. Voor het belang van de kerkdienst zal men eerder opkomen 
dan voor een humaniteitskwestie, want aangaande de kerkdienst voelt men 
zich sterk, gesteund en het is een niet omstreden deel van de taak. De kerk-
dienst is core business en dus niet omstreden, en geeft bovendien een duidelijke 
beroepsidentiteit: daar weet men zich op zeker terrein. 
 Hoewel de eigen positie volgens de respondenten in relatief geringe mate 
een rol speelt bij het aankaarten van humaniteitskwesties geldt wel dat de mo-
gelijke gevolgen ten aanzien van de werksfeer en het verwachte resultaat van 
het aankaarten een aanzienlijke rol spelen. Men ervaart het dilemma dat men 
niet wil vervreemden van de organisatie en het personeel, terwijl het tegelijk 
voorkomt dat een gedetineerde onbeschoft of onrechtvaardig wordt behan-
deld. Het gegeven dat het personeel blijft en de gedetineerde gaat, bepaalt 
mede de afweging die de pastor voor zichzelf dan maakt, waarbij het verlangen 
speelt de relatie met iedereen goed te houden, waarna men thuis in de spiegel 
kijkt en de vraag stelt “had ik niet beter...”. Men blijkt vooral te (blijven) 
zoeken naar harmonie zelfs waar die misschien al niet meer is en men is dus 
vooral conflict-mijdend. Het is daarmee ook het beeld van een eenzame posi-
tie, waarbij de justitiepastor voortdurend de 'temperatuur meet' en bezig is met 
'risico-calculatie’ ten aanzien van eigen positie en functioneren.  
 De combinatie van al deze factoren draagt bij aan terughoudendheid en 
relatieve onzichtbaarheid inzake menselijke waardigheid en humaniteitskwes-
ties en een geïsoleerde positie in de organisatie; men is voorzichtig in zich 
uitspreken over kwesties die gevoelig liggen en zal op de bres gaan staan als 
men van steun verzekerd is. Tegelijk is er wel onvrede over deze situatie. 
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Samenvattend kan het volgende geconcludeerd worden: 
Hoewel op basis van de onderzoeksgegevens is te concluderen dat grove 
schendingen van menselijk waardigheid in de Nederlandse justitiële inrichtin-
gen uitzonderlijk zijn, zijn er met name in de dagelijkse bejegening incidenten 
en momenten dat grenzen overschreden worden. Deze incidenten komen 
deels voort uit de eigenheid van detentie als systeem (regelrigiditeit, machts-
ongelijkheid tussen personeel en gedetineerden) en door machtsmisbruik of 
onheuse bejegening door personeel. Beide vragen voortdurende, kritische 
aandacht. 
 De justitiepastor ziet bewaking en bescherming van de menselijke waardig-
heid weliswaar als een essentieel deel van zijn opdracht, maar tegelijk is het 
een bron van onvrede en frustratie, omdat humaniteitskwesties aankaarten 
gevoelig ligt in de inrichting en ze hun eigen positie ervaren als kwetsbaar en 
onmachtig, waardoor men bij voorbaat waakt of vreest voor negatieve gevol-
gen van het aankaarten. Het resulteert in een afzijdige en geïsoleerde positie 
op de achtergrond en in de luwte, waar men op een voorzichtige (calculeren-
de), terughoudende, conflict mijdende, dus op een behoedzame, zo niet ang-
stige wijze tracht een bijdrage te leveren zonder daarbij de relaties te beschadi-
gen.  
 Deze omstandigheden in combinatie met een dergelijke positie en opstel-
ling nodigen uit zich terug te trekken in een ‘vrijplaatsfunctie’ waar men ver-
volgens relatief geïsoleerd en zonder verantwoording te hoeven afleggen of 
verantwoordelijkheid te nemen voor het profetische aspect van zijn pastorale 
opdracht in de luwte en in alle stilte zijn werk kan doen. Uiteindelijk vormen 
die omstandigheden, positie en opstelling echter ook een serieuze bedreiging 
voor een zorgzaam en integer justitiepastoraat. 
 
7.2.5 Slotconclusie 
 
De combinatie van het huidige strafklimaat, het proces van verambtenaarlij-
king, de positie van de pastor in de justitiële inrichting en persoonlijke facto-
ren bij de pastor zelf dragen het voortdurende gevaar in zich dat de beroeps-
identiteit van de justitiepastor erodeert. Rassow merkte jaren geleden al op dat 
de opdracht en positie van de justitiepastor in een justitiële inrichting het ge-
vaar in zich draagt in botsing te komen met het systeem of (personeelsleden in) 
de organisatie, omdat zijn positie en opdracht onherroepelijk tot misverstan-
den en problemen leiden in die context.663 Daarom is in die context altijd het 

                                                             
663 P. Rassow, ‘Der Gefängnisseelsorger in der Sicht der Vollzugsbediensteten. Erfahrungen 
und Erwartungen’, in J. Spoor (red), De kerk in de gevangenis, Kampen: Kok, 1983, p. 152-
161, hier p. 158. 
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gevaar aanwezig van aanpassing aan de context. Maar die aanpassing draagt 
wederom het risico in zich van identiteitsverlies.664 De opdracht van de justi-
tiepastor is echter niet identiek aan de opdracht van de justitiële inrichting665; 
de opdracht van de justitiepastor valt buiten het doel van de inrichting. De 
justitiepastor kan dan wel ambtenaar zijn, maar zijn opdracht is niet identiek 
aan en valt niet samen met de opdracht die justitie zich stelt, zoals straftenuit-
voerlegging, beveiligen of terugdringen van recidive. Deze opdracht is zelfs 
niet zijn primaire opdracht; het is eerder zijn opdracht in die context het ethi-
sche en juridische bij elkaar te houden.666 Dat kan om een profetische stelling-
name vragen. Daarmee heeft de justitiepastor de opdracht tot het innemen van 
een eigen positie die tegelijk echter voortdurend onder druk staat. Tegen-
woordig zelfs onder verhoogde druk vanwege de maatschappelijke en politie-
ke nadruk op straf en vergelding in combinatie met een intern proces van 
verambtenaarlijking, waarbij het accent ligt op effectiviteit en efficiëntie. Het 
resulteert uiteindelijk in een klimaat dat samen te vatten is met controle en 
beheersing, weliswaar met het oog op het afleggen van verantwoording, maar 
met als bijproduct onzekerheid en angst. 
 Dit klimaat wordt echter niet alleen door de context van de justitiepastor 
bepaald, maar ook door de positie en positionering van de pastor zelf. Het 
beeld dat uit het onderzoek naar voren komt toont overeenkomsten met het 
beeld van de pastor dat Nauta in zijn studie Paradoxaal leiderschap heeft neerge-
zet667. Hij constateert daarin dat de pastor neigt naar luisteren in plaats van 
spreken. Hij stelt dat pastores moeilijk kunnen omgaan met eigen onvermogen 
en falen, terwijl falen in wezen een onontkoombaar deel is van hun werk.668 
Men voelt zich vaak niet gezien en gerespecteerd, terwijl men tegelijk aangeeft 
wel overvraagd of overwerkt te zijn. Nauta stelt dat de pastor zich vaak be-
perkt tot het onbekritiseerbare helpen in plaats van het verkondigen van heil, 
en beweert zelfs dat vele pastores niet verder komen dan rechtvaardigen wat ze 

                                                             
664 D. Rollny, Pastoraler Dienst an straffälligen jungen Menschen, Frankfurt/M: Peter Lang, 
1986, hoofdstuk 7, p. 276-327. 
665 De pastor is geen verlengstuk van de inrichting, aldus J. van Ruler-Hamelink (‘De plaats 
van de pastor in de kerk. Een eenzame weg’, in: J. Spoor (red), De kerk in de gevangenis, 
Kampen: Kok, 1983, p. 18-24, hier p. 22.) 
666 P.J. Roscam-Abbing, ‘Theologisch-ethische vooronderstellingen’, in: J. Spoor (red), De 
kerk in de gevangenis, Kampen: Kok, 1983, p. 39-49. 
667 R. Nauta, Paradoxaal leiderschap. Schetsen voor een psychologie van de pastor, Valkhof Pers, 
Nijmegen, 2006. 
668 Pastores verlangen naar succes, terwijl ze daar eigenlijk niet naar mogen verlangen van 
zichzelf. De pastor leeft echter juist vanwege de teleurstelling, mede van anderen. In het 
paradijs is de pastor immers overbodig. De pastor heeft geen klanten, enkel partners die 
hem kunnen verlaten. Nauta, o.c, p. 100-105. 
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doen. Bovendien lijken ze vrees te hebben voor kritiek en tegenspraak. Hij 
concludeert uiteindelijk dat vele pastores niet doen waar ze voor zijn opgeleid 
en doen waar ze niet voor zijn opgeleid.669 Hoewel Nauta’s weergave mis-
schien te zwart-wit gesteld is, wordt uit ons onderzoek wel helder dat justitie-
pastores inderdaad neigen tot conflictmijding en daarmee het risico vergroten 
hun pastorale opdracht te amputeren tot dat deel wat geen vragen of conflicten 
oproept of met wat daartoe neigt onzichtbaar en in de luwte om te gaan.670  
En zeker in de huidige omstandigheden is dit risico levensgroot aanwezig.  
 
7.3 Van conclusies naar aanbevelingen met als oriëntatiepunten zorg 
en integriteit 
 
We hebben in hoofdstuk 5 geconstateerd dat zorg en integriteit in de opdracht 
van beide opdrachtgevers van essentieel en richtinggevend belang zijn bij de 
invulling van de opdracht van de justitiepastor; (pastorale) zorg en integriteit 
zijn bepalend voor de identiteit en positie van de justitiepastor in de justitiële 
inrichting. Zorg en integriteit vormen daarom de oriëntatiepunten als het 
erom gaat vanuit conclusies tot aanbevelingen te komen. Het justitiepastoraat 
moet zorgzaam en integer zijn, dat wil zeggen voldoen aan zijn zorgplicht en 
aan integriteit. Exacter geformuleerd gaat het dan eigenlijk om 1- zorgintegri-
teit oftewel geloofwaardige en volwaardige pastorale zorg inclusief de profeti-
sche component en 2- om integriteitszorg oftewel de zorg om integer (pasto-
raal) gedrag. Kortom, dat de pastorale zorg geloofwaardig in al zijn aspecten 
tot uiting kan komen en moet kunnen komen - inclusief het profetische aspect 
ervan- en dat dit op een zorgvuldige, dus verantwoorde en verantwoordbare 
wijze gebeurt.  
 

“Een mens is verantwoordelijk, dat heb ik mijn leven lang gezegd. Een 
mens draagt de morele verantwoordelijkheid voor zijn daden en ook voor 
zijn woorden en zelfs voor zijn stilzwijgen, ja, zelfs daarvoor, want ook zijn 
zwijgen stijgt op naar de hemel en wordt door God gehoord, en het wordt 
door God begrepen en beoordeeld, dus wees heel voorzichtig met wat je 
verzwijgt.”671 

 

                                                             
669 Nauta, o.c., p. 93-113. 
670 Ook Rollny constateert dit al: “Handelt es sich dagegen um Konflikte, die im struktu-
rellen Gewaltverhältnis des Strafvollzuges begründet sind, so ziehen sich die Befragten in 
der Regel aus dem Konflikt zurück, weil ihnen eine solche Konfliktaustragung zu zeitauf-
wendig ist und wenig Erfolg verspricht.” Rollny, o.c., p. 326. 
671 R. Bolaño, Chileense nocturne, Amsterdam: Meulenhoff, 2004, p. 7-8. 
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Deze woorden worden aan het begin door de hoofdpersoon in Roberto 
Bolaño’s roman Chileense nocturne gezegd. Het is een oude priester die op zijn 
sterfbed terugblikt op zijn leven. Tijdens zijn arbeidzame leven was hij een 
geducht en gerespecteerd literair criticus. Mede daarom was hij kind aan huis 
bij de literaire sessies van de elite in zijn land. Maar terwijl hij met de elite 
keuvelde over literatuur en cultuur werden op de plaats van bijeenkomst in de 
kelder - letterlijk onder zijn voeten - mensen gemarteld. Het was het Chili 
van dictator Pinochet. 
 Deze woorden en context zijn misschien zwaar aangezet, maar maken wel 
duidelijk hoe essentieel verantwoorden is. Verantwoorden impliceert ver-
woorden. Zorgzaam en integer justitiepastoraat betekent verwoorden wat men 
doet en verantwoorden waarom men het doet. De justitiepastor kan en mag 
immers niet functioneren als een geïsoleerde Einzelgänger in de justitiële in-
richting672, maar is deel van en moet zich verhouden tot die context, die orga-
nisatie en dat systeem.673 Het is daarbij niet alleen zo dat de pastor verant-
woordelijkheid heeft, maar dat hij die met het oog op zijn zorgintegriteit en 
integriteitszorg ook neemt, en daarbij geldt dat  

“the challenge (…) does not come primarily from the man [sic] who does 
not  believe, but from the man who is not a man, who is not recognised as 
such by the existing social order.”674  

De aandacht voor pastorale zorgintegriteit moet voorkomen dat de zorg ge-
mankeerd wordt omdat humaniteitskwesties of misstanden gereduceerd en 
daarmee geneutraliseerd worden tot kleine, weliswaar vervelende incidenten 
of tot individuele kwesties die losstaan van de grotere context. Pastorale 
zorgintegriteit en integriteitszorg waken ervoor dat het profetische aspect van 
pastoraat verloren gaat en dat pastoraat gereduceerd wordt tot  

“an asocial, apolitical, individually focused activity which takes and leaves 
society and health care [in onze context dus detentie, rve] institutions un-
critically as it finds them”  

en dat justitiepastores  
“have done their best to fit in and make themselves useful in bringing the 
policy to pass.”675 

 De bekende vrijplaatsfunctie kan en mag daarbij geen excuus zijn om niet 
te hoeven verwoorden en te verantwoorden wat men doet en waarom. Die 
vrijplaatsfunctie is er namelijk voor de bescherming van de pastorant en niet 

                                                             
672 Rassow, o.c., p. 158. 
673 S. Pattison, A Critique of Pastoral Care, SCM Press, London, 1988. 
674 S. Pattison, Pastoral Care and Liberation Theology, Cambridge: Cambridge UP, 1994, p. 
31. 
675 S. Pattison, o.c., 1994, p. 189 en 193. 
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voor de bescherming van de pastor. Een dergelijke omgang met de vrijplaats-
functie - de vrijplaatsfunctie als excuus - ondermijnt juist de pastorale integri-
teit en draagt bij aan marginalisering en isolement van de justitiepastor. De 
vrijplaatsfunctie is nooit een gerechtvaardigde vluchtheuvel voor de justitiepas-
tor om te zwijgen over humaniteitskwesties of misstanden in de justitiële in-
richting. De vrijplaatsfunctie is niet een plek om als pastor de professionele 
verantwoordelijkheid te ontlopen, maar is juist de plek waar en van waaruit de 
professionele verantwoordelijkheid te nemen is; ze begrenst wel de wijze 
waarop de verantwoordelijkheid genomen mag worden.  
 
7.4. Aanbevelingen voor een zorgzaam en integer justitiepastoraat 
 
Hoe is de taak van de justitiepastor op grond van de in de eerdere hoofdstuk-
ken verkregen inzichten te versterken? Zo luidde de laatste sub-vraag van dit 
onderzoek. Nu in de vorige paragrafen van dit laatste hoofdstuk de conclusies 
met betrekking tot de context, opdracht en oriëntatiepunten op basis van de 
vorige hoofdstukken zijn beschreven, is het mogelijk deze laatste sub-vraag 
gefundeerd en gericht te beantwoorden middels aanbevelingen.  
 
7.4.1 Strafklimaat 
 
Aanbeveling 1 
Gezien het huidige, maatschappelijke en politieke strafklimaat dat het werk en de iden-
titeit van de justitiepastor onder druk zet, is het raadzaam bij de denominatief verant-
woordelijken aan te dringen om - in en na overleg met de justitiepastores bij DJI - te 
komen tot een visiestuk waarin vanuit de r.-k. sociale leer en haar optiek over menselij-
ke waardigheid aandacht wordt besteed aan de onderwerpen veiligheid, straf en detentie 
en waarin deze thema’s gerelateerd worden aan de eigen verantwoordelijkheid en positi-
onering van het justitiepastoraat.  
Een dergelijk visiestuk zou niet alleen stem geven aan de eigen visie van het 
r.-k. justitiepastoraat op een actueel onderwerp, maar ook als een signaal kun-
nen dienen richting maatschappij en politiek. Bovendien kan een dergelijk 
document stem geven aan de eigen positie en verantwoordelijkheid van de 
individuele pastores werkzaam in de justitiële inrichtingen, waardoor men zich 
gehoord en gesteund weet door de leidinggevenden en verantwoordelijken. 
Als concreet voorbeeld kan hier gewezen worden op een initiatief als de brief 
Denkt an die Gefangenen, als wäret ihr mitgefangen (Hebr.13,3), die de Duitse 
bisschoppenconferentie in 2006 publiceerde. 
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7.4.2 Opdracht en verhouding opdrachtgevers 
 
Aanbeveling 2 
Het verdient aanbeveling dat de vertegenwoordigers van de r.-k. kerk bij de vertegen-
woordigers van de overheid nadrukkelijk en expliciet (blijven) wijzen op de eigen identi-
teit en de daaruit voortvloeiende eigen, autonome verantwoordelijkheid, zoals die door 
de r.-k. kerk als zendende instantie worden verstaan en waarvan de erkenning zijn 
afgesproken in en voortvloeit uit het Grondslagdocument, en ruimte hiervoor blijven 
opeisen.  
De overeengekomen samenwerking tussen kerk en staat is geen statisch gege-
ven maar een dynamisch proces. Het is voor dit proces van belang dat beide 
entiteiten zich en elkaar voortdurend (helpen) realiseren -en over en weer 
expliciet erkennen- dat ze samenwerken om een win-win situatie te bereiken 
met het oog op het realiseren van hun beider zorgplicht voor en het recht van 
de gedetineerden, maar dat ze daarnaast beide een eigen identiteit en een eigen 
daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheid hebben, die wezenlijk van elkaar 
verschilt. Dit besef en deze erkenning zijn vooral van belang bij kwesties of 
behandeling van politiekgevoelige dossiers zoals de vreemdelingenbewaring. 
De eigen, autonome verantwoordelijkheid van zowel kerk als staat, die erkend 
wordt op grond van het recht op godsdienstvrijheid en de scheiding tussen 
kerk en staat, dient niet alleen bewaakt te worden door - waar nodig en des-
noods publiekelijk - op die vrijheid en die scheiding en de gevolgen daarvan 
te wijzen, maar ook door vanuit die eigen verantwoordelijkheid voortdurend 
actief en constructief de dialoog met elkaar daarover aan te gaan met in het 
achterhoofd de gedachte “als je van elkaar respecteert dat je het over bepaalde 
dingen niet eens wordt, dan kom je ook al verder."676 
 Het proces van verambtenaarlijking heeft als ongewenst bijeffect dat de 
pastorale identiteit en autonomie worden beïnvloed en zelfs ingeperkt. Het is 
daarom nodig dat de kerk als zendende instantie voortdurend aandacht vraagt 
voor en gebruik maakt van de eigen ruimte met betrekking tot haar totale 
pastorale opdracht en die van haar pastores, zoals die door de scheiding tussen 
kerk en staat wederzijds wordt erkend en gerespecteerd. Dit nalaten is een 
aantasting van gemaakte en geldende afspraken tussen kerk en staat en daarmee 
een bedreiging voor de scheiding tussen kerk en staat. “Accommodatie en een 
zekere sturing zijn onvermijdelijk, al zal juist op de dimensie van de identiteit 
vrijheid gerespecteerd moeten worden.”677   

                                                             
676 Citaat van FNV-voorzitter Ton Heerts http://www.nu.nl/economie/2986360/sociaal-
overleg-wezenlijk-anders.html (geraadpleegd 19 dec. 2012). 
677 S. van Bijsterveld, Overheid en godsdienst. Herijking van een onderlinge relatie, Nijmegen: 
WLP, 2008, p. 87. 

http://www.nu.nl/economie/2986360/sociaal-overleg-wezenlijk-anders.html
http://www.nu.nl/economie/2986360/sociaal-overleg-wezenlijk-anders.html
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Recente discussies over de dubbele loyaliteit zijn binnen het korps voorname-
lijk benaderd en gevoerd vanuit de optiek van ‘ambtenaarlijke loyaliteit’, maar 
deze eendimensionale benadering doet geen recht aan de door de overheid 
zelf gekozen en met de zendende instantie overeengekomen bijzondere positie 
van de justitiepastores en evenmin aan de duale, paritaire aansturing die daar 
bij hoort. Want bij een reducering van de discussie tot het ambtenaarlijke 
aspect worden feitelijk de eigen identiteit en verantwoordelijkheid van de 
zendende instantie en haar pastores genegeerd of zelfs ontkend, en worden de 
justitiepastores haast opgeroepen hun zendende instantie als opdrachtgever en 
hun pastorale opdracht te verloochenen. Dit tast niet alleen het zelfrespect en 
de pastorale identiteit van de justitiepastor aan, maar staat vooral volkomen 
haaks op de tussen kerk en staat overeengekomen samenwerking en aanstu-
ring, die gebaseerd is op de scheiding tussen kerk en staat. Het lijkt daarom 
verstandiger dat beide opdrachtgevers, zowel staat als kerk, zich realiseren dat 
er -zoals in elke samenwerking- momenten en situaties zijn waarin geldt: ‘We 
agree to disagree.’  
 In zijn essay Een beer in bontjas verhaalt de auteur Nederlands-Marokkaanse 
auteur Bouazza over een beer.678 Tijdens zijn winterslaap rukt de mensenstad 
zover op dat de beer na zijn winterslaap letterlijk de mensenwereld binnen-
wandelt. Aan ieder mens die hij ontmoet vertelt de beer dat hij een beer is. 
Maar iedere keer krijgt de beer als antwoord van de mensen: ‘Jij bent helemaal 
geen beer. Je bent gewoon een gekke man in een bontjas, die zich hoognodig 
moet scheren!’ Uiteindelijk kruipt de beer weer zijn grot in voor zijn winter-
slaap en concludeert als hij de slaap niet kan vatten: “Maar ik kan toch geen 
winterslaap houden. Ik ben geen beer, ik ben een gekke man die een bontjas 
draagt en die zich hoognodig moet scheren!”679 Bouazza wil met het verhaal 
duidelijk maken dat identiteit geen keuze is, maar een kwestie van overheer-
sing. De overeengekomen samenwerking tussen kerk en staat is echter niet 
gebaseerd op overheersing maar op wederzijdse erkenning en respect van ie-
ders verantwoordelijkheid. De samenwerking tussen kerk en staat, zoals vast-
gelegd in het Grondslagdocument en waardoor beide hun zorgplicht jegens 
gedetineerden kunnen waarmaken, is er daarom ook niet mee gebaat om 
voorgesteld te worden als een tandem waarop de een trapt en de ander stuurt; 
zij is eerder als een Siamese tweeling, waarbij wat de een doet effect heeft op 
de ander. Dit vereist van zowel kerk als staat een houding van wederzijdse 
voorzichtigheid en terughoudendheid en van de verantwoordelijken voor en 
betrokkenen bij de duale, paritaire aansturing naast inhoudelijke kennis van de 
essentie van de scheiding tussen kerk en staat communicatieve en empathische 

                                                             
678 H. Bouazza, Een beer in bontjas, SCPNB/Prometheus, 2001, p. 5-8. 
679 Bouazza, o.c., p. 8 
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vaardigheden. Van de overheid vergt dit extra aandacht omdat zij naast de r.-
k. kerk nog te maken heeft met andere zendende instanties, die onderling van 
elkaar verschillen.680 
 Eventuele verschillen van inzicht en mening zijn bovendien juist eigen aan 
en onmisbaar voor het juridische en democratische discours in een democrati-
sche rechtsstaat, aan de scheiding van kerk en staat en de daaraan verwante 
wederzijdse respectering van ieders eigenheid en verantwoordelijkheid.681 
Deze situatie zou overigens niet wezenlijk veranderen wanneer de justitiepas-
tor niet langer rijksambtenaar zou zijn. Deze wetenschap en de erkenning 
hiervan geeft ruimte aan het gesprek tussen beide entiteiten en hangt direct 
samen met de volgende aanbeveling.  
 
Aanbeveling 3 
In het verlengde van de vorige aanbeveling is het gezien de dynamiek in het proces van 
samenwerking tussen kerk en staat binnen het veld van het justitiepastoraat - die mo-
menteel wijst in de richting van verambtenaarlijking van het pastoraat - aan te bevelen 
dat de verantwoordelijken van beide entiteiten nadrukkelijk momenten van eigen en 
gezamenlijke reflectie op en evaluatie van de actuele situatie rond de samenwerking 
plannen, waarin ook de positie en wensen jegens elkaar naar de nabije toekomst worden 
uitgesproken en besproken.  
De verankering en uitbreiding van de Dienst Geestelijke Verzorging in de 
Dienst Justitiële inrichtingen blijkt een eigen dynamiek te hebben met onge-

                                                             
680 De zendende instanties zijn niet in alle opzichten en op alle punten gelijken, er zijn 
verschillen tussen de zendende instanties die verschil in benadering rechtvaardigen kunnen: 
kortom, gelijke behandeling in gelijke gevallen. Cfr. S. van Bijsterveld, o.c., 2008, p. 84-85. 
681 Van Bijsterveld stelt dienaangaande terecht: “Vragen over de ‘ultieme waarden’ die de 
mechanismen van de democratische rechtsstaat zelf niet voortbrengen worden door gods-
diensten levend gehouden. Godsdiensten geven duiding aan de continue stroom van feiten 
en gebeurtenissen in het maatschappelijke en politieke samenleven. Vanuit hun perspectie-
ven op leven en samenleven zijn godsdiensten betrokken op het ‘common good’, voeden 
zij de morele discussie en vormen zij een kritisch potentieel tegenover de samenleving, 
overheid en overheidsbeleid. Zij vormen daarmee een factor ‘buiten’ het interne en gefor-
maliseerde democratische en politieke proces. Ook democratisch tot stand gekomen beslui-
ten worden uitgedaagd en onder kritiek gesteld door visies op recht, gerechtigheid en 
menselijke waardigheid vanuit een door godsdienstige tradities geïnspireerde mens- en 
wereldbeeld. (…) De overheid heeft niet alleen de taak te staan voor de garantie van vrij-
heidsrechten zoals die in de Grondwet en verdragen zijn gegarandeerd. Even wezenlijk is 
dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft voor het respecteren en instandhouden van 
een maatschappelijk klimaat waarin de democratische rechtsstaat, inclusief vrijheidsrechten, 
kan gedijen.”[40-41] Van de andere kant geldt dat de zendende instanties “de grondslagen 
van de democratische rechtsstaat aanvaarden, ook al hoeven zij het niet eens te zijn met de 
actuele overheidspolitiek.” O.c., 2008, p. 40-41 en p. 52.  
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wenste of onbedoelde bijeffecten. De dynamiek van de samenwerking tussen 
kerk en staat maakt het daarom noodzakelijk dat er over en weer gestructu-
reerde momenten zijn waarop gelegenheid is om sluipende processen of slui-
merende wensen over en weer tijdig bespreekbaar te maken om vandaaruit tot 
verantwoorde en te verantwoorden besluiten te komen, die voldoen aan bei-
der zorgplicht jegens de gedetineerden en die ieders eigen verantwoordelijk-
heid in deze erkennen.  
 
Aanbeveling 4: 
De huidige verantwoordingslijnen blijken zowel minister als justitiepastor(aat) in verle-
genheid te kunnen brengen omdat politieke verantwoordelijkheid en pastorale verant-
woordelijkheid te (onder)scheiden zijn, maar bovenal in bepaalde situaties strijdig met 
elkaar kunnen zijn. Het verdient daarom aanbeveling dat beide entiteiten zich bezinnen 
over de vraag hoe ieders eigen verantwoordelijkheid in de samenwerking toch optimaal 
gerespecteerd kan worden juist op momenten dat verantwoordelijkheden strijdig zijn met 
elkaar.  
Het is in het licht van aanbevelingen 2 en 3 aan te raden dat alle justitiepasto-
res en de verantwoordelijken uit beide verantwoordingslijnen gestructureerd 
en georganiseerd aandacht besteden aan (en met elkaar in gesprek gaan en 
blijven over) de eigen professionele ruimte die de justitiepastor nodig heeft om 
integer in beide verantwoordingslijnen zijn opdracht te vervullen.  
 Wil de justitiepastor zijn taak integer (kunnen) uitvoeren is dat enkel en 
alleen mogelijk wanneer hij gewetensvol zijn pastorale zorg kan bieden en 
daarover ook verantwoording kan afleggen. Het gaat daarbij primair om zijn 
eigen pastorale verantwoordelijkheid in de justitiële context. Dit betekent niet 
dat er altijd sprake is of moet zijn van een consensus vooraf over het handelen 
en optreden van de pastor, maar dat de justitiepastor wel een eigen ruimte 
heeft en moet krijgen, waarover een voortdurend, gestructureerd en geforma-
liseerd gesprek gevoerd moet (kunnen) worden tussen alle betrokkenen met 
erkenning van ieders eigen verantwoordelijkheid in die gegeven context. De 
analyse en weging van voor- en nadelen van de ambtenaarlijke status van de 
justitiepastor verdient hierbij extra aandacht. 
 De dubbele verantwoordelijkheid en huidige ’status aparte’ van de pastor 
vragen in elk geval om extra aandacht. Hierbij valt te denken aan het realise-
ren van wat Karssing noemt een moreel beraad, dat bestaat uit een voortdu-
rend initiëren en stimuleren van gesprekken met collega’s en leidinggevenden 
ter toetsing en consultatie met het oog op het vaststellen, onderhouden en 
bewaken van de eigen beroepsintegriteit en beroepsmoraal. 
 
Aanbeveling 5 
Het verdient aanbeveling dat vooral bij politiek gevoelige dossiers bij alle betrokkenen 
aandacht is voor heldere en transparante communicatie. Uitgangspunt en oriëntatiepunt 
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van deze communicatie dienen te zijn de erkenning en respectering van ieders eigen 
verantwoordelijkheid, dit om te voorkomen dat ruis ontstaat die leidt tot onnodige be-
schadiging van samenwerking of betrokken personen.  
De effecten en nasleep van het Justitia et Pax rapport over de vreemdelingen-
bewaring hebben diepe sporen achtergelaten bij vele justitiepastores. Het heeft 
geleid tot onvrede en frustratie, maar ook tot een gevoel van onzekerheid en 
onveiligheid binnen de eigen organisatie met betrekking tot de relatie met 
leidinggevenden en de eigen positie in de inrichting.  
 
7.4.3 Menselijke waardigheid en humaniteit  
 
Aanbeveling 6 
Naast integriteitszorg in justitiële inrichtingen verdient het aanbeveling dat de overheid 
aandacht en beleid intensiveert en voortzet dat gericht is op de zorgintegriteit in de de-
tentiesituatie. Het rapport Goed bejegenen (2012) in combinatie met het programma 
Motiverende bejegening verdient verdergaande aandacht en implementatie.  
Omdat de zorg die voortvloeit uit een zorgplicht niet neutraal is, maar uit-
drukking geeft aan de bij de zorgverlener onderliggende attitude en waarden, 
is het van belang - zeker bij het toenemende aantal zorgvragers in detentie en 
bij langduriger verblijf in detentie van zorgontvangers - dat de overheid waakt 
en zorg draagt voor menswaardige zorg. Wat geldt voor de reguliere zorg 
geldt ook voor de zorg tijdens detentie: “Ons stelsel voorziet in recht op zorg, 
maar dat houdt niet noodzakelijk in dat de schrijnende kant van hulpbehoe-
vendheid wordt opgemerkt en dat een zorgzaam antwoord geboden 
wordt.”682  
 Met het oog op een veilige en ontspannen inrichtingssfeer, succesvollere 
resocialisatie en terugdringing van recidive is voortdurende aandacht voor de 
dagelijkse bejegening van gedetineerden en kritisch-reflectieve aandacht voor 
de onderliggende attitude en waarden voor de zorg in detentie van essentieel 
belang. 
 
Aanbeveling 7 
Met het oog op de versterking van het draagvlag voor de aandacht voor menselijke waar-
digheid en goede bejegening verdient het aanbeveling deze thema’s systematisch en ge-
structureerd te agenderen en bespreekbaar te maken op daarvoor geschikte momenten en 
plekken in de eigen organisatie en de eigen werkplek om op die manier een drempelver-
lagend effect te krijgen. 

                                                             
682 A. van Heijst, Ontferming voor Dummies. Zorgverhoudingen in een religieus verleden en een 
pluriform heden, Tilburg: Tilburg University, 2011, p. 24. 
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Menselijke waardigheid en humaniteitskwesties zijn momenteel geen vast punt 
van aandacht tijdens overlegmomenten, noch in de eigen organisatie noch op 
de werkplek van de justitiepastor. Het blijft daardoor een lastig onderwerp om 
ter sprake te brengen: het is een gevoelig onderwerp dat bedreigend is mede 
omdat het ter sprake brengen ervan momenteel betekent dat er concrete seri-
euze aanleiding toe is. Dit geeft het ter sprake brengen ervan bij voorbaat al 
een negatieve lading. Het onderwerp kent een grote gevoeligheid omdat het 
gemakkelijk als kritiek wordt opgevat, wat resulteert in een hogere drempel 
om het ter sprake te brengen. Het onderwerp krijgt daarmee de waas van een 
taboe en blijft daardoor een incidenteel of louter door bepaalde individuen 
ingebracht onderwerp. Menselijke waardigheid en bejegening als vast onder-
deel opnemen in overleg- en verantwoordingsstructuren heeft het voordeel 
dat het belang ervan benadrukt wordt, dat het bewustzijn op dit punt scherp 
blijft en gedeeld wordt en zo meer losgekoppeld wordt van negatieve inciden-
ten of het initiatief van individuen.  
 Binnen de eigen denominatieve vergader- en overlegstructuur wordt aan-
bevolen menselijke waardigheid en bejegening als vast onderdeel te agenderen 
tijdens regiovergaderingen en functioneringsgesprekken. Verder valt te denken 
aan agendering tijdens intervisiebijeenkomsten en studiedagen, evenals in het 
curriculum tijdens op- en toeleiding. 
 In de inrichting is het wenselijk het onderwerp vast te agenderen voor 
teamvergaderingen, overleg met directie en/of portefeuillehouder en eventue-
le andere plekken.  
 Praktische tips zoals die van Pattison kunnen hierbij behulpzaam zijn.683  
 
Aanbeveling 8 
Het is bij de realisatie van aanbeveling 7 van belang dat er verdere reflectie plaatsvindt 
over de vraag hoe het bespreekbaar maken van humaniteitskwesties zich verhoudt tot de 
vrijplaatsfunctie van de pastorale zorg en het beroepsgeheim van de pastor, opdat hier-
over bij de pastor en zijn relaties geen verkeerde verwachtingen worden gewekt. Voorko-
men moet in elk geval worden dat vrijplaatsfunctie en beroepsgeheim een vrijbrief zijn 
voor de justitiepastor om zich te onttrekken aan de eigen professionele verantwoordelijk-
heid in dezen.  
                                                             
683 Pattison merkt terecht op dat ethische kwesties bespreekbaar maken in relaties voor-
waarden heeft, zoals geduldig en begripvol zijn: “Ethical confrontation in pastoral care is 
therefore an invitation to consideration, exploration and discovery rather than to conformi-
ty.” Het vraagt tact en is het beste vragenderwijs te doen. Het gesprek moet bovendien 
geen eenrichtingsverkeer zijn, maar een over en weer. Als valkuilen noemt hij: eenzijdige 
empathie tonen, generaliseren, (te) snel oordelen, te snel naar het ethische aspect gaan, de 
ander te vertellen wat te doen, een beroep op schuld en schaamte doen bij de ander, het 
persoonlijk gelijk halen. Cfr. S. Pattison, o.c., 1988, p. 52 e.v. 
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Aanbeveling 9 
Om menselijke waardigheid, humaniteit en bejegening gestructureerd te agenderen in een 
justitiële inrichting is het goed om onderzoek te doen naar de mogelijkheid en wenselijk-
heid van het instellen van een ethische commissie in justitiële inrichtingen.  
Zeker in justitiële inrichtingen waar sprake is van afdelingen met een zorgaan-
bod dat aan dezelfde kwaliteitseisen moet voldoen als het zorgaanbod in de 
reguliere zorg buiten justitiële inrichtingen - zoals in ziekenhuizen en GGZ-
instellingen, waar ethische commissies vanzelfsprekend zijn - is dit een voor de 
hand liggende optie. In Duitsland is een dergelijk project - geïnitieerd, gedra-
gen en begeleid door het r.-k. justitiepastoraat in samenwerking met de Goet-
he Universiteit in Frankfurt - momenteel als pilot van start gegaan in de justi-
tiële inrichting Bielefeld-Brackwede.684 
 
Aanbeveling 10 
Het is raadzaam voorafgaand aan een gesprek over menselijke waardigheid vast te stel-
len dat de complexiteit van het begrip menselijke waardigheid een volledige consensus 
over of sluitende definitie van het begrip menselijke waardigheid uitsluit, en dat dit 
gegeven het gesprek over menselijke waardigheid weliswaar compliceert, maar niet ver-
hindert of overbodig maakt.  
Integendeel, juist de complexiteit van het begrip maakt het continue gesprek 
over deze centrale waarde noodzakelijk. Het besef echter dat menselijke waar-
digheid een waardebegrip is, relativeert en schept ruimte voor andermans 
afwegingen en meningen, wat kan bijdragen aan een minder geladen en min-
der bedreigende gespreksfeer.  
 
7.4.4 Menselijke waardigheid en humaniteit en/in de praktijk van de justitiepastor  
 
Aanbeveling 11 
Ter realisatie van aanbeveling 7 verdient het aanbeveling de justitiepastores gestructu-
reerd in te voeren in en kennis te laten nemen van het rapport Goed bejegenen. 
Omdat het rapport recent, goed leesbaar, relatief overzichtelijk en afkomstig is 
van de RSJ - die als rechtsprekende instantie bekend is en een plek heeft in 
het detentiewezen - is het rapport uitermate geschikt om als uitgangspunt te 
dienen om zaken over menselijke waardigheid en bejegening bespreekbaar te 
maken. 
      
 
 

                                                             
684 Zie http://kath-gefaengnisseelsorge.de/Ethik-Komitee.html (geraadpleegd 12-12-2012). 

http://kath-gefaengnisseelsorge.de/Ethik-Komitee.html
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Aanbeveling 12 
In het verlengde van de aanbevelingen 7 en 9 is het wenselijk dat justitiepastores en 
andere vertegenwoordigers van de geestelijke verzorging getraind worden in het monitoren 
van menselijke waardigheid en humaniteitskwesties in justitiële inrichtingen en waarover 
inrichtingen en toezichtsorganen actief worden ingelicht. 
Een dergelijke training kan richting werkvloer en dagelijkse bejegening stimu-
lerende en preventieve werking hebben en de justitiepastor meer zekerheid en 
vertrouwen geven, omdat hij concrete, inhoudelijke en praktische handvatten 
krijgt aangereikt waar hij op moet letten en hoe hij te handelen heeft bij even-
tuele humaniteitskwesties. Een dergelijke training draagt daarmee bij aan het 
belang en de bescherming van menselijke waardigheid en humaniteit in deten-
tieomstandigheden en geeft de justitiepastor een basis en bagage om (ook ac-
tief) een duidelijkere en deskundigere plek in te nemen in het nationaal pre-
ventiemechanisme inzake het voorkomen van foltering en wrede of vernede-
rende behandeling en bestraffing van gedetineerden, en dus richting instellin-
gen of organisaties die op lokaal, nationaal en internationaal vlak hier een toe-
zichthoudende taak in hebben, zoals de Commissies van Toezicht, de Raad 
voor Strafrechttoepassing, de Inspectie Veiligheid en Justitie of het CPT. Het 
geeft de justitiepastor een zichtbaardere en relevantere plek als betrouwbare 
informatiebron voor deze organen, waar die plek nu vaak volkomen ontbreekt 
of slechts incidenteel en individueel wordt gebruikt. Als startpunt voor een 
dergelijke training zou de brochure A Guide for Chaplains Confronted with Tor-
ture685 kunnen dienen die ter voorbereiding aan iedere justitiepastor verzonden 
zou kunnen worden ter verdere bespreking.  
 
Aanbeveling 13 
Met het oog op de realisatie van aanbevelingen 7 tot en met 11 is het raadzaam voor 
justitiepastores een aanbod te ontwikkelen dat gericht is op vergroting van hun kennis en 
vaardigheden met het oog op de bescherming van menselijke waardigheid tijdens detentie 
en waarin in elk geval aandacht is voor inhoudelijke kennis, conflicthantering en strate-
gieontwikkeling.  
 
Aanbeveling 14 
Omdat spanningen en misverstanden onvermijdelijk zijn in de complexe context van 
detentie is het raadzaam bij de selectie en werving van kandidaat-justitiepastores expli-
ciet en nadrukkelijk aandacht te hebben voor aspecten als stressbestendigheid, conflict-
hantering en autoriteitsgevoeligheid bij de kandidaat.  
 

                                                             
685 International Commission of Catholic Prison Pastoral Care, 2010. 
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Aanbeveling 15 
De verantwoordelijkheid voor en het woordvoerderschap over het justitiepas-
toraat is in de huidige constructie uitsluitend een taak van de vertegenwoordi-
gers van hun zendende instantie en de staat, dat wil zeggen leidinggevenden 
en beleidsverantwoordelijken van beide entiteiten. Dit betekent dat ‘de stem-
men uit het veld’ -de individuele justitiepastores of de afzonderlijke teams- 
slechts indirect of gefilterd gehoord worden en er een kloof bestaat tussen het 
veld en ‘Den Haag’.  
Het verdient daarom aanbeveling dat ook de beroepsgroep als zodanig, dat wil zeggen de 
justitiepastores zelf (eventueel in gezamenlijkheid met hun collega-geestelijk verzorgers 
bij justitie), zich organiseert en komt tot een gremium dat het hen als beroepsgroep mo-
gelijk maakt hun mening intern en extern ten gehore te brengen.  
 
7.5 Tot slot 
 
Wat is in de huidige context de opdracht van de justitiepastor inzake menselij-
ke waardigheid en humaniteit tijdens detentie volgens de zendende instantie 
en de rijksoverheid, en hoe is deze te versterken? Op die vraag is in dit onder-
zoek geprobeerd een antwoord te vinden dat relevantie heeft voor beleid en 
praktijk van het r.-k. justitiepastoraat en in het bijzonder voor de pastores die 
er werkzaam zijn. De beantwoording van die vraag heeft veel gevraagd aan 
tijd, woorden, energie en papier. Ik heb daarbij niet de illusie dat ik de vraag 
definitief of in alle volledigheid heb beantwoord, maar troost me met de wijze 
woorden van Flaubert: “We zijn meer waard door ons streven dan door wat 
we tot stand brengen.”686 Ik heb een aanzet willen geven tot expliciete aan-
dacht voor menselijke waardigheid tijdens detentie als taak van de justitiepastor 
en het gesprek daarover door kritisch te kijken naar de stand van zaken in 
theorie en praktijk. Het resultaat hiervan ligt er nu. Misschien zijn ook som-
mige bevindingen van dit onderzoek schokkend, confronterend of waarschu-
wend geweest. Dit was echter niet het doel van de hele exercitie. Evenmin 
ging het erom iets of iemand terecht te wijzen. Enige inzet was om de be-
scherming en bewaking van menselijke waardigheid tijdens detentie als op-
dracht voor DJI en voor het r.-k. justitiepastoraat een stap verder te brengen, 
met het oog op een zorgzaam en integer pastoraat. Omdat het ook in detentie 
om mensen gaat. Mensen als u en ik. 
  

                                                             
686 Geciteerd in L. Binet, Hhhh. Himmlers hersens heten Heydrich, Amsterdam: Meulenhoff, 
2011, 10e dr., p. 197. 
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Tilburg, november 2011

Beste collega,

Graag wil ik je vragen deel te nemen aan dit onderzoek naar de rol van de justitiepastor bij het bewaken van de humane 
bejegening van gedetineerden door personeel in een justitiele inrichting. De vragenlijst komt voort uit een onderzoek 
naar humaniteit in detentie en de positie van de justitiepastor in de inrichting op dit punt. 

Zoals bekend kun je in je hoedanigheid als geestelijk verzorger en staffunctionaris gevraagd en ongevraagd advies 
geven over kwesties aangaande de humaniteit in detentie. Maar de concrete werksetting in een justitiële inrichting, waar 
veiligheid en beheersing belangrijk zijn, en de vaagheid van het begrip humaniteit maken het bewaken van humaniteit in 
een detentiesituatie niet gemakkelijk of vanzelfsprekend. 
Om het gesprek op dit terrein goed te kunnen voeren, is een inventarisatie gericht op de opvattingen en ervaringen van 
justitiepastores als het gaat om humaniteit in detentie van belang. Uiteindelijk doel van het onderzoek is namelijk om een
bijdrage te leveren aan de kwaliteit van detentie in het algemeen, en van de zorg en de positie van de justitiepastor in 
zake humaniteit in detentie in het bijzonder.

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat humaniteit in detentie zich verzet tegen onmenselijke of vernederende 
bestraffing of behandeling. Feit is dat het begrip humaniteit niet volledig is te definiëren, omdat het op vele situaties en 
aspecten betrekking kan hebben. Er wordt daarom in het onderzoek geen vastomlijnde definitie van humaniteit gegeven. 
Het gaat bij de beantwoording van de vragen juist erom hoe jij humaniteit in detentie invult. Bij het invullen van de 
vragenlijst zijn er daarom ook geen goede of foute antwoorden. Het gaat om jouw opvattingen en belevingen.

Het onderzoek is deel van een speciale onderzoeksopdracht zoals die door de hoofdaalmoezenier aan mij is verstrekt. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder supervisie van prof dr Theo de Wit (Faculteit Katholieke Theologie) en prof dr 
Anton van Kalmthout (Faculteit Rechten) van de Universiteit van Tilburg. Het vindt plaats onder alle r.-k. collega’s in 2011
werkzaam bij de DGV met een formele benoeming als justitiepastor in een justitiële inrichting.
De uitkomsten en resultaten van het onderzoek zullen t.z.t. in het r.-k. korps worden verspreid en ook elders 
gepubliceerd en ter beschikking gesteld worden. Ze zullen van waarde zijn om de bijdrage van het r.-k. korps aan de 
humaniteit in detentie in de praktijk te versterken en te helpen optimaliseren voor de toekomst. Ook kunnen de resultaten 
bijdragen aan een verdere verheldering van je eigen positie als justitiepastor met betrekking tot humaniteit in detentie. 

In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod: 1- enkele achtergrondgegevens, 2- hoe je omgaat met 
humaniteitskwesties, 3- de feitelijke situatie in je inrichting en 4- suggesties en wensen, die je eventueel hebt als het 
gaat over de humaniteitstaak.
Het invullen van deze lijst duurt ongeveer 40 minuten. Uiteraard zullen je antwoorden anoniem en vertrouwelijk 
behandeld en verwerkt worden.

Bij voorbaat hartelijk dank voor je medewerking,
mede namens  prof dr Theo de Wit en prof dr Anton van Kamthout,

Ryan van Eijk
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I.  ACHTERGRONDGEGEVENS

Toelichting

De eerste reeks vragen betreft enkele feitelijke achtergrondgegevens. 
Beantwoord de vraag door het vakje achter het juiste antwoord aan te kruisen. Dus als volgt:

0. Dit is een voorbeeld Juiste vak s.v.p. aankruisen
Ja x
Nee

Als er meerdere antwoorden mogelijk zijn, is dat nadrukkelijk in de vraag aangegeven.

---------------

1. Ik ben  .......  jaar werkzaam als justitiepastor.

2. Ik werk bij het justitiepastoraat Juiste vak s.v.p. aankruisen
a. Voltijds
b. deeltijds namelijk: minder dan 18 uur

18 uur of meer

3. Ik werk in een (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Juiste vak s.v.p. aankruisen
a. huis van bewaring
b. gevangenis (gesloten)
c. gevangenis (zeer) beperkt beveiligd
d. penitentiair psychiatrisch centrum (PPC)
e. forensisch psychiatrisch centrum (FPC)/TBS-kliniek
f. TBS-longstay
g. justitiële jeugdinrichting (JJI)
h. detentie- / uitzetcentrum
i. grenshospitium

4. Ik werk op afdelingen met een (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Juiste vak s.v.p. aankruisen
a. regulier regiem
b. bijzonder veiligheidsregiem namelijk: beperkt groepsgeschikten (BGG)
c. landelijke afzondering (LA)
d. terroristenafdeling (TA) / EBI
e. anders namelijk:
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5. Ik werk met (meerdere antwoorden zijn mogelijk) Juiste vak s.v.p. aankruisen
a. Mannen (o.g.v. strafrecht)
b. Vrouwen (o.g.v. strafrecht)
c. Jeugdigen (o.g.v. strafrecht)
d. vreemdelingen (o.g.v. vreemdelingenwetgeving)

6. Ik werk in Juiste vak s.v.p. aankruisen
één inrichting
twee inrichtingen
meer dan twee inrichtingen

7. Ik ben Juiste vak s.v.p. aankruisen
man
vrouw

8. Ik ben Juiste vak s.v.p. aankruisen
25-29 jaar
30-34 jaar
35-39 jaar
40-44 jaar
45-49 jaar
50-54 jaar
55-59 jaar
60-64 jaar
65+ jaar
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II. HUMANITEIT EN HET OMGAAN ERMEE

Toelichting

De tweede reeks vragen gaat over humaniteit en menselijke waardigheid, en hoe jij als pastor in de inrichting 
omgaat met kwesties dienaangaande. Hoe ervaar je dat en hoe komt het in je werk als justitiepastor aan de orde 
in de relatie tussen jou en anderen?

Als je in meerdere DJI-inrichtingen werkt, beantwoord dan de vragenlijst vanuit je ervaringen in de inrichting 
waar je de grootste aanstelling hebt. Heb je in de inrichtingen een aanstelling van gelijke omvang, vul dan de 
vragen in vanuit de inrichting waar je het langst werkzaam bent.

Houd bij de beantwoording van de open vragen a.u.b.rekening met de leesbaarheid van het antwoord.

------------

Helemaal 
mee eens

Mee eens Niet eens
/ niet 
oneens

Mee 
oneens

Helemaal 
mee 
oneens

9. Het bewaken van humaniteit in detentie 
beschouw ik als deel van mijn taak.

10. Inzet voor humaniteit heeft voor mij te 
maken met mijn geloofwaardigheid als 
pastor..

11. Ik voel mij in professioneel opzicht 
voldoende bekwaam als het gaat over 
humaniteitskwesties in mijn inrichting.

12. Mijn ambtenaarschap belemmert mij in 
mijn humaniteitstaak.

13. Ik voel mij eerder gehouden aan mijn 
pastorale plichten dan aan mijn 
ambtenaarlijke plichten.

14. Humaniteitskwesties in de inrichting 
leiden bij mij tot gewetensconflicten.

15. Bij humaniteitskwesties in de inrichting 
ervaar ik een conflict tussen:
a. mijn rol als ambtenaar en als pastor.
b. mijn loyaliteit aan de 

inrichtingsorganisatie  en mijn 
loyaliteit aan de gedetineerde(n).

c. de wet en (christelijke) ethiek.
d. mijn ambtsgeheim en mijn zorgplicht.
e. het landelijke detentiebeleid en de 

zorg voor gedetineerden.
f. het inrichtingsbeleid en de zorg voor 

gedetineerden.
16. In mijn werk in de inrichting ben ik alert 

op situaties waarin de menswaardigheid 
van gedetineerden in het geding is.

17. Een inbreuk op humaniteit aan de orde 
stellen in de inrichting ervaar ik als 
lastig.
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18. Een inbreuk op humaniteit aan de orde stellen in de inrichting ervaar ik (niet) als lastig, omdat

19. Voor mij is er sprake van menselijke waardigheid als
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20. Voor mij is sprake van humane detentie als

21. Menselijke waardigheid staat foltering, onmenselijke behandeling / bestraffing of vernederende 
behandeling / bestraffing niet toe. 

Hiervan uitgaande ben ik de afgelopen 12 maanden ............... keer geconfronteerd met situaties die ik 
beschouw als een inbreuk op de menselijke waardigheid van gedetineerden.
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22. Kun je uit eigen ervaring een of meerdere situaties beschrijven, die je als justitiepastor de laatste 12 
maanden in de inrichting hebt meegemaakt en waarbij volgens jou sprake was van een inbreuk op 
humaniteit of de menselijke waardigheid?
(Indien je hieronder te weinig ruimte hebt, voeg dan eventueel losse vellen toe )
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23. Geef bij ieder in vraag 22 gegeven voorbeeld zo concreet mogelijk aan wat je al of niet gedaan hebt met die 
ervaring, en waarom.
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24. In de inrichting wordt bij humaniteitskwesties een beroep op 
mij gedaan door

Altijd Vaak Soms Nooit

a. gedetineerden
b. collega GV-er(s) in de inrichting
c. piw-ers / groepsleiding
d. Afdelingshoofd / teamleider
e. psycholoog / medische dienst
f. inrichtingsdirectie
g. commissie van toezicht
h. (adjunct) hoofdaalmoezenier
i. de directeur DGV
j. familie van de gedetineerde
k. collega GV-ers buiten de inrichting
l. mijn zendende instantie
m. de pers
n. ander(en), namelijk:

25. Als iemand een beroep op mij doet in de inrichting bij 
humaniteitskwesties wordt van mij verwacht dat ik

Altijd Vaak Soms Nooit

a. een luisterend oor bied
b. adviseer over mogelijke verdere stappen
c. morele ondersteuning bied bij verdere stappen
d. praktische ondersteuning bied bij verdere stappen
e. voor de ander(en) verdere stappen zet
f. met de ander(en) verdere stappen zet
g. Anders, namelijk:

26. Bij het in mijn inrichting ter sprake brengen van 
humaniteitskwesties ervaar ik steun van

Altijd Vaak Soms Nooit

a. gedetineerden
b. collega GV-er(s) in de inrichting
c. piw-ers / groepsleiding
d. Afdelingshoofd / teamleider
e. psycholoog / medische dienst
f. inrichtingsdirectie
g. commissie van toezicht
h. (adjunct) hoofdaalmoezenier
i. de directeur DGV
j. familie van de gedetineerde
k. collega GV-ers buiten de inrichting
l. mijn zendende instantie
m. de pers
n. ander(en), namelijk:
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27. Of ik een humaniteitskwestie aankaart, is afhankelijk van Altijd Vaak Soms Nooit
a. de ernst van de kwestie
b. de frequentie van de kwestie
c. mijn relatie met de inbreukpleger
d. mijn relatie met het slachtoffer
e. de verwijtbaarheid van de kwestie aan de inbreukpleger
f. de verwijtbaarheid van de kwestie aan het slachtoffer 
g. mogelijke gevolgen voor mijn positie
h. mogelijke gevolgen voor de inbreukpleger
i. mogelijke gevolgen voor het slachtoffer
j. mogelijke gevolgen voor de werksfeer
k. mogelijke gevolgen voor de veiligheid
l. de betrouwbaarheid van de feiten
m. de aantoonbaarheid van de feiten
n. mijn zwijgplicht
o. de verwachting dat de situatie verandert
p. de waarborg anoniem te kunnen melden
q. de steun van mijn leidinggevende
r. anders, namelijk:

28. Als ik een humaniteitskwestie aan de orde stel, doe ik dat bij Altijd Vaak Soms Nooit
a. de gedetineerde(n) direct betrokken bij de kwestie
b. het personeel direct betrokken bij de kwestie
c. mijn collega gv-er(s) in de inrichting
d. verantwoordelijk afdelingshoofd/teamleider
e. psycholoog / medische dienst
f. de directie / portefeuillehouder GV
g. de commissie van toezicht
h. (adjunct)hoofdaalmoezenier
i. de directeur DGV
j. familie van de gedetineerde
k. collega GV-er(s) buiten de inrichting
l. mijn zendende instantie
m. de pers
n. ander(en), namelijk

29. Als ik een humaniteitskwestie aan de orde stel, doe ik dat Altijd Vaak Soms Nooit
a. mondeling en informeel
b. mondeling en formeel
c. schriftelijk en anoniem
d. schriftelijk en formeel 
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III. FEITELIJKE INRICHTINGSSITUATIE

Toelichting

Deze reeks vragen en stellingen gaat over de feitelijke bejegening van gedetineerden en de sfeer in je inrichting,
zoals jij die waarneemt en zoals die naar jouw beleving in het algemeen het best is te omschrijven.

Helemaal 
mee eens

Mee eens Niet eens
/ niet 
oneens

Mee 
oneens

Helemaal 
mee 
oneens

30. Gedetineerden worden door het 
personeel serieus genomen.

31. Er wordt in de inrichting te streng 
gestraft.

32. In de inrichting worden gedetineerden 
vaak in een straf- of isolatiecel 
geplaatst.

33. Een klacht van een gedetineerde wordt 
door het personeel serieus genomen.

34. De privacy van de gedetineerden wordt 
door het personeel zo veel mogelijk 
gerespecteerd.

35. Op verzoeken van de gedetineerden 
wordt door het personeel welwillend 
gereageerd.

36. Onder het personeel wordt open 
gecommuniceerd over elkaars
bejegening van gedetineerden.

37. In de inrichting spreekt het personeel 
elkaar gemakkelijk aan op elkaars 
gedrag.

38. Het personeel is echt geïnteresseerd in 
hoe het met de gedetineerden gaat.

39. Het personeel zoekt een evenwicht 
tussen de regels en de menselijke maat.

40. In de inrichting heerst een ontspannen 
sfeer.

41. De bedrijfsvoering van de inrichting 
krijgt voorrang boven het welzijn van de 
gedetineerden.

42. Veiligheid heeft in de inrichting prioriteit 
boven het welzijn van de gedetineerden.

43. Het personeel houdt gedetineerden 
vaak aan het lijntje.

44. Het personeel gaat op een normale 
manier met de gedetineerden om.

45. Gedetineerden voelen zich veilig in deze 
inrichting.

46. In de inrichting is voldoende aandacht 
voor de individuele gedetineerde.

47. Het personeel corrigeert gedetineerden 
bij onmenselijk / vernederend gedrag 
jegens hun medegedetineerden.

48. Het personeel gedraagt zich integer 
jegens de gedetineerden.
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Helemaal 
mee eens

Mee eens Niet eens
/ niet 
oneens

Mee 
oneens

Helemaal 
mee 
oneens

49. Gedetineerden klagen bij mij veel over 
de bejegening door het personeel.

50. In de inrichting is sprake van een 
humaan detentieklimaat.

51. Respectvolle bejegening van de 
gedetineerden is de norm in mijn 
inrichting.

52. De inrichting vervult haar zorgplicht 
richting de gedetineerden in voldoende 
mate.

53. Humaniteitskwesties liggen gevoelig in 
deze inrichting.

54. Als er sprake is van onmenselijk / 
vernederend gedrag van de kant van de 
inrichting ligt de oorzaak vaak in
a. de bejegening door personeel
b. de integriteit van personeel
c. een lakse houding van personeel
d. de toepassing van sancties in de 

inrichting
e. de strakke toepassing van regels / 

procedures
f. beperkte contactmogelijkheden met 

buiten
g. het onthouden van een aan de 

gedetineerde toekomend recht
h. de kwaliteit van 

detentieomstandigheden
i. de kwaliteit van detentiefaciliteiten
j. de kwaliteit van medische / 

psychologische zorg
k. dagprogramma/dagactiviteiten
l. het perspectief na detentie
m anders, namelijk
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IV. SUGGESTIES / WENSEN

Toelichting

Als je suggesties en/of wensen hebt, die de humaniteitstaak van jou of je collega’s zou kunnen versterken, kun 
je die hier kenbaar maken.

55. Welke mogelijkheden zie jij ter verdere versterking van de humaniteitstaak van de justitiepastor? 

56. Waaraan heb jij persoonlijk concreet behoefte als het gaat om de versterking van je humaniteitstaak?
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57. Ben je bereid deel te nemen aan een vervolggesprek in het kader van dit onderzoek?
Ja     (vul dan hier a.u.b. je naam en adres in)

Nee

58. Heb je nog andere op- en/of aanmerkingen die je onvoldoende in je antwoorden tot uitdrukking hebt 
kunnen brengen?
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Controleer nog even of je alle vragen hebt beantwoord.

Hartelijk dank je medewerking!

Dit antwoordformulier graag in de bijgevoegde enveloppe retour sturen aan:

Centrum voor Justitiepastoraat / FKT
T.a.v. Ryan van Eijk (S 7.23)

Antwoordnummer 60742
5000 WB Tilburg
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Dit antwoordformulier graag in de bijgevoegde enveloppe retour sturen aan:

Centrum voor Justitiepastoraat / FKT
T.a.v. Ryan van Eijk (S 7.23)

Antwoordnummer 60742
5000 WB Tilburg
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Tabel A. 
 
Aankaarten 
humaniteit 
(vraag 18) 
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Totaal 9x 5x 15x 10x 3x 9x 6x 
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Tabel B. 
 
Menselijke 
waardigheid 
(Vraag 19) 
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1035         
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1038         
1040         
1043         
1044         
1050         
1051         
1053         
Totaal 20x 21x 11x 11x 9x 10x 8x 9x 
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Tabel C. 
 
Sprake van 
humane detentie 
(vraag 20) 
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1053          
Totaal 9x 11x 11x 7x 14x 6x 5x 8x 4x 
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Tabel E. 
 
Wie aangesproken 
bij inbreuk 
(vraag 23) 
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306    MD / Pso MDO   
308    MD / Pso    
309    MD MDO   
1001        
1002        
1003    BSD    
1006        
1008        
1009    Pso    
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1014        
1016        
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1022    BSD    
1024    BC    
1027     GB   
1031        
1032     OO   
1034        
1035        
1037        
1038        
1040    MD    
1043        
1044    MD    
1045        
1050        
1051    BC    
1053        
Totaal  19x 9x 10x 4x 6x 5x 
MD = Medische dienst / arts;  Pso = psycholoog; BSD = Bureau Selectie & 
Detentie/ Bevolkingsadministratie;  BC =  Behandelcoordinator; MDO = 
Multidisciplinair overleg;  GB = Gedetineerdenberaad en OO = 
Ochtendoverleg 
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Tabel F. 
 
Suggesties / 
Wensen 
(vraag 55 t/m 57) 
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Totaal 12x 6x 7x 9x 7x 
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Summary 
 
 
Chapter 1 describes the background and structure of this research project. 
 In the daily reality of detention the concepts of security and humanity play 
a central role. But in this context both concepts can easily become opponents 
of each other. These last decades the climate of criminal punishment and de-
tention in the Netherlands has shown an increasing emphasis on security, pun-
ishment and sympathy for victims of crime. One can say that there is a tension 
between this climate and the task of the prison chaplain which is among others 
to improve humanity in detention. The current climate justifies (renewed) 
reflection on the question what the task of a prison chaplain is as to matters of 
human dignity and humanity in detention. This question becomes even more 
relevant because of the position of a Dutch prison chaplain. For a Dutch pris-
on chaplain is at the same time an employee of the government and of his 
church, which makes that the chaplain has to serve two lords in a situation 
which is already difficult considering the position and interests of staff and 
inmates in a prison. Moreover, in the last years the chaplain’s position has 
increasingly evolved into the direction of being a civil servant. 
 
This project – commissioned by the Roman Catholic head chaplain – confines 
only the Roman Catholic prison chaplaincy in the Netherlands and looks for 
answers, conclusions and recommendations concerning the future policy and 
practice of this particular prison chaplaincy as to human dignity and humanity 
in detention. The main question of research is: 
What is the task of the prison chaplain as to human dignity and humanity in detention 
according to the roman catholic church on the one side and the Dutch government on the 
other side, and how to improve this task? 
To answer this overall-question it has been divided in several sub-questions: 

1- What is the current detention reality in the Netherlands? (chapter 2) 
2- What is the official mission of the prison chaplain given by the roman 

catholic  church and the Dutch government as to human dignity and 
humanity in detention? (chapter 2) 

3- What do human dignity and humanity mean with regard to the philo-
sophical-theological (chapter 3) and the juridical (chapter 4) perspec-
tive?  

4- How does the official mission relate to the meaning of human dignity 
and humanity in the context of detention? (chapter 5) 

5- What are the experiences of the prison chaplains about human dignity 
in daily practice? (chapter 6) 

6- What are the possibilities to improve the prison chaplain’s task by us-
ing the results of the previous chapters? (chapter 7) 
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The biggest part of this research project is based on the study of literature and 
documents. The empirical part is based on a questionnaire and focus groups 
which both were done to get a better view on the daily practice and problems 
of the prison chaplains regarding human dignity in detention. These results are 
the basis for the conclusions and recommendations. For the final goal of the 
project is to improve the mission of the roman catholic prison chaplaincy and 
the knowledge about human dignity and humanity in detention for the pur-
pose of the optimization and improvement of a humane detention climate.  
 
Chapter 2 describes the current climate in the Netherlands as to crime and 
detention. This climate has changed. The Dutch society claims a maximum of 
security and at the same time a maximum of freedom. This is a paradoxical 
claim which puts a lot of pressure on the juridical system. At the same time we 
see in a time of economic recession the emphasis on financial cuts and more 
efficiency. This leads to an instrumental approach of the criminal law, bureau-
cratization, risk management, less tolerance, populism, internationalization, 
more sympathy for victims of crime and less attention for the position and 
interests of the offender. The focus of the state has changed from the ‘distribu-
tion of goods’ to ‘distribution of bads’. In concreto this results into deterioration of 
the punishment and detention climate. In spite of several projects to improve 
the atmosphere in Dutch detention institutions, this climate has its influence. 
The insights of the sociologist Goffman as published in Asylums are still valid: 
prison is still a total institution even when human rights offer a limited juridi-
cal protection against the acts of the government. For human rights are not 
absolute and the thought that everything can be guaranteed by laws, protocols 
and procedures is an illusion. 
 Pastoral care for inmates is in the Netherlands guaranteed by law and is 
based on the right of freedom of religion. The separation of State and Church 
as it is understood in the Netherlands means that the State can support church 
activities as long as all religious denominations are treated equal in equal cir-
cumstances, and as long as the State does not interfere with the internal church 
affairs and vice versa. In reality this means that the Dutch government facili-
tates the pastoral care for inmates but the church is responsible for the care 
itself. It means that both - the government and the church - have a duty as to 
prison chaplaincy: the state has to make it possible and the church has to do it. 
In a dual management model in which State and Church are represented as 
equal partners, the policy has been developed.  
 Looking for the official mission as given by the Roman Catholic Church 
the Catechism of the Catholic Church, Compendium of the Social Doctrine 
of the Church, the profile of competence of the prison chaplain and ecclesio-
logical literature have been analyzed. This analysis shows that human dignity is 
a central starting point and a fundamental issue in catholic theology and its 
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social doctrine. Human dignity is founded in the belief that man is created in 
God’s image, so every human being must be respected. This respect is shown 
by respecting the rights of man as creature of God, and by pursuing the com-
mon good. Looking at the juridical level one can see that the relation between 
church and chaplain above all is built on trust; in situations of conflict one tries 
to avoid lawsuits.   
 Dutch governance is built on the ideas of the democratic state and the rule 
of law. The government has to provide in good governance for which the 
government needs democratic legitimation, legality, effectiveness, and efficien-
cy. These qualifications also apply to the state’s civil servants. These qualifica-
tions limit the civil servant in his external communication for he has to be 
trustworthy and to respect confidentiality. He has to be aware that the minister 
as his superior, has the political responsibility for his acting as civil servant. But 
the required limitations of the civil servant should be as few as possible. State 
and civil servant are bound by the rule of law, which makes that international 
treaties on human rights, which are signed and ratified by the Netherlands, 
have to be respected. This means that human dignity has to be respected. As to 
the juridical relation between the civil servant (prison chaplain) and state one 
can see a comprehensive amount of juridical regulations and procedures. 
 
Chapters 3 and 4 present a theoretical framework of the concept of human 
dignity and its understanding in the philosophical-theological and juridical 
context. This framework helps to discover possibilities and difficulties for pro-
tecting the human dignity as a prison chaplain. 
 Chapter 3 starts with presenting perspectives on human dignity by several 
modern philosophers. Because of the multiple use some say that human digni-
ty has lost its meaning and importance. The German philosopher Wildfeuer 
sees dignity as a value which is a reason for respect and esteem. In history one 
can see three motivations for inherent dignity: 1- theocentric, 2- logo centric 
and 3- anthropocentric. Wildfeuer sees as the most important basis for human 
dignity that man is a moral agent, while the German philosopher Tiedemann 
chooses for the free will. Margalit has another starting point: humiliation. For 
Margalit thinks it is more important to fight humiliation than to improve re-
spect. He regards humiliation as the exclusion of the ‘family of man’. Humilia-
tion is in his view a negation of being part of humanity. The Belgian philoso-
pher De Dijn concludes that it is possible to disagree about the basis of the 
concept on human dignity, but that this does not affect the claim to respect 
every human being. So there seems to be ‘something more’. Looking for this 
‘something more’ he finds this in Judaism and Christianity in which human 
dignity is a symbolic concept: to be part of one family. De Dijn suggests not to 
look for a philosophical starting point but to start from the ethical practice. 
And then almost everybody agrees that respecting man means respecting his 
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autonomy and sparing his sensibility. De Dijn sees as the acme of respect the 
care for the defenseless which refers to a deeper dimension: the revelation of 
the ‘transcendence of the other’ in the confrontation with each human body. 
This part concludes with a summary on what it means to respect human digni-
ty: 
1- recognizing and acknowledging every human being as member of the fami-
ly of man; 
2- respecting the 'Selbstzweckhaftigkeit’ of everyone; 
3- respecting everyone’s physical integrity;  
4- respecting everyone’s mental integrity; 
5- respecting everyone’s free will and 
6- respecting everyone’s autonomy. 
 
Human dignity is a value which describes a reality and at the same time the 
desirability of a reality, so human dignity is a descriptive as well as a normative 
concept. This makes human dignity a continuing interpersonal and in-
trapersonal ‘process of respecting’ in a context which influences that process.  
The respect is shown in and by behaviour. Humane detention then means the 
recognition of the inmate’s human dignity by trying to avoid unjustified viola-
tions of the inmate’s dignity and to minimalize justified violations. 
  The second part of chapter 3 focuses on the view of the R.C. Church on 
human dignity. This view can be found in the Encyclical Pacem in Terris and 
the Pastoral Constitution Gaudium et Spes and is further explained in the Cate-
chism of the Catholic Church and the Compendium of the Social Doctrine, 
which documents are all analyzed. In the Catholic tradition human dignity is 
based on God’s creation and man as created in God’s image. This makes man 
special. Man is always a creature which has to relate to the other (God and 
fellow man), so personal and common good are also related. Human rights are 
understood as an answer to the claim of respecting human dignity, and are 
seen as central part of the Church’s mission and its doctrine. 
 
Chapter 4 looks at juridical documents to see how human dignity is under-
stood in law. For this goal, the Universal Declaration of the United Nations, 
the European Convention on Human Rights (ECHR) especially its arrests 
based on Article 3, the European Convention for the Protection of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (ECPT), the European 
Prison Rules (EPR) and the Dutch Report Goed bejegenen, are analyzed.      
 Though the Universal Declaration is not binding law it is important as 
normative document. Human dignity as such is not a right but is the basis on 
which human rights rest. 
 The ECHR is enormously important because of its binding art. 3 which 
states: “No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading 
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treatment or punishment.” The article does not allow any exception and is a 
protection of human dignity without explicitly saying so. Jurisprudence on art. 
3 shows that one can speak of inhuman or degrading behavior when the re-
gime or circumstances of detention “cause suffering exceeding the unavoidable level 
inherent in detention.”  
 The ECPT and its Committee (CPT) complete the ECHR for it tries to 
work preventively by fact-finding in the member states and monitoring deten-
tion locations after which it publishes its results and comments. The CPT has 
developed very detailed detention standards. The standards and the CPT’s 
reports have an increasing influence on the decisions of the European Court 
on Human Rights.  
 The European Prison Rules are not binding rules but function as important 
suggestions for government concerning their law on detention situations and 
rights of detainees. The Dutch report Goed bejegenen is a recent (not binding) 
document which translates the former universal, ethical principles on how to 
treat respectfully inmates to the Dutch situation.   
 
Chapter 5 is a key chapter: it evaluates the results from the former chapters 
and tries to identify the points of friction for the prison chaplain as to human 
dignity and tries to find possibilities to overcome these frictions. One can con-
clude that there are two major points of friction: 

1- The double binding of the prison chaplain and 
2- the complexity of the concept of human dignity.  

The first is expressed by being prison chaplain and at the same time being civil 
servant, which means a double loyalty with separated and conflicting duties for 
the ‘jurisdiction’ of State and Church are different: 

- state versus creation  
- citizen versus human being 
- law versus ethics 

This point of friction cannot be solved. This is also true for the second point 
of friction which consists of several problems  

- the basis of the concept of human dignity 
- the range of validity of the concept 
- practical problems and 
- its relationship to other values. 

This means that there is a continuing reason to discuss the meaning, range and 
impact of the concept of human dignity while there will be a continuing disa-
greement about the concept. This makes the discussion about human dignity a 
never ending must for everybody, regardless the profession or situation. 
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One can say that the prison chaplain works in two worlds - state and church - 
with different orientations which can be characterized with the following 
contrary aspects: 
a- political - religious; 
b- law - ethics; 
c- citizen - human being; 
d- state - creation; 
e- abstention - witnessing; 
f- following – leading. 
These aspects create for the prison chaplain an unavoidable and unsolvable 
tension. It makes no sense to try to avoid this tension; recognition of it is a 
smarter way to deal with it. One can even say that this tension and these 
points of friction are useful and fruitful for the democratic discourse on human 
dignity and for the separation between State and Church. The tension and 
points of friction are illustrated by two examples: the detention of rejected 
asylum seekers and the official specification of the services a prison chaplain 
and his colleagues of other denominations have to deliver. 
  
There are two concepts which can contribute to overcome the differences for 
they are shared by State and Church: care and integrity. So these two concepts 
are further analyzed.   
 The concept of care is analyzed by making use of the insights of the femi-
nist political scientist Joan Tronto and the philosopher Vorstenbosch. The 
ethicist Van Heijst offers the basis for the presentation of an ethics of care, 
which can also be found in the work of the criminologist Liebling. The in-
sights of these scientists from different disciplines are important for the respon-
sibility of taking care of inmates, for they show that care is never neutral but 
value based and value expressing. 
 Prison pastoral care means that the prison chaplain is caring about and tak-
ing care of inmates, which theologically means worshipping God by respecting 
and protecting the human dignity of the inmates. The detention context, es-
pecially the role and responsibility of the state as to detention, makes it a polit-
ical and prophetic situation for the prison chaplain. And so prison pastoral care 
is political and prophetic pastoral care. 
 The second concept to overcome the differences is the concept of integri-
ty. This concept is presented by the ideas of the philosopher Karssing who did 
research on the integrity of the professional who is also civil servant. He pleads 
for the responsible professional who constantly communicates about his pro-
fessional actions and choices. These actions and choices should be understand-
able and legitimate, even to those who disagree about the actions and choices.   
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Chapter 6 presents the results of the empirical part of this research project 
which consisted of a questionnaire and focus groups. The goal of this part of 
the research was to get a clearer view on the daily practice of the prison chap-
lains as to human dignity in detention situations.  
 Prison chaplains are convinced that questions about human dignity and 
humanity are an essential part of their work. At the same time they think of it 
as difficult to talk about. It causes tension and stress for 
- prison staff and prison organization are not welcoming criticism; 
- there is a different point of view on things; 
- the reliability of information is not always clear;  
- there is a lack of time to investigate complaints and 
- the personality of the chaplain is more focused on harmony. 
Though one cannot say that there are structural or serious violations, most 
violations are caused by unprofessional behaviour of the staff and rigidity in 
maintaining the prison rules. 
 Prison chaplains are in an isolated position in general and especially in case 
of violations of the human dignity for it shows to be a sensitive topic. Moreo-
ver, they are not part of the decision making structure in the prison organiza-
tion which causes also feelings of impotence and frustration. All together it 
gives them a feeling of  a position of a lone ranger who is very vulnerable. 
This feeling has increased for they have the feeling not to be supported by 
their own management. 
 
Finally, chapter 7 gives the conclusions and recommendations. The chapter is 
followed by the bibliography and an appendix with the questionnaire and 
several tables with results from the questionnaire.   
 
 
 



 



367 

 

Curriculum vitae 
 
Na het behalen van het gymnasiumdiploma studeerde Ryan van Eijk (1961, 
Kerkrade) theologie aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heer-
len, met extra aandacht voor missiologie en onderzoek. Vervolgens vertrok hij 
naar Ghana waar hij een haalbaarheidsonderzoek verrichtte met het oog op 
een te realiseren Justice & Peace project en Ghanese en West-Afrikaanse ge-
schiedenis studeerde aan Cape Coast University. Terug in Nederland werkte 
hij voor de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën onder andere in het Afrikacen-
trum te Cadier en Keer. In die periode studeerde hij ook Rechten aan de 
Universiteit Maastricht, met speciale nadruk op mensenrechten en internatio-
naal recht. Vanaf 1998 werkt hij als justitiepastor, eerst voltijds en sinds 2008 
in combinatie met een onderzoeksopdracht. Sinds kort is hij tevens secretaris 
van het Centrum voor Justitiepastoraat in Tilburg, een gezamenlijk initiatief 
van de Law School en de School of Catholic Theology van Tilburg University 
en de Protestantste Theologische Universiteit. Naast deze werkzaamheden 
vervulde hij altijd diverse bestuurs- en adviesfuncties in verschillende maat-
schappelijke organisaties. 

 
 
 




