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Voorwoord

De voorgeschiedenis van deze studie begint met een initiatief van voormalig hoofdaalmoezenier bij justitie Gerard de Wit een beleidsonderzoek te laten verrichten
naar de professionele kenmerken van de rooms-katholieke geestelijke verzorging.
Dit initiatief is later door zijn opvolger John Hendrickx uitgewerkt. Het onderzoek
is door mij verricht en in 2000 afgerond met het beleidsrapport ‘Kwaliteit van het
Justitiepastoraat’. In aansluiting daarop ben ik met deze dissertatie begonnen en is
het onderzoek daarna tevens uitgebreid naar de protestantse geestelijke verzorging.
Daarbij wist ik me vanuit de Dienst Geestelijke Verzorging van de Dienst Justitiële
Inrichtingen en in het bijzonder door voormalig hoofdaalmoezenier Fred van Iersel
altijd gesteund, waarvoor mijn dank.
De wetenschappelijke begeleiding van het onderzoek was de eerste tijd in handen van
prof. dr. Hans van der Ven en is de laatste jaren door prof. dr. Hans Schilderman overgenomen. Beiden ben ik zeer erkentelijk voor hun immer inspirerende commentaar
en suggesties. Ik spreek in dit verband graag mijn grote waardering uit voor hun gedreven en kritische wetenschapsbeoefening en voor hun betrokkenheid bij de belangenbehartiging van de geestelijke verzorging als beroep.
Naast mijn begeleiders dank ik ook de Faculteit der Theologie van de Radboud
Universiteit voor de geboden faciliteiten en de collegiale ondersteuning en dank ik
het Sormani Fonds voor het mede mogelijk maken van deze publicatie. Verder ben ik
mijn familie, vrienden, collega’s en andere belangstellenden dankbaar voor de steun
die ze mij gaven. In het bijzonder noem ik mijn ouders die ik bewonder om de blijmoedige openheid waarmee ze in het leven staan en geïnteresseerd zijn in de mensen
om hen heen, eigenschappen die mij mede gevormd hebben. Ik dank ook Casper,
Suze, Floor en hun partners en Laurens, die altijd met enig ontzag maar ook met belangstelling mij en mijn onderzoekswerk gevolgd hebben en nooit geklaagd hebben
over de vrije tijd die het onderzoek kostte.
Mijn grootste dank gaat uit naar Mirjam, mijn echtgenote, die voor mij een niet aflatende steun is geweest en tot het einde toe mij steeds van harte heeft gestimuleerd
deze taak tot een goed einde te brengen.
Mijn kennismaking met de geestelijke verzorging bij justitie was in 1983 tijdens een
pastorale stage in de Bijlmerbajes. Een jaar later mocht ik daar als rk-geestelijk verzorger twee maanden invallen. Van begin af aan heb ik gezien dat het de geestelijk
verzorgers om mensen te doen is die achter de zware deur van de vrijheidsbeneming
naar licht verlangen en die via hen mogen ontdekken dat ze zelf ook dragers van licht
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zijn. Dat verlangen delen ze pijnlijk genoeg met hun slachtoffers, die het evenzeer toekomt dat er mensen zijn die hen in hun pijn en woede bijstaan en hen helpen weer
licht te zien. Aan beiden en hun relaties draag ik deze studie op.
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hoofdstuk 1

Inleiding
Deze studie gaat over geestelijke verzorging in de inrichtingen van justitie.1 Geestelijke
verzorging is een beroep dat zich richt op begeleiding, hulpverlening en advisering
bij zingeving en spiritualiteit, in het bijzonder inzake geloofs- en levensovertuiging.
Geestelijk verzorgers voeren gesprekken met mensen over hun existentiële, morele
en religieuze vragen, in het bijzonder waar thema’s van eindigheid in het geding zijn.
Mede in dat verband dragen ze ook zorg voor rituelen en zijn ze betrokken bij ethische advisering.2 Justitie vertegenwoordigt een van de werkvelden waarin geestelijk
verzorgers werkzaam zijn. Bijzonder aan het beroep van geestelijk verzorgers is dat
ze aangesteld zijn in overheidsdienst – zoals bij justitie – maar tegelijkertijd vaak ook
verbonden zijn met een (kerkelijk) achtergrondgenootschap. Zo is hun beroep niet alleen gericht op religieuze thema’s of kerkelijke achtergronden, maar ook op thema’s
van recht die spelen in de justitiële setting waarin ze werken. De verheldering van de
professionele kenmerken van geestelijke verzorging in het werkveld van justitie staat
in dit proefschrift centraal.3
In de eerste paragraaf ga ik in op de professionele problematiek van dit beroep (1.1)
Daarna beschrijf ik deze problematiek met behulp van enkele begrippen uit de systeemtheorie van de Duitse socioloog Niklas Luhmann (1.2). Op basis daarvan formuleer ik een vijftal onderzoeksvragen, waarvan ik de samenhang in een conceptueel
model toelicht (1.3). Vervolgens toon ik aan wat de theologische relevantie is van het
doel dat ik met dit onderzoek verbind (1.4). Dan licht ik het onderzoeksdesign toe met
de steekproeftrekking en methode van dataverzameling (1.5). Ik sluit het hoofdstuk
af met een beschrijving van enkele belangrijke locatiekenmerken van de populatie
(1.6) en de opzet van het boek (1.7).

1	In deze studie spreek ik kortweg van ‘inrichtingen van justitie’ als aanduiding voor de justitiële inrichtingen van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie en van ‘geestelijke verzorging bij justitie’ als aanduiding van de geestelijke verzorging van de Dienst Geestelijke
Verzorging van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
2	De beroepsvereniging VGVZ beschrijft het beroep als ‘de professionele en ambtshalve begeleiding
van en hulpverlening aan mensen bij zingeving aan hun bestaan, vanuit en op basis van geloofs- en
levensovertuiging en de professionele advisering inzake ethische en/of levensbeschouwelijke aspecten in zorgverlening en beleidsvorming.’ http://www.vgvz.nl/userfiles/files/beroepsstandaard.pdf p. 5.
3 Eerder heeft Schilderman (1998) de professionalisering van de pastorale arbeid onder rooms-
katholieke pastores onderzocht en heeft Smeets (2006) geestelijke verzorging in het werkveld van de
gezondheidszorg beschreven. Door Ajouaou (2010) is onderzoek gedaan naar de islamitische geestelijke verzorging bij justitie.
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1.1

Probleemstelling

Geestelijke verzorging gaat terug op de klassieke professie van de geestelijke, een oud
beroep dat verankerd is in de kerken, eeuwenoude instituties die nog altijd bepalend
zijn voor de specifieke eigenheid ervan.4 Als ieder ander beroep heeft ook de geestelijke verzorging te maken met de dynamiek van de moderne maatschappij. De moderne maatschappij kenmerkt zich door de enorme complexiteit van de sociale orde
waarbinnen mensen leven, werken en recreëren. Iedere burger leert van jongs af aan
dat hij in de maatschappij te maken heeft met maatschappelijke gegevenheden en
met keuzes.5 Tot de gegevenheden behoren bijvoorbeeld het geldwezen, het onderwijs, het rechtssysteem en de politiek evenals het familieleven, sport en recreatie. De
keuzes hebben betrekking op de individuele vrijheid van de mens en op de – altijd
beperkte – mogelijkheden die men heeft om te midden van wat gegeven is in de maatschappij zijn eigen weg te gaan.
Deze complexe realiteit van sociale orde, van maatschappelijke gegevenheden en
individuele vrijheid is met name bepalend voor het fenomeen ‘beroep’. Een beroep
is te beschouwen als een vorm van geïnstitutionaliseerde en gelegitimeerde arbeid
die door de professionals, de beoefenaren ervan, als het eigen beroepsdomein wordt
beschouwd.6 Beroepsbeoefenaars hebben te maken met de eisen die hun beroep
aan hen stelt, met het functioneren binnen de organisaties waarbinnen of waarvoor
zij werken en met de maatschappelijke waardering van hun beroep. Van beroeps
beoefenaars als artsen, psychotherapeuten of docenten wordt verwacht dat zij in
een hulpverlenende of onderrichtende relatie met patiënten, cliënten of studenten
bekwaam en betrokken hun beroep uitoefenen en dat ze dat doen in nauwe samenwerking met de organisaties waarbinnen en waarvoor zij werken. Tevens worden zij
geacht oog te hebben voor de wijze waarop er in de maatschappij over hun beroep
geoordeeld wordt. Professionals staan daarbij niet alleen voor de opgave om deze
zeer verschillende aspecten van hun beroep in hun beroepsuitoefening te integreren,
maar ook om binnen de beroepsgroep daartoe vaste handelingsstructuren te ontwikkelen en de doelen van het professionele handelen vast te stellen en om daarvoor
middels legitimatie maatschappelijke steun te krijgen.7
Geestelijke verzorging bij justitie is een exemplarisch voorbeeld van een beroep
waarin zich op een bijzondere wijze de problematiek van beroepen in de moderne
maatschappij weerspiegelt. Deze problematiek is cultureel en institutioneel van aard.
Cultureel van aard is ze omdat geestelijke verzorging bij justitie te maken heeft met
4	In de Dienst Geestelijke Verzorging van het ministerie van Veiligheid en Justitie zijn zeven religieuze
en niet-religieuze levensbeschouwingen vertegenwoordigd, te weten het boeddhisme, het hindoeïsme, het jodendom, het katholicisme, het protestantisme, de islam en het humanisme. In deze studie
heb ik mij beperkt tot de rooms-katholieke en de protestantse geestelijke verzorging.
5	Omwille van de leesbaarheid heb ik gekozen om in plaats van hij/zij alleen de hij-vorm te gebruiken.
6	Mok (1990, 194) verstaat onder beroep het ‘geïnstitutionaliseerde en gelegitimeerde kader rond een
bepaald deel van de maatschappelijke arbeidsdeling, dat een aantal mensen tegenover anderen beschouwt als het domein dat hen toebehoort’.
7 Van der Krogt (1981, 124).
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drie processen die de moderne maatschappij en ook religie en recht kenmerken, namelijk individualisering, rationalisering en secularisering. Institutioneel van aard
is ze omdat men binnen twee institutionele contexten werkt en vanwege de dubbele
loyaliteitsverhouding die dat wekt. Precies de combinatie van deze culturele en institutionele kanten maakt de professionele problematiek van de geestelijke verzorging
interessant. Ik ga nu eerst in op de genoemde maatschappelijke processen, daarna op
de institutionele contexten.
Het proces van individualisering komt onder meer tot uiting in het gegeven dat de
band die mensen met organisaties hebben minder sterk is dan voorheen, wat bijvoorbeeld tot uitdrukking komt in het betekenisverlies van het lidmaatschap van
verenigingen, vakbonden en ook kerken. Daarbij komt dat de vrijere opstelling van individuele personen tegenover organisaties gepaard gaat met een enorme verruiming
van het spectrum aan instanties en groeperingen waartoe zij zich kunnen wenden,
afhankelijk van de vraag of men zich aangetrokken of afgestoten voelt. Meer en meer
staat het individu met zijn eigen interesse en belangen voor de persoonlijke keuze
hoe zich in zijn dagelijkse privéleven en in zijn beroepsleven tot de maatschappij te
verhouden. Voor de kerken is een bijkomend probleem van deze trend van beweeglijkheid, van zelfbepaalde individualiteit, van oprechtheid en van het uitkomen voor de
eigen mening, dat behalve de leken ook de professionals zich minder aan de eigen
organisatie binden. Daarbij komt bovendien dat deze lossere band de status van de
interne vanzelfsprekendheden aantast. Binnen de geestelijke verzorging heeft de individualisering tot gevolg dat het beroep niet langer vanzelfsprekend van gedeelde
normatieve beginselen kan uitgaan, niet onder de pastoranten en ook niet onder de
geestelijk verzorgers, wat de vertegenwoordigende kant van het beroep ter discussie
stelt.
De rationalisering van de maatschappij houdt de eis in dat organisaties meer en
meer volgens het zakelijk onderscheid van doel en middel opereren. Naarmate deze
eis de communicatie binnen de verschillende deelsystemen van de maatschappij en
tussen deze systemen meer domineert, beïnvloedt ze in hogere mate deze communicatie. Het beoordeelt alle nadenken en spreken van mensen vanuit het perspectief
van de rationele besluitvorming en kan daarbij voorbijgaan aan de eigen waarde van
de beleving van het individueel en gezamenlijk uiting geven aan zin. Voor de geestelijke verzorging houdt dit in dat de rationalisering van de maatschappij direct raakt
aan de verantwoording van de hulp- en zorgverlening bij de levensbeschouwelijke
zingevingsv ragen. In toenemende mate dienen geestelijk verzorgers in staat te zijn
in hun contact met vertegenwoordigers van andere disciplines hun professionele
aanbod van geestelijke zorg met behulp van aan hun eigen vakjargon vreemde, vaak
technische begrippen te beschrijven, verklaren en verhelderen.
De secularisering heeft betrekking op het gegeven dat religie in de moderne maatschappij een deelsysteem is naast andere deelsystemen als de politiek, het rechts
systeem en de wetenschap. Het begrip secularisering betreft het onderscheid dat
binnen religie gemaakt wordt tussen religie en de andere deelsystemen. Het heeft betrekking op het gegeven dat religieuze communicaties door elk ander deelsysteem als
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religieuze communicatie wordt aangemerkt waartoe het zich vervolgens op grond van
de eigen programma’s verhoudt. De secularisering van de maatschappij relativeert
daarmee iedere uitspraak over God als een religieuze uitspraak waarvan de betekenis voor andere systemen betrekkelijk is. Het betekent voor de geestelijke verzorging
bij de inrichtingen van justitie dat deze inrichtingen zelf seculiere organisaties zijn
waarbinnen de vanzelfsprekendheid waarmee God in de inrichting en daarmee ook
in de geestelijke zorg ter sprake kan komen, niet langer de plausibiliteit bezit die het
vroeger bezat.
Het institutionele aspect van de problematiek van de geestelijke verzorging als beroep betreft het gegeven dat geestelijke verzorging plaatsheeft in de context van twee
heel verschillende organisaties. Deze organisaties zijn enerzijds de kerken die verantwoordelijk zijn voor de denominatieve zending van de geestelijke verzorging en anderzijds de Dienst Justitiële Inrichtingen van het ministerie van Veiligheid en Justitie
door wie geestelijk verzorgers in de justitiële inrichtingen worden aangesteld. Deze
tweeledige relatie van de geestelijke verzorging met de kerken en de overheid bindt
het beroep aan het politieke thema van de relatie tussen kerk en staat. Deze relatie
leidt tot een double bind bij de geestelijk verzorger. Het problematische karakter van
deze double bind wordt geïllustreerd door de volgende, kenmerkende uitspraak die
geestelijk verzorgers plachten te doen: “Wij werken wel bij justitie maar zijn niet van
justitie”. De spanning die in deze uitspraak doorklinkt betreft de reserves ten aanzien van de gerichtheid van de geestelijke verzorging op de justitiële organisatie en
daarmee ten aanzien van de verhouding tussen de geestelijke zorg die de geestelijke
verzorging biedt en de gedetineerdenzorg van de justitiële inrichting.8 Het gaat hier
om vragen die de kern van de professionele problematiek van de geestelijke verzorging betreffen, namelijk het realiseren van de kerkelijke opdracht van de geestelijke
verzorging in een justitiële context.
Tegen deze achtergrond wordt in de discussie onder geestelijk verzorgers over de plaats
en positie van geestelijke verzorging in de justitiële organisatie het begrip ‘vrijplaats’
wel gebruikt voor de geclaimde en gelegitimeerde onafhankelijkheid van de geestelijke verzorging tegenover de eisen en verwachtingen van de justitiële organisatie.
Vrijplaats staat dan in de eerste plaats voor het belang dat justitie de beschikbaarheid
en de vertrouwelijkheid van de geestelijke zorg aan gedetineerden respecteert en derhalve deze zorg niet belemmert of beperkt. En in de tweede plaats staat het voor de
erkenning van de inhoudelijke autonomie van de geestelijke verzorging en daarmee
voor de bijzondere positie van de geestelijke verzorging in de justitiële organisatie.
Ten aanzien van het begrip vrijplaats kunnen drie opmerkingen gemaakt worden die
de institutionele problematiek van de geestelijke verzorging als beroep nader verhelderen. Een eerste opmerking betreft het ontbreken van een verankering van het begrip
vrijplaats in het statuut van de beroepsgroep, waardoor het geen juridische en dus
geen validerende of normerende beleidsbetekenis heeft. Voor zover het bijvoorbeeld
in de beroepsstandaard van de VGVZ is opgenomen betreft het enkel bepalingen over
8
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de bereikbaarheid van pastoranten en niet de professionele eigenheid van de geestelijke verzorging in de gezondheidszorg.9 Voor de geestelijke verzorging bij justitie
bestaat geen eigen beroepsstandaard. In het zogeheten grondslagdocument van de
Dienst Geestelijke Verzorging bij de Dienst Justitiële Inrichtingen worden de uitgangspunten van de relatie tussen geestelijke verzorging, zendende instantie en overheid beschreven, maar daarin wordt het begrip vrijplaats niet expliciet genoemd.10
Een tweede opmerking betreft het feit dat het begrip vrijplaats de eigen positie van
de geestelijke verzorging bij justitie maar naar één kant beschrijft. Het geeft wel aan
dat de geestelijke verzorging op grond van de relatie met de kerken een eigen plek in
de organisatie heeft, maar het laat in het geheel niet zien welke betekenis geestelijke
verzorging voor de justitiële organisatie heeft. Het reikt bijvoorbeeld geen criteria
aan voor de samenwerking met de andere hulp- en zorgverlenende disciplines van
de justitiële inrichting, waardoor het ook geen afdoende antwoord kan geven op de
vraag waarom het een aparte positie in de organisatie inneemt.11 En de grond voor
een derde opmerking ligt hierin dat het probleem en doelstellend vermogen van het
begrip vrijplaats voor de vormgeving van de arbeid ontbreekt. Het begrip claimt wel
de inhoudelijke autonomie van de geestelijke verzorging, maar mist iedere verwijzing
naar een professionele agenda. Daarom is het niet sturend voor de doelen die de geestelijke verzorging nastreeft, noch voor het domein waarop het deze doelen realiseert
en noch voor de kwalificaties die daarvoor vereist zijn. Deze sturende capaciteit heeft
het niet, want de claims die met het gebruik van het begrip vrijplaats gedaan worden,
verdragen zich niet met het besturingsbeginsel.
1.2

Geestelijke verzorging als sociaal systeem

Voor de beschrijving van de geestelijke verzorging bij justitie maak ik zoals gezegd
gebruik van Luhmanns systeembegrip. Met deze specifieke invalshoek beoog ik inzicht te bieden in de complexe samenhang volgens welke beroepen met hun culturele
en institutionele omgeving interacteren en in het bijzonder in de zojuist geschetste
problematiek van de geestelijke verzorging bij justitie. In deze paragraaf ga ik in op
het systeembegrip van Luhmann en pas dit toe op geestelijke verzorging als beroep
in de culturele contexten van religie en recht en in de institutionele contexten van de
kerken en van justitie.
Geestelijke verzorging en zijn maatschappelijke contexten zijn in Luhmanns benadering sociale systemen ofwel communicatiesystemen. Sociale systemen bestaan
uit de uitspraken, teksten of gebaren waarmee mensen zich tot elkaar richten. In
Luhmanns benadering zijn sociale systemen operatief gesloten omdat ieder systeem
zijn communicaties op basis van zelfreferentie produceert en reproduceert. Dit be9 Verkregen op 20-09-2011 http://www.vgvz.nl/userfiles/files/beroepsstandaard.pdf p. 12.
10 Verkregen op 20-09-2011 http://dgvcentraal.
humancontenthosting.nl/uploadedDocs/publication/
grondslagdocumentdefinitief.pdf
11 Boeschoten & Van Iersel (2009, 525) stellen, overigens zonder naar het begrip vrijplaats te verwijzen,
dat “de tijd dat vragen omtrent relevantie en het aannemelijk maken van de effecten van het werk van
geestelijk verzorgers effectief vermeden konden worden, definitief voorbij is.”
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tekent dat sociale systemen autopoietische systemen zijn die gebruik maken van en
gericht zijn op de communicaties die door het systeem zelf worden voortgebracht. De
operatieve geslotenheid van sociale systemen betekent tevens dat de autopoiesis van
communicaties via communicatie verloopt. De deelname van mensen aan sociale
systemen bestaat in de waarnemingen die ze als informatie in hun communicatieve uitingen meedelen.12 Luhmann beschouwt de maatschappij als het overall communicatiesysteem waarbinnen hij drie soorten communicaties ofwel drie soorten
sociale systemen onderscheidt, te weten functiesystemen, organisaties en interactiesystemen.13 Onder functiesystemen verstaat hij de grote communicatiesystemen
zoals politiek, gezondheidszorg, economie, wetenschap, recht en religie, die zich op
grond van functionele differentiatie tot autonome subsystemen van de maatschappij
hebben ontwikkeld. Ze richten zich op een bepaalde problematiek, zoals de verdeling van goederen, de claims op eigendom of de verdeling van politieke macht, en
vervullen de functie om op dat specifieke terrein hun bijdrage aan de maatschappij te
leveren. Daarbij opereren ze op basis van eigen binaire codes, die bepalend zijn voor
de grenzen van de systemen. Voorbeelden van dergelijke codes zijn in de economie
de code bezit/geen bezit, in de politiek de code regering/oppositie, in het recht de code
recht/onrecht, in de wetenschap de code waar/onwaar, in religie de code immanentie/
transcendentie en in de gezondheidszorg de code ziek/gezond. Voor de toewijzing van
de codewaarden in concrete uitspraken, teksten, handelingen en andere communicatieve uitingsvormen maken functiesystemen gebruik van systeemeigen programma’s.14 Organisaties zijn sociale systemen waarin iedere communicatie steeds in het
perspectief geplaatst wordt van eerdere communicaties, die daarbij als aannamen,
als premissen werken.15 Communicaties in organisaties hebben hierdoor het karakter van besluiten, namelijk van communicaties die, zolang ze niet vanwege eerdere
besluiten of door nieuwe besluiten herroepen worden, binnen de organisatie richtinggevend en bindend zijn. Interactiesystemen zijn gesprekken van twee of meer
personen die elkaar op dat moment waarnemen. Kenmerkend voor deze communicaties is dat in iedere uitspraak en ieder gebaar de mogelijke reactie van de ander
verdisconteerd wordt en dat dit onontkoombaar is zolang de conversatie duurt en de
betrokken partijen elkaar kunnen zien of horen.
Vanuit deze benadering gezien is geestelijke verzorging een beroep dat voor het bieden van geestelijke zorg aan gedetineerden interactiesystemen genereert en wel in
de institutionele contexten van de organisaties kerken en justitie en in de culturele
contexten van de functiesystemen religie en recht. Ik ga nu kort in op het begrip beroep bij Luhmann, op de verschillende deelsystemen van de geestelijke verzorging
als beroep in het werkveld van justitie en op de problematiek van de complexe relaties
waar de geestelijk verzorgers mee te maken hebben.

12	Luhmann (1995a), Luhmann (1997).
13	Luhmann (2005a, 9 v.).
14	Luhmann (1997, 562).
15	Luhmann (2000b).
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Beroepen waarvan de kernactiviteiten bestaan in de interactiesystemen die een professional beroepshalve met zijn cliënt start en waaraan beiden met het oog op de
specifieke deskundigheid van de professional deelnemen, worden door Luhmann beschouwd als professies.16 In zijn benadering van deze beroepen legt hij er de nadruk
op dat ‘das “Wissen” der Professionen’ bestaat in het bezit van kennis van principes
en regels en vooral in het beschikken over voldoende routine voor onhelder gedefinieerde situaties. Kenmerkend voor professionals is dat zij hun kennis niet overdragen maar toepassen. Dat is het geval in bijvoorbeeld de medische behandeling van
patiënten, in het juridisch oordeel in een rechtszaak en ook in het onderwijs waarin
de leraar didactische en pedagogische kennis toepast om leerlingen te onderrichten.
Met hun interventies zijn deze beroepsbeoefenaars gericht op het bewerkstelligen
van een verandering bij hun cliënten en wel op het gebied van een specifieke waarde
of een leefdomein waar een cliënt zijn vraag of behoefte heeft en waar de professional
zijn deskundigheid bezit.17 Zo is een arts gericht op het verbeteren van de gezondheid
van zijn patiënt en de leraar op het bevorderen van de kennis en vaardigheden van
zijn leerlingen. Doel van het professionele handelen is het bemiddelen van deze verandering bij de cliënt en wel op de wijze waarop het de professional goed dunkt.18 Dit
bemiddelen gaat gepaard met een spanning tussen professionele kennis en het toepassen van deze kennis, waarbij de spanning hierin bestaat dat iedere toepassing van
kennis het risico bevat dat het mislukt. De achtergrond van dit risico ligt in de vrijheid van de cliënt om op iedere professionele interventie te reageren met aanname of
afwijzing, wat overigens mogelijk is bij iedere vorm van communicatie. Dit gegeven
zorgt ervoor dat er voor de uitoefening van het professionele beroep geen probleemloze recepten bestaan.19

16 Voor de beschrijving van de geestelijke verzorging als professioneel beroep neem ik Luhmanns benadering van professies in het opvoedingssysteem als uitgangspunt. Luhmann (2002a).
17	Luhmann (2002a, 149): “Es geht um eine Änderung der Person des Klienten, aber nur in der spezifischen Hinsicht, die vom Fachmann betreut wird.” Karle (2001, 41) stelt: “Eine Profession ist demnach
nicht nur durch die persönliche Kommunikation in überschaubaren Interaktionssystemen charakterisiert, sondern vor allem und ganz zentral durch die Vermittlung einer kulturell relevanten
Sachthematik bestimmt. Von Professionalisierung kann insofern ’überall dort die Rede sein, wo eine
signifikante kulturelle Tradition (…) in Interaktionssystemen handlungsmäßig und interpretativ
durch eine auf diese Aufgabe spezialisierte Berufsgruppe’ für die Deuting und Bearbeitung nichtalltäglicher und die persönliche Identität betreffender Fragen eingesetzt wird.” Karle verwijst hier naar
Stichweh (1994, 372v.).
18 Karle (2001, 37) legt in haar benadering van professies de nadruk op de centrale rol die de professional in de inclusie van het individu in het functiesysteem speelt. Hier spits ik de rol van professionals
toe op de betekenis die de bemiddeling van de specifieke waarden die de professionals namens hun
functiesystemen vertegenwoordigen, voor het betreffende individu bezit.
19	Luhmann (2002a, 148): “Im Zentrum der Entwicklung von Professionen steht mithin die Distanz
z wischen Idee und Praxis, die durch Wissen allein nicht überbrückt werden kann. (...) Professionen
arbeiten unter der Bedingung der Unsicherheit des Erfolgs ihrer eigenen Eingriffe und müssen
deshalb ihren eigenen Arbeitsbereich abschirmen. ’Succesful professions monopolize their areas
of uncertainty’ und setzen dafür kollegiale Unterstützung innerhalb der Profession voraus. Die
Übernahme dieses Risikos wird nicht mit Geld, sondern mit Prestige entgolten.” Het citaat is van
Fuchs (1996, 313).
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Toegepast op geestelijke verzorging bij justitie is dit beroep gericht op de interactiesystemen die het met gedetineerden aangaat.20 In individuele contacten, in groeps
gesprekken en in kerkdiensten gaan geestelijk verzorgers op de thema’s in waaraan
zij vanuit hun professionele kennis en kunde een bijdrage kunnen leveren. Deze bijdrage bestaat in het bemiddelen van een verandering in hun denken en doen, dat
wil zeggen in de denkbeelden waarmee gedetineerden zichzelf en hun situatie beleven en op basis waarvan zij beslissingen nemen en hun doen en laten bepalen.21 Ze
bouwen met hen een vertrouwensband op en helpen hen bij het verhelderen van de
persoonlijke vragen en problemen die tijdens de detentie actueel zijn. Ze reiken hun
mogelijkheden aan om individueel of gezamenlijk op hun (religieuze) levensbeschouwelijke vragen en thema’s te reflecteren en om aan hun geloofs- en levensovertuiging
middels rituelen uitdrukking te geven. Ze openen zo voor gedetineerden een bijzonder perspectief voor hun reflectie op hun leven en op de situatie waarin zij zich bevinden.22 Daarbij vertegenwoordigen zij in hun rol als geestelijk verzorger de religieuze
tradities waarin zij staan en de kerken waarmee ze verbonden zijn.
De institutionele contexten van de geestelijke verzorging zijn als organisaties zeer
verschillend. De justitiële inrichtingen zijn het werkveld waarin de geestelijk verzorgers hun geestelijke zorg aanbieden. Het zijn organisaties waarin door het ministerie van Veiligheid en Justitie uitvoering wordt gegeven aan door de rechter opgelegde
vrijheidsbenemende straffen of maatregelen. Deze opdracht is bepalend voor het op
veiligheid gerichte karakter van deze organisaties. Door justitie wordt geestelijke verzorging tot de hulp- en zorgverlenende disciplines gerekend, waarmee van geestelijk
verzorgers wordt verwacht dat zij bijdragen aan de gedetineerdenzorg van de inrichting. De kerken vormen de achtergrondgenootschappen van de geestelijke verzorging
van waaruit de geestelijk verzorgers hun aanbod van geestelijke zorg aan gedetineerden doen. De kerken behoren als religieuze organisaties tot het private domein van
de maatschappij maar opereren hier via de geestelijke verzorging bij justitie in het
publieke domein van de justitiële inrichtingen. Ze geven hun geestelijk verzorgers de
opdracht om gedetineerden te bezoeken, om hen geestelijke bijstand te verlenen en
om met hen hun geloof te belijden.
De culturele contexten van de geestelijke verzorging zijn de functiesystemen recht en
religie waarbinnen justitie en de kerken als organisaties opereren en zijn daarmee
eveneens zeer verschillend. Zoals gezegd zijn de codes bepalend voor de communicaties van deze systemen. Recht betreft communicaties die op het onderscheid tussen
recht en onrecht berusten. Het vormt de grond van de vrijheidsbeperkende straffen of
20	In deze studie worden met gedetineerden al diegenen bedoeld die op grond van een straf of maatregel
in een justitiële inrichting verblijven.
21 Volgens Van Knippenberg (1998, 97-128) staat geestelijke begeleiding in het teken van verandering,
te weten somatische verandering, psychosociale verandering, existentiële verandering en geestelijke
verandering.
22 Van Wieringen (2004, 289v.) besluit haar studie van het individuele pastorale gesprek met de vaststelling dat de pastor in zijn pastorale gesprekken op de mogelijkheid tot verandering gericht is. Ze vat de
specifieke rol van de pastor samen als “degene die vanuit een theologische ondergrond de pastorant
bijstaat bij het (her)schrijven van diens levensverhaal.”
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maatregelen die door de justitiële inrichtingen ten uitvoer worden gelegd. Het onderscheid tussen recht en onrecht is daarmee tevens een van de meest bepalende thema’s
van de detentiebeleving van gedetineerden, waarbij het gevoel van rechtvaardigheid
zowel over de gevangenhouding of de veroordeling kan gaan als over de wijze waarop
de detentie door middel van een repressief beleid en sober regiem ten uitvoer wordt
gelegd. Religieuze communicaties betreffen het onderscheid tussen immanentie en
transcendentie. Voor de kerken vormt dit onderscheid de basis voor de wijze waarop
zij in de geloofsgemeenschappen die zij vormen, uiting geven aan hun visie op de relatie tussen God en de mens en aan het mensbeeld dat daarvan afgeleid is. Voor gedetineerden kan de vrijheidsbeneming die in de detentie plaatsheeft aanleiding zijn om
vanuit hun geloofsbeleving over de actuele thema’s van de ontstane leefsituatie na te
denken en om daar bijvoorbeeld in gebed uiting aan te geven.
Het beroep van geestelijk verzorger heeft zo te maken met twee institutionele en twee
culturele contexten van waaruit met heel verschillende verwachtingen naar de zorg
wordt gekeken die de geestelijke verzorging gedetineerden biedt. Daarnaast houden
deze contexten voor de geestelijk verzorgers zelf in dat aangenomen kan worden dat
zij van hun kant ook zelf zeer verschillende verwachtingen hebben van de organisaties kerk en justitie en van de functiesystemen religie en recht.
Deze complexe samenhang van de geestelijke verzorging met de verschillende contexten vormt de omgeving van de interactiesystemen die de geestelijk verzorgers met
gedetineerden aangaan. Voor professionals geldt dat zij in het professionele contact
steeds hun intenties en hun interventies aan de doelen en het domein van het beroep
kunnen refereren. In deze relatie tussen het professionele handelen en de doelen en
het domein van het beroep ligt de basis voor de verantwoording van dat handelen.
Deze druk om het eigen handelen steeds te (kunnen) verantwoorden, creëert voor de
individuele geestelijk verzorger de situatie dat hij zijn professionele handelen steeds
zowel in het perspectief van de doelen en het domein van de geestelijke verzorging als
in het perspectief van de verschillende contexten van de geestelijke verzorging dient
te plaatsen. Dit betekent dat geestelijk verzorgers in hun werk en in de reflectie daarop
geacht worden hun professionele handelen te (kunnen) verbinden met hun opvattingen over de uitgangspunten van hun beroep, met hun opvattingen over de organisaties de kerken en justitie waarvoor of waarbinnen zij werken en met hun opvattingen
over de thema’s en problemen van religie en recht als de relevante functiesystemen
van dit beroep. Daarmee hebben de opvattingen van de geestelijk verzorgers over
geestelijke zorg in het werkveld van justitie hun voedingsbodem in hun opvattingen
over religie en recht en over de kerken en justitie.
Deze benadering van geestelijke verzorging als sociaal systeem maakt de complexe
relaties van dit beroep zichtbaar en maakt het mogelijk ze te beschrijven en te onderzoeken. Het laat zien dat de professionele problematiek waarmee de geestelijk
verzorgers in hun werk te maken hebben op verschillende niveaus ofwel binnen verschillende soorten communicatiesystemen gelokaliseerd kan worden, te weten functiesystemen, organisaties en interactiesystemen. Hoe denken zij over de belangrijke
thema’s van religie en recht en hoe werken die denkbeelden door in hun opvattingen
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over geestelijke zorg voor gedetineerden? Hoe beleeft men de kerken in relatie tot de
geestelijke verzorging en hoe verhoudt men zich tot justitie als het werkveld waarin
men geestelijke zorg aan gedetineerden biedt? En in hoeverre vormen deze institutionele opvattingen ook feitelijk een voedingsbodem voor hun visie op geestelijke
verzorging? En tot slot, welke doelen verbindt men aan de geestelijke zorg die men
gedetineerden biedt en wat ziet men als het eigen domein waarbinnen men specifieke
deskundigheid bezit?
1.3	Onderzoeksvragen en conceptueel model
De specifieke probleemstelling van het onderzoek betreft het belang om empirische
helderheid te krijgen in de professionele kenmerken van de geestelijke verzorging in
de justitiële inrichtingen. Het probleem van dit beroep bestaat in het zich manifesteren als beroep tegen de achtergrond van de complexiteit van de moderne maatschappij
en is zoals gezegd cultureel en institutioneel van aard omdat professionele identiteit
zowel met de ontwikkelingen van de functiesystemen religie en recht samenhangt als
met de relatie met de kerken en de inrichtingen van justitie als organisaties. Het onderzoek naar de professionele kenmerken van de geestelijke verzorging benader ik door
de relatie tussen de opvattingen van de geestelijk verzorgers over hun beroep te onderzoeken. Hierbij richt ik mij in het bijzonder op de analyse van de samenhang tussen
enerzijds hun opvattingen over de doelen en het domein van de geestelijke verzorging
en anderzijds hun opvattingen over de culturele en de institutionele contexten. De opvattingen over de doelen en het domein vormen hierbij de afhankelijke variabelen. De
denkbeelden over de doelen en over het domein betreffen de centrale oriëntatie van
ieder beroep. Als professional werkt men verantwoord en dient men over de intentie
en de richting van de interventies die men pleegt verantwoording af te kunnen leggen. De argumenten hiervoor ontleent men aan de professionele kennis die men in
zijn opleiding heeft opgedaan en in de praktijk van het werken in specifieke culturele
en institutionele contexten heeft leren toepassen. Voor de geestelijke verzorging zijn
die contexten religie, recht, kerk en justitie. De opvattingen over religie en recht en die
over kerk en justitie vormen de onafhankelijke variabelen.
Vanuit bovengeschetst perspectief gezien draagt de analyse van deze opvattingen bij
aan de verheldering van de professionele kenmerken van de geestelijke verzorging bij
justitie. In dit onderzoek gaat het om de volgende vragen.
1. Welke opvattingen hebben geestelijk verzorgers over religie en recht?
2. Welke opvattingen hebben geestelijk verzorgers over de kerken en justitie?
3. Welke opvattingen hebben geestelijk verzorgers over de doelen en het domein van
de geestelijke verzorging?
4. Welke samenhang bestaat er tussen de opvattingen van geestelijk verzorgers over
religie en recht en over de kerken en justitie enerzijds en hun opvattingen over de
doelen en het domein van de geestelijke verzorging anderzijds?
5. Blijven de gevonden verbanden intact indien ze gecontroleerd worden voor achtergrondvariabelen?
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Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen maak ik gebruik van een conceptueel model waarin de relatie tussen de verschillende soorten opvattingen tot
uitdrukking komt. Daartoe maak ik onderscheid tussen vijf concepten, te weten
religie, recht, kerk, justitie en geestelijke verzorging. Voor zover religie en recht betrekking hebben op algemene religieuze en rechtelijke zingevingsvragen kunnen ze
beschouwd worden als culturele contexten van de geestelijke verzorging. Het concept
religie staat voor alle communicaties die op basis van de code immanentie/transcendentie tot het sociale systeem religie worden gerekend. Religieuze communicaties
kunnen beschouwd worden als het terrein waarop geestelijk verzorgers op basis van
hun theologische scholing thuis zijn. In de detentiesituatie richten gedetineerden
zich tot geestelijk verzorgers om hun religieuze levensbeschouwelijke vragen, hun
religieuze ervaringen of religieuze denkbeelden met hen te bespreken of om individueel of samen met de kerkelijke gemeenschap in de inrichting uiting aan hun geloof te geven. Het concept recht heeft betrekking op alle communicaties die op grond
van de code recht/onrecht tot het sociale systeem recht behoren. De denkbeelden over
recht vormen de context waarbinnen de geestelijke verzorging bij justitie werkzaam
is. Gedetineerden benaderen geestelijk verzorgers om hun ervaringen en hun vragen
over rechtvaardigheid voor te leggen of om hun beleving van de detentie met hen te
bespreken. De concepten kerk en justitie staan voor de institutionele contexten van
de geestelijke verzorging. Kerk verwijst naar de geloofsgemeenschappen die zich
op grond van hun confessie in de maatschappij in duurzame verbanden georganiseerd hebben. De taken die de geestelijk verzorgers bij justitie verrichten zijn een afgeleide van de missie van de kerken die zij vertegenwoordigen. Justitie staat voor de
overheidstaak van de wetshandhaving en de rechtspraak. Tot die taak behoort ook
de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen die
in de justitiële inrichtingen plaatsheeft. Het laatste concept is geestelijke verzorging.
Onder dit begrip wordt de geestelijke zorg aan gedetineerden verstaan zoals daaraan
op basis van de doelen en het domein door de geestelijk verzorgers gestalte wordt
gegeven.
Zoals gezegd richt het onderzoek zich op het verband tussen enerzijds de opvattingen
van de geestelijk verzorgers over de doelen en het domein van de geestelijke verzorging en anderzijds hun opvattingen over de culturele en institutionele contexten van
de geestelijke verzorging. In het conceptuele model vormen de opvattingen over de
doelen en het domein van de geestelijke verzorging de afhankelijke variabelen en de
opvattingen over de culturele en institutionele contexten van de geestelijke verzorging de onafhankelijke variabelen. Daaraan worden een aantal achtergrondkenmerken van de geestelijk verzorgers toegevoegd die de onafhankelijke controlevariabelen
vormen waarmee de samenhang tussen afhankelijke en onafhankelijke variabelen
gecontroleerd wordt. Op grond van de probleemstelling en de daarvan afgeleide
onderzoeksvragen wordt de relatie tussen de vijf onderscheiden concepten bepaald
door de vraag in hoeverre de opvattingen van de geestelijk verzorgers over de doelen
en het domein van de geestelijke verzorging verklaard worden door hun opvattingen
over religie, recht, kerk en justitie. Voor zover er van samenhang sprake is, wijst dit op
steun voor de opvattingen over de doelen en het domein van de geestelijke verzorging
als beroep.
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Figuur 1 Conceptueel model
De cijfers verwijzen naar de onderzoeksvragen
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Met de keuze voor dit onderzoeksmodel wordt in de eerste plaats een descriptief doel
nagestreefd. De eerste drie onderzoeksvragen zijn gericht op de beschrijving van de
opvattingen van de geestelijk verzorgers over de culturele contexten religie en recht,
over de institutionele contexten kerk en justitie, en over de doelen en het domein van
de geestelijke verzorging. Daarnaast kent het onderzoek ook een exploratief doel. De
vierde en vijfde onderzoeksvraag gaan over de samenhang tussen deze opvattingen en
vormen het exploratieve doel van het onderzoek. Hierbij gaat het erom te achterhalen
vanuit welke motieven de opvattingen van de geestelijk verzorgers over de doelen en
het domein van de geestelijke verzorging gevoed worden. Daarmee worden mogelijk
enkele bouwstenen aangereikt voor een theoretische reflectie op deze samenhangen
en de achterliggende motieven. Dat het hier een exploratief onderzoek betreft, betekent dat de descriptieve gegevens die met dit onderzoek in kaart worden gebracht en
de exploratieve analyses van deze gegevens, waaronder regressieanalyses23, de basis
vormen voor het formuleren van een aantal inzichten over de professionele problematiek van de geestelijke verzorging bij justitie. Deze inzichten bieden waar mogelijk
een aanzet voor verder onderzoek en voor daarin op te stellen hypothesen.24
1.4	Doelstelling
Met de antwoorden op de zojuist geschetste onderzoeksvragen beoogt dit onderzoek
bij te dragen aan het verschaffen van inzicht in de professionele kenmerken van geestelijke verzorging, in het bijzonder in de opvattingen over religie en recht en kerk en
23	Omdat het onderzoek descriptief van aard en omdat het aantal respondenten beperkt is, is hier voor
multiple regressieanalyses volgens de enter methode gekozen. Ik kom hier in hoofdstuk 6 op terug.
24	Het onderzoek toetst geen hypothesen, maar beoogt inzichten aan te reiken die als aanzetten gezien
kunnen worden voor het opstellen van hypothesen.

Flierman.indd 22

16-4-2012 10:56:14

Inleiding

23

justitie, die – zo is mijn vermoeden – ten grondslag liggen aan de communicatie over
en het in stand houden van de doelen en het domein van het beroep van geestelijk
verzorger. Daarmee heeft de doelstelling van deze studie betrekking op de betekenis van de antwoorden op de onderzoeksvragen voor de ontwikkeling van de hermeneutische taak van de theologie zoals die door Schillebeeckx is verwoord. In deze
paragraaf maak ik aan de hand van de hermeneutische theologie van Schillebeeckx
duidelijk waarom dit doel van belang is. Op basis van een summiere indicatie van
het hermeneutisch programma van Schillebeeckx schets ik een drietal taken van de
theologie die betrekking hebben op het missionaire doel van de actualisering van
christelijk geloof, op het probleem van de pluraliteit in de interpretatie van dat geloof,
en op de norm van de orthopraxis als toetssteen van het juiste handelen.
Het hermeneutische programma van Schillebeeckx berust op het uitgangspunt dat
ieder begrip van een tekst in relatie tot zijn context een contingent gegeven is, dat voor
een eigentijds goed begrip vraagt om ook historisch begrepen te worden. Hetzelfde
geldt voor het begrip van een praktijk in relatie tot zijn context. Kenmerkend voor de
hermeneutische methode is de dubbele oriëntatie op de gegevenheid van een historische tekst en een eigentijdse werkelijkheidsbenadering, waarbij ieder begrijpen van
een tekst een nieuwe communicatieve uiting is van dit begrijpen in een eigentijdse
sociaal-culturele context. Schillebeeckx benadrukt de eigenheid van de relatie tussen
de tekst en de cultuur zoals die door de tijd heen steeds opnieuw begrepen is en die in
iedere actuele uitleg van een tekst opnieuw gereproduceerd dient te worden.25 Hij stelt
dat deze eigenheid of zin-identiteit van de relatie tussen tekst en historisch-culturele
situatie daarom nooit gelijk is maar proportioneel gelijk. Iedere nieuwe uitleg vormt
een aansluitende eigentijdse aanvulling op de historische reeks van voorgaande
interpretaties van de tekst. Toegepast op de christelijke boodschap houdt dit in dat
iedere uitleg van het evangelie dient te corresponderen met de eigenheid van de wijze
waarop Jezus zijn boodschap destijds verkondigde en ook met dezelfde eigenheid
waarmee de traditie Jezus’ boodschap in iedere tijd steeds opnieuw heeft begrepen.
Dit betekent dat de eigentijdse interpretatie van het christelijk geloof steeds de geactualiseerde reproductie dient te zijn van de verhouding tussen het begrijpen van de
christelijke boodschap en de maatschappelijke context waarin dit begrijpen plaatsheeft.26
Schillebeeckx past deze hermeneutische of actualiserende benadering toe op de
christelijke theologie en wijst daarbij op drie problemen die aan deze theologie eigen
zijn. Het eerste probleem is de spanning die bestaat tussen wat hij de polen noemt
van traditie en situatie. In het licht van deze spanning moet het theologiseren gezien
worden als een hermeneutisch proces van actualisering van het christelijk geloof, dat
enerzijds vanuit de traditie wordt aangereikt en anderzijds in eigentijdse geloofs
beleving wordt begrepen en in een geloofspraktijk gestalte krijgt. De betekenis
van de traditie zoals die zich in steeds wisselende sociaal-culturele contexten heeft
25	Schillebeeckx (1983; 1989).
26	Schillebeeckx (1983, 14v.) spreekt hier van corresponderende verhoudingen tussen de traditie en de
situatie.
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 ntwikkeld, dient op corresponderende wijze in de situatie van de huidige moderne
o
maatschappelijke context opnieuw ontwikkeld te worden en in eigentijdse manifestaties van geloof tot uiting gebracht te worden. Het tweede probleem houdt in dat
de pluraliteit van de theologische interpretatie van het christelijk geloof behalve vanuit het perspectief van interne pluraliteit binnen de religie, tevens benaderd dient te
worden vanuit het perspectief dat alle theologiseren cultuurbepaald is. De pluraliteit
weerspiegelt de diversiteit van uiteenlopende en soms tegengestelde perspectieven
die theologen bij hun hermeneutische reflecties innemen. Het inzicht van het contingente karakter van interpretaties vergt dat pluraliteit van religieuze waarheidsclaims
ook een beroep op geloofsbegrip betekent. Het derde probleem van de christelijke
theologie berust op het inzicht dat ieder spreken deel uitmaakt van een sociaal systeem en als zodanig maatschappelijk handelen is. Gegeven deze dialectische verhouding tussen theologische theorie en praktijk betreft het hier de vraag naar de
orthopraxis als de toetssteen voor de relevantie van hedendaags geloof voor de maatschappij. Dit houdt in dat het geactualiseerde en door de dialoog met de pluraliteit
verrijkte geloof pas zijn relevantie ontleent aan de wijze waarop het in een concrete
geloofspraktijk geïntegreerd en gerealiseerd wordt.
Vanuit deze benadering bestaat het belang van het doel van deze studie naar de verheldering van de professionele identiteit van de geestelijke verzorging bij justitie in
het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een hermeneutisch theologisch georiënteerd perspectief op geestelijke verzorging als beroep in het publieke
domein.27 De antwoorden op de onderzoeksvragen bieden daartoe allereerst inzicht
in de actuele betekenis van enkele centrale kenmerken van religie en kerk, waardoor
relevante aspecten van de traditie in en voor de huidige tijd wat betreft hun belang
voor het professioneel vertegenwoordigen van die traditie verduidelijkt worden. De
resultaten van het onderzoek verhelderen vervolgens de problematiek van pluraliteit
van religieuze interpretaties. Over de kenmerken van religie en kerk bestaat geen evidente consensus, maar evenmin vanzelfsprekende dissensus. Het onderzoek draagt
bij tot verstaanbaarheid van christelijk geloof, namelijk door verschillen en overeenkomsten ter discussie te stellen zoals die in de beroepsgroep van geestelijk verzorgers leven. Het onderzoek informeert tenslotte ook over de orthopraxis van christelijk
geloof. Uiteraard bieden de resultaten geen normen voor het juiste handelen, maar
ze verhelderen wel de opvattingen van geestelijk verzorgers over de doelen van het
beroep (hoe te handelen?) en het domein van het beroep (met welke focus?).
1.5

Beschrijving van de methode, dataverzameling en steekproeftrekking

Voor het onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de survey design-methode. Deze onderzoeksmethode is erop gericht een groot aantal concepten te operationaliseren en
maakt het mogelijk de opvattingen van de respondenten daarover in kaart te brengen.
Het reikt de data aan voor het descriptieve onderzoek naar de geestelijke verzorging
27 Van der Ven (1990, 36) schrijft aan de empirisch-theologische verheldering van hermeneutische theologische vraagstukken een ontsluitingsfunctie toe.
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in de onderscheiden culturele en institutionele contexten. En vervolgens dragen de
uitkomsten de input aan voor de exploratieve analyse van de samenhang tussen de
opvattingen en daarmee voor de verheldering van de professionele problematiek van
de geestelijke verzorging.
Voor de dataverzameling heb ik de methode van de schriftelijke vragenlijst gehanteerd. De keuze van de concepten die in de vragenlijst zijn opgenomen heeft
plaatsgevonden op basis van literatuuronderzoek en in samenspraak met een wetenschappelijke begeleidingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de
wetenschap, de overheid en de geestelijke verzorging bij justitie. Na een aantal tryouts zijn de vragenlijsten definitief vastgesteld. Het onderzoek is in 1997 eerst onder
rooms-katholieke geestelijk verzorgers gehouden. De vragenlijst is tijdens een landelijke studiedag na een korte zakelijke toelichting en instructie aan de geestelijk
verzorgers aangeboden en daarna per post ingezameld. In 2000, na het verschijnen
van het onderzoeksverslag De kwaliteit van het Justitiepastoraat, heeft de zendende
instantie van de protestantse geestelijke verzorging op grond van gedeelde interesse
verzocht in dit onderzoek te participeren. In 2001 is dezelfde vragenlijst ook onder
protestantse geestelijk verzorgers verspreid.28 De verspreiding gebeurde per post,
waar ook de toelichting en de instructie voor het invullen schriftelijk aan toegevoegd
waren.
In 1997 zijn de vragenlijsten onder alle 84 bij de Dienst Justitiële Inrichtingen werkzame rooms-katholieke geestelijk verzorgers verspreid en in 2001 onder alle 54 protestantse geestelijk verzorgers. De respons onder de katholieke geestelijk verzorgers
bedroeg 94%. Bij de protestantse geestelijk verzorgers was de respons 93%. De geringe
non-respons houdt in dat de steekproef statistisch gezien nagenoeg de gehele populatie omvat, waardoor de uitkomsten op de betreffende meetpunten als geldend voor de
hele toenmalige katholieke en protestantse geestelijke verzorging beschouwd mogen
worden. Omdat onder de rooms-katholieke en de protestantse geestelijk verzorgers
dezelfde vragenlijst is gebruikt en de respons in beide gevallen nagenoeg hetzelfde is
en bovendien zeer groot, heb ik de data van beide deelonderzoeken samengevoegd.29
1.6

Beschrijving van de populatie

In deze paragraaf schets ik aan de hand van een aantal achtergrondkenmerken
een beeld van de onderzochte populatie van geestelijk verzorgers bij justitie (1.6.1).
Dit doe ik aan de hand van sociaal-culturele kenmerken, religieuze kenmerken en
professionele kenmerken. Na deze beschrijving van de populatie geef ik aan welke

28	Met het oog op de vergelijkbaarheid van de resultaten zijn dezelfde instrumenten gebruikt en zijn er
vanwege de denominatieve verschillen alleen in hoogst noodzakelijke gevallen enkele semantische
aanpassingen gemaakt.
29	In de tussenliggende periode zijn er geen grote beleidswijzigingen geweest die de geestelijke verzorging betreffen, zodat er geen reden is waarom hier een gescheiden rapportage gegeven zou moeten
worden.
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 chtergrondkenmerken in het onderzoek gebruikt worden voor de beschrijving van
a
de sociale locatie van de onderzochte opvattingen van de geestelijk verzorgers (1.6.2).
1.6.1

Achtergrondkenmerken30

I. sociaal-culturele kenmerken
Aan het onderzoek hebben 129 geestelijk verzorgers deelgenomen. Deze groep bestaat voor ruim een kwart (26%) uit vrouwelijke geestelijk verzorgers en bijna driekwart (74%) uit mannelijke geestelijk verzorgers (bijlage 2, tabel 1). Ten tijde van het
onderzoek is niemand jonger dan 30 jaar. Een klein deel (13%) van de geestelijk verzorgers is dertiger, een minderheid (38 %) is veertiger en eveneens een minderheid
(41%) is tussen de 50 en 60 jaar oud. Een kleine groep (9%) is ouder dan 60 jaar (bijlage 2, tabel 2).
Wat kan gezegd worden over de politieke voorkeur van de geestelijk verzorgers ten
tijde van het onderzoek? Een ruime meerderheid (70%) geeft aan bij nieuwe verkiezingen op een van de partijen te gaan stemmen die als links bestempeld kunnen worden
(PVDA, D66, GroenLinks, SP). Een kleine groep (13%) is van plan op een centrumpartij (CDA) te stemmen. De rest (19%) zegt zijn stem aan een van de overige partijen
te geven of zou niet gaan stemmen (bijlage 2, tabel 3). Naast de vraag over politieke
voorkeur is hen ook de vraag voorgelegd of men lid is van een vakorganisatie. Hier
antwoordt iets meer dan de helft (52%) van de geestelijk verzorgers lid te zijn van een
vakbond (bijlage 2, tabel 4).
II. religieuze kenmerken
De geestelijke verzorging bij justitie is denominationeel georganiseerd, wat betekent dat er meerdere denominaties zijn met elk een eigen zendende instantie. Van
alle onderzochte geestelijk verzorgers behoort een meerderheid (61%) tot de rooms-
katholieke denominatie, de rest (39%) is protestant (bijlage 2, tabel 5). Verder kan er
onder de geestelijk verzorgers die door de rooms-katholieke kerk gezonden zijn onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds geestelijk verzorgers die priester, diaken
of lid van een religieuze orde of congregatie zijn en anderzijds geestelijk verzorgers
die als pastoraal werk(st)er werkzaam zijn. Van de katholieke geestelijk verzorgers is
bijna een kwart (24%) priester, diaken of lid van een religieuze orde of congregatie,
en is ruim driekwart (76%) pastoraal werk(st)er (bijlage 2, tabel 6). Een dergelijk onderscheid naar de status van de kerkelijke bediening is onder protestantse geestelijk
verzorgers niet aan de orde.
Naast deze institutionele kenmerken die de formele band met het achtergrondgenootschap betreffen, heb ik ook de persoonlijke spiritualiteit van de geestelijk verzorgers onderzocht. Hiervoor heb ik naar een zo scherp mogelijk kenmerk gezocht
dat, los van de publieke rol als geestelijk verzorger, de band met de kerk als geloofsgemeenschap tot uitdrukking brengt. Dit kenmerk is de geloofspraktijk van het persoonlijke gebed. Kwalitatief onderzoek onder rooms-katholieke pastores heeft de
30 Zie voor alle meetinstrumenten bijlage 1.
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vraag opgeroepen naar een mogelijk verschil in hun publieke spiritualiteit en hun persoonlijke spiritualiteit.31 In de liturgie hanteert men een personalistisch g
 odsbeeld,
maar in de persoonlijke geloofspraktijk kiest een aanzienlijk deel voor het gebruik
van een niet-persoonlijk godsbeeld. De individuele bidpraktijk geeft in dit geval uiting aan de persoonlijke spiritualiteit waartoe men zich primair vanuit het religieuze
zelfverstaan gemotiveerd weet, maar niet in het werk. Vanuit deze benadering heb ik
de geestelijk verzorgers hier gevraagd of men (ook) alleen bidt, dat wil zeggen individueel binnen of buiten het functioneren als geestelijk verzorger om. Driekwart (75%)
van de geestelijk verzorgers geeft aan (ook) alleen te bidden. Voor een kwart (25%) is
dit niet het geval (bijlage 2, tabel 7).
III.

professionele kenmerken

– arbeidssituatie
In welke soorten inrichtingen van justitie werken de geestelijk verzorgers? Ten tijde
van het onderzoek werden vier soorten inrichtingen onderscheiden, te weten huizen
van bewaring (waaronder de vreemdelingenbewaring), gevangenissen, jeugdinrichtingen en inrichtingen voor tbs-gestelden.32 Een ruime meerderheid (65%) is werkzaam in een huis van bewaring, ruim een vijfde (21%) werkt in een gevangenis, nog
geen tiende (9%) in een tbs-inrichting en een zeer kleine groep (6%) in een jeugdinrichting (bijlage 2, tabel 8).
Een ander kenmerk van hun werk is de omvang van hun aanstelling als geestelijk
verzorger bij justitie. Het blijkt dat een minderheid (45%) een aanstelling heeft van
tussen de 4 en de 5 werkdagen, iets meer dan een kwart (27%) werkt tussen de 3 en
de 4 dagen, ruim een vijfde (22%) werkt 2 à 3 dagen en de rest (7%) 2 dagen of minder
(bijlage 2, tabel 9).
Zoals gezegd is de geestelijke verzorging bij justitie denominationeel georganiseerd.
De vraag is nu hoe katholieke en protestantse geestelijk verzorgers in de praktijk hun
werk verdelen. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een denominatieve
verdeling en een territoriale verdeling. Bij de denominatieve werkverdeling richten
de katholieke en de protestantse geestelijk verzorgers hun werkzaamheden enkel op
de respectievelijk katholieke en protestantse gedetineerden. Dit houdt in dat ze beogen hoofdzakelijk contact te onderhouden met gedetineerden van de eigen denominatie of met gedetineerden die ongeacht hun eigen achtergrond expliciet aangeven
met de katholieke dan wel de protestantse geestelijk verzorger contact te willen hebben. Tegenover dit denominatieve verdelingsprincipe staat de territoriale verdeling.
31 Zuidberg (1997)
32	Tegenwoordig omvat de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en
Justitie vier sectoren: de Sector Gevangeniswezen: verantwoordelijk voor penitentiaire inrichtingen voor volwassen gedetineerden (Huis van Bewaring en gevangenis), de Sector Justitiële
Jeugdinrichtingen: verantwoordelijk voor jeugdinrichtingen voor jongeren in detentie, de Directie
Forensische Zorg: verantwoordelijk voor forensisch psychiatrische centra voor patiënten in forensische zorg, en de Directie Bijzondere Voorzieningen: verantwoordelijk voor detentie- en uitzetcentra
voor aan de grens geweigerde vreemdelingen, illegale vreemdelingen en drugskoeriers.
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Hierbij wordt de inrichting in meerdere afdelingen verdeeld en richt iedere geestelijk
verzorger zich primair tot de afdelingen waarvoor hij verantwoordelijk is. In dit geval
kunnen aan de gespreksgroep van bijvoorbeeld de katholieke geestelijk verzorger behalve katholieke ook niet-katholieke gedetineerden deelnemen. Op de vraag of men
het werk denominationeel verdeelt antwoordt een minderheid (44%) dat men denominatief werkt, de rest (56%) werkt territoriaal (bijlage 2, tabel 10).33
Deze meer objectieve kenmerken over de arbeidssituatie van de geestelijk verzorgers
bij justitie vul ik aan met een vraag die hun houding ten aanzien van het werken in
een justitiële inrichting betreft, namelijk de vraag hoe men met de geheimhoudingsplicht omgaat. De geheimhoudingsplicht van geestelijk verzorgers houdt in dat men
niet zonder de uitdrukkelijke toestemming van een gedetineerde met anderen over
vertrouwelijke informatie mag spreken die hun in hun hoedanigheid als geestelijk
verzorger is toevertrouwd. Deze zorgvuldigheidseis van de geheimhoudingsplicht beperkt hen in het uitwisselen van vertrouwelijke informatie met vertegenwoordigers
van andere disciplines in de inrichting.34 Onder vertrouwelijke informatie versta ik
informatie over gedachten, gevoelens en gedrag van de gedetineerde als persoon. Op
de vraag in welke mate de vertrouwensrol iemand ervan weerhoudt vertrouwelijke
informatie over gedetineerden uit te wisselen, met psychologen en reclasseringswerkers, verpleegkundigen, penitentiaire inrichtingswerkers, afdelingshoofden
en directieleden, antwoordt men gemiddeld dat dit nooit tot soms is (1.6) (bijlage 1,
meetinstrument 1; bijlage 2, tabel 11 en 12).35 Tegen de achtergrond van hun geheimhoudingsplicht kan tevens de vraag gesteld worden hoe geestelijk verzorgers de druk
vanuit de inrichting ervaren om intensiever samen te werken met de verschillende
disciplines en hoe men de ontwikkelingen beoordeelt die op een grotere elektronische gegevensuitwisseling gericht zijn. In welke mate ervaart men de toenemende
druk op gegevensuitwisseling als een probleem met betrekking tot hun beroepsgeheim/vertrouwensrol? Uit hun antwoord komt naar voren dat men hierover twijfelt (3.1), waarbij er sprake is van grote verdeeldheid onder de geestelijk verzorgers
(SD 1.02) (bijlage 1, meetinstrument 2; bijlage 2, tabel 13).
– professionaliteit
Van de geestelijk verzorgers heeft 37% de postinitiële training klinisch pastorale vorming (kpv) gevolgd (bijlage 2, tabel 14). Op de vraag in hoeverre men zich voor het
beroep van geestelijk verzorger bij justitie bekwaam acht, is men gemiddeld gezien
van oordeel dat dit in sterke mate het geval is (4.1) (bijlage 2, tabel 15). Dit positieve
33	De denominationele werkverdeling tussen de geestelijk verzorgers vormt sinds 2008 een van de
grondslagen van de Dienst Geestelijke Verzorging bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dit zogeheten
integraal werken houdt in dat iedere gedetineerde vrij is in zijn keuze van de geestelijk verzorger met
wie hij het contact heeft, maar het houdt vervolgens in dat hij met deze geestelijk verzorger zijn individuele gesprekken voert, bij hem aan de gespreksgroep deelneemt en zijn kerkdienst, gebedsdienst
of bezinningsbijeenkomst bijwoont. Voor de kerkdienst geldt dat de katholieke en protestantse geestelijk verzorgers hier een gezamenlijk aanbod hebben. Zie: Eerbeek (2008) en Van Iersel & Eerbeek
(2009, 106v.).
34 Boeschoten & Van Iersel (2009, 509).
35 Bijna alle gemiddelden in dit onderzoek zijn berekend op basis van een vijfpuntsschaal, waarvan het
schaalmidden 3.0 is. In andere gevallen worden schaalrange en schaalmidden expliciet vermeld.
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z elfoordeel beantwoordt aan het zelfoordeel dat men ten aanzien van een aantal
geestelijke zorgvaardigheden en -houdingen heeft. Wat de vaardigheden betreft
heb ik hen een aantal uitspraken voorgelegd die betrekking hebben op de volgende
geestelijke zorgvaardigheden: poimenische vaardigheden, verkondigingsvaardig
heden, vaardigheden ten aanzien van kerkopbouw, algemene communicatieve
vaardigheden, vaardigheden ten aanzien van geestelijke begeleiding, liturgische
vaardigheden, didactische vaardigheden, diaconale vaardigheden en vaardigheden
ten aanzien van interreligieuze dialoog (bijlage 1, meetinstrument 3). Op basis van
een factoranalyse kon één schaal geconstrueerd worden, die ik algemene geestelijke
zorgvaardigheden heb genoemd. Uit de antwoorden op de vraag in welke mate men
vindt dat men deze vaardigheden beheerst, komt naar voren dat men gemiddeld
vindt over deze algemene geestelijke zorgvaardigheden te beschikken (3.7) (bijlage 2,
tabellen 16 en 17). Evenzo heb ik de geestelijk verzorgers een aantal uitspraken over
geestelijke zorghoudingen voorgelegd. Deze houdingen zijn een evangelische houding, een collegiale houding, een evenwichtige houding, de houding van echtheid,
een spirituele houding en een reflectieve houding (bijlage 1, meetinstrument 4). Op
basis van factoranalyse kon ook hier één schaal geconstrueerd worden, die ik algemene geestelijke zorghoudingen genoemd heb (bijlage 2, tabel 18). Uit de antwoorden
blijkt dat men gemiddeld gezien vindt over deze algemene geestelijke zorghoudingen
te beschikken (3.9) (bijlage 2, tabel 19). Verder heb ik hen uitspraken over de houding
van het bewaren van voldoende afstand en over de houding van het creëren van voldoende nabijheid voorgelegd (bijlage 1, meetinstrument 5). In een factoranalyse zijn
beide houdingen bevestigd (bijlage 2, tabel 20). Er is sprake van een positieve samenhang tussen deze houdingen (bijlage 2, tabel 21). Uit de antwoorden komt naar voren
dat men beide houdingen bezit, waarbij dit gegeven meer de houding van nabijheid
betreft (4.1) dan de houding van het afstand houden (3.5) (bijlage 2, tabel 22).
Naast deze bekwaamheidsoordelen heb ik de geestelijk verzorgers gevraagd in hoeverre zij vinden dat zij bestand zijn tegen enkele stressfactoren in hun werk. Daarbij
heb ik onderscheid gemaakt tussen stress die het gevolg is van de hoeveelheid werk
en stress die het resultaat is van emotionele belasting (bijlage 1, meetinstrument
6). Beide concepten zijn in een factoranalyse bevestigd en worden gekenmerkt door
een positieve samenhang (bijlage 2, tabellen 23 en 24). Uit de antwoorden komt naar
voren dat men op de vraag in hoeverre men het beroep van geestelijk verzorger bij
justitie vanwege de grote hoeveelheid werk die dagelijks op hen afkomt zwaar vindt,
gemiddeld reageert met twijfel (3.1). En op de vraag naar de emotionele belasting die
het werken met gedetineerden op de geestelijk verzorgers legt geeft men te kennen
dat men erg twijfelt over de suggestie dat het werk een grote emotionele belasting
vormt (2.7) (bijlage 2, tabel 25).
1.6.2

Sociale locatie

Van de onderzochte achtergrondvariabelen heb ik drie achtergrondkenmerken gekozen om de sociale locatie van de opvattingen van de geestelijk verzorgers over hun
werk en over de culturele en institutionele contexten te beschrijven, te weten geslacht,
denominatie en type inrichting. Het belang van de sociale locatie bestaat erin na te
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gaan wie op grond van deze achtergrondkenmerken de dragers van de onderzochte
opvattingen zijn. Het draagt daarmee bij aan het descriptieve doel van dit onderzoek
om inzicht te geven in een aantal belangrijke kenmerken van de geestelijke verzorging bij justitie.36
Als achtergrondkenmerken van sociale locatie is gekozen voor een demografisch
kenmerk, een religieus kenmerk en een professioneel kenmerk. De reden voor deze
keuze ligt in de specifieke verwachtingen die de relatie van deze persoonlijke kenmerken van de geestelijk verzorger met het werk betreffen. Zo kan in een justitiële
inrichting waarin alleen mannen of alleen vrouwen gedetineerd zijn, verwacht worden dat het geslacht van de geestelijk verzorger een rol kan spelen in de interactie
tussen geestelijk verzorger en gedetineerden. Van denominatie kan verwacht worden
dat dit kenmerk van invloed is op de communicaties van de geestelijk verzorgers over
bijvoorbeeld hun denkbeelden over God, hun opvattingen over rechtvaardigheid en
hun houding tegenover kerk en justitie. En ten aanzien van het type inrichting waarin men werkzaam is, kan verwacht worden dat deze variabele een rol speelt op het
niveau van de doelen die men in het contact met gedetineerden nastreeft en van de
thema’s die men tot het eigen domein rekent. Op deze keuzes ga ik kort in.
In de interactiesystemen van de geestelijke verzorging gaat het om de gesprekken en
de gezamenlijke ontmoetingen die geestelijk verzorgers met gedetineerden hebben.
De verwachting is dat het geslacht een rol kan spelen in de thema’s die in deze contacten aan de orde komen. Algemeen wordt geslacht als een belangrijke verklarende
factor beschouwd voor de verschillen in de maatschappelijke positie van mannen
en vrouwen. Aan deze verschillen liggen denkbeelden ten grondslag die de communicatie van en tussen de verschillende seksen bepalen, die de communicaties van
organisaties structureren en die in de communicaties van de functiesystemen als
culturele fenomenen bewaard worden. Dit betreft bijvoorbeeld de toegang tot arbeid,
bezit, kennis en politiek en alle daaraan gerelateerde maatschappelijke domeinen.
Aangenomen mag worden dat denkbeelden over de relatie tussen geslacht en sociale
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen ook onder geestelijk verzorgers voorkomen
en tevens dat er een relatie bestaat tussen deze denkbeelden en hun professionele
opvattingen over geestelijke zorg voor gedetineerden.
Het achtergrondkenmerk denominatie heeft betrekking op het lidmaatschap van de
katholieke kerk of van de protestantse kerk. Aangenomen mag worden dat dit lidmaatschap van invloed is op de opvattingen die geestelijk verzorgers over religie en
recht bezitten en daarnaast over kerk en justitie. Hier gaat het om de verwachting
dat hun opvattingen over God en rechtvaardigheid en over de kerken en hun maatschappelijke missie door hun persoonlijke band met hun eigen kerk gevoed worden.
36	De beschrijving van de sociale locatie en de keuze van de genoemde achtergrondkenmerken draagt
zoals gezegd bij aan het descriptieve doel van het onderzoek. In hoofdstuk 6 staat het exploratieve
doel centraal en worden de verbanden tussen de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen beschreven. Voor de controle van de uitkomsten van de regressieanalyses wordt daar een andere keuze
uit de achtergrondvariabelen gemaakt. De reden daarvoor heeft behalve conceptuele ook empirische
gronden.
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Daarbij speelt mogelijk een rol dat de geestelijk verzorgers bij justitie zich niet alleen
door hun lidmaatschap maar ook door hun werk verbonden hebben aan hun kerk,
die hen voor hun taak bij justitie een zending geeft. Verwacht mag worden dat deze
band met de eigen kerken in hun communicaties over de geestelijke zorg die zij bieden een belangrijke rol speelt, zowel in de communicaties binnen de kerken als die
binnen justitie.
Het type inrichting waar men werkzaam is vormt de derde variabele die in de beschrijving van de sociale locatie als achtergrondkenmerk wordt meegenomen. Deze
variabele betreft zoals gezegd de vraag of men in een huis van bewaring, een gevangenis, een justitiële jeugdinrichting of een tbs-inrichting werkt. De aanname is hier dat
de specifieke omstandigheden waaronder gedetineerden in deze inrichtingen verblijven een verschillend beroep doen op de geestelijke zorg die men biedt. Zo verkeren
gedetineerden in huizen van bewaring vanwege het lopende onderzoek of strafproces
nog veelal in grote onzekerheid over de toekomst die hen wacht.37 In gevangenissen
ondergaan mensen hun vrijheidsstraf en stellen zich daarbij in op de duur van hun
verblijf in detentie en op de voorbereiding van hun terugkeer in de maatschappij.38
In jeugdinrichtingen, in de zogeheten opvanginrichtingen en behandelinrichtingen,
verbleven ten tijde van het onderzoek behalve minderjarige jeugdigen op basis van
een strafrechtelijke titel ook jeugdigen op basis van een civielrechtelijke titel.39 In inrichtingen voor tbs-gestelden verblijven gedetineerden met een geestesstoornis om
op basis van een strafrechtelijke maatregel vanwege hun delictgevaar psychiatrisch
behandeld te worden. Voor de geestelijke verzorging betekent deze verscheidenheid
aan specifieke omstandigheden waaronder gedetineerden verkeren, dat verwacht kan
worden dat men de geestelijke zorg die men biedt op de verschillende doelg roepen afstemt en daarbij tevens rekening houdt met de aard van de organisatie waarbinnen
men werkt. Door type inrichting hier als variabele op te nemen om de sociale locatie
van de culturele, institutionele en professionele opvattingen van de geestelijk verzorgers vast te stellen, wordt nagegaan in hoeverre de omstandigheden van het werk met
het werken in de verschillende justitiële inrichtingen samenhangt.
1.7	Opzet van de hoofdstukken
Overeenkomstig het in paragraaf 1.3 beschreven conceptueel model zullen de onderzoeksvragen in deze dissertatie als volgt behandeld worden. De hoofdstukken 2 en 3
37	Inrichtingen voor vreemdelingenbewaring worden hier onder de huizen van bewaring geschaard
omdat de vreemdelingenbewaring ten tijde van het onderzoek nog geen aparte sector van de Dienst
Justitiële Inrichtingen vormde. Een deel van de vreemdelingen is gedetineerd vanwege een strafbaar
feit. De meesten zijn ter uitzetting gedetineerd, omdat zij aan de grens zijn geweigerd of illegaal in
Nederland verblijven.
38	Ten tijde van het onderzoek werd men pas naar een gevangenis overgeplaatst nadat het strafproces
was afgesloten. Tegenwoordig wordt men na het vonnis in eerste aanleg naar een gevangenis overgeplaatst.
39	Tegenwoordig is deze ‘samenplaatsing’ beëindigd. Zie hierover het rapport van de Algemene
Rekenkamer uit 2007 getiteld: Detentie, behandeling en nazorg voor criminele jeugdigen.
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beschrijven de culturele context van geestelijke verzorging bij justitie. In hoofdstuk 2
staat de vraag naar de opvattingen van de geestelijk verzorgers over religie centraal.
Hoofdstuk 3 beschrijft hun opvattingen over recht. Hoofdstuk 4 handelt over de institutionele context van geestelijke verzorging bij justitie. Hierin gaat het over de
vraag naar de opvattingen van de geestelijk verzorgers over de kerken en over justitie.
In hoofdstuk 5 is de focus gericht op de beschrijving van de geestelijke verzorging
als beroep. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de vraag naar de opvattingen van de
geestelijk verzorgers over de doelen en het domein van de geestelijke verzorging. In
hoofdstuk 6 zal de vraag beantwoord worden welke samenhang er bestaat tussen hun
opvattingen over religie en recht en over kerk en justitie enerzijds en hun opvattingen
over de doelen en het domein van de geestelijke verzorging anderzijds. In hoofdstuk
7 tot slot staat de reflectie op de uitkomsten van dit onderzoek naar de professionele
identiteit van de geestelijke verzorging bij justitie centraal.
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De beschrijving van de geestelijke verzorging richt ik in dit hoofdstuk op religie, die
de specifieke culturele context van de geestelijke verzorging vormt. De opvattingen
van de geestelijk verzorgers over religie tonen het religieuze referentiekader waarbinnen de geestelijke verzorging functioneert. Hun religieuze opvattingen beschouw ik
als religieuze inhouden die door hen als professionals in de geestelijke verzorging
gecommuniceerd (kunnen) worden.
In het onderzoek naar deze opvattingen ga ik uit van Luhmanns benadering van religie als functiesysteem van de maatschappij.40 Binnen het religiesysteem geldt communicatie als religieuze communicatie wanneer daarin de code van religie aan de
orde is, te weten het onderscheid tussen immanentie en transcendentie.41 Deze code
heeft betrekking op de vraag hoe er in het licht van het onderscheid tussen immanentie en transcendentie aan gebeurtenissen die de mens meemaakt of waarneemt
betekenis kan worden gegeven. Alle religieuze communicatie is op de toepassing van
dit onderscheid terug te voeren. Het krijgt zijn religieuze karakteristiek doordat in de
immanente betekenissen een transcendent perspectief wordt aangebracht.42
Ten aanzien van het nadenken en spreken over immanentie en transcendentie en
over de relatie daartussen, wijst Luhmann het begrip God aan als de belangrijkste
Kontingenzformel die het sociale systeem religie heeft voortgebracht.43 Het gebruik
van de Kontingenzformel God oriënteert het waarnemen van de mens en daarmee
het denken en spreken op gebeurtenissen die hij op de een of andere wijze met God
of met het bestaan van God associeert. Alle betekenissen die in religieuze communicatie aan God worden gerelateerd hebben daarmee betrekking op de relatie
van de immanente werkelijkheid met de transcendente werkelijkheid. Omdat alle
onderscheidingen die mensen in hun betekenisgeving aan de werkelijkheid gebruiken deel uitmaken van de immanente werkelijkheid, zijn ook alle opvattingen over
God i mmanente voorstellingen.

40 Zie voor een uitgebreide studie van Luhmanns benadering van religie: Kött (2003).
41	Luhmann (2000a).
42	Met betrekking tot religieuze communicatie stelt Luhmann (2000, 77): “Man kann dann auch sagen,
daß eine Kommunikation immer dann religiös ist, wenn sie Immanentes unter dem Gesichtspunkt
der Transzendenz betrachtet.”
43	Luhmann (2000, 147v.).
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Met het oog op het onderzoek naar en de beschrijving van deze opvattingen maak ik
onderscheid tussen vier aspecten van betekenis geven, te weten het experientiële, cognitieve, normatieve en affectieve aspect. Elk van deze aspecten belicht een specifieke
kant van het sociaalpsychologische proces van betekenisverlening aan de waargenomen werkelijkheid. Toegepast op het denken en communiceren over religieuze betekenissen heeft het experientiële aspect betrekking op het zin geven dat plaatsheeft in
en ten aanzien van religieuze ervaringen waarin men voor zichzelf de vraag beantwoordt in hoeverre bepaalde gebeurtenissen vanuit God begrepen kunnen of moeten
worden. Het cognitieve aspect oriënteert het nadenken en de communicatie over God
op de breedte en de diepte van de uiteenlopende overtuigingen die men met betrekking tot God kan hebben. Het normatieve aspect van betekenis geven betreft het gegeven dat er denkbeelden en opvattingen zijn die als normen aan het belang van en de
behoefte aan zekere betekenissen beantwoorden en die hier betrekking hebben op
normen die men met God verbindt. Het affectieve aspect betreft de gevoelens die het
betekenis geven kunnen vergezellen en kunnen sturen, wat hierin tot u
 iting komt dat
het nadenken en spreken over God een affectieve lading kan bezitten.44
Gegeven enerzijds de sturende functie van de Kontingenzformel in het communicatieproces en anderzijds de principiële ruimte in alle communicatie voor afwijkende
betekenisgevingen, richt ik de beschrijving van de opvattingen van de geestelijk verzorgers over religieuze betekenissen op de Kontingenzformel God. Op basis van de
genoemde aspecten van betekenisgeven ga ik in de komende paragrafen achtereenvolgens in op de religieuze ervaringen van de geestelijk verzorgers (2.1), hun religieuze overtuigingen (2.2), hun religieuze normen (2.3) en hun religieuze gevoelens (2.4).
2.1	Religieuze ervaringen
In het onderzoek naar de religieuze betekenisgevingen van geestelijk verzorgers richt
ik me om te beginnen op hun religieuze ervaringen. Eerst geef ik een korte uiteenzetting van wat ervaren bij Luhmann inhoudt (2.1.1) en vervolgens pas ik dit toe op
religieuze ervaringen (2.1.2). Daarna beschrijf ik het onderzoek en de onderzoeks
resultaten (2.1.3).
2.1.1

Ervaringen

Vanuit Luhmanns systeemtheoretisch perspectief gezien dient in de beschrijving van
ervaringen onderscheid gemaakt te worden tussen het ervaren zoals mensen dat beleven en het ervaren zoals dat in de communicatie over ervaringen in sociale systemen
plaatsvindt. Voor het ervaren van mensen geldt dat de gedachten die bij dit ervaren
44	De begrippen die ik in dit onderzoek gebruik heb ik hoofdzakelijk vanuit een katholieke theologie
gekozen en geconceptualiseerd. De reden hiervoor is een praktische, namelijk dat het onderzoek
aanvankelijk alleen onder katholieke geestelijk verzorgers is uitgevoerd en pas in een later stadium
onder protestantse geestelijk verzorgers. Met het oog op vergelijkbaarheid dienden de keuze van de
concepten en de operationalisering min of meer gelijkluidend te zijn.
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in het bewustzijn gewekt worden voor andere mensen enkel indirect waarneembaar
zijn, namelijk via communicatie in sociale systemen ofwel via wat zij daarover aan anderen vertellen of laten blijken. En voor zover mensen hun voorstellingen en verwachtingen onder woorden brengen en zich hierover in communicaties uitlaten, wordt
niet hun waarnemen of ervaren voor anderen waarneembaar en ervaarbaar, maar
hun mededelingen over wat ze waarnemen. Spreken over ervaringen is daarmee een
sociaal proces waarbij de ene mens een ander mens over zijn ervaringen vertelt en
over de gedachten en gevoelens die hij daarbij heeft. Daarbij kan iemand ervaren dat
wat hij hierover vertelt meer of minder gelukkige transformaties van zijn gedachten
en gevoelens zijn, waarop aansluitend de ander in diens bewustzijn met zijn eigen
gedachten en gevoelens reageert en deze mogelijk naar buiten brengt.
Als sociaal proces bestaat het ervaren dat in sociale systemen plaatsheeft in het waarnemen van de werkelijkheid zoals die in communicaties wordt meegedeeld. Daarmee
vormt het individuele ervaren de basis voor het communiceren waaruit ieder sociaal
systeem bestaat. Dit betekent dat voor sociale systemen het ervaren van mensen een
bron van denkbeelden is die, zodra ze als informatie in communicaties worden meegedeeld, steeds aanleiding (kunnen) zijn voor verdere communicatie.45
De communicatie van ervaringen toont de temporaliteit van alle betekenisgeving.
Dit komt tot uiting in de mogelijkheid dat iemand over de betekenis die hij op grond
van zijn eigen voorstellingen aan een gebeurtenis of een thema heeft gegeven op enig
moment daarna verder heeft nagedacht, bijvoorbeeld door ze in het perspectief te
plaatsen van alternatieve voorstellingen die anderen omtrent deze gebeurtenis of dit
thema bezitten. Door hun temporele bepaaldheid in het verleden heeft het nadenken en spreken over ervaringen het karakter van het ervaren van ervaringen. Daarbij
wordt in het actuele denken en spreken het ervaren van toen, dat als gebeurtenis in
het verleden uniek en onherhaalbaar is, gereconstrueerd. Deze reflectie in sociale
systemen waarbij er in het communicatieproces over eerdere communicaties wordt
gecommuniceerd duidt Luhmann aan als expliciete zelfreferentie of als reflectie.46

45	Luhmann (2004, 271) stelt dat alleen psychische systemen kunnen waarnemen en dat sociale systemen voor hun informatie volledig afhankelijk zijn van de mededelingen die psychische systemen over hun waarnemingen doen. “Die Kommunikation selbst, das muss man sich immer wieder
klar machen, kann überhaupt nicht wahrnehmen. Die funktioniert gewissermaßen im Dunkeln
und im Geräuschlosen. Man muss ein Bewusstsein haben, um Außenwelt über Wahrnehmung in
Bewusstsein zu transformieren, und erst dann kann ein Bewusstsein sich entscheiden, motorische
Energie aufzuwenden, um zu schreiben oder zu reden.”
46	Luhmann (1995a, 443): “We will speak of reflexivity (processual self-reference) when the basic distinction is between before and after.” Het betreft hier “communication in a communicative process
(communication about communication), observation in a process of observation (the observation of
observation), and an application of power in a process of applying power (the application of power
to the powerful).” Luhmann onderscheidt naast reflexivity twee andere vormen van zelfreferentiële
communicatie, te weten basal self-reference dat betrekking heeft op de impliciete verwijzing die in
iedere communicatie naar eerdere communicaties plaatsheeft en reflection dat betrekking heeft
op de communicatie over de communicatie die in het sociale systeem plaatsheeft in relatie tot zijn
omgeving.
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Toegepast op religieuze ervaring heeft reflectie betrekking op wat in de theologie
wordt aangeduid met ervaring met de ervaring.47 Dit hermeneutische begrip wordt
gebruikt om de gelovig-interpreterende en gelovig-reflecterende ervaring aan te duiden die iemand beleeft, wanneer hij op een eerdere ervaring reflecteert.48 Daarbij kan
onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds het terugdenken aan een seculiere ervaring in het verleden die in een nieuwe ervaring religieus gereconstrueerd wordt,
waardoor deze in een religieus licht komt te staan. Anderzijds kan het bij de reflectie
op eerdere ervaringen gaan om het terugdenken aan een religieuze ervaring die in
het heden gereconstrueerd wordt, waardoor nu nieuwe aspecten aan de orde komen
en andere terzijde worden geschoven. In beide gevallen wordt de reconstructie gevoed en beïnvloed door wat er door anderen over gezegd is, waarom deze ervaring
met de ervaring vergezeld gaat van een verbreed en verdiept begrijpen, wat met een
begrip van Luhmann ook als sociale reflectie aangeduid kan worden.49 Tegen deze
achtergrond heeft het onderzoek over religieuze ervaringen niet betrekking op het
actuele ervaren dat in het waarnemen van individuele mensen plaatsheeft, maar op
de ervaring met de ervaring zoals beïnvloed door sociale reflectie.
2.1.2

Religieuze ervaringen

Vanuit Luhmanns benadering van religie als sociaal systeem gezien is er van een religieuze ervaring dan sprake wanneer een ervaring in het perspectief wordt geplaatst
van de code van religie, te weten het onderscheid tussen immanentie en transcendentie. Een religieuze ervaring verbindt de immanente alledaagse leefwereld waarmee
mensen vertrouwd zijn met een transcendente werkelijkheid die zij als wezenlijk anders ervaren en die voor hen als zodanig een in principe hogere werkelijkheid vormt.50
Door immanentie in het perspectief te plaatsen van transcendentie vindt er in de religieuze ervaring een doorbreking plaats van het alledaagse perspectief op de werkelijkheid.51 De Kontingenzformel God focust deze ervaring op het bestaan van God en
op de relatie van God met de mens en zijn leefwereld. In de religieuze ervaring staat
met andere woorden het transcendente perspectief centraal van waaruit de werkelijkheid als met God verbonden wordt ervaren.
Ook ten aanzien van het religieuze ervaren dient onderscheid gemaakt te worden naar
het individuele religieuze ervaren en het sociale religieuze ervaren. Het individuele
47	Schillebeeckx (1977). Vgl. Van der Ven (1982, 277v.).
48 Vgl. hoofdstuk 1 paragraaf 1.4 over hermeneutiek als de actualiserende betekenisgeving op grond
van een interpreterende dialectiek tussen heden en verleden.
49	Luhmann (1995a, 73): “Only by social reflectivity, only in experiencing the experiences and actions of
other systems, does the specific form of meaning processing called ‘understanding’ come into consideration. The grasp of meaning is not in itself understanding in this rigorous sense. Instead, understanding happens only if one projects the experience of meaning or of meaningful action onto other
systems with a system/environment difference of their own.”
50	Luhmann (2000a, 83).
51 Zoals bij ieder gebruik van een onderscheiding gaat ook het gebruik van de religieuze code gepaard
met een verdubbeling van het perspectief op de werkelijkheid, te weten het immanentieperspectief
en het transcendentieperspectief. Luhmann (2000, 63) spreekt van ‘die Doppelbewertung als immanent und als transzendent’: “Jetzt läßt die Doppelung der Realität sich abstrakter darstellen als transzendentes Sinnkorrelat alles immanent Beobachtbaren.”
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religieuze ervaren heeft betrekking op de betekenisgeving die in het bewustzijn van
de mens plaatsheeft wanneer deze een gebeurtenis in het perspectief van transcendentie plaatst. Het complexe geheel van iemands gedachtegoed vormt hierbij het
kader waarbinnen de gedachten met betrekking tot transcendentie worden gewekt.
Het sociale religieuze ervaren vindt plaats wanneer iemand zijn religieuze beleving
onder woorden brengt en een ander daarop met zijn beleving reageert. De informatie die in de religieuze ervaring wordt meegedeeld wordt daarbij beoordeeld vanuit het zelfreferentiële geheel van communicaties die in het functiesysteem religie
over de relatie tussen immanentie en transcendentie beschikbaar zijn. Dit systeem
eigen r eferentiekader of Selbstreferenz bestaat uit alle betekenisgevingen die door de
religieuze tradities zijn voortgebracht en die de culturele context van het ervaren vormen, zowel van het individuele ervaren als van het sociale ervaren van het ervaren.52
Zoals gezegd vormen de communicaties van mensen over hun ervaren de gebeurtenissen die sociale systemen als ervaringen waarnemen. Deze relatie tussen beide vormen van ervaren heeft als consequentie dat het spreken over religieuze ervaringen
zoals dit in het religiesysteem plaatsheeft, deels afhankelijk is van het individuele
ervaren. Het spreken over religieuze ervaringen gaat namelijk altijd terug op het persoonlijke religieuze beleven van individuele mensen. Het refereert altijd aan de belevingswereld zoals die in het bewustzijn van iedere mens bestaat en in dit geval wel in
de complexiteit van de verwachtingen die in iemands religieuze voorstellingen van de
werkelijkheid besloten liggen.53
De sociale ervaring van religieuze ervaringen bestaat daarnaast in de beoordeling in
hoeverre iemands religieuze beleving door anderen eveneens als een religieuze ervaring beschouwd wordt. Alle spreken over religieuze ervaringen kan zoals iedere communicatie behalve aangenomen ook afgewezen of gerelativeerd worden. De kans is
groot dat iemand die anderen over zijn religieuze ervaringen vertelt geconfronteerd
wordt met de reactie dat zijn beleving door anderen wordt opgevat als diens persoonlijke mening en als een privéaangelegenheid. Daarnaast is het mogelijk dat de religieuze beleving als sociale ervaring in de reflectie daarop in het perspectief wordt
geplaatst van de pluraliteit van alternatieve religieuze en niet-religieuze belevingen
en vervolgens gerelativeerd wordt door het blootleggen van de paradox van de onbepaaldheid van betekenisgeving, die ook alle religieuze communicatie kenmerkt.54

52	Het primaire referentiekader van communicaties die in organisaties plaatsvinden is het geheel van
premissen die organisaties hebben ontwikkeld en het primaire referentiekader van communicaties
die in interactiesystemen plaatsvinden is het geheel van betekenisgevingen dat de deelnemers in het
persoonlijk contact met de ander beschikbaar hebben. Op deze communicaties ga ik in respectie
velijk hoofdstuk 4 en 5 nader in.
53	In Luhmanns benadering van zin als medium van denken en communicatie heeft het begrip verwachting betrekking op het gegeven dat iedere actuele betekenisgeving een verwachting uitdrukt,
namelijk de verwachting dat de selectie van deze ene betekenisgeving uit een reeks van alternatieve
betekenisgevingen op dat moment verondersteld wordt de meest adequate betekenisgeving te zijn.
Op het verwachtingsaspect van betekenisgeving ga ik in de paragrafen 2.2 en 2.3 nader in.
54	Luhmann (2000a, 293): “In der neueren Literatur wird oft gesagt, daß es auf (religiöse) Erfahrung
ankomme. Die Erfahrung gilt als inkommunikabel, man kann sich nur auf sie berufen, ohne damit
anderen den Zugang zu solcher Erfahrung zu erschließen. Der Sprachgebrauch bestätigt mithin
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Onderzoeksresultaten

De vraag is nu in welke mate geestelijk verzorgers aan gebeurtenissen een religieuze
betekenis geven. Bij deze vraag kan het zowel om alledaagse gebeurtenissen gaan die
men later religieus heeft geïnterpreteerd, als om gebeurtenissen waaraan men in het
verleden een religieuze betekenis heeft toegekend door ze naar bepaalde aspecten religieus te reconstrueren. Het onderzoek naar de religieuze duiding van gebeurtenissen
is gericht op het nadenken over eerder opgedane ervaringen en op de communicatie
daarover. Het is niet gericht op het primaire religieuze ervaren zoals dat in iemands
actuele beleving van een gebeurtenis plaatsheeft. In de vraag naar religieuze ervaringen gaat het er met andere woorden om te achterhalen van welke gebeurtenissen of
welke thema’s de geestelijk verzorgers aangeven dat die in het verleden voor hen een
aanleiding zijn geweest voor het hebben van een religieuze ervaring. Als zodanig maken ze deel uit van hun verwachtingen op basis waarvan zij religieuze gedachten en
voorstellingen hebben en aan nieuwe gebeurtenissen een religieuze duiding geven.
Binnen de religieuze ervaringen maak ik onderscheid tussen persoonlijke en maatschappelijke ervaringen. Persoonlijke ervaringen hebben betrekking op gebeurtenissen die een meer particulier karakter hebben en maatschappelijke ervaringen op
gebeurtenissen die vooral een publiek karakter hebben. Wat de persoonlijke ervaringen betreft onderscheid ik vervolgens intrapersoonlijke en interpersoonlijke ervaringen en wat de maatschappelijke ervaringen betreft algemeen maatschappelijke
ervaringen en kerkelijke ervaringen.
Voor de operationalisatie van deze vier concepten heb ik gebruik gemaakt van het
meetinstrument voor religieuze ervaringen dat Van Gerwen in zijn onderzoek naar
pastorale begeleiding door vrijwilligers heeft ontwikkeld. In dit instrument wordt aan
de respondenten een lijst van 25 situaties en gebeurtenissen voorgelegd, met daarbij
de vraag in welke mate deze voor de betrokkenen aanleiding zijn tot een religieuze
ervaring. De situaties en gebeurtenissen in deze lijst varieerden enerzijds naar religieuze explicietheid en anderzijds naar de omstandigheid of zij behoorden tot de privésfeer, de politieke of de sociale sfeer. Omdat het in dit onderzoek over de religieuze
ervaringen van geestelijk verzorgers gaat, heb ik deze lijst van situaties en gebeurtenissen deels overgenomen55 en deels aangevuld met items uit latere onderzoeken56
en met enkele nieuwe items die betrekking hebben op de professionele praktijk van
de geestelijke verzorging bij justitie.57 Op de vier onderscheiden soorten religieuze

den modernen Individualismus, und er bestätigt zugleich die unüberbrückbare Differenz von psychischem Erleben und sozialer Kommunikation.”
55 Van Gerwen (1990, 85). Dit betreft de items a, f, h, j, k en p, waarbij item a hier alleen bestaat uit ‘de natuur’ en het item p een toevoeging tussen haakjes bevat met voorbeelden, te weten oorlog en vrede,
derde wereld, werkloosheid en milieucrisis. Van item f heb ik het bijvoeglijk naamwoord goede bij
muziek weggelaten.
56	De formulering van de items b, l,m, n en q komen uit het onderzoek van Van der Ven & Biemans (1994,
52v.) en item c komt van Schilderman (1998, 25).
57	Dit betreft de items d, e, g, i, o, r, s, t en u.
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ervaringen, te weten intrapersoonlijke ervaringen, interpersoonlijke ervaringen,
maatschappelijke ervaringen en kerkelijke ervaringen, ga ik nu kort in.
Bij intrapersoonlijke ervaringen gaat het om het waarnemen van non-interactieve gebeurtenissen, zoals de natuur, het eigen innerlijk, het eigen lichaam, kunstzinnige
expressies en studies. Deze ervaringen drukken de wijze uit waarop de mens zich in
zijn belevingswereld kan verbinden met situaties en omstandigheden die zich in zijn
directe omgeving voordoen. De religieuze interpretatie van deze ervaringen houdt
in dat de gedachten en voorstellingen die in het waarnemen van en betekenis geven
aan deze immanente gebeurtenissen in het perspectief geplaatst worden van transcendentie. Hierdoor kan bijvoorbeeld de natuur in de religieuze ervaring worden beleefd als een door transcendentie doortrokken werkelijkheid, kan het eigen innerlijk
gezien worden als de vindplaats voor de stem van God, kan het lichaam beschouwd
worden als de tempel van de heilige Geest, kan in het contact met een ernstig zieke de
troost van Gods compassie met de lijdende mens beleefd worden, kunnen kunstzinnige expressies dragers zijn van religieuze spiritualiteit en kan studie gezien worden
als bron van het eigen geloof. Een voorbeeld van de operationalisatie van deze intrapersoonlijke ervaringen is: meditatie.
Bij interpersoonlijke ervaringen gaat het om het betekenis geven aan interactieve
gebeurtenissen, zoals de relatie met een partner, vriendschap, de geboorte van een
kind, het sterven van een familielid, het contact met een ernstig zieke en, in de context van de geestelijke verzorging bij justitie, het hebben van een goed gesprek met
een gedetineerde. In dit geval vormen deze ervaringen de uitdrukking van de wijze
waarop de mens zich verbonden kan weten met andere mensen. Hier plaatst de religieuze duiding van deze ervaringen de betreffende gedachten en voorstellingen
eveneens in het perspectief van transcendentie. Zo kan in de betrokkenheid van de
partner iets worden ervaren van de betrokkenheid van God, kan vriendschap beleefd
worden als een gratuite gave, kan de geboorte van een kind ervaren worden als een
kostbaar geschenk van God, kan bij het sterven van een familielid of van een vriend
de nabijheid van transcendentie ervaren worden en kan in een goed gesprek met een
gedetineerde iets oplichten van Gods compassie. Een voorbeeld van de operationalisatie van interpersoonlijke ervaringen is: de geboorte van een kind.
Bij algemeen maatschappelijke ervaringen gaat het om het beleven van gebeurtenissen waarvoor de maatschappelijke houding van mensen bepalend is, zoals de inzet
voor mensen aan de rand van de maatschappij, de schok die van een natuurramp uitgaat en de ontmoeting met vertegenwoordigers van andere culturen en religies. Deze
ervaringen tonen de wijze waarop mensen zich bewust kunnen zijn van het belang
van hun gewenste bijdrage aan de maatschappij. In het perspectief van transcendentie geplaatst krijgen dergelijke ervaringen een religieuze lading. In dit licht geplaatst
kan de inzet voor mensen aan de rand van de maatschappij beleefd worden als het beantwoorden aan Gods appel op de mens om naar ‘de minsten der mijnen’ om te zien,
kan de inzet voor maatschappelijke problemen beleefd worden als het bijdragen aan
de komst van het Rijk Gods, kan de ervaring van een natuurramp ervaren worden als
een situatie die omwille van het liefdesgebod om een daad van solidariteit vraagt en
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kan in het contact met andere culturen en religies het respect voor de menswaardigheid van alle mensen worden ervaren als voortkomend uit de schepping van de mens
als beeld van God. Een voorbeeld van de operationalisatie van maatschappelijke ervaringen is: de inzet voor maatschappelijke problemen.
Bij kerkelijke ervaringen gaat het om het beleven van gebeurtenissen waarin het handelen van de geestelijk verzorger zelf centraal staat, zoals het verrichten van sacramentele en rituele handelingen of het voorgaan in een kerkdienst in de gevangenis.
Als ervaringen gaat het hier om gedachten en gevoelens die de geestelijk verzorger
zelf beleeft aan het vervullen van zijn liturgische rol. Deze situaties zijn door de liturgische context niet per se aanleiding voor religieuze ervaringen, maar kunnen dat
wel worden wanneer de geestelijk verzorger ze in het perspectief plaatst van transcendentie. Het verrichten van sacramentele handelingen kan dan een gebeurtenis zijn
waaraan de geestelijk verzorger zelf Gods werkzame genadegave beleeft. Zo kan het
verrichten van rituele handelingen door de geestelijk verzorger beleefd worden als
teken van gemeenschap zijn en van verbondenheid. En in het voorgaan in een kerkdienst in de gevangenis kan de geestelijk verzorger Gods barmhartige omzien naar
gevangenen beleven. Een voorbeeld van de operationalisatie van maatschappelijke
ervaringen is: het verrichten van rituele handelingen.
Onderstaand schema geeft de onderscheiden religieuze ervaringen weer (schema
2.1). De vraag die ik aan de geestelijk verzorgers heb voorgelegd luidt: “Wij vragen u
aan te geven in welke mate de onderstaande situaties voor u in het verleden aanleiding hebben gegeven tot een religieuze ervaring.” (bijlage 1, meetinstrument 7).
Schema 2.1 Religieuze ervaringen
“Wij vragen u aan te geven in welke mate de onderstaande situaties voor u in het verleden
aanleiding hebben gegeven tot een religieuze ervaring.”
theoretisch domein

empirisch domein

persoonlijke ervaringen

persoonlijke ervaringen

I. intrapersoonlijke ervaringen

1. intrapersoonlijke ervaringen

a,d,m,n,p,r,s

d,n,o

II. interpersoonlijke ervaringen

2. interpersoonlijke ervaringen

b,c,f,j,k,l,o,u

b,f,k,l

maatschappelijke ervaringen

maatschappelijke ervaringen

III. algemeen maatschappelijke ervaringen

3. algemeen maatschappelijke ervaringen

e,g,h,j

g,j

IV. kerkelijke ervaringen

4. kerkelijke ervaringen

i,q,t

i,q,t
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De data die de vraag naar religieuze ervaringen opleverde heb ik onderworpen aan
een factoranalyse (bijlage 2, tabel 26). Uit deze analyse komen vier factoren voort die
een bevestiging inhouden van de theoretische onderscheidingen. Hierbij moet worden opgemerkt dat het item ‘contact met een ernstig zieke’ in de factor intrapersoonlijke ervaringen terechtgekomen is en daarmee door de geestelijk verzorgers niet als
een situatie is opgevat die aanleiding geeft tot een interpersoonlijke ervaring. Het valt
op dat negen van de eenentwintig items om statistische redenen uit de factoranalyse
moesten worden verwijderd, waarvan vijf binnen de intrapersoonlijke ervaringen. Op
basis van de gevonden factoren heb ik vervolgens vier schalen geconstrueerd: intrapersoonlijke ervaringen, interpersoonlijke ervaringen, maatschappelijke ervaringen
en kerkelijke ervaringen.
De volgende tabel geeft het overzicht van de uitkomsten van de vraag naar religieuze
ervaringen.
Tabel 2.1 Religieuze ervaringen
Frequenties in percentages en gemiddelden van de schalen
N

–

–/+

+

gem.

SD

persoonlijke ervaringen
1. intrapersoonlijke ervaringen
2. interpersoonlijke ervaringen

128
128

8.6
12.5

26.6
19.5

64.8
68.0

3.7
3.7

.79
.73

maatschappelijke ervaringen
3. algemeen maatschappelijke ervaringen
4. kerkelijke ervaringen

128
128

24.0
4.7

18.8
30.5

57.0
64.8

3.4
3.7

.87
.73

1. Antwoordalternatieven: 1 = zeker geen aanleiding, 2 = geen aanleiding, 3 = half geen aanleiding, half
wel aanleiding, 4 = wel aanleiding, 5 = sterke aanleiding. Schaalmidden is 3.0.
2. Frequenties: – = zeker geen aanleiding / geen aanleiding, –/+ = half geen aanleiding, half wel aanleiding, + = wel aanleiding / sterke aanleiding.

Ten aanzien van de intrapersoonlijke ervaringen geeft bijna tweederde van de geestelijk verzorgers aan dat gebeurtenissen zoals meditatie, het contact met een ernstig
zieke en de ervaring van het eigen innerlijk aanleidingen kunnen zijn voor religieuze
ervaringen. Voor ruim tweederde geldt hetzelfde met betrekking tot interpersoon
lijke ervaringen. Situaties en gebeurtenissen als de geboorte van een kind, de dood
van een familielid of vriend, de liefde tot een partner en vriendschap kunnen eveneens
aanleidingen voor religieuze ervaringen zijn. Wat betreft algemeen maatschappelijke
ervaringen geeft een ruime meerderheid van de geestelijk verzorgers te kennen dat
gebeurtenissen als de inzet voor maatschappelijke problemen en de inzet voor mensen aan de rand van de maatschappij aanleidingen zijn voor religieuze ervaringen.
Voor bijna een kwart is dit niet het geval. Met betrekking tot kerkelijke ervaringen als
het verrichten van sacramentele handelingen, het verrichten van rituele handelingen
en het voorgaan in een kerkdienst in de gevangenis geeft bijna tweederde van de geestelijk verzorgers aan dat deze gebeurtenissen aanleiding kunnen zijn voor religieuze
ervaringen.
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De resultaten laten zien dat de geestelijk verzorgers met elk van de vier religieuze
ervaringen vertrouwd zijn (gemiddelden van 3.4 tot 3.7). Zowel ervaringen waarin
het persoonlijk leven centraal staat als ervaringen die betrekking hebben op maatschappelijke gebeurtenissen, worden door hen aangemerkt als aanleidingen voor
religieuze ervaringen. Opvallend is dat zowel intrapersoonlijke als interpersoonlijke
ervaringen voor hen in dezelfde mate aanleidingen voor religieuze ervaringen vormen als de kerkelijke ervaringen die expliciet in een religieuze context plaatsvinden.
Enerzijds blijkt hieruit dat voor de geestelijk verzorgers in principe iedere ervaring religieus geïnterpreteerd kan worden en anderzijds laat het zien dat religieuze gebeurtenissen niet vaker aanleiding zijn voor het hebben van religieuze ervaringen dan
niet-religieuze gebeurtenissen. Echter, deze niet-religieuze gebeurtenissen vinden
meer plaats in het privédomein van de individuele reflectie en de interpersoonlijke
relaties dan in de publieke ruimte van de maatschappij. Dat het religieuze ervaren
iets minder vaak het geval is bij situaties van maatschappelijke nood wijst er mogelijk
op dat het religieus geïnspireerde maatschappijkritische engagement waar de bevrijdingstheologie zijn wortels heeft onder de geestelijk verzorgers niet echt (meer) leeft.
De onderlinge samenhang tussen de uitkomsten op de vraag naar de religieuze ervaringen laat zien dat er een significante positieve samenhang is tussen alle vier aanleidingen tot religieuze ervaringen (bijlage 2, tabel 27). De grootste samenhang is er
tussen intrapersoonlijke en interpersoonlijke ervaringen (r=.46) en tussen intrapersoonlijke en kerkelijke ervaringen (r=.46). Naast het gegeven dat er voor de geestelijk
verzorgers verschillende aanleidingen voor een religieuze ervaring zijn waarin zij zich
herkennen, duidt de samenhang tussen deze religieuze ervaringen erop dat hier mogelijk meer sprake is van een houding van openheid voor religieuze ervaringen dan
van de specifieke koppeling van religieuze ervaringen aan hele concrete gebeurtenissen die in het verleden aanleiding voor een religieuze ervaring zijn geweest. Enerzijds
sluit deze uitkomst aan bij de vooronderstelling dat iedere situatie of gebeurtenis
(soms onverwacht) in een religieus perspectief kan komen te staan en dan aanleiding
kan worden voor een religieuze ervaring. Anderzijds betekent het dat in de beleving
van de geestelijk verzorgers, die ten aanzien van de onderscheiden aanleidingen voor
religieuze ervaringen aangeven met dergelijke aanleidingen vertrouwd te zijn, het
hebben van een religieuze ervaring als zodanig voorop staat en dat daarbij de onderscheiden aanleidingen tot een religieuze ervaring naar de achtergrond verdwijnen.
De beschrijving van de sociale locatie van de antwoorden van de geestelijk verzorgers
op de vraag naar religieuze ervaringen betrek ik op drie achtergrondkenmerken, te
weten geslacht, denominatie en type inrichting (zie hoofdstuk 1, paragraaf 6.2). Ik
geef hier – en in het verdere onderzoek - alleen de significante verbanden weer (bijlage 2, tabel 28). Voor algemeen maatschappelijke ervaringen geldt dat maatschappelijke problemen en noodsituaties voor katholieke geestelijk verzorgers een aanleiding
zijn voor het hebben van een religieuze ervaring terwijl protestantse geestelijk verzorgers hierover twijfelen. Ten aanzien van kerkelijke ervaringen geven mannelijke
geestelijk verzorgers duidelijker aan dan vrouwelijke geestelijk verzorgers dat liturgisch handelen voor hen een aanleiding is voor het hebben van een religieuze ervaring. Verder geven geestelijk verzorgers die in een jeugdinrichting werken aan dat zij
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erover twijfelen of liturgisch handelen voor hen een aanleiding is voor het hebben van
een religieuze ervaring, terwijl dit voor geestelijk verzorgers in andere typen inrichtingen wel het geval is.
2.2	Religieuze overtuigingen
In dit hoofdstuk over religieuze betekenisgeving onder geestelijk verzorgers ga ik in
deze tweede paragraaf na welke religieuze overtuigingen onder hen aangetroffen
kunnen worden. Eerst geef ik weer wat vanuit Luhmanns systeemtheoretische benadering overtuigingen zijn (2.2.1). Vervolgens pas ik dit toe op de beschrijving van religieuze overtuigingen (2.2.2) en tot slot geef ik weer hoe ik het onderzoek heb opgezet
en wat de resultaten zijn (2.2.3).
2.2.1

Overtuigingen

In de vorige paragraaf is gesteld dat ervaren inhoudt dat iemand aan een gebeurtenis een betekenis geeft, waarbij hij met de selectie van die betekenisgeving voor dat
moment andere betekenissen uitsluit. Iedere betekenisgeving is met andere woorden
het resultaat van de selectie van een actuele betekenisgeving en de niet-selectie van
iedere alternatieve betekenisgeving die deel uitmaakt van het potentieel van mogelijke betekenisgevingen. Daarbij kunnen bepaalde ervaringen de zekerheid over de
juistheid van een betekenisverlening zowel doen toenemen als doen afnemen. Deze
onzekerheid weerspiegelt de openheid van iemands bewustzijn voor alternatieve
betekenisgevingen die hij kan of had kunnen selecteren. In het licht van deze onbepaaldheid van de betekenisverlening aan gebeurtenissen dienen betekenisgevingen
beschouwd te worden als verwachtingen die, zoals bij de betekenisgeving aan nieuwe
gebeurtenissen steeds blijkt, zowel bevestigd als teleurgesteld kunnen worden.58
Tegen deze achtergrond van betekenisgeving als een contingente selectie die het karakter heeft van een verwachting, richt ik de vraag naar overtuigingen op de cognitieve verwachtingen die iemand van de werkelijkheid heeft. Cognitieve verwachtingen
zijn het resultaat van generaliseringen die in het denken en doen van mensen en sociale systemen als verworven kennis fungeren. Ze vormen het potentieel van relatief
zekere denkbeelden waarvan in denk- en communicatieprocessen gebruik wordt gemaakt.59 Gegeven de mogelijkheid dat verwachtingen al dan niet uitkomen, is het bij
cognitieve verwachtingen steeds de vraag of men zijn verwachtingen en daarmee ook
zijn cognitieve referentiekader handhaaft dan wel bijstelt.60 Daarmee onderscheiden
cognitieve verwachtingen zich van normatieve verwachtingen die zich kenmerken
door het vasthouden aan de juistheid van bepaalde verwachtingen, ongeacht of ze
58	Luhmann (1995a, 268): “An expectation reconnoiters unknown terrain using a difference it can experience within itself: it can be fulfilled or disappointed, and this does not depend on itself alone.”
59	Luhmann (1997, 124): “Kognition ist, von ihrer Funktion her gesehen, kein Copieren oder
Repräsentieren von Umweltgegebenheiten im System. Sie leistet vielmehr die Erzeugung von
Redundanzen, die es dem System ersparen, Informationserarbeitung zu wiederholen.”
60	Luhmann (1995a, 320): “To learn or not to learn, that is the question.”
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t eleurgesteld gesteld worden. Overtuigingen kunnen beschouwd worden als cognitieve verwachtingen met een waarheidsclaim die als zodanig in principe falsifieerbaar
is en normen als normatieve verwachtingen die bestand zijn tegen die empirische
toets. In de volgende paragraaf richt het onderzoek zich op religieuze normen.
Als cognitieve verwachtingen die in het denken en in de communicatie geproduceerd
worden, verwijzen overtuigingen naar het referentiekader waarmee ze verbonden
zijn. Met behulp van cognitieve vaardigheden wordt de selectie van nieuwe betekenisgevingen op het referentiekader afgestemd en op de overtuigingen die daarin
opgenomen zijn. Cognitieve vaardigheden die Luhmann onderscheidt zijn digitaliseren, herinneren, leren, oriënteren op afstand, anticiperen en corrigeren van fouten.61
Daarmee kunnen bestaande overtuigingen in het denken en communiceren worden
opgeroepen en als cognitieve verwachtingen vervolgens bevestigd dan wel veranderd
worden. Dit recursief aansluiten op eerdere cognities maakt het mogelijk dat men
ook op zichzelf kan reflecteren en zichzelf kan corrigeren.62
De vraag naar iemands overtuigingen is daarmee een vraag naar zijn cognitieve verwachtingen. Overtuigingen betreffen anders gezegd iemands voorstellingen die als
denkbeelden tot zijn persoonlijke gedachtegoed behoren en die deel uitmaken van
zijn persoonlijke referentiekader voor betekenisgeving. Voor zover deze cognitieve
verwachtingen of voorstellingen niet worden gecommuniceerd, behoren ze tot het
voor andere mensen, voor de sociale systemen en voor de maatschappij gesloten domein van iemands gedachtewereld. Voor zover ze daarentegen in enigerlei vorm als
mededelingen worden gecommuniceerd, behoren ze tot het sociale systeem waar
binnen ze als betekenisgevingen geproduceerd en gereproduceerd worden. Deze dubbele locatie van betekenisgeving in het denken van mensen en in sociale systemen,
leidt ertoe dat gecommuniceerde betekenisgevingen zowel de overtuigingen van individuele mensen als de overtuigingen van de sociale systemen kunnen beïnvloeden.
2.2.2

Religieuze overtuigingen

De beschrijving van het cognitieve aspect van religieuze betekenisgeving richt ik op
de belangrijkste Kontingenzformel die het denken en communiceren over transcendentie heeft voortgebracht, namelijk het begrip God. Door overtuigingen omtrent
God als cognitieve verwachtingen te beschouwen die falsifieerbaar zijn, wordt het
godsbegrip gevormd door denkbeelden die mensen omtrent God bezitten en die het
karakter hebben van waarheidsclaims. Dit betekent dat de reflectie op God zoals die
in de religieuze communicatie tot uiting komt steeds vergezeld gaat van de kritische
vraag naar de houdbaarheid van de gehanteerde denkbeelden.

61	Luhmann (1997, 124).
62	Luhmann (1997, 122): “Kognition ist die Fähigkeit, neue Operationen an erinnerte anzuschließen.
Sie setzt voraus, daß Kapazitäten des Systems durch Vergessen freigemacht werden; aber zugleich
auch, daß neue Situationen zu hochselektiven Rückgriffen auf Kondensate vergangener Operationen
führen können.”
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Deze onzekerheid kenmerkt zoals gezegd alle cognitieve verwachtingen en zo ook de
overtuigingen omtrent God en kan aan de hand van drie voorbeelden geïllustreerd
worden. Om te beginnen is iedere religieuze communicatie over God in feite steeds
een (apologetische) uiteenzetting van de plausibiliteit van de heersende opvattingen
over God. Reeds de klassieke filosofie heeft zich met deze denkbeelden omtrent het
bestaan van God beziggehouden en hierover zeer uiteenlopende visies ontwikkeld.
Ten tweede geeft ook de geschiedenis van alle religies zelf een grote diversiteit van religieuze tradities en een pluralisme van denkbeelden omtrent God te zien. Het derde
voorbeeld luidt dat de reflectie op God en op de relatie tussen God, mens en wereld
in de moderne maatschappij onder grote druk is komen te staan van het seculiere
denken waarin voor het bestaan van God geen plaats is. In het licht van de filosofische
kritiek op religieuze waarheidsclaims, van het pluralisme van religieuze denkbeelden en van de relativering door de secularisatie van het belang van deze overtuigingen, wordt de beschrijving van de religieuze overtuigingen omtrent God bepaald
door de onvermijdelijke erkenning van de betrekkelijkheid van iedere aanspraak op
waarheid.
Het cognitieve karakter van het godsbegrip betekent evenwel niet dat gelovigen hun
denkbeelden over God voor zichzelf niet als normatief zouden (kunnen) beschouwen.
Dat hun opvattingen omtrent God voor hen absolute gelding (kunnen) bezitten drukt
de mate uit waarin zij overtuigd zijn van de juistheid van hun denkbeelden. Dat anderen deze denkbeelden over God kunnen relativeren door er andere denkbeelden
naast te plaatsen, betekent dat het hier om overtuigingen gaat en niet om normen die
– ondanks de feiten en eventuele meningsverschillen – geacht worden voor iedereen
te gelden. De verscheidenheid aan denkbeelden omtrent God laat zien dat de relatie
tussen cognitieve en normatieve verwachtingen gradueel is en dat het cognitieve c.q.
het normatieve karakter van het begrip God als Kontingenzformel door de sociale
context dan wel historisch bepaald is.
Voor de beschrijving van de overtuigingen over God maak ik onderscheid tussen twee
aspecten van de voorstellingen over God, te weten de kenbaarheid van God en het
persoonlijke karakter van God.63 Op beide aspecten ga ik kort in.
Het eerste aspect heeft betrekking op de kenbaarheid van God. Dit aspect gaat terug
op het inzicht dat de werkelijkheid die door de mens wordt waargenomen begrensd
wordt door de beperktheid van zijn kennen.64 Dit inzicht opent het perspectief dat
er naast de kenbare werkelijkheid een niet-kenbare werkelijkheid bestaat en dat het
kennen van de werkelijkheid gepaard gaat met het niet-kennen ervan. Dit gegeven
raakt aan een essentieel kenmerk van het menselijk bestaan, namelijk dat de mens
alleen dat waarneemt wat hij waarneemt en dus ook alleen dat kent wat hij kent.65
63 Van der Ven (1998b, 143-169).
64	Luhmann (2002a, 184v.).
65	Iedere waarneming wordt bepaald door wat waargenomen wordt en niet door wat niet waargenomen
wordt. Wat niet waargenomen wordt is volgens Luhmann (1990, 85) de ‘unmarked space’ van al het
niet-waargenomene en het waarnemen zelf: de blinde vlek van het opereren van het waarnemen. “Es
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Het onderscheid tussen kenbare werkelijkheid en niet-kenbare werkelijkheid relativeert iedere kennis-uitspraak als een uitspraak over één zijde van de werkelijkheid,
namelijk over de waargenomen werkelijkheid.66 Deze begrensdheid van het menselijk kennen betekent evenwel niet dat het kennen een alles-of-niets-gebeuren is. Het
selecteren van een betekenisgeving betekent dat met het gebruik van deze betekenis
geving impliciet ook alle niet geselecteerde betekenissen kunnen worden opgeroepen
– waaronder de (nog) niet-kenbare betekenissen – , die precies vanwege het contrast
tussen beide bepalend kunnen zijn voor de feitelijke betekenisselectie.
Als sociaal systeem onderscheidt religie zich van alle andere sociale systemen,
zoals de economie, de politiek, et cetera, door het gegeven dat de code van het
religiesysteem de kenbaarheid van de werkelijkheid, voor zover die in de religieuze
betekenisgeving wordt geïmpliceerd, zelf problematiseert.67 Het betekenis geven aan
het ervaren van gebeurtenissen met behulp van het onderscheid tussen immanentie
en transcendentie heeft namelijk betrekking op wat als niet-immanent aangemerkt
wordt en daarmee als niet-waarneembaar. Terwijl voor alle kennen geldt dat er een
aspect van niet-kenbaar in de zin van niet-waarneembaar in aanwezig is, komt daar
bij het religieuze kennen bij dat de code immanentie/transcendentie de dialectiek
tussen kenbaarheid en niet-kenbaarheid juist als gronddifferentie heeft.
Toegepast op de religieuze communicatie betekent dit dat religieuze overtuigingen
voorstellingen zijn die mensen over God als transcendente werkelijkheid bezitten
en die per definitie altijd immanente voorstellingen zijn. In de Kontingenzformel
God wordt de kenbaarheid en niet-kenbaarheid van God erkend, namelijk voor zover
God gezien wordt als de verwijzing naar een andere voor de mens niet te bevatten
werkelijkheid, als alle immanentie overstijgende transcendentie.68 In het nadenken
en spreken over God blijft God voor de mens begrijpbaar én onbegrijpbaar, want
telkens moet hij erkennen dat God zich aan zijn kennen onttrekt.69 Luhmann stelt:
kann nur sehen, was es mit dieser Unterscheidung sehen kann. Es kann nicht sehen, was es nicht
sehen kann.” Vgl. Reese-Schäfer (1999, 63).
66	Luhmann trekt deze lijn van de differentie tussen het waarnemen en waargenomene door tot op het
ontologische niveau van het onderscheid tussen zijn en niet-zijn en stelt dat de ontologische wereld
gesloten is en dat een waarnemer enkel uitspraken kan doen over één zijde van het ontologische schema, namelijk over wat is. Luhmann (1997, 898): “Er muß am Sein teilhaben (»partizipieren«), weil er
anders gar nicht beobachten könnte.”
67	Luhmann (2000a, 91): “Die Besonderheit von Religion liegt in der Radikalität dieses gegen das
Unterscheiden gerichteten Unterscheidens. Nur so kann das gefaßt werden, worauf es ankommt:
daß alles Beobachten (alles Unterscheiden, Erleben, Handeln, Kommunizieren) immer aus der
Unbeobachtbarkeit heraus operiert und daß jedes Zurückkommen auf diesen Punkt deshalb ihre eigene Spezifikation desavouiert.”
68 Van der Ven (1998b, 157v.) stelt dat het hier niet om het klassieke beeldverbod gaat, “but of an epistemic acceptance that these images simply do not reach, or even approach God, because God remains
in ‘the truly mysterious darkness of unknowing’”, welke uitspraak hij aan Pseudo-Dionysius ontleent.
69	Luhmann (1997, 232): “Alles Beobachten muß unterscheiden, um etwas bezeichnen zu können, und
sondert dabei einen ‘unmarked space’ ab, in den der Letzthorizont der Welt sich zurückzieht. Die
damit alles Erfassbare begeleitende Transzendenz verschiebt sich bei jedem Versuch, die Grenze mit
neuen Unterscheidungen und Bezeichnungen zu überschreiten. Sie ist immer präsent als Gegenseite
zu allem Bestimmten, ohne je erreichbar zu sein. Und eben diese Unerreichbarkeit ‘bindet’ den

Flierman.indd 46

16-4-2012 10:56:16

Religie

47

“die Kontingenzformel sperrt sich gegen Kommunikation. Sie weist Analyseversuche
ab. Ihre ‘Heiligkeit’ besteht eben darin, daß jede sezierende, differenzierende
Kommunikation bestraft wird mit der Erkenntnis, dass das, was man findet, nicht
das ist, was man gesucht hatte.”70 Maar het godsbegrip kan niet anders dan de incommunicabiliteit van transcendentie erkennen, om vervolgens toch God ter sprake
te brengen. Omdat communicatie de enige vorm is waarin de maatschappij opereert
en zich realiseert, kan de religieuze communicatie over transcendentie niet bij deze
erkenning ophouden. “Es gibt keine andere Möglichkeit, Sinn gesellschaftlich zu verwirklichen. Im Bedarfsfalle muß man eben Inkommunikabilität kommunizieren.”71
Het tweede aspect van religieuze cognities gaat over de vraag in hoeverre God in de
overtuigingen van mensen een persoonlijk of een niet-persoonlijk karakter heeft.72
In de benadering van Luhmann is het persoon-zijn van mensen een onderscheid dat
een sociaal systeem hanteert om individuen te identificeren als mensen waarmee het
in relatie kan treden.73 De identificatie als persoon duidt erop dat het sociaal systeem
iemand als waarnemer beschouwt die het vermogen bezit om het sociale systeem en
zijn omgeving waar te nemen, om op basis van deze waarnemingen zijn verwachtingen te hebben en deze verwachtingen binnen het sociale systeem te communiceren.74
Dit communiceren houdt in dat deze betekenisgevingen door het systeem als specifieke communicaties van het systeem worden begrepen. Vanuit de mens bezien duidt
het persoon-zijn van mensen op hun mogelijkheid om zich met sociale systemen te
verbinden, en wel door voor het systeem relevante betekenisgevingen te communiceren, dat wil zeggen systeemcode-gerelateerde communicaties te produceren. Daarbij
is het ook mogelijk dat iemand binnen een systeem communiceert door het systeem
te provoceren, bijvoorbeeld door in uitspraken en gedrag tegen de verwachtingen in
te gaan of door openlijk het systeem als niet relevant te bestempelen.
Wanneer iemand de kwalificatie persoon krijgt, houdt dat altijd de verwijzing in naar
de relatie tussen deze persoon en een sociaal systeem en naar de inclusie van die

Beobachter, der sich selbst ebenfalls der Beobachtung entzieht, an das, was er bezeichnen kann.
Die Rückbindung des Unbezeichenbaren an das Bezeichenbare – das ist, in welcher kulturellen
Ausformung auch, im weitesten Sinne ‘religio’.”
70	Luhmann (2002a, 168).
71	Idem.
72	Het gaat hier volgens Van der Ven (1998b, 158v.) om een fundamentele discussie die al sinds eeuwen
tot op de dag van vandaag voortduurt en het hart raakt van Gods bestaan en zijn relatie met de wereld.
73	De kwalificatie ‘persoon’ duidt op de verwachtingen die een sociaal systeem aan een individu toeschrijft, wat als zodanig vanuit het perspectief van het sociale systeem bezien de inperking van iemands gedragsmogelijkheden inhoudt. Luhmann (2005d, 148). Vgl. Laermans (1999, 109).
74 Als zodanig is de kwalificatie ‘persoon’ een begrip waarmee sociale systemen de structurele koppeling met mensen bemiddelen namelijk door te bepalen wie als personen aangemerkt worden en
wie niet. De afhankelijkheid van sociale systemen van waarnemende mensen wordt door Luhmann
(1995a, 109) de personalisering van sociale systemen genoemd. Luhmann (1999): “Personen sind
aber nicht Menschen, sondern kommunikationsinterne Identifikationspunkte und Adressaten für
Kommunikationen, in etwa gleichzusetzen mit sozialen Rollen bzw. Positionen.” Vgl. Luhmann
(2005d, 137-148).
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persoon in het sociale systeem.75 In het normale sociale verkeer fungeert deze kwalificatie op de achtergrond. Wanneer zich problemen of irritaties tussen een sociaal
systeem en een persoon voordoen, kan dat aanleiding zijn tot het verhelderen van de
verwachtingen die door het systeem aan de persoon in kwestie worden gesteld en omgekeerd. De kwalificatie niet-persoon wijst op het uitblijven van deze relatie tussen
sociaal systeem en individu. Het zegt dat de relatie tussen die mens en het sociale
systeem niet, niet meer of nog niet tot stand is gekomen. Met als gevolg dat deze mens
niet, niet meer of nog niet door het sociale systeem als persoon aangemerkt wordt.
De vraag is nu in hoeverre deze weergave van het begrip persoon gebruikt kan worden voor de beschrijving van God en wel als een kenmerk van God. Luhmann merkt
op dat de religieuze traditie Gods persoon-zijn langs twee redeneringen poneert, namelijk van beneden naar boven en omgekeerd van boven naar beneden. De eerste
redenering volgt de analogie waarbij het persoon-zijn van God afgeleid wordt van
wat persoon-zijn voor mensen inhoudt. In de tweede redenering wordt er niet vanuit de mens maar vanuit God gedacht en wordt het scheppingsmotief gebruikt dat
God de mens ‘naar zijn beeld’ heeft geschapen. Omdat wederkerige waarneming voor
persoon-zijn constitutief is, bezitten geen van beide redeneringen volgens Luhmann
een plausibele grond voor de overtuiging dat God een persoon is. Hij stelt dat vanuit
de systeemtheorie gezien Gods persoon-zijn daarom als hypothese beschouwd moet
worden, die stelt dat voor zover God als persoon gezien wordt dit God als waarnemer
en waargenomene definieert.76
Daarmee is de toeschrijving van persoon-zijn aan God een contingent gegeven dat
historisch gezien de wellicht haast onvermijdelijke verwachting van de mens weergeeft dat God een waarnemende, op mens en wereld betrokken God is. Toch is deze
wijdverbreide verwachting omtrent God een ongewoon gegeven en wel om twee redenen. In het licht van het gegeven van de onkenbaarheid van transcendentie, zoals dit
tot uitdrukking komt in het fundamentele onderscheid tussen immanentie en transcendentie, moet het antropomorfe denken over God als een onverwacht perspectief
worden gezien. Voor zover de overtuiging geldt dat God in principe onkenbaar is, dan
is dát het standaard gezichtspunt voor het spreken over God – ook over Gods persoonzijn. Het is de consequentie van de erkenning dat God als transcendente werkelijkheid iedere immanente betekenisgeving overstijgt. Dit logische argument hanteert
ook Thomas van Aquino die stelt dat kennis van God weliswaar mogelijk is, althans
niet onmogelijk is, maar dat alle onderscheidingen die de mens hanteert onderscheidingen aan de kant van de mens zijn, nooit aan die van God, waarmee kennis van
mensen omtrent God onvolmaakt is. Wat het antropomorfe spreken over God betreft
75 Als persoon word je door elk van deze maatschappelijke deelsystemen aangesproken. Voor de politiek
ben je burger en kiezer, voor het recht een natuurlijke persoon (die geacht wordt de wet te kennen),
voor de religie een gelovige of ongelovige, enzovoorts.
76	Luhmann (2000a, 157): “Was mit ‘Person’ gemeint sein kann, läßt sich nicht über eine Analogie von
Gott und Mensch ermitteln – und zwar weder in der einen Richtung als Anthropomorphismus noch
in der anderen: Gott habe den Menschen ‘nach seinem Bilde’ geschaffen. (…) Wir ersetzen dieses wie
immer mit Differenzen aufgeladene Analogieschema durch die bereits erwähnte Hypothese: Gott
wird als Person definiert, weil ihn das als Beobachter etabliert.”
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verwijst Luhmann zelf naar Nicolaas van Cusa die stelt dat de mens in zijn denken
onderscheidingen maakt, maar dat God dat niet doet, want in tegenstelling tot mensen heeft God om waar te nemen geen onderscheidingen nodig.77 Dit betekent dat
voor zover de mens God als persoon benadert dit gebeurt in de wetenschap dat God
als transcendentie alle menselijke denken en spreken middels betekenisgeving overstijgt. Een tweede argument om het persoon-zijn van God als vreemd aan te merken
sluit hierbij aan en berust op Luhmanns systeemtheoretische benadering van communicatie. Luhmann stelt dat God weliswaar als waarnemende persoon gedacht
kan worden, maar dat het persoon-zijn van God niet inhoudt dat mensen op dezelfde
wijze met God kunnen communiceren zoals zij dat met elkaar doen. Communicatie
bestaat in het samenvallen van drie momenten, namelijk van de selectie van een inhoud, de selectie van een mededeling en de selectie van een begrijpen. Luhmann stelt
dat op grond van deze benadering er enkel sprake kan zijn van communicatie over
God als persoon, en niet zoals in het gebed van communicatie met God als persoon.78
Wanneer in religieuze betekenisgeving God evenwel als persoon wordt benaderd, dan
roept deze religieuze voorstelling van de relatie tussen God en mens de vraag op hoe
de waarnemende God zich door de mens laat waarnemen.79 Luhmann onderscheidt
drie voorstellingen over de wijze waarop God door de mens wordt waargenomen. De
eerste voorstelling betreft Gods zelfopenbaring waarbij er aan de kant van de mens
sprake is van communicatie en van interpretatie van hetgeen van Godswege gezegd
en geschreven is, de tweede betreft het gebruik van de moraal om de mens te waarschuwen voor schuld en zonden, en de derde voorstelling betreft de mystieke ervaring
waarin voor dat moment de perspectieven van God en de mens samenvallen.80
Het toeschrijven van het persoon-zijn van God betekent dat er aan God specifieke
eigenschappen worden toegeschreven die beschouwd worden als behorend bij een
persoonlijke God. Het persoon-zijn als kenmerk van God veronderstelt om te beginnen zoals gezegd dat God het vermogen tot waarnemen bezit, wat impliceert dat
77	Luhmann (2000a, 126): “Man würde, in der Nähe der Theologie eines Niklaus von Kues, annehmen
müssen, daß Gott selbst keinerlei Unterscheidung trifft, weil er keine benötigt; daß er nicht unterscheidet zwischen sich selbst und der Welt mit der Konsequenz, die Sündenlast selbst auf sich zu
nehmen; daß er auch kein selbstreferentielles Verhältnis zu sich selbst herstellt, weil er dazu zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz unterscheiden müßte.” Idem p. 158: “Da man Gott jedoch
nicht unterstellen kann, zwischen Fremdreferenz und Selbstreferenz zu unterscheiden, paßt auch
die daraus abgeleidete Unterscheidung nicht auf Gott.”
78	Luhmann (2005c, 249) concludeert zijn beschouwing over communicaties met God met een kritische
theologische vraag. “Alle Religion ist für sie bezogen auf das Verhältnis des Menschen zu Gott. Eben
deshalb kann man auf Kommunikation in diesem Verhältnis kaum verzichten, man geriete anderenfalls in jene staunende Traurigkeit, die seit dem 18. Jahrhundert mit der Vorstellung eines unsichtbaren, unerkennbaren, unbegreiflichen, unansprechbaren Gottes sich verbindet. Wenn man aber
so weit gehen mußte, wird es zur Frage, ob man dabei nun stehenbleiben kann, ob es also sinnvoll
ist, die Distanz zwischen Mensch und Gott immer weiter zu vergrößern, oder ob nicht eine Religion
möglich wäre, die die Vorstellung einer kommunikativ erreichbaren Transzendenz ganz aufgeben
kann.”
79	Luhmann (2000a, 153): “Denn Personalität ist nichts anderes als eine Chiffre für Beobachten und
Beobachtetwerden.” Idem p. 162: “Wie läßt sich der Beobachter Gott beobachten?”
80	Luhmann (2000a, 164v.).
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het voor God mogelijk is onderscheid te maken tussen zichzelf als waarnemer en
het waargenomene ofwel tussen Selbstreferenz en Fremdreferenz. Daarmee wordt
verondersteld dat God op basis van zijn waarnemingen verwachtingen heeft ten
aanzien van de mens en van de immanente werkelijkheid van de menselijke leefwereld. Vervolgens suggereert het persoon-zijn van God dat God zijn waarnemingen en
zijn verwachtingen ten aanzien van de mens en diens omgeving aan de mens kan
meedelen. Dit resulteert in een godsbeeld van een persoonlijke God die de leefwereld
van mensen waarneemt en zich daartoe op persoonlijke wijze verhoudt. De toeschrijving van het persoon-zijn aan God weerspiegelt de religieuze overtuiging dat God bij
mensen speciale verwachtingen kan wekken omtrent zijn betrokkenheid en over hun
respons daarop, waaraan zij op hun beurt weer de verwachting kunnen koppelen dat
God daaraan kan en zal beantwoorden.
2.2.3

Onderzoeksresultaten

De conclusie dat onkenbaarheid van transcendentie de standaard positie van het
godsbegrip is en dat – binnen het spreken over God waarbij de kenbaarheid van God
verondersteld wordt – ditzelfde voor het niet-persoon-zijn van God geldt, sluit het
spreken over God niet uit en evenmin het spreken over God als persoon.
De onkenbaarheid van God en het persoon-zijn van God dienen nu als frame voor
de beschrijving van een aantal voorstellingen met betrekking tot God. Hierbij vat ik
het godsbegrip op als betrekking hebbend op overtuigingen over de wijze waarop
God zich verhoudt tot mens en wereld. Op basis van de kenbaarheid van God en het
persoon-zijn van God kunnen de denkbeelden over God in drie soorten godsbegrippen worden onderscheiden. Daarbij leidt het aspect van de kenbaarheid tot een tweedeling tussen de veelheid van godsbegrippen waarin van de kenbaarheid van God
wordt uitgegaan en het ene godsbegrip waarin iedere kenbaarheid van God ontkend
wordt.81 En vervolgens vormt binnen de godsbegrippen die van de kenbaarheid uitgaan, het aspect persoon-zijn van God tot het onderscheid tussen voorstellingen die
van het persoon-zijn van God uitgaan en voorstellingen waarin dit niet het geval is.
Ten aanzien van de niet-persoonlijke godsbegrippen moet gezegd worden dat het
persoon-zijn van God niet per se uitgesloten wordt, maar dat het in deze voorstellingen van God niet aan de orde is. De drie soorten godsbegrippen zijn dan: godsbegrippen waarin het persoon-zijn van God wordt voorondersteld, godsbegrippen waarin
niet van het persoon-zijn van transcendentie wordt uitgaan en het godsbegrip waarin
iedere kenbaarheid van transcendentie wordt ontkend.
Ten aanzien van de kenbare godsbegrippen maak ik vervolgens onderscheid tussen
enerzijds godsbegrippen die betrekking hebben op de oorspronkelijke relatie tussen
God en de wereld en anderzijds godsbegrippen waarin de nadruk ligt op Gods actuele betrokkenheid bij de mens. Binnen de godsbegrippen die betrekking hebben op
de oorspronkelijke relatie tussen God en de wereld kan verder onderscheid gemaakt
81 Voor het onderscheid naar kenbaarheid gebruikt Van der Ven (2001a, 2004) het onderscheid tussen
iconische en an-iconische godsbeelden.
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worden tussen voorstellingen van een persoonlijke God als initiator van de wereld en
voorstellingen van een niet-persoonlijke transcendentie, aangeduid met het begrip
‘Iets hogers’, als initiator van de wereld. Aan deze laatste voorstellingen over Gods
oorspronkelijke relatie met de wereld kunnen nog twee alternatieve godsbegrippen
worden toegevoegd, die op transcendentie als het fundament van de wereld betrekking hebben of op transcendentie als datgene waarmee mens en wereld samenvallen.
Binnen de groep godsbegrippen waarin de nadruk ligt op Gods actuele betrokkenheid bij de mens maak ik tot slot onderscheid naar de verschillende domeinen waarin
de relatie van God met mens en wereld in de beleving van de mens tot uiting komt.
Het gaat hier om het gegeven dat het kennen van God geen abstract begrip is, maar
door de mens aan bepaalde gebeurtenissen wordt gekoppeld of in verschillende gebieden van leven wordt ervaren. Daarmee sluit dit aspect van het kennen van God
aan bij wat er in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk is gezegd over de verschillende
soorten religieuze ervaringen. Daarin is gezegd dat de onbepaaldheid van betekenisgeving het mogelijk maakt dat aan iedere gebeurtenis met behulp van de code van
het onderscheid tussen immanentie en transcendentie een religieuze betekenis kan
worden gegeven. Daarbij aansluitend kan onderscheid gemaakt worden tussen het
persoonlijke domein, het maatschappelijke domein en het domein van de natuur.
Het persoonlijke domein heeft betrekking op de relatie tussen God en de mens als
individu. Het maatschappelijke domein betreft de relatie tussen God en de mens als
levend in zijn maatschappelijke leefomgeving. Het domein van de natuur heeft betrekking op de relatie tussen God en de mens als levend in de leefomgeving van de
natuur.
Schema 2.2

Religieuze overtuigingen

KENBAARHEID
persoonlijk karakter
I. God als initiator van de wereld
II. God als vertrouweling van de mens
III. God als aanwezig in de natuur
niet-persoonlijk karakter
IV. Iets hogers als oorzaak van de wereld
V. Iets hogers als verbonden met de mens
VI. Iets hogers als aanwezig in de natuur
VII. Iets hogers als het alles dragende fundament
VIII. Iets hogers als het geheel van mens en wereld
ONKENBAARHEID
IX. transcendentie als onkenbaar
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Op grond van het onderscheid in kenbare en niet-kenbare godsbegrippen, van het
onderscheid binnen de kenbare godsbegrippen in persoonlijke en niet-persoonlijke
godsbegrippen en van de verdere onderscheidingen daarbinnen in godsbegrippen
die op de oorspronkelijke relatie tussen God en de wereld betrekking hebben en godsbegrippen die op de actuele relatie tussen God, mens en wereld betrekking hebben,
kunnen negen godsbegrippen worden onderscheiden (schema 2.2).
De godsbegrippen die van de kenbaarheid en van het persoon-zijn van God uitgaan,
zijn het godsbegrip waarin God gezien wordt als de initiator van de wereld (I), het
godsbegrip waarin God de vertrouweling van de mens is (II) en het godsbegrip waarin Gods aanwezigheid in de natuur wordt ervaren (III). De godsbegrippen die van de
kenbaarheid en van het niet-persoon-zijn van God uitgaan zijn het godsbegrip waarin
Iets hogers beschouwd wordt als de oorzaak van de wereld (IV), het godsbegrip waarin de mens zich met Iets hogers verbonden voelt (V), het godsbegrip waarin de mens
Iets hogers in de natuur ervaart (VI), het godsbegrip waarin Iets hogers als het alles dragende fundament beschouwd wordt (VII) en het godsbegrip waarin het geheel
van mens en wereld samen Iets hogers vormen (VIII). Tegenover deze godsbegrippen
waarin de kenbaarheid van God wordt voorondersteld staat tot slot het godsbegrip
waarin wordt gesteld dat transcendentie onkenbaar is (IX).
Deze benadering gebruik ik nu om de religieuze betekenisgevingen onder de geestelijk verzorgers te onderzoeken naar het aspect van hun religieuze overtuigingen.
Hierbij staat de vraag centraal hoe de geestelijk verzorgers op grond van hun eigen
gedachtegoed tegenover de onderscheiden godsbegrippen staan. De vraag luidt dan:
in hoeverre beantwoorden de onderscheiden voorstellingen over God aan de religieuze verwachtingen van de geestelijk verzorgers zoals die in hun denkbeelden over
God besloten liggen.
In wat nu volgt geef ik eerst een korte beschrijving van ieder godsbegrip en geef
daarbij een voorbeeld van hoe ik ieder godsbegrip heb geoperationaliseerd. De
operationalisaties van de hier onderscheiden godsbegrippen zijn afkomstig van
Van der Ven.82 Vervolgens beschrijf ik de resultaten van de vraag naar de opvattingen
van de geestelijk verzorgers over deze godsbegrippen. Daartoe geef ik de uitkomsten
weer van de factoranalyses die ik gedaan heb en van de schalen die ik op basis van de
factoranalyses geconstrueerd heb. Tot slot ga ik nader in op de vraag welke opvattingen de geestelijk verzorgers over de hier onderzochte religieuze cognities bezitten.
82 Alle operationalisaties zijn afkomstig uit het meerjarenonderzoek van Van der Ven (1998, 156-166).
Van der Ven, Dreyer & Pieterse gebruikt in 1998 het begrip ‘godsbeeld’ en later (2004) het begrip
‘attitudes towards God’. De hier gebruikte indeling van godsbegrippen komt met de door Van der
Ven gebruikte indeling overeen, zij het dat hij op grond van zijn theologische onderbouwing andere
labels aan de onderscheiden godsbegrippen hangt. Verder heb ik niet alle door Van der Ven in 1998
onderscheiden godsbegrippen in dit onderzoek meegenomen. De godsbegrippen die ik niet heb onderzocht zijn – in de terminologie van Van der Ven - antropomorf sociaal panentheïsme, antropomorf
ontologisch panentheïsme en niet-antropomorf sociaal panentheïsme. Daarentegen heb ik een door
Van der Ven in 1998 niet onderzocht godsbegrip wel in mijn onderzoek opgenomen. Dit betreft het
persoonlijke godsbegrip ‘God als initiator’ – in de terminologie van Van der Ven antropomorf theïsme. Dit godsbegrip is door Van der Ven, Dreyer & Pieterse (2004, 367v.) wel meegenomen.
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Het eerste godsbegrip van de groep kenbare persoonlijke godsbegrippen is ‘God
als initiator van de wereld’ (I) en is aan te merken als antropomorf theïstisch godsbeeld. Het stelt God voor als een absoluut transcendente werkelijkheid die de wereld
geschapen en in gang heeft gezet en die van de mens verwacht dat hij de wereld verder inricht en op koers houdt. In dit godsbegrip wordt God beschouwd als eeuwig en
onveranderlijk en is zijn relatie met de mens initieel, want Gods betrokkenheid houdt
hier niet méér in dan het initiatief dat God in het begin van de schepping heeft genomen. God wordt weliswaar als een persoonlijke God gezien, maar omdat God tegelijk
als hoog verheven boven mens en wereld wordt ervaren, kan hier van een actuele persoonlijke betrokkenheid van God bij het leven van de individuele mens geen sprake
zijn. Een voorbeeld van de operationalisatie van het persoonlijke godsbegrip ‘God als
initiator van de wereld’ is: God heeft de wereld in beweging gezet met de bedoeling dat de
mens haar verder op koers zou houden.
Het tweede godsbegrip ‘God als vertrouweling van de mens’ (II) is een antropomorf
intersubjectief panentheïstisch godsbeeld en bestempelt de relatie met God als een
actuele persoonlijke relatie en lokaliseert de ervaring van deze relatie in het individuele domein, in het bijzonder in de vertrouwelijkheid tussen mensen. Het is hierbij op
basis van de interacties tussen mensen en van de vertrouwelijkheid die daarin gestalte krijgt, dat mensen ten aanzien van God de verwachting hebben dat God hen kent
en begrijpt en dat God hen niet in steek zal laten. Deze verwachtingen met betrekking
tot Gods persoonlijke betrokkenheid bij de mens gaan in dit denkbeeld samen met
de verwachting dat deze relatie met de mens niets afdoet aan Gods transcendente
karakter. Dit betekent dat God tegelijk verheven én nabij is, tegelijk buiten de geschiedenis staat én zich in de persoonlijke levensloop van individuele mensen openbaart.
Een voorbeelditem van het godsbegrip ‘God als vertrouweling van de mens’ luidt: God
kent en begrijpt ons.
Het derde persoonlijke godsbegrip ‘God als aanwezig in de natuur’ (III) betreft een
antropomorf kosmisch panentheïstisch godsbeeld en gaat eveneens uit van een
persoonlijke relatie tussen God en mens, maar lokaliseert het domein waaraan mensen hun verwachtingen ten aanzien van God ontlenen in de natuur. De beleving van
de natuur wekt in dit geval de verwachting van Gods positieve betrokkenheid bij de
mens. De orde die men in de natuur waarneemt weerspiegelt in deze beleving de
grootsheid van de natuur die men als Gods schepping beschouwt en waarvan ook de
mens deel uitmaakt. Bij dit godsbegrip ligt de nadruk op de relatie tussen het schone
en de rust die mensen in de natuur ervaren en de goedheid die zij aan God toeschrijven. Een voorbeeld van de operationalisatie van het godsbegrip ‘God als aanwezig in
de natuur’ is: in de schoonheid van de natuur ervaar ik de hand van God.
Het eerste godsbegrip van de groep kenbare niet-persoonlijke godsbegrippen is
het godsbegrip ‘Iets hogers als oorzaak van de wereld’ (IV). Dit godsbegrip wordt
wel aangeduid als niet-antropomorf theïsme. Hier wordt God gezien als absolute
transcendentie en wordt de verhouding tussen deze niet-persoonlijke transcendentie
en de mens als zo afstandelijk ervaren dat er van een persoonlijke relatie geen sprake
is. God wordt hier benaderd als Iets hogers waardoor alles wat bestaat in beweging is
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gekomen en wordt God gezien als de oorsprong van de wereld. Dit godsbegrip komt
overeen met godsbegrip I met dat verschil dat hier aan de goddelijke verhevenheid
van transcendentie geen persoonlijke betrokkenheid wordt toegeschreven. Een voorbeeld van de operationalisatie van het godsbegrip ‘Iets hogers als oorzaak van de
wereld’ luidt: er is Iets hogers waardoor alles in beweging is gekomen.
Het tweede niet-persoonlijke godsbegrip is ‘Iets hogers als verbonden met de
mens’ (V). In dit niet-antropomorf intersubjectief panentheïstisch godsbegrip is God
een transcendente werkelijkheid die door de mens wordt waargenomen in het domein van het innerlijk besef van het zich verbonden weten met God als Iets hogers.
Gods betrokkenheid komt tot uiting in de ervaring van mensen dat zij in het diepst
van henzelf Iets ervaren dat hoger is dan zij zijn, Iets hogers waaraan zij toebehoren.
Een voorbeelditem van het godsbegrip ‘Iets hogers als verbonden met de mens’ luidt:
in het diepst van onszelf is er Iets dat hoger is dan wij zijn.
Het derde godsbegrip van deze groep niet-persoonlijke godsbegrippen is ‘Iets hogers
als aanwezig in de natuur’ (VI) dat ook wel wordt aangeduid als niet-antropomorf kosmisch panentheïsme. Het bepaalt dat God een transcendente werkelijkheid is die de
mens in de orde van de natuur ervaart. In dit geval wekt de natuurlijke werkelijkheid
waarin mensen leven in hen het besef dat God als Iets hogers de oorsprong is van
deze orde. Het drukt de beleving uit dat Gods betrokkenheid in de natuur ervaarbaar
is als Iets hogers dat alles overstijgt en waarbij de schoonheid van de natuur ervaren
wordt als Iets dat mensen stil maakt. Van de operationalisatie van het godsbegrip
‘Iets hogers als aanwezig in de natuur’ is dit item een voorbeeld: in de schoonheid van
de natuur is er Iets dat me stil maakt.
Volgens het vierde godsbegrip van deze groep is God ‘Iets hogers als het alles dragende fundament’ (VII), waarmee dit godsbeeld van een niet-antropomorf ontologisch
panentheïstisch godsbegrip getuigt. Hier wordt God gezien als een transcendente
werkelijkheid die het zijnsprincipe van de wereld is en van de maatschappij die op
haar is gebouwd en gegrondvest. Deze voorstelling van transcendentie als het fundament van alles wat bestaat, drukt de betrokkenheid van God als Iets hogers tot de
mens uit. Het verwoordt de gedachte dat de dagelijkse werkelijkheid waarin de mens
leeft in zijn geheel door God gedragen wordt. Daarmee lokaliseert dit godsbegrip het
domein waarin mensen de betrokkenheid van God ervaren in de kennis van het goddelijke fundament van alles wat bestaat. Een voorbeeld van het godsbegrip ‘Iets hogers als het alles dragende fundament’ is: er is Iets hogers waarop alles is gegrondvest.
Het vijfde godsbegrip van de groep kenbare niet-persoonlijke godsbegrippen is het
godsbegrip ‘Iets hogers als het geheel van mens en wereld’ (VIII). Dit godsbegrip, dat
wel wordt aangeduid als niet-antropomorf pantheïsme, beschrijft God als een absoluut immanente werkelijkheid. Het stelt dat de verhouding tussen God, mens en wereld gekenmerkt wordt door een dermate grote wederkerige beïnvloeding, dat er geen
onderscheid gemaakt kan worden tussen immanentie en transcendentie. De immanente werkelijkheid valt met God samen en vormt in feite de zelfexpressie van Gods
natuur. Het betekent dat de immanente werkelijkheid in heel zijn verscheidenheid
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deel uitmaakt van een allesomvattende goddelijke eenheid: alle verschijningsvormen
zijn ofwel variëteiten in de zin van manifestaties van het ene ofwel eraan identiek.
Een voorbeeld van de operationalisatie van het godsbegrip ‘Iets hogers als het geheel
van mens en wereld’ luidt: mens en wereld vormen samen Iets hogers.
Het laatste godsbegrip gaat uit van de onkenbaarheid van transcendentie en luidt
‘transcendentie als onkenbaar’ (IX). Dit metatheïstisch godsbegrip ontkent de kenbaarheid van transcendentie. Het drukt uit dat er over transcendentie niets met zekerheid te zeggen valt, laat staan dat er over de betrokkenheid van transcendentie bij
de mens uitspraken gedaan kunnen worden. Het verwoordt de ervaring van het vermoeden dat er Iets hogers is, maar dat mensen deze transcendente werkelijkheid in
het geheel niet kunnen benoemen omdat het iedere immanente voorstelling geheel
en al overstijgt. Een voorbeeld van de operationalisatie van het godsbegrip ‘transcendentie als onkenbaar’ is: er is Iets hogers dat we in het geheel niet kunnen benoemen.
Deze negen godsbegrippen heb ik aan de geestelijk verzorgers voorgelegd met de
vraag aan te geven in hoeverre zij het met elk van deze godsbegrippen eens zijn.
Omdat de Kontingenzformel uitgaat van een God die waarneemt en daarmee van een
persoonlijke God, is het noodzakelijk om de vraag over de niet-persoonlijke godsbegrippen en het onkenbare godsbegrip apart in te leiden en separaat voor te leggen
(bijlage 1, meetinstrument 8 en 9). Daarom heb ik de geestelijk verzorgers eerst de
drie persoonlijke godsbegrippen voorgelegd en daarna de vijf niet-persoonlijke godsbegrippen en het ene onkenbare godsbegrip. In de vragenlijst heeft dit geleid tot het
gebruik van twee aparte instrumenten: het eerste met de kenbare persoonlijke godsbegrippen en het tweede met de kenbare niet-persoonlijke godsbegrippen en daaraan toegevoegd het onkenbare godsbegrip.83 Schema 2.3 op de volgende pagina geeft
alle onderscheiden godsbegrippen weer.
Vervolgens heb ik de antwoorden van de geestelijk verzorgers aan een factoranalyse
onderworpen. Omdat de vragen omtrent de persoonlijke godsbegrippen en de vragen
omtrent de niet-persoonlijke godsbegrippen en het onkenbare godsbegrip in de vragenlijst afzonderlijk zijn ingeleid en aan de geestelijk verzorgers zijn voorgelegd, heb
ik de antwoorden op beide vraagstellingen aan aparte factoranalyses onderworpen.
In de factoranalyse van de antwoorden op de vraag naar de persoonlijke godsbegrippen worden de drie theoretisch onderscheiden godsbegrippen bevestigd (bijlage 2,
tabel 29). In de factoranalyse van de antwoorden op de vraag naar niet-persoonlijke
godsbegrippen en het onkenbare godsbegrip konden drie factoren worden onderscheiden (bijlage 2, tabel 30). Twee factoren bevestigen twee theoretisch onderscheiden godsbegrippen, te weten ‘Iets hogers als het geheel van mens en wereld’
en ‘transcendentie als onkenbaar’. De items van de andere niet-persoonlijke godsbegrippen, te weten ‘Iets hogers als oorzaak van de wereld’, ‘Iets hogers als verbonden met de mens’, ‘Iets hogers als aanwezig in de natuur’ en ‘Iets hogers als het alles
dragende fundament’, gaan op één item na samen in één factor. Ze zijn samen te vatten onder de noemer ‘Iets hogers als algemene betrokkenheid bij mens en wereld’.
83	Met het gebruik van twee aparte instrumenten volg ik Van der Ven (1998b).
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Het staat voor de opvatting dat God een transcendent niet-persoonlijke werkelijkheid
is waarop alles is gegrondvest en dat tegelijk op de mens en de natuur betrokken is.
Schema 2.3 Religieuze overtuigingen
“Mensen denken heel verschillend over God. Wilt u aangeven in hoeverre u het met de
volgende uitspraken over God eens of oneens bent.”
“In sommige situaties ervaren mensen dat er Iets hogers bestaat. Maar zij denken er heel
verschillend over. Wilt u opnieuw aangeven in hoeverre u het met de volgende uitspraken
eens of oneens bent.”
theoretisch domein

empirisch domein

KENBAARHEID
persoonlijk karakter

persoonlijk karakter

I. God als initiator van de wereld

1. God als initiator van de wereld

a,f

a,f

II. God als vertrouweling van de mens

2. God als vertrouweling van de mens

b,d

b,d

III. God als aanwezig in de natuur

3. God als aanwezig in de natuur

c,e

c,e

niet-persoonlijk karakter
IV. Iets hogers als oorzaak van de wereld

niet-persoonlijk karakter
4. Iets hogers als algemene betrokkenheid bij mens en
wereld

g,n

g,h,i,j,k,l,m

V. Iets hogers als verbonden met de mens
h,k
VI. Iets hogers als aanwezig in de natuur
j,m
VII. Iets hogers als het alles dragende fundament
i,l
VIII. Iets hogers als het geheel van mens en wereld

5. Iets hogers als het geheel van mens en wereld

o,q

o,q

ONKENBAARHEID
IX. transcendentie als onkenbaar

6. transcendentie als onkenbaar

p,r

p,r

Op basis van beide analyses konden zes schalen worden geconstrueerd, te weten drie
persoonlijke godsbegrippen: ‘God als initiator van de wereld’, ‘God als vertrouweling
van de mens’ en ‘God als aanwezig in de natuur’, twee niet-persoonlijke godsbegrippen, te weten ‘Iets hogers als algemene betrokkenheid bij mens en wereld’ en ‘Iets
hogers als het geheel van mens en wereld’, en één onkenbaar godsbegrip, namelijk
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‘transcendentie als onkenbaar’. De volgende tabel geeft de frequenties op basis van
de schaalconstructies weer.
Tabel 2.2 Religieuze overtuigingen
Frequenties in percentages en gemiddelden van de schalen
N

–

–/+

+

gem.

SD

persoonlijk karakter
1. God als initiator van de wereld
2. God als vertrouweling van de mens
3. God als aanwezig in de natuur

127
127
128

26.0
5.5
18.8

22.0
5.5
28.9

52.0
89.0
52.3

3.2
4.1
3.4

.96
.76
.91

niet-persoonlijk karakter
4. Iets hogers als algemene betrokkenheid bij
mens en wereld
5. Iets hogers als het geheel van mens en wereld

127
125

15.7
52.8

26.8
24.8

57.5
22.4

3.5
2.6

.77
.96

ONKENBAARHEID
6. transcendentie als onkenbaar

126

13.5

20.6

65.9

3.6

.92

KENBAARHEID

1. Antwoordalternatieven: 1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = half mee oneens, half mee eens,
4 = mee eens, 5 = helemaal mee eens. Het schaalmidden is 3.0.
2. Frequenties: – = helemaal mee oneens / mee oneens, –/+ = half mee oneens, half mee eens, + = mee eens
/ helemaal mee eens.

Uit de antwoorden op de vraag in welke mate de geestelijk verzorgers zich in de hier
onderscheiden godsbegrippen herkennen komt het volgende naar voren. Om te beginnen blijkt nagenoeg de grootst mogelijke meerderheid (89%) van de geestelijk
verzorgers overtuigd te zijn van Gods persoonlijke en vertrouwenwekkende betrokkenheid bij de individuele mens. Vervolgens onderschrijft twee derde (66%) van de
geestelijk verzorgers de opvatting dat er over God niets met zekerheid te zeggen valt.
Verder herkent ruim de helft (52%) van de geestelijk verzorgers zich in de persoonlijke godsbegrippen ‘God als initiator van de wereld’ en ‘God als aanwezig in de natuur’, die staan voor de overtuigingen dat God van de mens verwacht verder te gaan
waarmee Hij is begonnen en dat Gods betrokkenheid zich in de natuur weerspiegelt.
Instemming van een meerderheid (58%) is er ten aanzien van het niet-persoonlijke
godsbegrip ‘Iets hogers als algemene betrokkenheid op mens en wereld’, waarin God
als een transcendente werkelijkheid wordt gezien dat het fundament is van alles wat
bestaat en tevens op mens en natuur betrokken is. Met de gedachte dat God samenvalt met het samengaan van mens en wereld stemt minder dan een kwart (22%) in,
terwijl ruim de helft (53%) zich er niet in herkent en het afwijst.
De standaarddeviaties wijzen erop dat er over de godsbegrippen heel verschillend
gedacht wordt.84 Dit betreft in het bijzonder de persoonlijke godsbegrippen ‘God als
initiator van de wereld’ (SD .96) en ‘God als aanwezig in de natuur’ (SD .91), het niet84 Als criterium voor een relatief hoge standaarddeviatie bij een vijfpuntsschaal heb ik 1.0 of groter gekozen. De SD’s van de genoemde godsbegrippen blijven net onder deze waarde, maar zijn vanwege
het totaalbeeld dat ze geven van belang hier te vermelden.
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persoonlijke godsbegrip ‘Iets hogers als het geheel van mens en wereld’ (SD .96) en
het godsbegrip ‘transcendentie als onkenbaar’ (SD .92). Deze variatie laat zien dat de
religieuze overtuigingen van de geestelijk verzorgers op dit kernpunt van religiositeit
mogelijk aan het schuiven zijn.
Uit de analyse naar de onderlinge samenhang van deze uitkomsten blijkt dat er twaalf
significante verbanden zijn, die allemaal positief zijn (bijlage 2, tabel 31). De grootste samenhang bestaat tussen het godsbegrip ‘God als aanwezig in de natuur’ en ‘Iets
hogers als algemene betrokkenheid bij mens en wereld’ (r=.64). Deze samenhangen
laten zien dat God volgens de geestelijk verzorgers kenbaar en tegelijk onkenbaar is,
dat God door hen als persoon en tegelijk ook als niet-persoon wordt gezien, en dat de
domeinen waarin God wordt ervaren in hun onderlinge verhouding niet exclusief zijn.
Uit de gevonden samenhangen lijkt dat er in het nadenken over God bij de geestelijk
verzorgers ruimte is voor het vasthouden aan meerdere met elkaar op het oog tegenstrijdige godsbegrippen. Ze spreken de verwachting tegen dat de waarheidsclaims
die onder de verschillende religieuze cognities liggen elkaar logischerwijs uitsluiten.
Dit zou met name verwacht mogen worden van de fundamentele onderscheidingen
kenbaarheid (God is kenbaar òf God is onkenbaar) en persoon-zijn (persoon-zijn is
een kenmerk van God òf persoon-zijn is niet een kenmerk van God). Zonder iets aan
de betekenis van de instemming met of afwijzing van de afzonderlijke godsbegrippen af te doen, kan gesteld worden dat in de beleving van de geestelijk verzorgers
de onderscheiden godsbegrippen niet contradictoir zijn, maar als contrastbegrippen
opgevat worden. Daarmee verwijzen deze uitkomsten naar het gegeven dat er een
veelheid aan religieuze tradities bestaat waarin vele godsbegrippen voorkomen waarvoor door de tijd heen en op verschillende plaatsen steeds een wisselende instemming heeft bestaan. Volgens Van der Ven wees Thomas van Aquino er al op dat er een
veelheid aan beelden of namen van God nodig is om enigszins uit te kunnen drukken
wat God in zijn oneindige rijkdom is.85 Het diffuse karakter van het godsbegrip dat zo
ontstaat onderstreept de keuze om het godsbegrip als cognitieve verwachting te benaderen, wat zoals gezegd in Luhmanns benadering betekent dat dergelijke begrippen in vergelijking met normatieve verwachtingen meer open staan voor twijfel en
voor alternatieve inzichten.
De sociale locatie van deze uitkomsten over de religieuze overtuigingen van de geestelijk verzorgers over God betreffen wederom hun samenhang met de drie achtergrondkenmerken geslacht, denominatie en type inrichting (bijlage 2, tabel 32). Voor
drie godsbegrippen, te weten de persoonlijke godsbegrippen ‘God als initiator van
de wereld’, ‘God als aanwezig in de natuur’ en het niet-persoonlijke godsbegrip ‘Iets
hogers als algemene betrokkenheid op mens en wereld’, geldt dat katholieke geestelijk verzorgers met deze godsbegrippen instemmen en protestantse geestelijk
verzorgers hierover (licht) twijfelen. Met het godsbegrip ‘transcendentie als onkenbaar’ wordt door geestelijk verzorgers die werkzaam zijn in een huis van bewaring,
85 Volgens Van der Ven (1998b, 164) is het geen uitzondering dat mensen er meerdere godsbeelden op
nahouden die ze positief waarderen en vanuit hun geloof legitimeren.
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een gevangenis of een tbs-inrichting ingestemd, terwijl geestelijk verzorgers die in
een jeugdinrichting werken hierover twijfelen.
2.3	Religieuze normen
Het volgende aspect van de religieuze opvattingen dat ik hier onderzoek betreft de religieuze normen. Nadat ik eerst weergeef wat Luhmanns benadering van normatieve
betekenisgeving is (2.3.1), pas ik dit toe op religieuze normen (2.3.2) en geef daarna
weer hoe ik dit aspect bij de geestelijk verzorgers onderzocht heb en wat daarvan de
resultaten zijn (2.3.3).
2.3.1

Normen

Iedere betekenis, gedacht of gecommuniceerd, is het resultaat van het gebruik van een
onderscheiding waarmee iemand betekenis geeft aan hetgeen hij waarneemt. Door
één zijde van die onderscheiding als betekenis te selecteren, worden andere mogelijke
betekenissen als niet van toepassing beschouwd, althans niet op dat moment. Zoals
gezegd drukt iedere betekenisgeving een verwachting uit, namelijk de verwachting
dat de geselecteerde betekenis op grond van iemands voorstellingen en in het licht
van alle voorhanden alternatieve betekenissen juist is. Voorstellingen functioneren
hierbij als interpretatieschema’s, als de verwachtingsstructuren waarmee iemand de
werkelijkheid benadert. In de confrontatie met die werkelijkheid, dat wil zeggen door
het waarnemen van betekenissen die in iemands denken of in de communicatie naar
voren komen als serieuze niet zondermeer te negeren alternatieven, wordt iedere betekenisgeving als verwachting getest en daarmee tevens de houdbaarheid van een
 etekenisgeving
voorstelling en van de daarin besloten generalisatie.86 Een nieuwe b
houdt dan de suggestie in dat alle eerdere verwachtingen niet of niet geheel uitkomen, wat iemand voor de vraag stelt hoe hierop te reageren. Enerzijds kan hij het als
een aanleiding beschouwen om zijn voorstellingen aan te passen, wat in dat geval
betekent dat de nieuwe betekenisgeving een aanleiding is om te leren. Maar het is
ook mogelijk dat iemand ook wanneer zijn verwachtingen niet uitkomen toch bij
zijn opvattingen blijft. In dat geval vindt hij zijn voorstellingen nog altijd juist ook al
worden ze niet bevestigd. Met betrekking tot deze twee soort verwachtingen spreekt
Luhmann zoals we al in de vorige paragraaf gezien hebben in het eerste geval van
cognitieve verwachtingen, in het tweede geval van normatieve verwachtingen.87
Zowel cognitieve als normatieve verwachtingen berusten op de ervaring van eerdere
bevestigingen en teleurstellingen en zijn als verwachtingen anticipaties op de mogelijkheid dat ze in de toekomst al dan niet uitkomen. Het is daarmee in situaties die
86	Luhmann (1995a, 96): “By means of expectations that one directly tests or that one cannot give up
without considerable disorientation, one decides how far to push generalization.”
87	Luhmann (1995a, 320): “Expectations that are willing to learn are stylized as cognitions. One is ready
to change them if reality reveals other, unanticipated aspects. (…) By contrast, we will call expecta
tions not disposed toward learning norms. When disappointed, they are counterfactually retained.”
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door iemand als problematisch worden aangemerkt dat het belang groter wordt om
verwachtingen te bezitten waarvan men aanneemt dat ze zeker juist zijn. Het normatieve aspect van betekenisgeving heeft betrekking op deze behoefte aan zekere
verwachtingen ofwel aan voorstellingen die ongeacht eventuele teleurstellingen vooralsnog niet als onjuist worden beschouwd of dienen te worden beschouwd.
In iemands deelname aan de communicatie over de dagelijkse leefwereld komen
beide soorten verwachtingen normaal gesproken in een mix voor en is het gewoonlijk pas in de confrontatie met teleurstellingen dat de vraag om aanpassing zich aan
iemand opdringt. Het verschil tussen beide soorten verwachtingen komt daarom tot
uiting in de wijze waarop iemand op dergelijke teleurstellingen reageert. Het belang
om uit te kunnen gaan van verwachtingen waarvan men kan aannemen dat ze juist
zijn ook als er niet aan voldaan wordt, is groter naarmate iemand zich meer op de
betreffende betekenisgeving vastlegt. Dat kan het geval zijn wanneer er persoonlijke
belangen op het spel staan en iemand zich genoodzaakt of gedwongen voelt de juistheid van zijn verwachtingen in twijfel te trekken. Het kan dan zelfs zo zijn dat alleen
al de twijfel aan de juistheid van de eigen verwachtingen als een bedreiging en als een
kwaad wordt beleefd.
Het onderscheid tussen cognitieve en normatieve verwachtingen waarop het normatieve aspect van betekenisgevingen betrekking heeft, loopt parallel aan dat tussen is en ought.88 Wanneer bepaalde cognitieve verwachtingen over iemands gedrag
niet worden beantwoord, dan komen ze in het perspectief te staan van het onderscheid tussen kennis en onwetendheid en van de leerbereidheid om de voorstellingen
waarin ze zijn opgenomen eventueel te herzien. In het geval er niet aan bepaalde normatieve verwachtingen over iemands gedrag wordt voldaan, leidt dat ertoe dat ze in
het perspectief komen te staan van het onderscheid tussen conformerend gedrag en
deviant gedrag en daarmee van de geneigdheid om hoe dan ook aan de juistheid aan
deze verwachtingen vast te houden.
2.3.2

Religieuze normen

Religieuze normen zijn verwachtingen van religieuze betekenisgevingen waaraan
men vasthoudt ook al zijn of worden ze door de realiteit weersproken. Ook hier vormt
de religieuze code van het onderscheid tussen immanentie en transcendentie het
grondschema dat het handelen van anderen en van zichzelf in een religieus perspectief plaatst.
De beschrijving van religieuze normen richt ik op een problematisch onderwerp binnen religie, namelijk de zin van het onschuldige lijden. Religieuze normen in verband
met lijden zijn verwachtingen die door de religieuze betekenisgeving in confrontatie
met de realiteit van het lijden (lijken te) worden weersproken, maar waaraan men toch
vasthoudt. Het zijn geen normen die van buitenaf zijn opgelegd, maar normen die
men zelf produceert, meer of minder beïnvloed door factoren van buitenaf. Het zijn
88	Luhmann (1995a, 322).
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door de tradities overgeleverde en door mensen geïnterioriseerde religieuze verwachtingen over de zin van het leven en daarbinnen van het lijden.
In het licht van de Kontingenzformel God betreft het probleem van de zin van het lijden de theodiceekwestie, waarin de onverenigbaarheid wordt verwoord van enerzijds
het geloof in een goede God die almachtig en alwetend is en anderzijds de aanwezigheid van het lijden in de wereld.89 De problematiek van de zin van het lijden berust
op de onverenigbaarheid van de ervaring van het onschuldige lijden met de wijze
waarop God als een goede God wordt gezien. Het probleem van het lijden wordt met
andere woorden ingegeven door de specifieke kennis over God en door de aanname
dat God waarneemt en handelt, kortom een persoonlijke God is. Het betreft de voorstelling van de mens dat het lijden dat plaatsvindt niet buiten Gods waarnemen om
plaatsheeft en daarmee door God gewild of anders toch minstens toegelaten wordt.
De vraag naar de zin van het lijden is daarmee een vraag naar de bedoeling die God
vanuit zijn positieve betrokkenheid bij de mens en de wereld met het doen lijden of
laten voortbestaan van het lijden heeft.
Het indringende karakter van deze spanning tussen het geloof in het bestaan van een
goede God en de realiteit van het bestaan van het kwaad van het onschuldige lijden,
een spanning die zich op het niveau van de dagelijkse leefwereld van mensen manifesteert, raakt het hart van alle religieuze denken en spreken. Iedere waarneming van
persoonlijk lijden, zoals bij ziekte, ouderdom, relatieproblemen, persoonlijk falen en
ook het onschuldig slachtoffer worden van geweld, roept zodra het religieuze perspectief geopend wordt, de vraag op naar de religieuze zin ervan. Luhmann zegt hierover:
“Offenbar läßt Gott in der Welt auch Sünde und auch unschuldiges Leiden zu – als
Hinweis darauf, daß er seine Selbstverwirklichung jenseits aller Unterscheidungen
vollzieht. Sein Angebot ist dann nur: in allem, was geschieht, einen Bezug auf
Transzendenz herstellen zu können oder konkreter: alles als Form seiner Liebe und
Nähe, als Form seiner Dauerbegleitung, als Form seiner Beobachtens zu erfahren –
aber dies mit dem dann nur noch schwer verständlichen Zusatz, dass er selbst für das
Gute und nicht für das Schlechte optiert.”90 Vanwege de enorme impact van het lijden
op het persoonlijke leven van mensen en de indringende vragen die vanuit het religieuze perspectief aan God gesteld kunnen worden, is de problematiek van het lijden
een centraal thema in de geestelijke verzorging. De waarom-vraag dringt zich in de
ervaring van het lijden onwillekeurig en onweerstaanbaar aan mensen op: waarom
laat de goede God het lijden dat mij overkomt toe? Of: waarom laat God het lijden dat
mijn geliefde overkomt toe?91
De ervaring van het lijden roept met andere woorden het beeld op van een tegenspraak tussen de wereld zoals die is en de wereld zoals die zou dienen te zijn - althans
89 Zie voor een overzicht van de studies naar theodiceemodellen: Van der Ven (1998b, 205-231).
90	Luhmann (2000a, 99).
91	De relevantie van de theodiceekwestie voor het pastoraat gaat niet enkel op voor Westerse landen
waar het persoonlijk lijden hoofdzakelijk op het microniveau gesitueerd is, maar ook voor ontwikkelingslanden waar het lijden behalve het microniveau ook en met name het mesoniveau van de instituties en het macroniveau van de maatschappij betreft. Vgl. Van der Ven (1995) en Louw (2000).
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bezien vanuit een positieve verwachting over Gods betrokkenheid bij mensen. Op
deze voorstelling van de onvolmaaktheid van de wereld reageert het religieuze systeem met het creëren van verschillende perspectieven, die de mens de weg wijzen hoe
hij met het voor hem onbegrijpelijke lijden kan of dient om te gaan. Iedere oplossing
voor het theodiceeprobleem is zo bezien een religieus interpretatieschema dat antwoord geeft op de vraag hoe het mogelijk is dat de door God geschapen wereld niet
aan de verwachtingen beantwoordt. Voor zover men vasthoudt aan de gedachte dat
alles wat de mens overkomt door God gewild is dan wel wordt toegelaten, probeert
men ook aan het lijden een betekenis te geven – wat ook moet, omdát men aan de verwachting dat God almachtig, alwetend en goed is vasthoudt. Dit vasthouden aan deze
verwachting toont het normatieve karakter van deze religieuze opvatting dat God een
bedoeling met het lijden heeft en dat het lijden daarom zinvol en goed is of dat wel
moet zijn.
In de verschillende opvattingen over de vraag vanuit welk inzicht en met welke houding men op het onschuldige lijden dat van God komt of door God wordt toegelaten
dient te reageren, staat het geloof in een hiërarchische kosmologie waarin alles en
iedereen zijn eigen, door God toegewezen vaste plaats heeft, centraal. Deze alomvattende orde wordt vanwege de onvermijdelijke onderlinge afhankelijkheid van de
hoogste tot de laagste niveaus van bestaan wel ‘the great chain of being’ genoemd.92
In deze orde heeft ook het onschuldige lijden zijn plaats. De zin van dit lijden bestaat
erin dat het plaatsvindt omwille van de bijdrage die het levert aan het geheel van de
orde, wat inhoudt dat het lagere te lijden kan hebben van het hogere en erdoor vernietigd kan worden.
Deze idee van een teleologische structuur in het universum, die Leibniz ertoe bracht
de bestaande wereld als de best mogelijke wereld aan te merken, is volgens Luhmann
in de moderne maatschappij niet langer houdbaar. Door de andere sociale systemen
die door de functionele differentiatie van de maatschappij autonoom ten aanzien van
religie zijn geworden, wordt deze voorstelling alsmede het idee dat het lijden vanuit
het perspectief van God zin heeft, vanuit de eigen systeemcode gerelativeerd of genegeerd. Met de relativering van een door God ingestelde kosmologische orde waarin
ook het lijden een plaats heeft komt de plausibiliteit van iedere religieuze uitspraak,
en niet in de laatste plaats die over de zin van het lijden, ter discussie te staan. “Jede
Religion muß jetzt damit rechnen, in der gesellschaftlichen Kommunikation als
Kontingent, als Sache einer Option behandelt zu werden.”93
In plaats van de mogelijkheid om het probleem van het lijden vanuit een teleologische verwachting te benaderen, kan men de vraag welke rol men aan God toedicht
ook benaderen vanuit de verwachting dat God het lijden noch wil noch toelaat, maar
aan het lijden van de mens ook zelf lijdt. Het lijden wordt hier niet ontkend, maar de
aan God toegeschreven rol is veranderd en daarmee zijn de normatieve verwachtingen omtrent de relatie van God en het lijden veranderd.
92	Lovejoy (2001).
93	Luhmann (2000a, 313).
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Voor de normatieve opvattingen over Gods betrokkenheid bij de mens en bij zijn lijden betekent het voorgaande dat deze opvattingen kunnen variëren naar gelang de
bedoelingen die er al dan niet aan God worden toegeschreven. Daarmee kan onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds voorstellingen waarin het lijden vanwege
de inbedding ervan in de orde van God als zinvol en goed wordt gezien, en anderzijds voorstellingen waarin aan het lijden geen intentie van Godswege wordt toegeschreven. Op grond van deze benadering kan de variatie van mogelijke religieuze
normatieve opvattingen over het lijden in twee groepen theodiceemodellen worden
ingedeeld. Aan de ene kant zijn er intentionele modellen die de zin van het lijden interpreteren vanuit het perspectief van Gods bedoelingen met het lijden. En aan de
andere kant zijn er niet-intentionele modellen die het lijden niet vanuit Gods bedoeling interpreteren, maar andere niet-intentionele opvattingen over de relatie tussen
het lijden en God hebben.
2.3.3

Onderzoeksresultaten

Vanuit deze beschouwing over het theodiceevraagstuk dat als crux theologica en crux
pastoralis de existentiële problematiek van het persoonlijk lijden in het perspectief
plaatst van Gods goedheid, ga ik na hoe de geestelijk verzorgers een achttal theodiceemodellen waarderen. De intentionele modellen betreffen vijf modellen die
uitgaan van Gods bedoeling met het lijden, te weten het vergeldingsmodel, het planmodel, het pedagogisch model, het plaatsvervangend-lijdenmodel en het mystieke
model. De niet-intentionele modellen betreffen drie modellen waarin aan het lijden
geen bedoelingen Gods worden toegeschreven, te weten het apathiemodel, het compassiemodel en het wereldlijke model. Met het oog op de beschrijving van het normatieve aspect van de religieuze opvattingen onder geestelijk verzorgers gaat het om de
vraag in hoeverre zij zich op grond van hun eigen verwachtingen en voorstellingen in
deze normatieve interpretatieschema’s omtrent God en het lijden herkennen en deze
modellen positief of negatief waarderen.
Eerst volgt een korte beschrijving van deze intentionele en niet-intentionele modellen, waarbij ik tevens laat zien hoe ik ze geoperationaliseerd heb. Daarna bespreek
ik de analyse van de antwoorden. En aan het eind geef ik de sociale locatie van deze
antwoorden weer.
Voor de conceptualisering en operationalisatie van deze theodiceemodellen heb ik
gebruik gemaakt van het theodicee-instrument dat in de laatste decennia van de vorige eeuw aan de theologische faculteiten van Nijmegen en Tilburg is ontwikkeld.94
Daarbij volg ik niet de daarin gehanteerde terminologie van Gods afstandelijkheid
tot de mens en Gods nabijheid bij de mens95, maar ga ik uit van de verwachtingen van
de mens met betrekking tot Gods bedoelingen met het lijden. Van alle zeven daarin
onderscheiden modellen, te weten vergelding, plan, pedagogiek, plaatsvervanging,

94 Van der Ven (1990), Van der Ven & Vossen (1995), Van der Ven (1998b).
95 Van der Ven (1990, 198).
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mystiek, apathie en compassie, heb ik de operationalisaties overgenomen.96 Aan deze
lijst heb ik een achtste model toegevoegd, te weten het wereldlijke model.
Het eerste theodiceemodel van de groep intentionele modellen is het vergeldings
model (I). Dit religieuze interpretatieschema drukt de normatieve verwachting uit
dat het lijden van de mens een straf is die God de mens geeft voor het kwaad dat hij
aanricht. Het doen lijden is Gods reactie op het gedrag van een mens die tegen de wil
van God ingaat, wat een zonde is. Daarmee geeft deze norm antwoord op de vraag
waarom God mensen laat lijden, want het verwijst naar de bron van het kwaad die
namelijk gevonden kan worden in het verwijtbare menselijk tekortschieten. Als vergelding van kwaad dat mensen doen, is het lijden dat God oplegt niet alleen altijd
terecht, maar houdt het mensen ook voor dat zij God moeten vrezen en zijn geboden
moeten onderhouden. Een voorbeeld van de operationalisatie van het vergeldingsmodel is: het lijden is een straf van God.
Het tweede van de intentionele modellen is het planmodel (II) dat voor de verwachting staat dat het lijden dat de mens overkomt hoe dan ook in Gods alomvattende
plan voor mens en wereld past. Wat dit plan inhoudt is voor mensen niet (geheel) te
doorgronden en zal, zo is hier de verwachting, aan het einde der tijden geopenbaard
worden. Het is de normatieve overtuiging dat de gebeurtenissen in het leven toe te
schrijven zijn aan Gods leiding en niet aan toeval. Deze duiding van gebeurtenissen
als Gods plan speelt met name een belangrijke rol wanneer het leven ingrijpende onverwachte wendingen kent die in positieve gevallen verwondering en dankbaarheid
wekken, maar bij negatieve gebeurtenissen waaronder onschuldig lijden, tot verbijstering en onbegrip kunnen leiden. De onvermijdelijke waarom-vraag wordt ook in het
laatste geval vanuit de verwachting dat men hoe dan ook dient vast te houden aan
het vertrouwen in Gods almacht, alwetendheid en goede bedoelingen, positief beantwoord. Van het planmodel volgt nu een voorbeelditem: het lijden past in het plan van
God.
Het derde model van deze groep is het pedagogisch model (III) waarin het lijden wordt
beschouwd als deel uitmakend van een levensles die door God aan mensen wordt geleerd. Het berust op de verwachting dat God er getuige van is dat veel mensen een
juiste levenshouding missen en gebukt gaan onder de moeizame last van het zondige
leven. Dit gegeven beweegt God ertoe, zo gelooft men, om mensen middels het lijden
dat God hen laat overkomen, te onderrichten en op te voeden tot ware godsdienstige mensen. Dat God het lijden van mensen gebruikt om hun inzicht in het leven te
vergroten, betekent volgens deze religieuze norm dat mensen erop mogen vertrouwen dat God achter hen staat en ook in het lijden het beste met hen voorheeft. Dat
in deze pedagogische hulp ook het lijden van met name onschuldige kinderen past,
laat zien dat deze voorstelling aan God ook een sinistere kant toeschrijft die ertoe
kan leiden Gods grote betrokkenheid bij het individuele lijden in twijfel te t rekken.97

96 Van der Ven (1990, 209v.).
97	Rahner (1980).
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Een voorbeeld van de operationalisatie van het pedagogisch model is: God geeft de
kracht om door het lijden een beter mens te worden.
Het vierde van de groep intentionele modellen is het plaatsvervangend lijden model
(IV). In deze normatieve verwachting van Gods bedoeling met het lijden van de mens
wordt het lijden in het perspectief geplaatst van het Bijbelse beeld van de lijdende
dienstknecht. Deze Messiaanse benadering van het onschuldige lijden houdt in dat
mensen met het lijden dat ze ondergaan een offer brengen dat bijdraagt aan de komst
van het Rijk Gods. In dit religieuze perspectief wordt het lijden gezien als een onvermijdelijke consequentie van het werken aan de komst van het Rijk Gods, waarvan de
basis in de dienstbaarheid van de ene mens aan de ander ligt. God geeft de mens
daarbij de kracht om zijn plaatsvervangend lijden te doorstaan, in dit geval niet om
er zelf een beter mens van te worden, maar om als dienende en lijdende mens zijn
solidariteit met de medemens te betonen, die God daarin zelf betoont. In deze verwachting draagt het lijden van de mens bij aan het eschatologische perspectief van de
hoop op de uiteindelijke verlossing van lijden en dood, zoals reeds gerealiseerd in het
lijden en de opstanding van Jezus. Een voorbeeld van de wijze waarop het plaatsvervangend lijden model is geoperationaliseerd luidt: God geeft de kracht om door lijden
anderen te kunnen helpen.
Het vijfde en laatste model van deze groep wordt aangeduid met het begrip mystiek
(V). Het vertegenwoordigt de normatieve verwachting dat het lijden een weg kan zijn
die de lijdende gaat in overgave aan God en in het verlangen naar de mystieke eenheid
met God. In deze voorstelling ligt Gods bedoeling met het onschuldige lijden niet primair in de mogelijkheid om inzicht te wekken of in de dienstbaarheid aan de ander
omwille van het Rijk Gods, maar in de mogelijkheid dat God in dit lijden een mystieke
relatie van de mens met zichzelf realiseert. Door het lijden heen kan de mens zich met
God verbonden voelen, kan hij iets van Gods grootheid gewaar worden. Het lijden
wordt hierbij gezien als een ultieme weg uit het aardse leven naar Gods transcendentie. Een voorbeeld van de operationalisatie van het mystieke model is: in het lijden
treedt de mens binnen in het geheim van God.
De tweede groep theodiceemodellen gaat uit van de verwachting dat de zin van het
onschuldige lijden niet in Gods bedoeling met dit lijden gezocht moet worden. Het
eerste van deze modellen betreft het apathiemodel (VI). In deze voorstelling gaat men
er vanuit dat God het aardse leven met al haar menselijke lief en leed weliswaar aanschouwt, maar daar onbewogen onder blijft. Volgens deze religieuze norm doet het
lijden God niets en reageert God in het geheel niet op het lijden van de mens althans
niet met een respons die voor mensen waarneembaar is. Deze verwachting schrijft
aan God een klaarblijkelijke gelatenheid toe, die mensen geen enkele suggestie aanreikt om het lijden waarmee het leven hen confronteert te begrijpen of waaraan zij
een hogere zin van het lijden zouden kunnen afleiden. Deze religieuze norm houdt
de mens voor dat hij bij zijn nadenken over en reageren op het lijden dat hem treft
op geen enkele wijze rekening kan of zou dienen te houden met de mogelijkheid dat
dit lijden aan Gods bedoeling met de mens beantwoordt. Apathie verwijst naar een
limiet in de relatie tussen God en de mens, namelijk naar de situatie waarin er in de
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beleving van de lijdende mens van Gods betrokkenheid totaal geen sprake is. Een
voorbeelditem van het apathiemodel is: God wordt niet door het lijden geraakt.
Het tweede model van deze groep is het compassiemodel (VII). Het gaat uit van de stellige verwachting dat het lijden dat mensen overkomt niet opgevat dient te worden als
een door God gegeven vergelding voor het kwaad dat zij verrichten, noch als een onvermijdelijk onderdeel van een goddelijk plan, als een plaatsvervangend offer of als
een middel tot mystieke eenwording met God. Daarentegen stelt het dat God het lijden
van mensen waarneemt en dat dit lijden God niet onberoerd laat. Zonder een oorzaak
of verklaring te geven voor het leed dat mensen overkomt, wordt in dit model Gods
medelijden met de lijdende mens benadrukt. De vraag naar de zin van het lijden voert
hier niet naar Gods bedoeling met het lijden als zou God het lijden instrumenteel gebruiken om zijn compassie te tonen, maar enkel naar Gods zuivere begaan zijn met
de lijdende mens. Te weten dat God de nood van mensen ziet en daarin met hen meelijdt, houdt de mens als religieuze norm voor dat hij zich in zijn behoefte aan begrip en
troost door Gods betrokkenheid gesterkt mag voelen. Een voorbeeld van de operationalisatie van het compassiemodel luidt: God is vol medelijden met de lijdenden.
Het derde en laatste van deze groep niet-intentionele modellen is het wereldlijke model (VIII). Op grond van de systeemtheoretische benadering van religie als subsysteem in de maatschappij en van de seculiere benadering van het probleem van het
lijden door de andere systemen, staat dit model voor de expliciet niet-religieuze ofwel
wereldlijke benadering van het lijden. De vraag naar de zin van het lijden wordt hier in
negatieve termen geformuleerd, namelijk in de ontkenning dat er een relatie bestaat
tussen het lijden en God. De religieuze norm is dat het lijden noch verbonden is met
Gods bedoelingen noch verband houdt met Gods begaan zijn met de lijdende mens.
Het lijden heeft God niet gewild en niet veroorzaakt, het is er. De normatieve verwachting is dat God niet voor het lijden verantwoordelijk is en dat het probleem van het lijden niet opgevat dient te worden als het probleem van de relatie tussen Gods almacht
en Gods goedheid. Hier wordt in de religieuze betekenisgeving ten aanzien van het
bestaan van het lijden geen enkele rol aan God toegedicht, waarmee het lijden als
zodanig geen probleem is dat men (mede) vanuit religieus perspectief zou dienen te
benaderen. Het wereldlijke model is onder meer als volgt geoperationaliseerd: het lijden bestaat, los van ieder geloof in God.
De vraag is nu hoe de geestelijk verzorgers deze normatieve interpretatieschema’s
waarderen. Daartoe heb ik deze acht theodiceemodellen aan hen voorgelegd met de
vraag om aan te geven in hoeverre ze met deze modellen kunnen instemmen (bijlage 1, meetinstrument 10).
Het volgende schema biedt een overzicht van de onderscheiden theodiceemodellen.
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Schema 2.4 Religieuze normen
“De aanwezigheid van het lijden in de wereld is een gegeven. Maar de plaats die mensen
aan het lijden geven in hun geloof is heel verschillend.
Wilt u aangeven in welke mate u het met de onderstaande uitspraken over God en het
lijden eens bent.”98
theoretisch domein

empirisch domein

intentionele modellen

intentionele modellen

I. het vergeldingsmodel

I. het vergeldingsmodel

d,j,r

d,j

II. het planmodel

II. het planmodel

c,o,x

o,x

III. het pedagogisch model

III. het interactieve model

e,p,u

e,f,g,k,n,u,v,w

IV. het plaatsvervangend lijden model
g,n,v
V. het mystieke model
f,k,w
niet-intentionele modellen

niet-intentionele modellen

VI. het apathiemodel
b,i,q
VII. het compassiemodel

IV. het compassiemodel

a,l,t

a,b*,i*,l,q*,t 97

VIII. het wereldlijke model
h,m,s

De antwoorden van de geestelijk verzorgers heb ik aan een factoranalyse onderworpen
waarin vier factoren naar voren zijn gekomen (bijlage 2, tabel 33). Om te beginnen
gaan de items van drie verschillende intentionele modellen samen in één factor, te
weten de items e en u van het pedagogisch model, de items g, n en v van het plaatsvervangend lijden model en de items f, k en w van het mystieke model. Dit betekent
dat de geestelijk verzorgers deze onderscheiden voorstellingen over Gods bedoeling
met het lijden in hun eigen denken als één normatieve opvatting beschouwen. Dit
empirische model noem ik het interactieve model. Hierin staat de verwachting voorop dat God het lijden wil of toelaat opdat de mens er een beter mens door wordt, dat
God hem daartoe kracht geeft en daarbij van hem vraagt om in het lijden dienstbaar
98	De items met een * zijn bij de schaalconstructie omgedraaid.
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te zijn voor anderen. De verwachting is daarbij bovendien dat de mens kan ervaren
dat hij in zijn lijden in direct contact met God kan komen.
Verder blijkt dat het apathiemodel in de beleving van de geestelijk verzorgers geen
apart model vormt, maar simpelweg als de negatie van het compassiemodel is
opgevat. Dit samengestelde empirische model beschrijft nog krachtiger de verwachting dat God een grote betrokkenheid bij de lijdende mens bezit, waarmee het de
verwachting weerlegt als zou God bij het lijden van mensen zonder emotie toezien.
Daarom heb ik ervoor gekozen om dit model als de bekrachtiging van het compassie
model te beschouwen en dit label te handhaven.
Tot slot worden het theoretisch onderscheiden vergeldingsmodel en het planmodel
in de factoranalyse bevestigd, maar het wereldlijke model niet. Deze laatste uitkomst
betekent dat de items waarmee dit model is geoperationaliseerd door de geestelijk
verzorgers niet als tot één theoretisch concept behorend opgevat zijn.
Op basis van de factoranalyse heb ik vier schalen geconstrueerd, te weten het vergeldingsmodel, het planmodel, het interactieve model en het compassiemodel. De
volgende tabel geeft het resultaat van deze schaalconstructie weer.
Tabel 2.3 Religieuze normen
Frequenties in percentages en gemiddelden van de schalen
intentionele modellen
1. het vergeldingsmodel
2. het planmodel
3. het interactieve model
niet-intentionele modellen
4. het compassiemodel

N

–

–/+

+

gem.

SD

126
127
128

96.8
84.3
46.1

3.2
11.8
46.1

3.9
7.8

1.4
1.9
2.6

.55
.73
.65

128

1.6

20.3

78.1

3.9

.61

1. Antwoordalternatieven: 1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = half mee oneens, half mee eens,
4 = mee eens, 5 = helemaal mee eens. Het schaalmidden is 3.0.
2. Frequenties: – = helemaal mee oneens / mee oneens, –/+ = half mee oneens, half mee eens, + = mee eens
/ helemaal mee eens.

Uit de resultaten komt naar voren dat er voor de overgrote meerderheid (78%) van de
geestelijk verzorgers onder de empirische theodiceemodellen maar één model is dat
zij als religieuze norm met betrekking tot het lijden positief waarderen, namelijk het
compassiemodel waarin het lijden als een situatie wordt beschouwd die Gods medelijdende betrokkenheid bij de lijdende mens wekt. De andere modellen worden
volledig afgewezen, te weten het vergeldingsmodel en het planmodel, of zeer betwijfeld, namelijk het interactieve model. Op enkele uitzonderingen na zijn alle (97%)
geestelijk verzorgers van mening dat het lijden geen vergeldende straf van God is. De
verwachting dat het lijden in het goddelijke plan past wordt door een overgrote meerderheid (84%) afgewezen. De opvatting dat de mens van het lijden heeft te leren, zich
in zijn lijden dienstbaar dient te maken en in zijn lijden in direct contact met God kan
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komen, wordt door iets minder dan de helft (46%) van de geestelijk verzorgers afgewezen en door eenzelfde groep in twijfel getrokken.
De resultaten laten zien dat de religieuze verwachtingen die de geestelijk verzorgers
over de relatie tussen God en de onschuldig lijdende mens hebben het meest overeenkomen met het compassiemodel. De verwachting dat God het lijden wil of het toelaat
omdat Hij er een bedoeling mee heeft, wordt door hen afgewezen en in het geval van
het vergeldingsmodel en het planmodel zelfs krachtig afgewezen. Dit betekent dat er
in de voorstellingen van de geestelijk verzorgers over God en het lijden geen ruimte
is voor een God die het lijden instrumenteel gebruikt, ongeacht of dit gemotiveerd
wordt vanuit straf, Gods plan of met het oog op interactie. Bij de vraag naar de zin van
het lijden wordt God niet gezien als een hoog verheven toeschouwer, leraar of therapeut, maar als een lotgenoot in het lijden. Daarmee geven de geestelijk verzorgers
blijk van de opvatting dat de zin van het lijden niet gezocht moet worden in een alles
omvattende goddelijke orde waarbinnen ook het lijden een door God toegekende
plaats heeft. Op deze wijze plaatsen ze het probleem van het onschuldige lijden niet
in het perspectief van de onverenigbaarheid van Gods liefde en Gods almacht, maar
verbinden het met Gods liefdevolle betrokkenheid bij de mens.
De samenhang tussen de uitkomsten sluit enigszins aan bij de tweedeling in de instemming met enerzijds de intentionele modellen en anderzijds het niet-intentionele
model (bijlage 2, tabel 34). Er bestaat een positieve samenhang tussen de drie modellen die aan het lijden een bedoeling van Godswege toeschrijven. Deze samenhang is
het sterkst tussen het planmodel en het interactieve model (r=.49). De verbanden tussen de drie intentionele modellen en het niet-intentionele compassiemodel laten een
negatieve samenhang zien tussen het vergeldingsmodel en het compassiemodel en
een positieve samenhang tussen het interactieve model en het compassiemodel. Dit
laatste zou erop kunnen wijzen dat in de beleving van de geestelijk verzorgers in Gods
compassie met de lijdende mens iets doorschemert van Gods bedoeling met de mens.
De analyse van de sociale locatie van deze uitkomsten geeft één significante relatie
te zien. Deze relatie betreft de samenhang tussen het vergeldingsmodel en denominatie (bijlage 2, tabel 35). Hier blijkt dat de afwijzing van het vergeldingsmodel onder
katholieke geestelijk verzorgers iets sterker is dan onder protestantse geestelijk verzorgers.
2.4	Religieuze gevoelens
Het vierde en laatste aspect van religieuze betekenisgeving betreft de religieuze gevoelens. De werkwijze is opnieuw dat ik eerst een beschrijving geef van de systeem
theoretische benadering van gevoelens (2.4.1), deze benadering daarna toepas op
religieuze gevoelens (2.4.2) en vervolgens weergeef hoe ik dit concept van religieuze gevoelens geoperationaliseerd heb en wat de uitkomsten van het onderzoek zijn (2.4.3).
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Gevoelens

Evenals in de voorgaande paragrafen over het experientiële, het cognitieve en het
normatieve aspect van betekenisgeving, spelen ook in de beschrijving van het affectieve aspect van betekenisgeving verwachtingen een belangrijke rol. In het denken
fungeren verwachtingen als richtinggevende structuren die met name in nieuwe of
onverwachte situaties gebruik maken van de ervaring dat verwachtingen bevestigd
of teleurgesteld kunnen worden. Gegeven de kans op teleurstelling kunnen verwachtingen in iemands bewustzijn condenseren tot aanspraken, waarbij het al dan
niet gerealiseerd worden ervan gepaard kan gaan met het ervaren van gevoelens.99
Met het oog op de rol die gevoelens in het denkproces spelen, schrijft Luhmann aan
gevoelens een signaalfunctie toe die betrekking heeft op de continuering van het
denkproces waaruit het bewustzijn bestaat. Het denkproces dat als bewustzijn, als
psychisch systeem, autonoom verloopt, bestaat uit de voortdurende reproductie van
gedachten die intern aansluiten bij eerdere gedachten. Binnen dit proces moeten gevoelens beschouwd worden als interne aanpassingen van het bewustzijn aan interne
problemen, die het gevolg zijn van de waarneming van onverwachte situaties waardoor de voortgang van het denkproces verstoord raakt of kan raken. Voorbeelden van
dergelijke situaties van mogelijke discontinuïteit in het denken zijn fysieke bedreigingen van het bewustzijn die van buiten komen, de beleving dat iemands zelfbeeld
in diskrediet wordt gebracht of nieuwe vormen van betrokkenheid die het bewustzijn
verrassen zoals liefde.100
Deze functie van gevoelens om de continuïteit van het denkproces te begeleiden en
bewaken vergelijkt Luhmann met de werking van het immuniteitssysteem van levende organismen.101 Evenals bij het biologisch immuniteitssysteem dat actief wordt
wanneer de continuering van het biologische proces verstoord raakt, wordt het bewustzijn van mensen geactiveerd om gevoelens te wekken zodra er sprake is van
discontinuïteit in het autonome denkproces. In deze zin zijn gevoelens zelfinterpretaties van het bewustzijn die ertoe bijdragen dat iemand in situaties waarin het voor
hem vanwege zijn verwachtingen niet onmiddellijk vanzelfsprekend is hoe hij moet
en kan reageren, middels een affectieve respons een primaire reactie weet te geven.
Ze stellen iemand, dat wil zeggen iemands bewustzijn, in staat om op een relatief
simpele wijze met problemen om te gaan zonder daarbij namelijk op dat moment de
consequenties van die reactie in ogenschouw te nemen.

99	Luhmann (1995a, 269): “Expectations can be condensed into claims. This occurs by strengthening
the self-commitment and vulnerability established and put into play in the difference between fulfillment and disappointment.”
100	Luhmann (1995a, 274): “Emotions are not representations that refer to the environment but internal
adaptations to internal problem situations in the psychic system that concern the ongoing production of the system’s elements by the system’s elements.” Daarmee zijn gevoelens “the psychic system’s
self-interpretation with regard to whether its operation can continue.”
101	Luhmann (1995a, 274): “In terms of their function, emotions can be compared to immune systems;
they seem to assume an immunizing role for the psychic system.”
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Door de metafoor van het immuunsysteem te gebruiken voor de functie van gevoelens om de continuering van het denken te bewaken, ligt bij Luhmann de nadruk
op situaties waarin iemands verwachtingen onverwacht niet beantwoord worden
en aanleiding zijn voor frustratie en teleurstelling. Daarmee benadert hij gevoelens
vooral als op gevaar gerichte responsen, die primair een introvert karakter bezitten
en daarbij vooral negatieve connotaties oproepen. Maar zoals gezegd kunnen gevoelens ook de positieve respons zijn op een verrassende gebeurtenis, waarin iemands
verwachtingen onverwacht bevestigd worden en aanleiding zijn tot spontane uitingen van gevoelens als blijdschap en opgetogenheid.102
Wat hun precieze aard en achtergrond betreft gaan gevoelens vaak gepaard met een
aanvankelijke vaagheid. Iedere bewuste beleving van gevoelens moet daarom gezien
worden als een nadere kwalificatie van iemands primaire automatische affectieve
responsen door middel van cognitieve en linguïstische interpretaties, die daarmee
behalve individueel ook cultureel bepaald kunnen zijn.103 Het zich geheel bewust worden van gevoelens houdt de reductie in van wat in werkelijkheid een uiterst complex
proces is van interferenties tussen niet-bewuste en bewuste elementen. De variatie
aan gevoelens die mensen kunnen benoemen moet gezien worden als het veelkleurig
palet waarover iemand beschikt om in zichzelf en eventueel tegenover anderen zijn
affectieve beleving te begrijpen en te nuanceren.
Dat de beleving van gevoelens sociaal gecontroleerd wordt betekent dat iemand
die zijn gevoelens meedeelt niet alleen gevraagd kan worden naar de betekenis of
achtergrond ervan, maar bijvoorbeeld ook naar de authenticiteit ervan. Deze vraag
maakt duidelijk dat communicatie over gevoelens specifieke problemen genereert.104
Immers, de communicatie over wat iemand als zijn gevoelens beleeft, bijvoorbeeld
over zijn verdriet of blijdschap, gebeurt op een moment dat die persoon al niet meer
precies in de situatie verkeert die hij wil benoemen, waardoor niet alleen de communicatie van zijn gevoelens maar ook de communicabiliteit of eigenlijk de incommunicabiliteit ervan zowel voor de persoon in kwestie als voor zijn omgeving een probleem
kan zijn.
Gevoelens markeren een referentiepunt voor de verwachtingen waarmee iemand
gebeurtenissen in zijn omgeving waarneemt. Ze laten daarbij iemands betrokkenheid bij een bepaalde gebeurtenis zien en tevens zijn kwetsbaarheid, namelijk voor
zover door het (mogelijk) niet beantwoord worden van zijn verwachtingen zijn denken
onder druk komt te staan. Op een later moment en los van de gebeurtenis kunnen
gevoelens, afhankelijk van de wijze waarop iemand zichzelf ervaart en soms zonder
102	Idem.
103	Luhmann (1995a, 275): “The well-known variety of distinct emotions comes about only secondarily,
only through cognitive and linguistic interpretation; thus it is socially conditioned, like the constitution of all complexity in psychic systems.”
104	Idem p. 275: “Anyone who can say what he is suffering already finds himself no longer entirely in the
situation he would like to express. Thus special problems of incommunicability come into being – not
of the emotions per se, but of their authenticity – which affect social systems and may burden psychic
ones.”
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directe referentie aan actuele gebeurtenissen, in iemand opkomen en ook weer weggaan.105
Het onderscheid tussen gevoelens en verwachtingen bestaat dan in de spanning die
er kan zijn tussen wat iemand als zijn individuele gevoelsbeleving beschouwt en de
sociaal gelegitimeerde verwachting, of omgekeerd tussen iemands individuele verwachtingen en zijn sociaal gelegitimeerde affectieve respons.106 Luhmann merkt op
dat de impact van gevoelens van individuele burgers op de moderne maatschappij
groter is dan vaak wordt verondersteld. De moderne maatschappij verwacht van burgers dat zij zich ontplooien als rationele en mondige individuen die geacht worden
hun eigen individualiteit waar te maken, bijvoorbeeld door op te komen voor erkenning en voor geluk. Maar deze maatschappelijke claim betekent dat hun zelfbeeld
door de sociale omgeving met een affectieve lading wordt belast, terwijl lang niet iedereen in staat is zijn individuele verwachtingen sociaal te integreren. “For one thing,
this implies that, if claims cannot be made routine, the individual is increasingly subject to the individual’s own emotions. Thus modern society is more endangered by
emotionality than one usually thinks.”107
Omdat in het onderzoek naar gevoelens de nadruk op de secundaire processen van
reflectie op situationeel gewekte affectieve responsen ligt, vul ik Luhmanns benadering van gevoelens aan met die van Frijda. Laatstgenoemde vangt zijn beschrijving
van gevoelens aan met de formulering van ‘The Law of Situational Meaning’ die zegt:
“Emotions arise in response to patterns of information that represent the meaning
of eliciting situations. In principle, different emotions arise in response to different
meanings.”108 Daarbij maakt hij onderscheid tussen positieve gevoelens die gewekt
worden door gebeurtenissen die door iemand beleefd worden als de bevrediging van
zijn concerns en negatieve gevoelens die in iemand opkomen door gebeurtenissen
die hij in het licht van zijn concerns als kwetsend of bedreigend ervaart.109 Gevoelens
moeten begrepen worden vanuit het individuele concern dat in een gebeurtenis
in iemands beleving ervan aan de orde is.110 Daarbij kan men gewend raken aan
105	Luhmann (2005d, 75).
106	Luhmann (1995a, 269): “The distinction between expectations and claims makes it possible to pursue
the question of what occurs psychologically when individually grounded claims are increasingly socially legitimated and when the social order finally incites individuals to put forward even their individuality as a claim – as the claim to recognition and as the claim to promoting what makes one happy.”
107	Luhmann (1995a, 270).
108 Frijda (2006, 4).
109 Frijda (2006, 5): “Emotions, quite generally, arise in response to events that are important to the individual; he or she has to grasp that importance in some way. Particular types of event tend to evoke
particular emotions. Events that appear to satisfy an individual’s concerns, or promise to do so, yield
positive emotions or are felt to be pleasant; events that harm or threaten concerns are felt to be unpleasant or lead to negative emotions. Input some event linked to a particular kind of meaning, out
comes an emotion of a particular kind. That is the law of situational meaning in its simplest form.
(…) It is meanings and individual’s appraisals that count; not stimuli or events per se. Events are not
pleasant or unpleasant by themselves; they are appraised, apprehended that way.”
110 Frijda (2006, 7v.): “The Law of Situation has a necessary complement. Emotions arise in response to
events that are important to the individual’s concerns. Every emotion hides a concern, that is, a motive
or need, a major goal or value, a more or less enduring disposition to prefer particular states of the
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 ebeurtenissen die positieve gevoelens in iemand wekken, maar met gebeurtenissen
g
die negatieve gevoelens wekken raakt men nooit vertrouwd.111 Van daaruit kan ook
begrepen worden dat tijd niet alle wonden heelt, zoals het gezegde wil. Bepaalde gebeurtenissen behouden hun vermogen om gevoelens te wekken, alleen neemt dit vermogen af naarmate deze gebeurtenissen herhaaldelijk optreden en er in de respons
sprake is van habituatie.112
De bewuste beleving van gevoelens berust op de cognitieve en linguïstieke interpretatie die er direct op volgt. De reflectie en de herbeleving van gevoelens vindt plaats
wanneer iemand bijvoorbeeld terugdenkt aan de gebeurtenis waaraan toen de gevoelens ontsproten zijn en aan de verwachtingen die in de herinnering toen onverwacht
bevestigd of teleurgesteld werden en het denken verstoorden. In deze herbeleving is
het mogelijk dat iemand in meerdere of mindere mate opnieuw dezelfde gevoelens
ondergaat die hij toen ook beleefde.113 De exploratie van het affectieve aspect van
betekenisgeving in dit onderzoek betreft niet de actuele beleving van de gevoelens
die in een gebeurtenis gewekt worden, maar de herbeleving van de affectieve lading
ervan zoals die in de herinnering eraan en door de communicatie erover wordt opgeroepen. Het betreft het reflectieve ondergaan van deze herbeleving en daarmee van
de sociale context die invloed uitoefent op deze herbeleving en op de authenticiteit
van de affectieve expressie.
2.4.2

Religieuze gevoelens

Vanuit deze benadering zijn religieuze gevoelens te zien als gevoelens die in iemand
gewekt worden wanneer bepaalde gebeurtenissen in zijn beleving een volstrekt onverwachte wending nemen en daarbij al dan niet aan zijn verwachtingen ten aanzien
van God beantwoorden. Dat het hierbij om verwachtingen ten aanzien van God gaat,
geeft aan deze gevoelens een extra lading omdat zoals we gezien hebben ook alle kennis over God op contingente selecties berust, terwijl de betrokkenheid hier erg groot
kan zijn. Religieuze gevoelens raken aan de zekerheid die iemand aan zijn verwachtingen over God (en van God) verbindt en die in de actualiteit van iemands affectieve
beleving van een gebeurtenis ten diepste bevestigd of teleurgesteld kunnen worden.
Ze gaan over de verwachte wijze waarop God zich verhoudt tot de mens en de wereld.
In de beschrijving van de godsbegrippen en de theodiceekwestie stonden de religieuze overtuigingen en normen die mensen over Gods betrokkenheid hebben centraal.
Hier gaat het om de gevoelens die deze cognitieve en normatieve verwachtingen ten
aanzien van de relatie van God met de mens en met de wereld in de mens kunnen
world. (…) the Law of Concern is the basis for understanding emotions. Why does he gets upset on the
news of this person’s illness? Because he appears to love her. Why does he feel that terrible jealousy?
Because, perhaps, he yearns for continuous possession and symbiotic proximity. Emotions form the
prime material in the exploration of an individual’s concerns, and concerns represent the ultimate
exploration of emotions.”
111 Frijda (2006, 13): “Emotions exist for the sake of signaling states of the world that have to be responded to or that no longer need response and action.”
112 Frijda (2006, 14).
113 Frijda (2006, 14v.).
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losmaken. Evenals in de vorige paragraaf over de religieuze zin van het lijden, ga ik
ook hier uit van de aanname dat deze gevoelens in het bijzonder gewekt worden wanneer God als een persoonlijke God wordt gezien en zijn betrokkenheid als een persoonlijke betrokkenheid wordt beleefd.
Voor het hebben van verwachtingen over de relatie tussen God en mens en over Gods
betrokkenheid bij de mens geldt het uitgangspunt dat de mens God waarneemt, op
Hem betrokken is en door Hem wordt geraakt als degene die min of meer op zichzelf
betrokken is. Dit betekent anders gezegd dat er sprake is van een door de mens waargenomen verstandhouding tussen God en mens en van verwachtingen van de mens
over Gods betrokkenheid. Aan deze verwachtingen over Gods betrokkenheid kunnen twee aspecten worden onderscheiden, te weten de wederzijdse betrokkenheid
van mens en God en de wederzijdse betrokkenheid tussen mens en naaste. De grond
voor dit onderscheid ligt in het Bijbelse dubbelgebod: ‘Het voornaamste is: “Luister,
Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart
en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” Het op een na
belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker
dan deze.’ (Marcus 12: 29-31)114 De verwachtingen over de betrokkenheid van God op
de mens komen hier tot uiting enerzijds in de liefde van de mens voor God en anderzijds in de liefde van de mens voor de naaste zoals voor zichzelf. De verstandhouding
tussen God en mens wordt weerspiegeld in het zich houden aan de door God geboden
gerichtheid van de mens op God en op de naaste zoals op zichzelf.
Vanuit het perspectief van de mens gezien geeft het eerste gebod van de liefde voor
God aanleiding voor het ervaren van de liefde van God. Dat God de betrokkenheid
van de mens op hemzelf vraagt, toont zijn betrokkenheid op de mens. Het tweede
gebod van de betrokkenheid van de ene mens op de andere getuigt van de universaliteit van Gods liefde voor de mens, zoals blijkt uit de oproep om gelijk iemand zichzelf
liefheeft evenzo de ander – ieder ander - lief te hebben.115 Het liefdesgebod vormt zo
een voedingsbodem voor de verwachtingen van de mens over de reikwijdte van Gods
betrokkenheid, zoals die tot uiting komt in de aandacht voor de betrokkenheid van
de mens op de ander en op zichzelf.
De relatie van deze verwachtingen met religieuze gevoelens bestaat erin dat verwachtingen teruggaan op (de herinnering aan) vroegere door onverwachte r ealisatie
of frustratie beladen gebeurtenissen, die daardoor een affectieve lading bezitten
en die in het terugdenken daaraan herbeleefd kunnen worden. De verwachtingen
omtrent de betrokkenheid van God worden gekleurd door (de herinneringen aan)
gebeurtenissen waarin eerdere verwachtingen omtrent God werden gerealiseerd of
gefrustreerd. Op grond van de onderscheiden aspecten van de betrokkenheid tussen
God en de mens en van de betrokkenheid van de ene mens op de andere, is het wat
114	Nieuwe Bijbelvertaling. Over het dubbelgebod van de Godsliefde en de mensenliefde zie: Schillebeeckx
(1982, 204-210).
115	Schillebeeckx (1982, 206) refereert hier aan de gulden regel: ‘Behandel de mensen zoals u door hen
behandeld wilt worden. Want dat is waar het om gaat in de Wet en de Profeten.’ (Matteüs 7:12, NBV).
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de affectieve lading van het denken aan God betreft mogelijk onderscheid te maken
tussen religieuze gevoelens die op de betrokkenheid tussen God en mens betrekking
hebben en religieuze gevoelens die de betrokkenheid van de ene mens tot de ander
betreffen.
Ten aanzien van de gevoelens die Gods betrokkenheid bij de mens betreffen, kan
daarmee naast het onderscheid tussen positieve en negatieve gevoelens tevens onderscheid gemaakt worden tussen gevoelens die iemand met betrekking tot zichzelf
heeft en gevoelens die iemand met betrekking tot de ander heeft. Het onderscheid
tussen positieve en negatieve gevoelens heeft betrekking op de affectieve lading die
het denken aan God wekt, zoals dat tot uiting komt in de positieve gevoelens en negatieve gevoelens over God. Het onderscheid tussen op zichzelf betrokken gevoelens en
op de ander betrokken gevoelens drukt de affectieve lading uit die bij het denken aan
God wordt gewekt voor zover die verbonden is met gevoelens ten aanzien van zichzelf
en gevoelens ten aanzien van de ander.
2.4.3

Onderzoeksresultaten

Vanuit deze benadering van religieuze gevoelens over de betrokkenheid tussen God
en mens en de betrokkenheid van de ene mens op de andere, maak ik onderscheid
tussen vier religieuze gevoelens. Ten aanzien van de relatie van de mens tot God betreft dit het onderscheid tussen positieve en negatieve gevoelens en ten aanzien van
de relatie van de mens tot de ander het onderscheid tussen gevoelens met betrekking
tot zichzelf en gevoelens met betrekking tot de ander. Deze gevoelens kunnen in de
mens gewekt worden wanneer iemands verwachtingen ten aanzien van God door eerdere gebeurtenissen of door een actuele gebeurtenis affectief geladen aanspraken
worden. Eerst ga ik in op de positieve en negatieve gevoelens die iemand ten aanzien
van God kan hebben, daarna op de gevoelens met betrekking tot zichzelf en met betrekking tot de ander die in het nadenken over God gewekt kunnen worden.
Het onderscheid tussen positieve gevoelens en negatieve gevoelens berust op het gegeven dat de betekenisgeving aan gebeurtenissen zich oriënteert op de positieve en de
negatieve beleving van die gebeurtenissen. In relatie tot religieuze gevoelens heeft dit
onderscheid betrekking op de positieve en de negatieve gevoelens die gewekt worden
door realisering respectievelijk teleurstelling van iemands verwachtingen van Gods
betrokkenheid bij de mens. Voor de operationalisatie van deze gevoelens maak ik ge egatieve
bruik van Hermans & Kempen (1993, 146-8). Ten aanzien van de positieve en n
gevoelens onderscheid ik respectievelijk vier positieve gevoelens die iemand in zijn
affectieve beleving van God kan ervaren, te weten vreugde, plezier, geluk en rust, en
vier negatieve gevoelens die iemand in zijn affectieve beleving van God kan ervaren,
 oedeloosheid.116
te weten zich zorgen maken, ongelukkig zijn, teleurstelling en m
Het onderscheid tussen gevoelens met betrekking tot zichzelf en met betrekking tot
de ander beantwoordt aan de dubbele oriëntatie van het gebod van de naastenliefde.
116	Hermans & Hermans-Jansen (1996).
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In relatie tot religieuze gevoelens heeft het onderscheid tussen de oriëntatie op zichzelf en op de ander hier betrekking op de affectieve reactie die gewekt wordt door de
verwachtingen die iemand van Gods betrokkenheid op de mens heeft. Voor de operationalisatie van deze gevoelens maak ik opnieuw gebruik van Hermans. Het onderscheid tussen deze gevoelens berust bij Hermans op twee grondmotieven waarmee
de mens zin geeft aan de gebeurtenissen die hij waarneemt, te weten het zelf-motief
en het ander-motief. Als fundamentele oriëntaties van de menselijke ervaring zijn
beide motieven algemeen menselijk van aard, ze zijn blijvend aanwezig, werken doorgaans onbewust en ze zijn breed en veelomvattend. Beide motieven worden gezien
als “mutually complementary and function to orient a person in the world”117 De gevoelens kunnen op basis van deze grondmotieven onderscheiden worden naar gevoelens met betrekking tot zichzelf en gevoelens met betrekking tot de ander. Gevoelens
waarin het zelf-motief sterk aanwezig is kenmerken zich door iemands ‘striving for
self-enhancement’, verwachtingen waarin het ander-motief een grote rol speelt kenmerken zich door ‘the longing for contact and union with the other’. De gevoelens
met betrekking tot zichzelf die de mens in zijn affectieve beleving van God in meer of
mindere mate kan ervaren, worden geoperationaliseerd door middel van vier gevoelens, te weten eigenwaarde, krachtigheid, trots en zelfverzekerdheid. De gevoelens
met betrekking tot de ander die iemand in zijn affectieve beleving van God kan ervaren, worden geoperationaliseerd door middel van eveneens vier gevoelens, te weten
liefde, zorgzaamheid, tederheid en intimiteit.
Het volgende schema geeft de onderscheiden gevoelens weer.
Schema 2.5 Religieuze gevoelens over God
“In welke mate ervaart u elk van de onderstaande gevoelens wanneer u aan God denkt?”
theoretisch domein

empirisch domein

I. positieve gevoelens

1. positieve gevoelens

a,h,j,n

a,h,j,n

II. negatieve gevoelens

2. negatieve gevoelens

b,e,i,p

b,e,i,p

III. zelf betrokken gevoelens

3. zelf betrokken gevoelens

c,g,k,m

c,g,k,m

IV. ander betrokken gevoelens

4. ander betrokken gevoelens

d,f,l,o

d,f,l,o

117	Hermans (1988, 793).

Flierman.indd 76

16-4-2012 10:56:18

77

Religie

Deze benadering van gevoelens pas ik toe op de beschrijving van het affectieve aspect
van de religieuze betekenisgeving bij de geestelijk verzorgers (meetinstrument 11).
Dit doe ik door de geestelijk verzorgers de volgende vraag voor te leggen: “In welke
mate ervaart u elk van de onderstaande gevoelens wanneer u aan God denkt?” De
keuze om de beschrijving van de religieuze gevoelens op het thema ‘God’ te richten
berust hierop dat het begrip ‘God’ als Kontingenzformel van religie aan alle religieuze denken en spreken richting geeft. Het begrip ‘God’ geldt als het belangrijkste
interpretatieschema voor transcendente betekenisgeving aan immanente gebeurtenissen. Als zodanig bezit dit thema het vermogen om zowel in het bewustzijn als in
religie als sociaal systeem alle voorstellingen en de daarin geïmpliceerde verwachtingen over God en over de relatie van God met de mens op te roepen. Terwijl in de
religieuze perceptie God als Kontingenzformel niet ter discussie staat, appelleert de
vraag naar de affectieve lading van dit thema aan de mogelijkheid dat alle verwachtingen omtrent God aanspraken zijn die als verwachtingen behalve gerealiseerd ook
teleurgesteld kunnen worden.
Omdat het hier een gevalideerde schaal betreft die al in veel onderzoeken is gebruikt,
ben ik uitgegaan van de interne consistentie van de antwoorden zoals die blijkt uit
Cronbachs α. Op basis daarvan konden vier schalen worden geconstrueerd, te weten
positieve gevoelens met betrekking tot God, negatieve gevoelens met betrekking tot
God, de affectieve kwaliteit van de gevoelens met betrekking tot God, de zelf betrokken gevoelens met betrekking tot God en de ander betrokken gevoelens met betrekking tot God. Daarnaast heb ik een vijfde schaal gecreëerd door de affectieve kwaliteit
van het thema God te berekenen. Deze schaal is een maat voor de verhouding tussen
de positieve en de negatieve gevoelens.118 De resultaten van de vraag naar de religieuze gevoelens omtrent God staan in de volgende tabel.119
Tabel 2.4 Religieuze gevoelens over God
Frequenties in percentages en gemiddelden van de schalen
N

–

–/+

+

gem.

SD

α

1. positieve gevoelens
2. negatieve gevoelens

127
126

7.1
88.1

15.7
9.5

77.2
2.4

3.5
0.9

.94
.75

.86
.76

3. affectieve kwaliteit
4. zelf betrokken gevoelens
5. ander betrokken gevoelens

125
126
126

13.5
9.5

33.3
11.1

53.2
79.4

.79
2.9
3.5

.15
.96
1.06

.72
.83

1. Antwoordalternatieven: 0 = helemaal niet, 1 = weinig, 2 = nogal, 3 = tamelijk veel,
4 = veel en 5 = heel veel. Het betreft hier een zespuntsschaal, waarvan het schaalmidden 2.5 is.
2. Frequenties: – = helemaal niet / weinig, –/+ = nogal / tamelijk veel, + = veel / heel veel.
118	Deze schaal van de affectieve kwaliteit drukt de affectieve lading van een gebeurtenis uit. De kwaliteitsschaal (K) wordt berekend door de som van de scores op de positieve gevoelens (P) te delen door
de som van alle positieve en negatieve scores tezamen (P + N). De formule luidt K = P/(P+N). De affectieve lading is daarmee een getal tussen 0 en 1. Wanneer een kwaliteitsscore voor een thema lager is
dan .50 betekent dit dat er door dat thema relatief veel negatieve gevoelens gewekt worden. Wanneer
een kwaliteitsscore voor een thema hoger is dan .50 dan worden er door dat thema relatief veel positieve gevoelens gewekt.
119	Het betreft hier een zespuntsschaal, waarvan het schaalmidden 2.5 is.
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Uit de antwoorden van de geestelijk verzorgers komt naar voren dat ruim driekwart
(77%) van hen aangeeft veel tot heel veel positieve gevoelens te ervaren wanneer zij
aan God denken, wat betekent dat hun verwachtingen over Gods betrokkenheid bij de
mens sterk positief gekleurd zijn. En een bijna grootst mogelijke meerderheid (88%)
zegt weinig of helemaal geen negatieve gevoelens bij God te ervaren, wat inhoudt dat
hun verwachtingen over de relatie tussen God en mens nauwelijks negatief gekleurd
zijn. Dat er hier onder hen nauwelijks van ambivalentie sprake is, laat de score .79 van
de affectieve kwaliteit zien.
De religieus geïnspireerde verwachtingen van de betrokkenheid van de ene mens tot
de ander wordt vooral bepaald door de op de ander betrokken gevoelens en in minder
mate door de op zichzelf betrokken gevoelens. Voor bijna vier van de vijf (79%) gees
telijk verzorgers geldt dat het denken aan God veel tot heel veel op de ander betrokken
gevoelens in hen oproept, wat betekent dat hun verwachtingen ten aanzien van God
vooral gekleurd worden door de oriëntatie op de ander. Iets meer dan de helft (53%)
van de geestelijk verzorgers beleeft bij God veel tot heel veel zelf betrokken gevoelens
en eenderde (33%) nogal tot tamelijk veel.
Het beeld dat deze resultaten van de religieuze gevoelens te zien geeft wijst erop dat
er onder de geestelijk verzorgers een sterk positief geladen verwachting is ten aanzien
van Gods betrokkenheid bij de mens, die zich verder kenmerkt door een eveneens
sterke gerichtheid op de ander en een iets minder sterke gerichtheid op zichzelf.
De samenhang tussen deze uitkomsten laat zien dat er een sterke positieve samenhang is tussen de positieve gevoelens en de op zichzelf betrokken gevoelens, tussen
de positieve gevoelens en de op de ander betrokken gevoelens, en ook tussen de op
zichzelf betrokken gevoelens en de op de ander betrokken gevoelens (bijlage 2, tabel
36). Dit betekent dat de op zichzelf betrokken gevoelens en de op de ander betrokken
gevoelens die bij het denken aan God in hen worden gewekt voor de geestelijk verzorgers tevens een positieve affectieve lading bezitten.
De analyse naar de sociale locatie voor de achtergrondkenmerken geslacht, denominatie en type inrichting geeft geen significante verbanden te zien.
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In het vorige hoofdstuk heb ik het onderzoek beschreven naar de opvattingen van de
geestelijk verzorgers over religie. Met het oog op de beschrijving van geestelijke verzorging heb ik deze opvattingen als het religieuze referentiekader beschouwd waarbinnen geestelijke verzorging functioneert. In dit hoofdstuk richt ik het onderzoek
op het functiesysteem recht, dat na religie als de tweede specifieke culturele context
van de geestelijke verzorging bij justitie beschouwd kan worden. In wat volgt staan
de opvattingen van de geestelijk verzorgers over recht centraal. Deze opvattingen beschouw ik als het rechtelijke referentiekader waarbinnen geestelijke verzorging functioneert. Voor ik in de komende paragrafen op deze opvattingen inga, zet ik eerst kort
uiteen wat ik op grond van Luhmanns benadering van het recht onder rechtelijke betekenisgeving versta, onder de vertrouwenwekkende functie die het recht in de maatschappij vervult en onder de specifieke rol die het begrip rechtvaardigheid daarbij
speelt.
Vanuit zijn systeemtheoretische benadering van de maatschappij en daarbinnen van
het recht, bestempelt Luhmann het onderscheid tussen recht en onrecht als de code
van het recht en daarmee als de fundamentele onderscheiding van het recht waaraan
alle communicaties van het recht gerelateerd zijn.120 Dit betekent dat alle communicaties die van de code van het onderscheid tussen recht en onrecht uitgaan tot het
recht gerekend worden en dat het sociale systeem recht de facto uit het geheel van
alle rechtelijke communicaties bestaat. Communicaties die niet van het onderscheid
tussen recht en onrecht uitgaan behoren tot de omgeving van het recht.121 Van recht
is sprake wanneer er door de regering en het parlement over recht en onrecht wordt
gedebatteerd en in het rechtssysteem over wordt geoordeeld. Maar daarnaast is er
ook van recht sprake wanneer mensen zich in hun dagelijks leven op de wet beroepen of onderlinge contracten sluiten. Dit betekent dat niet iedere communicatie over
recht en onrecht ook als communicatie van het recht wordt aangemerkt. Wanneer in
een lessituatie bijvoorbeeld rechtshandhaving als maatschappelijk probleem wordt
gethematiseerd, dan maakt deze communicatie deel uit van het onderwijssysteem.

120 Luhmann (1993, 60v.).
121 Luhmann (1993, 61): “Was mit diesem Kontrollschema Recht/Unrecht nicht erfaßt wird, gehört nicht
zum Rechtssystem, sondern zu seiner inner- oder außergesellschaftlichen Umwelt.” Vgl. p. 69: “Es
gibt also keinen Input von rechtlicher Kommunikation in das Rechtssystem, weil es überhaupt keine
rechtliche Kommunikation außerhalb des Rechtssystems gibt.”
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Of wanneer een krant over een rechtszaak schrijft, dan betreft dat artikel het systeem
van de publieke media.122
Volgens Luhmann bestaat de functie van het recht erin normen te produceren die
wat hun zekerheidsgarantie betreft in alle gevallen aanspraak op geldigheid maken.
Luhmann merkt deze normen aan als gestabiliseerde normatieve verwachtingen, die
als zodanig ondanks mogelijke twijfel of kritiek toch steeds weer geselecteerd worden.123 “Das Recht ermöglicht es, wissen zu können, mit welchen Erwartungen man
sozialen Rückhalt findet, und mit welchen nicht. Gibt es diese Erwartungssicherheit,
kann man mit größerer Gelassenheit den Enttäuschungen des täglichen Lebens
entgegensehen; man kann sich zumindest darauf verlassen, in seinen Erwartungen
nicht diskreditiert zu werden. Man kann sich in höherem Maße riskanteres Vertrauen
oder auch Mißtrauen leisten, wenn man dem Recht vertrauen kann.124
Het produceren van stabiele normen vervult een belangrijke maatschappelijke functie. De relevantie van dergelijke zekerheden is zodanig groot dat alle andere sociale
systemen geneigd zijn om hun communicaties en daarmee hun ontplooiingsmogelijkheden in de maatschappij vrijwillig (of door de wet gedwongen) aan het recht te
toetsen. Enkele voorbeelden van de invloed van het recht op andere sociale systemen
zijn het belastingrecht en het strafrecht, die beide tot het publieke recht behoren, en
het arbeidsrecht, het familierecht, het vermogensrecht en het contractrecht, die deel
uitmaken van het privaatrecht. Zo bepaalt het belastingrecht de belastingplicht waar
iedere burger en ondernemer aan moet voldoen en stelt het strafrecht welke handelingen door de wetgever als strafbaar zijn aangemerkt. Het arbeidsrecht heeft betrekking op de verwachtingen die werkgever en werknemer van elkaar mogen hebben en
het vermogensrecht verschaft de regels omtrent eigendom en schulden.
Evenals in het vorige hoofdstuk over religieuze betekenisgeving richt ik het onderzoek
naar rechtelijke betekenisgeving op de Kontingenzformel. Luhmann wijst het begrip
rechtvaardigheid aan als de Kontingenzformel van het recht.125 Binnen het recht
oriënteert het begrip rechtvaardigheid de communicatie over recht en onrecht op het
streven van de maatschappij naar rechtvaardigheid. Als Kontingenzformel vormt het
begrip rechtvaardigheid als het ware de vanzelfsprekende verwijzing naar de specifieke gerichtheid op rechtvaardigheid die alle rechtelijke normen kenmerkt. Het fungeert als een schema voor het zoeken naar gronden en waarden die volgens het recht
rechtsgelding bezitten. Daarbij kan het deze functie enkel vervullen als rechtvaardigheid niet zelf als hoogste norm of als selectiecriterium wordt beschouwd, zoals

122	Luhmann (1993, 72v.).
123	Luhmann (1993, 131): “Abstrakt gesehen hat das Recht mit den sozialen Kosten der zeitlichen
Bindung von Erwartungen zu tun. Konkret geht es um die Funktion der Stabilisierung normativer
Erwartungen durch Regulierung ihrer zeitlichen, sachlichen und sozialen Generalisierung.”
124	Luhmann (1993, 131v.).
125	Luhmann (1993, 214v.). Over de functie van de Kontingenzformel voor het recht stelt Luhmann
(1993, 217): “Es handelt sich (…) um eine Repräsentation der Einheit des Systems im System. (…) Das
Rechtssystem will sich selbst, was immer die Fakten, als gerecht.”
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s ommige rechtsfilosofen doen.126 Dit houdt in dat het begrip rechtvaardigheid zelf
geen grond en geen waarde is, maar als Kontingenzformel de functie vervult om de
vraag aan de orde te stellen hoe in concrete gevallen recursief vanuit de geldende normen en programma’s van het recht over recht en onrecht geoordeeld moet worden.
Voor het onderzoek naar de geestelijke verzorging betrek ik de beschrijving van de
opvattingen van de geestelijk verzorgers over recht op de Kontingenzformel rechtvaardigheid en stel de vraag welke ervaringen, overtuigingen, normen en gevoelens
zij hebben met betrekking tot het begrip rechtvaardigheid. Daarmee onderscheid
ik aan rechtvaardigheid dezelfde sociaalpsychologische aspecten van betekenisverlening die ik in het vorige hoofdstuk over religieuze betekenisgeving beschreven
heb, namelijk het experientiële, cognitieve, normatieve en affectieve aspect. Bij het
onderzoek naar rechtelijke betekenisgeving betrek ik het experientiële aspect op
de vraag hoe men situaties beleeft waarin men geconfronteerd wordt met de problematiek van recht en onrecht. De beschrijving van het cognitieve aspect van het
nadenken en spreken over recht richt ik op de overtuigingen die men heeft over de
oorsprong en het fundament waarop het streven naar rechtvaardigheid berust. Het
normatieve aspect van rechtelijke betekenisgeving gaat over de criteria die men aan
het streven naar rechtvaardigheid verbindt. Het affectieve aspect van het recht tot slot
betrek ik op de gevoelens die door iemands rechtvaardigheidsgevoel gewekt worden.
Achtereenvolgens gaat het onderzoek naar het recht daarmee over ervaringen met
recht (3.1), overtuigingen over recht (3.2), normen aangaande recht (3.3) en gevoelens
betreffende recht (3.4).
3.1	Rechtelijke ervaringen
Voor de beschrijving van het onderzoek naar de ervaringen met recht pas ik Luhmanns
benadering van ervaringen, zoals ik die in het vorige hoofdstuk beschreven heb, hier
toe op de rechtelijke ervaring (3.1.1). Vervolgens beschrijf ik hoe ik deze soorten ervaringen in het onderzoek heb geoperationaliseerd en geef tot slot de uitkomsten ervan
weer (3.1.2).
3.1.1

Rechtelijke ervaringen

Het experientiële aspect van rechtelijke betekenisgeving betreft de actuele betekenisgeving aan gebeurtenissen waarin de vraag naar recht en rechtvaardigheid aan de
126	Luhmann (1993, 221): “Da das Rechtssystem die Funktion wahrnimmt, normative Erwartungen zu
stabilisieren, liegt es nahe, auch Gerechtigkeit als Norm auftreten zu lassen. Dabei muß man vermeiden, in dieser Norm ein Selektionskriterium (also in unserer Sprache: ein bestimmtes Programm)
zu sehen.” Luhmann wijst hierbij naar John Rawls als de bekendste eigentijdse vertegenwoordiger van de richting die rechtvaardigheid als hoogste norm en als supercode hanteert.” p. 223: “Die
Kontingenzformel ist nur ein Schema der Suche nach Gründen oder Werten, die nur in der Form
von Programmen Rechtsgeltung gewinnen können. Jede Antwort auf die damit aufgeworfene Frage
muß im Rechtssystem durch Mobilisierung seiner Rekursivität gefunden werden. Sie kann nicht von
außen eingegeben werden.”
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orde is. Ten aanzien van deze ervaringen met recht maak ik onderscheid tussen het
rechtelijke ervaren dat mensen individueel beleven en het rechtelijke ervaren dat in
het recht plaatsheeft. Het individuele ervaren van het recht vindt plaats in het denkproces dat zich afspeelt in de beslotenheid van het waarnemen en van het b
 ewustzijn.
Het ervaren van het recht voltrekt zich in de communicatie over recht en is waarneembaar voor wie eraan deelnemen. In beide gevallen gaat het om rechtelijke betekenisgevingen die door iemand respectievelijk als gedachten en als communicaties
worden waargenomen.
Voor de individuele rechtelijke ervaring is bepalend wat iemand als zijn eigen verwachtingen ten aanzien van het recht beschouwt en wat hij als hem vreemde rechtelijke voorstellingen of verwachtingen ziet. Het is op basis van zijn engagement bij de
problematiek van recht en onrecht en van zijn opvattingen over rechtvaardigheid dat
in iemands individuele waarneming van een gebeurtenis zijn rechtsgevoel wordt gewekt. Kenmerkend voor deze ervaringen is dat die in de regel dan plaatsvinden wanneer iemand een gebeurtenis als onrechtvaardig bestempelt.127 Wanneer iemand een
gebeurtenis met de negatieve codewaarde onrecht associeert dan is het zijn persoonlijke opvatting dat hier volgens hem niet of onvoldoende rekening is gehouden met de
belangen van de betrokken partijen.128
Binnen het sociale systeem recht heeft de rechtelijke ervaring betrekking op het onderscheid tussen communicaties die door het recht als eigen, als Selbstreferenz, worden aangemerkt en communicaties die niet als eigen maar als Fremdreferenz worden
aangemerkt. De betekenis van dit onderscheid ligt in de mogelijkheid om vast te stellen in hoeverre in het rechtelijk ervaren de informatie die in de communicaties wordt
meegedeeld aan de eigen verwachtingen omtrent het recht beantwoorden ofwel hoe
deze communicaties op grond van de eigen rechtelijke normen door het recht beoordeeld moeten worden.129 Het referentiekader hiervoor bestaat uit het geheel van
rechtelijke betekenisgevingen waarover het recht beschikt om een oordeel te vellen
over handelingen waarvan de legaliteit in twijfel wordt getrokken. Het criterium dat
het recht hierbij hanteert is het principe dat er consistentie dient te zijn tussen oude
en nieuwe rechtelijke oordelen. Dit betekent met andere woorden dat het recht als
functiesysteem een geheel van consistente probleemoplossingen is waarop men bij
nieuwe problemen steeds teruggrijpt. Wanneer men in een bepaalde casus innova127	Luhmann (1993, 222, nt 22) verwijst naar Cahn (1949), die spreekt over de ‘sense of injustice’. Ricoeur
(1992, 198) stelt voor om in plaats van over het ‘idee van rechtvaardigheid’ over het ‘rechtvaardigheidsgevoel’ te spreken: “Sense of justice and of injustice, it would be better to say here, for what we first
aware of is injustice: ‘Unjust! What injustice!’ we cry. And indeed it is in the mode of complaint that
we penetrate the field of the just and the unjust.”
128 Eenzelfde oriëntatie op de negatieve waarde is bijvoorbeeld ook het geval bij het medische systeem,
waarbij ziekteverschijnselen het onderscheid tussen gezond en ziek ter sprake brengen. Een voorbeeld van een sociaal systeem waarin het vooral de positieve waarde is die de waarneming stuurt is
kunst, met de code mooi/lelijk of de code vernieuwend/niet-vernieuwend.
129	Luhmann (1993, 276v.); “Die Umwelt mag das Rechtssystem irritieren und Störungen im Rechts
empfinden auslösen: aber solche Irritationen sind systeminterne Formen der Problemstellung, und
die Lösungen sind natürlich an das gebunden, was man im Rahmen des geltenden Rechts konstruieren zu können glaubt.”
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tief moet opereren, dan dient men de uiteindelijke oplossing zodanig te kiezen dat de
consistentie en daarmee de stabiliteit van het systeem intact blijft en er sprake is van
rechtvaardigheid.130
De communicatie over ervaringen over rechtvaardigheid vindt plaats tegen deze achtergrond van de recursiviteit van het recht. Daarbij gaat deze communicatie terug
op enerzijds het individuele ervaren van degenen die aan een gebeurtenis een rech
telijke zin geven en anderzijds op het sociale ervaren van het recht. Dit betekent voor
het rechtelijke ervaren van het recht dat het deels afhankelijk is van het individuele
beleven van situaties van recht en onrecht en deels van de communicaties waarin
mensen hun denkbeelden over recht meedelen. De communicatie over de rechtelijke
ervaringen heeft daarmee altijd minstens een impliciete relatie met het persoonlijke
beleven van individuele mensen. Deze principiële openheid van het recht voor het individuele ervaren impliceert dat het recht steeds ook gericht is op de verbetering van
het recht. Het rechtelijke ervaren houdt in dat het recht behalve zichzelf ook anderen
– personen en sociale systemen – de vraag voorhoudt wat recht is.131
In deze benadering van rechtelijke ervaringen als de actuele betekenisgeving aan gebeurtenissen waarin de vraag naar recht en rechtvaardigheid aan de orde is, speelt
volgens Luhmann de zelfverzekerdheid (self-assurance) van degene die aan de communicatie deelneemt een bepalende rol. Vanwege de functie van het recht om stabiele
normen te ontwikkelen waar mensen op kunnen vertrouwen, bezit deze menselijke
houding een bijzonder gewicht in de rechtelijke ervaring. Met dit begrip verwijst
Luhmann naar het gegeven dat alle deelname aan communicatie en daarmee ieder
handelen gepaard gaat met het verdisconteren van onzekerheden die daarbij optreden en die vragen om wat hij noemt ‘nevertheless’ strategieën.132 Ten aanzien van het
omgaan met deze onzekerheid omtrent de eigen verwachtingen maakt Luhmann
onderscheid tussen twee manieren van omgaan met verwachtingen (modes of asserting expectations), te weten vertrouwen (confidence) en zelfvertrouwen (trust).133
Als vormen van zelfverzekerdheid spelen deze begrippen een belangrijke rol in alle
130	Luhmann (1993, 277).
131	Luhmann (1993, 131): “Die Form des Rechts aber findet sich in der Kombination zweier
Unterscheidungen, nämlich der Modalitäten kognitiv/normativ des Erwartens und des Codes
Recht/Unrecht. Alle gesellschaftlichen Anpassungen des Rechts operieren in diesem Rahmen und
variieren den sachlichen Sinn, den ‘Inhalt’ der Rechtsnormen und die Programme, die eine jeweils
‘richtige’ Zuordnung der Werte Recht und Unrecht regulieren, um Zeitbindung und Konsens/
Dissensfähigkeit in einer Zone wechselseitiger Kompatibilität zu halten. Und weil die Sachdimension
diese Ausgleichsfunktion wahrnimmt, gibt es keine sachliche Definition des Rechts. An deren Stelle tritt
die Systemreferenz ‘Rechtssystem’.”
132	Luhmann (1995a, 128). Deze strategieën verwijzen naar het probleem van de dubbele contingentie
dat in principe altijd aanwezig is wanneer ego niet weet hoe alter zal reageren. Het probleem komt
tot uitdrukking in de vraag in hoeverre ego alter vertrouwt of wantrouwt. Zal alter handelen zoals ego
verwacht of zal alter juist anders handelen omdat hij een vermoeden heeft van wat ego verwacht? Vgl.
Luhmann (1995a, 105v.).
133	Daarnaast beschrijft Luhmann (2000c, 99) familiarity als een derde vorm van vertrouwen. “Familiarity
draws the (asymmetric) distinction between familiar and unfamiliar fields and puts up with the familiar. The unfamiliar remains opaque. There is no need for conscious self-reflection: one is familiar,
not unfamiliar, with oneself.”
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c ommunicaties waarin het contingente karakter van de verwachtingen die erin besloten liggen aan het licht komt.134 Op deze vormen van zelfverzekerdheid ga ik nu
nader in en pas ze daarna toe op rechtelijke ervaringen.
Als anticipaties op de kans dat de zekerheid over de juistheid van de eigen verwachtingen kan verdwijnen, verwijzen vertrouwen en zelfvertrouwen naar twee houdingen om met dit gegeven om te gaan.135 Het verschil tussen beide houdt verband met
de toeschrijving van de grond voor de zelfverzekerdheid. In het geval van vertrouwen
wordt deze zelfverzekerdheid toegeschreven aan iemands positieve verwachtingen
van de omgeving, in geval van zelfvertrouwen aan de positieve verwachtingen die iemand van zichzelf heeft. In het eerste geval berust het vertrouwen op de veronderstelde betrouwbaarheid van de sociale systemen van de maatschappij, in het tweede
geval berust het zelfvertrouwen op het eigen oordeelsvermogen op grond waarvan
men aan situaties en gebeurtenissen verwachtingen koppelt en daarnaar handelt.
Daarmee houdt het begrip vertrouwen verband met het kunnen omgaan met onzekerheden als gevolg van een mogelijk gevaar dat van buiten komt en heeft het begrip
zelfvertrouwen te maken met het kunnen omgaan met onzekerheden die vanwege
onderkende risico’s aan het eigen handelen kleven.136
Vertrouwen weerspiegelt de houding van iemand die er vanuit gaat dat zijn verwachtingen van de maatschappij en van de dingen die op zijn pad komen (over het algemeen) juist zijn en in de regel als vanzelfsprekend uitkomen. “The normal case is that
of confidence. You are confident that your expectations will not be disappointed: that
politicians will try to avoid war, that cars will not break down or suddenly leave the
134	De begrippen confidence en trust wordt door Noordegraaf-Eelens, Frissen & van der Steen (2010, 14)
vertaald met ‘vertrouwen op’ en ‘vertrouwen in’. “In het geval van ‘trust’, vertrouwen in, is er sprake
van een keuze die we maken, een commitment dat we afgeven. (…)In het geval van ‘confidence’, of
vertrouwen op, is er geen sprake van een bewuste keuze voor een toekomstscenario. Er wordt dan
vanuit gegaan dat de toekomst zich als vanzelfsprekend op een bepaalde manier zal voltrekken.” Bij
confidence in de betekenis van ‘vertrouwen op’ gaat men er vanuit dat de toekomst zich vanzelfsprekend op een bepaalde manier zal voltrekken, bij trust in de betekenis van ‘vertrouwen in’ is er in de
wetenschap van bepaalde risico’s een bewuste keuze. Ik kies hier voor de vertaling van confidence
met vertrouwen en trust met zelfvertrouwen. Omdat confidence de min of meer vanzelfsprekende zelfverzekerdheid is waarmee iemand op een ander of op een instantie zijn vertrouwen stelt, gebruik ik
voor deze houding het begrip vertrouwen. Onder trust versta ik de zelfverzekerdheid die iemand in
zichzelf aantreft wanneer hij een meer of minder bewuste keuze maakt om op een bepaalde manier
te handelen en daarmee vertrouwen in zichzelf stelt ofwel zelfvertrouwen bezit.
135	In zijn boek over vertrouwen uit 1968 gaat Luhmann nog niet uit van het later door hem gehanteerde
onderscheid tussen confidence en trust, maar maakt daar onderscheid tussen vertrouwen en hoop.
Luhmann (2000d, 28): “Ein Fall von Vertrauen liegt nur dann vor, wenn die vertrauensvolle Erwartung
bei einer Entscheidung den Ausschlag gibt – andernfalls handelt es sich um eine bloße Hoffnung. (…)
Vertrauen reflektiert Kontingenz, Hoffnung eliminiert Kontingenz.”
136	Luhmann (2002c, 21): “To do justice to both levels of observation, we will give the concept of risk
another form with the help of the distinction of risk and danger. The distinction presupposes (thus
differing from other distinctions) that uncertainty exists in relation to future loss. There are then two
possibilities. The potential loss is either regarded as a consequence of the decision, that is to say, it is
attributed to the decision. We then speak of risk – to be more exact of the risk of decision. Or the possible loss is considered to have been caused externally, that is to say, it is attributed to the environment.
In this case we speak of danger.”
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street and hit you on your Sunday afternoon walk. You cannot live without forming
expectations with respect to contingent events and you have to neglect, more or less,
the possibility of disappointment. You neglect this because it is a very rare possibility,
but also because you do not know what else to do. The alternative is to live in a state of
permanent uncertainty and to withdraw expectations without having anything with
which to replace them.”137 Deze laatste houding van self-assurance getuigt van een
gebrek aan vertrouwen die het gevolg is van de externe gevaren die iemand op zich af
ziet komen en van de onzekerheid over wat hem daarbij te wachten staat.
Tegenover de vanzelfsprekendheid waarmee iemand vanuit vertrouwen verwacht
dat zijn verwachtingen door zijn omgeving niet teleurgesteld zullen worden, staat de
vanzelfsprekendheid waarmee iemand vanuit zelfvertrouwen zijn eigen verwachtingen koestert en op basis van zelfvertrouwen aanneemt dat ze juist zijn. “The case of
trust is very different and requires quite another type of self-reference. It depends not
on inherent danger but on risk. Risks, however, emerge only as a component of decision and action. They do not exist by themselves. If you refrain from action you run
no risk. It is a purely internal calculation of external conditions which creates risk.
Although it may be obvious that it is worthwhile, or even unavoidable, to embark on
a risky course - seeing a doctor, for instance, instead of suffering alone - it nevertheless remains one’s own choice, or so it seems if a situation is defined as a situation of
trust. In other words, trust is based on a circular relation between risk and action,
both being complementary requirements.”138 Tegenover deze houding van zekerheid
vormt een gebrek aan zelfvertrouwen de houding die voortkomt uit twijfels over zichzelf, over de juistheid van zijn eigen verwachtingen en over zijn eigen mogelijkheden
om zich ook bij tegenvallende ontwikkelingen staande te houden - waarbij men in de
keuzes die men maakt aan deze twijfels neigt toe te geven of toegeeft.139
De relevantie van beide begrippen bestaat erin dat de deelname van mensen aan sociale systemen zowel van (de ervaring van) vertrouwen als van (de ervaring van) zelfvertrouwen afhankelijk is. Voor een functiesysteem is de aanwezigheid van vertrouwen
in het systeem een voorwaarde voor een positieve motivatie voor de deelname aan
het systeem en is zelfvertrouwen een voorwaarde voor het kunnen stimuleren van
deelnemers tot het verrichten van handelingen die mogelijk als risicovol gelden. “If
there is a lack of confidence there will also be a diffuse sentiment of dissatisfaction
and alienation or even anomie. This may have no immediate impact on the system. If

137	Luhmann (2000c, 98).
138	Luhmann (2000c, 100).
139 Volgens Luhmann (2000c, 100) is de waarneming en de beoordeling van risico’s een hoogst subjectieve aangelegenheid: “It differentiates people and promotes a different type of risk-seeking or riskavoiding, trusting or distrusting, individuality. Among the many sources of modern individualism
this may have had considerable importance. The individualism of risk-calculating merchants, learning from experience, attentive to news, making decisions on the basis of a well-judged mix of trust
and distrust, replaces the individualism of the hero holding out against all kinds of danger and fit for
all manner of unhappy surprises.”
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trust is lacking, however, this changes the way people decide about important issues.
Trust, as may be recalled, is an attitude which allows for risk-taking decisions.”140
Het belang van het onderscheid tussen vertrouwen en zelfvertrouwen wordt volgens Luhmann scherper naarmate de maatschappij complexer wordt en gebrek
aan vertrouwen en gebrek aan zelfvertrouwen verschillende consequenties hebben.
“The lack of confidence will lead to feelings of alienation, and eventually to retreat
into smaller worlds of purely local importance to new forms of ‘ethnogenesis’, to a
fashionable longing for an independent if modest living, to fundamentalist attitudes or other forms of retotalizing milieus and ‘life-worlds’. (…) The lack of trust, on
the other hand, simply withdraws activities. It reduces the range of possibilities for
rational action. It prevents, for example, early medication. It prevents, above all, capital investment under conditions of uncertainty and risk. It may lead to a bad life in
moral terms, because one no longer expects to be rewarded after death. It may reduce
public interest in innovative art which is not yet recognized and confirmed by the
establishment of experts. Through lack of trust a system may lose size; it may even
shrink below a critical threshold necessary for its own reproduction at a certain level
of development.”141
Toegepast op het recht hebben de begrippen vertrouwen en zelfvertrouwen betrekking op de rechtszekerheid die het recht biedt. In reactie op een gebeurtenis waarin
onrecht aan de orde is, getuigt een op vertrouwen gebaseerde houding van iemands
meer of minder hooggestemde verwachtingen van het recht, dat wil zeggen van zijn
vertrouwen in de rechtszekerheid die het recht kan bieden.142 Wanneer iemand daarentegen vanuit een gebrek aan vertrouwen over het recht spreekt en op kwesties van
het recht en rechtvaardigheid reageert, wil dat zeggen dat zijn verwachtingen van
het recht niet optimistisch zijn en dat er volgens hem een gevaar in schuilt om een
beroep op het recht te doen.143 Zelfvertrouwen heeft in relatie tot het recht betrekking op de zelfverzekerdheid waarmee men in kwesties van recht en onrecht handelt
140	Luhmann (2000c, 103).
141	Luhmann (2000c, 103v.). Vgl. Luhmann (2000c, 101): “Of course, the relative emphasis on familiarity,
confidence, or trust is not simply prescribed by social structures or cultural imperatives. To a large
extent this remains a matter of definition, and particularly with respect to confidence and trust one
can choose to see the relation - the decision to see the doctor - as either unavoidable confidence in the
medical system or a matter of risky choice.”
142	Deze oriëntatie op het recht wordt door Lerner (1986) het ‘believe in a just world’ genoemd. Deze overtuiging, die mensen de hoop geeft om ook zelf in een rechtvaardige wereld te kunnen leven, verklaart
volgens Lerner de spontane en sterke impuls van mensen om met verontwaardiging op onrechtvaardige situaties te reageren en om onrecht ongedaan te willen maken. Het belang om te geloven in een
just world staat echter op gespannen voet met het belang om de eigen verworvenheden te behouden.
Volgens Lerner ontwikkelen mensen van jongs af aan verschillende strategieën om met dit conflict
om te gaan.
143	Luhmann (1993, 488v.). Vertrouwen en gebrek aan vertrouwen is niet enkel gebaseerd op het juridische systeem, maar ook op organisaties die opkomen voor de rechten van mens en dier, zoals
Amnesty International of Greenpeace en op de invloed van de media om schandalen aan het licht te
brengen. In dit verband kan hieraan ook de rol van de kerken worden toegevoegd, namelijk voor zover
de kerken gericht zijn op het bonum commune en in het bijzonder op het welzijn van individuele personen.
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en de mogelijke risico’s daarvan negeert. Wanneer iemand er echter over twijfelt om
een bepaalde gebeurtenis als een kwestie van recht en onrecht in de openbaarheid te
brengen, bijvoorbeeld door het voor de rechter te brengen, dan heeft in dit geval een
gebrek aan zelfvertrouwen de doorslag gegeven.
3.1.2

Onderzoeksresultaten

Deze benadering van rechtelijke ervaringen pas ik nu toe op de beschrijving van de
ervaringen omtrent recht van geestelijk verzorgers. De vraag is dan in hoeverre hun
rechtelijke ervaringen gekleurd worden door vertrouwen en/of door zelfvertrouwen.
Beide soorten ervaringen betreffen de persoonlijke houding van rechtszekerheid
waarmee zij aan een gebeurtenis van recht en onrecht betekenis geven. In het eerste geval wordt de ervaring bepaald door hun op vertrouwen dan wel op gebrek aan
vertrouwen gebaseerde verwachtingen ten aanzien van het recht, in het tweede geval
door hun op zelfvertrouwen dan wel op gebrek aan zelfvertrouwen gebaseerde verwachtingen ten aanzien van hun eigen handelen inzake kwesties van recht en onrecht.
Met het oog op de vraag naar de mate waarin geestelijk verzorgers bepaalde gebeurtenissen van recht en onrecht vanuit een houding van vertrouwen en/of vanuit een
houding van zelfvertrouwen ervaren, kan onderscheid gemaakt worden tussen vier
rechtelijke ervaringen, te weten vertrouwen, gebrek aan vertrouwen, zelfvertrouwen
en gebrek aan zelfvertrouwen. Op elke rechtelijke ervaring ga ik kort in en geef daarbij een voorbeeld van de wijze waarop ik die ervaring geoperationaliseerd heb.
Een rechtelijke ervaring van vertrouwen getuigt van een verwachtingsvolle houding
tegenover het recht. Eerdere ervaringen met het recht hebben de positieve verwachtingen over het recht steeds bevestigd, waardoor men zich zelfverzekerd weet in situaties
van recht en rechtvaardigheid. Het waarnemen van een onrechtvaardige situatie appelleert aan deze houdingen en stemt iemand hoopvol over de bijdrage van het recht
aan het streven naar rechtvaardigheid. Daarmee wekt de ervaring van vertrouwen bij
het zien van onrecht spontaan de motivatie om zich voor rechtvaardigheid in te zetten. Een voorbeeld van de operationalisatie van de rechtelijke ervaring ‘vertrouwen’
is: Wanneer ik met onrechtvaardige situaties geconfronteerd word dan is het meestal zo
dat ik me gemotiveerd voel om me voor rechtvaardigheid in te zetten.
Gebrek aan vertrouwen als rechtelijke ervaring houdt in dat de verwachtingen over de
haalbaarheid van het streven van het recht naar rechtvaardigheid laaggestemd zijn.
Wanneer men onrecht waarneemt ervaart men bij zichzelf een gereserveerde houding en overheerst de twijfel over de mogelijkheid dat het recht hier zal zegevieren.
In dit geval overheerst de beleving dat men niet (meer) in het recht gelooft en leidt de
confrontatie met onrecht tot de ervaring van een gebrek aan vertrouwen en het besef
dat het vertrouwen in het streven naar rechtvaardigheid in de maatschappij weg is.
Een voorbeelditem van de rechtelijke ervaring ‘gebrek aan vertrouwen’ is: Wanneer ik
met onrechtvaardige situaties geconfronteerd word dan is het meestal zo dat ik het gevoel
heb dat rechtvaardigheid verder weg is dan ooit.
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Bij rechtelijke ervaringen van zelfvertrouwen staat de zelfverzekerdheid over het eigen besluit om zich voor rechtvaardigheid in te zetten voorop. Ervaringen van zelfvertrouwen tonen de individuele overtuiging dat rechtvaardigheid een algemeen belang
is dat van iedereen vraagt om steeds voor de goede zaak te kiezen. Het besef van mogelijke negatieve consequenties van een dergelijke inzet weerhoudt men er niet van om
zich desondanks over de betreffende kwestie te uiten, bijvoorbeeld door zich bewust
verontrust en verontwaardigd over een situatie van onrecht uit te laten. Een voorbeeld
van de operationalisatie van ‘zelfvertrouwen’ is: Wanneer ik met onrechtvaardige situaties geconfronteerd word dan is het meestal zo dat ik me zorgen maak.
Gebrek aan zelfvertrouwen in rechtelijke situaties heeft betrekking op het besef dat
men zich ten aanzien van kwesties van recht en rechtvaardigheid onzeker voelt en
daarom een passieve houding aanneemt. Omdat men het risico van een negatief resultaat van een mogelijke eigen reactie op de waargenomen situatie van onrecht (te)
groot acht, is er sprake van een negatieve risicocalculatie. De kans dat de mogelijke
eigen bemoeienis in een rechtelijke gebeurtenis op een teleurstelling uitloopt is zo
groot, dat de confrontatie met deze negatieve verwachtingen over het recht in de ervaring van een gebrek aan zelfvertrouwen resulteert. Van de operationalisatie van het
concept ‘gebrek aan zelfvertrouwen’ is een voorbeeld: Wanneer ik met onrechtvaardige
situaties geconfronteerd word dan is het meestal zo dat ik teleurgesteld raak.
Deze soorten ervaringen die de aard van iemands betrokkenheid bij kwesties van
rechtvaardigheid weerspiegelen, heb ik aan de geestelijk verzorgers voorgelegd (bijlage 1, meetinstrument 12). Voor de operationalisering van deze concepten heb ik uitspraken geformuleerd die beginnen met de vraag: “Wanneer ik met onrechtvaardige
situaties geconfronteerd word dan is het meestal zo …” Door in de vraagstelling uit te
gaan van de confrontatie met onrechtvaardige situaties, gaat het hier om een vraag
naar de ervaring die men opdoet wanneer men met situaties van recht en onrecht te
maken heeft.
Schema 3.1 Rechtelijke ervaringen
“Wanneer ik met onrechtvaardige situaties geconfronteerd word dan is het meestal zo … ’’
theoretisch domein

empirisch domein

I. vertrouwen
b,e
II. gebrek aan vertrouwen

1. gebrek aan vertrouwen

g,i

g,i

III. zelfvertrouwen
a,h
IV. gebrek aan zelfvertrouwen

2. gebrek aan zelfvertrouwen

c,d,f

c,d
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De antwoorden heb ik aan een factoranalyse onderworpen (bijlage 2, tabel 37). Het
resultaat is een factoroplossing waaruit twee factoren voortkomen die twee van de
vier theoretisch onderscheiden rechtelijke ervaringen bevestigen, te weten gebrek
aan vertrouwen en gebrek aan zelfvertrouwen. In deze factoranalyse moesten vijf van
de negen items om statistische redenen worden verwijderd, waaronder alle items van
vertrouwen en van zelfvertrouwen. Dat juist deze positieve concepten uit de analyse
wegvallen en het negatieve gebrek aan vertrouwen en gebrek aan zelfvertrouwen niet,
kan begrepen worden uit wat eerder gezegd is over het gegeven dat verwachtingen
ten aanzien van rechtvaardigheid hun bron hebben in het rechtsgevoel. Dit zou er
op kunnen wijzen dat ook in de hoofden van de geestelijk verzorgers ervaringen met
recht en rechtvaardigheid nadrukkelijker gevoed worden door het ontbreken van
rechtszekerheid en minder door het bezit van rechtszekerheid. Op grond van deze
factoranalyse heb ik twee schalen geconstrueerd: gebrek aan vertrouwen en gebrek
aan zelfvertrouwen.
Het overzicht van de rechtelijke ervaringen op basis van beide schalen staat in de volgende tabel.
Tabel 3.1 Rechtelijke ervaringen
Frequenties in percentages en gemiddelden van de schalen
1. gebrek aan vertrouwen
2. gebrek aan zelfvertrouwen

N

–

–/+

+

gem.

SD

128
128

62.5
38.3

24.2
24.2

13.3
37.5

2.5
3.0

.83
.84

1. Antwoordalternatieven: 1 = zeer weinig van toepassing, 2 = weinig van toepassing, 3 = half weinig van
toepassing, half veel van toepassing, 4 = veel van toepassing, 5 = zeer veel van toepassing. Het schaal
midden is 3.0.
2. Frequenties: – = zeer weinig / weinig van toepassing, –/+ = half weinig, half veel van toepassing, + = veel
/ zeer veel van toepassing.

Uit de resultaten blijkt dat de geestelijk verzorgers de rechtelijke ervaring van een
gebrek aan vertrouwen gemiddeld gezien afwijzen (gem. 2,5). Dit betekent dat zij
zich niet herkennen in een eventuele twijfel aan de positieve rol die het recht speelt
ten aanzien van het streven naar rechtvaardigheid. Voor zover de confrontatie met
onrechtvaardige situaties de geestelijk verzorgers de ervaring van een gebrek aan
vertrouwen verschaft, geeft een ruime meerderheid (63%) van hen te kennen dat zij
geen gebrek aan vertrouwen in het recht hebben. Over de ervaring van een gebrek
aan zelfvertrouwen geven de geestelijk verzorgers aan dat ze onzeker zijn (gem. 3,0).
Ruim een derde (38%) van de geestelijk verzorgers herkent zich in de ervaring dat de
confrontatie met onrecht in hen de negatieve houding van een gebrek aan zelfvertrouwen ten aanzien van rechtvaardigheid wekt. Eveneens ruim een derde (38%) geeft
te kennen zich niet te herkennen in de mogelijkheid dat het zien van onrechtvaardige
situaties op grond van een negatieve risicocalculatie voor hen aanleiding is voor de
ervaring van een gebrek aan zelfvertrouwen. Dit houdt in dat men geneigd is te twijfelen over de risico’s die aan het opkomen voor recht en rechtvaardigheid kleven en dat
het zien van onrecht een situatie is die men niet zondermeer ervaart als een aanzet
om er iets aan te doen. Deze twijfel is een mogelijke indicatie voor het bestaan van
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r echtsonzekerheid onder de geestelijk verzorgers met betrekking tot het openlijk opkomen voor rechtvaardigheid in kwesties van recht en onrecht.
Verder is er een positieve samenhang tussen de uitkomsten van beide ervaringen
(bijlage 2, tabel 38). Dit betekent dat ervaringen met recht de geestelijk verzorgers
op beide aspecten van rechtszekerheid raken en dat beide soorten ervaringen elkaar
daarbij versterken.
Er zijn geen samenhangen met de achtergrondkenmerken geslacht, denominatie en
type inrichting.
3.2	Rechtelijke overtuigingen
In deze tweede paragraaf van het hoofdstuk over recht richt ik het onderzoek op de
overtuigingen met betrekking tot rechtvaardigheid. Na de beschrijving van het experientiële aspect van rechtelijke betekenisgeving komt daarmee in deze paragraaf
het cognitieve aspect van rechtelijke betekenisgeving aan de orde. Het gaat hier meer
specifiek om overtuigingen die men bezit over de oorsprong en het fundament van het
spreken over recht en rechtvaardigheid. Ik maak daarbij gebruik van Luhmanns benadering van overtuigingen zoals ik die in de paragraaf over religieuze overtuigingen
in het vorige hoofdstuk heb beschreven. Eerst beschrijf ik de rechtelijke overtuigingen die hier aan de orde zijn (3.2.1) en daarna geef ik het onderzoek en de resultaten
daarvan weer (3.2.2).
3.2.1

Rechtelijke overtuigingen

Vanuit Luhmanns benadering kunnen overtuigingen als cognitieve verwachtingen
beschouwd worden waarmee mensen aan gebeurtenissen betekenis geven. Het cognitieve aspect van deze overtuigingen heeft betrekking op het gegeven dat iedere
gedachte of communicatie als betekenisgeving een actuele selectie is uit een reeks
alternatieve betekenisgevingen en daarbij gepaard kan gaan met onzekerheid over
de juistheid van die betekenisgeving. Nieuwe gebeurtenissen kunnen aan bestaande
overtuigingen beantwoorden, maar ze kunnen er ook mee in strijd zijn. Als cognitieve verwachtingen hebben overtuigingen de eigenschap dat ze een grote mate van
openheid bezitten voor het inzicht dat iedere selectie van betekenisgeving tevens
impliciet de contingentie ervan bevestigt. Tegen de achtergrond van deze erkenning
van de aanwezigheid van alternatieve inzichten bevat iedere overtuiging in meer of
mindere mate de waarheidsclaim dat de actuele kijk op de werkelijkheid de juiste is.
Overtuigingen staan daarmee als denkbeelden voor de voorstellingen die het persoonlijke gedachtegoed vormen van waaruit iemand actuele gebeurtenissen beoordeelt en eventueel nieuwe inzichten opdoet. Als meegedeelde betekenisgevingen zijn
overtuigingen de concepten waarmee binnen een sociaal systeem over de werkelijkheid wordt gecommuniceerd en in het bijzonder over de waarheidsclaims die erin besloten liggen.
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Deze benadering van overtuigingen ga ik nu toepassen op rechtelijke betekenisgeving. Daarbij ga ik eerst nader in op de rol die het begrip rechtvaardigheid als
Kontingenzformel in het sociale systeem recht vervult. Daarna richt ik de aandacht op de vraag naar de oorsprong en het fundament waarop overtuigingen over
rechtvaardigheid zijn gebaseerd. Daarbij staat niet de inhoud van rechtvaardigheid
centraal, maar de wijze waarop het begrip rechtvaardigheid in het recht als oriëntatie
punt voor de communicatie over het onderscheid tussen recht en onrecht wordt gebruikt.
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk gezegd bestaat de rol van rechtvaardigheid als
Kontingenzformel erin om de communicatie over recht en onrecht op dit begrip te
oriënteren. Als Kontingenzformel fungeert rechtvaardigheid als een generiek begrip,
dat zowel in het alledaagse spreken over recht en onrecht als in de rechtspraak alle
rechtelijke communicatie op het realiseren van rechtvaardigheid richt.144 De functie
van de Kontingenzformel bestaat erin om gegeven deze gerichtheid de eenheid van
alle rechtelijke betekenisgeving te representeren en om het streven naar rechtvaardigheid binnen het recht als onbetwistbaar voor te stellen. Hierdoor versluiert de
Kontingenzformel het feit dat alle communicatie – ook die over rechtvaardigheid –
communicatie van betekenisgevingen is, die altijd op de contingente selectie van een
van de twee zijden van de onderscheiding berust die het daarbij gebruikt. De vraag
naar de rol die de Kontingenzformel in het recht speelt, stelt het probleem aan de orde
dat in het zelfreferentiële spreken over rechtvaardigheid dit begrip als grond voor het
recht wordt beschouwd, maar dat daarbij voorbij wordt gegaan aan de betrekkelijkheid hiervan. Anders gezegd, deze vraag betreft de oorsprong en het fundament van
begrip rechtvaardigheid als Kontingenzformel.145
In de rechtsfilosofie gelden het natuurrecht en het rechtspositivisme als twee hoofdstromingen voor het nadenken over de grond van het streven naar rechtvaardigheid.
Het cultuurrecht is een derde stroming en kan beschouwd worden als een tussenpositie tussen natuurrecht en rechtspositivisme. Op de genoemde stromingen ga ik nu
nader in.

144	Luhmann (1993, 219): “Der Begriff der Kontingenzformel tritt damit an die Stelle zahlreicher anderer
Oberbegriffe in der Definition von Gerechtigkeit – etwa Tugend, Prinzip, Idee, Wert. Aber er ersetzt
diese Angaben nicht voll; denn von Kontingenzformel kann, wie wir zeigen wollen, nur ein externer
Beobachter sprechen, während das System selbst Gerechtigkeit in einer Weise bezeichnen muß, die
deutlich macht, daß Gerechtigkeit geboten ist und das System sich mit ihr als Idee, Prinzip oder Wert
identifiziert. Systemintern wird die Kontingenzformel unbestreitbar gesetzt; sie wird, könnte man
im Anschluß an Aleida und Jan Assmann sagen, »kanonisiert«”.
145	Luhmann (1993, 221): “Kontingenzformeln können sich nicht an ihrer Funktion legitimieren. Das
Überschreiten der Grenze von unbestimmbar zu bestimmbar muß unbemerkt bzw. unerwähnt vollzogen werden. Die Funktion muß, anders gesagt, latent erfüllt werden. Ihre Offenlegung würde auf
das Ausgangsparadox hinweisen und auch auf das Paradox, das darin liegt, dass Unbestimmbarkeit
und Bestimmbarkeit in ein und dieselbe Formel gebannt, also als dasselbe behandelt werden.
Die Funktion der Invisibilisierung solcher Fundierungsparadoxien muß ihrerseits invisibilisiert
werden, und dies geschieht dadurch, dass Kontingenzformeln sich selber einsetzen und an ihrer
Systemadäquität ausweisen. So auch Gerechtigkeit.”
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De denkbeelden van de natuurrechtelijke visie op het recht gaan terug op het antieke
natuurrecht van Plato. Voor Plato vormt kennis van het ‘idee van rechtvaardigheid’
het uiteindelijke fundament van ieder rechtsbestel. Deze kennis, die volgens Plato
voortkomt uit de aanschouwing van deze ‘idee van rechtvaardigheid’, heeft het karakter van noodzakelijke, algemene, onveranderlijke en eeuwige kennis. De gedachte
dat er ware kennis mogelijk is over wat recht is, vormt het belangrijkste uitgangspunt
voor het natuurrechtelijke denken.146 In het licht van deze aanname geldt kennis over
recht en rechtvaardigheid als metafysische kennis, die ieder door mensen gemaakt
rechtsbestel zowel inspireert als kritiseert. Daarmee fundeert het natuurrecht de
vraag naar rechtvaardigheid in een oriëntatie op wat rechtvaardigheid ideëel is.147
Deze benadering van het recht is door Thomas van Aquino uitgewerkt tot een omvattend religieus geïnspireerd systeem, waarin alle recht verankerd is in de scheppingsorde, de eeuwige wet (lex aeterna). Deze bovennatuurlijke wet omvat de wijsheid
waarmee God al wat Hij heeft geschapen ieder naar de aard van zijn wezen op een eigen doel heeft geordend. De mens is naar zijn eigen natuur ‘imago dei’ en is daarmee
van nature op God gericht. Als rationeel wezen heeft de mens deel aan de e euwige wet
waaraan hij door kennis van de daaronder staande natuurwet (lex naturalis) participeert. De wetten die in het rechtsbestel van een maatschappij zijn vastgesteld worden hier als wettelijke voorschriften gezien die idealiter uit die hogere orde dienen te
zijn afgeleid. Op deze wijze verbindt het natuurrecht de geldigheid van de bestaande
rechtsorde (lex humana) met het absolute gezag van de hogere goddelijke orde waaraan heel de menselijke leefwereld is onderworpen. Het is in deze benadering mogelijk
dat het rechtsbestel wetten bevat die in strijd zijn met de natuurwet. Volgens Thomas
van Aquino legt dit op de mens de verantwoordelijkheid om steeds goed over zijn
neigingen tot handelen na te denken en daarbij zijn geweten te volgen en ervoor te
waken onrechtvaardige en daarmee ongeldige menselijke wetten te gehoorzamen.148
Binnen het natuurrechtelijke denken begint aan het eind van de 16de eeuw onder
invloed van de geschriften van Hugo de Groot (etsi deus non daretur) en Samuel
Pufendorf een niet-religieuze variant te ontstaan, die later wordt aangeduid als het
moderne rationele natuurrecht.149 Het vertegenwoordigt de overtuiging dat de rechtsorde niet op bovennatuurlijk wetten is gebaseerd, maar op redelijke principes die het
recht richting geven en funderen. Belangrijk hierbij is dat vastgehouden wordt aan de
overtuiging dat het principes zijn die een bovenhistorisch karakter hebben en dat de
menselijke rede geacht wordt deze principes te kunnen formuleren. Met zijn ratio is
de mens namelijk tot kennis van zichzelf in staat en in het verlengde daarvan is hij ook
in staat om zichzelf als deel uitmakend van de maatschappij te beschouwen. Op basis daarvan redeneert het natuurrechtelijk denken volgens Luhmann als volgt: “Ihre
146	Luhmann (1993, 508v.).
147	Over het ideële karakter van rechtvaardigheid in relatie tot de wet zegt Aristoteles: “Maar wat de moeilijkheid uitmaakt, is dat het billijke het rechtvaardige is, doch niet het wettelijk het rechtvaardige,
maar een correctief van de wettelijke rechtvaardigheid.” Aristoteles, Ethica Nicomachea, V, 14, 1134.
Nederlandse vertaling R.W. Thuijs (1954, 147).
148	Lex injusta non est lex. Daarom dient het positieve recht ‘afgeleid’ te zijn van het natuurrecht.
149	Ook aangeduid als Vernunfrecht en modern natuurrecht.
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Vernunft führt die Menschen zu der Einsicht, daß sie auf Leben in der Gesellschaft
angelegt und auf Kooperation angewiesen sind. Das führt auf Recht als Bedingung
der Möglichkeit von Gesellschaft.”150 Vanaf de 18de eeuw vormt deze visie de basis voor
het ontwikkelen van een maatschappelijke orde waarin, tegen de achtergrond van de
groeiende staatsmacht, door het recht de positie van het individu tegenover de staat
steeds nadrukkelijk gewaarborgd wordt en waarin aan individuele burgers bepaalde
rechten worden toegeschreven die zij als mens van nature bezitten.151
De opkomst van de rechtspositivistische visie is te zien als een reactie op de natuurrechtelijke benadering. Uitgangspunt van het rechtspositivisme is dat iedere definiëring van de begrippen recht en rechtvaardigheid nadrukkelijk verschoond dient
te blijven van de verwijzing naar niet-objectieve, dat wil zeggen bovennatuurlijke
of buitenrechtelijke bronnen. Het wijst de fundering van de grondslagen van ieder
rechtsbestel op zogenaamde goede gronden, verstandige principes of laatste waarden van de hand. De reden hiervoor is dat dergelijke algemeen geaccepteerde vooronderstellingen over wat rechtvaardig is eenvoudigweg geen standhouden zodra de
vraag gesteld wordt hoe er tussen meerdere principes of meerdere waarden gekozen
dient te worden.152 De kritiek van het rechtspositivisme bestaat erin dat de fundering
van het recht op dergelijke principes eerder het verwijt van opportunisme en strijd
genereert dan de overtuigingen bevestigt waarop het de eigen visie baseert.153
In Luhmanns benadering van het rechtspositivisme verwerpt het ook de gedachte dat
het recht voor de fundering van het streven naar rechtvaardigheid mogelijk zou kunnen teruggrijpen op de moraal. Een beroep op morele principes betekent de inlijving
van de moraal in het recht, met de consequentie dat de vraag naar rechtvaardigheid
niet meer wordt onderscheiden van de vraag naar wat moreel goed en kwaad is.154
Voor de rechtspraak zou dat betekenen dat morele meningsverschillen juridische implicaties hebben en omgekeerd. Omdat er in de maatschappij geen universele consensus over de moraal bestaat en er eerder sprake is van een controversiële moraal,
stelt het rechtspositivisme dat morele criteria niet als laatste grond voor het rechtelijk
streven naar rechtvaardigheid kunnen fungeren.155 Luhmann merkt hierbij op dat de
principiële scheiding die het rechtspositieve denken tussen recht en moraal maakt
evenwel niet betekent dat de moraal binnen het recht geen retorische en kritische

150	Luhmann (1993, 509).
151 Volgens Luhmann (1993, 233) legt het rationele natuurrecht hiermee de basis voor de individuele vrijheids- en gelijkheidsrechten zoals die later evolueren in de mensenrechten.
152	Luhmann (1993, 523): “Der Positivist kann sagen wie, nämlich durch Bezugnahme auf das geltende
Recht.”
153	Luhmann (1993, 522): “Die Schwierigkeit besteht darin, daß die Hoffnung auf in Vernunft begründete Entscheidungsgrundlagen mit der Hochentwickelten sozialen Reflexivität der modernen
Gesellschaft kollidiert. Denn in dem Maße, in dem das Verständnis für andersartige Sichtweisen anderer zunimmt und zum Erfordernis zivilisierten Verhaltens wird, nimmt auch die Hoffnung in die
Aussagekraft gemeinsamer Überzeugungsgrundlagen ab.”
154	Luhmann (1993, 232).
155	Luhmann (1993, 78v.).
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functie heeft bij het beargumenteren van verschillende interpretaties van rechtvaardigheid.156
Het alternatief waar het rechtspositivisme zich op baseert, is de mogelijkheid om voor
het funderen van het streven naar rechtvaardigheid het geldende rechtsbestel als uitgangspunt te nemen. Het stelt dat het recht uitsluitend gebaseerd dient te zijn op de
rechtsnormen die in de grondwet van een land zijn vastgelegd.157 De geldigheid van
een rechtsorde berust dan op het feit dat die rechtsorde door de wetgever is vastgesteld. Daarmee beschouwt de rechtspositivistische benadering in de eerste plaats de
grondwet als rechtsbron voor de juridische vraag naar rechtvaardigheid. Vervolgens
wordt tevens de bestaande rechtspraktijk tot rechtsbron gerekend, waardoor de
fundering van het streven naar rechtvaardigheid behalve op de wet ook op de rechtspraak berust. Volgens Luhmann leidt dit beroep op de grondwet en op de rechtspraktijk tot wat hij ‘eine gewisse Zweisprachigkeit der Verfassungsinterpretation’
noemt. Aan de ene kant spreekt men van grondrechten en bedoelt daarmee het
rechtstechnische apparaat van de toepassing van de grondwet in de rechtspraak
( Justitiabilität). Aan de andere kant spreekt men van grondwaarden die op het ‘freiheitlichen Zusammenlebens’ betrekking hebben, waarmee op de zelflegitimatie van
het recht gedoeld wordt.158
Naast het natuurrechtelijk denken en het rechtspositivisme heeft zich een derde
v isie op het recht ontwikkeld die aangeduid wordt met de term cultuurrecht.159 Het
cultuurrecht kan gezien worden als een middenweg tussen natuurrecht en rechts
positivisme. Deze benadering gaat er in de eerste plaats vanuit dat een rechtsorde
op rechtsbeginselen, grondrechten en mensenrechten gebaseerd is waarover in een
bepaalde rechtsstaat consensus bestaat. In de tweede plaats stelt deze visie dat deze
consensus altijd een tijd- en plaatsgebonden contingent karakter heeft. Het schrijft
aan alle spreken over recht en rechtvaardigheid toe dat het zijn wortels heeft in de morele gewoonten en beginselen van de gemeenschap waarbinnen het recht zijn werking
heeft. Op grond hiervan kan cultuurrecht omschreven worden als “het geheel van
rechtsbeginselen, grondrechten en mensenrechten, waarover wij in de westerse samenleving een zekere mate van consensus hebben kunnen bereiken.”160 Voorbeelden
156	Luhmann (1993, 137): “… daß die Moral (oder in reflektierter Form: die Ethik) nicht geeignet ist, die
Geltung von Rechtsnormen zu begründen. (…) Moral hat immer bedeutende rhetorische Qualitäten.”
157 Kelsen (1975) stelt dat indien men een positieve rechtsorde als geldig beschouwt, dit logischerwijs een
‘Grundnorm’ veronderstelt, een hypothetische norm waarop alle wetten gebaseerd zijn en waarop de
grondwet en de gehele rechtsorde stoelen. Hart (1994) fundeert de geldigheid van het positieve recht
in het bestaan van ‘rules of recognition’ die binnen de rechtsorde de bevoegdheidsregels vormen om
rechtsregels vast te stellen. Voor de rechtspraktijk is het uitgangspunt volgens Luhmann (1993, 102):
“Alles Recht ist geltendes Recht. Nicht geltendes Recht ist kein Recht.”
158	Luhmann (1993, 526).
159	Cliteur (1989, 3): “de tegenstelling tussen rechtspositivisme en natuurrechtsleer, zoals door Kelsen
getypeerd, is niet dwingend want het blijkt mogelijk een soort ‘natuurrechtsleer’ te verdedigen die
geheel gebaseerd is op wat ik zou willen noemen wereldlijke of humanistische, zo men wil, nuchtere
premissen.” De term cultuurrecht wordt volgens Cliteur (1989, 4) het eerst gebruikt door Coing, H.
(1950, 195) Grundzüge der Rechtsphilosophie.
160	Cliteur & Ellian (2006, 148).
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van rechtsbeginselen die het recht in westerse rechtsstaten heeft voortgebracht zijn
het beginsel van hoor en wederhoor (audiatur et altera pars) en het legaliteitsbeginsel
(nullum crimen sine lege).
De aanname dat er over het recht in de maatschappij een bepaalde mate van consensus mogelijk is op basis waarvan regering en parlement rechtsbeginselen en rechtsnormen in een wettelijk kader plaatsen, vormt de basis voor het uitgangspunt dat de
traditie van het recht en de geschiedenis van een land de enige kenbronnen van het
recht zijn.161 Daarmee staat het cultuurrecht voor de visie dat het oordelen over recht
en onrecht niet losgezien kan worden van de gezagsstatus van de rechtsorde zoals die
zich in de maatschappij ontwikkelt. Dit houdt in dat de overtuigingen die binnen het
recht over rechtvaardigheid bestaan door maatschappelijke ontwikkelingen worden
beïnvloed en dat de status van iedere rechtsorde altijd relatief is. De functie van het
recht bestaat hier, evenals in het natuurrechtelijk denken, erin de wetten die gelden
op basis van algemeen aanvaarde rechtsbeginselen kritisch te toetsen op hun rechtvaardigheid.162
Luhmanns benadering van recht als een sociaal systeem dat zichzelf (re)produceert
en zelfreferentieel bepaalt welke waarden en normen voor het recht gelden, sluit
aan bij de benadering van recht als cultuurrecht. Rechtsnormen en rechtsbeginselen van het recht worden door hem gezien als de ‘Eigenwerte’ van het systeem, die
enkel beschikbaar komen op basis van een systeeminterne reflectie op de vraag op
grond van welke procedurele en materiële rechtsregels het recht in de maatschappij functioneert.163 Deze Eigenwerte zijn het resultaat van deze openheid voor de onvermijdelijke diversiteit van perspectieven van waaruit zowel binnen het recht als
daarbuiten naar het recht wordt gekeken.164 Luhmann verbindt hier de rationaliteit
(Vernunft) die de reflectie op de rechtsbeginselen stuurt met de zelfreferentialiteit
(Selbstreferentialität) van het recht en met de vraag naar de legitimiteit (Legitimität)
161 Wendt (2008, 52) wijst het cultuurrecht als middenweg in de controverse tussen natuurrecht en rechtspositivisme af. “Deze poging kan niet slagen, alleen al niet omdat men in het cultuurrecht onkritisch
uitging van het gegeven van deze ‘controverse’. De oplossing die men binnen het cultuurrecht heeft
aangedragen is niet anders dan een vorm van conservatisme waarbinnen de waan van de dag getracht
wordt te bezweren met een beroep op het verleden (een lange-termijn democratie of iets dergelijks).
Daarmee is het cultuurrecht niets anders dan een vorm van lange-termijn positivisme en bijt daarmee
in haar eigen staart.”
162	Cliteur & Ellian (2006, 160) schrijven aan het cultuurrecht dezelfde functie toe als het klassieke natuurrecht, zij het dat het cultuurrecht wat de inhoud betreft volgens hen van een geheel van redelijk
omlijnbare beginselen uitgaat en niet van metafysische abstracties.
163	Luhmann (1993, 528): “Es gebe in diesem Sinne ‘unverfügbare’ Rechtsgrundsätze einer – wie immer historischen und damit an sich kontingenten – Rechtskultur. Hier geht es nicht mehr um
Rechtsquellenpositivismus und ebensowenig um eine sich auf Natur oder Vernunft Begründigung.
Eher könnte man meinen, daß fast schon mit der Notwendigkeit von Redundanzen im Recht argumentiert wird oder jedenfalls mit Eigenwerten, die den Bezug des Rechts auf Personen zum Ausdruck
bringen und als Formeln des Ausgleichs interner und externer Referenzen nicht mehr zur Disposition
gestellt werden.” Idem p. 562: “Wenn es je zu gesellschaftsädäquaten Rechtsbegriffen kommen sollte, dann im Wege eines Testens und Wiedertestens von Problemlösungen, eines Herausfindens der
möglichen Eigenwerte des Rechtssystems der modernen Gesellschaft.”
164	Luhmann (1993, 538): “Was bleibt, ist die laufende Erzeugung von Kontingenzen als den stabilen,
sich in Rekursionen erneuernden Eigenwerten des Rechtssystems.”
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ervan. Vervolgens verbindt hij de positiviteit (Positivität) die de reflectie op de eigenwaarden stuurt met de vraag naar de legaliteit (Legalität) van het recht.165 Tegen deze
achtergrond neemt hij tegenover het natuurrecht en rechtspositivisme een kritische
houding aan. “In einen Fall liegt das Manko im Fehlen eines Geltugsgrundes für
eine Entscheidung zwischen konfligierenden Prinzipien. Im anderen Fall liegt es im
Fehlen einer Letztrechtfertigung für das, was als geltendes Recht angewandt wird.” 166
3.2.2

Onderzoeksresultaten

De hier beschreven visies over de oorsprong en het fundament van het streven naar
rechtvaardigheid gebruik ik voor de beschrijving van het cognitieve aspect van de
rechtelijke betekenisgevingen. Daarmee richt ik het onderzoek naar rechtelijke
overtuigingen van de geestelijk verzorgers op de drie genoemde visies, te weten het
natuurrecht, het rechtspositivisme en het cultuurrecht. Deze visies vormen de belangrijkste eigentijdse perspectieven voor de vraag waarop het oordeel dat iets rechtvaardig is gebaseerd is. De vraag hierbij is of en in welke mate de geestelijk verzorgers
met deze visies instemmen.
Voor de operationalisatie van deze rechtelijke overtuigingen over de grond van het
rechtelijke spreken over rechtvaardigheid heb ik ten aanzien van elke visie twee uitspraken geformuleerd. Van elk van deze rechtelijke visies geef ik kort de belangrijkste
kenmerken weer en geef een voorbeeld van de wijze waarop ik ze geoperationaliseerd
heb.
Onder het natuurrecht versta ik de visie dat er een alles omvattende orde bestaat die
als zodanig het fundament is van de sociale orde en daarbinnen van het recht dat
de maatschappij op deze natuurlijke orde richt. Het gaat er vanuit dat het de mens
gegeven is om met zijn verstand deze natuurlijke orde te kennen. De aanname is
dat de oriëntatie op een hoogste principe het ultieme referentiepunt vormt voor de
vraag naar recht en rechtvaardigheid en dat het de natuur van de mens is dat hij deze
rechtsorde kan kennen en er ook op gericht is. Voor de waardering van het natuurrechtelijk denken kan in het midden worden gelaten in hoeverre de oorsprong van het
recht in God ligt als degene die de natuurlijke werkelijkheid heeft geschapen, dan wel
in de menselijke rede als de plaats waar het kennen van de mens gelokaliseerd is. Een
voorbeeld van de wijze waarop ik ‘natuurrecht’ geoperationaliseerd heb is: Het recht
moet aan de natuur van de mens beantwoorden.
Het rechtspositivisme staat voor de visie dat er geen natuurlijke orde en geen (buiten)
rechtelijk principe bestaat dat ieder mens zou kunnen kennen en dat aan het recht
een universele oriëntatie zou kunnen geven. Daarom kunnen en dienen mens en
maatschappij zich enkel te richten op de bestaande rechtsorde en op de wetgeving
die daaraan ten grondslag ligt. In deze visie op het fundament van het recht vervult
de geldende grondwet de rol van de hoogste norm waarvan de wetten van het land
165	Luhmann (1993, 532).
166	Luhmann (1993, 529).
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worden afgeleid en die bepalend is voor de rechten die de burgers bezitten. Een voorbeelditem van ‘rechtspositivisme’ is: De rechtsorde bepaalt wat recht is.
De derde visie op het recht, het cultuurrecht, gaat uit van de aanname dat iedere
rechtsorde het resultaat is van de evolutie van de rechtelijke principes en normen
die in een maatschappij voorhanden zijn. Daarmee wijst het de culturele verworvenheden van een maatschappij aan als het referentiekader waarbinnen het recht zich
heeft ontwikkeld en zich nog steeds ontwikkelt en beschouwt het ook het recht zelf
als een maatschappelijke verworvenheid. De maatschappij als geheel van alle sociale subsystemen vormt de culturele bron voor de waarden en normen die het heeft
voortgebracht en die het recht inspireren. De gemeenschap van aan die sociale systemen participerende mensen is daarbij de drager van de morele beginselen en gewoonten waarop de rechtsorde berust. Het ‘cultuurrecht’ heb ik onder meer als volgt
 eoperationaliseerd: Het recht heeft haar bron in de morele beginselen en gewoonten
g
van een gemeenschap.
Deze visies op recht heb ik aan de geestelijk verzorgers voorgelegd en ik heb hun gevraagd in hoeverre de voorgelegde uitspraken over de oorsprong en het fundament
van het recht met hun eigen ideeën over recht overeenkomen (bijlage 1, meetinstrument 13).
Schema 3.2 Rechtelijke overtuigingen
“Er bestaan meerdere visies op recht. Wij willen u vragen in hoeverre de volgende
uitspraken over recht overeenkomen met uw eigen ideeën over recht?”
theoretisch domein

empirisch domein

I. natuurrecht

1. natuurrecht

a,e

a,e

II. rechtspositivisme

2. rechtspositivisme

b,d

b,d

III. cultuurrecht

3. cultuurrecht

c,f

c,f

De resultaten heb ik aan een factoranalyse onderworpen, waarbij ik een vrije oplossing verkregen heb met drie factoren (bijlage 2, tabel 39). Uit deze analyse worden de
drie onderscheiden theoretische concepten over het fundament van het recht bevestigd. Op basis hiervan heb ik drie schalen geconstrueerd. De volgende tabel geeft de
resultaten weer.

Flierman.indd 97

16-4-2012 10:56:19

98

hoofdstuk 3

Tabel 3.2 Rechtelijke overtuigingen
Frequenties in percentages en gemiddelden van de schalen
1. natuurrecht
2. rechtspositivisme
3. cultuurrecht

N

–

–/+

+

gem.

SD

129
129
129

46.5
40.3
3.1

24.0
33.3
14.7

29.5
26.4
82.2

2.8
2.8
3.9

.92
.80
.63

1. Antwoordalternatieven: 1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = half mee oneens, half mee eens,
4 = mee eens, 5 = helemaal mee eens. Het schaalmidden is 3.0.
2. Frequenties: – = helemaal mee oneens / mee oneens, –/+ = half mee oneens, half mee eens, + = mee eens
/ helemaal mee eens.

Uit de resultaten blijkt dat de geestelijk verzorgers duidelijk instemmen met het cultuurrecht. Een overgrote meerderheid (82%) geeft te kennen het eens tot helemaal
eens te zijn met deze benadering van het recht als een sociaal product dat tijd- en
plaatsgebonden is en waarvoor de fundamentele uitgangspunten gevonden worden
in de maatschappij waarbinnen het recht fungeert. Voor de twee andere visies bestaat
er geen meerderheid. Bijna een derde (30%) stemt in met het natuurrechtelijk denken,
terwijl bijna de helft (47%) aangeeft er niet van overtuigd te zijn dat het spreken over
recht en onrecht uiteindelijk in de natuur van de mens zijn laatste grond vindt. De
rechtspositivistische opvatting krijgt bijval van ruim een kwart (26%) van de geestelijk verzorgers, terwijl een ruime minderheid (40%) niet instemt met deze visie dat
het oordelen over recht en onrecht zijn grond uiteindelijk alleen vindt in de wettelijke
basis ervan. Deze uitkomsten laten zien dat het voor de geestelijk verzorgers niet vanzelfsprekend is om in hun denken over de vraag naar de grond voor het streven naar
rechtvaardigheid uit te gaan van een (boven)natuurlijke orde of van de grondwet en
het positieve recht als hoogste norm.
Uit de analyse van de samenhang van deze resultaten blijkt een negatieve samenhang
tussen de antwoorden van de geestelijk verzorgers op natuurrecht en cultuurrecht
(bijlage 2, tabel 40). Dit betekent dat naarmate de geestelijk verzorgers minder instemmen met natuurrecht zij sterker instemmen met cultuurrecht. En verder is er
een positieve samenhang tussen rechtspositivisme en cultuurrecht, wat betekent dat
instemming met rechtspositivisme gepaard gaat met instemming met cultuurrecht.
Tot slot geeft de sociale locatie van de resultaten drie significante verbanden te zien
(bijlage 2, tabel 41). De eerste betreft die tussen natuurrecht en denominatie. De twijfel over het natuurrecht blijkt onder katholieke geestelijk verzorgers een stuk minder groot te zijn dan onder protestante geestelijk verzorgers, die gemiddeld gezien
deze visie afwijzen. Een tweede significante relatie bestaat er tussen natuurrecht en
type inrichting. Hier blijken geestelijk verzorgers in gevangenissen in vergelijking
met geestelijk verzorgers in huizen van bewaring en tbs-inrichtingen een zeer lichte
twijfel over deze rechtelijke overtuiging te bezitten, terwijl de geestelijk verzorgers
die in jeugdinrichtingen werken deze overtuiging afwijzen. Het derde verband betreft
cultuurrecht en denominatie. In dit geval is de instemming met deze visie onder protestante geestelijk verzorgers groter dan onder katholieke geestelijk verzorgers. Een
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verklaring voor de sociale locaties voor denominatie moet wellicht gezocht worden in
de doctrinaire verschillen tussen de katholieke en protestantse denominaties.
3.3	Rechtelijke normen
Het onderzoek naar de opvattingen van de geestelijk verzorgers over het recht richt ik
in deze paragraaf op de inhoud van het begrip rechtvaardigheid, de Kontingenzformel
van het recht. Hierbij staat de vraag centraal hoe de geestelijk verzorgers rechtvaardigheid als rechtelijke norm opvatten. Eerst zet ik uiteen wat ik onder rechtelijke normen versta. Daarvoor maak ik gebruik van Luhmanns benadering van normen zoals
ik die in het vorige hoofdstuk heb beschreven. Daarbij beschrijf ik welke rechtelijke
normen ik hier onderscheid (3.3.1). Daarna ga ik in op het onderzoek onder de gees
telijk verzorgers en tot slot op de resultaten daarvan (3.3.2).
3.3.1

Rechtelijke normen

In tegenstelling tot rechtelijke overtuigingen die in de vorige paragraaf zijn onderzocht, hebben rechtelijke normen niet betrekking op cognitieve verwachtingen maar
op normatieve verwachtingen omtrent het recht. Cognitieve verwachtingen staan
open voor nieuwe inzichten en bezitten als overtuigingen een zekere leerbereidheid.
Normatieve verwachtingen daarentegen missen die openheid en houden vast aan de
juistheid van de in de norm besloten verwachting. Terwijl cognitieve verwachtingen
aan het belang beantwoorden van het vermeerderen van kennis, beantwoorden normatieve verwachtingen aan de sociale behoefte en het maatschappelijk belang om
over stabiele normen te beschikken.
Bij deze sociale en maatschappelijke betekenis van normen sluit Luhmanns benadering van het recht aan. Hij stelt dat het de functie van het recht is om, met het oog
op deze sociale en maatschappelijke behoefte aan stabiele betekenisgevingen, te bepalen welke opvattingen over recht aangemerkt dienen te worden als rechtelijke normen, die - ook als ze in de praktijk bijvoorbeeld door wetsovertredingen niet worden
beantwoord - als zogeheten contrafactische normen toch gehandhaafd blijven.
Volgens Luhmann gaat achter deze functie van het recht het algemene probleem
schuil van het onderscheid tussen gelijkheid en ongelijkheid. De problematische kant
van de ongelijkheid heeft hij voor het voetlicht gebracht door te stellen dat evenals
gelijke gevallen gelijk, evenzo ongelijke gevallen ongelijk behandeld dienen te worden.167 Voor het principe van rechtvaardige verhoudingen tussen mensen betekent dit
dat iedere juridische beoordeling van een conflictsituatie het probleem moet oplos-

167	Reeds Aristoteles verbond rechtvaardigheid met het streven naar rechtvaardige verhoudingen tussen
mensen. Vgl. Luhmann (1993, 223).
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sen dat de betrokken partijen met ieder hun eigen belangen op basis van gelijkheid
én ongelijkheid beoordeeld dienen te worden.168
In dit licht bezien bezit het ontwikkelen van rechtelijke normen zowel een algemene
aanspraak als een specifieke oriëntatie. Anders gezegd, het probleem van het onderscheid tussen gelijkheid en ongelijkheid is tevens het probleem van de verhouding
tussen generalisatie en specificatie.169 Generalisatie houdt de eis in dat ieder oordeel
over rechtvaardigheid in alle gevallen rechtvaardig dient te zijn, wat inhoudt dat
wat eenmaal als rechtvaardig is aangemerkt ook in andere vergelijkbare situaties
als rechtvaardig dient te gelden. Specificatie daarentegen houdt de eis in dat ieder
oordeel over rechtvaardigheid ieder geval afzonderlijk beoordeelt en dat daarbij elk
oordeel op zichzelf rechtvaardig dient te zijn. “Keine einzelne Operation des Systems
und erst recht keine Struktur darf von der Erwartung ausgenommen sein, gerecht
zu sein; denn sonst ginge der Bezug der Norm auf die Einheit des Systems verloren.
Andererseits muß die Norm der Gerechtigkeit im Einzelfalle eine Orientierung vermitteln, und es darf nicht allein aus der Zugehörigkeit der Operation zum Rechtssystem
gefolgert werden, daß sie gerecht ist.”170 Dat rechtvaardigheid in Luhmanns benadering een Kontingenzformel is, betekent zoals gezegd dat dit begrip in het rechtelijk
discours de functie vervult om middels ‘einer rechtseigenen Selbstkontrolle’ interne
tegenstellingen op te lossen en om als zodanig de eenheid van het systeem te representeren.171
Het principe van rechtvaardige verhoudingen betreft volgens Luhmann geen speci
fieke kenmerken van personen en situaties, maar de consistentie waarmee binnen
het recht over rechtsaanspraken wordt geargumenteerd en rechtsnormen in rechtelijke uitspraken worden toegepast. Rechtvaardigheid betreft dan de zuivere wijze
waarop bijvoorbeeld de rechtspraak de voorgeschreven procedures volgt en uitsluitend op grond van de wet en alle bestaande jurisprudentie tot een juridisch oordeel
komt. Tegen deze achtergrond betekent het zichzelf legitimerend principe van de
gelijkheid volgens Luhmann zoveel als Regelhaftigkeit.172 Van rechtvaardigheid kan
dan enkel sprake zijn in de zin van een adequate complexiteit van consistente besluiten, waarbij adequaatheid betrekking heeft op de responsieve verhouding van het
recht tot de maatschappij.173

168	Luhmann (1993, 224): “denn die Einheit des Systems verlangt nunmehr, Gleiches gleich und
Ungleiches ungleich zu behandeln, so daß die Einheit in der Differenz von gleich und ungleich zum
Ausdruck kommt.”
169	Luhmann (1993, 222v.).
170	Luhmann (1993, 222).
171	Luhmann (1993, 218) beschrijft de functie van de Kontingenzformel als volgt: “Wie kann das System
die eigene Einheit in einem normativen Programm zum Ausdruck bringen, das zugleich im System
anwendbar, und zwar überall anwendbar ist?”
172	Luhmann (1993, 231).
173	Luhmann (1993, 225): “Deshalb kann von Gerechtigkeit nur im Sinne einer adäquaten Komplexität
des konsistenten Entscheidens die Rede sein. Die Adäquität ergibt sich aus dem Verhältnis
des Rechtssystems zum Gesellschaftssystem. Man hat in diesem Sinne auch von ‘Responsivität’
des Rechtssystems gesprochen.” De responsiviteit waarvan het recht in haar relatie tot haar
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Ten aanzien van dit probleem van de gelijkheid en het daarachter liggende probleem
van generalisatie en specificatie, kunnen drie maatschappelijke kwesties worden onderscheiden waarin de eis van rechtvaardigheid op verschillende wijze aan de orde
is. Deze kwesties betreffen de relatie tussen mensen onderling, de verhouding van
de staat tot de burgers en de verhouding van de burgers tot de staat. Elk van deze
kwesties van gelijkheid wordt bepaald door de specifieke normatieve verwachtingen
over rechtvaardigheid die eraan verbonden worden. Het algemene principe dat de
onderlinge relatie tussen mensen betreft is de ruilrechtvaardigheid (iustitia commutativa), die bepaalt dat de ene persoon aan de andere persoon geeft wat die andere
persoon toekomt. Deze gift (commutatio: wisseling van bezit) is rechtvaardig omdat
het gebaseerd is op reciprociteit, dat wil zeggen op de wederzijdse erkenning van de
belangen van de ander. Ten aanzien van dit rechtvaardigheidsconcept maak ik vervolgens onderscheid tussen restoratieve rechtvaardigheid ofwel herstellende rechtvaardigheid en retributieve rechtvaardigheid ofwel vergeldende rechtvaardigheid.
Het rechtvaardigheidsprincipe dat de verhouding van de staat tot de burgers betreft,
is de verdelende rechtvaardigheid (iustitia distributiva). Het betreft hier de plicht van
de bestuurder en in feite van iedere vertegenwoordiger die in dienst is van een groter geheel, om aan de individuele leden te geven wat hun toekomt. Het object van
deze verdeling is een aandeel in het algeheel welzijn, het bonum commune, dat in
de meest brede zin te zien is als de gezamenlijke opbrengst van het sociale geheel en
uit zaken bestaat als burgerlijke vrijheden, ontplooiingsmogelijkheden en kansen,
rollen en taken, inkomen en welvaart. Binnen dit rechtvaardigheidsconcept maak
ik verder onderscheid tussen verdelende rechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid. Het principe over de rechtvaardige verhouding van burgers tot de staat wordt
verwoord in het concept van de wettelijke rechtvaardigheid ( justitia legalis) ofwel algemene rechtvaardigheid ( justitia generalis). Dit principe is gebaseerd op de gedachte
dat de maatschappij als het sociale geheel afhankelijk is van wat door haar leden individueel en in gezamenlijkheid daaraan wordt bijgedragen. Dit product, het algemeen
welzijn, wordt in deze zin in het sociale en maatschappelijke verkeer opgebouwd.174
Op de betekenis van deze drie kwesties van gelijkheid en rechtvaardigheid in de moderne maatschappij ga ik kort in en ik bespreek tevens de verschillende rechtvaardigheidsconcepten die erop gebaseerd zijn.175
Het concept herstellende rechtvaardigheid berust op het principe van wederkerigheid
(reciprociteit). Deze norm is gericht op een eerlijke ruil, wat inhoudt dat men van een
ander met wie men ruilt niet meer vraagt dan men op grond van eigen verdiensten of

 aatschappelijke omgeving blijk geeft, wordt door Luhmann (1993, 225) aangemerkt als de
m
‘Irritabilität’ (perturbability, Sensitivität, Resonanz) van het recht. Vgl. Luhmann (1981a, 390).
174	Thomas van Aquino (Summa Theologica II, II, 58,5) benadrukt dat “all who are included in a community, stand in relation to that community as parts to a whole; while a part, as such, belongs to a whole,
so that whatever is the good of a part can be directed to the good of the whole”.
175	In zijn beschrijving van de rechtvaardigheid beperkt Luhmann zich met name tot de commutatieve
of ruilrechtvaardigheid, waarvan de herstellende rechtvaardigheid een toepassing is, en de distributieve rechtvaardigheid.
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op grond van wat de ander vanwege geleden schade toekomt.176 Een rechtvaardige ruil
houdt in dat er sprake is van een ‘eerlijke’ prijs, een ‘eerlijke’ beloning of, bijvoorbeeld
bij een kennistoets in het onderwijs, een ‘eerlijke’ beoordeling. Maar ook de eventuele vergoeding van de schade die de een de ander heeft toegebracht hoort hierbij. In
de context van de rechtspraak heeft de herstellende rechtvaardigheid betrekking op
het herstel van de verstoorde verhoudingen tussen de betrokken partijen. Naast de
bijdrage die een juridische procedure aan een goede oplossing kan geven, richt dit
concept de aandacht vooral op de mogelijkheden om bijvoorbeeld door middel van
mediation met de beide partijen in gesprek te gaan over de stappen die gezet zouden
kunnen worden om tot herstel van de goede verhoudingen te komen.
De vergeldende rechtvaardigheid is de eenzijdige variant van de herstellende rechtvaardigheid dat de aandacht volledig op het verwijtbare schaden van een ander richt,
waarmee de dader schuld op zich heeft geladen en eraan wordt gehouden die ander
de schade te vergoeden of te compenseren.177 Behalve om materiële schade kan het
ook om immateriële schade gaan zoals aantasting van de integriteit of van de goede
naam. Dit concept bepaalt dat het rechtvaardig is dat een slachtoffer of de gemeenschap vanwege het feit dat iemand of de maatschappij door de dader ernstig is benadeeld, van deze persoon vergelding eist. Daarbij kan deze vergelding behalve het
direct verschuldigde ook de vervolgschade betreffen. De aandacht van het recht is er
hier vooral op gericht dat het onrecht dat iemand is aangedaan niet onopgemerkt en
niet zonder reactie blijft. De rechter beschikt daarbij over de mogelijkheid om vergelding af te dwingen en in het kader daarvan eventueel sancties op te leggen.
Het concept verdelende rechtvaardigheid betreft de verhouding van de staat tot de
burger ofwel de aanspraak die individuele personen maken op goederen die door
de maatschappij worden voortgebracht. Het algemene uitgangspunt van gelijkheid
en het lidmaatschap van de maatschappij vormen samen de basis waarop deze aanspraak berust. Ook dit concept verbindt Luhmann met de sociale verhoudingen
zoals die in vroegere maatschappijvormen bestonden.178 In de hiërarchisch gestratificeerde maatschappij gold het als vanzelfsprekend dat mensen op grond van hun geboorte een voorgegeven maatschappelijke positie bezaten met de daarbij behorende
vrijheden en onvrijheden. Rechtvaardigheid houdt dan in dat niet iedereen hetzelfde
toekomt, maar dat ieder mens het zijne krijgt: suum cuique. In de functioneel gedifferentieerde maatschappij worden deze normatieve verwachtingen omtrent gelijkheid
volgens Luhmann niet langer primair op iemands afkomst, maar in een abstractere
vorm op zijn relatie met de functiesystemen ofwel op zijn maatschappelijke positie
betrokken. Wat iemand toekomt, wordt beoordeeld vanuit het perspectief van het
wegen van belangen en verdiensten en wel met het oog op het algemeen belang van
176	Luhmann (1993, 226): “In der historischen Entwicklung scheint das Problem der Gerechtigkeit
zunächst im Verhältnis reziproker Leistungen aufzutreten. Man darf nicht mehr verlangen, als man
durch eigene Leistungen verdient bzw. einem von seiten des Schädigers geschuldet wird.”
177 Volgens Wissenburg (1991, 13) is dit begrip van toepassing op alle vormen van ruil die niet beantwoorden aan de eisen van commutatieve rechtvaardigheid en gaat het daarmee om een onvrijwillige of
onevenredige ruil.
178	Luhmann (1993, 224).
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de maatschappij. Het proportionaliteitsprincipe bepaalt hier dat een verdeling dan
rechtvaardig is wanneer er ten aanzien van elk van de betrokken partijen sprake is
van een juiste balans tussen verdiensten en lasten.179 Het principe van proportionaliteit leidt ertoe dat de ongelijkheid tussen mensen het rechtvaardigt dat dezelfde aanspraken door verschillende (groepen) burgers op algemene goederen verschillend
beoordeeld worden. Daarbij is het dan een kwestie van fairness dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en dat de minstbedeelden in absolute zin het meest
van een verdeling profiteren.180
Een toespitsing van de verdelende rechtvaardigheid is de sociale rechtvaardigheid.181
Hierbij wordt het probleem van strijdige aanspraken op goederen niet primair vanuit
het belang van de maatschappij benaderd, maar vanuit het belang van de groep en
van het principe van solidariteit. Het gelijkheidsbeginsel wordt nu niet gerelativeerd,
zoals hiervoor bij het proportionaliteitsprincipe, maar geradicaliseerd, namelijk door
het in het perspectief te plaatsen van de negatieve gevolgen van de sociale ongelijkheid voor bepaalde groepen in de maatschappij.182 Voorop staat de verantwoordelijkheid van de staat met betrekking tot de individuele noden van mensen die gelenigd
moeten worden, ongeacht hun sociale positie of hun persoonlijke verdienste aan de
maatschappij. Daarmee wordt alle gewicht gelegd op de erkenning van de afhankelijkheid van de zwaksten, zozeer zelfs dat solidariteit en sociale rechtvaardigheid hier
het karakter kunnen krijgen van positieve discriminatie.183
De derde soort maatschappelijke kwesties betreft de verhouding van burgers tot
de staat. Hierbij gaat het om situaties waarin het streven naar rechtvaardigheid
verbonden is met de normatieve verwachtingen die mensen van de wet hebben.
Rechtvaardigheid wordt hier aangeduid als wettelijke rechtvaardigheid. Hier betreft
het de vraag in hoeverre het doen en laten van mensen – waaronder hun handelen met
betrekking tot ruil en verdeling – vanuit de overheid gezien rechtvaardig genoemd
179	In aansluiting bij Aristoteles’ principe van proportionele gelijkheid dat stelt dat het gelijke gelijk en
het ongelijke ongelijk behandeld moet worden, stelt Ricoeur (1992, 201): “distributive justice then
consists in equalizing two relations between, in each case, a person and a merit.”
180	Luhmann (1993, 224). Volgens Rawls (1971), die het begrip fairness als proportionaliteitsprincipe hanteert, is een ongelijke verdeling dan eerlijk wanneer het in het voordeel is van de positie van de minstbedeelden in de samenleving.
181 Voor de beschrijving van dit concept maak ik gebruik van Ricoeur (1992).
182 Wissenburg (1991, 10) noemt studiefinanciering een voorbeeld van sociale rechtvaardigheid.
183	Het verdelen van de goederen van de maatschappij is vanuit het streven naar een rechtvaardige verdeling te zien als zorg voor de ander. De zorg die in solidariteit op basis van ware sympathie aan de ander
wordt gegeven, wordt volgens Ricoeur (1992, 191) door die ander met een geven beantwoordt dat niet
voortkomt uit diens kracht om te handelen of te bestaan, maar uit diens zwakheid. Deze beleving van
de zwakkere als degene die in zijn zwakheid uiteindelijk meer geeft, toont authentieke wederkerigheid. “A self reminded of the vulnerability of the condition of mortality can receive from the friend’s
weakness more than he or she can give in return by drawing from his or her own reserves of strength.”
Het principe van een proportionele verdeling bestaat volgens Ricoeur (1992, 201v.) in de kern in het
gelijk maken van twee relaties, namelijk tussen twee personen en twee verdelingen. Omdat daarbij
zowel naar de kenmerken van de personen als naar de aard van de te verdelen zaken gekeken dient te
worden, volstaat een rekenkundige benadering hier niet. Dit impliceert dat de relatie die in de sociale
rechtvaardigheid tussen rechtvaardigheid en gelijkheid wordt gelegd niet uitgaat van een egalitaire
benadering.
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kan worden. Daarbij kan het naleven van de wet als een bijdrage aan het maatschappelijk goed worden gezien.184 Bepalend hiervoor is het inzicht dat de maatschappij
(het sociale geheel, de staat, de gemeenschap) voor de goederen die het voortbrengt
op de individuele leden aangewezen is. Bij het streven naar rechtvaardigheid verschuift hierdoor de aandacht van het vergelijken van persoonlijke kenmerken naar de
eisen die de wet aan een ieder stelt.185 Kortom, de wettelijke rechtvaardigheid wordt
hier afgemeten aan de vraag of iemands handelen in overeenstemming is met de wet.
Het staat voor de verwachting van iedere democratisch gekozen overheid dat haar
burgers respect hebben voor de wetten van het land en dat de naleving ervan voor hen
een algemeen aanvaarde norm is.
Voordat ik op het onderzoek en de operationalisatie van deze concepten inga, stel ik
eerst kort de relatie tussen recht en moraal aan de orde. Omdat het hier om opvattingen over rechtvaardigheid gaat die het karakter hebben van normatieve verwachtingen, is het de vraag in hoeverre er hier niet (eerder) sprake is van morele normen dan
van rechtelijke normen.
Zoals al in de vorige paragraaf bij de vraag naar het fundament van het recht is gezegd, maakt Luhmann een strikte scheiding tussen recht en moraal. De reden is dat
de code van de moraal volgens hem niet het onderscheid tussen recht en onrecht is,
maar het onderscheid tussen respect en disrespect.186 In zijn benadering heeft de moraal in de moderne maatschappij betrekking op het probleem dat er binnen sociale
systemen oneigenlijke motieven een rol kunnen spelen die de transparantie van de
communicatie ondermijnen. Voorbeelden zijn dopinggebruik in de sport, fraude in
de economie en omkoping of partijdigheid van rechters in de rechtspraak. Moraal
stelt het probleem van de respectwaardigheid van de deelnemers aan de sociale systemen aan de orde.
Volgens Luhmann berust het rechtelijk oordeel op de zuiver rechtelijke argumentatie waarmee dit oordeel onderbouwd wordt. Zouden hier morele argumenten een rol
spelen, dan zou dit de rechtelijke argumentatie verzwakken. Het zou namelijk betekenen dat het beroep op de rechtsinterne criteria blijkbaar niet volstaat. Volgens
Luhmann bezitten noch de code van de moraal noch morele oordelen op zichzelf
rechtelijke relevantie. Dit betekent evenwel niet dat het recht niet uit de moraal of
uit andere maatschappelijke bronnen – waaronder ook religie - inzichten kan halen,
maar dat kan uitsluitend door ze via expliciete transformatie in het recht binnen te
184	Over de wettelijke rechtvaardigheid stelt Thomas van Aquino (Summa Theologica II, II, 58,6) dat “legal
justice is a general virtue in so far as it directs the acts of all virtues to the common good”. Dit betekent dat strikt genomen de beide andere vormen van rechtvaardigheid, commutatieve rechtvaardigheid en distributieve rechtvaardigheid, te beschouwen zijn als aspecten van de wettelijke of algemene
rechtvaardigheid. Vgl. Wissenburg (1991).
185 Volgens Luhmann (1993, 227) gaat het bij rechtvaardigheid niet om meer of minder, maar om gelijk of
ongelijk: het recht is gericht op de reproductie van wat in het systeem als gelijk en als ongelijk aangemerkt wordt. Het zogenaamde “Prinzip der Entscheidungskonsistenz” negeert volgens hem andere
waardeoordelen (bijvoorbeeld met betrekking tot armoede of hulpbehoevendheid) voor zover die niet
in het positieve recht verdisconteerd zijn.
186	Luhmann (1993; 1995a; 1997).
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halen. Voor zover er binnen het recht redenen zijn om niet-rechtelijke argumenten en
criteria toe te laten, kan dit daarom alleen wanneer ze eerst in het recht als rechtelijke
argumenten en criteria worden opgenomen.187 Vanuit Luhmanns benadering van de
moraal gezien zou er juist aanleiding zijn voor morele kritiek wanneer er binnen het
recht nog andere dan alleen rechtelijke normen geldig zouden blijken te zijn.
3.3.2

Onderzoeksresultaten

In het kader van de beschrijving van het normatieve aspect van rechtelijke betekenisgeving stel ik nu de vraag aan de orde hoe de geestelijk verzorgers elk van de onderscheiden rechtvaardigheidsconcepten, te weten herstellende rechtvaardigheid,
vergeldende rechtvaardigheid, verdelende rechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid en wettelijke rechtvaardigheid, beoordelen. Elk concept heb ik door middel van
een aantal uitspraken over recht en rechtvaardigheid geoperationaliseerd. Op elk van
de concepten ga ik kort in en geef daarbij een voorbeeld van de wijze waarop ik het
geoperationaliseerd heb.
Herstellende rechtvaardigheid heeft zoals gezegd betrekking op de verhouding tussen individuele personen die aanspraak maken op iets wat de ander bezit, waarbij
het zowel om materiële als om immateriële zaken kan gaan. Rechtvaardigheid houdt
hier een wederkerige belangenbehartiging in van beide partijen. In de herstellende
rechtvaardigheid ligt het accent op de mogelijkheid om bij geschillen in plaats van
een gerechtelijke benadering zoveel mogelijk gebruik te maken van alternatieve wegen om tot een redelijke oplossing te komen. Daarbij ligt het zwaartepunt op het herstellen van verhoudingen tussen de betrokken partijen, waarvan ook het streven naar
verzoening en naar herstel in waardigheid deel uit kunnen maken. Het behoort tot
deze normatieve opvatting dat bij het zoeken naar oplossingen voor conflicten het
rechtsgevoel van de betrokken partijen zwaarder weegt dan de rechtmatigheid ervan.
Een voorbeeld van de uitspraken waarmee ik het concept ‘herstellende rechtvaardigheid’ geoperationaliseerd heb, is: conflictoplossingen moeten gericht zijn op verzoening
en herstel in waardigheid, en niet op vergelding.
Het concept van vergeldende rechtvaardigheid betreft claims over geleden schade.
Het bepaalt dat iedere schuld hoe dan ook om vergelding vraagt. Degene die de ander
iets misdoet, dient altijd met zijn handelen geconfronteerd te worden en er zo nodig
voor gestraft te worden. In dit geval richt de wederkerigheid van de rechtvaardige ruil
zich nagenoeg eenzijdig op het corrigeren van de onrechtvaardige situatie door het
vergelden van schuld. Een voorbeeld van ‘vergeldende rechtvaardigheid’ is: boontje
komt terecht om zijn loontje.
De verdelende rechtvaardigheid betreft de verdeling van de goederen die de maatschappij voortbrengt en daarbij de kwestie van de (on)gelijkheid tussen de claims. In
deze benadering staat het principe van proportionaliteit voorop en wordt de kwestie
187	Luhmann (1993, 85). En vervolgens stelt Luhmann (1993, 137) dat indien dergelijke inzichten, waarden of criteria niet door het recht gejuridificeerd worden zich de vraag laat stellen: waarom niet?
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van de gelijkheid belicht vanuit de persoonlijke kenmerken van mensen zoals leeftijd, opleiding, levenservaring en culturele achtergrond. Daarbij geldt evenwel dat
het belang van het bevorderen van het sociale geheel kan rechtvaardigen dat omwille
van het waarborgen van dit grote geheel individuele belangen gerelativeerd worden.
Fairness houdt hierbij evenwel de eis in dat de weging van belangen en verdiensten
in het perspectief geplaatst dient te worden van het streven naar de verbetering van
de positie van de minstbedeelden in de maatschappij. Een voorbeelditem van ‘verdelende rechtvaardigheid’ luidt: de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.
De sociale rechtvaardigheid stelt als voorwaarde voor een rechtvaardige verdeling van
hetgeen de maatschappij te geven heeft, dat ieder individuele burger door de overheid
in zijn menselijke behoefte wordt waargenomen en erkend. Daarmee schrijft deze
rechtvaardigheidsnorm over verdelingen een specifieke verantwoordelijkheid aan de
staat toe om zorg te dragen voor het verbeteren van de positie van de kansarme burgers die aan de onderkant van de maatschappij leven. Het concept ‘sociale rechtvaardigheid’ heb ik onder meer als volgt geoperationaliseerd: de overheid moet meer hulp
aan kansarmen geven dan zij nu doet.
Bij wettelijke rechtvaardigheid staat het naleven van de wet centraal. Het gaat er vanuit dat het rechtvaardig is dat de overheid van haar burgers eist zich aan de wet te houden en op deze wijze de verhoudingen tussen mensen onderling en tussen mensen
en instanties regelt. Zo hoort het tot deze benadering van rechtvaardigheid dat men
wettelijke verplichtingen evenals gerechtelijke uitspraken altijd nakomt en dat men
geldende bepalingen niet overtreedt. Van dit concept volgt hier een voorbeelditem:
iedere burger moet zich houden aan de wetten van zijn land.
Aan de geestelijk verzorgers heb ik de vraag voorgelegd om aan te geven in hoeverre
zij zich in elke uitspraak herkennen (bijlage 1, meetinstrument 14). De vraag heb ik
als volgt ingeleid en gesteld: “Wat recht en onrecht is wordt door mensen heel verschillend beoordeeld. In de volgende vraag leggen wij u een reeks uitspraken voor die
een aantal specifieke opvattingen weergeven omtrent rechtvaardigheid. Wij vragen u
aan te geven in welke mate u het met elk van deze uitspraken eens bent.” Instemming
met een concept betekent dat men het principe van die visie onderschrijft. Het gegeven dat ieder concept een rechtelijke norm is, brengt met zich mee dat men geneigd is
aan dit rechtvaardigheidsconcept vast te houden ook al wordt er in het sociale verkeer
keer op keer niet aan beantwoord.
Onderstaand schema geeft een overzicht van de onderscheiden rechtvaardigheidsconcepten.
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Schema 3.3 Rechtelijke normen
“Wat recht en onrecht is wordt door mensen heel verschillend beoordeeld. In de volgende
vraag leggen wij u een reeks uitspraken voor die een aantal specifieke opvattingen
weergeven omtrent rechtvaardigheid. Wij vragen u aan te geven in welke mate u het met
elk van deze uitspraken eens bent.”
theoretisch domein

empirisch domein

rechtvaardigheid tussen individuen

rechtvaardigheid tussen individuen

I. herstellende rechtvaardigheid

1. herstellende rechtvaardigheid

e,h,n,s

h,s

II. vergeldende rechtvaardigheid

2. vergeldende rechtvaardigheid

d,j,o,t

d,o,t

rechtvaardigheid in relatie tot individuen

rechtvaardigheid in relatie tot individuen

III. verdelende rechtvaardigheid

3. verdelende rechtvaardigheid

a,i,l,r

a,r

IV. sociale rechtvaardigheid

4. sociale rechtvaardigheid

b,f,m,p

b,f,m

rechtvaardigheid in relatie tot de maatschappij

rechtvaardigheid in relatie tot de maatschappij

V. wettelijke rechtvaardigheid

5. wettelijke rechtvaardigheid

c,g,k,q

c,g,k

De antwoorden heb ik vervolgens aan een factoranalyse onderworpen (bijlage 2, tabel 42). Deze factoranalyse heeft vijf factoren opgeleverd. Daarbij heb ik zeven van de
twintig items om statistische redenen moeten verwijderen. Op grond van de gevonden
factoren konden vijf schalen worden geconstrueerd: herstellende rechtvaardigheid,
vergeldende rechtvaardigheid, verdelende rechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid en wettelijke rechtvaardigheid. In volgende tabel staan de resultaten van de antwoorden van de geestelijk verzorgers op deze schalen.
Tabel 3.3 Rechtelijke normen
Frequenties in percentages en gemiddelden van de schalen
1. herstellende rechtvaardigheid
2. vergeldende rechtvaardigheid
3. verdelende rechtvaardigheid
4. sociale rechtvaardigheid
5. wettelijke rechtvaardigheid

N

–

–/+

+

gem.

SD

129
129
129
129
129

2.3
52.7
5.4
0.0
1.6

7.8
44.2
15.5
14.7
41.1

89.9
3.1
79.1
85.3
57.4

4.0
2.5
3.8
4.2
3.6

.64
.62
.64
.60
.56

1. Antwoordalternatieven: 1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = half mee oneens, half mee eens,
4 = mee eens, 5 = helemaal mee eens. Het schaalmidden is 3.0.
2. Frequenties: – = helemaal mee oneens / mee oneens, –/+ = half mee oneens, half mee eens, + = mee eens
/ helemaal mee eens.
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De antwoorden op de vraag naar de rechtvaardigheidsconcepten geven blijk van de
instemming van een zeer grote meerderheid (90%) van de geestelijk verzorgers met
het concept herstellende rechtvaardigheid. Dit concept stelt dat er bij conflicten alleen dan sprake is van een rechtvaardige oplossing wanneer daarbij de aandacht gericht is op verzoening en herstel in waardigheid van de betrokken partijen. Eveneens
een zeer grote meerderheid (85%) stemt in met het concept sociale rechtvaardigheid.
Hier luidt de claim dat het rechtvaardig is dat bepaalde groepen in de maatschappij vanwege hun sociale achterstand bij de verdeling van de goederen van het sociale
geheel extra worden toebedeeld. Het concept verdelende rechtvaardigheid vindt instemming onder ruim driekwart (79%) van de geestelijk verzorgers. Dit concept heeft
eveneens betrekking op de verdeling van de goederen van de maatschappij, maar stelt
dat het rechtvaardig is wanneer individuele belangen gerelativeerd worden wanneer
dat nodig is voor het waarborgen van het sociale geheel. Vervolgens onderschrijft een
ruime meerderheid (57%) van hen het concept wettelijke rechtvaardigheid, terwijl een
ruime minderheid (41%) hierover twijfelt. Daarmee stemmen zij gemiddeld gezien
in met de rechtvaardigheidsclaim dat er door de overheid van burgers gevraagd mag
worden dat zij zich altijd aan de wet houden. Het concept vergeldende rechtvaardigheid wordt door meer dan de helft (53%) afgewezen en een zeer ruime minderheid
(44%) twijfelt erover. Hiermee geven de geestelijk verzorgers te kennen dat zij zich niet
of nauwelijks herkennen in dit concept dat stelt dat schuld vanuit het oogpunt van
rechtvaardigheid altijd om vergelding vraagt.
Uit de analyse van de samenhang tussen de schalen komen vier significante samenhangen naar voren (bijlage 2, tabel 43). Om te beginnen is er een negatieve samenhang tussen vergeldende rechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid. Vervolgens is
er een positieve samenhang tussen verdelende rechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid. Verder is er een positieve samenhang tussen vergeldende rechtvaardigheid
en wettelijke rechtvaardigheid. En eveneens is er een positieve samenhang tussen
herstellende rechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid.
Tot slot geef ik, voor zover er sprake is van significantie, de sociale locatie van de resultaten weer (bijlage 2, tabel 44). De afwijzing van het concept vergeldende rechtvaardigheid is groter onder de katholieke geestelijk verzorgers dan onder de protestantse
geestelijk verzorgers, die gemiddeld gezien op de grens zitten van afwijzing en twijfel.
Op diezelfde grens van afwijzing en twijfel zitten ook de geestelijk verzorgers die in
de gevangenis en in de jeugdinrichting werkzaam zijn. De geestelijk verzorgers die
in het huis van bewaring werken wijzen deze rechtelijke norm af, wat nog sterker het
geval is bij geestelijk verzorgers die in een tbs-inrichting werken. Ten aanzien van
sociale rechtvaardigheid blijkt dat de katholieke geestelijk verzorgers het gemiddeld
gezien helemaal eens zijn met deze rechtelijke norm voor rechtvaardigheid, terwijl de
protestantse geestelijk verzorgers het er mee eens zijn. Voor wettelijke rechtvaardigheid geldt dat de katholieke geestelijk verzorgers in hun instemming met dit concept
licht twijfelen, terwijl de protestantse geestelijk verzorgers aangeven het met dit concept eens te zijn.
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3.4	Rechtelijke gevoelens
Deze laatste paragraaf over rechtelijke betekenisgeving gaat over rechtelijke gevoelens. Eerst zet ik uiteen wat ik in aansluiting bij Luhmann onder rechtelijke gevoelens
versta (3.4.1) en daarna beschrijf ik het onderzoek en de onderzoeksresultaten (3.4.2).
3.4.1

Rechtelijke gevoelens

In Luhmanns systeemtheoretische benadering van betekenisgeving staat, zoals
meermalen gesteld, centraal dat iedere betekenisgeving op het gebruik van een onderscheid berust waarvan één zijde gekozen wordt, namelijk die van de actuele betekenisgeving. De andere zijde, die van alle alternatieve betekenisgevingen, wordt
voor dat moment genegeerd. Daarbij berust iedere betekenisgeving op de impliciete
verwachting dat in de betreffende situatie de gekozen betekenisgeving juist is en
niet teleurgesteld zal worden. Het affectieve aspect nu van betekenisgeving heeft betrekking op de mate waarin er sprake is van een persoonlijke gehechtheid aan deze
verwachting. Gevoelens zijn volgens Luhmann de uitdrukking van de mate waarin
iemands verwachtingen zo diep in zijn bewustzijn geworteld zijn dat ze, in het geval
ze onverwacht wel of niet beantwoord worden, de continuïteit van het waarnemen en
denken kunnen verstoren. Dergelijke situaties merkt hij aan als ‘unforeseeable disturbances’.188 Gevoelens zijn in eerste instantie primaire reacties die spontaan optreden
wanneer er sprake is van een bedreigende situatie voor de voortgang (self-continuation) van het bewustzijn. In tweede instantie zijn het bereflecteerde betekenisgevingen die iemands cognitieve en linguïstische interpretatie uitdrukken waarmee hij in
zichzelf of in zijn communicatie met anderen aan die situatie en de daarin beleefde
affectieve reactie uiting geeft. Met dit laatste is de sociale context gegeven waarbinnen deze gevoelsbeleving plaatsheeft en die behalve iemands verwachtingen ook zijn
gevoelens kan kleuren.
Als geïntensiveerde verwachtingen refereren gevoelens aan verwachtingen die door
iemand als meer of minder sociaal gelegitimeerd worden gepercipieerd. Ze openbaren de spanning die iemand kan ervaren wanneer hij met tegenstrijdigheden
geconfronteerd wordt, dat wil zeggen met situaties waarin zijn verwachtingen niet
uitkomen. Wanneer dan een bepaalde gebeurtenis in iemand een affectieve reactie
wekt, informeren zijn gevoelens hem reflexief, op de meest onmiddellijke wijze, over
de vraag hoe deze gebeurtenis al dan niet aan zijn denkbeelden over die kwestie beantwoordt. Net als in het vorige hoofdstuk maak ik hierbij in aanvulling op Luhmann
gebruik van Frijda’s onderscheid tussen positieve en negatieve gevoelens.189 Van positieve gevoelens is sprake wanneer bij het waarnemen van een bepaalde situatie
de mentale spanning van de verwachting, die – bewust of onbewust – in het eigen
denken als verlangen, twijfel of onzekerheid aanwezig is, zich ontlaadt in blijdschap
en opluchting. Negatieve gevoelens daarentegen zijn een uiting van een affectieve afweer tegen een bepaalde gang van zaken. Het ‘nee’ van deze respons toont de frustra188	Luhmann (1995a, 274).
189 Frijda (2006).
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tie over het feit dat de eigen verwachtingen teleurgesteld zijn. Zowel de positieve als
de negatieve gevoelens komen voort uit het individuele belang waarmee iemand in
zijn beleving naar een bepaalde gebeurtenis kijkt. Het verschil tussen beide soorten
gevoelens heeft daarbij betrekking op de mate waarin die gebeurtenis in positieve of
negatieve zin aan iemands verwachtingen beantwoordt.
Tegen de achtergrond van deze benadering van het affectieve aspect van betekenisgevingen hebben rechtelijke gevoelens betrekking op gebeurtenissen waaraan door
iemand vanuit het perspectief van het streven naar rechtvaardigheid betekenis wordt
gegeven en waarbij die gebeurtenissen voor die persoon een affectieve lading bezitten. De gevoelens die hierbij worden ervaren, wijzen erop dat deze gebeurtenissen
met onverwachte wendingen gepaard (kunnen) gaan die het gewone denken en doen
met betrekking tot recht en onrecht verstoren. Het eigene van rechtelijke gevoelens is
dat ze in het perspectief staan van de functie van het recht om contrafactische normen te produceren die ingesteld zijn op het bieden van zekere opvattingen. Ze hebben betrekking op de zekerheid van de eigen verwachtingen over rechtvaardigheid
en daarmee op de betrouwbaarheid van iemands opvattingen hierover. Voor zover
iemands opvattingen voortkomen uit of verbonden zijn met de rechtelijke normen
van de maatschappij, stellen rechtelijke gevoelens het thema van de rechtvaardigheid
aan de orde.
Wat in het gewone spraakgebruik rechtsgevoel (sense of justice) wordt genoemd, is het
bereflecteerde gevoel over wat men als rechtvaardig of als onrechtvaardig aanmerkt.
In de communicatie over recht en onrecht raakt het rechtsgevoel aan de vraag in hoeverre een gebeurtenis aan iemands diepgewortelde verwachtingen over rechtvaardigheid beantwoordt. Het rechtsgevoel staat daarbij voor de individuele beleving van de
sociale werkelijkheid vanuit het perspectief van het streven naar rechtvaardigheid.
Toegepast op de waarneming van het recht heeft het rechtsgevoel betrekking op de
individuele beoordeling van de mate waarin het recht rechtvaardig oordeelt. Het betreft hier de juridische aanspraken die mensen met een beroep op het recht ten opzichte van elkaar en van de maatschappelijke instituties maken.190
De vraag naar gevoelens over het recht richt zich nadrukkelijk op de problematische
kant van het bezit van rechten, die erin bestaat dat, ongeacht de geldigheid van die
rechten, het aan het individu is om van zijn recht gebruik te maken en, sterker nog,
om überhaupt waar te nemen dat zijn rechten in het geding zijn. Luhmann wijst
erop dat hierbij behalve puur psychologische motieven ook omstandigheden een rol
kunnen spelen die met de sociale positie te maken hebben, zoals de meningen van
directe naasten, de omvang van een financieel risico dat men met een rechtszaak
mogelijk loopt of de vraag hoeveel tijd men aan dergelijke ingrijpende kwesties kan
en wil besteden. Dergelijke persoonlijke motieven en belangen illustreren het pro190	Luhmann (1993, 487): “In weitem Umfang fungiert also das Rechtssystem, zunächst jedenfalls, als
Auffangsystem für die Folgen, die die Umstrukturierung der Gesellschaft in Richtung auf funktionale Differenzierung für das Individuum hat. Es wird, Entschädigung für den Verlust aller festen
Positionen, mit subjektiven Rechten ausgestattet.”
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bleem dat het recht weliswaar kan aangeven welke rechten burgers hebben en wat
daar de grenzen van zijn, maar dat het iemands motieven om al dan niet van zijn
eigen rechten gebruik te maken niet kan sturen.191 Het is aan individuen zelf om te
bepalen of ze al dan niet langs juridische of politieke weg willen reageren op situaties
van onrecht en hoe ze met hun rechtsgevoel omgaan.192 Hier ligt volgens Luhmann
een belangrijk probleem van de mensenrechten. Van individuen die hun rechten willen claimen wordt een motivatie gevraagd die sterk genoeg is om het uit te houden in
juridische processen die vanuit het perspectief van het dagelijks leven voor de meeste
individuen slechts zelden zinvol zijn, een motivatie die tevens opgewassen is tegen
politieke beïnvloeding. Dit kan betekenen dat zij hierdoor geconfronteerd worden
met de keuze ‘voice’ of ‘exit’, dat wil zeggen voor hun rechten op te komen of anders te
zwijgen of weg te gaan.193
Deze maatschappelijke context van rechtelijke gevoelens laat zien dat rechtsaanspraken betrekking hebben op de rechtspositie van individuen en niet op hun plichten
en verantwoordelijkheden.194 Het subjectieve karakter van deze aanspraken houdt
verband met het gegeven dat de deelname van individuen aan de maatschappij hen
steeds sterker personaliseert en steeds minder vastlegt op sociale posities. Luhmann
stelt dat in de moderne maatschappij de inclusie van individuen door de functiesystemen afzonderlijk wordt geregeld. De regel is dat in principe iedereen aan alle
functiesystemen kan deelnemen.195 Zo kan iedereen zich in wetenschappelijke ken191	Tot de belangrijkste motieven om een juridische norm na te leven rekent Luhmann (1993, 134) dat
iemand de norm relevant vindt en dat de norm in overeenstemming is met zijn eigen morele opvattingen.
192	Het is tegen deze achtergrond dat het bezit van subjectieve rechten volgens Luhmann (1993, 490) er
niet alleen toe bijdraagt dat het juridische systeem vrijheden in het recht garandeert maar ook vrijheid van het recht: “Subjektive Rechte berechtigen zur Rechtslethargie, zu einem Absentismus der
Betroffenen. Sie gewähren nicht nur Freiheiten im Recht, sondern auch Freiheit vom Recht. Je mehr
andere Funktionssysteme und vor allem die politische Regelungsmaschinerie des Staates sich des
Rechts bedienen und in dessen Formen Erfolgssicherheit suchen, desto störender mag sich diese
Form des Anschlusses an diese labile, undurchschaubare, subjektive Umwelt auswirken.”
193	Luhmann (1993, 489): “Auch die Verwirklichung der Menschenrechte hakt an diesem Punkt, solange es Möglichkeiten gibt, auf den Entschluß zur Wahrnehmung eigener Rechte politisch einzuwirken. Prozesse sind für ein Individuum Störungen ersten Ranges, und vom Standpunkt individuelle
Lebensführungsrationalität wird es selten sinnvoll sein, sich darauf einzulassen. »Voice« oder »exit«
- das ist hier die Frage.”
194	Luhmann (1981b, 84): “Die Inklusion der Bevölkerung in das Gesellschafssystem muß auf neue Formen
gebracht werden, und dies Desiderat wird in die Form subjektiver Rechte gekleidet, weil es noch nicht
realisiert ist. Diese Figur hat ihrer Symbolik mithin einen Doppelbezug: Daß es um subjektive Rechte
(und nicht bloß um Reflexrechte einer objektiven Ordnung) geht, symbolisiert, daß Individuen jetzt
stärker personalisiert und stärker unabhängig von sozialen Positionsprägungen begriffen werden
müssen. Daß es um subjektiven Rechte (und nicht um Pflichten) geht, symbolisiert, daß Inklusion
aller in alle Funktionsbereiche ein noch unerfülltes Desiderat ist und daß die neu sich entwickelnde
Ordnung die für sie nötigen Teilnahmegarantien noch nachzuliefern hat. Entsprechend wird zum
Denken in Rechten, nicht in Pflichten, zum Denken in Ansprüchen, nicht in Verantwortungen erzogen.”
195	Met het regelen van de inclusie regelen de functiesystemen impliciet ook de exclusie van personen.
Hierover merkt Luhmann (2000b, 390) op dat er wereldwijd miljarden mensen zijn die in hun deelname aan de maatschappij beperkt worden, maar dat deze gevallen door de maatschappijen zelf als
uitzonderingen beschouwd worden.
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nis verdiepen, met geld aan de economie deelnemen, naar school gaan, zich politiek
actief opstellen en zich al dan niet aan een bepaalde religie overgeven. Hier staat
tegenover dat de mate waarin en de wijze waarop men aan de functiesystemen kan
deelnemen afhankelijk is van het bezit van specifieke door de functiesystemen geselecteerde persoonskenmerken. Voor deze gerichtheid op de persoonskenmerken
van de individuele deelnemers gebruikt Luhmann het begrip carrière. Met carrière wordt de ontwikkeling bedoeld die personen in de betreffende functiesystemen
doormaken, waarmee carrière een indicatie is van de mate waarin men zich op deze
functiesystemen oriënteert, zijn deelname daaraan aanpast en zich in deze systemen
integreert.196
Voor de individuele burger wordt inclusie een probleem wanneer hij in de belangrijkste functiesystemen te weinig houvast heeft. Dat is het geval wanneer iemand
bijvoorbeeld geen werk, geen geld, geen huis, geen verblijfsvergunning, geen legale
huwelijksmogelijkheden, geen vaste woon- of verblijfsplaats, geen politiebescherming heeft en niet de taal spreekt van de autoriteiten. Negatieve integratie kan er toe
leiden dat een zeer zwakke sociale positie mensen in bepaalde gevallen weinig meer
laat dan hun eigen lichaam en de zorg om van dag tot dag te overleven.197 Luhmann
stelt dat de maatschappelijke inclusie van alle burgers weliswaar gesymboliseerd
wordt door de grondrechten die op vrijheid en gelijkheid zijn gebaseerd, maar dat
vrijheid en gelijkheid paradoxe principes zijn, omdat iemands concrete mogelijk
heden in de dagelijkse werkelijkheid afhankelijk zijn van zijn individuele carrière in
de verschillende functiesystemen.198 Op alle maatschappelijke terreinen kan ieder
individu zich naar eigen believen in meer of mindere mate richten, zo bepalen in de
westerse landen de grondrechten over vrijheid en gelijkheid, maar de inclusiecriteria
van de functiesystemen bepalen de deelname. Dit geldt voor de schoolcarrière binnen het onderwijs, voor de keuze van werk op de arbeidsmarkt, voor de persoonlijke
ambities in de politiek, voor de keuze van een partner in liefdesrelaties, voor de ontplooiingsmogelijkheden in een godsdienst, voor de ambities in de sport, en ook voor
de aanspraken binnen het recht als bezitter van grondrechten.199
Dit doet de vraag rijzen in hoeverre de overheid er in slaagt de rechtsbescherming
van haar burgers te realiseren, vooral die van burgers die door hun maatschappelijke
positie extra kwetsbaar zijn. Deze vraag krijgt een nog indringender karakter in het
licht van het gegeven dat de inclusie van mensen in de functiesystemen veelal door
organisaties wordt bemiddeld die individuele belangen afwegen tegen de collectie196	Luhmann (2000b, 391).
197	Luhmann (2000b, 392): “- ein Ausschluss zieht den anderen nach sich im Sinne einer negativen Integration, die dem Individuum weinig mehr lässt als den eigenen Körper und die Sorge des
Überlebens von Tag zu Tag.”
198	Luhmann (1995b, 142): “Diese Souveränität in der Graduierung von Inklusion garantiert ihrerseits
die Differenzierung der Funktionssysteme und wird andererseits symbolisch gefeiert dadurch, daß
sie als Freiheit und Gleichheit der Individuen zum Ausdruck gebracht wird – was aber nur heißt, daß
die Funktionssysteme die Bevölkerung als homogene Umwelt unterstellen und nur nach eigenen
Kriterien diskriminieren dürfen.”
199	Luhmann (2000b, 101v.).
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ve belangen van de organisatie. Door deze relativering van de individuele belangen
loopt in principe ieder individu volgens Luhmann de kans om in de communicaties
en tussen organisaties een restpost te worden voor belangen die voor deze organisaties niet lonen.200
De genoemde kwesties illustreren de sociale context van de functie van het recht om
zekerheid te bieden aan personen en groepen in de maatschappij. Het ontwikkelen
van rechtsnormen is erop gericht individuen en de maatschappij te beschermen tegen de feitelijke rechteloosheid die ontstaat wanneer het recht van de sterkste zou
gaan tellen of de macht van de staat en andere instituties niet beteugeld zou worden.
Uitgangspunt is dat het recht bepaalt wat recht en rechtvaardig is en dat in het verlengde daarvan de rechtszekerheid die burgers in de vorm van subjectieve rechten
aan de wet ontlenen, door het recht (en de politiek) wordt gegarandeerd en indien
nodig wordt bekrachtigd. In de benadering van Luhmann fungeert het recht in de
maatschappij als een immuunsysteem dat op maatschappelijke conflicten met het
schema recht/onrecht reageert. Daarbij gaat het in het rechtelijk oordeel volgens hem
niet om het voorkomen van conflicten, maar om het bevorderen van oplossingen van
conflicten middels communicatie en om het vermijden van oplossingen middels geweld.201 Deze positie van het juridische systeem betekent dat de rechtszekerheid van
burgers weliswaar door de wet gedefinieerd wordt, maar dat de interpretatie en de effectuering ervan door het recht en in het bijzonder de rechtspraak gerealiseerd wordt.
Wezenlijk onderdeel van deze wettelijk geregelde rechtsbescherming is dat situaties
waarin de rechtszekerheid van burgers in het geding is ter toetsing voor de rechter
gebracht (kunnen) worden. Ten aanzien van dergelijke situaties waarin sprake is van
mogelijke wetsovertreding speelt het Openbaar Ministerie een doorslaggevende rol,
zowel bij de opsporing van strafbare feiten als bij de aanklacht tegen de daarbij betrokken personen of organisaties. Vervolgens hoort het bij de bescherming van individuen en van de maatschappij dat verdachten van ernstige criminele feiten tijdens
het gerechtelijk vooronderzoek in voorlopige hechtenis (kunnen) worden geplaatst.
Daarnaast geldt dat wettelijk gezien alle burgers weliswaar dezelfde rechten bezitten, maar dat sommige individuen en groepen in de praktijk meer moeite moeten
doen om hun rechten gerealiseerd te krijgen. Hoewel zij als burgers om hun recht te
krijgen een beroep op het juridische systeem kunnen doen, is het zoals gezegd verre
van vanzelfsprekend dat zij de weg naar de rechter zullen vinden.202 Dit kan met name
gezegd worden van burgers uit de onderkant van de samenleving en burgers van de
verschillende culturele groepen in de maatschappij. Net als ieder ander zijn zij voor
de realisering van hun rechtsbescherming op hun inclusie in het recht als sociaal
systeem aangewezen. Maar hun sociale kenmerken maken een geslaagde inclusie
200	Luhmann (1993, 537): “Aber dann wäre der Einzelmensch nur noch ein Restposten für Interessen,
deren Organisierung sich nicht lohnt. (…) DER MENSCH käme nicht mehr als empirisch für sich
lebendes Einzelwesen in Betracht, sondern nur noch als der Fluchtpunkt, in dem alle Werte im
Unbestimmbaren konvergieren.”
201	Luhmann (1995a, 373-376).
202	Dat niet alle misdaad bij het Openbaar Ministerie of de rechter terecht komt wordt aangeduid met het
begrip ‘aangiftebereidheid’. CBS “Criminaliteit en rechtshandhaving” (2010).
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 inder vanzelfsprekend, waardoor het vaak minder waarschijnlijk is dat zij de weg
m
van de juridische beoordeling van hun situatie helemaal afgaan en het zelfs waarschijnlijker is dat een deel van hen deze weg niet eens weet te vinden.
Deze verhouding tussen het individu met zijn rechtsgevoel en het recht betekent enerzijds dat iemand de mogelijkheid bezit om vanuit distantie en in vrijheid zijn positie
te bepalen wanneer hij met onrecht geconfronteerd wordt.203 Het betekent anderzijds
dat met het bezit van vrijheidsrechten en sociale rechten nog niets is gezegd over
iemands rechtsgevoel ofwel over zijn tevredenheid met de maatschappij en met de
politiek en het recht, over zijn vertrouwen in het juridisch systeem dat mensen de
bescherming van hun rechten moet garanderen en over de affectieve lading die kwesties van onrecht voor betrokkenen hebben.204 Die affectieve lading weerspiegelt zoals
gezegd zijn opvattingen over de wijze waarop de maatschappij en in het bijzonder het
recht en de politiek met situaties van onrecht omgaan.
3.4.2

Onderzoeksresultaten

Op grond van het voorgaande beschouw ik rechtelijke gevoelens als verwachtingen die
een affectieve lading bezitten, die gewekt worden wanneer iemand met een situatie
van recht en onrecht geconfronteerd wordt of aan een dergelijke situatie terugdenkt.
Met het oog op het onderzoek naar het affectieve aspect van rechtelijke betekenis
geving onder geestelijk verzorgers stel ik de vraag in welke mate een gebeurtenis die
op recht en onrecht betrekking heeft in hen een affectieve respons wekt en in hoeverre
die respons positief en/of negatief gekleurd is. Bij deze vraag gaat het niet om de herinnering aan de eerder beleefde gevoelens, maar om de herbeleving van een dergelijke
gebeurtenis en om de gevoelens die in deze herbeleving gewekt worden.
Voor de beantwoording van deze vraag heb ik vier thema’s geselecteerd die als rechtelijke betekenisgevingen op rechtvaardigheid betrekking hebben en waarvan verwacht mag worden dat ze voor de meeste geestelijk verzorgers een affectieve lading
bezitten. Deze thema’s zijn: “de betekenis van het recht voor de rechtsbescherming
van individuele personen”, “de betekenis van het recht voor het beschermen van de
maatschappij”, “de betekenis van het recht voor de onderkant van de samenleving”
en “de betekenis van het recht voor de diverse culturele gemeenschappen”. Ik ga op
de keuze van deze thema’s kort in.
Door hun werk in de justitiële inrichtingen zijn geestelijk verzorgers tamelijk direct
getuige van de wijze waarop er in de rechtspraktijk op strafbare feiten wordt gereageerd en hoe daarbij wordt omgegaan met de rechtsbescherming van slachtoffers en
daders. Daarbij krijgen ze te maken met de feitelijke werking van het recht en in het
bijzonder met de werking van justitiële inrichtingen. Binnen die inrichtingen spelen
203	Luhmann (1993, 535): “Der Begriff der (subjektiven) Rechte bezieht sich, mit anderen Worten,
auf die Differenz von rechtlichen und außerrechtlichen Bedingungen der Juridifizierung von
Kommunikation, also auf die Grenze des Rechtssystems.”
204	Luhmann (1993, 488).
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ze zelf een rol in de geestelijke zorg voor gedetineerden en in het bevorderen en bewaken van het humane leef- en werkklimaat in deze inrichtingen.205 En omdat onder
de gevangenispopulatie vertegenwoordigers uit de onderkant van de samenleving en
mensen die tot de diverse culturele gemeenschappen kunnen worden gerekend, oververtegenwoordigd zijn, zijn ze er vaak ook getuige van hoe hun rechtsbescherming
gerealiseerd wordt. Tegen deze achtergrond kunnen de genoemde thema’s voor de
geestelijk verzorgers een affectieve lading hebben. Deze lading kan vervolgens zowel
positief als negatief zijn en kan qua grootte afhangen van de mate waarin zij overtuigd zijn van de juistheid van hun eigen verwachtingen over het recht en over de
daarmee verbonden strafrechtelijke praktijk van de justitiële inrichtingen.
Voor de vraag naar rechtelijke gevoelens maak ik zoals gezegd onderscheid tussen
positieve en negatieve gevoelens. Positieve rechtelijke gevoelens hebben betrekking
op verwachtingen over rechtvaardigheid die in het verleden onverwacht gerealiseerd
werden en door die gebeurtenissen een positieve affectieve lading kregen. Negatieve
rechtelijke gevoelens betreffen dezelfde soort verwachtingen, maar in dit geval zijn
ze gewekt in situaties waarin deze verwachtingen onverwacht teleurgesteld werden
waardoor ze een negatieve affectieve lading kregen. De op zichzelf betrokken gevoelens en de op de ander betrokken gevoelens die ik in het vorige hoofdstuk ten aanzien
van de affectieve beleving van het thema God heb onderzocht, laat ik hier in het onderzoek naar de affectieve beleving van het recht buiten beschouwing. De reden om
deze gevoelens hier niet te onderzoeken ligt hierin, dat de verwachtingen die men van
God heeft vooral ingegeven worden door de meer persoonlijke relatie die men met
God heeft. De relatie die men met het recht heeft bezit een meer onpersoonlijk karakter waardoor het minder voor de hand ligt te verwachten dat de op zichzelf betrokken
gevoelens en de op de ander betrokken gevoelens in de affectieve beleving van het
recht een belangrijke rol spelen.
De operationalisatie van deze gevoelens ontleen ik, net zoals in het vorige hoofdstuk,
aan Hermans (bijlage 1, meetinstrument 15). 206 Het schema op de volgende pagina
geeft de onderscheiden gevoelens weer.
Om na te gaan welke gevoelens beide thema’s onder de geestelijk verzorgers oproepen, heb ik hun gevraagd aan te geven in welke mate men elk van de twee soorten
gevoelens ervaart wanneer men op dit moment aan elk van de thema’s denkt. Bij deze
vraag gaat het niet om de herinnering aan eerder beleefde gevoelens bij deze thema’s,
maar om de herbeleving van de gevoelens die door de herinnering aan eerdere gebeurtenissen waarin de eigen verwachtingen omtrent deze thema’s al dan niet gerealiseerd zijn, mogelijk opnieuw gewekt worden.

205	Op deze taken van de geestelijk verzorgers kom ik in het vierde en vijfde hoofdstuk terug.
206	Hermans & Kempen (1993) en Hermans (1996).
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Schema 3.4 Rechtelijke gevoelens
“Wij willen graag van u weten welke gevoelens u ervaart bij een viertal thema’s met
betrekking tot het recht. In welke mate ervaart u elk van de genoemde gevoelens wanneer
u aan de volgende thematiek denkt.”
theoretisch domein

empirisch domein

de betekenis van het recht voor de rechtsbescherming van individuele personen
I. positieve gevoelens

1. positieve gevoelens

a,c,d,g

a,c,d,g

II. negatieve gevoelens

2. negatieve gevoelens

b,e,f,h

b,e,f,h

de betekenis van het recht voor het beschermen van de maatschappij
I. positieve gevoelens

1. positieve gevoelens

a,b,c,d

a,b,c,d

II. negatieve gevoelens

2. negatieve gevoelens

e,f,g,h

e,f,g,h

de betekenis van het recht voor de onderkant van de samenleving
I. positieve gevoelens

1. positieve gevoelens

a,b,c,d

a,b,c,d

II. negatieve gevoelens

2. negatieve gevoelens

e,f,g,h

e,f,g,h

de betekenis van het recht voor de diverse culturele gemeenschappen
I. positieve gevoelens

1. positieve gevoelens

a,b,c,d

a,b,c,d

II. negatieve gevoelens

2. negatieve gevoelens

e,f,g,h

e,f,g,h

Vervolgens heb ik op grond van de data de schalen voor de positieve gevoelens en
de negatieve gevoelens berekend.207 Daarnaast heb ik tevens de schaal van de kwaliteit van affectieve lading geconstrueerd, zoals die tot uiting komt in de verhouding
tussen de positieve en de negatieve gevoelens.208 Dit heeft ten aanzien van elk thema
drie schalen opgeleverd. De schalen zijn positieve gevoelens, negatieve gevoelens
en de affectieve kwaliteit van de gevoelens met betrekking tot de betekenis van het
recht voor de rechtsbescherming van individuen, voor de rechtsbescherming van de
207	Omdat het een gevalideerde schaal betreft heb ik hier evenmin als bij de religieuze gevoelens een
factoranalyse uitgevoerd.
208 Zie voetnoot 119.
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 aatschappij, voor de onderkant van de samenleving, en voor de diverse culturele
m
gemeenschappen. De resultaten staan in de volgende tabel.209
Tabel 3.4 Rechtelijke gevoelens
Frequenties in percentages en gemiddelden van de schalen
N

–

–/+

+

gem.

SD

α

.92
.89

de betekenis van het recht voor de rechtsbescherming van individuele personen
1. positieve gevoelens
2. negatieve gevoelens

126
127

57.1
52.0

31.7
26.0

11.1
22.0

1.6
1.9

1.09
1.14

3. affectieve kwaliteit

122

-

-

-

.46

.25

de betekenis van het recht voor het beschermen van de maatschappij
1. positieve gevoelens
2. negatieve gevoelens

126
127

65.1
54.3

21.4
27.6

13.5
18.1

1.5
1.8

1.08
1.08

3. affectieve kwaliteit

123

-

-

-

.45

.23

.91
.90

de betekenis van het recht voor de onderkant van de samenleving
1. positieve gevoelens
2. negatieve gevoelens

126
127

87.3
19.7

9.5
35.4

3.2
44.9

0.9
2.7

.77
1.08

3. affectieve kwaliteit

126

-

-

-

.24

.18

.89
.80

de betekenis van het recht voor de diverse culturele gemeenschappen
1. positieve gevoelens
2. negatieve gevoelens

126
127

76.2
47.2

13.5
25.2

10.3
27.6

1.3
2.1

1.03
1.06

3. affectieve kwaliteit

122

-

-

-

.36

.21

.90
.83

1. Antwoordalternatieven: 0 = helemaal niet, 1 = weinig, 2 = nogal, 3 = tamelijk veel, 4 = veel en 5 = heel
veel. Het betreft hier een zespuntsschaal. Het schaalmidden is 2.5.
2. Frequenties: – = helemaal niet / weinig, –/+ = nogal / tamelijk veel, + = veel / heel veel.

Uit de resultaten komt in de eerste plaats naar voren dat de uitkomsten op positieve
gevoelens bij alle vier thema’s ruim onder het schaalmidden van 2,5 zitten, wat betekent dat deze gevoelens bij deze thema’s in relatief geringe mate door de geestelijk
verzorgers ervaren worden. Deze lage intensiteit wijst erop dat de positieve affectieve
lading van deze thema’s niet groot is.
Wanneer men kijkt naar de afzonderlijke thema’s, dan blijkt dat het thema “de betekenis van het recht voor de rechtsbescherming van individuele personen” bij een meerderheid (57%) van de geestelijk verzorgers helemaal geen tot weinig positieve gevoelens
oproept. Bij bijna een derde (32%) wekt dit thema nogal tot tamelijk veel positieve
gevoelens. Vervolgens geldt dat dit thema van de individuele rechtsbescherming bij
ruim de helft (52%) helemaal geen of weinig negatieve gevoelens wekt en bij ruim een
kwart (26%) nogal tot tamelijk veel. De affectieve kwaliteit van dit thema is laag.

209	Het betreft hier een zespuntsschaal waarvan het schaalmidden 2.5 is.
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De antwoorden op het thema “de betekenis van het recht voor het beschermen van de
maatschappij” geven globaal gezien eenzelfde beeld te zien. Een ruime meerderheid
(62%) van de geestelijk verzorgers ervaart helemaal geen tot weinig positieve gevoelens
bij dit thema. Bij meer dan de helft (54%) wekt het helemaal geen tot weinig negatieve
gevoelens en bij ruim een kwart (27%) nogal tot tamelijk veel negatieve gevoelens. De
affectieve kwaliteit is ook hier laag.
Voor het thema “de betekenis van het recht voor de onderkant van de samenleving” geldt
dat het onder nagenoeg de grootst mogelijke meerderheid (87%) van de geestelijk verzorgers helemaal geen tot weinig positieve gevoelens wekt. Bijna de helft (45%) van
hen geeft aan dat zij wanneer zij aan de rechtspositie van mensen aan de onderkant
van de maatschappij denken veel tot heel veel negatieve gevoelens ervaren, terwijl dit
bij ruim een derde (35%) nogal tot tamelijk veel negatieve gevoelens is. Deze negatieve
balans komt tot uiting in de affectieve kwaliteit van dit thema, die bijzonder laag genoemd kan worden.
Over het thema “de betekenis van het recht voor de diverse culturele gemeenschappen”
geeft ruim driekwart (76%) te kennen dat ze helemaal geen tot weinig positieve gevoelens bij dit thema ervaren. Daarnaast geldt voor ruim een kwart (28%) dat men bij dit
thema veel tot heel veel negatieve gevoelens ervaart. De affectieve kwaliteit van dit
thema is tamelijk laag.
De samenhang tussen de uitkomsten over de gevoelens geeft te zien dat er ten aanzien van de vier thema’s een sterke positieve samenhang bestaat tussen zowel alle
positieve gevoelens als tussen alle negatieve gevoelens (bijlage 2, tabel 45). Daarnaast
is er een geringe samenhang tussen de positieve gevoelens die men ten aanzien van
het thema over ‘de betekenis van het recht voor de diverse culturele gemeenschappen’
ervaart en de negatieve gevoelens die het thema van ‘de betekenis van het recht voor
de onderkant van de maatschappij’ oproept.
De sociale locatie van de antwoorden geeft vier verbanden te zien waarbij er sprake is
van een significante relatie (bijlage 2, tabel 46). De positieve gevoelens die het thema
‘de betekenis van het recht voor rechtsbescherming van individuele personen’ oproepen, worden door de vrouwelijke geestelijk verzorgers minder ervaren dan door de
mannelijke geestelijk verzorgers. Ten aanzien van de gevoelens die gewekt worden
door het thema ‘de betekenis van het recht voor de onderkant van de samenleving’
worden negatieve gevoelens sterker door de katholieke geestelijk verzorgers ervaren
dan door de protestante geestelijk verzorgers. Wat de positieve gevoelens over ‘de betekenis van het recht voor de diverse culturele gemeenschappen’ betreft, worden deze
gevoelens helemaal niet tot weinig door vrouwelijke geestelijk verzorgers ervaren en
weinig tot nogal door de mannelijke geestelijk verzorgers. Positieve gevoelens voor
ditzelfde thema worden door geestelijk verzorgers die in gevangenissen en jeugd
inrichtingen werkzaam zijn aanzienlijk minder ervaren dan door geestelijk verzorgers die in tbs-inrichtingen werken. Negatieve gevoelens ten aanzien van dit thema
worden door de katholieke geestelijk verzorgers iets vaker ervaren dan door de protestante geestelijk verzorgers.
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Kerk en justitie
In dit hoofdstuk staat de tweede onderzoeksvraag centraal: welke opvattingen hebben geestelijk verzorgers over kerk en justitie? Om deze vraag te kunnen beantwoorden dient eerst verhelderd te worden wat de aard is van de relatie van geestelijke
verzorging met kerk en justitie. Vanuit de systeemtheorie van Luhmann merk ik kerk
en justitie aan als organisaties. Daarom begin ik met een korte beschrijving van organisaties (4.1). Omdat justitie op het politieke niveau als overheidsorgaan deel uitmaakt van de staat, ga ik in de daaropvolgende paragraaf in op enkele aspecten van
de relatie tussen kerk en staat (4.2). Vervolgens beschrijf ik de relatie van geestelijke
verzorging met de kerken aan de hand van twee aspecten van organisaties, te weten
de programma’s van organisaties en hun personele inzet. Het onderzoek richt ik dan
op de vraag hoe de geestelijk verzorgers deze aspecten waarderen (4.3). Daarna volgt
eenzelfde beschrijving van de relatie van de geestelijke verzorging met justitie (4.4).
4.1

Organisaties

In Luhmanns systeemtheoretische benadering bezitten communicaties die binnen
organisaties plaatsvinden specifieke kenmerken die hen onderscheiden van communicaties die in functiesystemen en in interactiesystemen plaatsvinden. In deze paragraaf ga ik op de belangrijkste kenmerken van organisaties in.
Organisaties zijn sociale systemen, hetgeen betekent dat organisaties uit de communicaties bestaan die ze voortbrengen en meer specifiek uit de beslissingen die
ze communiceren. Dit betekent dat organisaties als het ware samenvallen met het
produceren van hun beslissingen.210 Iedere beslissing wordt aan de hand van eerdere
beslissingen genomen en geldt binnen een organisatie als premisse voor toekomstige beslissingen.211 Premissen vormen voor organisaties het functionele equivalent
210 In Luhmanns benadering verwijst het begrip organisatie enkel naar de communicaties die door
een organisatie geproduceerd worden en niet naar de mensen die voor een organisatie werken of
de gebouwen die een organisatie bezit. Luhmann (2000b, 8): “Alle kognitiven Systeme prozessieren Unterscheidungen. Sie sind ihr Prozessieren ihrer Unterscheidungen. Das gilt dann auch für
Organisationen.”
211 Luhmann (2000b, 63): “Alle Entscheidungen des Systems lassen sich mithin auf Entscheidungen
des Systems zurückführen.” Luhmann (2000b, 65): “Operatieve Schließung auf der Basis eigener Entscheidungen kann man daran erkennen, dass jede Entscheidung als Prämisse weiterer
Entscheidungen zu akzeptieren ist und als solche zur Unsicherheitsabsorption beiträgt.” Luhmann
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van de binaire codes van de functiesystemen, zij het dat codes onveranderlijk zijn en
premissen niet.212 Daarmee zijn organisaties in staat om eerdere beslissingen als al
dan niet te bekrachtigen premissen te heroverwegen. Het geheel van premissen van
een organisatie kan daarom gezien worden als het (voorlopige) resultaat van de interne organisatieprocessen waarin steeds aan de hand van en over premissen wordt
gecommuniceerd.
Ten aanzien van organisaties maakt Luhmann onderscheid tussen drie soorten premissen, te weten premissen met betrekking tot de programma’s, de personele inzet
en de communicatiekanalen van organisaties.213 De programma’s hebben betrekking
op de inhoudelijke oriëntatie van organisaties, de personele inzet op de regels over
de toewijzing van personen aan posities in organisaties en de communicatiekanalen
op de competenties en bevoegdheden die aan posities worden toegeschreven. Op de
betekenis van programma’s, personele inzet en communicatiekanalen ga ik kort in.
De programma’s van organisaties vormen de ankerplaatsen voor de inhoudelijke
oriëntatie op basis waarvan communicaties geproduceerd en gereproduceerd worden. Ze reiken de criteria aan op basis waarvan actuele communicaties beoordeeld
worden. Daarbij kunnen de nieuwe beslissingen conform de programma’s gemaakt
worden, maar ze kunnen er ook van afwijken of blijk geven van een onjuiste toepassing ervan. Programma’s hebben daarmee betrekking op de voorwaarden die een
organisatie stelt met betrekking tot de zakelijke juistheid van de beslissingen die
zij neemt.214 Helderheid over de programma’s betekent echter niet dat beslissingen
louter op basis van logische deductie vastgesteld kunnen worden. Bij de oriëntatie
op de programma’s komt het in concrete situaties veelal aan op interpretaties van
de bepaalde begrippen, die daarbij in het perspectief geplaatst dienen te worden
van de oorspronkelijke bedoelingen van de programma’s. De vereiste elasticiteit die
deze inhoudelijke oriëntatie van organisaties vraagt, draagt normaal gesproken bij
aan de sociale acceptatie van de programma’s. Wanneer er sprake is van afwijkingen
van programma’s die als fouten worden aangemerkt, kan teruggegrepen worden op
een van de andere premissen, bijvoorbeeld de regelingen die over de competenties
gaan.215
De personele inzet van organisaties is de tweede soort van premissen waarmee organisaties de eigen communicaties reguleren. Personele inzet betreft de regels die
organisaties hanteren om met mensen functionele relaties aan te gaan en heeft

(1997, 833): “In den Sequenzen der eigenen Entscheidungen definiert die Organisation die Welt, mit
der sie es zu tun hat. Sie ersetzt laufend Unsicherheiten durch selbsterzeugte Sicherheiten, an denen
sie nach Möglichkeit festhält, auch wenn Bedenken auftauchen.”
212	Luhmann (2000b, 238v.).
213	Luhmann (2000b, 225) spreekt van Entscheidungsprogramme, Personaleinsatz en Kommunika
tionswege.
214	Luhmann (2000b, 257): “Entscheidungsprogramme definieren Bedingungen der sachlichen
Richtigkeit von Entscheidungen.”
215	Luhmann (2000b, 259).
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 etrekking op de carrièremogelijkheden binnen de organisatie.216 De relatie die een
b
organisatie met individuele personen aangaat berust op de verwachting dat alle leden van de organisatie hun bekwaamheden inzetten, dat zij in belangrijke mate met
de programma’s van de organisatie instemmen en zich gemotiveerd weten de voor
de betrokken personen bindende beslissingen van de organisatie te erkennen.217 Het
instrument van de personele inzet biedt organisaties de mogelijkheid om problematische thema’s intern op te lossen en om naar buiten toe in naam van de organisatie
te communiceren.218 De mogelijkheid die personele inzet organisaties biedt om de
communicaties intern te sturen betekent niet dat organisaties alle communicaties
kunnen organiseren. Behalve met premissen waarover zij kunnen beslissen, hebben
organisaties ook te maken met premissen die buiten hun directe beslissingssfeer liggen. Deze onbeslisbare premissen zijn communicaties die volgens Luhmann onder
de noemer van de organisatiecultuur gerekend kunnen worden. Dergelijke communicaties ontstaan vanzelf en vervullen binnen een organisatie de latente functie om
het saamhorigheidsbewustzijn onder de leden en de daaraan gekoppelde morele verwachtingen op zo’n impliciete wijze te communiceren dat ze noch aangenomen noch
afgewezen kunnen worden.219
Het derde en laatste type beslissingspremisse vormt de communicatiekanalen.
Kenmerkend voor de communicatiekanalen is dat iedere interne communicatie die
door iemand op een bepaalde positie in de organisatie gedaan wordt, telkens een
of meerdere personen op andere posities in de organisatie aanspoort om daarop te
reageren.220 Hierbij spelen de competenties die de organisatie aan de verschillende
posities toeschrijft een belangrijke rol. Ze weerspiegelen de lijnen waarlangs een organisatie zijn communicaties via de verschillende posities laat lopen.221 Als premissen verwijzen communicatiekanalen daarmee naar de posities in een organisatie en
in het bijzonder naar de rollen als de specifieke verwachtingen die een organisatie
216	Luhmann (2000b, 297v.).
217	Luhmann (1997, 829): “Organisation ist, wie die Gesellschaft selbst und wie Interaktion auch, eine
bestimmte Form des Umgangs mit doppelter Kontingenz. Jeder kann immer auch anders handeln
und mag den Wünschen und Erwartungen entsprechen oder auch nicht – aber nicht als Mitglied einer
Organisation. Hier hat er sich durch die Eintritt gebunden und läuft Gefahr, die Mitgliedschaft zu
verlieren, wenn er sich hartnäckig querlegt. Mitgliedschaft in Organisationen ist mithin kein gesellschaftlich notwendiger (obwohl heute in vielen Hinsichten fast unvermeidlicher) Status.”
218	Luhmann (2000a, 235): Organisationen sind die einzigen Sozialsysteme, die im eigenen Namen verbindliche Erklärungen abgeben, sich also nach außen binden können, weil sie Mitglieder verpflichten können, außenwirksame Entscheidungen des Systems zu akzeptieren.”
219	Over de communicaties van de organisatiecultuur zegt Luhmann (2000b, 243): “Es handelt sich um
formal redundante Kommunikation, im griechischen Sinne nicht um poíesis, sondern um práxis;
nicht um Herstellung eines Werkes, sondern um eine Tätigkeit, die als solche genossen wird. Ihr
Ergebnis bleibt anonym produziert, und erst Anthropologen oder Soziologen entdecken die latente
Funktion dieser Art von Kommunikation, das Zusammengehörigkeitsbewusstsein und seine moralischen Anforderungen zum Ausdruck zu bringen, ohne dies direkt zum Thema der Kommunikation zu
machen und es damit der Annahme oder der Ablehnung auszusetzen.”
220	Luhmann (2000b, 317): “Mit den laufend in der Kommunikation aktualisierten Entscheidungen irritiert das System sich selbst – an jeweils anderer Stelle. Es gibt laufend etwas zu tun, wenn andere
etwas getan haben.”
221	Luhmann (2000b, 306): “Wir werden dafür auf struktureller Ebene den Begriff der Kompetenzen benutzen und auf operativer Ebene den Begriff der (tatsächlich benutzten) Kommunikationswege.”
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aan de posities verbindt. Deze aan posities gekoppelde verwachtingen betreffen volgens Luhmann de motivatie en het vermogen om persoonlijke belangen van leden
aan die van de organisatie ondergeschikt maken, zonder dat zij daarmee hun zelfrespect van leden verliezen of hun zelfbeeld geweld aandoen.222
De relatie tussen deze verschillende premissen bestaat erin dat ze de communicaties van een organisatie op elkaar afstemmen, wat niet noodzakelijkerwijs tot aanpassingen hoeft te leiden. Dit betekent dat de programma’s, de personele inzet en de
communicatiekanalen ten opzichte van elkaar een zekere zelfstandigheid bezitten.
Zo kan een verandering in een programma gevolgen hebben voor de eisen die aan
de bekwaamheden van bepaalde functionarissen worden gesteld, wat dan niet automatisch betekent dat dit tot een reorganisatie van de personele formatie moet leiden. En evenzo kan het ontslag van een personeelslid betekenen dat er een vacature
ontstaat, maar hoeft dit niet noodzakelijkerwijs tot een aanpassing van de positie en
de competenties van de betreffende functie te leiden. Een ander belangrijk kenmerk
van de relatie tussen de premissen is hun onderlinge gelijkwaardigheid. Dit houdt
bijvoorbeeld in dat de programma’s geen primaat hebben boven de andere premissen en dat er in principe sprake is van een voortdurende onderlinge afstemming van
de premissen op elkaar.223
Met het oog op het onderzoek naar de relatie van de kerken en justitie met de geestelijke verzorging maak ik gebruik van twee van de genoemde aspecten van organisaties, namelijk programma’s en personele inzet. De programma’s betrek ik op de visie
en de missie die de kerken en justitie intern en extern uitdragen, de personele inzet
op de relatie van de kerken en justitie met de geestelijke verzorging.
Alvorens deze beschrijving van organisaties toe te passen op de kerken en op justitie, ga ik in de volgende paragraaf eerst in op de relatie tussen kerk en staat. Vanuit
Luhmanns benadering gezien gaat het hierbij om de relatie tussen de kerken die een
religieuze organisatie vormen en de staat die een politieke organisatie vormt.
4.2	De relatie tussen kerk en staat
In de maatschappelijke context van de functiesystemen religie en politiek vormen kerk en staat twee organisaties met ieder hun specifieke premissen over hun
222	Luhmann (2000b, 84): “Sofern der Begriff der Rolle verwendet wird, lässt sich die Mitgliedschaftsrolle
verstehen als Abstraktion eines Motivationspotenzials, als Erzeugung von Indifferenz, die dann im
System durch besondere Regeln und Weisungen spezifiziert werden kann. Gemeint ist damit, dass
ein Mitglied einer Organisation verschiedene, fremddeterminierte Verhaltensweisen ausführen
kann, ohne an Selbstrespekt einzubüssen und ohne mit der Vorstellung von sich selbst in Konflikt
zu geraten. Die Frage ist jedoch, wie stark und wie resistent eine solche indifferenzbasierte Motivation
sein kann, wenn Schwierigkeiten bei der Durchführung auftreten oder wenn vom Individuum mehr
verlangt wird als nur Gehorsam.” Over motivatie verder: Luhmann (2000b, 94v.).
223	Deze dynamiek tussen de gelijkwaardige premissen duidt Luhmann (2000b, 226) aan met het begrip
Führungswechsel. Zie ook p. 327v. en 420.
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 rogramma’s, personele inzet en communicatiekanalen. In deze paragraaf staat de
p
relatie tussen kerk en staat centraal. Wat hun relatie betreft gaat het om twee organisaties die in de maatschappij tot elkaars omgeving behoren, elkaar als organisatie
waarnemen en elk voor zich bepalen hoe het de ander vanuit het eigen organisatieperspectief beoordeelt en op basis daarvan op de ander reageert. Hun relatie betreft de
houding die enerzijds de overheid tegenover de kerken en anderzijds de kerken tegenover de overheid aanneemt. Tegen de achtergrond van deze kritische, namelijk elkaar
waarnemende en beoordelende relatie tussen kerk en staat, kan een juridisch aspect
en een politiek aspect worden onderscheiden. Het gaat hierbij om de normstellende
bepalingen van waaruit beide organisaties zich tot elkaar verhouden. Het juridische
aspect betreft de wettelijke bepalingen ten aanzien van religieuze en niet-religieuze
levensbeschouwingen, ofwel de juridische normstelling waaraan beide organisaties
zich dienen te houden. Het politieke aspect heeft betrekking op de politieke relatie
tussen kerk en staat en betreft de politieke normstelling aangaande de onderlinge
relatie.224 Ik geef eerst een korte beschrijving van deze twee aspecten en ga daarna in
op de relatie tussen kerk en staat zoals we die op dit moment in Nederland kennen.
In de grondwet vormen artikel 1 over gelijkheid en artikel 6 over vrijheid van godsdienst de belangrijkste grondrechten die de relatie tussen kerk en staat bepalen.
Het eerste artikel bepaalt dat burgers in gelijke gevallen gelijk behandeld moeten
worden.225 Het maken van onderscheid op grond van godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is discriminatie en is
niet toegestaan. Daarmee wordt de staat geacht om zich tegenover haar burgers op
te stellen als een in alle opzichten neutrale staat. Voor de relatie tussen kerk en staat
betekent dit grondrecht dat de staat de leden van het ene kerkgenootschap geen privileges kan geven die het niet ook de leden van andere kerkgenootschappen bereid is
te geven en dat het geen onderscheid kan maken tussen de verschillende kerkgenootschappen die er zijn.226 En vervolgens betekent het dat ook ieder kerkgenootschap dit
recht op gelijke behandeling moet eerbiedigen en zich moet houden aan het discriminatieverbod.

224	Omdat in deze benadering kerk en staat als organisaties worden beschouwd, gaat het hier om de organisatorische aspecten van de relatie tussen kerk en staat en niet om de culturele aspecten ervan.
De organisatorische aspecten betreffen met name de juridische en politieke besluit- en oordeelsvorming over de onderlinge relatie.
225 Artikel 1: “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.” Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (1789), article
1: “Men are born and remain free and equal in rights. Social distinctions can be founded only on the
common utility.” Universal Declaration of Human Rights (1948), article 1: “All human beings are born
free and equal in dignity and rights.”
226	The First Amendment in the US Bill of Rights: “Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the
press, or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress
of grievances.”
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Artikel 6 van de grondwet heeft betrekking op het recht dat mensen hun godsdienst
of levensovertuiging vrij kunnen belijden.227 Voor de relatie tussen kerk en staat impliceert de grondwettelijke erkenning van godsdienstvrijheid dat er sprake is van
enerzijds recht op vrijheid van godsdienst en anderzijds recht op vrijheid tot godsdienst. Recht op vrijheid van godsdienst houdt in dat de staat het recht van individuele burgers erkent om zelf te bepalen of en welke godsdienst of levensbeschouwing
zij willen belijden. Dit recht betekent dat de staat zich tegenover haar burgers dient te
onthouden van iedere vorm van inmenging in godsdienstige of levensbeschouwelijke
aangelegenheden. De godsdienstvrijheid betreft niet enkel de keuzevrijheid van de
burgers, maar ook het recht op vrijheid tot godsdienst ofwel het recht van mensen om
hun godsdienst of levensbeschouwing individueel of samen met anderen vrij te belijden. Hiermee bepaalt de wet dat de staat de vorm en de inhoud van iedere godsdienst
of levensovertuiging volledig over dient te laten aan zijn aanhangers. Deze vrijheid tot
godsdienst impliceert dat de aanhangers van een godsdienst of levensbeschouwing
vrij zijn in het ontwikkelen van hun eigen kerkelijke structuren, ofwel de vrijheid bezitten tot het oprichten van een godsdienstige of levensbeschouwelijke organisatie.228
Het politieke aspect van de relatie tussen kerk en staat heeft betrekking op de waardering over en weer van kerk en staat. Deze wederzijdse waardering vormt een indicatie voor de mate van wat vanuit Luhmanns systeemtheorie de integratie tussen kerk
en staat genoemd kan worden. In deze benadering betekent integratie dat het ene
systeem de verrichtingen van het andere systeem waarneemt en er (binnen het eigen
systeem) rekening mee houdt. De verrichtingen die door het andere systeem worden
waargenomen worden door Luhmann aangeduid met het begrip prestatie. Het begrip
prestatie drukt de bereflecteerde betekenis uit die de verrichtingen van een systeem
voor een ander systeem en daarmee voor de maatschappij hebben.229 Het afstemmen
op de prestaties van een ander systeem leidt evenwel tot een reductie van de eigen
vrijheidsgraden.230 Luhmann stelt dat deze speelruimte voor prestaties met name op
het terrein van de voorwaarden voor samenwerking (coöperatie) en van de conflictoplossingen liggen.231 Naarmate de afstemming op de prestaties van het ander systeem
227 Artikel 6: “Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap
met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”
228 Vermeulen & Aarrass (2008). Met het oog op het gemeentelijk beleid inzake kwesties die de scheiding
van kerk en staat betreffen, is deze visie in 2008 door het college van B&W van Amsterdam ter bespreking in de gemeenteraad in een eigen notitie ‘Notitie Scheiding Kerk en Staat’ vastgelegd.
229	Luhmann (1997, 757) bestempelt het begrip ‘prestatie’ (Leistung) als de betekenis die een systeem
voor andere systemen heeft. Daarnaast maakt hij onderscheid tussen de betekenis of functie die een
systeem voor de maatschappij heeft en de betekenis die een systeem middels reflectie zichzelf toeschrijft.
230	Luhmann (2000a, 242): “Integration (im Sinne von wechselseitiger Einschränkung der Freiheitsgrade
der Systeme) läuft über wechselseitige Problembelastungen, über Externalisierung der nicht im eigenen Funktionsbereich lösbaren Probleme.” Vgl. Luhmann (1997, 603v., 759 en 819) en Luhmann
(2000b, 99v.).
231	Luhmann (1997, 604): “Die Einschränkung der Freiheitsgrade kann in Bedingungen der Kooperation
liegen, sie findet sich aber noch viel stärker im Konflikt. Der Begriff meint also gerade nicht die
Differenz von Kooperation und Konflikt, sondern ist dieser Unterscheidung übergeordnet. Das
Problem des Konflikts ist die zu starke Integration der Teilsysteme, die immer mehr Ressourcen für
den Streit mobilisieren und sonstiger Verfügung entziehen müssen, und das Problem einer komplexen Gesellschaft ist es dann, für hinreichende Desintegration zu sorgen.”
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zich frequenter voordoet, krijgen de inperkingen van de vrijheidsg raden een meer
structureel karakter. Omdat integratie op zichzelf niet beter of slechter is dan de afwezigheid van integratie, is integratie zelf geen doel dat een of beide systemen nastreven. En omdat ieder systeem enkel zijn eigen functie kan vervullen en niet die van de
ander, betekent integratie evenmin dat een van beide systemen de verrichtingen van
het andere systeem zou kunnen sturen. In die zin is elk systeem voor zover het belang
hecht aan de prestaties van het andere systeem en zich daarop wil afstemmen, van
dat andere systeem afhankelijk.232
Waar in de praktijk de overheid de grenzen vaststelt van de gewenste samenwerking
met de kerken, is een politieke kwestie waarop de heersende macht zijn stempel
drukt. Zoals de geschiedenis laat zien evolueert de maatschappij en daarmee ook de
juridische en politieke verhouding tussen kerk en staat.233 Dit betekent dat er binnen
landen in de verhouding tussen kerk en staat overgangen aangewezen kunnen worden en ook dat landen onderling op dit punt erg kunnen verschillen. Steeds gaat het
hierbij om de vraag hoe de juridische eis van godsdienstvrijheid met inachtneming
van het non-discriminatiebeginsel vertaald wordt in de politieke vraag naar de (gewenste) relatie tussen kerk en staat. Voor iedere overheid betekent dit dat zij de vrijheden en de steun die zij de kerken geeft, moet afwegen tegen de vrijheden en de steun
die zij aan andere instanties geeft. De dynamiek van de integratie tussen kerk en staat
komt hierbij concreet tot uiting in de spanning die er door de grondwettelijke eis van
de gelijkberechtiging gewekt wordt bij het vinden van een balans tussen de politieke
waardering van kerkelijke praktijken en de kerkelijke aanspraken op politieke steun.
Uit deze korte beschrijving van de relatie van kerk en staat blijkt al wel dat de vrijheid van godsdienst en de relatie tussen de overheid en de kerken geen onomstreden kwestie is, noch binnen de kerken noch in de politiek. Enerzijds zijn de kerken
intern nog volop bezig met het proces van de erkenning van de godsdienstvrijheid,
anderzijds zijn er in de politiek geregeld stemmen te horen die dit grondrecht willen
schrappen omdat de strekking ervan al in andere grondrechten besloten zou liggen.
Dit betreft met name de vrijheid van geweten en van meningsuiting, het recht op vergadering en vereniging, en het recht om individueel en samen met anderen deel te
nemen aan het culturele leven van de gemeenschap. Het begrip ‘scheiding van kerk
en staat’ krijgt hierbij de lading van een politiek programma waarin doorklinkt dat
zowel de godsdienstvrijheid als de scheiding van kerk en staat nog onvoldoende gerealiseerd zijn.234 Daarbij kan het accent zowel op de godsdienstvrijheid van individuele
en groepen burgers liggen als op de politieke vrijheid in de zin van een politiek die vrij
is van godsdienst.
232	Luhmann (1997, 762v.). Luhmann (1995a, 232: Integration “lies in the fact that different systems use
the same difference schema in reproducing their elements, so as to process information resulting
from the other system’s complex operations.”
233 Een voorbeeld van de historiciteit van de verhouding tussen kerk en staat is de politieke beoordeling
van het kerkelijk huwelijk sinds de middeleeuwen. Daarbij hebben zowel ontwikkelingen binnen de
kerk - met name binnen de reformatie - als in de politiek bijgedragen aan de wettelijke bepalingen
waaraan het huwelijk moet voldoen. Witte (1977), Witte (2003).
234 Van Bijsterveld (2004, 2006 en 2008).
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De verhouding tussen kerk en staat wordt in Nederland gekleurd door de terughoudendheid die de politiek vanwege de vrijheid van godsdienst tegenover religieuze
en niet-religieuze levensbeschouwelijke genootschappen inneemt. Deze principiële
politieke stellingname heeft er niet toe geleid dat er voor de overheid een taboe
rust op het onderhouden van betrekkingen met levensbeschouwelijke organisaties.
Integendeel, want, zo werd eind jaren tachtig van de vorige eeuw betoogd, juist omdat
het hier een grondrecht betreft, dient de overheid het als haar taak te beschouwen
om het recht op godsdienstvrijheid te garanderen en om erop toe te zien dat ze niet
illusoir wordt.235 Op grond hiervan kan gesteld worden dat, op een schaal van welwillendheid van de staat tegenover de kerken, Nederland zich aan het begin van deze
eeuw in de middenpositie bevindt. Met het oog op de Nederlandse situatie stelt Van
Bijsterveld dat het beginsel van scheiding van kerk en staat er in essentie op neerkomt
dat er in de verhouding tussen kerk en staat geen institutionele zeggenschap over en
weer mag zijn, evenmin als rechtstreekse inhoudelijke zeggenschap.236 De relatie tussen kerk en staat beantwoordt daarmee het meest aan wat het accommodatiemodel
wordt genoemd.237 Accommodatie tussen kerk en staat betekent dat de overheid in
het algemeen erkent dat het voor het realiseren van haar politieke beleid voor een deel
is aangewezen op de expertise, het draagvlak, de betrokkenheid en de handelings
capaciteit van maatschappelijke instellingen, waaronder de kerken.238 Hieraan moet
direct worden toegevoegd dat de politieke voorkeur voor het accommodatiemodel
geen maatstaf vormt en op zichzelf nog niets zegt over hoe de verhouding tussen
kerk en staat in Nederland er in de toekomst uit zal zien. Vroeger was er sprake van
een volkskerk met een vrij eenduidig cultureel en institutioneel draagvlak, terwijl
nu, mede door secularisatie en individualisering, een grote religieuze pluraliteit valt
waar te nemen. Vanaf de jaren zestig heeft zich in Nederland een grote verschuiving
voorgedaan van een verzuilde tijd waarin het accommodatiemodel vanuit de politiek
sterk werd ondersteund, naar een model waarin de politieke voorkeur voor samenwerking tussen kerk en staat niet meer vanzelfsprekend is. Daarmee is de consensus
over de maatschappelijke betekenis van religie in het algemeen en van geestelijke
verzorging in het bijzonder structureel een instabiele factor geworden. Hiermee wil
vooral gezegd zijn dat maatschappelijke veranderingen de politieke gevoeligheid van
de verhouding tussen kerk en staat in de toekomst opnieuw ter discussie kunnen stellen.239
235	Hirsch Ballin (1988).
236 Van Bijsterveld (2006, 248).
237 Van Bijsterveld (2006, 238v.). Van der Ven (2010, 162) onderscheidt vier modellen, te weten het
“endorsed model”, het “cooperationist model”, het “accommodationist model” en het “separationist
model”. Hij ontleent ze gedeeltelijk aan Cole Durham jr (1996).
238 Van Bijsterveld (2006, 241).
239 Volgens Van der Ven (2007, 41v.) wordt dit spanningsveld groter naarmate religie, vanuit de scheiding
van kerk en staat gezien, zich conflictueus tegenover de politieke agenda van de overheid opstelt en
zo de roep om de verdergaande scheiding van kerk en staat voedt. “Hoe vaker en indringender religie
op de publieke agenda verschijnt, met des te meer inzet zal men werken aan een nog consequentere
doorvoering van de scheiding van kerk en staat. Kort gezegd: hoe frequenter haar terugkeer, des te
sterker de roep om haar vertrek.” Dit betekent volgens hem geenszins dat religie zich in de moderne
maatschappij in de niche van het privéleven zou moeten of mogen terugtrekken. Hij ziet het eerder
als een uitdaging voor religies om hun tradities met het oog op hun re-integratie in de maatschappij
te herinterpreteren.
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Hierbij moet worden aangetekend dat tot op heden wisselende kabinetten tot verschillende standpunten kwamen ten aanzien van de politieke betekenis van het recht
op godsdienstvrijheid en in het verlengde daarvan van de waardering van de maatschappelijke bijdrage van de kerken. Het probleem is steeds dat de godsdienstvrijheid
kan botsen met andere grondrechten, wat dan aanleiding vormt voor vragen over de
status die elk recht verdient. Een liberaal standpunt over strijdige aanspraken op basis van verschillende grondrechten luidt dat in een dergelijke situatie aan grondrechten die op natuurlijke kenmerken van mensen berusten meer gewicht gegeven moet
worden dan aan grondrechten die op culturele kenmerken berusten.240 Daarmee zou
godsdienstvrijheid niet langer op één lijn staan met de andere grondrechten.
Met deze beschrijving van de relatie tussen kerk en staat is de juridische en politieke achtergrond geschetst waartegen de relatie van de kerken en van justitie met de
geestelijke verzorging gezien moet worden. Geestelijke verzorging vormt hier een
voorbeeld waarin de relatie tussen kerk en staat enerzijds concreet resulteert in de
religieuze vrijheid die geestelijke verzorging als kerkelijke praktijk geniet en anderzijds in de overheidssteun die de geestelijke verzorging van justitie ondervindt. Deze
positie betekent dat de geestelijke verzorging enerzijds op de vrijheid van en tot godsdienst berust en het recht heeft zich op basis van de eigen visie in het publiek domein
in te zetten. Anderzijds houdt het in dat de overheidssteun aan de geestelijke verzorging als diaconale missie vanwege de scheiding van kerk en staat nadrukkelijk van
inmenging of van belangenverstrengeling gevrijwaard dient te blijven. De politieke
lading die deze relatie kan aannemen leidt ertoe dat de positie van de geestelijke verzorging in deze dubbele relatie zoals gezegd zowel politiek als religieus instabiel is.
Met het oog op de beschrijving van de positie van de geestelijke verzorging als beroep
maak ik tot slot in organisatorische zin onderscheid tussen de visie en de missie van
organisaties. Onder visie versta ik wat Luhmann zelfbeschrijving (Selbstbeschreibung)
noemt, namelijk een of meerdere teksten en uitspraken waarmee een organisatie zich
identificeert.241 Een visie fungeert voor de organisatie als het referentiekader voor de
vraag hoe het zichzelf ziet en hoe het zichzelf tegenover en binnen de maatschappij
wil opstellen. De missie van een organisatie staat voor de maatschappelijke functie
die de organisatie op basis van de visie zichzelf toeschrijft. Het onderscheid tussen
visie en missie komt tot uiting in de interne en externe taken die een organisatie verricht. De interne taken zijn de verrichtingen die primair met het oog op de interne belangen van de organisatie gedaan worden en beantwoorden een-op-een aan de visie
240	In het Liberaal Manifest (2005) getiteld Om de vrijheid stelt de VVD dat het ongewenst is dat de vrijheid
van godsdienst in de praktijk prioriteit krijgt boven het non-discriminatiebeginsel. “Van nature gegeven omstandigheden (het leven zelf, het geslacht, de seksuele geaardheid of de etnische afkomst)
verdienen bescherming boven sociale of zelf gekozen omstandigheden – zoals het aanhangen van
een religie of de keuze voor een bepaald soort onderwijs.”
241	Luhmann (2000b, 417): “Unter ‘Selbstbeschreibung’ wollen wir die Produktion eines Textes oder
funktionaler Äquivalente eines Textes (zum Beispiel indexical expressions wie ‘wir’ oder ‘hier’ oder
eines Eigennamens) verstehen, mit dem und durch den die Organisation sich selbst identifiziert. (…)
Es muss ganz verschiedene Situationen, Anlässe, Umstände durch Identität der Referenz übergreifen und zusammenschließen, muss als zeitbeständig immer ‘Dasselbe’ bezeichnen, aber zugleich,
was Sinngehalte betrifft, flexibel sein.”
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van de organisatie en de daarop gebaseerde programma’s. De externe taken realiseren de missie en betreffen de verrichtingen die een aantal specifieke maatschappelijke belangen dienen en die vanuit de visie van de organisatie gemotiveerd worden.
Toegepast op de geestelijke verzorging reikt het onderscheid tussen visie en missie
en tussen interne en externe taken de begrippen aan voor de in dit hoofdstuk centrale vraag naar de relatie van de geestelijke verzorging met kerk en justitie. Wat de
relatie met de kerken betreft, kan de geestelijke verzorging beschouwd worden als een
externe taak van de kerken die betrekking heeft op de missie van de kerken. De geestelijke verzorging bij justitie beantwoordt aan de christelijke opdracht die de kerken
zichzelf op grond van hun visie stellen om de gevangenen te bezoeken en aan hen geestelijke zorg te bieden. Wat de relatie met justitie betreft, kan de relatie met de geestelijke verzorging gezien worden als een interne taak van justitie, namelijk een functie
die betrekking heeft op de visie van justitie. De geestelijke verzorging levert binnen
justitie een bijdrage aan het realiseren van de visie van het gevangeniswezen op een
veilige, humane en doelmatige detentie. Justitie verbindt met andere woorden de diaconale missie van de kerken, zoals daaraan door de geestelijke verzorging gestalte
wordt gegeven, met de eigen visie op een goede zorg voor gedetineerden. Het volgende
overzicht geeft de relatie van de geestelijke verzorging met kerk en justitie weer.

KERK

VISIE
interne taak
MISSIE
externe taak

VISIE
interne taak
GV

JUSTITIE
MISSIE
externe taak
-

Met deze benadering van de relatie van de geestelijke verzorging met de kerken en
met justitie wordt recht gedaan aan de hiervoor genoemde juridische en politieke
aspecten van de relatie tussen kerk en staat, namelijk de vrijheid van godsdienst en
de scheiding tussen kerk en staat. Godsdienstvrijheid houdt hier in dat justitie met
het aanstellen van geestelijk verzorgers gedetineerden in de gelegenheid stelt hun
godsdienst of levensbeschouwing vrij en in gezamenlijkheid te belijden.242 De scheiding van kerk en staat houdt in dat justitie zich niet mengt in de wijze waarop de
geestelijke verzorging het bieden van geestelijke zorg te bieden aan gedetineerden organiseert en uitoefent. En omgekeerd dient de geestelijke verzorging zich binnen de
justitiële instellingen te beperken tot zijn taak geestelijke zorg te bieden aan mensen
die daarom vragen. Dit laatste betekent dat de geestelijke verzorging zich ervan dient
te weerhouden om binnen justitie binnenkerkelijke doelen na te streven, zowel op het
niveau van geestelijke zorg aan gedetineerden als op het niveau van het s amenwerken
242	De Penitentiaire Beginselenwet Artikel 41 bepaalt: 1. “De gedetineerde heeft het recht zijn godsdienst
of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te beleven.”
2. “De directeur draagt zorg dat in de inrichting voldoende geestelijke verzorging, die zoveel mogelijk
aansluit bij de godsdienst of levensovertuiging van de gedetineerden, beschikbaar is.”
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met andere disciplines en met de leiding van de justitiële organisaties. Beide principes van godsdienstvrijheid en scheiding van kerk en staat leiden ertoe dat het tot
de visie van justitie behoort dat de kerken niet voor wat betreft haar kerkelijke visie,
maar voor wat betreft haar diaconale missie binnen de justitiële inrichtingen aanwezig zijn. Geestelijke verzorging bij justitie is geen interne taak van de kerken en vervult evenmin een externe taak van justitie. Een en ander verklaart waarom de andere
cellen van het bovenstaande overzicht over de relatie van de geestelijke verzorging
met kerk en staat leeg zijn.
In de komende paragrafen ga ik nader in op de relatie van de geestelijke verzorging
met kerken en met justitie en beschrijf daarbij hoe geestelijk verzorgers vanuit hun
professionele perspectief tegen deze relaties aankijken.
4.3	Kerk
Voor de beschrijving van de relatie van de geestelijke verzorging bij justitie met de
kerken ga ik in op de visie en missie van de kerken en op het perspectief van de betekenis die geestelijk verzorgers daaraan voor de geestelijke verzorging geven (4.3.1 en
4.3.2). De relatie van de kerken met de geestelijke verzorging betrek ik op hun waardering van de kerkelijke zending (4.3.3 en 4.3.4). In de volgende subparagrafen bespreek
ik beide aspecten van de relatie tussen kerk en geestelijke verzorging nader, telkens
gevolgd door de beschrijving van het onderzoek naar deze aspecten.
4.3.1

Visie en missie van de kerken

Vanuit voorgaande benadering van organisaties volgt nu een beschrijving van de missie en visie van de kerken. Behalve als organisatie is het sociaal verband dat kerken
in de maatschappij vormen vanuit praktisch-theologisch perspectief ook op te vatten
als vereniging, volksverband, sociale beweging, gemeenschap en bedrijf.243 Voor het
onderzoek is gekozen om zowel kerk als justitie als organisatie te benaderen. De reden is dat daarmee de vraag naar de opvattingen van de geestelijk verzorgers over de
kerken en over justitie in beide gevallen op dezelfde organisatorische aspecten kan
worden betrokken, hier de programma’s.
Bij de visie en missie van de kerken gaat het hier dus om hun programma’s ofwel om
hun inhoudelijke oriëntatie op de religieuze communicatie over de relatie tussen
God, mens en maatschappij. Meer concreet gaat het om de beslissingen die de kerken nemen om deze communicatie te organiseren. Daarin weerspiegelt zich hoe zij
reageren op interne vragen over fundamentele thema’s die betrekking hebben op het
ware geloof en de daaraan gekoppelde religieuze praxis.244 Deze reflectieve oriëntatie
243 Van der Ven (1993, 161) meent dat het volksverband het meest in aanmerking komt om de identiteit en
de visie van de kerk te beschrijven.
244	Luhmann (2000a, 227): “Organisation vermittelt zwischen der religiösen Sinngebung, die Mythen
oder Dogmatiken erzeugt, und der täglichen Praxis spezifisch religiösen Verhaltens.”
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op de eigen aanspraken komt tot uiting in de zelfbeschrijving van de kerken en meer
concreet in de visie en missie van de kerken.245
Als expressie van de zelfbeschrijving is de visie te zien als een soort allesomvattende
tekst die de kerken op alle programma’s en deelprogramma’s betrekken en die de
eenheid van de communicaties representeert.246 De visie beschrijft het kader van de
programma’s en markeert impliciet de buitengrenzen en tevens de identiteit van de
kerkelijke organisatie.247 De traditie reikt daarbij verschillende perspectieven aan van
waaruit de kerken hun programma’s en identiteit (kunnen) benaderen. Zo beschouwt
Van der Ven ‘kerk als sacrament’ als een algemene metafoor waarmee de kerken zichzelf beschrijven en die volgens hem de andere religieuze metaforen die de kerken gebruiken, omvat. Andere programmaperspectieven zijn ‘kerk als volk Gods’, ‘kerk als
Jezusbeweging’, ‘kerk als lichaam van Christus’, ‘kerk als bouwwerk van de Geest’,
‘kerk van de armen’, en ‘kerk als gemeenschap van gelovigen’.248 De werking van de visie bestaat erin iedere kerkelijke communicatie op basis van recursieve verwijzingen
met eerdere kerkelijke communicaties te verbinden en daarbij de uitgangspunten
van de visie opnieuw te definiëren. Dit betekent niet dat alle kerkelijke communicaties zich voortdurend aan de grensgevallen oriënteren, integendeel. Maar in geval
van twijfel over bepaalde opvattingen en praktijken kunnen identiteitsproblemen de
vraag naar de visie doen stellen.249 De visie bevordert dan mede de consistentie van de
eigen aanspraken en wel door afwijkende communicaties aan de hand van het onderscheid tussen conformiteit en afwijking te beoordelen. Voor de kerkleden vormt de
visie tevens het referentiekader op basis waarvan zij hun kerken zelf beoordelen, bij
de kerk willen horen en om aan de programma’s van de kerken te willen deelnemen.
Het biedt kerkleden tevens een zienswijze voor hoe zij zichzelf en de maatschappij
beleven.250
245 Bosch (1995).
246	Over zelfbeschrijvingen en hun functie zegt Luhmann (2000b, 419) het volgende: “Sie sind Texte
besonderer Art, die sich, zunächst phänomenal, dadurch auszeichnen, dass sie sich auf das System als
Einheit aller seiner Operationen (= als autopoietischer Reproduktionszusammenhang) b
 eziehen. Sie
machen, wenn explizit formuliert, das System zum Satzsubjekt von Prädikaten, obwohl dies im System
selbst geschieht, also Selbstprädikation implizit mitgemeint ist. Damit wird sichergestellt, dass jeder
Gebrauch von Selbstreferenz sich auf ein und dieselbe Invariante bezieht und dass jeder Gebrauch
dieser Referenz, auch wenn nur knapp angedeutet, etwas bezeichnet, das erläutert werden könnte.”
247	Luhmann (2000b, 133).
248 Van der Ven (1993, 106v.).
249	Luhmann (2000a, 322): “Nicht jede Operation muß sich an der Identität des Systems orientieren. Nicht
jedes Gebet muß zu sich selber sagen: ich bin eine Operation des Religionssystems. Im Normalfall
genügen »konnexionistische« Selbstverortungen, im Falle des Gebets etwa mit Hilfe von Formeln,
von Orten, von Anlässen. Aber sobald Abgrenzungs- und Zugehörigkeitsprobleme auftreten, und
im Falle von religiösen Kommunikationen nicht zuletzt in einer säkularisierten gesellschaftlichen
Umwelt, können von Moment zu Moment Zweifel auftreten.”
250	De visie van een organisatie draagt bij aan haar identiteit en vormt als zodanig de zelfbeschrijving
waarmee zij zichzelf naar binnen en naar buiten toe presenteert. De vraag naar de identiteit van een
organisatie betreft volgens Dupont (2010, 233v.) de mate waarin een organisatie daadwerkelijk de
kwaliteit biedt die zij belooft te bieden. Daarmee gaat de vraag naar identiteit over veel meer dan de
formele visie van een organisatie en houdt een opgave in aan het adres van mensen die zich echt met
de organisatie en met het realiseren van haar kwaliteit verbinden om de kwaliteit te realiseren en te
verbeteren.
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In zijn beschrijving van de betekenis van de kerken voor de maatschappij duidt
Luhmann de verrichtingen van de kerken aan als diaconie.251 Onder diaconie verstaat
hij de hulp die de kerken bieden aan mensen die persoonlijk kampen met sociaalstructurele problemen die zij zelf niet of nauwelijks op kunnen lossen. Hij bestempelt deze problemen als het gevolg van de functionele differentiatie van de moderne
maatschappij.252 Deze problemen zijn vaak het gevolg van een gebrekkige inclusie van
mensen in dikwijls meerdere functiesystemen in de maatschappij.253 Typisch voor
deze problemen is dat ze gemakkelijk leiden tot hun verdere exclusie uit de verschillende deelsystemen van de maatschappij. Voorbeelden van dergelijke problemen zijn
armoede, werkloosheid, ongeschoold zijn en dakloos zijn. Daarnaast kunnen problemen als langdurig ziek zijn, het verblijf in een gevangenis, het niet bezitten van geldige verblijfspapieren, maar eveneens onverwerkte verlieservaringen en blootstelling
aan geweld of aan het zien van geweld de relatie van mensen met de maatschappij
verstoren. Volgens Luhmann leveren de kerken de maatschappij een dienst, namelijk
een diaconale en een pastorale dienst, die erin bestaat dat zij zich om niet, dus louter
vanuit de hulpbehoevendheid van de ander en zonder verder eigenbelang, om deze
mensen bekommeren. Deze dienst verbindt hij uiteindelijk met het christelijke motief van de liefde.254
Verschaft de visie inzage in de zelfreflecties van de kerken, de missie beschrijft hun
programma’s waarmee ze zich op de maatschappij richten. De inhoudelijke oriëntatie op haar positie in de maatschappij vraagt om een concretisering van de opgave
waarvoor de kerken zichzelf op basis van haar zelfbeschrijving geplaatst zien. De programma’s zijn de uitdrukking van deze opgave. Ze geven de doelen weer die de kerken
nastreven en de middelen waarmee zij deze doelen trachten te realiseren. De verwezenlijking daarvan vindt plaats op het niveau van de praktijken van de kerken, dat wil
zeggen op het niveau van de interacties tussen de leden van de kerken. Van der Ven
beschrijft de missie van de kerken met de paradigmatische term Jezusbeweging.255
Deze titel verwijst niet enkel terug naar de oorsprong van de kerk in Jezus, maar tevens naar de doorwerking van de herinnering in het heden door de aanwezigheid van
de Geest van Jezus. De bestemming van de kerk als Jezusbeweging ligt in de eschatologische eindvoltooiing van Gods heilvolle heerschappij, die de belofte inhoudt van
de bevrijding voor allen die onder lijden en nood gebukt gaan. De Jezusbeweging verbindt deze hoopvolle belofte met alle mensen en erkent dat de inlossing ervan niet
kan worden afgedwongen. Ten diepste houdt het de kerk de opdracht voor om de blik
naar buiten te richten ten einde steeds actief bezig te zijn met de zorg voor ‘de minste
251	Over het gebruik van het begrip diaconie merkt Luhmann (1977, 58) op: “Der Begriff ist hier weder
konfessionsspezifisch gesetzt, noch bezogen auf bestimmte organisatorische Veranstaltungen. Er
wird problembezogen neu gefaßt.”
252	Luhmann (2000a, 349).
253	Luhmann (2005c, 148).
254	Luhmann (1977, 59): “Dies Vom-andern-her-Denken konnte unter einfacheren Verhältnissen mit
«Liebe» symbolisiert werden, und man konnte Liebe so zu begreifen suchen, daß sie mit Religion
nahezu verschmolz.” In een voetnoot hierbij stelt hij: “Zu diesem Rückbezug von Leistung über Liebe
auf Gott als Bezugspunkt der Funktion der Religion vgl. etwa 1 Kor 13,3.”
255 Van der Ven (1993, 191v.).
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der mijnen’. Deze missie brengt de kerk ook in de gevangenis: “Want ik had honger en
jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, ik was naakt en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie
bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”256
Voor alle programma’s van de kerken geldt dat ze de logische spanning zichtbaar
maken tussen de ideeën die visie en missie oproepen en de beperkingen van het uitdragen en het realiseren ervan.257 Deze spanning wordt onder meer gewekt door de
positie van de kerken als religieuze organisaties te midden van vele religieuze en nietreligieuze organisaties in de maatschappij, waarbinnen de kerken slechts het karakter hebben van grotere of kleinere verenigingen.258 Het uitdragen van de visie en het
realiseren van de missie stuiten zo op de grenzen van de kerken en op de betrekkelijke
invloed die zij in de maatschappij hebben.259 Dat de kerken zich daarbij genoodzaakt
zien zich op de plausibiliteit van haar externe taken te richten, wordt versterkt door
het feit dat de kerken het christendom als wereldreligie zien. Deze pretentie houdt
in dat de betekenis van de programma’s van de kerken volgens haarzelf boven regionale en etnische voorkeuren dient uit te gaan en voor iedereen aansprekelijk dient
te kunnen zijn.260 Nog een andere beperking ligt juist in het karakter van de kerk als
organisatie, waarin het elan van de Jezusbeweging haaks staat op de veralledaagsing
en institutionalisering van het charisma in leefregels en geloofsleer. Dit neemt volgens Van der Ven niet weg dat een kerk die openstaat voor de Jezusbeweging de soms
smalle messiaanse marges effectief kan en dient te benutten.261
4.3.2

Onderzoeksresultaten

Uitgangspunt is hier dat de geestelijke verzorging bij justitie een bijdrage levert aan
de missie van de kerken en voor wat betreft de inhoudelijke kant van deze diaconale taak vanuit de kerken wordt geïnspireerd en aangestuurd. De vraag is evenwel in
hoeverre de programma’s van de kerken die voor de kerken zelf gelden, ook de voor
geestelijke verzorging bij justitie gelden. Vanuit het perspectief van de geestelijke verzorging gaat het hier om de vraag hoe geestelijk verzorgers de programma’s van de
kerken beoordelen wanneer zij als professionals, die de justitiële inrichtingen met
hun eigen programma’s als hun dagelijkse werkomgeving hebben, over de relevantie
daarvan nadenken. De vraag is dan of en in welke mate de geestelijk verzorgers de
256	Matteüs 25: 35-36 NBV.
257	Deze spanning brengt Van der Ven (1993, 191) ertoe te stellen dat de beschrijving van de kerk als
Jezusbeweging inhoudt dat de kerk geen Jezusbeweging ís, maar paradigmatisch beschouwd kan
worden áls Jezusbeweging. Vanuit de systeemtheorie van Luhmann kan hieraan worden toegevoegd
dat het begrip Jezusbeweging een betekenisgeving is die in christelijke sociale systemen of in het
denken van christenen als religieuze zingeving betekenis heeft, maar als zodanig in ontologische zin
niets zegt over het wezen van de kerk.
258 Van der Ven (1993, 39v.) spreekt van de kerk ín de maatschappij en niet van kerk en maatschappij. Het
soort sociaal verband dat de kerk in de maatschappij vormt is de vereniging, waarbij hij benadrukt
dat de kerk geen vereniging is, maar als vereniging benaderd kan worden. Idem p. 46.
259 Van der Ven (1993, 193).
260	Luhmann (2000a, 276).
261 Van der Ven (1993, 197).
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programma’s van de kerken beschouwen als programma’s van de geestelijke verzorging.
Met het oog op het beantwoorden van deze vraag beperk ik het onderzoek niet tot de
bijdrage die de geestelijke verzorging aan de missie van de kerken ofwel de externe
taak van de kerken levert. Ik ga tevens na in hoeverre men van mening is ook een
bijdrage te leveren aan de visie ofwel de interne taak van de kerken. Op deze wijze
kan getoetst worden in hoeverre de geestelijk verzorgers het theoretisch onderscheid
tussen de interne en de externe taak van de kerk met betrekking tot de geestelijke
verzorging bij justitie onderschrijven. Op grond van deze benadering maak ik onderscheid tussen twee kerkelijke programma’s van geestelijke verzorging, te weten het
bevorderen van de visie van de kerken en het bevorderen van de missie van de kerken.
Van het bevorderen van de visie van de kerken binnen de geestelijke verzorging is
sprake wanneer en voor zover geestelijk verzorgers hun werk beschouwen als een
binnenkerkelijke taak. De verschillende kerkgenootschappen geven op eigen wijze
uitdrukking aan deze kerkelijke opdracht of zending. De vraag naar de relatie met
de kerken richt ik hier daarom niet op de verschillen in de kerkelijke visies van de
kerkgenootschappen op de geestelijke verzorging, maar op de mate waarin geestelijk
verzorgers zelf hun taak als een kerkelijke taak zien. Een dergelijke houding houdt
in dat ze het werk geheel vanuit het perspectief van de kerk als geloofsgemeenschap
benaderen. Toegespitst op justitie gaat het er dan om het kerkelijke doel te realiseren gedetineerden zoveel mogelijk tot een positieve relatie met de kerk als geloofs
gemeenschap te brengen. Een voorbeelditem van deze vraag naar de opbouw van
de kerk als geloofsgemeenschap binnen de justitiële inrichting is: in mijn pastoraat
ben ik er op gericht gedetineerden te stimuleren tot participatie aan de kerk als geloofs
gemeenschap.
Het bevorderen van de missie van de kerken heeft betrekking op de vraag in hoeverre
geestelijk verzorgers in hun werk erop gericht zijn de missie van de kerken te realiseren. Daarvan is sprake wanneer en voor zover zij hun contacten met gedetineerden als
een diaconale buitenkerkelijke taak opvatten. De relatie met de kerken als zendende
instantie staat hier voor de motivatie en inspiratie van de geestelijke zorg aan gedetineerden. Het is op grond van de christelijke opdracht gevangenen te bezoeken dat de
geestelijke verzorging het kerkelijke doel nastreeft deze sociale missie te realiseren.
Het gaat in dit geval om de bereidheid werk te maken van de externe kerkelijke taak
die de geestelijke verzorging bij justitie verricht om in de behoefte van gedetineerden
aan geestelijke zorg te voorzien. Een voorbeeld van de wijze waarop ik dit concept
heb geoperationaliseerd luidt: het justitiepastoraat draagt bij aan de vervulling van een
kerkelijke opdracht.
Deze operationalisaties heb ik aan de geestelijk verzorgers voorgelegd met de vraag
in hoeverre zij van mening zijn dat hun werk in relatie staat met de doelen die de kerk
nastreeft (bijlage 1, meetinstrument 16). Hieronder volgt het schema van de onderscheiden kerkelijke doelen.

Flierman.indd 133

16-4-2012 10:56:21

134

HOOFDSTUK 4

Schema 4.1 Visie en missie van de kerken
“De volgende vraag gaat over de relatie tussen de geestelijk verzorging en de kerken. We
willen graag van u weten in welke mate u vindt dat uw pastorale werk in relatie staat met
de doelen die de kerken nastreven. Wij vragen u aan te geven in hoeverre u het met de
onderstaande uitspraken eens bent.”
theoretisch domein

empirisch domein

I. de visie van de kerken

1. de visie van de kerken

a,d,f

a,d,f

II. de missie van de kerken

2. de missie van de kerken

b,c,e

b,c,e

De resultaten heb ik aan een factoranalyse onderworpen (bijlage 2, tabel 47). Daaruit
blijkt dat de theoretisch onderscheiden doelen worden bevestigd. Op basis daarvan
heb ik twee empirische schalen geconstrueerd, te weten de visie van de kerken en de
missie van de kerken. De resultaten staan in de volgende tabel.
Tabel 4.1 Visie en missie van de kerken
Frequenties in percentages en gemiddelden van de schalen
1. de visie van de kerken
2. de missie van de kerken

N

–

–/+

+

gem.

SD

128
128

35.9
3.1

44.5
15.6

19.5
81.2

2.8
4.0

.75
.68

1. Antwoordalternatieven: 1 = helemaal mee oneens, 2 = mee oneens, 3 = half mee oneens, half mee eens,
4 = mee eens, 5 = helemaal mee eens. Het schaalmidden is 3.0.
2. Frequenties: – = helemaal mee oneens / mee oneens, –/+ = half mee oneens, half mee eens, + = mee eens
/ helemaal mee eens.

Kijken we vervolgens naar de antwoorden van de geestelijk verzorgers op de vraag in
welke mate zij aan de programma’s van de kerken bijdragen, dan blijkt een overgrote
meerderheid (81%) van mening dat geestelijke verzorging zoals zij daaraan in hun
professionele praktijk gestalte geven, bijdraagt aan de missie van de kerken. Dit betekent dat het verlenen van geestelijke zorg aan gedetineerden door hen als een buiten
kerkelijke missionaire taak wordt gezien. Op de vraag in hoeverre zij in hun werk erop
gericht zijn binnen de justitiële inrichtingen bij te dragen aan het realiseren van de
visie van de kerken, antwoordt men met grote twijfel. Een ruime minderheid (45%) is
er onzeker over of het bevorderen van de participatie van gedetineerden aan de kerk
als geloofsgemeenschap wel een doel is waaraan zij binnen de justitiële inrichting
kunnen of willen beantwoorden, een kleine minderheid (36%) wijst dit af.
Deze uitkomsten laten zien dat de geestelijk verzorgers een duidelijke mening hebben over de kerkelijke doeloriëntatie van geestelijke verzorging. Aan de ene kant is er
gemiddeld gezien grote instemming met de opvatting dat geestelijk verzorging een
bijdrage levert aan het realiseren van de missie van de kerken. Aan de andere kant
zijn de meningen verdeeld over de vraag of geestelijke verzorging gericht dient te zijn
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op de visie van de kerken zoals die tot uiting komt in het bevorderen van de relatie van
gedetineerden met de kerken.
Verder blijkt er een positieve samenhang te bestaan tussen deze uitkomsten (bijlage 2, tabel 48), wat er op wijst dat men geneigd is de kerkelijke oriëntatie van de geestelijke verzorging te ondersteunen. Het betekent dat naarmate de geestelijk verzorgers
meer instemmen met de opvatting dat geestelijke verzorging bijdraagt aan de missie
van de kerken, zij ook meer instemmen met de opvatting dat geestelijke verzorging
bijdraagt aan het realiseren van de visie van de kerken.
De analyse van de sociale locatie van de antwoorden levert één significant verband
op, namelijk tussen de visie van de kerk en type inrichting (bijlage 2, tabel 49). Het
blijkt dat geestelijk verzorgers die in huizen van bewaring en in gevangenissen werken over deze visie sterk twijfelen, terwijl de geestelijk verzorgers in tbs-inrichtingen
haar afwijzen, wat nog sterker geldt voor geestelijk verzorgers die in jeugdinrichtingen werken.
4.3.3

De relatie van de kerken met de geestelijke verzorging

Na de beschrijving van de programma’s ga ik in deze paragraaf in op de personele
inzet van de kerken. Met deze inzet van personen beogen organisaties hun motivatie
om hun bekwaamheden voor de eigen organisatie beschikbaar te stellen, vruchtbaar
te maken. Dit geldt ook voor de personele inzet door de kerken.
Bijzonder aan de personele inzet van geestelijk verzorgers door de kerken is dat die
op het werken binnen een andere organisatie gericht is. Voor de geestelijk verzorgers
die werkzaam zijn in de inrichtingen van justitie geldt dat ze in dienst zijn van het
ministerie van Veiligheid en Justitie. Op grond van de scheiding tussen kerk en staat
is voor deze aanstelling de bepaling van kracht dat de overheid geestelijk verzorgers
alleen benoemt wanneer een kandidaat de goedkeuring bezit van de kant van de zendende instantie, hier de kerken. De relatie van de kerken met de geestelijke verzorging komt formeel tot uiting in een zendingsbrief waarin een kerk met de benoeming
van een geestelijk verzorger instemt en daaraan een pastorale opdracht verbindt. Met
de zending drukt een kerk het vertrouwen uit dat de geestelijk verzorger in de inrichting waar hij werkzaam is alle taken zal uitoefenen die voor het bieden van goede
geestelijke zorg gevraagd worden. De zending vormt daarmee de verwijzing naar
de kerkelijke context van de geestelijke verzorging.262 Behalve bij het ministerie van
Veiligheid en Justitie geldt voor een aanstelling als geestelijk verzorger bij het ministerie van Defensie eveneens het bezit van een zendingsbrief als conditio sine qua non.
Bij zorginstellingen bestaat deze praktijk van kerkelijke voordracht van een kandidaat geestelijk verzorger aan het bestuur van een instelling niet.263
262 Boeschoten & Van Iersel (2009, 529v.).
263	In deze beschrijving van de relatie van de kerken met de geestelijke verzorging benader ik de kerkelijke zending deels vanuit de juridische betekenis die de zendingsbrief voor de aanstelling als geestelijk
verzorger bij de overheid heeft, deels vanuit de professionele betekenis die vanuit de geestelijke ver-

Flierman.indd 135

16-4-2012 10:56:22

136

HOOFDSTUK 4

De zendingsopdracht voor geestelijk verzorgers bij justitie betreft het bieden van
geestelijke zorg in een professionele omgeving waarin gedetineerden hen veelvuldig
confronteren met thema’s die met de multiculturaliteit en het religieus pluralisme
van de doelgroep samenhangen. Dat veel gedetineerden vanwege hun culturele en
maatschappelijke achtergrond een grote diversiteit aan religieuze en kerkelijke opvattingen en praktijken bezitten, betekent dat geestelijk verzorgers in hun professionele aanbod geregeld te maken hebben met de relatieve waarde die het geloof zoals
zij dat verkondigen en uitdragen voor een aantal gedetineerden heeft.264 Hierbij is het
onvermijdelijk dat zich op het niveau van de alledaagse praktijk van geestelijke verzorging de beperkingen aandienen van kerkelijk georganiseerde religieuze communicatie, zoals die in het contact met multiculturele en religieus plurale groepen aan
het licht kunnen komen.
Tegen deze achtergrond kunnen onder geestelijk verzorgers uiteenlopende opvattingen bestaan over de vraag hoe de missie van de kerken in de geestelijke verzorging
gestalte dient te krijgen. De relatie van de kerken met de geestelijk verzorgers, zoals
gesymboliseerd in de zendingsopdracht, kan in dat geval de pluraliteit aan uiteenlopende opvattingen van de eigen leden over de kerken en over de relatie van de kerken
met geestelijke verzorging, niet voorkomen.
Vanuit een breder perspectief gezien gaan deze problemen behalve over de uitvoeringsproblemen van de opdracht van de geestelijke verzorging bij justitie, ook over
de wijze waarop de kerken op de eigentijdse thema’s en problemen reageren die de
maatschappij aanreikt, en over de beslissingen die de kerken in het verlengde daarvan ten aanzien van hun programma’s, de personele inzet en de posities en rollen
nemen. Pluraliteit betekent in geval van tegenstellingen en twijfels dat de officiële
opvattingen van de kerken aan verlies aan geloofwaardigheid kunnen gaan lijden.265
Het probleem van de kerken bestaat er dan in dat zij in hun spreken over God en zijn
relatie met de mens en de maatschappij hun normatieve aanspraak verliezen en dat

zorging in de context van justitie aan de relatie met de kerken gegeven kan worden. Daarmee laat ik
hier een andere betekenis van de zending buiten beschouwing, namelijk de (bekrachtiging van de)
zending vanuit de locale kerkelijke gemeenschap en de positieve relatie die daarmee gelegd wordt
tussen de geestelijke verzorging binnen de muren en de plaatselijke gemeente of parochie. Deze laatste betekenis wordt voornamelijk door de protestantse kerken gerealiseerd.
264	Luhmann (2000a, 229): “Die Frage der Attraktivität des Glaubens für individuell mobile Mitglieder,
Fragen der Selbstselektion und der Fremdselektion bei der Rekrutierung von Glaubensangehörigen
drängen sich auf. Aber nach wie vor kollidiert die Vorstellung einer Glaubensgemeinschaft mit der
Vorstellung einer Mitgliederorganisation, die ihre Anforderungen auf Motive abstimmen und gegebenenfalls sich mit Ausgleichszahlungen eine zone of indifference verschaffen muß, die sie durch
spezifizierende Regeln oder Weisungen ausgestalten und wechselnden Bedingungen anpassen
kann.”
265	Luhmann (1995b, 48): “Je mehr die Reflexion Notwendiges sucht (zum Beispiel unbedingt geltende
Werte), desto mehr erzeugt sie im Effekt Kontingenz (zum Beispiel ‘Werteabwägungen’). Das hat
zur Folge, daß Themen, die früher modaltheoretisch abgefangen und als ‘notwendig’ oder als ‘unmöglich’ dargestellt wurden, jetzt konsensbedürftig werden und mit entsprechenden Zumutungen
kommuniziert werden müssen. Vor allem liegt schon in der vergleichenden Intention, daß das, was
verglichen wird, auch anders möglich, also kontingent ist.”
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de geloofsleer niet langer als onbetwistbare beschrijving van de werkelijkheid wordt
beleefd, maar als iets dat men op gezag van de kerken moet aannemen.266
Deze vragen en problemen die de positie van de kerken in de moderne maatschappij
oproept, geven een bijzondere lading aan de relatie van de kerken met hun leden. De
mate waarin zij zich bij de kerk, of eigenlijk zich bij hun kerk, thuis voelen, hangt voor
een belangrijk deel samen met hun waardering van de wijze waarop hun kerken hun
houding tegenover de belangrijkste thema’s van de moderne maatschappij bepalen.
Deze waardering komt tot uiting in de mate waarin zij zich als lid van de kerk met hun
kerk identificeren.
Is het behoren bij een kerk voor gewone kerkleden niet altijd vanzelfsprekend en
daarmee soms problematisch, voor geestelijk verzorgers raakt de vraag naar toebehoren direct de wijze waarop zij in het werk staan. Van de ene kant worden zij in hun
professionele praktijk geconfronteerd met alle thema’s van de maatschappij. Daarbij
hebben ze te maken met zowel het multicultureel en religieuze pluralisme onder de
gedetineerden en onder hun collega’s, als met het contingente karakter van iedere
visie en missie van de kerken. Van de andere kant verwachten de kerken dat geestelijk
verzorgers het pluralisme van opvattingen binnen de kerken en, tot op zekere hoogte,
binnen het christendom, relativeren. Voor de kerken zijn de geestelijk verzorgers hun
vertegenwoordigers die, in hun professionele activiteiten binnen de justitiële context,
de kerken representeren en de geloofsleer van de kerken uitdragen.267 Daarom is het
voor de kerken van belang dat de opvattingen van de geestelijk verzorgers over de visie
en de missie van de kerken en ook hun persoonlijke leefwijze de kerkelijke leiding
niet in verlegenheid brengen. Dat zou mogelijk hun zendingsopdracht en daarmee
hun werk als geestelijk verzorger bij justitie in gevaar kunnen brengen.
4.3.4

Onderzoeksresultaten

Het onderzoek naar de relatie van de kerken met de geestelijke verzorging richt ik
hier op de vraag hoe geestelijk verzorgers hun relatie met de kerken waarderen wanneer zij die in het licht plaatsen van de relatie tussen de kerken en de maatschappij. Toegespitst op hun werksituatie gaat het hier om de vraag hoe zij het kerkelijk
karakter van geestelijke verzorging waarderen, zoals dit tot uitdrukking komt in de
zending van de geestelijk verzorgers voor het werkveld van de justitiële inrichtingen.
Door deze vraag in het perspectief te plaatsen van de multiculturele en p
 luralistische
266	Luhmann (2000a, 337): “Das Symbolische ist eben die Fusion dessen, was es als unterschieden vorausetzen muß; es ist die Gestalt gewordene Paradoxie. Die Offenbarung war damit als symbolische
Repräsentation Teil der wirklichen Welt – und nicht etwa nur Sache des Glaubens. Was so als ‘Sein’
erschien, enthielt zugleich einen normativen Anspruch. Es sollte auch so sein, wie es ist.”
267	Over deze vertegenwoordiging van de kerken ofwel de denominatieve representativiteit stelt Van Dun
(2011, 67) met betrekking tot de katholieke kerkdiensten: “Er wordt door wie als gezagdragers zijn
aangesteld over de Nederlandse rooms-katholieke kerkprovincie, de Nederlandse bisschoppen, als
vanzelfsprekend van uitgegaan dat de kerkdiensten, die de rooms-katholieke justitiepastores verzorgen, herkenbaar zullen zijn als authentieke en daarom volgens de voorgeschreven ordo gevierde
rooms-katholieke liturgievieringen.”
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c ontext van geestelijke verzorging in de justitiële inrichting, vormt de dagelijkse
praktijk van de geestelijke verzorging het referentiekader voor de waardering van de
zending en de daaraan verbonden verwachtingen van de kerken. De zending heeft
daarmee niet enkel de symbolische waarde van de verwijzing naar de inhoudelijke
opdracht van de kerken, maar krijgt tevens de betekenis van de beoordeling van de
professionele eisen die het werken in een justitiële inrichting aan geestelijk verzorgers stelt.
Tegen deze achtergrond is de vraag naar de waardering van de relatie van de kerken
met de geestelijke verzorging gericht op de beoordeling door de geestelijk verzorgers
van de professionele steun en speelruimte die zij van de kerken krijgen. De waardering van de relatie met de kerken kan dan afgeleid worden uit het antwoord op de
vraag of men, gezien de bijzondere kenmerken van de justitiële context waarin men
werkt, de kerkelijke zending positief of negatief waardeert. Een positieve waardering
kan dan geïnterpreteerd worden als instemming met de opvatting dat de geestelijke
verzorging zich bij de uitvoering van de eigen programma’s bij justitie door de kerken
gesteund en gekend weet. Een negatieve waardering betekent dat de geestelijk verzorgers in hun dagelijkse praktijk in de justitiële inrichting tegen beperkingen aanlopen
die zij in verband brengen met de (te) beperkte professionele ruimte die de kerken
hun op basis van haar programma’s bieden. Een positieve waardering van de zending
impliceert dat de geestelijk verzorgers hun zending vanuit de kerk als in het belang
van geestelijke verzorging zien, bij een negatieve waardering ervaart men de zending
als een belemmering.
Ik heb deze vraag als volgt aan de geestelijk verzorgers voorgelegd. “Vervolgens willen we graag van u weten of u van mening bent dat uw zending vanuit de kerk uw
werk meer belemmert of juist meer bevordert?” Op een schaal van een tot vijf zijn
de volgende antwoorden mogelijk: zeer belemmerend, belemmerend, half belemmerend / half bevorderend, bevorderend, zeer bevorderend. De antwoorden op deze
vraag staan in de volgende tabel.
Tabel 4.2 De relatie van de kerken met de geestelijke verzorging
“Vervolgens willen we graag van u weten of u van mening bent dat uw zending
vanuit de kerk uw werk meer belemmert of juist meer bevordert?”
Frequenties in percentages en gemiddelden
positieve waardering van de zending

N

–

–/+

+

gem.

SD

124

1.6

23.4

75.0

3.9

.69

1. Antwoordalternatieven: 1 = zeer belemmerend, 2 = belemmerend, 3 = half belemmerend, half bevorderend, 4 = bevorderend, 5 = zeer bevorderend. Het schaalmidden is 3.0.
2. Frequenties: – = zeer belemmerend / belemmerend, –/+ = half belemmerend, half bevorderend,
+ = bevorderend / zeer bevorderend.

Uit het antwoord op deze vraag blijkt dat de relatie van de kerken met de geestelijke
verzorging voor zover die tot uiting komt in de zending, door de geestelijk verzorgers
als positief wordt beoordeeld (3.9). Door de geestelijk verzorgers wordt de kerkelijke
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achtergrond van de geestelijke verzorging om in de seculiere multiculturele omgeving te werken als bevorderend gezien.
Uit de analyse van de sociale locatie van deze uitkomst blijkt dat mannelijke geestelijk verzorgers de zending positiever waarderen dan de vrouwelijke geestelijk verzorgers (bijlage 2, tabel 50). Verder blijkt deze positieve waardingen het grootst onder
geestelijk verzorgers die in een huis van bewaring werken en het kleinst onder geestelijk verzorgers in tbs-inrichtingen.
4.4	Justitie
In deze paragraaf komt de justitiële inrichting als institutionele context van de geestelijke verzorging bij justitie aan de orde. Eerst ga ik in op de visie en missie van de justitiële inrichtingen en op de opvattingen van de geestelijk verzorgers over deze visie
en missie (4.4.1 en 4.4.2). Daarna richt ik het onderzoek op de relatie van de justitiële
inrichtingen met de geestelijke verzorging en eindig met de beschrijving van de opvattingen van de geestelijk verzorgers over deze relatie (4.4.3 en 4.4.4).
4.4.1

Visie en missie van de justitiële inrichtingen

Vanuit Luhmanns benadering gezien kunnen de visie en missie van de justitiële
inrichtingen en de daarop berustende programma’s - hoewel ze contingent zijn en
ongeacht hun rationaliteit, nut of morele geldigheid - vanwege de politieke verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie voor deze overheidstaak als
collectief bindend beschouwd worden.268 Dat deze programma’s collectief bindend
zijn, betekent dat ze ook bindend zijn voor wie de programma’s opstellen en voor wie
ze uitvoeren, ongeacht hun positie in de maatschappij. Het bindende karakter heeft
betrekking op het gegeven dat deze programma’s effectief zijn in de zin van dwingend. Dit brengt met zich mee dat de justitiële organisatie macht bezit om de naleving van haar normatieve programma’s zo nodig met geweld af te dwingen.269 Justitie
maakt hierbij met name gebruik van de dreiging met negatieve sancties, welke dreiging volgens Luhmann erop gericht is dat het de sanctie waarmee het dreigt niet
ten uitvoer hoeft leggen.270 Het opsluiten van burgers is om deze reden een negatief
voorbeeld van machtsgebruik omdat hier niet datgene bereikt is wat met de dreiging
268	Luhmann (2002b, 254): “Als ‘Politik’ kann man jede Kommunikation bezeichnen, die dazu dient,
kollektiv bindende Entscheidungen durch Testen und Verdichten ihrer Konsenschancen vorzubereiten.”
269	Luhmann (2002b, 38): “Nach allgemeinem Verständnis setzt der Machtbegriff voraus, daß Handeln
auf Handeln einwirkt. Es geht also nicht um ein Medium, das Erlebenszusammenhänge zu ordnen
versucht. Das unterscheidet Macht, wie hier nicht näher zu erläutern ist, von Medien wie Wahrheit
oder Liebe, Kunst oder Geld.”
270	Luhmann (2002b, 41-51). Politieke macht onderscheidt zich van twee andere vormen van macht, te
weten onzekerheidsabsorptie en positieve sancties, die respectievelijk gebaseerd zijn op autoriteit en
op het bezit van ruil- en betalingsmiddelen. Het onderscheid tussen positieve en negatieve sancties
sluit de mogelijkheid niet uit dat wat aanvankelijk als positief wordt aangemerkt in een later stadium
als negatief wordt beleefd en omgekeerd.
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van gevangenisstraf beoogd werd. De justitiële programma’s zijn evenwel gebaseerd
op de specifieke vooronderstelling dat er in de relatie tussen justitie en burger sprake
is van wederzijdse preferenties en van negatieve sancties die beiden willen vermijden.271 Het zijn deze kenmerken van de justitiële organisatie waar andere sociale systemen van de maatschappij op rekenen wanneer ze er vanuit gaan dat justitie zijn
functie vervult.
De visie die door het ministerie van Veiligheid en Justitie aan de justitiële inrichtingen wordt verbonden is ingebed in de visie van de overheid op rechtshandhaving.
Voorop staat de veiligheid van de samenleving, die door criminaliteit niet alleen in
werkelijkheid maar ook in de beleving van de burger wordt verkleind.272 Aan de veiligheid draagt justitie in de eerste plaats bij door wetsovertreders te berechten en door
opgelegde sancties ten uitvoer te leggen. Deze taakstelling moet gezien worden in de
context van de gehele rechtshandhaving waarvoor in het bijzonder de minister van
Veiligheid en Justitie verantwoordelijk is en waar de strafrechtspleging deel van uitmaakt.273 En in de tweede plaats draagt justitie bij aan de veiligheid van de samenleving door aan de tenuitvoerlegging van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende
maatregelen een zorgperspectief te verbinden. Personen aan wie een straf of maatregel is opgelegd wordt de kans geboden zich op hun terugkeer in de maatschappij voor
te bereiden en wel met het oog op het opbouwen van een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan.
De tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties wordt gerealiseerd door de
Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie en is
onderverdeeld in vier sectoren: de Sector Gevangeniswezen is verantwoordelijk voor
de penitentiaire inrichtingen voor volwassen gedetineerden (Huis van Bewaring en
de gevangenis), de Sector Justitiële Jeugdinrichtingen is verantwoordelijk voor de
jeugdinrichtingen voor jongeren in detentie, de Directie Forensische Zorg draagt verantwoordelijkheid voor de forensisch psychiatrische centra voor patiënten in foren
sische zorg, en de Directie Bijzondere Voorzieningen is verantwoordelijk voor de
detentie- en uitzetcentra voor vreemdelingen. Met het oog op de tenuitvoerlegging
wordt de missie van DJI als volgt geformuleerd: ‘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.’274
271	Luhmann (2002b, 47): “Das Medium Macht funktioniert nur, wenn beide Seiten diese
Vermeidungsalternative kennen und beide sie vermeiden wollen. Es funktioniert also nur auf der Basis
einer Fiktion, einer nicht realisierten zweiten Realität.”
272	In haar handhavingsbeleid draait de overheid de volgorde ook wel om en heeft het dan over de subjectieve en objectieve veiligheid. Zo in een brief van 28 oktober 2003 van de minister van Justitie en
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan zogeheten strafrechtelijke keten
partners over Advies inzake bestuurlijke boete kleine ergernissen.
273 Boek & Visser (2005, 5): “Het ministerie van Justitie werkt aan een rechtvaardige en veilige samen
leving. De Minister van Justitie is in het bijzonder verantwoordelijk voor de strafrechtelijke hand
having van de rechtsorde en voor de rechtshandhaving als systeem meer in het algemeen.”
274 Verkregen 26-09-2011 van http://www.dji.nl/Organisatie/

Flierman.indd 140

16-4-2012 10:56:22

Kerk en justitie

141

Aan de beschrijving van de visie van DJI kunnen drie justitiële programma’s ofwel interne taken worden ontleend die betrekking hebben op veiligheid, menswaardigheid
en doelmatigheid.275 Op deze programma’s ga ik kort nader in.
In de context van de justitiële inrichting heeft veiligheid betrekking op de veiligheid
van de maatschappij en de veiligheid binnen de inrichting. De veiligheid van de maatschappij is gediend met de opsluiting zelf en wel opdat gedetineerden gedurende hun
detentie geen nieuwe strafbare feiten in de maatschappij kunnen plegen. Dit vraagt
om aandacht voor het gevaar van ontvluchtingen uit justitiële inrichtingen en voor
het gevaar van onveilige situaties binnen de inrichtingen, zoals het gevaar van geweld
tussen gedetineerden en geweld tegen personeel en ook het gevaar van suïcides. Om
deze gevaren te verkleinen worden veiligheidsmaatregelen getroffen die de kans op
dergelijk onveilig gedrag van gedetineerden zo klein mogelijk maken. De mogelijkheden van het veiligheidsbeleid zijn echter beperkt omdat de missie bepaalt dat het
bevorderen van de veiligheid niet los gezien kan worden van het bevorderen van een
menswaardige detentie en van de voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij. Anders gezegd, bij de gerichtheid op veiligheid mogen de menswaardigheid en de
doelmatigheid van de opsluiting niet uit het oog verloren worden.
Het begrip menswaardigheid is het tweede programma waar het beleid van de inrichtingen van justitie aan moet beantwoorden. De doelstelling menswaardigheid vormt
een toetssteen voor de vraag in hoeverre de justitiële inrichtingen zichzelf, dat wil
zeggen de praktijken die zij verrichten, als humaan beschouwen. Het begrip menswaardigheid wijst op de zone van het onvoorwaardelijk beschermwaardige van iedere
mens.276 Menswaardigheid is in het geding wanneer mensen of organisaties hun eigen belangen doen gelden en daarbij (andere) mensen louter als middel gebruiken.277
In de moderne maatschappij moet de aandacht voor de menswaardigheid in het perspectief geplaatst worden van het gegeven dat de deelname van mensen aan de maatschappij volgens Luhmann meer en meer door de organisaties van de afzonderlijke
functionele systemen wordt bemiddeld. Normaal gesproken vindt deelname plaats
op basis van instemming van de betrokken personen. De justitiële inrichtingen
vormen hierop een uitzondering, evenals scholen die hierdoor ook met motivatieproblemen te doen hebben.278 Daar komt bij dat deze inrichtingen als ‘totale instituties’
275	Deze programma’s zoals verwoord in het beleidsrapport Werkzame Detentie (1994) zijn onveranderd
de thema’s gebleven waar het bij de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen voor justitie om
gaat. In het Masterplan Gevangeniswezen 2009-2014 Een nieuwe visie op capaciteitsmanagent en personeelsbeleid, (2009, 12) worden in de inleiding de programma’s van het gevangeniswezen als volgt
samengevat: “Het gevangeniswezen staat de komende jaren voor een ambitieuze en complexe veranderopgave. 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 reïntegratie.”
276	De beschrijving van menswaardigheid is van Luhmann (1993, 578) “die Zone des unbedingt
Schutzwürdigen”.
277 Kant stelt met zijn categorische imperatief dat mensen als doel in zichzelf dienen te worden benaderd
en niet enkel als middel.
278	Luhmann (2002b, 237 nt 13): “Grenzfälle der ‘Einziehung’ gegen den Willen sind selten (immerhin: Schulen, Militär, Gefängnisse) und haben dann typisch mit Motivationsproblemen zu tun. Im
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alle primaire levensfuncties van de gedetineerden organiseren en voorwaarden stellen met betrekking tot de vraag wie voor wat in aanmerking komt.279 Kenmerkend
voor organisaties in het algemeen, maar in het bijzonder voor organisaties die mensen tegen hun wil aan hun programma’s onderwerpen, is dat ze geneigd zijn om er
bij hun beslissingen aan voorbij te gaan dat de personen waarover ze beslissingen
nemen niet alleen thema’s van communicatie zijn, maar ook adressaten: mensen die
ook zelf betekenis geven aan de beslissingen die hun worden meegedeeld en die dit
met name vanuit de gevolgen doen die de beslissingen voor hen hebben.280 Deze houding, waarbij deze beslissende eigenschap van het mens-zijn lijkt te worden vergeten
of genegeerd, brengt een respectvolle en menswaardige bejegening in gevaar.
Doelmatigheid als programma betreft de optimalisering van de verhouding tussen
doel en middel.281 Bij de keuze van een bepaald doel gaat het om het verschil tussen
de toekomstige situatie die het beoogde doel verwacht te realiseren en de situaties die
zich bij het niet nastreven van dat doel zouden kunnen voordoen. De keuze van een
bepaald middel betreft het onderscheid tussen wat nodig is om het gewenste doel te
bereiken en wat niet bijdraagt aan het bereiken van het doel. De optimalisering van
de verhouding tussen doel en middel betekent dat de vraag beantwoord moet worden
welke doelen met welke middelen tegen welke prijs gerealiseerd kunnen worden.282
Het kunnen heeft hierbij enerzijds vooral betrekking op de beschikbaarheid van alternatieven waaruit gekozen kan worden en minder op de omvang van de beschikbare middelen, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het kunnen betreft anderzijds de
legitimatie van het gebruik van bepaalde middelen. In justitiële inrichtingen is de
legitimatie van de inzet van veiligheidsmaatregelen bij wet geregeld.283
Aan de relatie tussen de programma’s veiligheid, menswaardigheid en doelmatigheid
van de justitiële inrichtingen is de laatste decennia door achtereenvolgende regeringen vastgehouden. Deze grondvisie op de tenuitvoerlegging van straf en maatregel
heeft door de tijd echter verschillende accenten gekregen. Begin jaren tachtig richtte
het gevangeniswezen de aandacht vooral op het nuttig maken van de vrijheidsstraf.
Deze doelstelling werd vertaald in het streven naar een humane tenuitvoerlegging
van de detentie, het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van schadelijke g
 evolgen
 brigen werden ‘Eingezogene’ zumeist auch nicht als (verantwortliche) Entscheider wahrgenommen,
ü
sondern in der Organisation als Objekte der Entscheidungstätigkeit gefuhrt.”
279 Goffman (1961).
280	Luhmann (2000b, 92): “Auch in Organisationen kann über Personen nicht gesprochen, disponiert,
entschieden werden ohne Rücksicht darauf, dass sie auch als Adresse und als Autor mitspielen, davon
erfahren und sich melden können. Das System hat, anders gesagt, unter der Bedingung kalkulierter
Humanität zu operieren.”
281	Luhmann (2000b, 267).
282	Luhmann (2000b, 268): “Immer aber setzt das Programm voraus, dass Kausalität ausschnitthaft
beobachtet wird, und in der Begrenzung liegt dann zugleich die Möglichkeit, über Alternativen nachzudenken, bei denen die Erfolgswahrscheinlichkeit vielleicht größer oder die Wertekonstellation günstiger
ist.
283	Luhmann (2000b, 269): “Typisch werden auch an sich geeignete Mittel ausgeschlossen, wenn sie
zum Beispiel rechtswidrig sind.” Voor de Nederlandse situatie in gevangenissen gelden behalve de
Nederlandse wetgeving ook The European Prison Rules.
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en effecten van de detentie en de voorbereiding op de terugkeer in de samenleving
door het scheppen van mogelijkheden en kansen voor gedetineerden om te werken
aan hun persoonlijke ontwikkeling en het oplossen van eventueel aanwezige psychosociale problemen.284 Midden jaren negentig komt de veiligheid van de samenleving
voorop te staan en worden menswaardigheid en doelmatigheid als de randvoorwaarden van het veiligheidsbeleid beschouwd. De verdere uitbreiding van de detentiecapaciteit gaat gepaard met onder meer de invoering van een sober maar menswaardig
regime.285 De doelen die aan de opsluiting van delinquenten worden verbonden, worden nadrukkelijker in het perspectief geplaatst van de veiligheidsbehoefte van de
maatschappij, overigens zonder dat daarmee iets afgedaan wordt aan de gerichtheid
van de straf of maatregel op de terugkeer in de maatschappij.286
De laatste tien jaar geeft het regeringsbeleid in toenemende mate blijk van de opvatting dat de verantwoordelijkheid voor veiligheid niet enkel door de overheid gedragen dient te worden, maar dat maatschappelijke instellingen en vooral ook de
burger en het bedrijfsleven hun verantwoordelijkheid dienen te nemen.287 En verder
is de overheid steeds meer geneigd om gehoor te geven aan de burger die van haar
actieve risicobeperking dan wel risico-uitsluiting verwacht. Deze laatste tendens
gaat gepaard met een verschuiving binnen het strafrecht van de bescherming van
individuele rechtsgoederen zoals eigendom, leven en lichaam, naar de bescherming
van gemeenschappelijke rechtsgoederen zoals veiligheid en volksgezondheid.288 De
grote nadruk op het primair verwezenlijken van veiligheid middels het strafrecht
en de daarmee samenhangende instrumentalisering van het strafrecht hebben het
284 Nota taak en toekomst van het Nederlandse gevangeniswezen. (1982). Beleidsnota van het Ministerie van
Justitie over het gevangeniswezen.
285 Werkzame Detentie. (1994). Beleidsnota van het Ministerie van Justitie over het gevangeniswezen.
286 Rechtshandhaving en veiligheid. (1996). Beleidsnota van het ministerie van Justitie. P. 18: “De oplegging van een vrijheidsstraf is volgens de moderne opvattingen geen doel op zichzelf maar een middel
om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken. De hoofddoelen zijn naast de bevrediging van
het door het misdrijf geschonden rechtsgevoel, de afschrikking van andere, potentiële daders en de
resocialisatie van de delinquent zelf. In verband met dit laatste kan tevens meespelen de doelstelling
om de maatschappij tegen de betrokken delinquent te beveiligen door middel van zijn opsluiting.
In het Nederlandse strafrecht is de vrijheidsstraf echter ten principale gericht op reïntegratie in de
samenleving na ontslag. Levenslange gevangenisstraf wordt slechts bij hoge uitzondering opgelegd.”
Volgens Van Eijk (2010, 20v.) is er tegenwoordig echter sprake van een eenzijdige nadruk op doelmatigheid in de zin van het effectief verzekeren van veiligheid, wat volgens hem de rechtszekerheidseis
en de rechtvaardigheidseis bedreigt.
287	Hierover stellen de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in hun
brief Naar een veiliger samenleving (2002, 5): “De bevordering van de veiligheid is een gezamenlijke
inspanning van een ieder. Dit plan vraagt een grote inzet van alle instanties en diensten – zowel op
rijks-, provinciaal als gemeentelijk niveau – die hierin een rol vervullen, maar evenzeer van de burger
en het bedrijfsleven om vanuit hun verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de verbetering
van de veiligheid in ons land.”
288 Van Duyne & Kwanten (2004, 10). Van der Vijver & Kouwenhoven (2004, 39): “Wij mogen niet voorbijgaan aan de constatering dat in ons land inzake de handhaving de achterliggende jaren een ontwikkeling is doorgemaakt die kan worden gekenschetst als een verschuiving van individueel naar
collectief belang. Een inperking van de individuele vrijheid ten faveure van de collectieve veiligheid.
De discussies die bijvoorbeeld zijn gevoerd op het terrein van privacy, van bevoegdheden ten opzichte
van verdachten en veroordeelden, lijken een reactie op het gevoel dat de individuele belangen in de
tweede helft van de vorige eeuw wel erg ver waren doorgeschoten.”
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strafrecht volgens Claessen zowel praktisch als dogmatisch in een legitimiteitscrisis
gebracht.289 Praktisch omdat met de inzet van het strafrecht niet de doelen worden
gerealiseerd die ermee worden beoogd, namelijk het verminderen van crimineel gedrag en het bevorderen van veiligheid en het veiligheidsgevoel. Dogmatisch omdat
het strafrecht hier hoofdzakelijk de veiligheid en niet vrijheid dient, waardoor de relatie in het strafrecht tussen rechtsbescherming en instrumentaliteit en tussen vrijheid en veiligheid uit balans is. De kritiek is onder meer dat er hierdoor veel minder
aandacht meer is voor de dader als persoon, wat de menselijkheid van het strafrecht
in gevaar brengt.290
De jongste ontwikkelingen betreffen onder de noemer Programma Modernisering
Gevangeniswezen de herziening van een aantal belangrijke speerpunten van het detentiebeleid voor deze sector. Centraal daarin is de persoonsgerichte aanpak op basis
van de levensloopbenadering, waarmee men de hoge recidivecijfers wil terugdringen
en de detentieschade zoveel mogelijk wil beperken. Daartoe wordt de detentie nog
altijd niet enkel vanuit het vergeldingsmotief als de executie van de straf voor het
gepleegde delict benaderd, maar tevens vanuit het oogpunt van de bijdrage die DJI
aan de veiligheid van de maatschappij levert. Die bijdrage bestaat in de goede voorbereiding van gedetineerden op hun terugkeer in de maatschappij. Het beleid is erop
gericht daartoe de samenwerking met ketenpartners als de reclassering en de GGZ
sterk te verbeteren, waarbij er aandacht is voor zowel de periode dat gedetineerden
in de inrichting verblijven als voor de opvang en nazorg na de detentie. De huidige
regering houdt aan deze lijn vast, maar benadrukt dat in de eerste plaats van de gedetineerden zelf voldoende motivatie verwacht mag worden om aan de voorbereiding
van hun terugkeer mee te werken.291
4.4.2

Onderzoeksresultaten

Het onderzoek naar de relatie van de justitiële inrichtingen met de geestelijke verzorging betrek ik op de opvattingen van de geestelijk verzorgers over de visie van justitie
over de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen. Omdat geestelijke verzorging,
zoals hiervoor beschreven, hier gezien wordt als een beroep dat een bijdrage levert
aan een interne taak van justitie, kunnen de opvattingen over de bijdrage aan de missie van justitie buiten beschouwing blijven. De vraag is aan de orde hoe de geestelijk
289	Claessen (2010, 28-30 en 105-121).
290	Over de toegenomen belangstelling voor het slachtoffer merkt Claessen (2010, 30) op dat het de vraag
is in hoeverre het strafrecht daadwerkelijk aandacht voor de echte slachtoffers heeft. Mogelijk dient
de aandacht voor slachtoffers ter legitimering om het punitieve en repressieve karakter van het strafrecht verder uit te bouwen.
291	In zijn brief aan de Tweede Kamer van 4 juni 2011 over de voortgang van het Programma Modernisering
Gevangeniswezen schrijft de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het volgende. “Het programma Modernisering Gevangeniswezen zet ik in grote lijnen voort. Dit kabinet hecht belang aan het
verder terugdringen van de recidive om op die manier de veiligheid in Nederland te vergroten. Een
goede voorbereiding van gedetineerden op hun terugkeer in de samenleving is daarbij onontkoombaar. Een succesvolle terugkeer in de samenleving vraagt allereerst de inzet van de gedetineerde zelf.
Ik leg daarom meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de gedetineerde, zijn gedrag en
motivatie.”

Flierman.indd 144

16-4-2012 10:56:22

Kerk en justitie

145

verzorgers hun rol zien ten aanzien van de drie programma’s van de j ustitiële inrichtingen. De achtergrond van deze vraag is het gegeven dat geestelijk verzorgers met
hun eigen kerkelijke programma’s binnentreden in de justitiële organisatie en daar
te maken hebben met de programma’s van de justitiële inrichtingen. Deze vraag betreft niet primair hun waardering van de programma’s van de justitiële inrichtingen,
maar hun verhouding tot die programma’s. In hoeverre zijn zij van mening dat zij
een rol bezitten om vanuit hun professionele praktijk bij te dragen aan de justitiële
programma’s van veiligheid, menswaardigheid en doelmatigheid? Anders gezegd,
hoe kijken ze aan tegen hun rol om actief bij te dragen aan het realiseren van deze
programma’s van de justitiële inrichtingen? Deze rol operationaliseer ik in termen
van de verantwoordelijkheid die de geestelijk verzorger ervaart in relatie tot deze programma’s van de justitiële organisatie.
Veiligheid betreft hier de veiligheid van de inrichting en de veiligheid van de maatschappij. Aan de veiligheid wordt bijgedragen door de tenuitvoerlegging van de detentie aan een streng veiligheidsbeleid te onderwerpen. Dat beleid is gericht op zowel
de veiligheid van gedetineerden als de veiligheid van het personeel. Het succes van
het veiligheidsbeleid is afhankelijk van de alertheid van het personeel om snel en
adequaat op gevaarlijke situaties in te spelen. De belangrijkste gevaren die de orde
en rust in de inrichting bedreigen zijn het gevaar van onderling geweld, geweld tegen personeel en de aanwezigheid van contrabande als mobiele telefoons en harddrugs. Daarnaast moet het ontsnappingsgevaar gezien worden als een belangrijke
bedreiging van de veiligheid van de maatschappij. De vraag is nu in welke mate de
geestelijk verzorgers zich medeverantwoordelijk voelen voor het veiligheidsbeleid in
de justitiële inrichtingen. Met andere woorden, zien zij het als hun rol om in hun werk
aandacht te hebben voor onveilige situaties en om er werk van te maken wanneer ze
met zulke situaties geconfronteerd worden? Een voorbeeld van de wijze waarop ik
deze rolopvatting geoperationaliseerd heb, luidt: ik vind dat ik medeverantwoordelijk
ben voor de veiligheid van gedetineerden en personeel.
Menswaardigheid heeft in het kader van DJI betrekking op de aandacht van het personeel voor een humane bejegening van gedetineerden. Het betreft het belang dat
iedere gedetineerde tijdens zijn detentie zoveel mogelijk de zorg en aandacht krijgt
die hij nodig heeft. Dit betreft enerzijds de bejegening tijdens zijn verblijf in detentie
en anderzijds de hulp die hij nodig heeft met het oog op de voorbereiding van zijn terugkeer in de maatschappij. De expliciete gerichtheid op menswaardigheid houdt de
erkenning in dat er van het personeel een bijzondere alertheid nodig is om oog te hebben voor inhumane situaties. Het betekent dat de wettelijke bepalingen die de veiligheid van en de zorg voor gedetineerden garanderen niet in alle situaties voorziet.
Daarom vraagt menswaardigheid van het personeel om het tot ieders taak te rekenen
een bijdrage te leveren aan het bewaken van het humane karakter van de inrichting.
Ook hier laat zich de vraag stellen hoe de geestelijk verzorgers hun rol opvatten in
het licht van deze doelstelling van justitie. Een van de uitspraken waarmee ik deze
thematiek geoperationaliseerd heb, luidt: ik vind dat ik een taak heb met betrekking tot
het bewaken van de humaniteit.
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Het derde en laatste programma gaat over de doelmatigheid waarmee de justitiële
inrichtingen de tenuitvoerlegging van de straf of maatregel realiseren. Uitgangspunt
van deze doelstelling is dat een grotere doelmatigheid zowel voor de inrichting en
het personeel als voor de gedetineerden gunstig is. Ondoelmatig werken leidt op ieder terrein waar het zich voordoet tot frustratie van inzet en verlies van kapitaal. Dit
betreft niet enkel de doelmatigheid waarmee de beschikbare financiële middelen
besteed worden, maar ook de doelmatigheid waarmee er ingezet wordt op de eerstgenoemde programma’s van veiligheid en menswaardigheid. De keuze van de doelen
en de middelen is geen automatisme, maar dient steeds het resultaat te zijn van een
kritisch evaluatief proces van planning en controle. Ook bij deze doelstelling berust
de realisering ervan voor een belangrijk deel op de alertheid van het personeel om
situaties te herkennen waarin er niet doelmatig gewerkt wordt en om met die waarneming binnen de organisatie daadwerkelijk iets te doen. En opnieuw kan hier de
vraag gesteld worden hoe geestelijk verzorgers zich verhouden tot deze taak om zich
actief met de doelmatigheid van de inrichting bezig te houden. Een voorbeelditem
waarmee ik dit concept geoperationaliseerd heb, luidt: ik vind dat ik een bijdrage moet
leveren aan een doelmatige tenuitvoerlegging van de detentie.
De vraag naar de waardering van de justitiële programma’s heb ik als volgt ingeleid
(bijlage 1, meetinstrument 17). “In deze vraag willen we u een aantal uitspraken voorleggen die gaan over justitiële rollen. Onder justitiële rollen verstaan we rollen die
u als justitieel ambtenaar werkzaam in een penitentiaire inrichting vervult of wordt
geacht te vervullen. Het is echter niet voor iedereen even vanzelfsprekend elk van deze
rollen op zich te nemen. Wij willen u vragen met betrekking tot de onderstaande uitspraken aan te geven in welke mate deze uitspraken op u van toepassing zijn.” Het
onderstaande schema geeft het theoretisch en het empirisch domein weer.
Schema 4.2 Visie van de justitiële inrichtingen
“In deze vraag willen we u een aantal uitspraken voorleggen die gaan over justitiële
rollen. Onder justitiële rollen verstaan we rollen die u als justitieel ambtenaar werkzaam
in een penitentiaire inrichting vervult of wordt geacht te vervullen. Het is echter niet
voor iedereen even vanzelfsprekend elk van deze rollen op zich te nemen. Wij willen u
vragen met betrekking tot de onderstaande uitspraken aan te geven in welke mate deze
uitspraken op u van toepassing zijn.”
theoretisch domein

empirisch domein

I. veiligheid

1. veiligheid

a,e,g

a,e

II. menswaardigheid

2. menswaardigheid

c,f,i

f,i

III. doelmatigheid

3. doelmatigheid

b,d,h

b,h
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De resultaten van deze vraag heb ik aan een factoranalyse onderworpen, waarin de
theoretische schalen werden bevestigd (bijlage 2, tabel 51). De resultaten staan in de
volgende tabel.
Tabel 4.3 Visie van de justitiële inrichtingen
Frequenties in percentages en gemiddelden van de schalen
1. veiligheid
2. menswaardigheid
3. doelmatigheid

N

–

–/+

+

gem.

SD

128
128
128

15.6
0.8
46.9

13.3
4.7
18.8

71.1
94.5
34.4

3.6
4.3
2.8

.92
.56
.88

1. Antwoordalternatieven: 1 = zeer weinig van toepassing, 2 = weinig van toepassing, 3 = half weinig van
toepassing, half veel van toepassing, 4 = veel van toepassing, 5 = zeer veel van toepassing. Het schaalmidden is 3.0.
2. Frequenties: – = zeer weinig/weinig van toepassing, –/+ = half weinig, half veel van toepassing, + = veel/
zeer veel van toepassing.

Uit de resultaten komt naar voren dat de geestelijk verzorgers van zichzelf zeggen dat
ze een bijdrage leveren aan de veiligheid in de inrichting (3.6). Gevraagd naar hun
eigen verantwoordelijkheid om als geestelijk verzorgers oog te hebben voor de veiligheid in de inrichting ziet bijna driekwart (71%) van hen concrete mogelijkheden om
met situaties van onveiligheid om te gaan. Het betekent dat het veiligheidsbeleid van
de justitiële inrichtingen bij hen geen principiële bezwaren oproept die hen ervan
weerhouden om aan dat beleid bij te dragen.292 Het programma van de menswaardigheid krijgt de meeste instemming (4.3). Nagenoeg alle (95%) geestelijk verzorgers zien
in het bewaken van de menswaardigheid van de tenuitvoerlegging van de detentie en
van het veiligheidsprogramma van de justitiële inrichtingen voor zichzelf een taak
weggelegd. Over hun bijdrage aan doelmatigheid bestaan onder de geestelijk verzorgers grote twijfels (2.8). Ruim een derde (34%) voelt zich geroepen om alert te zijn op
situaties waarin de doelmatigheid niet gediend wordt. Iets minder dan de helft (47%)
is van mening dat hier voor hen als geestelijk verzorgers geen taak ligt.
Uit de analyse van de samenhang tussen de uitkomsten blijkt dat er sprake is van een
positieve samenhang tussen veiligheid en doelmatigheid en hetzelfde geldt in iets geringere mate voor veiligheid en menswaardigheid (bijlage 2, tabel 52).
De analyse van de sociale locatie geeft één significant verband te zien (bijlage 2, tabel 53). Aandacht voor veiligheid is een taak die door de geestelijk verzorgers in jeugdinrichtingen het sterkst wordt onderschreven. Geestelijk verzorgers in gevangenissen
twijfelen licht over hun verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid.

292	Op de vraag of hier mogelijk sprake is van een eventuele terughoudendheid die geestelijk verzorgers
hebben vanwege de spanning tussen vertrouwelijkheid en aandacht voor veiligheid, ga ik in de volgende paragraaf nader in.
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De relatie van justitie met de geestelijke verzorging

Evenals bij de beschrijving van de relatie van de kerken met de geestelijke verzorging
benader ik de beschrijving van de relatie van justitie met de geestelijke verzorging
met behulp van Luhmanns begrip personele inzet. Bij Luhmann heeft dit begrip betrekking op de relatie die organisaties met mensen aangaan. In tegenstelling tot de
kerken gaat het bij justitie om een werkgever–werknemerrelatie, waarbij de geestelijke verzorging echter een externe taak van de kerken betreft.
Uitgangspunt is zoals gezegd dat geestelijke verzorging op grond van een kerkelijke
opdracht binnen de justitiële inrichting opereert.293 Daarmee staan geestelijk verzorgers voor de opgave om in de volstrekt seculiere context van de justitiële inrichting
en in samenwerking met andere professionals en met collega’s van andere denominaties, vanuit de eigen denominatie aan de geestelijke verzorging gestalte te geven.
Daarbij komt bovendien dat de beslissingen die door de justitiële inrichtingen met
het oog op de eigen visie en missie van justitie worden genomen, ook worden genomen wanneer deze beslissingen de samenwerking met kerkelijke vertegenwoordigers
betreffen. Dit betekent dat voor justitie het primaire proces van de justitiële inrichtingen centraal staat en dat van alle hulp- en zorgverlenende disciplines verwacht wordt
dat zij daaraan een bijdrage leveren. Onder het primaire proces van een organisatie
worden hier alle beroepsactiviteiten gerekend die nodig zijn voor het bereiken van het
doel en de missie van een organisatie.
Vanuit deze vaststelling gaat het hier om de vraag in hoeverre er samenwerking mogelijk en wenselijk geacht wordt tussen de justitiële inrichting en de geestelijke verzorging. Samenwerking houdt in dat verschillende disciplines de eigen programma’s
en deskundigheden aan elkaar beschikbaar stellen. Voor de samenwerking van de
geestelijke verzorging in de justitiële inrichtingen betekent dit dat geestelijk verzorgers en vertegenwoordigers van de andere disciplines in de justitiële inrichtingen
zich wederzijds voor de inzichten van de ander openstellen voor zover die inzichten
een bijdrage leveren aan het realiseren van de eigen programma’s binnen de justitiële
inrichting.
Voordat ik op de vraag naar de samenwerking verder inga, moet eerst de vraag beantwoord worden in hoeverre de relatie tussen kerk en staat samenwerking van de
geestelijke verzorging als beroep met een kerkelijke zending met andere disciplines
binnen de justitiële inrichtingen toelaat. Wat betekent het voor de geestelijke verzorging dat de verhouding tussen kerk en staat zoals die in Nederland bestaat, uitgaat
van een strikte scheiding van de verantwoordelijkheden die elk van beide organisaties hebben? Vanuit Luhmanns benadering van integratie gezien gaat het om de
vraag in hoeverre justitie het bieden van geestelijk zorg aan gedetineerden als dienst
van de kerken ten behoeve van het primaire proces ziet. In dat geval bestaat de relatie
van justitie met de geestelijke verzorging niet enkel in het binnenlaten en faciliteren
van de geestelijke verzorging in de justitiële inrichtingen, maar in de integratie van
293 Boeschoten & Van Iersel (2009, 509).
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de geestelijke verzorging als zorgdiscipline in het geheel van de gedetineerdenzorg
van DJI. Hierbij dient integratie niet opgevat te worden als een doel op zich, maar
als een variabele in de relatie tussen twee systemen die het van belang vinden om bij
het eigen opereren rekening te houden met de verrichtingen van de ander. Volledige
integratie zou namelijk betekenen dat een systeem zozeer op het andere systeem gericht is dat dit de eigen ontwikkeling remt. Bij het ontbreken van integratie zou echter
sprake zijn van een elkaar negeren en dit zou de mogelijkheid uitsluiten om van de
verrichtingen van het andere systeem gebruik te kunnen maken.294
Over de (bestuurlijke) positie van de geestelijke verzorging binnen DJI en over de mogelijkheden en beperking voor samenwerking, hebben de overheid en de zendende
instanties van de geestelijke verzorging in de justitiële inrichtingen in 2000 een
werkgroep Besturing geestelijke verzorging ingesteld. In een brief van de minister
van Justitie aan de Tweede Kamer in 2001 wordt de instemming met een nieuw besturingsmodel voor de Dienst Geestelijke Verzorging aangekondigd. Daarbij wordt
uitgegaan dat het principe van de scheiding van kerk en staat geen reden vormt te
kiezen voor maximale scheiding en voor het onderbrengen van de geestelijke verzorging in een zelfstandige stichting. “In het nieuwe organisatiemodel is bewust gekozen voor een samenwerkingsmodel, waarin overheid en Zendende Instanties bij de
vormgeving van de geestelijke verzorging met elkaar samenwerken met respectering
van elkaars bevoegdheden en verantwoordelijkheden.”295 De keuze wordt vervolgens
kortweg gemotiveerd door erop te wijzen “dat men juist in de sfeer van de detentie
zo op elkaar is aangewezen”. In 2006 wordt ditzelfde besturingsmodel in een grondslagendocument toegelicht. Gesteld wordt dat de staat, krachtens de scheiding van
kerk en staat, niet zelf uit eigen inhoudelijke bron in de inhoud van de geestelijke
verzorging kan voorzien. “De overheid moet binnen de wettelijke kaders de voorwaarden scheppen en de geestelijke verzorging organiseren en bedrijfsmatig mogelijk
maken. (…) Ieder genootschap bepaalt zelf de inhoud van de geestelijke verzorging
en bestuurt haar geestelijk verzorgers in inhoudelijk opzicht; deze besturing betreft
zowel de inhoud van de godsdienst of levensovertuiging als de organisatie daarvan
voor zover deze voortvloeit uit of raakt aan de inhoud.”296 Daarmee wordt de samenwerking met het oog op de vormgeving van de geestelijke verzorging aan de ene kant
als gewenst gezien, maar wordt ze aan de andere kant sterk afgebakend door de verantwoordelijkheid voor de inhoud volledig bij de zendende instanties te leggen.
De samenwerking die hiermee op het hoogste niveau tussen kerk en overheid op basis
van de erkenning van de onderscheiden verantwoordelijkheden wordt nagestreefd,
creëert op het niveau van de justitiële inrichtingen de mogelijkheid om de geestelijke
verzorging als professionele dienst in het perspectief te plaatsen van de bijdrage die
het aan het primaire proces van de justitiële inrichting levert. Ten aanzien van het
functioneren van de geestelijke verzorging komt dit erop neer dat het management
294	Luhmann (2000b, 101): “Zu starke Integration verhindert den Aufbau eigener Komplexität in
Systemen, verhindert also Lernvorgänge.”
295 Eindrapport van de werkgroep Besturing geestelijke verzorging (2001) Dienst Justitiële Inrichtingen.
296 Van Iersel & Eerbeek (2009, 538v.).
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van een justitiële inrichting er namens DJI verantwoordelijk voor is dat het aanbod
van geestelijke zorg in het dagprogramma is opgenomen. Daarnaast is ze vanuit het
oogpunt van de veiligheid van de geestelijk verzorgers er ook verantwoordelijk voor
dat de geestelijke verzorging is opgenomen in het veiligheidsbeleid, waarvan ook de
informatievoorziening deel uitmaakt. En met het oog op de samenwerking tussen
de verschillende disciplines dient zij er ook op toe te zien dat de geestelijke verzorging is opgenomen in de interne overlegstructuur van de inrichting. Daarnaast zijn
de hoofdgeestelijken namens de zendende instanties verantwoordelijk voor de wijze
waarop de geestelijk verzorgers vorm en inhoud geven aan de geestelijke zorg die zij
bieden.
4.4.4

Onderzoeksresultaten

Deze benadering van de relatie van justitie met de geestelijke verzorging gebruik ik
nu om te onderzoeken in hoeverre de geestelijk verzorgers geneigd zijn de geestelijke
zorg aan gedetineerden als een professionele bijdrage te zien aan het primaire proces
van de justitiële inrichtingen. Anders gezegd, hoe beoordelen zij de wenselijkheid van
de integratie van het aanbod van geestelijke zorg in het geheel van de hulp- en zorgverlening van de justitiële inrichtingen? De beantwoording van deze vraag richt ik op
de samenwerking van geestelijke verzorging met het management van de justitiële
inrichting en met de verschillende disciplines. Integratie betreft dan de mate waarin
de geestelijke verzorging, met inachtneming van het ambtelijke karakter van het beroep, gericht is op de samenwerking met de leiding van de justitiële inrichting en met
de andere disciplines en daarin op de bijdrage die het aan het primaire proces van de
inrichting beoogt te leveren.
Om de mate van integratie uit te kunnen drukken heb ik gebruik gemaakt van de vier
integratieniveaus die Van Gerwen onderscheidt, te weten minimale integratie, organisatorische integratie, beleidsmatige integratie en procesintegratie.297 Omdat het
hier om een continuüm van gerichtheid op integratie gaat, voeg ik aan deze niveaus
totale integratie als vijfde niveau toe. Op elk van deze niveaus ga ik kort in en geef
daarbij steeds een voorbeeld van hoe ik het concept geoperationaliseerd heb.
In de relatie van justitie met de geestelijke verzorging drukt minimale integratie de
(bijna) volledige scheiding tussen de geestelijke verzorging en de andere disciplines
in de justitiële inrichting uit. De geestelijk verzorgers zijn niet op samenwerking ingesteld en daarmee niet op het primaire proces van de inrichting. Het contact met het
management beperkt zich tot het gesprek over de minimale veiligheidsvoorwaarden
waaraan de geestelijke verzorging moet voldoen om binnen een justitiële inrichting
te werken. Deze gekozen afstand tot de organisatie wordt gemotiveerd vanuit de eigen
missie en als noodzakelijk of als onvermijdelijk beschouwd. Men vat de geestelijke
297 Van Gerwen (1992, 470v.) gebruikt gedoog-integratie in plaats van minimale integratie. Ik kies voor
laatstgenoemde term, omdat ik hier van de gerichtheid van de geestelijke verzorgers op integratie
uitga, terwijl gedoog-integratie vooral op de houding van de instelling tegenover de geestelijke verzorging wijst.

Flierman.indd 150

16-4-2012 10:56:23

Kerk en justitie

151

verzorging strikt op als niet van justitie en als van ‘buiten’. Integratie heeft hier het
karakter van segregatie. Een voorbeeld van de uitspraken waarmee ik dit concept
‘minimale integratie’ heb geoperationaliseerd is: het pastoraat heeft zozeer een eigen
doelstelling dat er van samenwerking met de hulpverlening eigenlijk geen sprake kan zijn.
Bij organisatorische integratie strekt de gerichtheid van de geestelijk verzorgers op
samenwerking zich uit tot de bereidheid om met het management overleg te voeren
over organisatorische aspecten van het werk. De focus is ook hier nog sterk op enkel
de eigen kerkelijke missie binnen de justitiële organisatie gericht, wat betekent dat
het gesprek met het management vooral het verhelderen en verbeteren betreft van
de condities waaronder de geestelijk verzorging in de inrichting werkt. Daarnaast
gaat het behalve om de randvoorwaarden waaraan de inrichting dient te voldoen om
geestelijke verzorging mogelijk te maken ook om de randvoorwaarden waaraan de
geestelijk verzorging moet voldoen om aan het inrichtingsbeleid te beantwoorden.
Van daaruit weet men zich gemotiveerd om over voorkomende organisatorische zaken met andere disciplines en met het management in gesprek te gaan. Een voorbeelditem van ‘organisatorische integratie’ luidt: met betrekking tot organisatorische
kwesties dienen het justitiepastoraat en de andere disciplines samen te werken.
De derde vorm van integratie is beleidsmatige integratie. Dit concept staat voor de gerichtheid op inhoudelijke samenwerking. Dit houdt in dat de geestelijk verzorgers de
geestelijke zorg die zij bieden hier ook in het perspectief van het primaire proces van
de justitiële instelling plaatsen. Men is erop gericht dat de geestelijke verzorging deel
uitmaakt van het inrichtingsbeleid en streeft ernaar om behalve in de eigen beroepsgroep en met de zendende instantie ook met het management over de inhoud van de
geestelijke verzorging in gesprek te gaan. Beleidsmatige integratie berust daarmee
op de bijdrage van de geestelijk verzorgers aan de gedetineerdenzorg en in het bijzonder op de samenwerking met de vertegenwoordigers van de andere hulp- en zorgverlenende disciplines. Een voorbeeld van een uitspraak waarmee ik ‘beleidsmatige
integratie’ heb geoperationaliseerd is: ik vind het een goede zaak om met het management van de inrichting in gesprek te gaan over de doelen van het justitiepastoraat.
Bij procesintegratie ligt het accent volledig op verregaande samenwerking tussen
geestelijke verzorging en andere disciplines. Hieraan ligt de overtuiging ten grondslag dat de geestelijke verzorging als beroep op basis van gelijkwaardigheid een
bijdrage dient te leveren aan de interdisciplinaire samenwerking in de inrichting.
Daarbij gaat het om de gezamenlijke oriëntatie op de realisatie van de onderscheiden
programma’s van veiligheid en zorg van de justitiële inrichtingen. Het primaire proces van de justitiële organisatie is hierbij richtinggevend. Daarmee is deze vorm van
integratie gericht op de uitwisseling van professionele inzichten tussen de geestelijk
verzorgers en de vertegenwoordigers van de andere disciplines. Een voorbeelditem
van ‘proces integratie’ is: het behoort tot de professionaliteit van het justitiepastoraat
om op basis van gelijkwaardigheid samen te werken met de andere disciplines.
Het vijfde en laatste niveau van integratie heb ik totale integratie genoemd en wordt
gekenmerkt door de houding die geheel gericht is op het op één lijn plaatsen van de
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programma’s van de geestelijke verzorging en de programma’s van de justitiële inrichting. Het verschil in oriëntatie blijft wel bestaan, maar de vorm en de inhoud van
de activiteiten die de geestelijke verzorging biedt worden hier volledig vanuit het gezamenlijke perspectief op het primaire proces van de justitiële organisatie gelegitimeerd. Voor de geestelijke verzorging betekent deze uiterste vorm van samenwerking
dat men de kerkelijke missie ondergeschikt maakt aan de visie en de missie van de
justitiële inrichting. Omdat hierdoor de verantwoordelijkheid van de kerken voor de
geestelijke verzorging sterk wordt gerelativeerd, is er feitelijk sprake van assimilatie.
Dit concept van ‘totale integratie’ heb ik onder meer als volgt geoperationaliseerd: het
pastoraat is alleen maar zinvol voor zover het in de inrichting bijdraagt tot de realisering
van de doelen van de organisatie.
Deze onderscheiden concepten heb ik aan de geestelijk verzorgers voorgelegd (bijlage 1, meetinstrument 18). Deze vraag heb ik als volgt ingeleid: “De volgende vraag
bestaat uit een aantal uitspraken over de samenwerking met andere disciplines in de
inrichting, zoals de hulpverlening en de bewaarders. Wij willen u vragen aan te geven
in welke mate deze uitspraken op u van toepassing zijn.” Het volgende schema geeft
een overzicht van de onderscheiden integratieniveaus.
Schema 4.3 Integratie
“De volgende vraag bestaat uit een aantal uitspraken over de samenwerking met andere
disciplines in de inrichting, zoals de hulpverlening en de bewaarders. Wij willen u vragen
aan te geven in welke mate deze uitspraken op u van toepassing zijn.”
theoretisch domein

empirisch domein

I. minimale integratie
d,h
II. organisatorische integratie
b,f
III. beleidsmatige integratie

1. integratie

e,j

a,b,e,f,g,j

IV. procesintegratie
a,g
V. totale integratie
c,i

In de factoranalyse op de resultaten blijken de theoretisch onderscheiden niveaus
niet te worden bevestigd (bijlage 2, tabel 54). Uit de analyse komt één factor die betrekking heeft op vijf van de zes items van organisatorische integratie, beleidsmatige
integratie en procesintegratie. Alle items van de concepten minimale integratie en
totale integratie moesten om statistische redenen uit de analyse worden verwijderd,
waardoor ze in het empirische domein niet meer voorkomen. Deze uitkomsten zijn
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aanleiding geweest om deze ene factor als integratieschaal te benoemen. De volgende tabel geeft de resultaten weer.
Tabel 4.4 De relatie van justitie met de geestelijke verzorging
Frequenties in percentages en gemiddelden van de schaal
integratie

N

–

–/+

+

gem.

SD

129

1.6

15.5

82.9

4.0

.57

1. Antwoordalternatieven: 1 = zeer weinig van toepassing, 2 = weinig van toepassing, 3 = half weinig van
toepassing, half veel van toepassing, 4 = veel van toepassing, 5 = zeer veel van toepassing. Het schaalmidden is 3.0.
2. Frequenties: – = zeer weinig/weinig van toepassing, –/+ = half weinig, half veel van toepassing, + = veel/
zeer veel van toepassing.

Kijken we naar de mate waarin de geestelijk verzorgers zich in de uitspraken van deze
integratieschaal herkennen, dan blijkt dat gemiddeld gezien er sprake is van een
grote mate van instemming met integratie (4.0). Een zeer grote meerderheid (83%)
van de geestelijk verzorgers is van mening dat de raakvlakken tussen de programma’s van geestelijke verzorging en de programma’s van de justitiële inrichtingen het
rechtvaardigen om brede samenwerking na te streven. Zij geven hiermee blijk van
hun opvatting dat afstemming van de geestelijke verzorging op het primaire proces
van de inrichting wenselijk zo niet noodzakelijk is. Dit betreft zowel het niveau van de
organisatie van de geestelijke verzorging, als het niveau van het inhoudelijke beleid
van de geestelijke verzorging, als het niveau van de interdisciplinaire samenwerking.
De analyse naar de sociale locatie van deze uitkomsten laat zien dat er één verband
bestaat met het type inrichting waar geestelijk verzorgers werken (bijlage 2, tabel 55).
Het blijkt dat geestelijk verzorgers die in een jeugdinrichting werkzaam zijn het
meest gericht zijn op integratie, terwijl dit naar verhouding bij geestelijk verzorgers
in gevangenissen veel minder het geval is.
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Geestelijke verzorging
In de voorgaande hoofdstukken heb ik geestelijke verzorging als beroep vanuit het
perspectief van de relatie van de geestelijke verzorging met de functiesystemen religie en recht en met de organisaties kerk en justitie beschreven. In dit hoofdstuk
verleg ik de aandacht naar de professionele praktijk van het contact tussen geestelijk verzorger en gedetineerde en in het bijzonder naar de intenties van de geestelijk
verzorgers en de thema’s waarop zij zich richten. Met het oog op het beschrijven en
onderzoeken van deze praktijk staan daarmee hier de doelen en het domein van de
geestelijke verzorging centraal.
In dit hoofdstuk wordt de derde onderzoeksvraag beantwoord. Deze vraag luidt:
welke opvattingen hebben geestelijk verzorgers over de doelen en het domein van de
geestelijke verzorging? Het hoofdstuk ziet er als volgt uit. Omdat ik geestelijke verzorging vanuit Luhmanns systeemtheorie opvat als interactiesysteem tussen geestelijk
verzorgers en gedetineerden, geef ik in de eerste paragraaf een korte uiteenzetting
van Luhmanns benadering van interactiesystemen (5.1). Daarna volgt vanuit de praktische theologie een beschrijving van het onderzoek naar de doelen en het domein
van de geestelijke verzorging, de afhankelijke variabelen van dit onderzoek. In de
tweede paragraaf beschrijf ik het onderzoek naar de doelen (5.2) en in de derde paragraaf het domein van de geestelijke verzorging (5.3).
5.1

Interactiesystemen

Zoals in hoofdstuk 1 uiteengezet bestaat de maatschappij volgens Luhmann uit de
communicaties die alle functiesystemen, organisaties en interactiesystemen tezamen voortbrengen. Het eigene van de maatschappij is dat ze niet herleid kan worden
tot een van deze subsystemen. Enerzijds opereren alle sociale systemen geheel autonoom, wat betekent dat het onmogelijk is om van buitenaf te sturen in de wijze waarop
een communicatie verloopt. Anderzijds vormt elk van deze systemen een constitutief aspect voor de constructie van de andere sociale systemen.298 Functiesystemen,
298 Luhmann (1995a, 418): “One cannot dismantle the societal system into interaction systems or join together interaction systems to make the societal system; that is what the difference prevents. The difference is a constitutive aspect in constructing societal and interaction systems.” Luhmann (2002a,
121): “Interaktion und Organisation sind verschiedene Formen, soziale Systeme zu bilden, und keine
von ihnen kann auf die andere zurückgeführt werden.”

Flierman.indd 155

27-4-2012 10:26:02

156

HOOFDSTUK 5

 rganisaties en interactiesystemen zijn met andere woorden sterk van elkaar afhano
kelijk, want bij de selectie van iedere nieuwe communicatie vindt in meer of mindere
mate een o
 riëntatie op de andere systemen plaats. Zo zijn functiesystemen en organisaties voor hun opereren erop aangewezen dat hun thema’s in gesprekken worden
opgepakt en dat er mensen zijn die hun doen en laten tevens op georganiseerde programma’s richten. Van interactiesystemen kan gezegd worden dat ieder gesprek tussen twee of meer personen de maatschappij veronderstelt zoals die zich realiseert in
functiesystemen en organisaties.299
In deze paragraaf ga ik eerst in op drie kenmerken van de communicatie zoals die in
interactiesystemen plaatsheeft. Deze kenmerken zijn de waarneembaarheid van de
deelnemers aan de communicatie, het temporele karakter van deze communicatie
en de betekenis van het onderscheid tussen beleven en handelen in deze communicaties. Daarbij pas ik de beschrijving steeds toe op professionele interactiesystemen.
Het eerste kenmerk van interactiesystemen is het gegeven dat de deelnemers eraan
elkaar waarnemen. Het zien of horen van de andere gesprekspartner creëert een situatie die Luhmann aanduidt met de term dubbele contingentie.300 Dit begrip heeft bij
hem betrekking op de selecties die in iedere fase van een gesprek door elke deelnemer
gemaakt worden. Wanneer de ene deelnemer iets meedeelt dan vormen zowel de mededeling zelf als de wijze waarop de andere deelnemer(s) deze mededeling begrijpen
een selectie die ook anders gemaakt had kunnen worden.301 Het elkaar wederzijds
zien van deelnemers gaat dan onvermijdelijk niet alleen gepaard met het betekenis
geven aan wat de een van die ander ziet, maar ook met het registreren (in het bewustzijn) van de verwachtingen die men heeft over wat die ander op dat moment mogelijk
van hem of haar denkt en verwacht.302 Bepalend is dus dat alle communicatie altijd
gekoppeld is aan de denkprocessen die zich in de hoofden van de aanwezige p
 ersonen
299	Luhmann (1995a, 422): “Societal communication is to a great extent (but not exclusively) carried out
as interaction.” Luhmann (1997, 816): “Die Interaktion schert nicht etwa aus der Gesellschaft aus,
indem sie ein neues System jenseits der Grenzen der Gesellschaft bildet. Sie vollzieht Gesellschaft –
aber so, daß in der Gesellschaft Grenzen entstehen zwischen dem jeweiligen Interaktionssystem und
seiner Gesellschaftsinternen Umwelt.”
300	Luhmann (1995a, 105v.): “The problem of double contingency is virtually always present whenever
a meaning-experiencing psychic system is given. It accompanies all experiencing in an unfocused
way up to the point when experience encounters another person or social system to which free choice
is attributed. Then it becomes relevant as the problem of behavioural agreement.” (…) “Something
is contingent insofar as it is neither necessary nor impossible; it is just what it is (or was or will be),
though it could also be otherwise. The concept thus describes something given (something experienced, expected, remembered, fantasized) in the light of its possibly being otherwise; it describes
objects within the horizon of possible variations. It presupposes the world as it is given, yet it does not
describe the possible in general, but what is otherwise possible from the viewpoint of reality.”
301	Luhmann (1995a, 243): “Communication succeeds and is experienced as successful when three selections (information/utterance/understanding) form a unity to which further communication can
connect. Participation in this occurrence – whether as a source of information, as an utterer, or as
someone who understands the utterance in relation to information – is the basis of all socialization.”
302	Luhmann (1995a, 412): “Perception is primarily a psychic acquisition of information, but it becomes
a social phenomenon, that is, an articulation of double contingency, when one can perceive that one
is perceived. In social situations ego can see that alter sees, and can perhaps also see what alter sees.”
Vgl. Luhmann (1997, 814).
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voordoen, waarvan in ieder gesprek niet het denken van de deelnemers waarneembaar is, maar enkel de communicaties die zij doen. Deze dubbele contingentie van de
communicatie vanwege de selecties die zowel de ene als de andere deelnemer maakt,
is de oorzaak van de onvoorspelbaarheid van de richting van elk gesprek. Het leidt
ertoe dat iedere verbale of non-verbale communicatie bij de andere deelnemer een
nieuwe verbale of non-verbale communicatie wekt, waarbij van beide kanten steeds
op de mogelijke reactie van de ander wordt geanticipeerd.303 Daarmee legt de aanwezigheid van elkaar waarnemende mensen druk op de lopende communicatie om zich
verder te ontwikkelen en op de deelnemers om te handelen.304 Het waarnemen van
andere mensen betekent dat de communicatieve interactie van het betekenis geven
aan wat wordt waargenomen en van het reageren daarop verder gaat, zelfs wanneer
men in het geheel niet wenst te communiceren: om niet te communiceren dient men
zich uit het gezelschap van de ander terug te trekken.305 Dit houdt evenwel niet in dat
iedereen die bij een gesprek aanwezig is automatisch als deelnemer aan het interactiesysteem gezien wordt, zoals een conversatie in een restaurant of in de trein laat
zien. Aanwezigheid en afwezigheid is een onderscheid dat in ieder contact door de
deelnemers gemaakt wordt.
Wat betekent dit eerste kenmerk voor de interactiesystemen van de professional? Van
de professional wordt verwacht dat hij vanuit zijn specifieke deskundigheid de complexiteit van de dubbele contingentie en de onvoorspelbaarheid van het gesprek overziet. In het contact met zijn cliënt dient hij steeds professioneel te reageren en dienen
zijn reacties – vanuit zijn beroep geredeneerd – verantwoordbare en voorspelbare en
in die zin minder contingente interventies te zijn. Al wat hij in het contact doet en kan
doen is zijn kennis en kunde en zijn vaardigheden en houdingen inbrengen. In het gegeven dat juist communicatie het middel van de professional is om mensen te helpen,
te onderrichten of te begeleiden, ligt ook de moeilijkheid van het professionele contact. De reden is dat ook voor zijn communicaties geldt dat de gedachten en gevoelens
die de cliënt in zijn hoofd en vaak ook in zijn lijf beleeft, buiten het gezichtsveld van de
professional blijven, tenminste zolang en voor zover ze door de cliënt niet op de een
of andere wijze gecommuniceerd worden. Dit betekent dat in ieder contact tussen
professional en cliënt beiden waarnemers zijn die ieder voor zich het zijne van het gesprek kunnen denken zonder dat de ander dit hoeft of soms kan merken. Het denken
en het voelen in het bewustzijn van de ander zijn daarom uiteindelijk ongrijpbaar.
Het tweede kenmerk betreft het temporele karakter van interactiesystemen. Als
communicatie is ieder gesprek een episode, dat wil zeggen een communicatieve
303	Luhmann (1995a, 109): “The basic situation of double contingency is then simple: two black boxes,
by whatever accident, come to have dealings with one another. Each determines its own behaviour
by complex self-referential operations within its own boundaries. What can be seen of each is necessarily a reduction. Each assumes the same about the other. Therefore, however many efforts they
exert and however much time they spend (they themselves are always faster!), the black boxes remain
opaque to one another.”
304	Luhmann (1995a, 113): “Double contingency creates pressure to act.”
305	Luhmann (1995a, 413): “In practice, one cannot not communicate in an interaction system; one must
withdraw if one wants to avoid communication.”
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uiting die op enig moment begint en op enig ander moment stopt. Deze vorm van
tijdelijkheid onderscheidt interactiesystemen niet alleen van het continue proces
van communicatie dat in de maatschappij, in haar functiesystemen en organisaties,
voortgaat, maar is tevens de basis voor de relatie die zij ermee hebben. Het temporele
karakter van interactiesystemen stelt de maatschappelijke omgeving in staat om op
deze situationele vormen van communicatie te reflecteren en om er verwachtingen en
voorwaarden aan te stellen.306 Hierdoor is het voor deelnemers mogelijk een gesprek
te zien als een situatie waarvan de betekenis niet samenvalt met het begin en eind
ervan.307 Als episode staat ieder gesprek weliswaar op zichzelf, maar drijft tegelijk zoals gezegd op communicaties die er al waren voor het gesprek begon en die er ook
daarna nog zullen zijn.308 De verbinding van een gesprek met eerdere gesprekken en
met communicaties in andere verbanden, plaatst de betekenissen die in een gesprek
worden gecommuniceerd in het perspectief van andere betekenissen. Door daarbij te
abstraheren van ieder feitelijk verloop van een gesprek is het mogelijk om vanuit het
perspectief van het einde ervan doelen aan het gesprek te stellen en de communicatie
gaandeweg en/of achteraf van daaruit rationeel te beoordelen.309 Met deze mogelijkheid om een doeloriëntatie aan een gesprek te verbinden is de basis gecreëerd om
uiteenlopende alternatieve doelen te onderscheiden en om onderscheid te maken
tussen de verschillende soorten gesprekken waarin die doelen worden nagestreefd.
Zoals in de inleiding in hoofdstuk 1 toegelicht is het doelgericht communiceren
van professionals gericht op het bemiddelen van een verandering in het denken en
doen van de cliënt ten aanzien van een specifieke waarde of leefdomein en wel op
de wijze waarop de professional het verzorgt.310 Op grond van zijn deskundigheid
hanteert een professional theoretische modellen om de vragen en/of het gedrag van
zijn cliënt te interpreteren en maakt hij gebruik van zijn professionele houdingen en
vaardigheden om in de uiteenlopende situaties die zich in het contact kunnen voordoen steeds doelgericht te interveniëren. Zijn communicaties bezitten hierdoor het
karakter van vanuit zijn professionele rollen verantwoordbare intentionele handelingen. Typisch voor alle interactiesystemen is echter dat het doel van een gesprek
zich wel laat beschrijven, maar dat het realiseren van dat doel volledig afhangt van
de dynamiek van de interacties zoals die zich in de feitelijke communicatie tussen
de deelnemers voordoet. Dit geldt ook voor het professionele contact. Veranderingen
306	Luhmann (1995a, 418v.): “Interaction can acquire its own distinct profile only as different from what
is socially possible; only thus can it begin to owe something to itself.”
307	Luhmann (1995a, 419): “The ending of an interaction need not be interpreted as the destruction of its
meaning (otherwise, given that this end can be foreseen, one would not enter into the interaction at
all), nor can an interaction usurp societal existence, so that nothing transcends the interaction any
longer (otherwise one could not expect the participants to end it).”
308	Luhmann (1995a, 406v.): “Interactions are episodes of societal process. They are possible only on the
basis of the certainty that societal communication has been going on before the episode begins, so
that one can presuppose sediments of earlier communications; and they are possible only because
one knows that societal communication will still be possible after the episode concludes.”
309	Luhmann (1997, 818): “Und nur in diesem Sinne, nur zur Bezeichnung des Endes einer Episode, sind
empirische Zwecke und alle davon abhängigen Formen der Rationalität möglich. Die Gesellschaft
selbst hat keinen Zweck.”
310	Luhmann (2002a, 149).
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in het bewustzijn van de cliënt waarop de professional gericht is, laten zich via communicatie niet zondermeer bewerkstelligen, laat staan afdwingen of manipuleren.
Luhmann illustreert dit aan de hand van de lessituatie waarin de docent de onderwijsdoelen beoogt te realiseren die door de overheid en de school aan het onderwijs
gesteld worden. De deskundigheid van de docent bestaat erin om met het oog op de
specifieke kenmerken van zijn leerlingen deze leerdoelen te concretiseren en aan te
vullen en daarbij te verdisconteren dat het realiseren ervan in hoge mate afhangt van
een hele reeks van factoren die de praktijk van iedere lessituatie bepalen.311
Het derde kenmerk van interactiesystemen dat ik hier beschrijf, is de betekenis van
het onderscheid tussen beleven en handelen voor het communicatieproces dat daarin plaatsheeft.312 Met dit begrippenpaar refereert Luhmann aan het gegeven dat achter alle communicatie een impliciete of expliciete toerekening schuilgaat, namelijk
de toerekening van de selectie van iedere mededeling aan hetzij de omgeving van de
persoon die de mededeling doet, hetzij aan de persoon zelf.313 In de toeschrijving van
beleven en handelen worden communicaties als intentioneel gedrag benaderd. In het
geval van beleven heeft een mededeling betrekking op de waarneming van de werkelijkheid zoals die zich aan iemand voordoet. Zo kan aan wat iemand over een wandeling in de stad vertelt, over de sfeer in huis, over zijn collega’s op het werk of over hoe
hij zich vandaag voelt, worden toegeschreven dat het hier over zijn beleven gaat. Bij
handelen heeft een mededeling betrekking op de wijze waarop iemand zich verhoudt
tot de werkelijkheid waarin hij leeft. Zo kan aan iemands klacht over het gebrek aan
wandelpaden in de stad, aan zijn onvrede over de nieuwe inrichting van zijn huis,
aan zijn uiting geven aan zijn tevredenheid over de collegialiteit van zijn collega’s,
of aan zijn mededeling dat hij gisteren met roken gestopt is, zijn handelen worden
toegeschreven. Beleven is receptief en betreft iemands binnenwereld, dat wil zeggen zijn denkbeelden over de natuur, de maatschappij, andere mensen en zichzelf.
Handelen is vooral actief en weerspiegelt hoe iemand zich positioneert tegenover de
buitenwereld en daarin ook ingrijpt. Verder is beleven meer descriptief en gaat uit van
de verwachting dat de ander hetzelfde beleeft of minstens dat de ander zijn beleven
begrijpt, kan begrijpen en zich erin kan verplaatsen. Handelen is meer stellend en
311	Over de lessituatie zegt Luhmann (2002a, 160): “Die gute Absicht zu erziehen, gewinnt mit Hilfe
von Organisation Form, und insofern kann man auch erkennen und eventuell korrigieren, wenn
irgendetwas falsch läuft. Aber sobald die Interaktion Unterricht beginnt, sind Lehrer und Schüler
deren Dynamik ausgeliefert. Sie müssen auf das reagieren, was gerade geschehen ist oder versuchen,
den Verlauf zu ‘interpunktieren’, um neuen Themen eine Eintrittsmöglichkeit zu verschaffen. Die
Organisation zieht sich gleichsam zurück und überläßt der Interaktion die Führung.”
312	Luhmann (2005b, 81): “Jede Selektion, die sich auf andere Selektionen bezieht, muß diese verorten in
Ereignissen, für die es Träger bzw. Kontexte gibt, denen sie zugerechnet werden kann. Anders könnte
ihre Selektivität nicht strukturiert, nicht als Auswahl aus abgebbaren Möglichkeiten begriffen werden.”
313	Het onderscheid tussen beleven en handelen betreft geen classificatie van het menselijk gedrag
maar een schema dat al dan niet gehanteerd kan worden wanneer de communicatie daar vanwege
toeschrijvingsproblemen aanleiding toe geeft. Luhmann (2005b, 79): “Die Differenz von Erleben
und Handeln wird demnach durch unterschiedliche Richtungen der Zurechnung konstituiert.
Intentionales Verhalten wird als Erleben registriert, wenn und soweit seine Selektivität nicht dem
sich verhaltenden System, sondern dessen Welt zugerechnet wird. Es wird als Handeln angesehen,
wenn und soweit man die Selektivität des Aktes dem sich verhaltenden System selbst zurechnet.”
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gaat uit van het gegeven dat iemands doen en laten door een ander beoordeeld wordt
vanuit ieders vrije keuze om evenzo of juist anders te handelen. In het algemeen kan
men stellen dat beleven zich kenmerkt door de verwijzing naar iemands waarnemingen over zichzelf en de werkelijkheid om hem heen en handelen door iemands verwijzing naar zijn opvattingen en motieven op basis waarvan hij zich tot zichzelf en zijn
omgeving verhoudt.314
Met het onderscheid tussen toeschrijvingen van beleven en handelen is een schema
gegeven waarmee de richtinggevende betekenissen van de communicatieve bijdragen aan een gesprek beschreven kunnen worden.315 Luhmann onderscheidt dit
schema van het schema van cognitieve en normatieve verwachtingen dat op de leerbereidheid in geval van teleurstellingen betrekking heeft. Bij beleven en handelen
gaat het om symmetrische begrippen waarmee een betekenisselectie wordt toegeschreven aan degene die deze selectie maakt.316 Het begrijpen van uitspraken als
receptieve en descriptieve uitingen van beleven geeft aan die uitspraken een andere
communicatieve betekenis dan wanneer dezelfde uitspraken begrepen worden als
uitingen die vooral iets over de persoon in kwestie zelf zeggen. Tegenover het beleven
dat uitgaat van de spontane verwachting dat iedereen in dezelfde situatie hetzelfde
beleeft, staat het handelen dat uitgaat van de alertheid van ieders vrije wil en van de
motieven om iets te doen of juist niet of anders te doen.317 Hiermee is gegeven dat
mededelingen over beleven minder conflictgevoelig zijn en zich makkelijker laten relativeren, terugnemen, aanvullen of verbeteren. Daarentegen bindt handelen meer
dan beleven iemand aan zijn uitspraken en gaat handelen gepaard met een groter
engagement van die persoon met het onderwerp in kwestie.318
Het onderscheid tussen beleven en handelen speelt ook in professionele interactiesystemen een belangrijke rol, omdat het in dit geval een groot verschil maakt of een
professional een uitspraak van zijn cliënt als beleven of als handelen labelt. In het
eerste geval vat hij de uitspraak op als informatie die de cliënt hem meedeelt, in het
tweede geval als een standpunt dat de cliënt over een bepaalde kwestie inneemt. De
complexiteit van het professionele handelen bestaat erin dat de professional met het
oog op zijn interventies steeds na moet gaan wat de aard is van de mededeling die de
cliënt doet. Afhankelijk van de doelen die hij in het gesprek nastreeft, kan hij proberen het gesprek meer de ene of meer de andere kant op te sturen.319 Wanneer het
314	Luhmann (1995a, 84): “One can even say that experience actualizes the self-reference of meaning,
that action actualizes the self-reference of social systems, and that both are held apart and recombined in performances of attribution.”
315	Luhmann (2005b, 80): “In Abwendung von aller Tradition gilt uns die Unterscheidung von Erleben
und Handeln als bloßer Schematismus, der angewandt oder nicht angewandt wird – und nicht als
Eigenschaft des Verhaltens.”
316	Luhmann (2005b, 80).
317	Luhmann (2005b, 85v.).
318	Luhmann (2005b, 86): “Zurechnung als Handeln ist demnach ein Startmechanismus für Prozesse
sozialer Differenzierung: Man konzediert anderen einen eigenen Willen, eigene Motive und setzt
darauf spezifische Formen der Steuerung und der Sanktionierung an.”
319	Luhmann (2005b, 84): “Daß man Erleben erleben und Handeln behandeln kann, und zwar sowohl an
sich selbst als auch an anderen, ist eine besondere prozeßspezifische Form von Reflexivität. Darüber
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naar het inzicht van de professional belangrijk is het gesprek op het beleven van de
cliënt te focussen, dan kan hij zich toeleggen op het verhelderen en verkennen van de
belevingswereld van de cliënt. Wanneer het gesprek door de uitspraken van de cliënt
het karakter van het plaatsen van persoonlijke statements heeft, dan kan hij, zo hij
dat nodig acht, zijn aandacht vooral richten op de aard en de inhoud van de opvattingen die de cliënt in het gesprek ter sprake brengt. Het onderscheid tussen beleven
en handelen fungeert hierbij als een schema dat de professional gebruikt om vast te
stellen wat de cliënt in dit contact van hem verwacht en om op basis van zijn professionele criteria te bepalen welke doelen hij hier en nu in dit contact wil nastreven.320
Het onderscheid tussen beleven en handelen stelt de professional in staat om onderscheid te maken tussen doelen die op het beleven ingaan en doelen die op het handelen ingaan, ofwel tussen het bevorderen van de communicatie over het beleven van de
cliënt en het bevorderen van de communicatie over het handelen van de cliënt.
In de volgende paragraaf pas ik deze benadering van interactiesystemen toe op de
geestelijke verzorging. Daarbij ga ik nader in op de belangrijkste professionele kenmerken van de geestelijke verzorging, te weten de doelen en het domein van de geestelijke verzorging.
5.2	Doelen
Vanuit de genoemde benadering van professionele interactiesystemen volgt nu vanuit een aantal praktisch-theologische inzichten een beschrijving van de geestelijke
verzorging als professionele praktijk. In deze paragraaf bespreek ik de wijze waarop
de doelen hier zijn onderzocht en beschrijf vervolgens de uitkomsten daarvan (5.2.1
en 5.2.2).
5.2.1

De doelen van de geestelijke verzorging

Door welke doelen laten geestelijk verzorgers zich in hun professionele contacten met
gedetineerden leiden, dat is de vraag waar het in deze paragraaf om gaat. Vanuit de
benadering van interactiesystemen gezien gaat het hier om de expertise van de geestelijk verzorger om ieder contact op basis van zijn professionele kennis en kunde te
beoordelen en daaraan doelen te verbinden. De geestelijk verzorger neemt waar wat
een gedetineerde zegt en doet, hoe deze aan de hand van persoonlijke afwegingen
hinaus kann das Zurechnungsproblem selbst reflektiert und als Steuerungselement ins Spiel gebracht werden. Man kann Zurechnungsfehler des anderen ausnutzen. Und man kann sich über falsche Zurechnungen verständigen und sie als brauchbare Fiktion benutzen.”
320	Luhmann (1997, 335): “Die Festlegung der Zurechnung auf Erleben bzw. Handeln und die Markierung
der Beteiligung als Ego bzw. Alter (mit bezug auf Personen, die immer beides sind) findet nur statt,
wenn sie gebraucht wird.” Luhmann (2005b, 80): “Die Anwendung dieses Schematismus erfolgt nur,
wenn und soweit im Flusse des Verhaltens Zurechnungsprobleme auftreten, die gelöst werden müssen, um Folgeselektionen anknüpfen und unterscheiden zu können. Es wird also immer nur einzelne
(und im ganzen nur wenige) Verhaltensweisen herausgegriffen und mit abgrenzbaren Konturen und
Anfang und Ende, sei es als Erleben, sei es als Handeln, identifiziert.”
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zoals zijn vertrouwdheid met geestelijke verzorging of de urgentie van het belang
dat speelt, zijn mededelingen bepaalt. De communicatieve inbreng van de geestelijk verzorger bestaat uit interventies die zijn professionele intenties weerspiegelen
en die richting moeten geven aan het gesprek. Hij plaatst met andere woorden wat
de gedetineerde communiceert in het perspectief van de doelen van de geestelijke
verzorging. Het temporele karakter van deze gesprekken stelt hem in staat ieder contact steeds vanuit deze doelen te beoordelen. Deze reflectie vindt primair tijdens het
gesprek plaats, namelijk in zijn op zijn vakkennis gebaseerde overwegingen over het
feitelijk verloop van het gesprek. Daarnaast vindt reflectie tevens na afloop van elk
gesprek plaats, wanneer de geestelijk verzorger voor zichzelf en met het oog op een
eventueel volgend gesprek zijn beoordeling van en interventies in dit contact evalueert. En verder heeft reflectie in algemene zin binnen het beroep plaats op basis van
de theoretische kennis van de mogelijke doelen die aan het contact met gedetineerden gesteld kunnen worden.321
Voor de beschrijving van de doelen van de geestelijke verzorging maak ik gebruik van
het zojuist beschreven onderscheid tussen beleven en handelen. Dat wil zeggen dat ik
onderscheid maak tussen doelen van de geestelijke verzorging die gekenmerkt worden door hun gerichtheid op het bevorderen van de communicatie over het beleven
van de gedetineerden en doelen die zich onderscheiden door hun oriëntatie op het
bevorderen van de communicatie over het handelen van de gedetineerden. Op beide
doelen ga ik nader in.
Van gerichtheid op het bevorderen van de communicatie over het beleven van de gedetineerde is sprake wanneer een geestelijk verzorger in gesprek met een gedetineerde
diens ervaren van de werkelijkheid centraal stelt. De uitspraken van de gedetineerde
begrijpt hij als receptieve beschrijvingen die hem informeren over diens beleving van
situaties of gebeurtenissen uit heden of verleden en die hem op dat moment bezighouden. Ze tonen hem hoe hij die gebeurtenissen ziet, voelt en ervaart. Met het oog
op het bevorderen van de communicatie over beleven gaat de geestelijk verzorger bij
het luisteren naar de gedetineerde op zijn beleven in en probeert diens denkbeelden
van bijvoorbeeld zichzelf, zijn relaties, zijn omgeving, de maatschappij en het leven
te begrijpen. Dit geldt ook voor zijn religieuze beleven van de werkelijkheid voor zover dat ter sprake komt. Van de gerichtheid op het bevorderen van de communicatie
over het handelen van de gedetineerde is sprake wanneer een geestelijk verzorger de
communicatie op diens opvattingen over en houdingen tegenover de werkelijkheid
focust. In dit geval vat hij de uitspraken van de gedetineerde op als diens uitgesproken mening over bepaalde situaties of gebeurtenissen of over hemzelf. Hier informeren deze uitspraken de geestelijk verzorger niet primair over de werkelijkheid zoals
de gedetineerde die waarneemt of ervaart, maar over de persoon zelf, dat wil zeggen
over de motieven en drijfveren die achter diens uitspraken en diens doen en laten
schuilgaan. In het gesprek gaat de geestelijk verzorger op deze opvattingen in door
ze te beschouwen als cognitieve of normatieve standpunten die hem min of meer
321	Deze doelgerichte benadering van het professionele contact van de geestelijk verzorger is door Van
der Ven (1998a) bestempeld als reflectie in de praktijk, reflectie op de praktijk en metareflectie.
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 itnodigen om daarop te reageren met begrip voor die standpunten of met een geu
sprek over de juistheid ervan. Dit geldt evenzo voor het religieuze handelen voor zover
dat ter sprake komt.
Deze doelen kunnen vervolgens op grond van een praktisch-theologische systematiek nader worden onderscheiden. Ten aanzien van het bevorderen van de communicatie over het beleven kan onderscheid gemaakt worden tussen het bevorderen
van het verhelderen van iemands beleven en het wederzijds uitwisselen van ieders
beleven. Deze doelen beantwoorden aan twee doelen die in de praktische theologie
wel aangeduid worden als respectievelijk het counseling model en het dialogale model. Ten aanzien van het bevorderen van de communicatie over het handelen maak
ik onderscheid tussen het begrip tonen voor iemands handelen en het plaatsen van
iemands handelen in het perspectief van de christelijke boodschap zoals de kerken
die verkondigen. Deze twee doelen beantwoorden eveneens aan twee doelen die in
de praktische theologie worden onderscheiden, te weten het presentiemodel en het
kerugmatisch model.
In dit onderzoek beschouw ik deze vier doelen als vier modellen van het professionele
handelen van geestelijk verzorgers, te weten het counseling model, het dialogale model, het presentiemodel en het kerugmatisch model. Ik beschouw ze als vier alternatieve doelperspectieven van waaruit geestelijk verzorgers naar pastoranten kunnen
kijken en luisteren. Daarmee benader ik deze doelen als mogelijke doelen binnen de
professionele praktijk van de geestelijke verzorging en niet als verschillende alles
omvattende benaderingen van de geestelijke verzorging, als zou de geestelijke verzorging geheel als presentiebenadering of als verkondiging te beschrijven zijn.322 Ze
reiken vier verschillende oriëntaties aan voor het bepalen van de doelen die zij in het
contact kunnen nastreven. In de praktijk betekent dit dat geestelijk verzorgers steeds
voor zichzelf bepalen of ze wat een pastorant vertelt of doet, opvatten als uitingen van
diens beleven of als mededelingen over diens handelen. In het eerste geval staan zij
voor de keuze of wat men waarneemt om een counselende houding vraagt, dan wel
het wenselijk maakt om in een dialogaal gesprek nader op het beleven in te gaan.
In het tweede geval is het de vraag of het geboden is om zich met een begripvolle
houding voor het verhaal van de pastorant open te stellen of dat de uitlatingen erom
vragen er vanuit een leerstellig perspectief op te reageren.
Aan de hand van drie kenmerken, te weten doel, rol en hermeneutisch perspectief, zet
ik hieronder uiteen waar deze modellen voor staan. De keuze voor deze kenmerken
berust op de volgende overwegingen. Om te beginnen gaat het hier om communicatie
die van de kant van de geestelijk verzorger als professional in alle gevallen doelgericht
is. Het bevorderen van de communicatie over beleven en handelen is erop gericht
322 Vgl. Jonker (2010, 48-51). Vanuit deze benadering van de genoemde modellen als alternatieve
doelperspectieven zijn contingentieverwerking (Van der Ven, 1991), geestelijke begeleiding (Van
Knippenberg, 1998) en herstelgericht pastoraat (Jonckheere, 2009) als algemeen praktisch theologische doelbeschrijvingen te beschouwen, die zowel voor het gehele aanbod van de geestelijke verzorging bij justitie kunnen gelden als in elk van de hier onderscheiden modellen geactualiseerd kunnen
worden.
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om de pastorant te helpen of om in een (gezamenlijke) rituele praktijk voor te gaan.
Daartoe treedt de geestelijk verzorger in het contact met de pastorant op als een zorgverlener die in alles wat hij zegt en doet steeds het welzijn en de religieuze behoefte
van de ander voor ogen heeft. Vanuit deze basisintentie kent ieder model een specifiek doel waar de geboden geestelijke zorg zich op richt. De reden om op de rol van de
geestelijk verzorger in te gaan ligt in het gegeven dat de doelgerichtheid van de communicatie hier middels een typerende rolrelatie vorm krijgt, waardoor precies in de
vervulling van de rol het doel gerealiseerd wordt. Daarmee concentreert de vervulling
van professionele rollen zich hier volledig op de directe communicatie tussen geestelijk verzorger en pastorant.323 Het derde kenmerk dat met het oog op de beschrijving
van de modellen van belang is, betreft de hermeneutische betekenis van de communicatie die in elk model plaatsheeft. In elk model wordt op een andere wijze gestalte
gegeven aan het interpretatieve zoeken naar en vinden van de betekenissen die in het
gesprek met de pastorant worden gecommuniceerd. Het bevorderen van de communicatie krijgt hier een hermeneutisch karakter door het gesprek in het perspectief te
plaatsen van de dialectiek tussen iemands actuele betekenisverlening aan zijn beleven of handelen en mogelijke alternatieve betekenissen. Daarbij wordt de hermeneutiek van de pastorant uiteindelijk niet enkel op de aanname van de – gezien vanuit het
perspectief van de geestelijk verzorger – juiste betekenissen gericht, maar op het in
het eigen handelen gestalte geven aan die betekenissen ofwel op de orthopraxis van
de pastorant.
Deze vier modellen – counseling, dialoog, presentie en verkondiging – zal ik nu beschrijven. Daarbij beperk ik me tot de Nederlandse literatuur hierover. Voor de beschrijving neem ik het individuele gesprek als voorbeeld.324 De reden hiervoor is dat
in de toepassing van de modellen in het individuele gesprek de karakteristieken van
het professionele handelen van deze modellen het duidelijkst naar voren komen.
Bovendien beslaat het houden van individuele gesprekken het grootste deel van de
werktijd van geestelijk verzorgers.325

323 Kenmerkend voor rolverwachtingen is dat ze zowel specifiek als abstract zijn. Aan de ene kant zijn
ze specifiek omdat rollen enkel betrekking hebben op een deel van iemands doen en laten, aan de
andere kant zijn ze algemeen omdat iedere rol door verschillende mensen vervuld kan worden. Vgl.
Luhmann (1995a, 316) en Luhmann (2000b, 91).
324 Vanuit Luhmanns benadering van beroepen gezien gaat de problematiek van professionele beroepen
primair over de verantwoording van de professionele interactiesystemen. Daarmee vallen doelen en
taken die niet direct het professionele contact met de cliënt betreffen hierbuiten. Dit betreft voor de
geestelijke verzorging onder meer de ethische advisering van het management inzake de humane
kwaliteit van de gedetineerdenbejegening, het opbouwen van een vrijwilligersnetwerk en het onderhouden van contacten met locale geloofsgemeenschappen.
325	De Dienst Geestelijke Verzorging onderscheidt zeven diensten, te weten 1. intake (individueel en
groepsgericht), 2. ambulante gesprekken (korte contactmomenten), 3. individuele gesprekken,
4. groepsgesprekken, 5. kerkdiensten, gebedsdiensten en bezinningsbijeenkomsten, 6. bijzondere
bijeenkomsten n.a.v. een incident (bijvoorbeeld een suïcide, een breder religieus of maatschappelijk thema of bijzondere religieuze vieringen), 7. bijstaan in crisissituaties. Zie: Dienst Justitiële
Inrichtingen (2006).
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het counseling model: het verhelderen van het beleven
Als doel van geestelijke verzorging is het counseling model gericht op het bevorderen
van de communicatie over het beleven van pastoranten. Voor de beschrijving van dit
doel ga ik te rade bij Heitink. Hij benadert counseling als een methode van wat hij
therapeutisch pastoraat noemt.326 De geestelijke zorg die in deze benadering wordt
geboden berust bij de geestelijk verzorger op zijn kennis en kunde ten aanzien van
de werking en de beïnvloeding van de menselijke psyche. Het doel van dit pastoraat
is het helpen van de pastorant bij het verwerken van psychisch belastende gebeurtenissen teneinde een bijdrage te leveren aan een gezond en evenwichtig mens-zijn van
de pastorant. Geestelijke verzorging opgevat als counseling is erop gericht om dergelijke problemen die het evenwicht in het cognitieve en affectieve zelfbeeld van de
mens ernstig kunnen verstoren, te verlichten en voor zover mogelijk op te lossen. Het
betekenis geven aan moeilijke situaties of pijnlijke gebeurtenissen kan van iemand
een vragend mens maken. Die vragen kunnen expliciet, maar vaak ook impliciet aanwezig zijn in de ervaringen waarover de pastorant vertelt. Dat kan het geval zijn wanneer iemand uiting geeft aan zijn negatieve gevoelens van teleurstelling of frustratie,
waarachter bepaalde existentiële vragen schuil kunnen gaan. Op deze inhoud van
het gesprek reageert de geestelijk verzorger met gerichte counselende interventies.
Door de pastorant inzicht te geven in de wijze waarop die zijn beleven onder woorden
brengt, streeft de geestelijk verzorger ernaar hem verder te helpen in het omgaan met
de onverwerkte gevoelens en de onbeantwoorde vragen die onder zijn beleven liggen.
De verhelderende communicatie over het eigen beleven zal de pastorant zelfbewuster
en vrijer in het leven doen staan.
De rol van de geestelijk verzorger bij counseling is hulpverlener. De geestelijk verzorger neemt waar dat de wijze waarop de pastorant over zichzelf, zijn leefomstandigheden en zijn leven vertelt een sterke gevoelslading heeft. De rol van counselor bestaat
erin op mogelijk onderliggende thema’s in te gaan en de gevoelens van de pastorant
te spiegelen en diens beleven van zijn situatie in het verleden en nu te verhelderen.
Deze rol is instrumenteel omdat de geestelijk verzorger omwille van de hulpverlening
aan de pastorant hier zelf als gesprekspartner en als persoon zoveel mogelijk onzichtbaar blijft.
De hermeneutische betekenis van het counseling model bestaat in het belang om de
verstaanshorizon van de pastorant te verduidelijken. Achter en onder de actuele betekenissen die iemand aan bepaalde situaties en gebeurtenissen toekent, schuilen de
betekenissen die hij er eerder aan toegekend heeft. Voor zover dat beladen gedachten
en gevoelens zijn, gaat het er bij het counselen om het eigen beleven van de pastorant voor hemzelf voldoende transparant te krijgen, waardoor hij inzicht krijgt in de
achtergrond van de betekenissen die hij toekent. Vanuit hermeneutisch perspectief
is counseling erop gericht om de pastorant te helpen met een positiever zelfbeeld in
het leven te staan. De hermeneutische oriëntatie is hier met andere woorden volledig
gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de pastorant met een bijzondere aandacht voor zijn levensbeschouwelijke vragen. Daarbij is de geestelijk verzorger in het
326	Heitink (1998, 55v.).
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bijzonder gericht op het verhelderen van diens religieuze beleving van de werkelijkheid. De hulp die de geestelijk verzorger de pastorant hier biedt betreft zijn streven
religieuze denkpatronen die de zelfontplooiing van de pastorant hinderen te doorbreken. De geestelijk verzorger is daarbij nadrukkelijk niet uit op het uitdragen van
een boodschap en confronteert de pastorant ook niet met een moreel, religieus of
kerkelijk standpunt. Dat is ook niet het geval wanneer een geestelijk verzorger het
nodig acht om in zijn interventies meer confronterend te counselen of religieus of
moreel te counselen.327 Ook dan dient het counselen louter ter verheldering van het
eigen beleven van de pastorant en om hem te helpen inzicht te krijgen in de wijze
waarop hij over bepaalde ervaringen of gebeurtenissen denkt.
In de context van de geestelijke verzorging bij justitie staat counseling voor het helpen
van gedetineerden bij het verwerken van gebeurtenissen en situaties die hun levensverhaal met negatieve gevoelens en gedachten kleuren. Dat kunnen recente gebeurtenissen zijn die met de actuele detentiesituatie te maken hebben, maar ook situaties
en gebeurtenissen uit het verleden. Voor een gedetineerde kan de detentie aanleiding
vormen om met de geestelijk verzorger in gesprek te gaan over diens al dan niet religieuze beleving van bepaalde thema’s uit zijn levensverhaal. Het gaat daarbij steeds
om de affectieve lading waarmee iemand over zichzelf, zijn situatie of zijn verleden
spreekt. Door bij te dragen aan het verhelderen van de eigen gevoelens van de gedetineerde probeert de geestelijk verzorger hem te helpen om eventuele breuken in zijn
zelfverstaan te herstellen en om daarmee de heelheid van deze mens te bevorderen.
Deze benadering staat in het teken van de aanvaarding door de gedetineerde van zijn
leven, waardoor hij mogelijkerwijs tot zelfaanvaarding kan komen en tot een fundamenteel gevoel van functionele heelheid. Voor de geestelijk verzorger is het wekken
van vertrouwdheid hierbij een middel en geen doel. Door vertrouwen te winnen wordt
het voor de gedetineerde gemakkelijker om bepaalde onderwerpen bespreekbaar
te maken en om daarbij te onderzoeken of en in hoeverre religieuze communicatie
hierbij een rol speelt, in het verleden een rol heeft gespeeld of in de toekomst een
rol zou kunnen gaan spelen. De betekenis van religieuze beleving kan zowel positief
als negatief zijn, wat het belang aangeeft om er over te praten. Het counselen van de
(religieuze) beleving van een gedetineerde kan in de detentiesituatie op de emotionele lading stuiten van moeilijke onderwerpen zoals het delict waarvoor men vastzit, vroegere traumatische ervaringen of het verlies van dierbaren. In dit model van
geestelijke zorg beoogt de geestelijk verzorger via de diepte van het eigen zelf van de
gedetineerde mogelijk ook bij te dragen aan de ontwikkeling van diens persoonlijke
geloofsidentiteit. Als doel van geestelijke verzorging bij justitie is het bevorderen van
de communicatie over het beleven middels counselen samen te vatten als het verhelderen van de gedachten en gevoelens waarmee gedetineerden over zichzelf en hun
omgeving denken en spreken, waarbij de geestelijk verzorger bijzondere aandacht
heeft voor de rol die religieuze beleving hierbij kan spelen.

327 Zie voor een beschrijving van morele counseling: De Groot & Evers (2007).
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het dialogale model: het verbreden en verdiepen van het beleven
Het tweede model van geestelijke verzorging dat op het bevorderen van de communicatie over het beleven van de pastorant is gericht, is het dialogale model. Hierbij
refereer ik aan een model dat door Van Knippenberg communicatief pastoraat wordt
genoemd en door Heitink hermeneutisch pastoraat. Evenals Ganzevoort prefereer ik
voor de benaming van dit model van geestelijke verzorging het begrip dialoog.328 De
reden is dat dialoog een duidelijke verwijzing is naar de perspectiefwisseling die in
dit model wordt nagestreefd. Die perspectiefwisseling is de specifieke weg waarlangs
het bevorderen van de communicatie over het eigen beleven hier gerealiseerd wordt.
Dit houdt in dat dialoog als doel van geestelijke zorg het karakter heeft van een gesprek waaraan pastorant en geestelijk verzorger als gelijkwaardige gesprekspartners
deelnemen en beiden vanuit de eigen levensbeschouwelijke achtergrond op basis van
een gedeelde houding van evenmenselijkheid met elkaar in gesprek zijn. Dit veronderstelt dat de pastorant zijn beleven vrijelijk beschikbaar heeft en niet de verheldering behoeft die in het counseling model nagestreefd wordt.
In deze benadering van het bevorderen van de communicatie over het beleven van
de pastorant reiken diens thema’s de inhoud aan voor een gezamenlijke levensbeschouwelijke reflectie en staan pastorant en geestelijk verzorger beiden open voor de
ervaringen en denkbeelden van de ander. De thema’s die de pastorant in het gesprek
inbrengt vormen met ander woorden de aanknopingspunten om met elkaar van gedachten te wisselen. De aanleiding is geen impliciete of expliciete hulpvraag en daarom is hier ook geen sprake van hulpverlening. De dialoog is erop gericht bij te dragen
aan het verbreden en verdiepen van de inzichten van de pastorant met betrekking
tot deze thema’s. In de dialoog over het beleven worden zo mogelijk steekhoudende
argumenten gevonden of hervonden op grond waarvan men bepaalde denkbeelden
heeft en eventueel bijstelt. Daarbij krijgt deze reflectie in de dialoog het karakter van
religieuze communicatie voor zover er vanuit religieuze inzichten met elkaar gesproken wordt.
De rol van de geestelijk verzorger in dit model is om als evenmens gesprekspartner
van de pastorant te zijn en bestaat erin middels de dialoog het beleven van de pastorant te bespreken en zo mogelijk te verbreden en verdiepen. De geestelijk verzorger
stelt zich op als een gelijkwaardige gesprekspartner en verkent de mogelijkheden
voor en de reikwijdte van een gesprek over een onderwerp dat de interesse van de pastorant heeft. De wederzijdsheid van de dialoog houdt in dat de geestelijk verzorger als
persoon ook zelf met zijn beleven en interesse aan het gesprek deelneemt.
Het hermeneutische karakter van dit dialogale model komt tot uiting in de oriëntatie van de deelnemers aan het gesprek op zowel de eigen levensbeschouwelijke
opvattingen als op de tradities waarnaar zij verwijzen. Heitink spreekt hier van bi328 Bij Van Knippenberg (1987, 78v.) staat communicatief pastoraat voor een tussenvorm tussen kerugmatisch en participerend pastoraat. Bij Heitink (1998, 69v.) vormt hermeneutisch pastoraat de synthese van kerugmatisch en therapeutisch pastoraat en is het een oriëntatie op zowel verkondiging als
hulpverlening. Ganzevoort (2000, 6v.) spreekt van dialogisch pastoraat.
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polariteit. In het op de dialoog gerichte gesprek wordt de relatie onderzocht tussen
de verhalen die men over de eigen levensgeschiedenis vertelt en de verhalen die men
daarbij aanhaalt uit de wereldgeschiedenis of uit de religieuze tradities.329 De perspectiefwisseling die hierbij plaatsheeft, resulteert in een gezamenlijke verkenning
van de bronnen van waaruit de deelnemers hun beleven van de werkelijkheid betekenis geven. De hermeneutische weg die hierbij bewandeld wordt is die van het inzicht
dat alle beleven van de werkelijkheid interpretatie is en als zodanig geen waarheidsclaim inhoudt.330 De actuele betekenis die men aan verhalen en gebeurtenissen geeft
die vanuit het verleden worden aangereikt, is telkens een eigentijdse betekenisgeving
die voor relativering openstaat. Dat geldt ook voor betekenissen die men aan verhalen en gebeurtenissen uit iemands persoonlijke biografie geeft. De dialoog is er met
ander woorden op gericht de verschillende perspectieven die de deelnemers in het
gesprek vertegenwoordigen en innemen ten volle te laten bijdragen aan het zoeken
naar en vinden van weloverwogen betekenissen.
Dialoog als doel voor de geestelijke verzorging bij justitie houdt het streven van de
geestelijk verzorger in om zich in het gesprek met de gedetineerde gezamenlijk en
op basis van gelijkwaardigheid in te zetten voor de verbreding en verdieping van de
levensbeschouwelijke reflectie op de thema’s die daarbij aan de orde komen. De feitelijke omstandigheden waarin het gesprek plaatsheeft, namelijk een gesprek in een
justitiële inrichting tussen een gedetineerde en een geestelijk verzorger, is hierbij
in hoge mate bepalend voor de inhoud en het verloop van het gesprek. Voor de gedetineerde is de justitiële inrichting de organisatie die hem zijn vrijheid ontneemt,
wat voor hem betekent dat hij niet alleen door de medewerkers van deze organisatie,
maar ook door hemzelf primair als gedetineerde wordt gezien. Verder is hij voor een
beschouwend gesprek over zijn opvattingen over zijn leven en over de culturele context daarvan (doorgaans) niet opgeleid. Voor de geestelijk verzorger daarentegen is
de justitiële inrichting zijn werkomgeving, waarom hij per definitie beroepshalve aan
het gesprek deelneemt. Bovendien is hij hoog opgeleid voor het voeren van gesprekken over het levensverhaal van de mens in het perspectief van de grote verhalen uit
de levensbeschouwelijke tradities. Hier staat tegenover dat de gedetineerde vanuit
diens eigen levenservaring veel meer dan de geestelijk verzorger thuis is in een aantal specifieke thema’s die in de detentiesituatie kunnen spelen. In dit model is de
geestelijke zorg zo mogelijk gericht op de herijking van de eigen levensbeschouwelijke identiteit van de gedetineerde en wel in het licht van enerzijds diens persoonlijke
levensbeschouwelijke opvattingen en van anderzijds de christelijke traditie, zoals die
329	Heitink (1998, 71) stelt dat de bipolariteit van de beide oriëntaties er om vraagt dat in het gesprek
steeds ook de andere pool benadrukt wordt. Daarbij plaatst hij het dialogale gesprek in het perspectief van de wijze waarop God in het gesprek met de mens bezig is, namelijk in de menselijke ervaringswereld, in de weg van een leerproces en bij voorkeur middelijk, dat wil zeggen via mensen. In
die tussenmenselijke ontmoetingen kan iets ervaren worden van de ontmoeting met God. De weder
kerigheid van het gesprek en de gelijkwaardigheid van de deelnemers maken dat deze communicatie
om de communicatie voor beiden aan de verdieping kan bijdragen van hun zelfverstaan en hun geloofsverstaan.
330	Heitink (2008, 407): “Hermeneutiek neemt afscheid van een voor iedereen en altijd geldende waarheid om te benadrukken dat waarheid situatief en relationeel is en waarheidsvinding zich voltrekt in
een voortdurende dialoog met anderen.”
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door hemzelf en/of de geestelijk verzorger in het gesprek wordt ingebracht. Het accent ligt op het bevorderen en voor zover nodig het de-stagneren en herstellen van
de interne communicatie tussen iemands persoonlijke (geloofs)ontwikkeling en de
christelijke geloofstraditie. Anders gezegd, de dialogale benadering van het verbreden en verdiepen van het beleven houdt kort gezegd het gezamenlijk reflecteren op
thema’s in waarover een gedetineerde het met de geestelijk verzorger wil hebben
en waarvan beiden willen leren wat de bijdrage daarvan kan zijn voor ieders eigen
levensbeschouwelijke en religieuze denkbeelden.
het presentiemodel: begrip tonen voor het handelen
Voor de beschrijving van het bevorderen van de communicatie over het handelen
middels presentie als doel van de geestelijke verzorging maak ik gebruik van de presentiebenadering van Baart.331 In deze benadering vormt aandacht voor de specifieke
leefomstandigheden waarin de pastorant zich bevindt het uitgangspunt van de geestelijke verzorging. Het doel is pastoranten in hun persoonlijke omstandigheden van
nabij te leren kennen en op basis daarvan zo mogelijk met hen op te trekken. Ook in
deze vorm van geestelijke zorg is er geen hulpvraag die als basis dient voor het contact. Het initiatief ligt bij de geestelijk verzorger die in de pastorant geïnteresseerd
is, in diens doen en laten, en in diens staan in het leven. Baart gebruikt voor deze
methode het begrip exposure, het zich bloot stellen aan de uiteenlopende aspecten
van iemands concrete leefsituatie. Met zijn aanwezigheid bij de pastorant getuigt de
geestelijk verzorger van een onvoorwaardelijke belangstelling voor de leefwereld van
de pastorant en van het streven in het met-hen-te-zijn er ook voor-hen-te-zijn.332 Door
blijk te geven van zijn grote interesse in het leven zoals de pastorant dat leeft, moedigt hij de pastorant aan meer van zichzelf te laten zien. Deze vorm van aanwezigheid
draagt daarmee bij aan het bevorderen van de communicatie over het handelen van
de pastorant, dat wil zeggen over alle aspecten van diens doen en laten. Deze benadering berust op een houding van belangeloze toewijding aan het aandacht hebben
voor wat de pastorant als goed en wenselijk ervaart. In de relatie die zo ontstaat, kan
ook ruimte zijn voor religieuze communicatie, namelijk voor zover dat in het leven
van de pastorant een rol speelt.333
De presentiebenadering wordt wel gezien als een reactie op de professionalisering
van de hulp- en zorgverlening voor zover die zich kenmerkt door een systematisch,
theoriegestuurd werken aan het oplossen van problemen van zorg- en hulpbehoevenden en daardoor door een afstandelijke interventiebenadering (interventionisme).334
De kritiek is dat de aandacht van de professional gemakkelijk veel te veel uitgaat van
de standaards van zijn beroep, waardoor het contact bepaald wordt door hoe er door
de hulpverlener beroepshalve over de cliënt en zijn situatie gedacht wordt. Daarvan
zijn in de regel vooral de meer kwetsbare personen in de maatschappij het slacht
331 Baart (2001).
332 Baart (2001, 783).
333 “En pas in die hechte verbondenheid toont zich wat er gedaan kan of gelaten moet worden, daar en
zo vindt men de coördinaten van het samenhandelen.” Verkregen 26-09-2011 van http://www.eropaf.
org/publicaties/Introductie_in_de_presentietheorie__prof._dr._Andries_Baart.pdf p. 5.
334 Van Heijst (2006).
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offer, omdat zij in hun probleem- of achterstandssituatie door de professional vaak
ten onrechte te snel en al te gemakkelijk begrepen worden. Vanwege deze kritiek is de
presentiebenadering niet gericht op diagnose en behandeling, maar op hermeneutiek, interpretatie en betekenisgeving.335 In de presentiebenadering richt men de aandacht voor alles op het eigen inzicht van de pastoranten zelf, op hun opvattingen over
hun eigen leefsituatie en op de oplossingen die zij zelf voor de eventuele problemen
aandragen.336
De rol van de geestelijk verzorger kan in dit model getypeerd worden als ondersteuner. Deze rol staat in het teken van het bevorderen van de communicatie over het handelen, dat wil zeggen over het eigen doen en laten en over de motieven daarachter.
In deze rol stelt de geestelijk verzorger zich nadrukkelijk open voor de pastorant en
voor zijn verhaal. Hij tracht met zijn belangstellende houding ruimte te creëren voor
de pastorant en hoopt dat deze met hem vertrouwd raakt en zich door hem als mens
gerespecteerd en gewaardeerd weet. De geestelijk verzorger onthoudt zich hier van
ieder initiatief van zijn kant om verder te gaan dan het tonen van interesse en begrip.
In deze rol beantwoordt de geestelijk verzorger aan de behoefte van de pastorant aan
een positief contact met de ander, dat wil zeggen aan zijn behoefte om als een goed
mens herkend te worden en om van zijn kant voor de ander ook een goed mens te
kunnen zijn. Met de relatie die de geestelijk verzorger in deze rol met de pastorant
aangaat, bevestigt hij de eigenwaarde van de pastorant en draagt daarmee bij aan de
vertrouwelijkheid waarmee de pastorant zich in deze relatie opstelt.337
De hermeneutische betekenis van de presentiebenadering ligt hierin dat de geestelijk
verzorger met zijn aanwezigheid bij de pastorant zich volledig richt op het zich openstellen voor diens actuele leefwijze. Om het doen en laten, de opvattingen en de motieven van de pastorant echt te kunnen begrijpen, focust de geestelijk verzorger zijn
aandacht op het vertrouwd raken met diens dagelijkse reilen en zeilen. In dit model
draagt het hebben van begrip voor het handelen van de pastorant bij tot het zich door
de geestelijk verzorger begrepen en bevestigd voelen. Het hermeneutische b
 elang
bestaat in de zorgvuldigheid waarmee de geestelijk verzorger naar de pastorant kijkt
335 Volgens Mackor (2007, 93) gaat de gerichtheid op de presentiebenadering bij veel geestelijk verzorgers
vergezeld van een uitstraling van ‘antiprofessie’, die voortkomt uit een keuze van empathie boven
inhoudelijke expertise als de belangrijkste kwaliteit en deskundigheid van hun beroep.
336	De kritiek die Baart op het interventionisme levert, betekent niet per se dat presentie en meer afstandelijke hulp elkaar uitsluiten. Als voorwaarde voor het gebruik van de presentiebenadering noemt
Dröes dat de verhouding tussen de presentiebenadering en de interventionistische benadering in balans is. Hij stelt dat goede presentie geen laissez faire is en goede interventie geen blinde technologietoepassing of blind machtsgebruik. Dröes (2003, 6): “Personen die volgens de presentiebenadering
worden begeleid hebben geregeld tegelijkertijd behoefte aan goede, deskundige interventies door de
huisarts, de kinderbescherming of de welzijnswerker. In sommige gevallen doen presentiewerkers
zelf ook interventies. Presentie en interventie bestaan naast elkaar. Ze zijn gericht op verschillende
dingen in het leven.” Welbeschouwd kan ook aanwezigheid als interventie beschouwd worden, namelijk het door de professional geïnitieerde afstemmen van zijn handelen op de behoefte aan aandacht
en begrip bij de mensen die hij tegenkomt of opzoekt.
337	De betekenis van de bevestigingstheorie van Terruwe voor de geestelijke verzorging is beschreven
door Van Hal (1997). Over de betekenis van de persoonlijke relatie in de bevestigingstheorie, zie: Van
de Berkt (2000).
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en diens verhaal aanhoort.338 Het is de voorwaarde voor een goed begrip van, en daarmee het recht doen aan, de pastorant.
De betekenis van het presentiemodel voor geestelijke verzorging bij justitie bestaat
erin dat geestelijk verzorgers zonder verdere bijbedoelingen belangstelling tonen
voor de gedetineerden met hun verhalen en ervaringen. Anders dan bij de belevingsgerichte doelen van counselen en dialoog ligt de nadruk hier niet op het beleven maar
op het handelen van de gedetineerde. Het doel is het bevorderen van de communicatie
over diens handelen, dat wil zeggen over de opvattingen en motieven die iemand aan
zijn doen en laten verbindt. In een omgeving die allesbehalve vertrouwenwekkend
is en met mensen die maatschappelijk gezien door persoonlijke problemen en hun
maatschappelijke positie veelal achtergesteld zijn, vraagt deze doelstelling een benadering waarin het accent op het opbouwen van een vertrouwensvolle relatie ligt. In
het presentiemodel stelt de geestelijk verzorger zich open voor het verhaal van de gedetineerde. Deze aandacht staat synoniem voor begrip, persoonlijke betrokkenheid,
belangeloze dienstbaarheid en ondersteunende menselijke nabijheid. Het is hierbij
de keuze van de geestelijk verzorger om geen andere interventies te plegen dan vanuit deze empathische betrokkenheid de gedetineerde te bevestigen in zijn uniciteit
en respectwaardigheid als mens.339 Uitgangspunt is hier de opvatting dat een gedetineerde meer is dan het delict dat hij gepleegd heeft, meer is dan het recidivegevaar
dat hij vormt en meer is dan de hulpvraag die hij stelt. De interesse van de geestelijk verzorger is erop gericht het vertrouwen van de gedetineerde te winnen, zodat de
gedetineerde zich bij hem vrij voelt om aan zijn opvattingen over de situatie waarin
hij zich bevindt uiting te geven, daarbij mogelijk ook aan zijn religieuze opvattingen.
Voor gedetineerden die niet of niet meer vertrouwd zijn met religieuze communicatie kan het contact met de geestelijk verzorger de (hernieuwde) kennismaking met
relig ieuze communicatie betekenen. Het bevorderen van de religieuze communicatie
over het eigen handelen wordt dan concreet in de uitnodiging aan de gedetineerde
om deel te nemen aan de religieuze activiteiten die de geestelijk verzorger organiseert, zoals gespreksgroepen en kerkdiensten.
het kerugmatisch model: het perspectief van de christelijke boodschap
Het vierde en laatste model is eveneens gericht op het bevorderen van de communicatie over het handelen, in dit geval middels het vertegenwoordigen van de levensbeschouwelijke traditie van de geestelijk verzorger.340 Als doel van de geestelijke
verzorging gaat het hier om het vertegenwoordigen van de christelijke boodschap in
338	Presentie heeft volgens Baart zorg als kern. Zorgvuldigheid (naast verzorgdheid, zorgzaamheid en
mededogen) is een van de vier aspecten van zorg opgevat als bekommernis. Zorgvuldigheid in de
presentiebenadering houdt in dat er met aandacht, toewijding en passend bij de ander zorg verleend
wordt. Vosman & Baart (2008).
339	Hierbij kan gedacht worden aan de bevestigingstheorie van Terruwe (1974): “Bevestiging voor de
mens is het waarde- en zin-onthullend zijn voor de andere mens en daardoor ook voor zichzelf. (...)
Het is ‘in het hele zijn’ tegenover de ander uitdrukken: jij mag zijn zoals je bent (in actu), om te kunnen worden, die je bent (in potentia), maar nog niet kunt zijn. En je mag het worden op jouw wijze en
in jouw uur”.
340	Heitink (1998, 43v.). Volgens Van Knippenberg (1998, 66) is geestelijke begeleiding als pastoraal
model behalve met het kerugmatisch model ook met het counselingmodel verbonden. Het begrip
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het gesprek met de pastorant. Daarbij krijgt deze communicatie het karakter van het
aanreiken van bepaalde christelijke inzichten aangaande de thema’s die door de pastorant in het gesprek aan de orde worden gesteld. In tegenstelling tot de p
 rincipiële
terughoudendheid van de geestelijk verzorger in het presentiemodel kiest de geestelijk verzorger er in het kerugmatisch model nadrukkelijk voor om vanuit het perspectief van de christelijke boodschap met de pastorant over diens doen en laten in
gesprek te gaan. Voor de geestelijk verzorger is het hierbij telkens de vraag wat het
christelijk geloof en soms ook de kerken over een bepaalde kwestie zeggen. De geestelijk verzorger leidt de communicatie met de pastorant daarbij in een bepaalde richting
en doet dit in de verwachting dat deze zich daarvoor openstelt. Hierbij heeft de geestelijk verzorger oog voor de richting waarin het geloof van de pastorant zich ontwikkelt. In de geestelijke begeleiding van de pastorant kunnen nieuwe inzichten worden
aangereikt en kunnen veranderde en/of verkeerde denkbeelden worden gecorrigeerd.
Naar de vorm en de inhoud van het geloofsgesprek is er sprake van geestelijke begeleiding of van mystagogie en in het verlengde daarvan mogelijk van de voorbereiding
op de deelname aan bepaalde christelijke praktijken.341 Hiertoe kunnen ook rituele
praktijken behoren als het christelijk gebed of de viering van het avondmaal of de
eucharistie.342
De rol die de geestelijk verzorger in dit model vervult is die van vertegenwoordiger
van de christelijke boodschap. In het gesprek met de pastorant representeert de geestelijk verzorger de christelijke traditie en de kerken als de actuele gestalte daarvan.
Hij stelt het woord van God present en gaat de pastorant voor in het zich openstellen
voor en toevertrouwen aan Gods woord. Het geestelijke welzijn van de pastorant staat
centraal en wel zoals dat vanuit het christelijk geloof kan bestaan in een door Gods
woord geïnspireerd leven.
Het hermeneutisch belang van het kerugmatisch model bestaat in het aanreiken
van de christelijke boodschap als een relevant betekeniskader voor de pastorant. In
het gesprek over het eigen doen en laten plaatst de geestelijk verzorger het handelen
van de pastorant in het perspectief van de actuele betekenis die de christelijke boodschap voor hem heeft. De hermeneutische verkondiging die door de vertegenwoordiging plaatsheeft is geen therapie of hulpverlening, maar onderricht en zo mogelijk
inwijding.343 De interpretatie van de actuele betekenis van Gods woord gebeurt in het
gesprek, maar daarnaast bijvoorbeeld ook in het gebed of in het aansteken van een
kaarsje bij een Mariabeeld of bij de foto van een dierbare. De rituelen die de geestelijk
verzorger voltrekt, bemiddelen, evenals de bediening van het woord, de relatie tussen
God en de mens. Ze verschaffen een sacramenteel karakter aan het concrete contact
 eestelijke begeleiding staat voor hem voor “de dynamiek die aanwezig is tussen verschillende typen
g
van pastorale zorg zoals deze zich manifesteren in de laatste decennia.”
341	Heitink (1998, 84).
342 Van Dun (2011, 83) beschrijft mystagogisch pastoraat als pastoraal totaalconcept, maar concludeert
dat liturgie het voornaamste en misschien wel enige ‘echte’ werkingsgebied van mystagogie is.
343 Volgens Van Dun (2010, 119) draagt mystagogisch pastoraat in een hermeneutiek van de eigen biografie van de pastoranten per definitie ook bij aan ‘de verlossing van het kwade’. Vergelijk Van Dun (2011,
395v.).
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dat hier tussen de geestelijk verzorger en de pastorant plaatsheeft.344 In de hermeneutiek van de pastorant zelf draagt de verkondiging en de geestelijke begeleiding bij tot
orthodoxie die gestalte krijgt en getoetst wordt in zijn eigen orthopraxis.
Voor de geestelijke verzorging bij justitie heeft het kerugmatisch model betrekking
op het gesprek met gedetineerden over de motieven van hun handelen, waarbij de
geestelijk verzorger de wijze waarop iemand daarover spreekt in het perspectief van
het christelijk geloof plaatst. Hij kan dat bijvoorbeeld doen wanneer een gedetineerde hem ernaar vraagt wat de bijbel of de kerken over een bepaald onderwerp zeggen.
Maar ook kan de geestelijk verzorger in reactie op wat hij van de gedetineerde hoort
en ziet zelf het initiatief nemen om hem vanuit de christelijke traditie iets te vertellen
of uit te leggen, kortom iets te leren. Daarbij is het uitgangspunt dat de gedetineerde
Gods liefde, Gods wil of Gods nabijheid kan leren kennen. In deze benadering streeft
de geestelijk verzorger ernaar de gedetineerde door geloofsoverdracht middels verkondiging en eventueel rituele handelingen te begeleiden naar een eigen traditiegebonden geloofsidentiteit.345 Daarbij gaat het erom hem vertrouwd te maken met de
christelijke traditie en met wat de kerken leren. Dit model betreft zoals gezegd niet
alleen de woordverkondiging, maar ook de mogelijkheid dat de geestelijk verzorger
in het individuele gesprek de gedetineerde voorgaat in gebed, hem een bijbel of een
rozenkrans geeft of hem uitnodigt om aan de kerkdienst deel te nemen. Dergelijke
handelingen zijn impliciete uitingen van de verkondiging van het christelijk geloof
dat de geestelijk verzorger vertegenwoordigt en dat hij in al deze handelingen uitdraagt. Het is aan de gedetineerde om – zoals in alle onderricht – de voorgestelde
denkbeelden, praktijken en uitnodigingen aan te nemen, om indien gewenst over de
betekenis ervan met de geestelijk verzorger door te praten, of om – ongeacht de overtuigingskracht waarmee ze worden aangereikt – ze te ontkennen of te negeren. Het
is aan de gedetineerde om er zijn doen en laten door te laten inspireren en er naar te
streven meer in de geest van de christelijke boodschap te gaan leven.
Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste kenmerken van de vier modellen weer.
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344	Heitink (1998, 52). Hier beschrijft Heitink de betekenis van de pastoraatsvisie van De Korte (1994).
345	Over de betekenis van religie voor de eigen identeit, zie: Geertz (2000).

Flierman.indd 173

16-4-2012 10:56:24

174

HOOFDSTUK 5

Voor de beschrijving van deze praktisch-theologische modellen van geestelijke verzorging ben ik zoals gezegd uitgegaan van het individuele gesprek tussen geestelijk
verzorger en gedetineerde. Maar daarnaast kunnen de onderscheiden modellen ook
richting geven aan de belangrijkste andere activiteiten van de geestelijke verzorging,
te weten het groepsgesprek en de kerkdienst. Voor de groepsgesprekken houdt dit in
dat de aard en de inhoud van deze gesprekken met de keuze van elk model kunnen
variëren. Zo kan de geestelijk verzorger zich in het counseling model richten op het
verhelderen van de gedachten en gevoelens die de verschillende levensverhalen bij de
deelnemers oproepen, legt hij in het dialogale model zijn eigen kleine of grote verhalen naast de verhalen van de gedetineerden, geeft hij in het presentiemodel nadrukkelijk ruimte aan de verschillende levensverhalen van de deelnemers en plaatst hij in
het kerugmatisch model deze verhalen in het perspectief van de christelijke traditie.
Ook in de liturgie kan de geestelijk verzorger zich bij de keuzes van zijn gebeden, lezingen en liederen meer of minder door de verschillende doelen laten leiden. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de preek die in de onderscheiden modellen steeds een ander karakter heeft. In het counseling model ligt het accent op het verwoorden van de diepere
gevoelens die er bij de toehoorders kunnen leven, in het dialogale model op het gezamenlijk nadenken over een thema in het licht van gedeelde ervaringen en denkbeelden, in het presentiemodel op het uitdragen van begrip, troost en bemoediging en in
het kerugmatisch model op het presenteren en uitleggen van de christelijke visie op
het thema van de viering.
5.2.2

Onderzoeksresultaten

In deze paragraaf beschrijf ik het onderzoek naar de doelen van de geestelijke verzorging. Ten aanzien van de vier onderscheiden modellen voor de professionele praktijk
van de geestelijke verzorging, te weten het counseling model, het d
 ialogale model,
het presentiemodel en het kerugmatisch model, ga ik na in hoeverre de geestelijk
verzorgers bij justitie elk van deze modellen onderschrijven. Daartoe zet ik eerst
uiteen hoe ik ze geoperationaliseerd heb en geef daarna van elk model een korte
omschrijving en een voorbeeld van de operationalisatie. Daarna bespreek ik de resultaten.
Voor de operationalisatie van de modellen heb ik een aantal voor elk model typische
uitspraken geformuleerd waarin telkens een beslissend kenmerk van dat model tot
uiting komt. De onderwerpen van de uitspraken betreffen enkele belangrijke thema’s
van de detentiesituatie, te weten het omgaan met onmacht, de schuldbeleving van
de gedetineerde en het omgaan met seksuele problemen. Het omgaan met onmacht
heeft betrekking op de ervaring van gedetineerden dat ze volledig onderworpen worden aan een regiem van orde en veiligheid. Hun persoon-zijn wordt voor een belangrijk deel gereduceerd tot hun rol als gedetineerde, een rol die per definitie weinig
vrijheden kent en daarom tot veel frustraties kan leiden en psychische repercussies
van onmachtsgevoelens tot gevolg kan hebben. De schuldbeleving is het tweede thema dat direct samenhangt met de detentiesituatie. Schuld vormt de grond voor de
strafrechtelijke vrijheidsbeneming, dat wil zeggen schuld aan het plegen van strafbare feiten of de verdenking daarvan. Naast deze juridische betekenis van schuld
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is er de morele connotatie van schuld, die er niet noodzakelijk mee hoeft samen te
vallen.346 De derde thematiek betreft het omgaan met seksuele problemen. Deze noemer is een verwijzing naar de algemene behoefte aan sociaal contact en daarbinnen
in het bijzonder aan seksueel contact. Om aan de behoefte aan intiem contact tegemoet te komen kunnen alleen langgestrafte gedetineerden een aantal keren per jaar
bezoek zonder toezicht ontvangen. Daarnaast wijst dit thema ook op de problemen
die gedetineerden met hun seksuele geaardheid kunnen hebben, wat een onderwerp
is waarop in justitiële inrichtingen veelal een taboe rust. Deze onderwerpen van onmachtsgevoelens, schuldbeleving en problemen rond seksualiteit heb ik in de operationalisatie van elk van de vier modellen opgenomen.
In het counseling model is de geestelijk verzorger gericht op het beleven van de gedetineerde en streeft hij ernaar de affectieve lading waarmee een gedetineerde over
zijn eigen levensverhaal spreekt te verhelderen. Hij beoogt in psychologische zin de
inzichten van de gedetineerde over zichzelf te vergroten en doet dit onder meer door
hem te spiegelen hoe hij over zijn beleving van zichzelf en zijn situatie vertelt. Met
deze interventies beoogt hij bij te dragen aan het in balans brengen van het bewustzijn van de gedetineerde, al dan niet gerelateerd aan specifiek religieuze thema’s. Een
voorbeelditem is: wanneer een gedetineerde met zijn onmacht bij mij komt, dan probeer
ik te verduidelijken waar die onmachtsgevoelens vandaan komen.
In het dialogale model staat eveneens het beleven van de gedetineerde op de voorgrond. Kenmerkend voor de dialogale benadering is de perspectiefwisseling die
plaatsheeft, wat inhoudt dat de geestelijk verzorger de gedetineerde uitnodigt diens
zelfverstaan in het perspectief te plaatsen van alternatieve wijzen van verstaan, die de
geestelijk verzorger vanuit zijn eigen zelfverstaan aanreikt. Hierbij gaat het erom de
gedetineerde te stimuleren om met de geestelijk verzorger samen te zoeken naar de
betekenis van zijn levens- en geloofsvragen en daarbij mogelijk ook naar de betekenis
die religie en kerk voor hem hebben. Van de operationalisering van dit doel is dit een
voorbeeld: wanneer een gedetineerde schuld ter sprake brengt, dan vertel ik als pastor
van mijn kant iets over mijn eigen schuldbeleving.
Het presentiemodel van de geestelijke zorg is gericht op het belangstelling tonen
voor de gedetineerde en zijn leefsituatie. In het contact met de gedetineerde gaat de
aandacht van de geestelijk verzorger uit naar de opvattingen van de gedetineerde en
naar diens motieven achter zijn handelen. Hij schenkt daarmee aandacht aan diens
persoonlijke leefwereld, aan de thema’s die in diens verhalen daarover aan de orde
komen en aan de gevoelens die de gedetineerde daarbij ervaart. Met het tonen van
begrip beoogt hij het gevoel van eigenwaarde van de gedetineerde te versterken en
daarmee mogelijk bij te dragen aan de persoonlijke (geloofs)ontwikkeling van de
gedetineerde. Een voorbeeld van de operationalisatie van het presentiemodel is:
wanneer een gedetineerde seksuele problemen heeft, dan toon ik begrip voor zijn situatie.

346 Boeschoten & Van Iersel (2009, 510).
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In het kerugmatisch model is de aandacht van de geestelijk verzorger eveneens op
het handelen van de gedetineerde gericht, in het bijzonder op diens motieven achter
zijn opvattingen over zijn doen en laten. Hier fungeert voor de geestelijk verzorger de
christelijke geloofstraditie als het referentiekader van waaruit hij reageert op wat de
gedetineerde ter sprake brengt. Zijn interventies van geestelijke zorg staan hier in het
teken van de verkondiging van het woord van God en eventueel en in het verlengde
daarvan van de uitleg van de leer van de kerk. Een voorbeelditem van de operationalisatie van dit doel luidt: wanneer een gedetineerde schuld ter sprake brengt, dan vertel ik
hem wat de christelijke visie is op schuld.
Onderstaand schema geeft een overzicht van deze vier modellen van de geestelijke
verzorging. De vraag aan de geestelijk verzorgers luidde als volgt: “De volgende vraag
gaat over uw pastorale benadering van probleemsituaties van gedetineerden. Wij leggen u een aantal uitspraken voor die betrekking hebben op een pastorale benadering
van een drietal situaties waarin schuld, onmacht en seksualiteit ter sprake worden
gebracht. Wij vragen u aan te geven in hoeverre de onderstaande uitspraken op u van
toepassing zijn.” (bijlage 1, meetinstrument 19).
Schema 5.1 Doelen van de geestelijke verzorging
“De volgende vraag gaat over uw pastorale benadering van probleemsituaties van
gedetineerden. Wij leggen u een aantal uitspraken voor die betrekking hebben op een
pastorale benadering van een drietal situaties waarin schuld, onmacht en seksualiteit
ter sprake worden gebracht. Wij vragen u aan te geven in hoeverre de onderstaande
uitspraken op u van toepassing zijn.”
theoretisch domein

empirisch domein

I. counseling model
a,f,k
II. dialogale model

1. dialogale model

d,h,l

d,h,l

III. presentiemodel

2. presentiemodel

b,e,j

b,e,j

IV. kerugmatisch model

3. kerugmatisch model

c,g,i

c,g,i

De antwoorden heb ik aan een factoranalyse onderworpen. In de factoranalyse moesten alle items van een van de vier onderscheiden modellen, namelijk het counseling
model, om statistische redenen worden verwijderd, waarmee dit model niet empirisch bevestigd wordt (bijlage 2, tabel 56). Daarmee blijven er drie empirische schalen
over: het dialogale model, het presentiemodel en het kerugmatisch model. De volgende tabel geeft de resultaten weer.
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Tabel 5.1 Doelen van de geestelijke verzorging
Frequenties in percentages en gemiddelden van de schalen
1. dialogale model
2. presentiemodel
3. kerugmatisch model

N

–

–/+

+

gem.

SD

128
128
127

54.7
.8
49.6

34.4
4.7
43.3

10.9
94.5
7.1

2.5
4.1
2.5

.83
.47
.75

1. Antwoordalternatieven: 1 = zeer weinig van toepassing, 2 = weinig van toepassing, 3 = half weinig van
toepassing, half veel van toepassing, 4 = veel van toepassing, 5 = zeer veel van toepassing. Het schaalmidden is 3.0.
2. Frequenties: – = zeer weinig / weinig van toepassing, –/+ = half weinig, half veel van toepassing, + = veel
/ zeer veel van toepassing.

Uit de antwoorden van de geestelijk verzorgers op de vraag in hoeverre zij zich in de
modellen herkennen, komt naar voren dat zij met het presentiemodel instemmen en
het dialogale model en het kerugmatisch model afwijzen. De instemming met het
presentiemodel laat zien dat de geestelijk verzorgers het belangrijk vinden belangstelling voor de leefwereld van de gedetineerde te tonen en daarmee de communicatie over henzelf en hun leefwereld te bevorderen. Op een klein deel na stemt nagenoeg
iedereen (94.5%) in met de wenselijkheid begripvolle, belangstellende aanwezigheid
te tonen. Dit betekent dat men van mening is dat er in het contact met gedetineerden
alle aanleiding voor is om de menswaardigheid van de gedetineerden te bevestigen
en om daarbij aandacht te geven aan de persoon van de gedetineerde en aan zijn kijk
op het leven.
De afwijzing van het dialogale model en het kerugmatisch model als doelen van de
geestelijke zorg betekent dat men in het contact met gedetineerden terughoudend is
om met gerichte inhoudelijke interventies te komen. Deze dubbele afwijzing houdt in
dat men grote twijfel heeft over de wenselijkheid of de haalbaarheid van deze doelen.
Het dialogale model, waarin de geestelijk verzorger erop gericht is om in een sfeer
van gelijkwaardigheid in een gezamenlijke reflectie op de levensvragen en de geloofsvragen die de gedetineerde aanreikt in te gaan, wordt door een klein deel (10.9%) in
praktijk gebracht, een groot deel twijfelt erover (34.4%) en meer dan de helft wijst het
af (54.7%). Hetzelfde geldt voor het kerugmatisch model, waarin de geestelijk verzorger de gelegenheid te baat neemt om in gesprek met gedetineerden op de motieven
achter hun spreken en handelen in te gaan en om die met de christelijke geloofsvisie
in verband te brengen. Hier geeft eveneens een klein deel (7.1%) aan dit model in praktijk te brengen, zegt een groot deel hierover te twijfelen (43.3%) en wijst bijna de helft
dit model als doel van de geestelijke verzorging bij justitie af (49.6%).
Het onderzoek naar de samenhang tussen de modellen geeft één significante samenhang te zien, namelijk tussen het dialogale model en het kerugmatisch model (bijlage 2, tabel 57). Dit betekent dat de mate van instemming met het dialogale model
positief samenhangt met de mate van instemming met het kerugmatisch model.
De analyse van de sociale locatie geeft twee significante verbanden te zien (bijlage 2,
tabel 58). Het blijkt dat katholieke geestelijk verzorgers over het dialogale model
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sterk twijfelen, terwijl de protestantse geestelijk verzorgers dit model afwijzen. En
verder blijken geestelijk verzorgers die in een jeugdinrichting werken lichte twijfel
over het dialogale model te hebben, blijkt deze twijfel onder geestelijk verzorgers in
tbs-inrichtingen groter en is er sprake van afwijzing van dit model onder geestelijk
verzorgers in gevangenissen en huizen van bewaring.
5.3	Domein
Deze paragraaf beschrijft vanuit de praktische theologie het domein van de geestelijke verzorging ofwel de thema’s die in de interacties van de geestelijke verzorging
aan de orde komen en die tot de geëigende communicaties van dit beroep gerekend
kunnen worden. Eerst ga ik vanuit Luhmanns systeembenadering kort in op de betekenis van het domein voor de interactiesystemen van professionele beroepen en pas
dit toe op de geestelijke verzorging (5.3.1). Daarna beschrijf ik het onderzoek naar het
domein van de geestelijke verzorging (5.3.2).
5.3.1

Het domein van de geestelijke verzorging

Het feitelijk verloop van gesprekken hangt samen met de wijze waarop iedere deelnemer op basis van zijn eigen achtergrond participeert. Luhmann spreekt in dit
verband van articulated contingency.347 In professionele interactiesystemen zijn professionals op basis van hun kennis en kunde in staat snel en gericht op de thema’s te
reageren die via de deelnemers vanuit hun ervaring met functiesystemen en organisaties ter sprake kunnen komen. Vanuit Luhmanns systeembenadering gezien heeft
het begrip domein betrekking op de inperking van de thema’s die professionals in
hun interactiesystemen aan de orde laten komen. Zij zijn in staat door de selectie van
bepaalde en bepaalbare thema’s de inhoud van het professionele interactiesysteem
te beperken en zo een situatie te creëren die enkel een gelimiteerde hoeveelheid variaties aanreikt.348 Het gegeven van een oneindige hoeveelheid mogelijke thema’s die in
iedere interactie op ieder moment geactualiseerd kan worden, wordt door de professional omgezet in een gestructureerde en interpreteerbare complexiteit van thema’s
waaraan hij een professionele bijdrage kan leveren en die hij derhalve tot het domein
van zijn beroepsgroep rekent.
De achtergrond van deze benadering is het onderscheid dat gemaakt kan worden
tussen thema’s en bijdragen en het gegeven dat ten aanzien van ieder thema verschillende bijdragen mogelijk zijn.349 Voor beroepen houdt dit onderscheid in dat de
347	Luhmann (1995a, 420).
348	Luhmann (1995a, 420): “Interaction selects from among determinate or determinable possibilities in
situations that offer only limited variations. (…) Interaction could never reach the tempo of connective action or would remain limited to the simplest matters if not for articulated contingency that the
difference between society and interaction constantly reproduces.”
349	Luhmann, N. (2000b, 60): “Mit der Wahl eines Themas wird pari passu die Differenz von Themen
und Beiträgen geschaffen. Die Themenstruktur eines Kommunikationssystems setzt voraus, dass zu
jedem Thema mehrere verschiedene Beiträge möglich sind. Anders wäre das Thema nicht als Thema
zu erkennen.”
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professionele bijdrage die verschillende beroepen aan bepaalde thema’s leveren verschilt. Dit verschil in professionele bijdrage vormt de basis voor het vaststellen van
de thema’s die beroepen tot het eigen domein rekenen. De bepaling welke thema’s
door de geestelijke verzorging tot het eigen domein worden gerekend berust op de
verwachting van de geestelijk verzorgers ten aanzien van welke thema’s zij een professionele bijdrage kunnen leveren en op hun verwachting dat deze bijdrage door de
maatschappelijke omgeving als behorend tot hun competentie wordt aangemerkt.350
Vanuit deze benadering van het domein is de keuze van gespreksthema’s in professionele interacties een instrument om het eigen domein af te bakenen. Dit betreft
om te beginnen het domein dat een beroep te midden van andere beroepen bezit.
In de beroepensociologie wordt de domeinbepaling aangeduid met het begrip arbeidsdeling.351 Tegenover andere beroepen weerspiegelt de keuze van thema’s zoals
die door professionals in de interactie met cliënten gemaakt wordt, het eigen specialisme ofwel de expertise en het gezag van het beroep. De feitelijke keuze toont de
problemen waarmee het beroep zich in de maatschappij bezighoudt. Professionele
thematisering vormt de zakelijke afbakening van het beroep. Deze relatie tussen de
professionele interactiesystemen en hun maatschappelijke omgeving wordt behalve
tussen professionals ook in de interacties met de cliënten geconcretiseerd en gerepresenteerd. Dit betekent dat professionals zelf bepalen op welke thema’s zij in hun
gesprekken met cliënten ingaan. Door de wijze waarop en de mate waarin zij zich
daarbij op bepaalde thema’s richten, onderscheiden zij zich van andere professionals
en profileren zij zich als specialisten op hun eigen terrein. Bij deze afbakening van
het eigen domein is men afhankelijk van de machtspositie van de beroepsgroep en
daarmee onder meer van de collectieve macht van het beroep.352
Deze benadering pas ik nu toe op de beschrijving van het domein van de geestelijke
verzorging ofwel op de specifieke kennis en inzichten waarmee geestelijk verzorgers
in staat zijn mensen bij te staan in vragen van zingeving, geloof en levensovertuiging.353
Zoals voor ieder beroep geldt, heeft ook de domeinbepaling van de geestelijke verzorging betrekking op de afbakening van het beroep tegenover het aanbod van andere
beroepen en daarnaast tevens op de structurering van de geboden g
 eestelijke zorg in
de contacten met gedetineerden.354 Het eerste betreft het eigene van de professionele
inbreng van geestelijk verzorgers in de collegiale samenwerking in de inrichting. Het
350	Smeets (2006, 101v.) beschrijft het eigene van de geestelijke verzorging ten opzichte van andere zorgdisciplines aan de hand van de doelen en taken van de geestelijke verzorging. In zijn benadering komt
de afbakening van het domein van het beroep tot uiting in de claim ten aanzien van het beoogde
resultaat dat geestelijk verzorgers nastreven en van de specifieke wegen waarlangs zij dat doen.
351	Mok (1990).
352 Van der Krogt (1981, 123v.) beschrijft vier proceskenmerken van de professionalisering van beroepen
die van invloed zijn op de machtspositie van een beroep en daarmee op de afbakening van het eigen
domein. Dit zijn de kennis en kunde van het beroep, de gebruikswaarde van het beroep op basis van
het belang dat de afnemers van de aangeboden diensten eraan toeschrijven, de ruilwaarde van het beroep die staat voor de vergoeding die men voor de geleverde diensten ontvangt en de collectieve macht
van het beroep zoals die tot uiting komt in de gerealiseerde invloed op relevante andere actoren.
353	Schilderman (2009, 5).
354 Volgens Schilderman (2010b, 18) vormt in dit verband domein de aanduiding “van het veld waarop
een beroepsgroep haar expertise geldend maakt. Het begrip bevat dus zowel een functionele gezags-
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tweede betreft het belang om in hun professionele contacten met gedetineerden de
inhoud van de gesprekken op de eigen thema’s te richten. Dit betekent evenwel niet
dat alle domeinthema’s die in het contact met gedetineerden aan de orde komen in
dezelfde mate tot het exclusieve domein van de geestelijke verzorging gerekend kunnen worden.355 Zo wordt behalve bij de geestelijke verzorging ook in andere verbanden over bijvoorbeeld schuldgevoelens en detentiebeleving gesproken. Voor zover
bepaalde thema’s door de geestelijk verzorgers worden opgepakt, wijst dit op hun
aanspraak dat zij een professionele bijdrage aan deze thema’s kunnen leveren.
Op grond van deze benadering kan het domein van de geestelijke verzorging gezien
worden als het geheel van thema’s dat door het beroep zelf, dat wil zeggen intern, als
zodanig wordt aangemerkt.356 Deze zakelijke afbakening van een in principe in ieder
interactiesysteem open thematisering, berust op motieven die de professional aan
het beroep en aan de institutionele en culturele omgeving ontleent. Deze gerichtheid
in de gesprekken op de omgeving is niet in tegenspraak met de geslotenheid en de
autonomie van het interactiesysteem, maar is er juist de basis van: de interne beslissingen van de geestelijk verzorgers over de grenzen van hun professionele contacten
worden gevoed door de kritische oriëntatie op de omgeving, dat wil zeggen door de
waarneming van wat er buiten de eigen professionele interactie over deze interacties
wordt gezegd.357 Dit houdt in dat het bij de vraag naar het domein van de geestelijke
verzorging om de zelfbeoordeling door de geestelijk verzorgers van hun eigen aanbod
gaat en van de bekwaamheden die ze daarmee bezitten. Het zijn precies hun percepties ten aanzien van het professionele domein die het basale gegeven vormen voor
de professionele reflectie in en op de communicaties van de geestelijke verzorging.358
5.3.2

Onderzoeksresultaten

De afbakening van het professionele domein vraagt van de geestelijke verzorging als
beroep die thema’s te selecteren ten aanzien waarvan het een eigen deskundigheid
bezit en zich als beroep wenst te profileren. Dit gebeurt met het oog op het profesaanspraak als een thematische focus van deskundigheid.” Dit veld duidt hij ten aanzien van geestelijke verzorging aan als godsdienst en levensovertuiging.
355 Vergelijk Schilderman (2009, 5) die opmerkt “dat thema’s en problemen van betekenisverlening niet
langer het exclusieve terrein vormen van geestelijke verzorgers maar evenzeer als belang gelden in
andere disciplines van psychologen, psychiaters, palliatief specialisten en diverse andere zorgverleners.” Het is om deze reden dat hij van ‘geestelijke zorg’ spreekt als aanduiding van het specialisme
waarin de wetenschappelijke studie van dergelijke zorg voor de geest interdisciplinair behartigd
wordt.
356	Schilderman (1998, 36-82).
357	Luhmann (2000b, 65): “Das System zwingt sich, anders gesagt, durch Grenzziehung und operative
Schließung zu einem ständigen Oszillieren zwischen Selbstreferenz und Fremdreferenz, und die
Oszillator-Funktion ist in die Operation der Entscheidungskommunikation so eingebaut, dass
wirksam ausgeschlossen wird, dass das System sich an sich selbst oder an die Umwelt verliert. Nur so
ist es möglich bei operativer Schließung Umweltoffenheit zu reproduzieren.” Luhmann (idem p.71)
spreekt hierbij van ‘Öffnung durch Schließung’ en van ‘eine Art selbsterzeugte Unruhe, also hohe endogene Irritabilität’ die het gevolg is van het voortdurend reproduceren van de eigen behoefte aan beslissingen. Hier gaat dit dan om de beslissingen omtrent de afbakening van het professionele domein
van de geestelijke verzorging.
358 Van der Ven (1998a, 136v.).
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sionele contact met gedetineerden en betreft de thema’s waartoe men zich bekwaam
acht. Het vindt ook plaats op het niveau van de afstemming van de geestelijke verzorging op de omgeving, in het bijzonder de institutionele omgeving van justitie en kerk
en de culturele omgeving van het recht en religie.
De vraag is nu welke thema’s de geestelijk verzorgers tot hun professionele domein
rekenen. Voor het onderzoek naar het domein heb ik een zorgvuldige procedure gehanteerd. Om te beginnen heb ik eerst op inductieve wijze een lijst samengesteld met
onderwerpen die in de gesprekken van de geestelijke verzorging aan de orde komen.
Deze lijst heb ik met een onderzoeksstaf opgesteld, daarna in een pilot getoetst en in
een voorstudie gelabeld.359 Vervolgens heb ik deze onderwerpen gerubriceerd naar
tien thema’s: existentiële thema’s, persoonlijke thema’s, relationele thema’s, morele
thema’s, religieuze thema’s, kerkelijke thema’s, rechtelijke thema’s, justitiële thema’s, maatschappelijke thema’s en gezondheidszorgthema’s. Deze thema’s tezamen
hebben betrekking op de individuele omstandigheden en achtergronden van de gedetineerden en op de culturele en institutionele contexten waarbinnen de gesprekken met gedetineerden plaatshebben. Ik ga op elk van de thema’s kort in.
De situatie van de vrijheidsbeneming kan door gedetineerden als buitengewoon deprimerend ervaren worden en kan aanleiding zijn voor het nadenken over existentiële thema’s, wat wordt versterkt wanneer de detentie met meerdere verlieservaringen
gepaard gaat. Dit kan betekenen dat iemand ‘alles’ kwijtraakt: woning, werk, relatie,
aanzien. Deze omstandigheden kunnen maken dat iemand aan alles en iedereen inclusief zichzelf gaat twijfelen, zich de vraag naar de zin van het leven gaat stellen, niet
goed weet hoe hij het in dit leven moet uithouden, daarbij soms gedachten en gevoelens over de dood heeft en zich afvraagt welk toekomstperspectief hij nog heeft.
Individuele thema’s betreffen onderwerpen die over algemeen menselijke behoeften
gaan, zoals de behoefte aan veiligheid, de behoefte aan respect, de behoefte aan zelf
actualisering, fysiologische behoeften zoals de behoefte aan eten, drinken, seks en
gezondheid, en de behoefte aan mensen om je heen.360 Kenmerkend voor deze behoeften is dat ze eerst dan actueel worden wanneer ze aan de orde zijn.
Relationele thema’s hebben betrekking op kwesties als problemen met ouders of kinderen en relatieproblemen. Tijdens de detentie kunnen deze onderwerpen een gedetineerde confronteren met de zeer beperkte mogelijkheden die hij heeft om aan zijn
relaties te werken. Daarbij kunnen ook gevoelige deelthema’s van relatieproblemen
naar de oppervlakte komen. Voorbeelden daarvan zijn de eenzaamheidsproblemen
die men vroeger heeft ervaren en die nu weer geactualiseerd worden en de herbeleving van de ervaring van mishandeling of van geweld die men eerder in de relationele
sfeer heeft opgedaan, zoals incest, verkrachting of lichamelijke mishandeling.
Bij morele thema’s gaat het over onderwerpen die met de detentiesituatie te maken
hebben, zoals de beleving van schaamte, schuldbesef en het idee gezondigd te hebben.
359 Flierman (2000).
360	Maslow (1968).
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Onder deze noemer valt ook het brede onderwerp van het kwaad, dat een gedetineerde
mogelijk in zichzelf localiseert en om zich heen ervaart. Vanuit het besef van spijt en
de behoefte aan herstel kan het gesprek over verzoening en vergeving gaan. Daarnaast
kunnen ook morele problemen aan de orde komen als abortus en euthanasie.
Tot de religieuze thema’s reken ik hier onderwerpen die met het beleven van de transcendente werkelijkheid te maken hebben. De term religieuze ervaringen fungeert hier
als verzamelnaam voor de verschillende indrukken die men heeft opgedaan over de
relatie met God, het goddelijke of het transcendente. Gedetineerden kunnen de gesprekken met de geestelijk verzorger aangrijpen om het over hun religieuze beleven
en hun religieuze ervaringen te hebben. Achter deze behoefte kunnen ook religieuze
vragen en problemen schuilgaan die gaandeweg de detentie aan de orde komen en die
samen te vatten zijn als religieuze problematiek, geloofsvragen en zingevingsvragen.
Onder kerkelijke thema’s worden hier onderwerpen begrepen die de behoefte van gedetineerden betreffen om nader geïnformeerd te worden over de kerk als religieuze
organisatie. Daarvan kan sprake zijn wanneer een geestelijk verzorger door een gedetineerde als vertegenwoordiger van een kerk wordt benaderd. Dit kan het geval zijn
vanuit het lidmaatschap van een kerk of vanuit een persoonlijke interesse in die kerk.
Kerkelijke onderwerpen kunnen ook ter sprake komen wanneer een gedetineerde
kritisch staat tegenover de wijze waarop de kerken zich in de huidige tijd te midden
van de maatschappij opstellen. Voorbeelden van deze onderwerpen zijn religie als instituut, het geloof zoals de kerk dat belijdt en het spreken door het kerkelijk leergezag.
Bij rechtelijke thema’s gaat het om onderwerpen die met het onderscheid tussen recht
en onrecht samenhangen. Gedetineerden hebben met elkaar gemeen dat zij verdachten zijn geweest en door een rechtbank in staat van beschuldiging zijn gesteld of als
ongewenst vreemdeling ter uitzetting gedetineerd zijn. De detentie maakt deel uit
van de juridische procedure waarin hierover een beslissing wordt genomen. Wat daar
verder de uitkomst van is moet de gedetineerde afwachten. In deze rechtelijke context
komen onderwerpen ter sprake als het dader zijn van de gedetineerde, de (mogelijk
opgelegde) schadevergoeding aan slachtoffers of, meer algemeen, onderwerpen als
criminaliteit en het rechtssysteem.
De justitiële thema’s vormen onderwerpen die direct met de vrijheidsbeneming
verband houden. Centraal daarin is de detentiebeleving. Daaronder versta ik de indrukken die een gedetineerde opdoet aan zijn gedwongen verblijf in een justitiële
inrichting. Detentiebeleving is daarmee een algemene noemer voor de beleving van
het verblijf in de uiteenlopende regimes van het huis van bewaring, de gevangenis, de
jeugdinrichting, de tbs-kliniek en de vreemdelingenbewaring. Hieraan gerelateerde
onderwerpen zijn de ervaring van vrijheid/onvrijheid, de zin van de straf of maatregel
en de vraag of contact met het slachtoffer mogelijk en gewenst is.
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Bij onderwerpen van maatschappelijke aard moet men denken aan maatschappelijke problemen die gedetineerden zelf ondervonden hebben of die hen persoonlijk
raken. Voorbeelden zijn maatschappelijke integratie, werkloosheid, de positie van
minderheden, de verdeling van welvaart tussen arm en rijk, de confrontatie met
materiële nood, problemen rond orde en gezag en ecologische problemen als de zorg
voor het milieu en milieuvervuiling.
De gezondheidszorgthema’s betreffen onderwerpen die op gezondheidsproblemen
betrekking hebben zoals vragen en problemen over ziekte, verslavingsproblematiek,
problemen met betrekking tot lichamelijkheid, seksualiteit of geaardheid, psychiatrische problemen, religieuze wanen, hallucinaties en suïcidale neigingen.
Op basis van deze indeling van de thema’s kan vervolgens het theoretisch domein van
het domein van de geestelijke verzorging worden vastgesteld. Het schema op de volgende pagina geeft hiervan een overzicht. De vraag die ik de geestelijk verzorgers heb
voorgelegd luidt: “Wij willen graag weten in welke mate u als pastor zich bekwaam
acht een professionele bijdrage te leveren aan het omgaan met deze thema’s en problemen.” (bijlage 1, meetinstrument 20).
De antwoorden op deze vraag heb ik aan een factoranalyse onderworpen (bijlage 2,
tabel 59). In deze analyse moesten om statistische redenen een groot aantal items
worden verwijderd. Omdat bij de existentiële thema’s, de persoonlijke thema’s, de
rechtelijke thema’s en de justitiële thema’s alle of bijna alle items moesten worden
verwijderd, kwamen deze theoretische schalen te vervallen. In een vrije oplossing
werden zes theoretisch onderscheiden schalen in meer of mindere mate bevestigd,
te weten relationele thema’s, morele thema’s, religieuze thema’s, kerkelijke thema’s,
maatschappelijke thema’s en gezondheidszorgthema’s. Bij de relationele thema’s
moesten twee items worden verwijderd en werd het existentiële item dd ‘toekomstperspectief’ aan deze schaal toegevoegd, wat betekent dat de geestelijk verzorgers dit
onderwerp meer geassocieerd hebben met de relatieproblemen en de ouder-kind relatie dan met de existentiële thema’s. Bij de morele thema’s moest één item worden
verwijderd en bleken het persoonlijke item v ‘behoefte aan respect’ en het justitiële
item u ‘de zin van de straf’ door de geestelijk verzorgers als morele thema’s te zijn
opgevat. Van de religieuze thema’s is eveneens één item verwijderd en is daarnaast
het existentiële item g ‘het uithouden van het leven, overleven’ door de geestelijk verzorgers verbonden met religieuze problematiek, zingevingsvragen en religieuze ervaringen en daarmee als een religieus item opgevat. Bij de maatschappelijke thema’s
moesten vijf van de acht items worden verwijderd en is het gezondheidszorg item n
‘verslavingsproblematiek’ door hen als een maatschappelijke thema opgevat. Bij de
gezondheidszorgthema’s zijn drie van de vijf items verwijderd en is de nadruk van
deze schaal komen te liggen op psychiatrische problemen waaronder religieuze wanen en hallucinaties. Van de zes factoren heb ik zes schalen geconstrueerd.
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Schema 5.2 Domein van de geestelijke verzorging
“Wij willen graag weten in welke mate u als pastor zich bekwaam acht een professionele
bijdrage te leveren aan het omgaan met deze thema’s en problemen.”
theoretisch domein

empirisch domein

I. existentiële thema’s
a,g,q,y,dd
II. persoonlijke thema’s
j,v,aa,gg,mm
III. relationele thema’s

1. relationele thema’s

c,i,ee,qq

c,dd,ee

IV. morele thema’s

2. morele thema’s

s,t,pp,ss

s,u,v,pp,ss

V. religieuze thema’s

3. religieuze thema’s

e,f,nn

e,f,g

VI. kerkelijke thema’s

4. kerkelijke thema’s

k,w,bb

k,w,bb

VII. rechtelijke thema’s
l,cc,kk,oo
VIII. justitiële thema’s
d,u,x,z
IX. maatschappelijke thema’s

5. maatschappelijke thema’s

b,h,m, p,r,jj,ll,qq

b,m,n,p

X. gezondheidszorgthema’s

6. gezondheidszorgthema’s

n,ff,hh,ii,rr

ff,hh

Uit de resultaten komt naar voren dat de geestelijk verzorgers religieuze thema’s, morele thema’s en relationele thema’s tot het professionele domein van de geestelijke
verzorging bij justitie rekenen. Over de kerkelijke thema’s bestaat lichte twijfel, de
twijfel is iets groter ten aanzien van gezondheidszorgthema’s en is nog groter ten
aanzien van maatschappelijke thema’s.
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Tabel 5.2 Domein van de geestelijke verzorging
Frequenties in percentages en gemiddelden van de schalen
1. relationele thema’s
2. morele thema’s
3. religieuze thema’s
4. kerkelijke thema’s
5. maatschappelijke thema’s
6. gezondheidszorgthema’s

N

–

–/+

+

gem.

SD

128
128
128
128
128
128

1.6
.8
.8
24.2
36.7
36.7

34.4
8.6
14.1
31.2
43.0
24.2

64.1
90.6
85.2
44.5
20.3
39.1

3.6
3.9
4.0
3.2
2.8
3.0

.54
.52
.57
.90
.66
.81

1. Antwoordalternatieven: 1 = zeer gering, 2 = gering, 3 = half gering/half groot, 4 = groot, 5 = zeer groot.
Het schaalmidden is 3.0.
2. Frequenties: – = zeer gering / gering, –/+ = half gering, half groot, + = groot / zeer groot.

De geestelijk verzorgers zijn van mening dat zij een grote professionele bijdrage leveren ten aanzien van religieuze thema’s (4.0). Een zeer grote meerderheid (85%) geeft
aan dat hun inbreng over geloofs- en zingevingsvragen, over religieuze ervaringen en
over het uithouden van het leven groot tot zeer groot genoemd kan worden. De instemming met morele thema’s als domeinthema is nagenoeg even groot (3.9). Een
zelfs nog iets grotere meerderheid (91%) is van mening dat men ten aanzien van onderwerpen als de zin van de straf en schaamte en schuldbesef een professionele bijdrage levert. Hetzelfde geldt, maar in iets mindere mate, voor relationele thema’s als
relatieproblemen, problemen in de ouder-kind relatie en toekomstperspectief (3.6).
Ten aanzien van dit thema geeft een ruime meerderheid (64%) aan een grote tot zeer
grote bijdrage te leveren en zegt nagenoeg de rest (34%) hierover te twijfelen. Op grond
van deze uitkomsten kan gezegd worden dat de geestelijk verzorgers ook dit thema
tot hun professionele domein rekenen. Over de drie andere thema’s bestaat zoals gezegd twijfel. Er is geringe twijfel over de bijdrage die de geestelijk verzorgers ten aanzien van kerkelijke thema’s leveren (3.2). Hier gaat het om zaken als het spreken van
het kerkelijk leergezag, het geloof zoals de kerk dat belijdt en de kerk als instituut. Iets
minder dan de helft (45%) van de geestelijk verzorgers geeft aan dat hun bijdrage hier
groot tot zeer groot is, bijna een derde (31%) twijfelt hierover en bijna een kwart (24%)
geeft te kennen dat hun bijdrage op dit terrein gering tot zeer gering is. Ten aanzien
van hun bijdrage aan gezondheidszorgthema’s bestaat duidelijke twijfel (3.0). Hier
antwoordt een ruime minderheid (39%) dat hun professionele bijdrage op het terrein
van psychiatrische problemen als psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen
en angststoornissen groot tot zeer groot is, is een iets kleinere minderheid (37%) van
mening aan deze thema’s een geringe tot zeer geringe bijdrage te kunnen leveren en
bijna een kwart (24%) twijfelt hierover. De grootste twijfel bestaat ten aanzien van de
maatschappelijke thema’s (2.8). Een ruime minderheid (43%) geeft aan twijfels te hebben over hun mogelijke professionele bijdrage aan thema’s als de confrontatie met
nood, werkeloosheid, maatschappelijk integratie en verslavingsproblematiek. Een op
de vijf (20%) geestelijk verzorgers zegt aan deze thema’s een grote tot zeer grote bijdrage te leveren, de rest, een kleine minderheid (37%) is van mening hier een geringe tot
zeer geringe bijdrage te kunnen leveren. Van deze drie laatste thema’s kan op grond
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van deze uitkomsten geconcludeerd worden dat de geestelijk verzorgers twijfel hebben over de vraag of ze die tot hun professionele domein rekenen.
Uit de analyse van de samenhang tussen de schalen komt het volgende naar voren
(bijlage 2, tabel 60). De relationele thema’s hebben een positieve samenhang met
morele thema’s en met maatschappelijke thema’s en in mindere mate met religieuze
thema’s en met gezondheidszorgthema’s. De morele thema’s hebben verder een positieve samenhang met religieuze thema’s en met gezondheidszorgthema’s en in iets
mindere mate met maatschappelijke thema’s. De religieuze thema’s hebben verder
een positieve samenhang met gezondheidszorgthema’s. De kerkelijke thema’s hebben verder eveneens een positieve samenhang met gezondheidszorgthema’s. En de
maatschappelijke thema’s tot slot hebben verder een positieve samenhang met gezondheidszorgthema’s.
Uit de sociale locatie blijken vier significante verbanden (bijlage 2, tabel 61). Om te
beginnen is de instemming met de opvatting een bijdrage te leveren aan relationele
thema’s onder geestelijk verzorgers in tbs-inrichtingen het kleinst en onder geestelijk verzorgers in huizen van bewaring het grootst. Verder geven katholieke geestelijk verzorgers ten aanzien van religieuze thema’s iets duidelijker dan protestantse
geestelijk verzorgers aan dat zij hier een bijdrage leveren. Vervolgens is de twijfel over
de deskundigheid ten aanzien van gezondheidszorgthema’s onder mannelijke geestelijk verzorgers iets minder groot dan onder hun vrouwelijke collega’s. En tot slot
geldt ten aanzien van ditzelfde thema dat geestelijk verzorgers die in jeugdinrichtingen werken veruit de meeste twijfels over hun bijdrage aan dit thema bezitten, terwijl
geestelijk verzorgers van tbs-inrichtingen van mening zijn juist een eigen bijdrage
aan gezondheidszorgthema’s te leveren.
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Steun voor de
geestelijke verzorging

In de vier voorgaande hoofdstukken heb ik aan de hand van een aantal belangrijke
kenmerken een beschrijving gegeven van de geestelijke verzorging bij justitie. Deze
kenmerken betreffen de culturele contexten religie en recht, de institutionele contexten kerk en justitie en twee professionele kenmerken van de geestelijke verzorging,
te weten doelen en domein. Met het beschrijven van de opvattingen van de geestelijk
verzorgers over religie en recht, over kerk en justitie en over de doelen en het domein
van de geestelijke verzorging heb ik descriptief in beeld gebracht hoe deze beroepsgroep eruitziet en heb ik de eerste drie vragen van dit onderzoek naar de professionele kenmerken van de geestelijke verzorging beantwoord.
In dit hoofdstuk richt ik de beschrijving op het exploratieve doel van dit onderzoek,
dat bestaat in de analyse van de verbanden tussen de opvattingen. In de eerste paragraaf zet ik het belang van dit deel van het onderzoek uiteen en ga ik in op de betekenis van het begrip steun waarmee ik de gevonden verbanden interpreteer. Daarbij
maak ik onderscheid tussen twee soorten steun, te weten culturele steun en institutionele steun (6.1). In de daarop volgende paragrafen ga ik achtereenvolgens in op de
culturele steun voor de doelen (6.2), de culturele steun voor het domein (6.3), de institutionele steun voor de doelen (6.4) en de institutionele steun voor het domein (6.5).
6.1

Culturele en institutionele steun

In dit hoofdstuk staan de vierde en de vijfde onderzoeksvraag centraal. De vierde
onderzoeksvraag luidt: welke samenhang bestaat er tussen de opvattingen van geestelijk verzorgers over religie en recht en over de kerken en justitie enerzijds en hun
opvattingen over de doelen en het domein van de geestelijke verzorging anderzijds?
De vijfde vraag luidt: blijven de gevonden verbanden intact indien ze gecontroleerd
worden voor achtergrondvariabelen?
Met het beschrijven van de samenhang tussen de culturele en institutionele opvattingen en de opvattingen over de doelen en het domein wordt inzicht gegeven in de professionele voedingsbodem van de interactiesystemen van de geestelijke verzorging
ofwel in de steun die de professionele opvattingen van de culturele en institutionele
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opvattingen krijgen. Steun is hier het begrip waarmee ik de samenhang tussen de
professionele opvattingen en de culturele en institutionele opvattingen interpreteer.
Deze samenhang vat ik op als steun voor het professionele handelen van de geestelijk verzorgers op het niveau van hun professionele contacten met gedetineerden.
Steun voor de doelen heeft zo betrekking op de inbedding van de doelen die geestelijk verzorgers nastreven in hun denkbeelden over religie en recht en over de kerken
en justitie. Steun voor het domein betreft de verankering van de claim van geestelijk
verzorgers dat zij ten aanzien van bepaalde thema’s een eigen professioneel aanbod
hebben, in de genoemde denkbeelden over de culturele en institutionele contexten
van de geestelijke verzorging bij justitie. Het onderzoek naar steun voor de geestelijke verzorging houdt daarmee de vraag in of en in hoeverre er een empirische basis
is voor de verwachting dat er een samenhang bestaat tussen de opvattingen van de
geestelijk verzorgers over de doelen en het domein van hun werk enerzijds en hun
opvattingen over religie en recht en over kerk en justitie anderzijds.
Het belang van inzicht in steun voor de doelen en het domein van de geestelijke verzorging bestaat in de verheldering van de professionele identiteit van de geestelijke
verzorging als beroep dat zich met een kerkelijke opdracht in het werkveld van justitie begeeft en daar een geëigende plaats en positie tracht te realiseren. Zoals bij
de beschrijving van de probleemstelling in hoofdstuk 1 aangegeven, wordt voor de
plaats en de positie van de geestelijke verzorging door geestelijk verzorgers zelf wel
het begrip vrijplaats gebruikt. Met het gebruik van het begrip vrijplaats worden verschillende aanspraken gemaakt. Om te beginnen wordt er de onafhankelijkheid van
de geestelijke verzorging als beroep in de context van de justitiële organisatie mee
geclaimd. Vervolgens wordt het gebruikt om het belang van de beschikbaarheid van
het aanbod van geestelijke zorg en van de vertrouwelijkheid van het contact met de
gedetineerden te onderstrepen. En tot slot wordt er de autonomie mee aangegeven op
grond waarvan het beroep de inhoud van de geestelijke zorg bepaalt. Met vrijplaats
wordt zo de bijzondere positie aangeduid van geestelijke verzorging als een kerkelijke
taak in de inrichtingen van justitie, wat betekent dat geestelijk verzorgers niet in de
kerk werken en evenmin voor justitie. Het gebruik van dit begrip roept de suggestie
op dat ze vrij geïsoleerd over de professionele uitgangspunten van hun beroep denken. Tegen deze achtergrond toont inzicht in de culturele en institutionele steun voor
hun opvattingen over de doelen en het domein de wijze waarop en de mate waarin
hun aanspraken over de professionele identiteit van de geestelijke verzorging in het
werkveld van justitie door deze opvattingen gevoed en versterkt worden.
Met deze benadering is het kader geschapen waarbinnen de samenhang van de opvattingen over de culturele en institutionele contexten met de opvattingen over de
professionele kenmerken in termen van steun geïnterpreteerd kan worden. Het gaat
daarbij steeds om de vraag in welke mate de opvattingen over de culturele en de institutionele contexten voor de doelen en het domein een steunverlenende functie vervullen. Daarmee worden hier vier soorten steun onderscheiden, te weten culturele
steun voor de doelen, culturele steun voor het domein, institutionele steun voor de
doelen en institutionele steun voor het domein.
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Om het steunverlenende verband tussen de opvattingen over de doelen en het domein
als de afhankelijke variabelen enerzijds en de opvattingen over de culturele en institutionele contexten als de onafhankelijke variabelen anderzijds te onderzoeken,
maak ik gebruik van multiple regressieanalyse volgens de enter methode. De keuze
voor de enter methode berust op het descriptieve en exploratieve doel van het onderzoek inzicht te verschaffen in de mate waarin de opvattingen van de geestelijk verzorgers over de culturele en institutionele contexten van hun werk doorwerken in hun
professionele opvattingen over de doelen en het domein van de geestelijke verzorging
en op het belang daarmee bij te dragen aan de theorieontwikkeling van het beroep
van geestelijk verzorger. De enter methode verschaft inzicht in de invloed van de
afzonderlijke onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabelen.361
Vanuit methodisch oogpunt is er een grens aan het maximum aantal variabelen dat
in relatie tot het aantal respondenten in de regressieanalyse meegenomen kan worden. Dit betekent dat voor de analyse van de culturele steun een keuze gemaakt dient
te worden ten aanzien van de opvattingen over religie en recht die in de analyse meegenomen kunnen worden.362 De keuze is op de religieuze en rechtelijke ervaringen
gevallen. Op de motieven voor deze keuze ga ik kort in.
De keuze welke religieuze en rechtelijke variabelen meegenomen worden berust op
zowel empirische als conceptuele overwegingen. Een empirische overweging ligt in
de uitkomsten van de analyse van de samenhang van alle religieuze en rechtelijke
variabelen die in het onderzoek zijn meegenomen met alle afhankelijke variabelen.
De keuze valt dan op de groep variabelen die de meeste significante verbanden heeft,
omdat van die groep de grootste verklarende bijdrage in de regressieanalyse verwacht
mag worden. Dit blijkt de groep religieuze en rechtelijke ervaringen te zijn. Op grond
daarvan spits ik het onderzoek naar de culturele steun toe op de invloed van het experientiële aspect van religie en recht op de doelen en het domein. De conceptuele
onderbouwing van deze keuze betreft het inzicht dat in het sociaalpsychologische
proces van betekenisverlening een fundamenteel belang aan ervaringen toegeschreven kan worden. Ervaringen vormen het primaire betekeniskader waarbinnen iemand een bepaalde gebeurtenis of situatie plaatst. Ze tonen het speelveld waarop
de verdere reflectie plaatsheeft en vormen de ijkpunten van die reflectie. Ze vormen
tevens een raakvlak met de gedetineerden voor wie de vrijheidsbeneming in de eerste
plaats een ervaringsfeit is dat zich onvermijdelijk dagelijks aan hen opdringt en dat
op tal van wijzen verbonden is met allerhande eerdere ervaringen. Om deze redenen
mag verwacht worden dat voor de geestelijk verzorgers hun eigen ervaringen een belangrijk referentiekader vormen in het contact met gedetineerden en mogelijk steun
verlenen aan hun opvattingen over de doelen en het domein die men aan dat contact
verbindt.

361	Omdat het onderzoek niet op het toetsen van een theorie gericht is, is hier niet voor een regressieanalyse volgens de stepwise methode gekozen. Een bijkomende reden is dat het aantal respondenten
voor het gebruik van de stepwise methode in dit onderzoek relatief klein is.
362	Omdat de steekproef in dit onderzoek 129 respondenten telt, houdt deze beperking in dat er niet
meer dan 13 onafhankelijke variabelen in de regressieanalyses meegenomen kunnen worden.
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Voor de beantwoording van de vijfde onderzoeksvraag naar de invloed van achtergrondvariabelen op de opvattingen van de geestelijk verzorgers over doelen en domein
heb ik, vanwege het gestelde maximum variabelen dat in deze regressieanalyses meegenomen kan worden, ook hier een keuze moeten maken. Daarbij heb ik me bij de
keuze van drie achtergrondvariabelen opnieuw laten leiden door empirische en conceptuele motieven. Het empirisch motief luidt dat het ook hier de voorkeur verdient
om die achtergrondvariabelen te kiezen waarvan op grond van hun verband met de afhankelijke variabelen het grootste verklarende effect in de regressieanalyse verwacht
mag worden. Op grond van de analyse van alle samenhangen van de achtergrondkenmerken met de opvattingen over de doelen en het domein, heb ik twee professionele
kenmerken en één institutioneel kenmerk als achtergrondvariabelen gekozen, te weten algemene geestelijke zorgvaardigheden, algemene geestelijke zorghoudingen en
denominatie (bijlage 2, tabel 62 en tabel 63). De conceptuele overwegingen bij deze
keuzes zijn de volgende. De keuze voor de drie variabelen tezamen berust op het belang om onderscheid te maken tussen professionaliteit en ambt, dat wil zeggen tussen
professionele kenmerken op basis van verwerfbare bekwaamheden en institutionele
kenmerken op basis van het gegeven dat men lid is van een kerk waarbinnen men een
ambt vervult. Vervolgens zijn de vaardigheden en houdingen de uitdrukking van de
eigen kwalificaties die de geestelijk verzorgers op basis van zelfinschatting bezitten
en die een indicatie vormen van het technische niveau van de geestelijke verzorging.
Van het bezit van deze professionele kenmerken mag verwacht worden dat ze in de verschillende contacten die de geestelijk verzorgers met gedetineerden individueel en gezamenlijk onderhouden een belangrijke rol spelen en wel met name bij het realiseren
van de doelen die men daaraan stelt en bij het focussen op de domeinthema’s waarop
men het contact richt. De denominatieve achtergrond van de geestelijk verzorgers betreft de katholieke of de protestantse denominatie waartoe zij behoren en wijst op het
gegeven dat het onderzoek twee onderscheiden groepen kent. De betekenis van denominatie ligt in de verschillende theologische interpretaties zoals die in dit onderzoek
naar voren komen ten aanzien van religieuze ervaringen, religieuze overtuigingen en
religieuze normen en ten aanzien van rechtelijke overtuigingen, rechtelijke normen
en rechtelijke gevoelens. Daarnaast heeft denominatie betrekking op de verschillende
ambtsopvattingen van de rooms-katholieke kerk en de protestantse kerken waarvan
verwacht mag worden dat die een rol kunnen spelen bij de keuzes die men ten aanzien
van de doelen en het domein van de geestelijke verzorging maakt.
Voor het onderzoek naar de culturele en institutionele steun voor de opvattingen over
de doelen en het domein maak ik gebruik van twee modellen. Het eerste model betreft het rechtstreekse verband tussen de opvattingen over de doelen en het domein
als de afhankelijke variabelen en de opvattingen over de culturele en institutionele
contexten als de onafhankelijke variabelen en behandelt de vierde onderzoeksvraag.
Het tweede model betreft de controle van dit verband voor de invloed van de achtergrondvariabelen en behandelt de vijfde onderzoeksvraag.
Zoals in hoofdstuk 1 gesteld is de aard van dit onderzoek naar de geestelijke verzorging bij justitie descriptief met exploratieve aspecten. De verwachtingen over de
samenhang van de professionele opvattingen en de culturele en institutionele opvattingen zijn geen hypotheses die hier gefalsifieerd kunnen worden. Het zijn aannames
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over de professionele kenmerken van de geestelijke verzorging die in de volgende paragrafen empirisch onderzocht worden. De exploratieve aspecten van dit onderzoek
betreffen de mogelijkheid om op grond van de bevindingen met het oog op vervolgonderzoek enkele verdere verwachtingen in de vorm van aanzetten voor h
 ypotheses
te formuleren. Dit zal in het laatste hoofdstuk gebeuren.
6.2

Culturele steun voor de doelen

In deze paragraaf beschrijf ik het onderzoek naar de culturele steun voor de doelen
van de geestelijke verzorging. Het gaat hier om de vraag in hoeverre er een empirische basis is voor de verwachting dat de opvattingen van geestelijk verzorgers over
religie en recht van invloed zijn op hun opvattingen over de doelen van de geestelijke
verzorging. Eerst beschrijf ik mijn verwachtingen omtrent de relatie tussen de opvattingen over de religieuze en de rechtelijke ervaringen en de opvattingen over de
doelen van geestelijke verzorging. Deze verwachtingen betreffen het eerste model dat
onderzoeksvraag 4 behandelt en hier betrekking heeft op het rechtstreekse verband
tussen de opvattingen over de culturele contexten als de onafhankelijke variabelen
en de opvattingen over de doelen als de afhankelijke variabelen. Daarna beschrijf ik
het tweede model dat de vijfde onderzoeksvraag behandelt en dat de invloed van de
achtergrondkenmerken op dit verband betreft. Vervolgens presenteer ik de regressieanalyse en beschrijf tot slot de antwoorden op de onderzoeksvragen zoals die in de
modellen 1 en 2 aan de orde zijn.
- verwachtingen model 1
Het onderzoek naar de culturele steun van de doelen is gericht op de beschrijving
van de empirische grond voor de verwachtingen omtrent de samenhang tussen de
religieuze ervaringen en de rechtelijke ervaringen van geestelijk verzorgers en hun
opvattingen over de doelen van geestelijke verzorging. De vraag is of en in hoeverre
de religieuze ervaringen en de rechtelijke ervaringen van de geestelijk verzorgers
een steunverlenende functie vervullen voor hun opvattingen over de doelen die zij de
geestelijke verzorging toeschrijven. Welke verwachtingen kan men ten aanzien van
deze relatie hebben en in welke mate verklaart deze relatie de opvattingen over de
doelen?
Ten eerste verwacht ik dat religieuze ervaringen een positieve samenhang met de doelen van de geestelijke verzorging laten zien. Van geestelijk verzorgers kan men zeggen
dat zij ervoor gekozen hebben hun beleving van en hun ervaring met het transcendente beroepshalve uit te dragen. Religieuze ervaringen vormen bijzondere momenten waarop de eigen relatie met het transcendente of met God wordt bevestigd en
eventueel in een bepaalde richting wordt bijgesteld. Religieuze ervaringen waarvoor
de context van het liturgisch voorgaan aanleiding is vormen daarbij een aparte categorie, omdat de link met het werk daarin expliciet tot uiting komt. Aangenomen
mag worden dat hun religieuze ervaringen en daarmee de betekenis die het geloof
voor henzelf heeft en die het mogelijk ook voor andere mensen heeft of kan hebben,
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 oorwerkt in hun gesprekken met gedetineerden en in het bijzonder in de doelen die
d
ze daarin nastreven.
De tweede verwachting luidt dat de samenhang van de rechtelijke ervaringen met de
opvattingen over de doelen ontbreekt. De reden is dat de betekenis van de rechtelijke
ervaringen voor de opvattingen over de doelen hier op de persoonlijke relatie van
de geestelijk verzorgers met het rechtssysteem berust, waartoe ook de praktijk van
de justitiële inrichtingen behoort. Deze ervaringen hebben betrekking op situaties
waarin hun vertrouwen in het recht al dan niet werd bevestigd en op situaties waarin
zij voldoende zelfvertrouwen hadden tegenover het rechtssysteem. Verder worden
geestelijk verzorgers bij justitie door hun werk geconfronteerd met zowel positieve
als negatieve ervaringen van gedetineerden over het rechtssysteem. En niet in de
laatste plaats vormt het thema van de humane bejegening van gedetineerden niet
alleen een permanente zorg maar tevens een aanleiding voor rechtelijke ervaringen.
Aangenomen mag worden dat geestelijk verzorgers die bij justitie werken in het algemeen een redelijke mate van vertrouwen in het rechtssysteem hebben, waardoor voor
henzelf dit vertrouwen geen grote rol speelt bij de keuze van de doelen die men aan
het persoonlijk contact met de gedetineerden verbindt.
model 2
In dit model wordt nagegaan of de gevonden samenhangen tussen de religieuze en
rechtelijke ervaringen en de doelen constant blijven wanneer ze gecontroleerd worden voor de achtergrondkenmerken.
Tabel 6.1

Culturele steun voor de doelen (bèta’s)363

N
religieuze ervaringen
intrapersoonlijke ervaringen
interpersoonlijke ervaringen
algemeen maatschappelijke ervaringen
kerkelijke ervaringen
rechtelijke ervaringen
gebrek aan vertrouwen in het rechtssysteem
gebrek aan zelfvertrouwen tegenover het
rechtssysteem
achtergrondkenmerken
algemene geestelijke zorgvaardigheden
algemene geestelijke zorghoudingen
denominatie364
Adjusted R²

Dialoog
126

Presentie
126

Verkondiging
125

m.1

m.2

m.1

m.2

m.1

m.2

.18
.10
-.09
-.15

.12
.05
-.12
-.11

.06
.33
.10
-.04

.03
.26
.08
-.10

.17
-.01
-.07
.24

.14
-.02
-.06
.23

-.02

-.02

-.06

-.06

.01

.02

.11

.09

.09

.03

.06

.05

.16

.04

.09

.01

-.02
.17
.03

.12

.29
-.12
.18

.04
-.03
.04

.05

363	Omdat denominatie een nominale variabele is die betrekking heeft op de vraag of iemand katholiek
of protestant is, heb ik voor de regressieanalyse van deze variabele een dummy gemaakt die alleen de
katholieke denominatie betreft.
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- resultaten Bovenstaande tabel toont de uitkomsten van de regressieanalyse.364 Daarin heeft
model 1 (m.1) betrekking op de samenhangen van religieuze ervaringen en rechtelijke ervaringen met de doelen en model 2 (m.2) op deze samenhangen wanneer ze
gecontroleerd worden voor de achtergrondvariabelen. Daarbij valt allereerst op dat
de regressiemodellen dialoog en verkondiging zeer zwakke modellen vertegenwoordigen.365 Met deze kanttekening stel ik het volgende vast.
model 1
De antwoorden op de vierde onderzoeksvraag laten ten aanzien van de eerste verwachting twee gevallen zien waarin sprake is van een significant positief effect van
religieuze ervaringen op de doelen van de geestelijke verzorging. Deze effecten tonen
de steun van interpersoonlijke ervaringen voor het presentiemodel en van kerkelijke
ervaringen voor het kerugmatisch model. Het positieve effect van interpersoonlijke
ervaringen op presentie (.33) houdt in dat het zelf gehad hebben van religieuze ervaringen in situaties van grote betrokkenheid bij een nabije ander, een omstandigheid
is die bijdraagt aan het instemmen met het doel om in het contact met gedetineerden
persoonlijke aandacht en begrip na te streven. Het positieve effect van kerkelijke ervaringen op verkondiging (.24) betekent dat het zelf gehad hebben van religieuze ervaringen in de context van de liturgie, instemming met het doel van de verkondiging
bevordert. Dat er geen significant effect is van de religieuze ervaringen op de opvattingen over het dialogale model betekent dat deze ervaringen geen religieuze steun
bieden voor dialoog als doel van de geestelijke verzorging.
De tweede verwachting wordt bevestigd, want er zijn geen significante effecten van
rechtelijke ervaringen op de doelen. Dit betekent dat er vanuit de rechtelijke ervaringen geen steun is voor de doelen van de geestelijke verzorging.
model 2
Bij controle voor de achtergrondkenmerken blijkt er één significant effect van algemene geestelijke zorghoudingen op het presentiemodel, waardoor het verband van
de interpersoonlijke ervaringen en het presentiemodel zwakker wordt (.26). Daarmee
wordt de religieuze steun voor presentie als doel van de geestelijke verzorging
geringer.

364	Het betreft hier en in de volgende paragrafen zoals gezegd steeds enter regressieanalyses. De vetgedrukte waarden geven de significante bèta’s weer.
365	De zwakheid van een model heeft betrekking op het statistisch resultaat. Dat laat onverlet dat er goede redenen zijn om dit verband te veronderstellen, maar die worden hier aan de hand van dit model
niet empirisch ondersteund.
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6.3

Culturele steun voor het domein

In deze paragraaf is het onderzoek op de culturele steun voor het domein gericht. Hier
gaat het om de empirische grond voor het verwachte verband tussen de culturele opvattingen van de geestelijk verzorgers en hun opvattingen over het domein van geestelijke verzorging. De verwachtingen omtrent dit verband zijn in model 1 aan de orde.
Model 2 betreft de invloed van de achtergrondkenmerken op het verband tussen deze
opvattingen en het domein. Eerst beschrijf ik deze verwachtingen. Vervolgens presenteer ik de uitkomsten van de regressieanalyse. Tot slot bespreek ik de resultaten op de
onderzoeksvragen vier en vijf die daarin behandeld zijn.
- verwachtingen model 1
De vraag is hier of en in hoeverre de culturele opvattingen van geestelijk verzorgers
hun opvattingen over het domein steunen. Evenals in de vorige paragraaf spits ik
deze vraagstelling toe op de steunverlenende functie van het experientiële aspect van
religie en recht. De vraag luidt dan: welke verwachtingen kan men hebben van de relatie tussen de religieuze en rechtelijke ervaringen van de geestelijk verzorgers en de
opvattingen over het domein van de geestelijke verzorging?
De eerste verwachting is dat er een positieve samenhang bestaat tussen de religieuze
ervaringen van de geestelijk verzorgers en hun opvattingen over de professionele bijdrage
die ze aan een thema leveren. De reden voor deze verwachting is de aanname dat het
zelf gehad hebben van religieuze ervaringen bijdraagt aan de opvatting dat men als
geestelijk verzorger een professionele bijdrage meent te kunnen leveren aan het gesprek over religieuze ervaringen of over onderwerpen die daarmee samenhangen, zoals bepaalde geloofs- en zingevingsvragen of het geloof zoals de kerken dat belijden.
De tweede verwachting luidt dat er eveneens een positieve samenhang bestaat tussen de
rechtelijke ervaringen van de geestelijk verzorgers en hun opvattingen over de thema’s. In
dit geval verwacht ik dat rechtelijke ervaringen effect hebben op de morele thema’s
en de maatschappelijke thema’s. De reden voor deze verwachting is de aanname dat
persoonlijke ervaringen met recht en rechtvaardigheid de opvatting versterken dat
men als geestelijk verzorger die zelf werkzaam is in het werkveld van het recht een
professionele bijdrage kan leveren aan morele onderwerpen als behoefte aan respect
of de zin van de straf en aan maatschappelijke problemen en vraagstukken als de
confrontatie met noodsituaties of het probleem van de bestaande werkeloosheid.
model 2
Dit model betreft de vraag of de gevonden samenhangen tussen de religieuze en rechtelijke ervaringen en de doelen constant blijven wanneer ze gecontroleerd worden
voor de achtergrondkenmerken.
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.10

.17

.15
.23
.01
-.11
.11

.17

.08

-.15

-.10

-.12

.35
.19
-.06
-.23

126
m.1

.12
.20
-.05
-.23

m.2

morele
thema’s

.19
.20
-.08
-.21

126
m.1

relationele
thema’s

Culturele steun voor het domein (bèta’s)

religieuze ervaringen
intrapersoonlijke ervaringen
interpersoonlijke ervaringen
algemeen maatschappelijke ervaringen
kerkelijke ervaringen
rechtelijke ervaringen
gebrek aan vertrouwen in het
rechtssysteem
gebrek aan zelfvertrouwen tegenover het
rechtssysteem
achtergrondkenmerken
algemene geestelijke zorgvaardigheden
algemene geestelijke zorghoudingen
denominatie
Adjusted R²

N

Tabel 6.2

.35
-.03
.08
.26

.05

-.12

.23
.16
-.06
-.21

m.2

.02

.11

.02

.14
.17
-.08
-.05

126
m.1

.32
.14
.18
.16

.03

.03

.01
.08
-.11
-.04

m.2

religieuze
thema’s

.07

.10

.06

.24
-.05
-.01
.20

126
m.1

.19
-.09
.07
.08

.09

.07

.18
-.05
.00
.22

m.2

kerkelijke
thema’s

.05

.20

.22

.19
-.03
-.04
.06

.01

.07
-.18
.19
.01

m.2

-.02

.13
-.18
.17
.02

126
m.1

maatschappe
lijke thema’s

.06

.02

-.04

.02
.32
-.03
-.01

126
m.1

.33
.04
.03
.14

-.03

-.01

-.10
.28
-.02
-.01

m.2

gezondheids
zorg thema’s
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- resultaten Bovenstaande tabel toont de uitkomsten van de regressieanalyse. Model 1 heeft betrekking op de samenhang van religieuze ervaringen en rechtelijke ervaringen met
het domein (onderzoeksvraag 4). Model 2 betreft deze uitkomsten nadat ze gecontroleerd zijn voor de achtergrondvariabelen (onderzoeksvraag 5).
model 1
De eerste verwachting dat er een positieve samenhang bestaat tussen de religieuze
ervaringen van de geestelijk verzorgers en hun opvattingen over de professionele bijdrage die ze aan een thema leveren, wordt gedeeltelijk bevestigd. Deze verwachting
wordt bevestigd door het gegeven van vier positieve effecten van religieuze ervaringen op het domein. Er is steun van intrapersoonlijke ervaringen voor morele thema’s
en voor kerkelijke thema’s, van interpersoonlijke ervaringen voor gezondheidszorgthema’s en van kerkelijke ervaringen voor kerkelijke thema’s. Het effect van intrapersoonlijke ervaringen op morele thema’s (.35) betekent dat deze religieuze ervaringen
steun verlenen aan de opvatting dat men een bijdrage levert aan onderwerpen als de
behoefte aan respect, de zin van de straf of schaamte- en schuldbesef. Het effect van
intrapersoonlijke ervaringen op kerkelijke thema’s (.24) betekent dat het zelf gehad
hebben van religieuze ervaringen naar aanleiding van een meditatie of het bezoek
aan een zieke de opvatting steunt dat men als geestelijk verzorger een professionele
bijdrage levert aan onderwerpen die de kerken betreffen zoals de leer van de kerk
of de kerk als instituut. Het effect van interpersoonlijke ervaringen op gezondheidszorgthema’s (.32) betekent dat het zelf gehad hebben van religieuze ervaringen in situaties van persoonlijke nabijheid de opvatting steunt dat men een bijdrage levert
aan onderwerpen die de psychische gezondheid van gedetineerden betreffen. Het effect van kerkelijke ervaringen op kerkelijke thema’s (.20) houdt in dat het zelf gehad
hebben van een religieuze ervaring naar aanleiding van het voorgaan in de liturgie de
opvatting steunt dat men een bijdrage levert aan kerkelijke onderwerpen.
De eerste verwachting wordt tegengesproken door het gegeven dat er twee negatieve
effecten van de religieuze ervaringen op de opvattingen over het domein zijn. Er is een
negatief effect van kerkelijke ervaringen op relationele thema’s (-.21) en eveneens van
kerkelijke ervaringen op morele thema’s (-.23). Dit betekent dat het zelf gehad hebben
van een kerkelijke ervaring de opvatting ondermijnt dat men een professionele bijdrage levert aan onderwerpen als relatieproblemen van gedetineerden en ouder-kind
problemen en aan onderwerpen als schaamte, schuldbesef, verzoening en vergeving.
De tweede verwachting dat er positieve effecten van de rechtelijke ervaringen op het
domein zijn, wordt voor één samenhang bevestigd. Alleen de ervaring van een gebrek
aan zelfvertrouwen tegenover het rechtssysteem heeft effect op de hier onderscheiden thema’s van de geestelijke verzorging, namelijk op de maatschappelijke thema’s
(.22). Dit houdt in dat de ervaring dat men weinig zelfvertrouwen heeft wanneer men
met het rechtssysteem te maken heeft de opvatting steunt dat men een bijdrage levert
aan maatschappelijke onderwerpen als werkeloosheid, maatschappelijk integratie
en verslavingsproblematiek.

Flierman.indd 196

16-4-2012 10:56:25

Steun voor de geestelijke verzorging

197

model 2
De controle van deze samenhangen voor de achtergrondkenmerken geeft het volgende te zien. Om te beginnen is er een positief effect van het bezit van algemene
geestelijke zorgvaardigheden op relationele thema’s, maar dit effect heeft nagenoeg
geen invloed op de negatieve steun van kerkelijke ervaringen voor relationele thema’s
(-.23). Vervolgens is er een positief effect van zorgvaardigheden op morele thema’s, wat
relatief veel invloed heeft op de steun van intrapersoonlijke ervaringen voor m
 orele
thema’s waardoor dit verband zwakker wordt (.23) en nauwelijks invloed heeft op de
negatieve steun van kerkelijke ervaringen voor morele thema’s (-.21). Het derde positieve effect van algemene geestelijke zorgvaardigheden betreft de religieuze thema’s,
maar ook in dit geval is er geen invloed op de (ontbrekende) steun van religieuze ervaringen voor religieuze thema’s. Verder is er een positief effect van deze vaardigheden
op kerkelijke thema’s. De invloed van dit effect is relatief groot en betekent dat de
steun van intrapersoonlijke ervaringen voor kerkelijke thema’s niet langer significant
is. Voor de invloed van de algemene geestelijke vaardigheden op de steun van kerkelijke ervaringen voor kerkelijke thema’s geldt dat dit zeer gering is (.22), waardoor de
steun hetzelfde blijft. Tot slot heeft het bezit van deze zorgvaardigheden effect op de
gezondheidszorgthema’s, wat er toe leidt dat de steun van interpersoonlijke ervaringen voor gezondheidszorgthema’s iets kleiner wordt (.28).
Tot slot blijkt denominatie van invloed te zijn op religieuze thema’s, maar dit effect
heeft geen invloed op de (ontbrekende) steun van religieuze en rechtelijke ervaringen
voor religieuze thema’s.
6.4	Institutionele steun voor de doelen
In deze paragraaf beantwoord ik de vraag of en in hoeverre er een empirische basis
is voor de verwachting dat er een steunverlenende samenhang bestaat tussen de opvattingen van de geestelijk verzorgers over kerk en justitie en hun opvattingen over
de doelen van de geestelijke verzorging. Hiermee wordt de aandacht verlegd van de
invloed van culturele opvattingen naar de invloed van institutionele opvattingen op
de doelen van de geestelijke verzorging. Eerst beschrijf ik de verwachtingen over het
rechtstreekse verband tussen de institutionele opvattingen en de opvattingen over de
doelen. Deze verwachtingen worden onderzocht in model 1 waarin daarmee de vierde
onderzoeksvraag wordt behandeld. Daarna beschrijf ik model 2 waarin de vijfde onderzoeksvraag wordt behandeld. Vervolgens presenteer ik de uitkomsten van de regressieanalyse en bespreek ik de resultaten daarvan voor de beide onderzoeksvragen.
- verwachtingen model 1
De vraag luidt hier welke verwachtingen men kan hebben van de relatie tussen de
kerkelijke en de justitiële opvattingen van de geestelijk verzorgers en hun opvattingen
over de doelen van de geestelijke verzorging.
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De eerste verwachting luidt dat er geen effect is van de kerkelijke programma’s en de
relatie van de kerken met de geestelijke verzorging op de opvattingen over de doelen van
de geestelijke verzorging. De reden is dat in hun dagelijks werk met gedetineerden de
relatie met de kerken voor de geestelijk verzorgers weinig concreet is en zaken als
kerkelijke programma’s en kerkelijke zending relatief ver afstaan van de praktijk van
de geestelijke zorg in de justitiële inrichtingen. Dit betekent dat aangenomen mag
worden dat de professionele keuzes die de geestelijk verzorgers ten aanzien van de
doelen van de g
 eestelijke verzorging maken nauwelijks door hun denkbeelden over
de kerk gesteund worden.
De tweede verwachting luidt dat de justitiële programma’s en de relatie van justitie met
de geestelijke verzorging een positief effect hebben op de opvattingen over de doelen van
de geestelijke verzorging. De achtergrond van deze verwachting ligt eveneens in de dagelijkse praktijk van het werk van de geestelijk verzorgers. In de justitiële inrichtingen hebben zij voortdurend te maken met veiligheidseisen, met het leveren van hun
bijdrage aan het recht doen aan de menswaardigheid van gedetineerden en met het
streven van justitie de doelmatigheid van de vrijheidsbeneming vanuit het perspectief van een succesvolle terugkeer in de maatschappij te vergroten. Daarbij speelt het
overleg met het management en de samenwerking met andere disciplines een grote
rol. Vanuit dit perspectief gezien vormen de dagelijkse praktijk van de justitiële inrichtingen en de samenwerking met het management en met de vertegenwoordigers van
de andere disciplines de voedingsbodem voor het creëren van voldoende draagvlak in
de inrichtingen voor de geestelijke verzorging. Tegelijkertijd kan aangenomen worden
dat ze tevens de voedingsbodem vormen voor de opvattingen van de geestelijk verzorgers over de verschillende doelen van de geestelijke verzorging.
model 2
In dit model worden de gevonden samenhangen tussen de religieuze en rechtelijke
ervaringen en de doelen gecontroleerd voor de achtergrondkenmerken.
- resultaten Onderstaande tabel toont de uitkomsten van de regressieanalyse. Model 1 heeft
betrekking op het rechtstreekse verband van de opvattingen over kerk en justitie
en de doelen (onderzoeksvraag 4). Model 2 laat het effect zien wanneer dit verband
gecontroleerd is voor de achtergrondvariabelen (onderzoeksvraag 5). Het eerste dat
opvalt is dat ook hier het regressiemodel dialoog een zeer zwak model vormt. Verder
stel ik het volgende vast.
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Institutionele steun voor de doelen (bèta’s)

N
visie en missie van de kerken
visie van de kerken
missie van de kerken
relatie van de kerken met de
geestelijke verzorging
positieve waardering van de zending
visie van de justitiële inrichtingen
veiligheid
menswaardigheid
doelmatigheid
relatie van justitie met de geestelijke verzorging
integratie
achtergrondkenmerken
algemene geestelijke zorgvaardigheden
algemene geestelijke zorghoudingen
denominatie
Adjusted R²

Dialoog

Presentie

Verkondiging

124

124

123

m.1

m.2

m.1

m.2

m.1

m.2

.02
-.01

.03
-.02

-.05
.09

-.12
.02

.35
-.00

.34
-.02

.06

.05

.02

.03

-.10

-.11

.05
.12
.02

.09
.05
-.06

.08
.25
-.05

.12
.14
-.11

-.03
-.02
.12

-.02
-.03
.10

-.07

-.09

.13

.08

.01

-.00

-.03

.20
-.01
.20
.01

.08

.07
.36
-.09
.17

.09

.06
.04
-.03
.08

model 1
De eerste verwachting dat er geen effect is van de kerkelijke programma’s en de relatie
van de kerken met de geestelijke verzorging op de opvattingen over de doelen van de
geestelijke verzorging, wordt niet bevestigd. Er is één effect, namelijk het effect van
de opvattingen van de geestelijk verzorgers over de visie van de kerken op het kerugmatisch model (.35). Dit betekent dat het doel van de verkondiging van het christelijk
geloof gesteund wordt door de opvatting over het bijdragen aan de visie van de kerken
om de relatie van gedetineerden met de kerk als geloofsgemeenschap te bevorderen.
De tweede verwachting dat de justitiële programma’s en de relatie van justitie met
de geestelijke verzorging een positief effect hebben op de opvattingen over de doelen van de geestelijke verzorging, wordt gedeeltelijk bevestigd. Er is namelijk één positieve samenhang en wel tussen menswaardigheid en het presentiemodel (.25). Dit
houdt in dat de opvattingen van geestelijk verzorgers over het doel de gedetineerden
te bevestigen in hun behoefte als mens gezien en gewaardeerd te worden, gesteund
wordt door hun opvatting dat zij een bijdrage leveren aan het bewaken van de menswaardigheid in de inrichting.
model 2
Uit de controle van de invloed van de achtergrondkenmerken op de gevonden verbanden komt naar voren dat er één positief effect is van de algemene geestelijke zorgvaardigheden op de doelen, namelijk op het dialogale model. Dit effect heeft echter geen
invloed op het (ontbrekende) verband van de institutionele opvattingen en dialoog.
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Ook bij de algemene geestelijke zorghoudingen is er één positief effect op de doelen,
in dit geval op het presentiemodel. Dit effect heeft invloed op het verband van de justitiële opvattingen en de doelen, namelijk op het verband tussen menswaardigheid en
presentie en leidt ertoe dat dit verband niet langer significant is.
Denominatie tot slot heeft effect op de opvattingen van de geestelijk verzorgers over
dialoog als doel van de geestelijke verzorging. Maar dit effect heeft geen invloed op
het (ontbrekende) verband tussen de kerkelijke en justitiële opvattingen en de opvattingen over het dialogale model.
6.5	Institutionele steun voor het domein
Deze laatste paragraaf betreft de steunverlenende samenhang tussen de opvattingen
van de geestelijk verzorgers over kerk en justitie en hun opvattingen over het domein
van de geestelijke verzorging. De vraag is hier of en in hoeverre er een empirische basis bestaat voor de verwachting dat de opvattingen van de geestelijk verzorgers over
enerzijds de programma’s van de kerken en van justitie en anderzijds over de relatie
van de kerken en van justitie met de geestelijke verzorging van invloed zijn op hun
opvattingen over de professionele bijdrage die zij leveren aan de thema’s van de geestelijke verzorging. Ik zet opnieuw eerst de verwachtingen over dit verband uiteen zoals die in model 1 worden onderzocht en waarmee de vierde onderzoeksvraag wordt
behandeld. Vervolgens beschrijf ik model 2 dat de vijfde onderzoeksvraag betreft.
Daarna presenteer ik de uitkomsten van de regressieanalyse en sluit deze paragraaf
af met de bespreking daarvan.
- verwachtingen model 1
De vraag is hier welke verwachtingen men kan hebben ten aanzien van het verband
tussen de kerkelijke en de justitiële opvattingen van de geestelijk verzorgers en hun
opvattingen over het domein van de geestelijke verzorging.
De eerste verwachting luidt dat de kerkelijke opvattingen een positief effect op de kerkelijke thema’s hebben maar niet op de andere thema’s. De reden voor deze verwachting
is de aanname dat de kerkelijke oriëntatie die in de opvattingen over de kerkelijke
programma’s en de positieve waardering van de zending besloten ligt met de opvatting samengaat dat men aan kerkelijke thema’s een professionele bijdrage levert. De
reden om dit verband niet bij de andere thema’s te verwachten is dat deze kerkelijke
opvattingen over de visie en de missie van de kerk en over de kerkelijke opdracht van
de geestelijke verzorging niet direct bij deze thema’s aansluiten.

Flierman.indd 200

16-4-2012 10:56:26

Flierman.indd 201

.17

.07

-.06
.31
-.07

-.05
.28
-.06
-.04
.19

-.06
.33
-.02

-.02

.14

-.09
.26
.00

-.03

-.03

.01

.05
.05

123
m.1

.36
-.21

m.2

morele
thema’s

.36
-.17

123
m.1

relationele
thema’s

Institutionele steun voor het domein (bèta’s)

visie en missie van de kerken
visie van de kerken
missie van de kerken
relatie van de kerken met geestelijke
verzorging
positieve waardering van de zending
visie van de justitiële inrichtingen
veiligheid
menswaardigheid
doelmatigheid
relatie van justitie met de geestelijke verzorging
integratie
achtergrondkenmerken
algemene geestelijke zorgvaardigheden
algemene geestelijke zorghoudingen
denominatie
Adjusted R²

N

Tabel 6.4

.45
-.07
.13
.23

.13

-.05
.18
-.12

-.06

.07
.00

m.2

.09

.15

-.07
.21
.09

.05

.06
.14

123
m.1

.27
.04
.21
.18

.12

-.01
.10
-.02

.04

.07
.11

m.2

religieuze
thema’s

-.02

.00

-.13
.02
.01

.04

.11
.08

123
m.1

.27
-.02
.05
.03

-.03

-.11
-.03
-.06

.02

.11
.05

m.2

kerkelijke
thema’s

.10

-.11

.17
.09
.19

-.03

.14
-.12

123
m.1

.16
.00
-.05
.11

-.13

.17
.07
.16

-.04

.13
-.15

m.2

maatschappe
lijke thema’s

.08

.22

.27

.34
.07
.08
.19

.07
-.15
-.07

-.09

.15
.07

m.2

.02
-.06
.03

-.06

.16
.13

123
m.1

gezondheids
zorgthema’s

Steun voor de geestelijke verzorging

201

16-4-2012 10:56:26

202

HOOFDSTUK 6

De tweede verwachting is dat er een positief effect is van de justitiële opvattingen op het
domein. De reden is dat de gerichtheid van de geestelijk verzorgers op de justitiële
context zoals die in het contact met gedetineerden plaatsheeft, hen vertrouwd maakt
met de verschillende thema’s die daarbij de revue passeren. Op grond hiervan verwacht ik dat met name de opvattingen over menswaardigheid een positief effect op
de thema’s van de geestelijke verzorging hebben. Menswaardigheid is een aandachtspunt dat typisch de diverse aspecten van de detentiesituatie betreft, zoals die door de
onderwerpen van de verschillende thema’s worden opgeroepen. Daarnaast verwacht
ik dat de opvattingen over integratie eveneens een positief effect op het domein hebben. Hier is de reden de aanname dat door de samenwerking met het management
en met de vertegenwoordigers van de andere hulp- en zorgverlenende disciplines de
geestelijk verzorgers zich meer bewust zijn van hun specifieke bekwaamheden ten
aanzien van de thema’s van hun vakgebied.
model 2
In dit model wordt nagegaan of de gevonden samenhangen tussen de religieuze en
rechtelijke ervaringen en de doelen constant blijven wanneer ze gecontroleerd worden voor de achtergrondkenmerken.
- resultaten Tabel 6.4 toont opnieuw de uitkomsten van de regressieanalyse. Model 1 heeft betrekking op het rechtstreekse verband van de opvattingen over kerk en justitie en de
opvattingen over het domein (onderzoeksvraag 4). Model 2 toont dit verband nadat
het voor de achtergrondvariabelen gecontroleerd is (onderzoeksvraag 5). Uit de tabel
komt allereerst naar voren dat het regressiemodel kerkelijke thema’s een zeer zwak
model vormt.
model 1
De eerste verwachting dat de kerkelijke opvattingen een positief effect op de kerkelijke thema’s hebben maar niet op de andere thema’s, wordt niet bevestigd. Er blijkt
maar één positieve samenhang te zijn, namelijk van de visie van de kerken met relationele thema’s (.36). Dit verband houdt in dat de opvatting van de geestelijk verzorgers
over de visie van de kerken met betrekking tot de taak van de geestelijke verzorging
om de relatie van gedetineerden met de kerk als geloofgemeenschap te bevorderen,
een positief effect heeft op de opvatting een bijdrage te leveren aan relationele thema’s als relatieproblemen en toekomstperspectief.
De tweede verwachting dat er een positief effect is van de justitiële opvattingen op
het domein, wordt gedeeltelijk bevestigd. Er zijn vier positieve effecten van de justitiële opvattingen op het domein, namelijk van menswaardigheid op relationele thema’s, van menswaardigheid op morele thema’s, van menswaardigheid op religieuze
thema’s en van integratie op gezondheidszorgthema’s. Het effect van de opvattingen
over de bijdrage aan het bewaken van de menswaardigheid in de inrichting op relationele thema’s (.33) houdt in dat de gerichtheid op menswaardigheid steun geven aan
de opvattingen over de professionele bijdrage aan deze thema’s. Deze relatie geldt

Flierman.indd 202

16-4-2012 10:56:26

Steun voor de geestelijke verzorging

203

eveneens voor het effect van menswaardigheid op de opvatting over de bijdrage aan
morele thema’s (.26) en aan religieuze thema’s (.21). Het effect van integratie op gezondheidszorgthema’s (.27) houdt in dat de opvatting over het belang van samenwerking met andere disciplines de opvatting steunen over de professionele bijdrage die
men aan gezondheidszorgthema’s levert.
model 2
De resultaten van de regressieanalyse laten na controle voor de achtergrond
kenmerken het volgende zien.
Om te beginnen blijkt het bezit van algemene geestelijke zorgvaardigheden een positief effect te hebben op vijf van de zes thema’s, te weten relationele thema’s, morele
thema’s, religieuze thema’s, kerkelijke thema’s en gezondheidszorgthema’s. De invloed van deze vaardigheden op de verbanden tussen de institutionele opvattingen
en het domein is als volgt. Er is nagenoeg geen invloed van de zorgvaardigheden op
het verband van de visie van de kerken en relationele thema’s en op het verband van
menswaardigheid en relationele thema’s. Daarnaast is er wel een lichte invloed van
deze vaardigheden op het negatieve verband van de missie van de kerken en relationele thema’s, dat nu significant is (-.21). De invloed op het verband van menswaardigheid en morele thema’s is dusdanig groot dat dit verband niet langer significant is.
Hetzelfde geldt voor de invloed op het verband van menswaardigheid en religieuze
thema’s, waarbij ook denominatie op dit verband van invloed is. De invloed van het
bezit van deze vaardigheden op het verband van menswaardigheid en gezondheidszorgthema’s bestaat erin dat dit verband zwakker wordt (.22).
Tot slot blijkt de invloed van denominatie op het verband tussen menswaardigheid en
religieuze thema’s naast het bezit van algemene geestelijke zorgvaardigheden zoals
gezegd bij te dragen tot het reduceren van dit verband dat nu niet meer significant is.
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Evaluatie
In dit laatste hoofdstuk blik ik terug op dit onderzoek naar geestelijke verzorging bij
justitie als professioneel beroep in de moderne maatschappij. Voor de evaluatie van
het onderzoek dat ik naar deze beroepsgroep heb verricht, vat ik de onderzoeksvragen
samen (7.1). Daarna presenteer ik een zevental gewonnen inzichten uit deze beschrijvingen (7.2). Vervolgens plaats ik deze inzichten in het perspectief van Luhmanns
systeembegrip (7.3). Ik besluit met een hermeneutische reflectie op de belangrijkste
resultaten van het onderzoek (7.4).
7.1

Samenvatting

De onderzoeksvragen vormen het theoretisch kader waarbinnen hier de geestelijke
verzorging bij justitie is onderzocht en beschreven. Ze kunnen beschouwd worden
als analysevoorstellen van de problematiek van dit beroep in het werkveld van justitie. Ze openen een perspectief om na te gaan hoe geestelijk verzorgers te maken
hebben met de dynamiek van het zich manifesteren en profileren te midden van de
culturele en institutionele contexten van dit beroep. Eerst schets ik kort deze problematiek en geef vervolgens het doel van het onderzoek aan. Daarna ga ik op elk van de
onderzoeksv ragen afzonderlijk in.
De problematiek van de geestelijke verzorging als beroep bestaat erin dat deze
beroepsg roep in de moderne maatschappij steeds moet investeren in de erkenning
van geïnstitutionaliseerde en gelegitimeerde arbeid die het levert en daarmee in de
positie van het beroep. De problematiek van de geestelijke verzorging wordt hier, anders gezegd, in verband gebracht met de maatschappelijke eis dat een professioneel
beroep in staat is op overtuigende wijze te laten zien ten aanzien van welke maatschappelijke behoefte het zijn diensten aanbiedt, op welke grondwaarden het daarbij teruggaat en hoe het de eigen professionele gerichtheid daarop rechtvaardigt. De
maatschappelijke behoefte waarop de geestelijke verzorging bij justitie zich richt is
de geestelijke zorg voor mensen die in detentie verblijven. De geestelijke verzorging
bij justitie heeft daarbij vanuit zowel cultureel als institutioneel perspectief gezien te
maken met een dubbele band, namelijk met de culturele contexten religie en recht
en met de institutionele contexten van de kerken en justitie. De keuzes die de geestelijk verzorgers in hun werk ten aanzien van de doelen en het domein van hun contacten met gedetineerden maken, vinden daarom steeds plaats tegen de achtergrond
van hun opvattingen over religie en recht en over kerk en justitie. Daarmee heeft de
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i nstitutionalisering en de legitimatie van het beroep in het geval van geestelijke verzorging een culturele en een institutionele dimensie. De culturele dimensie betreft de
maatschappelijke processen van individualisering, rationalisering en secularisering
die ook religie en recht betreffen. De institutionele dimensie van de problematiek van
de geestelijke verzorging als beroep heeft betrekking op de verschillende functies die
de kerken en justitie maatschappelijk vertegenwoordigen en waarbinnen de geestelijke verzorging opereert.
Het doel van dit onderzoek is om in descriptieve en exploratieve zin inzicht te verschaffen in de professionele kenmerken van de geestelijke verzorging bij justitie, in
het bijzonder in de mate waarin de opvattingen van de geestelijk verzorgers over de
culturele en institutionele contexten van hun werk doorwerken in hun professionele
opvattingen over de doelen en het domein van de geestelijke zorg voor gedetineerden. Daarbij heeft dit doel ook een theologisch belang dat erin bestaat een bijdrage
te leveren aan de hermeneutische taak van de theologie. Dit betekent ten eerste dat
beoogd wordt met de onderzoeksresultaten inzicht te bieden in de actuele betekenis
van enkele thema’s van het christelijk geloof voor de huidige tijd en in de betekenis
ervan voor de geestelijke zorg die men gedetineerden biedt. Ten tweede wordt beoogd
dat de resultaten het probleem van de pluraliteit van religieuze interpretaties verhelderen. Door verschillen en overeenkomsten in de visie onder geestelijk verzorgers
zichtbaar te maken kan het onderzoek bijdragen aan het vergroten van de verstaanbaarheid van het christelijk geloof. En ten derde wordt beoogd met de onderzoeksresultaten inzicht te bieden in de discussie over de orthopraxis van christelijk geloof,
namelijk voor zover ze de opvattingen van geestelijk verzorgers over de doelen en het
domein van de geestelijke verzorging verhelderen en antwoord geven op de vraag hoe
te handelen en met welke focus.
Hoe zijn de in hoofdstuk 1 gestelde onderzoeksvragen in dit onderzoek beantwoord?
En welke inzichten heeft het onderzoek opgeleverd over de problematiek van de geestelijke verzorging bij justitie? Deze vragen worden hierna en in de volgende paragraaf
beantwoord.
De eerste onderzoeksvraag heeft betrekking op de culturele context van de geestelijke verzorging. Deze vraag is voor wat de religieuze opvattingen betreft in hoofdstuk
2 beantwoord. Daarin staan de denkbeelden van de geestelijk verzorgers over God
centraal, omdat die, zo mag worden aangenomen, het belangrijkste aspect vormen
van de opvattingen over religie. Welke ervaringen heeft men ten aanzien van God,
welke overtuigingen over God, welke normatieve opvattingen verbindt men met God
en welke gevoelens heeft men bij God? Het blijkt dat de religieuze opvattingen van
de geestelijk verzorgers zich over het algemeen kenmerken door een grote religieuze
openheid voor ervaringen van God en denkbeelden over God. Men staat open voor
de ervaring van Gods aanwezigheid in zowel persoonlijke leefomstandigheden als in
meer functionele situaties. De overtuigingen die men ten aanzien van God heeft zijn
meerduidig. Men ziet God zowel als persoonlijk en als niet-persoonlijk, als kenbaar
en als onkenbaar en bovenal als op de mens betrokken. Over het onschuldig lijden
dat mensen treft, zegt men dat dit Gods compassie wekt. Denkbeelden die stellen dat
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in het lijden Gods harde en strenge hand te zien is, verwerpen ze. Ook de gevoelens
die men bij God beleeft, zijn persoonlijk en positief. Het tweede deel van de eerste onderzoeksvraag over de culturele context van de geestelijke verzorging betreft opvattingen over recht en rechtvaardigheid. Deze vraag is in hoofdstuk 3 beantwoord. De
vraag gaat over vertrouwen in de rechtszekerheid, over het fundament van het recht,
over visies op rechtvaardigheid en over rechtsbescherming. Geestelijk verzorgers blijken wat hun zelfverzekerdheid betreft een zekere terughoudendheid te bezitten ten
aanzien van de wijze waarop het recht zich in de maatschappij manifesteert. Verder
beschouwt men het recht als het eigentijdse product van de maatschappelijke omgeving waarin het zich ontwikkelt en neemt men afstand van traditionele opvattingen
over natuurrecht en rechtspositivisme. De vraag naar rechtvaardigheid beantwoordt
men vanuit een sterke betrokkenheid bij de minder bedeelden in de maatschappij. De
geestelijk verzorgers vinden dat rechtvaardige oplossingen altijd op het herstel van
geschonden verhoudingen tussen mensen gericht dienen te zijn. Tegelijk erkent men
de noodzaak dat er bij de verdeling van maatschappelijke goederen naar het belang
van het grotere sociale geheel wordt gekeken. Verder onderschrijft men de opvatting
dat burgers zich in principe altijd aan de wet dienen te houden. De reserve tegenover
het recht komt in het bijzonder tot uiting in hun verwachtingen van het recht voor
kansarme en minder bedeelde groepen in de maatschappij.
De tweede onderzoeksvraag heeft betrekking op de institutionele dimensie van de
geestelijke verzorging bij justitie. Deze vraag is in hoofdstuk 4 beantwoord. Hier gaat
het vooral over de opvattingen van de geestelijk verzorgers over de institutionele contexten van kerk en justitie. Ten aanzien van hun relatie met de kerken is de vraag gericht op de visie en de missie van de kerken en op hun waardering van de band met de
kerk. Ten aanzien van de kerkelijke visie om de gelovigen in te wijden in en te binden
aan de leer en de praktijken van de kerken, zijn de geestelijk verzorgers van mening
dat het niet direct hun taak is om bij te dragen aan de band van gedetineerden met
de kerk als geloofsgemeenschap. Dit ligt anders ten aanzien van de missie van de kerken. In dit geval blijken de geestelijk verzorgers de geestelijke zorg die zij gedetineerden bieden als een bijdrage te beschouwen aan de bijzondere kerkelijke opdracht de
gevangenen te bezoeken. Het tweede aspect van de relatie met de kerken gaat over de
positieve waardering van de geestelijk verzorgers van de zending die zij voor hun werk
bij justitie van hun kerk ontvangen. Men geeft aan dat men in het werk de zending
door de kerk voor zichzelf als een positieve ondersteuning ervaart. De tweede helft
van de tweede onderzoeksvraag naar de institutionele dimensie van de geestelijke
verzorging gaat over de relatie met de justitiële organisatie. Hier is de vraag gericht
op de visie van justitie en op de samenwerking met justitie. Wat hun bijdrage aan de
programma’s van justitie betreft is men van mening dat de geestelijke verzorging hier
een taak heeft en een bijdrage dient te leveren aan het bewaken van de menswaardigheid van gedetineerden en eveneens, zij het in mindere mate, ten aanzien van de
veiligheid in de inrichting. Het bevorderen van de doelmatigheid van werken in de
justitiële inrichtingen wordt door de meeste geestelijk verzorgers niet als hun taak
gezien. Het tweede aspect van de relatie met justitie betreft de samenwerking van de
geestelijk verzorgers met de leiding van de justitiële inrichtingen en met de vertegenwoordigers van de andere hulp- en zorgverlenende disciplines. Over deze aspecten

Flierman.indd 207

16-4-2012 10:56:26

208

HOOFDSTUK 7

van integratie van de geestelijke verzorging in de justitiële organisatie is men over het
algemeen van mening dat deze samenwerking wenselijk is.
De derde onderzoeksvraag betreft de belangrijkste professionele kenmerken van de
geestelijke verzorging en gaat over de opvattingen van de geestelijk verzorgers over
de doelen en het domein van de geestelijke zorg die zij bieden. Deze vraag is in hoofdstuk 5 beantwoord. In het individuele contact dat geestelijk verzorgers met een gedetineerde hebben, werken zij voornamelijk volgens het presentiemodel. Ze delen met
elkaar de opvatting dat het in het contact met gedetineerden er vooral om gaat aandacht te hebben voor hun situatie en hun leefwereld. Deze aandacht is er primair op
gericht de eigenwaarde van de gedetineerde te bevestigen en om de vertrouwdheid
te wekken die het verdere contact ten goede komt. Het dialogale model en het kerugmatisch model worden door respectievelijk de helft en bijna de helft van de geestelijk
verzorgers afgewezen. Het counseling model wordt door de geestelijk verzorgers niet
herkend. Wat het domein van de geestelijke verzorging betreft, claimen de geestelijk verzorgers hun deskundigheid vooral ten aanzien van relationele thema’s, morele
thema’s en religieuze thema’s. Dit is minder het geval met kerkelijke thema’s, gezondheidszorgthema’s en maatschappelijke thema’s.
De laatste onderzoeksvragen betreffen de samenhang tussen de opvattingen van
de geestelijk verzorgers over religie en recht, kerk en justitie enerzijds en hun opvattingen over de doelen en het domein van de geestelijke verzorging anderzijds. Deze
vragen zijn in het zesde hoofdstuk beantwoord. De gevonden samenhangen zijn geïnterpreteerd als steun voor de geestelijke verzorging en zijn opgevat als een antwoord
op de vraag in welke mate de opvattingen over de culturele en de institutionele contexten van de geestelijke verzorging een steunverlenende functie voor de doelen en
het domein vervullen. Het onderzoek naar de religieuze en rechtelijke steun voor de
doelen laat zien dat deze functie vervuld wordt ten aanzien van het presentiemodel en
het kerugmatisch model en niet ten aanzien het dialogale model. Het onderzoek naar
de religieuze en rechtelijke steun voor het domein wijst relationele thema’s, morele
thema’s, kerkelijke thema’s, maatschappelijke thema’s en gezondheidszorgthema’s
aan als thema’s die door religieuze of rechtelijke opvattingen gesteund worden. Uit
het onderzoek naar de institutionele steun voor de doelen blijkt dat alleen aan het kerugmatisch model steun verleend wordt. Het onderzoek naar de institutionele steun
voor het domein geeft te zien dat de steun van de institutionele opvattingen alleen de
relationele thema’s en de gezondheidszorgthema’s betreft.
7.2	Inzichten
Het empirische deel van het onderzoek naar de geestelijke verzorging bij justitie kent
een descriptief en een exploratief doel. Het descriptieve doel betreft het beschrijven
van de culturele en de institutionele context van dit beroep en de doelen en het domein van de geestelijke verzorging. Het exploratieve doel betreft de vraag hoe de opvattingen van de geestelijk verzorgers over God, rechtvaardigheid en kerk en justitie
in de hoofden van de geestelijk verzorgers een steunverlenende rol spelen ten a anzien
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van hun professionele opvattingen over hun werk. Daarbij zijn de descriptieve uitkomsten over religie en recht en over kerk en justitie in conditionele zin met de professio
nele problematiek van de geestelijke verzorging in verband gebracht. Wat kan nu uit
de uitkomsten van dit onderzoek naar deze centrale begrippen van de geestelijke
verzorging en naar hun relatie worden geconcludeerd? In deze paragraaf presenteer
ik zeven inzichten die het onderzoek naar de geestelijke verzorging bij justitie heeft
opgeleverd. Deze inzichten moeten gezien worden als interpretaties van de eerdere
analyses en dienen waar mogelijk als aanzetten voor het formuleren van hypotheses
voor vervolgonderzoek. De eerste drie inzichten betreffen de betekenis van de culturele contexten van religie en recht voor de geestelijke verzorging. Het volgende inzicht
gaat over de betekenis van de institutionele contexten van de kerken en justitie voor
de geestelijke verzorging. De twee daarop volgende inzichten hebben betrekking op
de toegemeten betekenis van de doelen en het domein voor de geestelijke verzorging.
Het laatste inzicht gaat over de godsdienstvrijheid als de grondwettelijke basis van de
geestelijke verzorging.
7.2.1

Het denken over God

Geestelijk verzorgers bij justitie zijn moderne gelovigen omdat hun opvattingen over
religie laten zien dat ze geseculariseerde en geïndividualiseerde kenmerken hebben. Niet
het traditionele hoog transcendente godsbeeld, maar een meer immanent en deels nietpersoonlijk godsbeeld vormt de voedingsbodem voor hun spreken over God en daarmee
voor de religieuze steun voor de geestelijke verzorging in de context van justitie.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de geestelijk verzorgers Gods aanwezigheid
evenzeer in niet-religieuze als in religieuze situaties en gebeurtenissen ervaren, dat
zij open staan voor zowel niet-persoonlijke als persoonlijke denkbeelden over God en
vooral Gods compassie met de individuele mens benadrukken. Met deze religieuze
denkbeelden beantwoorden de geestelijk verzorgers niet (meer) geheel aan traditionele voorstellingen over God zoals die door de kerken nog altijd worden uitgedragen.
Zo vormen het gebed en de sacramenten voor hen niet langer de belangrijkste plaatsen van de godsontmoeting, wordt het beeld dat men van God heeft niet meer gedomineerd door het theïstische beeld van de transcendente almachtige God en neemt
men afstand van het idee dat alles wat er gebeurt op de een of andere wijze aan Gods
goede bedoelingen beantwoordt. Deze moderne opvattingen weerspiegelen hun religieuze oriëntatie op de betekenis van het spreken over God in de context van justitie
en roepen de vraag op wat het voor de religieuze steun voor de geestelijke verzorging
betekent dat hun denken over God niet langer volledig op het traditionele godsbeeld
van een persoonlijke hoog transcendente God berust.
Uit de reeks onderzoeken die Van der Ven c.s. naar godsbeelden heeft verricht, kan
geconcludeerd worden dat de geestelijk verzorgers met hun religieuze opvattingen
in deze tijd niet alleen staan. Het gegeven dat mensen zich tegenwoordig niet enkel
aan het ene traditionele godsbeeld vasthouden, wijst volgens Van der Ven op een beleving van God waarin men zoekt naar het evenwicht tussen Gods transcendentie en
Gods immanentie, tussen zijn persoon-zijn en zijn niet-persoon-zijn en tussen zijn
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kenbaarheid en zijn onkenbaarheid.366 De overgang van het geloof in een verheven
transcendente God naar een meer nabije, in het leven en werken van mensen ervaarbare immanent transcendente God, verbindt hij met de gevolgen van de veranderde
positie van religie in de moderne maatschappij.367 Toch zijn de veranderingen in het
godsgeloof volgens hem niet dusdanig groot dat men daarmee buiten de traditie
komt te staan.368 Zowel het meer immanent transcendente en het niet-persoonlijke
godsbeeld als de overtuiging dat God uiteindelijk onkenbaar is, zijn eigen aan de
christelijke traditie.369
De vraag of deze veranderingen in het godsgeloof behalve onder gewone gelovigen
ook onder kerkelijke voorgangers heeft plaatsgehad, is door Zuidberg in een kwalitatieve studie naar het godsbeeld van katholieke pastores ter hand genomen.370 Daarin
heeft hij laten zien dat hun denken over God, onder meer op het punt van het persoonzijn van God, is veranderd. Behalve als persoon ervaren zij God ook als een kracht,
als bestaansgrond of als een manifestatie waar een appelerend protest tegen onrecht
vanuit gaat. Daarnaast heeft hij evenwel vastgesteld dat men in het gebed en in de
liturgie er veelal voor kiest om God juist als persoon aan te spreken, als Jij of Gij.371
Blijkbaar zijn het gebed en het voorgaan in de kerkdienst (nog) sterk verweven met
de meer vertrouwde beelden van een persoonlijke God die door de mens kan worden
aangeroepen en die zijn roepen hoort.
Op grond van de observaties van Zuidberg kan de vraag gesteld worden of wellicht ook
voor de geestelijk verzorgers bij justitie geldt dat zij uit hoofde van hun ambt in hun
werk een persoonlijk godsbeeld uitdragen, maar in hun eigen spiritualiteit vooral
ruimte geven aan het idee van een niet-persoonlijke God of een onkenbare God. Het
gegeven dat naast traditionele godsbeelden ook niet-traditionele godsbeelden ondersteund worden, doet veronderstellen dat dit mogelijk ook hier het geval is. Deze suggestie wordt versterkt door wat in de beschrijving van de religieuze kenmerken van de
geestelijk verzorgers in hoofdstuk 1 al ter sprake kwam, namelijk dat een kwart van
de geestelijk verzorgers het persoonlijk gebed niet (meer) praktiseert. Wellicht kunnen de geloofsbeleving en de spirituele praktijk van de geestelijk verzorgers vanuit de
secularisatie en de individualisering worden verklaard, maar om dieper in te gaan
op de vraag in hoeverre er ook bij hen sprake is van een functionele naast een persoonlijke spiritualiteit, is vervolgonderzoek nodig.372 Hier laat zich de vraag stellen
366 Van der Ven (2001, 285-296).
367 Van der Ven (1998c), Van der Ven (1998b, 156-166).
368 Van der Ven, Dreyer & Pieterse (2004, 350-361), Van der Ven (1998c)
369	Oomen (1998) stelt dat het christelijk godsgeloof ruimte biedt aan zowel een ‘persoonlijk’ handelen
van God als aan een ‘onpersoonlijk’ werkzaam zijn van God. Volgens haar zou de ervaring van de afwezigheid van God kunnen betekenen dat God er niet als ‘voorwerp’ is, maar als een bril waarmee de
mens naar de werkelijkheid kijkt.
370 Zuidberg (1997).
371 Zuidberg (1997, 107): “Zodra pastores persoonlijk bidden of voorgaan in gebed, spreken zij – op een
enkele uitzondering na – God persoonlijk aan.”
372 Zuidberg (1997, 107) verbindt het gebruik van niet-persoonlijke metaforen voor God enerzijds met een
pastorale gevoeligheid voor mensen die ontvankelijk worden voor beelden uit de wereld van New Age
en anderzijds met hun eigen persoonlijke ontvankelijkheid voor het niet-persoonlijk spreken over
God.
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wat het voor de geestelijke zorg die men biedt betekent wanneer men in de omgang
met gedetineerden het eigen geloof in God, waarmee men voor zichzelf vertrouwd is
en dat men privé belijdt, niet toont? En vervolgens, in hoeverre leidt het integreren
van nieuwe inzichten in de eigen geloofsbeleving tot cognitief-religieuze dissonantie
ofwel tot de situatie dat het integreren van nieuwe inzichten psychische spanningen
tot gevolg heeft omdat ze in strijd zijn met hun basisaannames?373 Vanuit deze vragen
kan als aanzet voor een hypothese voor vervolgonderzoek gesteld worden dat spanning tussen oude vertrouwde inzichten waarmee men wil of ‘moet’ breken en nieuwe
inzichten die men positief waardeert, tot cognitief-religieuze dissonantie in de geestelijke zorgcontacten kan leiden.
In de professionele keuzes die de geestelijk verzorgers in hun werk met gedetineerden
maken, vormen denkbeelden over God een centrale notie. Hun religieuze opvattingen over God hebben een hermeneutisch belang voor andere theologische thema’s
zoals hun denkbeelden over Jezus, over de werking van de Geest en over verlossing
en vormen zoals gezegd een voedingsbodem voor hun persoonlijke en hun professionele religieuze oriëntaties. Dat de geestelijk verzorgers ook met minder traditionele godsbeelden instemmen kan de vraag oproepen of en in hoeverre de traditionele
religieuze denkbeelden nog langer als steun voor de geestelijke verzorging relevant
zijn. Het zou dan wel eens zo kunnen zijn dat steun voor geestelijke verzorging waarin
minder op de dominante denkbeelden uit de traditie een beroep wordt gedaan, een
minder krachtige en op het oog minder typische religieuze steun is. Maar hoe kan er
dan vanuit het denken over God aan een andere religieuze steun gebouwd worden en
hebben we die überhaupt beschikbaar? Of is het zo dat steun van religie en religieuze
denkbeelden per definitie de heersende traditie nodig heeft en altijd daarop moet
kunnen terugvallen? Deze veronderstelling, dat religieuze steun voor professionele
opvattingen altijd teruggaat op traditie als het uiteindelijke fundament waarop religie berust, kan gezien worden als een aanzet voor het formuleren van een hypothese
in een vervolgonderzoek naar de hermeneutische betekenis van nieuwe godsbeelden
voor de geestelijke verzorging.
7.2.2

Het denken over rechtvaardigheid

De opvattingen van de geestelijk verzorgers bij justitie over recht en rechtvaardigheid
getuigen van modern burgerschap. Dit doet vermoeden dat niet de kerkelijke visie op het
recht, maar de politieke denkbeelden van de geestelijk verzorgers over rechtvaardigheid
de achtergrond vormen van de rechtelijke steun voor de geestelijke verzorging in de
context van justitie.
Door hun instemming met het cultuurrecht getuigen de geestelijk verzorgers van het
idee dat het rechtssysteem een sociaal fenomeen is waaraan door de tijd heen door
mensen aan de hand van de meest invloedrijke maatschappelijke opvattingen die
er onder hen leven, wordt bijgedragen. Tegelijk nemen ze met hun grote twijfel over
het natuurrecht afstand van de kerkelijke leer dat het recht zijn uiteindelijke grond
373 Festinger (1957), Harmon-Jones & Mills (1999).
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heeft in de mogelijkheid dat het de mens van nature gegeven is om de eeuwige wet
van God te kennen. Daarnaast nemen ze ook afstand van het rechtspositivisme, maar
met deze afwijzing blijven ze als het ware nog binnen de kerk. Wat betekent het in dit
geval voor de rechtelijke steun voor de geestelijke verzorging dat geestelijk verzorgers
gezien hun opvattingen over het recht zich vooral als moderne burgers opstellen en
minder als ambtsdrager van de kerk?
Met hun opvattingen over de grond van het recht tonen de geestelijk verzorgers zich
dragers van rechten die zich met een open houding op de maatschappij oriënteren en
daarbij als individu hun persoonlijke visie op maatschappelijke kwesties bepalen. Zij
stemmen in met de opvatting dat alle domeinen van de maatschappij onder invloed
van sociale processen staan en ook met het inzicht dat er in de maatschappij geen
absolute waarheden voorhanden zijn waarop alles gebaseerd is. Dit impliceert dat de
waarden en normen die aan sociale systemen als het politieke bestel, de rechtsorde
en ook religie ten grondslag liggen, in hun ogen contingent en daarmee veranderlijk
zijn. Deze visie brengt hen in de positie om als burger scherp te reflecteren op de uiteenlopende denkbeelden die de maatschappij voortbrengt en om vanuit het oogpunt
van rechtvaardigheid kritisch te oordelen over de wijze waarop aan bepaalde ideeën
in de maatschappij gestalte wordt gegeven. Zo ook over de werking van het recht en
het rechtssysteem. Daarbij treden vragen op de voorgrond die met vertrouwen en met
het rechtsgevoel te maken hebben. Is het vertrouwen in het rechtssysteem groot genoeg om in situaties van onrecht spontaan en zonder reserve voor de goede zaak op te
komen? En wat moet men tegenwoordig onder rechtvaardigheid verstaan?
Uit deze vragen kan geconcludeerd worden dat de grote twijfel over het natuurrechtelijk denken wel een breuk met de kerkelijke leer over de onderworpenheid van mens
en wereld aan Gods heerschappij is, maar daarmee nog geen breuk met de christelijke
waarden en normen hoeft te betekenen.374 In de lijn van het idee van het cultuurrecht
zijn religieuze invloeden op het denken over recht en rechtvaardigheid niet uitgesloten. Dat het recht volgens Luhmann zich bij de vraag naar recht en onrecht van morele oordelen onthoudt, is geheel van deze tijd, maar dit wil daarom nog niet zeggen
dat er door de kerken niet over onrecht in termen van goed en kwaad gesproken kan
worden. Voor christenen ligt de grond voor het streven naar rechtvaardigheid in de
overtuiging dat de mens naar het beeld van God geschapen is, wat ieder mens zijn onvervreemdbare menswaardigheid verleent.375 In relatie tot het spreken over recht en
onrecht fungeren zowel menswaardigheid als beeld Gods volgens Van der Ven beide
als contrastbegrippen. Beide begrippen vervullen deze functie in de beschrijving van
concrete ervaringen en empirische analyses van situaties waarin de menswaardigheid geweld is of wordt aangedaan en van misdaden tegen de menselijkheid. Daartoe
zijn ze aan de ene kant abstract genoeg om in iedere context en op iedere situatie betrokken te worden. Tegelijk bevatten ze aan de andere kant een hele schat aan betekenissen afkomstig van religieuze tradities die gedurende drie- tot vierduizend jaar de
374 Volgens Van der Ven (2009) maakt het natuurrechtelijk denken van de rooms-katholieke kerk een ontwikkeling door en wel door het te verbinden met het begrip menselijke waardigheid.
375 Van der Ven, Dreyer & Pieterse (2004, 298 – 303).
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diepte van de condities van het menselijk bestaan beschreven hebben en die daarin
perspectieven aanreiken voor moreel handelen.
De geestelijk verzorgers bij justitie staan met hun pluraliteit van religieuze opvattingen en hun kritische openheid tegenover recht en rechtvaardigheid in deze traditie
van religieus geïnspireerde betrokkenheid bij mensen. Hun houding tegenover de
kerkelijke visie op de maatschappij en op het recht laat zien dat men zichzelf als een
vrije en geëmancipeerde burger beschouwt en die het begrip rechtvaardigheid met de
aanspraak van ieder mens op zijn individuele burgerrechten verbindt. Men neemt afstand van de traditionele visie die op de hiërarchische benadering van de maatschappij is gebaseerd en die binnen de kerken tot uitdrukking komt in het onderscheid
tussen leek en clericus. Met hun politieke zelfdefinitie als persoon tegenover het recht
gaat men daarentegen eerder uit van een benadering van de maatschappij op basis
van het onderscheid tussen burger en niet-burger. Voor de rechtelijke steun voor de
geestelijke verzorging houdt deze burgerlijke benadering in dat, net als bij de religieuze steun, de professionele opvattingen over de geestelijke zorg niet langer volledig
op de traditionele denkbeelden berusten. De steun berust namelijk primair op hun
rol als burger en op het bezit van vrijheden en rechten als de verworvenheden van de
moderne maatschappij en niet op hun rol als kerkelijk vertegenwoordiger.
De instemming van de geestelijk verzorgers met een moderne benadering van de
maatschappij roept de vraag op in hoeverre hun denkbeelden over recht en rechtvaardigheid beïnvloed zijn door hun werk in de dagelijkse realiteit van de vrijheidsbeneming en de rechtspraak. Wat is het effect van hun ervaringen met de levensverhalen
van gedetineerden en wat is het effect van hun reflecties op de praktijk van de rechtshandhaving op hun denkbeelden over rechtvaardigheid? Hoe luisteren zij naar de
ervaringen van gedetineerden met het rechtssysteem en met justitie en naar de betekenis die thema’s als respect en eigenwaarde, schuld en schaamte, daders en slachtoffers, vreemdelingenbewaring en de taak van de overheid daarin hebben? ‘Only God
can judge me’, zo wordt wel door gedetineerden gesteld, waarvan sommigen deze uitspraak zelfs op hun lichaam laten tatoeëren. Volgens de Wit is deze zin niet zozeer
een provocerende uitspraak, maar de verwoording van het rechtsgevoel van een gedetineerde die claimt dat hem als mens onrecht is aangedaan en dat God de enige is
die dat erkent.376 Zo verstaan is het een oproep om hem als mens in zijn menswaardigheid te erkennen en op grond daarvan hem in zijn individuele rechten te bevestigen.
De vraag laat zich stellen wat het voor de geestelijke verzorging als beroep betekent
dat geestelijk verzorgers rechtelijke vraagstukken, waaronder de godsdienstvrijheid, eerder burgerlijk dan kerkelijk benaderen. Hoe werkt, anders gezegd, hun
visie op de maatschappij, op recht en rechtvaardigheid en in het bijzonder op de
376	De Wit (2010, 36): “Dus niet uit minachting voor de rechtsstaat, uit fundamentalisme of uit de fictie
van een alles vergevende God. Zij zou eerder voortkomen uit de moed of thymos van een ontgoocheld
mens die zich nog liever blootstelt aan het finale oordeel van iemand die mijn wandaden ten minste
in het licht van mijn hele levensverhaal plaatst, dan aan de samenleving die mij als tegenbeeld nodig
heeft om zichzelf te kunnen vertellen dat zij moreel zuiver op de graat is.”
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 odsdienstvrijheid door in hun opvattingen over hun kerkelijke opdracht in relatie
g
tot de denominatieve benadering van het werk? Op de betekenis hiervan kom ik in
het laatste inzicht terug (7.2.7).
7.2.3

Composities

De opvattingen van de geestelijk verzorgers over religie en over rechtvaardigheid hebben
een persoonlijk karakter en bieden de geestelijk verzorgers de vaste grond waarop ze in
hun werk staan en voor zichzelf hun visie daarop (kunnen) verantwoorden. Het probleem
is echter dat gelet op de pluraliteit van deze persoonlijke opvattingen en het ontbreken
van voldoende cognitieve samenhang deze culturele opvattingen maar in beperkte mate
bijdragen tot de culturele steun voor het beroep.
De opvattingen van de geestelijk verzorgers over God en over rechtvaardigheid beantwoorden niet (meer) geheel aan traditionele opvattingen van kerken en van justitie.
Zo verbinden de geestelijk verzorgers bijvoorbeeld het onschuldig lijden van mensen
hoofdzakelijk met Gods compassie met de lijdende mens en zijn ze geneigd iedere
suggestie af te wijzen die het lijden in een hoger plan plaatst of als vergelding voor gepleegde zonden ziet. Evenzo laten hun opvattingen over rechtvaardigheid zien dat dit
begrip in hun ogen vooral te maken heeft met het recht doen aan bepaalde groepen
in de maatschappij. Het dient op herstel gericht te zijn in plaats van op de opvatting
dat schuld vanuit het oogpunt van rechtvaardigheid om vergelding vraagt.
De kerkelijke en justitiële instituties die de geestelijk verzorgers vertegenwoordigen
bieden een cognitieve structuur voor hun denkbeelden over religie en recht, maar uit
de beschrijving van hun opvattingen over religie en recht blijkt dat die structuur bij
hen wel wordt herkend, maar niet wordt ondersteund. In plaats daarvan bezitten ze
vrije, maar minder afgeronde denkbeelden over hun geloof in God en over rechtvaardigheid als rechtelijke en morele norm. Daarmee hebben hun denkbeelden en opvattingen over religie en recht het karakter van een meervoudig geheel dat opgebouwd
is uit bouwstenen die men ontleent aan de brede culturele context die de moderne
maatschappij biedt. Deze waarneming rechtvaardigt de vraag in hoeverre de religieuze en rechtelijke opvattingen waar men zelf achter staat tot eigen composities leiden,
die authentiek iets uitdrukken van wat men belangrijk vindt en wat andere mensen
ook aan hen kunnen merken. Voor deze composities wordt wel de term bricolage gebruikt, die hier betrekking heeft op het naar eigen goeddunken loslaten van bepaalde
denkbeelden uit de eigen traditie en het overnemen van denkbeelden uit andere religieuze en niet-religieuze zingevingssystemen, wat algemeen in verband wordt gebracht met de individualisering van de maatschappij.377 Het staat voor een religieuze
praktijk van selectie, prioritering en combinering van aansprekende opvattingen en
praktijken.378 Ganzevoort verbindt deze ontwikkeling in het religieuze denken met
377	De term bricolage is afkomstig van Lévy-Strauss (1962), The Savage Mind.
378	De Lange (1993) “Mensen staan tegenwoordig in een verhouding van ‘pick and choose’ tot godsdienstige traditie. Zij nemen de godsdienst niet meer en bloc over van vorige generaties, maar construeren
haar naar persoonlijke behoefte. (Berger 1980, p. 28) De traditie wordt van confectie tot maatwerk.
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de fragmentatie van het menselijk bestaan, die zich in de levenservaring van mensen
weerspiegelt. Men staat volgens hem voor de opgave te functioneren in een veelvoud
van culturen, subculturen en groepsculturen en kiest daaruit de brokstukken die
men – soms inconsistent en fragmentarisch – samenbrengt in een persoonlijk referentiekader.379 Ten aanzien van dat ene referentiekader merkt Heitink op dat er heel
verschillende referentiekaders zijn van waaruit mensen zichzelf, hun relatie met God
en hun staan in de maatschappij beleven.380 Dit betekent dat de pluraliteit van opvattingen zich zowel in de individuele geloofsbeleving van mensen kan voordoen als tussen de diverse geloofsbelevingen van mensen. Daarmee is de basis gelegd voor zowel
conflicten over het geloof als voor nieuwe inzichten vanuit het geloof.381
De eigen religieuze en rechtelijke opvattingen mogen dan getuigen van pluraliteit en
trekken hebben van bricolage, ze komen hoe dan ook in de persoon van de geestelijk
verzorger samen en zijn voor hem kennelijk zijn houvast voor zijn staan in het leven
en in het werk. Daarbij mag ook aangenomen worden dat geestelijk verzorgers met
hun moderne houding tegenover religie en recht niet ver afstaan van bijvoorbeeld
veel van hun collega’s in de justitiële inrichtingen die een ambivalente houding hebben tegenover kerk en justitie. En, belangrijk voor hun contact met gedetineerden,
mag eveneens aangenomen worden dat hun openheid voor andere en nieuwe religieuze en rechtelijke denkbeelden een gegeven is waardoor ze zich ook makkelijker
kunnen verplaatsen in de naar zin en houvast zoekende gedetineerden, die dat doen
te midden van de veelzijdige maar complexe werkelijkheid waarin ze leven.382
Voor zover de denkbeelden van de geestelijk verzorgers door bricolage worden gekenmerkt vormt dat een probleem, omdat het hier over professionals gaat en over
de samenhang tussen hun religieuze en rechtelijke opvattingen en hun visie op de
doelen en het domein van hun beroep. De aard en omvang van deze samenhang is
in deze studie geïnterpreteerd als culturele steun voor de geestelijke verzorging bij
Geloven wordt een experiment, een essay. Mensen komen daarmee in een sterk instrumentele en
pragmatische verhouding tot de godsdienstige traditie te staan: hun religieuze bagage bestaat niet
meer uit een vaststaand en samenhangend pakket dat van generatie op generatie wordt overgedragen
en waaraan bij voorbaat autoriteit wordt toegekend, maar uit een ‘bricolage’ van losse elementen uit
een pluriform aanbod van seculiere en religieuze levensbeschouwing, gemeten aan het criterium van
de levensoriëntatie.”
379 Ganzevoort (1999).
380	Heitink (1998, 154v.) duidt deze referentiekaders vanuit een sociaal-culturele benadering aan als
een traditioneel levensgevoel, een meer modern levensgevoel, een meer kritisch levensgevoel en een
postmodern levensgevoel.
381 Volgens Heitink (1998, 186) leidt pluraliteit soms tot tegengestelde opvattingen over de centrale vragen van het geloof en tot conflicten daarover. Aanvaarding van pluraliteit kan volgens hem pastoraal
gezien niet het laatste woord zijn binnen een kerk. Desalniettemin biedt pluraliteit volgens hem ook
kansen voor nieuwe vormen van christelijke gemeenschap. Die kenmerken zich enerzijds door meer
aansluiting te zoeken bij de religieuze ervaring van het individu en anderzijds door in te spelen op
maatschappelijke vraagstukken en op de publieke rol die er daarin voor de kerk ligt.
382	Heitink (1998, 158) stelt dat mensen vooral in grenssituaties en op de kruispunten van hun leven
steun zoeken in het geloof en bij de pastor. Dan vraagt het volgens hem grote openheid van pastores
om het eigen referentiekader van de pastorant van binnenuit te kennen en om ervoor te waken de
ander niet hun eigen normatieve opvattingen op te leggen.
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justitie. Met andere woorden, de geestelijke zorg die de geestelijke verzorging als beroep in de justitiële inrichtingen biedt, wordt hier in steunverlenende zin in verband
gebracht met de religieuze en rechtelijke denkbeelden van de beoefenaars van deze
beroepsgroep. Een soortgelijk verband is door Schilderman gelegd in zijn onderzoek
naar de invloed van de ambtstheologie op pastorale professionalisering en door
Smeets in zijn studie naar de invloed van onder meer de opvattingen van geestelijk
verzorgers over gezondheidszorg op de doeloriëntatie van de geestelijke verzorging in
zorginstellingen.383 Wanneer dan, zoals hier het geval is, relatief weinig samenhang
te vinden is tussen hun religieuze en rechtelijke opvattingen en hun visie op de doelen en het domein van de geestelijke verzorging, dan is daarmee het probleem van
standaardisering aan de orde. Het zou betekenen dat professionele opvattingen van
individuele geestelijk verzorgers over het werk niet vanzelfsprekend op consensus in
de beroepsgroep steunen.
Het inzicht dat het gedachtegoed van de geestelijk verzorgers veelal persoonlijke composities zijn die voor henzelf en in hun werk erg belangrijk zijn, maar die wellicht vanwege het persoonlijke karakter ervan relatief weinig bijdragen aan de culturele steun
voor dit beroep, vraagt om nadere theologische reflectie. Die reflectie zou zowel op de
belangrijkste pijlers van hun geloven gericht dienen te zijn als op de mogelijkheden
die hun houding tegenover religie en recht biedt voor geestelijke zorg in een seculiere
omgeving als justitie. Vanuit het oogpunt van het belang van religieuze en rechtelijke
steun voor de geestelijke verzorging als beroep in het werkveld van justitie kan gesteld worden dat de beroepsgroep behoefte heeft aan een theologie van de menselijke
waardigheid, die ook een theologie van de gevangenen is en die de basis vormt van de
professionele geestelijke zorg die dit beroep in de inrichtingen van justitie biedt.384
7.2.4

Rolverlies

De geestelijk verzorgers identificeren zich noch volledig met de kerk, noch volledig met
justitie. De dubbele band met kerk en justitie vormt zo een complicerende factor en gaat
gepaard met beperkte institutionele steun. De keuze voor het presentiemodel biedt een
uitweg en eigen kansen, maar met deze keuze profileert de geestelijke verzorging zich
vooral als vrijplaats en dreigt het zich blijvend in de marge van de justitiële organisatie
te begeven.

383	Schilderman (1998), Smeets (2006).
384	De Wit (2009, 46v.) beschrijft de spanning tussen de waardigheid van de mens en zijn gevangenschap
in het kwaad. Barmhartigheid houdt de erkenning in dat beide mensen altijd zullen vergezellen en
houdt de zelfbeheersing in zich niet in de impuls te verliezen het kwaad bij demonische individuen of
in ‘het systeem’ te lokaliseren. Vanuit de erkenning van de waardigheid van de mens is de barmhartigheid aanvankelijk op het lenigen van directe nood gericht, maar uiteindelijk op het zielenheil van
de ander, dat door De Wit (idem p. 52) als een goed wordt aangemerkt dat de barmhartigheid ‘noch
kent noch in de hand heeft’. Van Knippenberg (2009, 244) stelt dat het in dit beroep van de zielzorger
uiteindelijk om de mens in zijn waardigheid gaat, wat de mogelijkheid van mensen vertegenwoordigt
om zich tot hun scheppende oorsprong te verhouden. “Zij is datgene wat mensen ten diepste eigen is
en in die eigenheid zijn mensen verbonden met elkaar en met alles wat leeft.” Vgl. Schilderman (2011).
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Uit het onderzoek komt naar voren dat de geestelijk verzorgers zich gedeeltelijk met
de kerken identificeren en er moeite mee hebben om zich met justitie te identificeren.
Ze onderschrijven dat hun werk een bijdrage levert aan de missionaire taak van de
kerken om gevangenen te bezoeken en ze waarderen de relatie met de kerken zoals
die in de zending tot uitdrukking komt, maar ze wijzen de suggestie af dat het tot hun
taak behoort om de band van de gedetineerden met de kerk te bevorderen. Daarnaast
strookt het gegeven van de pluraliteit van hun eigen religieuze en rechtelijke opvattingen niet met de eenheid van de kerkelijke leer. Wat justitie betreft onderschrijven
de geestelijk verzorgers dat ze een bijdrage leveren aan een menswaardige bejegening van gedetineerden en aan de veiligheid in de inrichting en zijn ze gericht op de
samenwerking met de directie en met de andere hulp- en zorgverlenende disciplines.
Maar zij zien het niet direct als hun taak een bijdrage te leveren aan de doelmatigheid
waarmee er in de inrichting gewerkt wordt. En evenmin voelen zij zich vanwege hun
geheimhoudingsplicht vrij, zoals in hoofdstuk 1 vermeld, om vertrouwelijke informatie over gedetineerden met collega’s van de andere zorg- en hulpverlenende disciplines uit te wisselen. De vraag is nu wat deze uitkomsten voor de institutionele steun
voor de geestelijke verzorging betekenen.
Het gegeven dat geestelijk verzorgers binnen twee institutionele contexten werken
raakt het meest aan het onderwerp van deze studie, namelijk de opgave van de geestelijke verzorging om zich als beroep met een kerkelijke opdracht te manifesteren
en te profileren in het werkveld van justitie. Deze dubbele relatie met de normatieve
organisatie van de kerk waarvoor men werkt en met de dwangorganisatie van justitie waarbinnen men werkt, is bepalend voor de complexiteit van de professionele
identiteit van de geestelijke verzorging. De aanduidingen ‘waarvoor’ en ‘waarbinnen’
betreffen de kern van de problematiek. Aan de ene kant zijn geestelijk verzorgers
ambtelijk verbonden met de kerken die hun een missionaire opdracht geven om onder gedetineerden geestelijke zorg te bieden, of, zoals de kerken het zelf noemen, om
voor gedetineerden justitiepastor te zijn.385 Tegelijk zijn ze aan de andere kant ambtenaren bij het ministerie van Veiligheid en Justitie die hen als geestelijk verzorgers
aanstelt om gedetineerden de geestelijke zorg te bieden waar ze recht op hebben. Op
grond van de visie en missie van de kerken en van justitie vervullen geestelijk verzorgers ‘voor’ respectievelijk ‘binnen’ beide organisaties verschillende rollen. Rollen
verwijzen naar de normen, voorschriften en verwachtingen die een organisatie aan
de vervulling ervan verbindt.386 Met name de verwachtingen geven aan een rol een
dynamisch karakter, want het zijn anderen die hun verwachtingen aan de roldrager
385 Herkenbaar en betrouwbaar pastoraat. Interim rapport aan de Nederlandse bisschoppenconferentie voor
de totstandkoming van een vademecum voor het categoriaal pastoraat in de justitiële sector, opgesteld
door drs. M. Kronemeijer en prof. dr. A.H.M. van Iersel onder begeleiding van de daartoe benoemde
commissie. (2010, 21).
386	In hoofdstuk 5 heb ik de professionele rol van de geestelijk verzorger op basis van Luhmanns benadering van rollen beschreven vanuit het perspectief van de doelen van de geestelijke verzorging. Hier
ligt het accent op de rolverwachtingen van de organisatie waarvoor of waarbinnen de professional
werkt. Daarbij ga ik uit van de volgende roldefinitie: ‘Role is conceptualized as cultural norms, prescriptions, and expectations associated with statuses such as those of fulfilling the achieved status of
physician or the ascribed status of woman.’ Plat (2001).
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verbinden. Voor de rollen die de geestelijk verzorgers in hun werk vervullen betekent
dit dat het vervullen ervan in belangrijke mate bepaald wordt door de wijze waarop
er door de kerken en door justitie specifieke verwachtingen aan verbonden worden.
De praktijk van de geestelijke verzorging zoals die uit dit onderzoek naar voren komt,
laat zien dat de evangelische opdracht bij justitie betekent dat geestelijk verzorgers
hun buitenkerkelijke missionaire weg moeten vinden in een voor hen vreemde en
naar zijn aard soms vervreemdende omgeving van vrijheidsstraffen en vrijheids
benemende maatregelen. Met hun preferente keuze voor het presentiemodel streven
zij ernaar om gedetineerden hun betrokkenheid te tonen, hen te bevestigen in hun
menswaardigheid en hen als vertrouwenspersoon tegemoet te treden. Uit de regressieanalyse is gebleken dat deze gerichtheid op de persoon van de gedetineerde en
diens leefwereld gedragen wordt door hun bijdrage aan menswaardige en professionele houdingen. Omdat houdingen sterk aan de persoon gebonden zijn, ontleent de
geestelijke zorg die men biedt in deze benadering zijn kwaliteit vooral aan de persoon
van de geestelijk verzorger. Idealiter laat de geestelijk verzorger iedere kerkelijke en
justitiële rol los en laat hij zien wie hij authentiek is en waar hij als mens voor staat,
in de hoop dat deze persoonlijke betrokkenheid de gedetineerde helpt zich met zijn
beleving van de detentiesituatie, met zijn levensverhaal en met zijn diepere wensen
en verlangens aan hem te durven toe te vertrouwen.
Tegen de achtergrond van in de praktijk moeilijk verenigbare en vervulbare ambtelijke en ambtenaarlijke rolverwachtingen ligt het voor de hand het presentiemodel
te verbinden met de vrijplaatsfunctie van de geestelijke verzorging. Het beroep op de
vrijplaats biedt zo op het eerste oog een legitieme uitweg om de druk die de dubbele
loyaliteit op het werk van de geestelijk verzorgers legt te relativeren. Door presentiebenadering als vrijplaats op te vatten, kan men op grond van de scheiding van kerk
en staat en van de vrijheid van godsdienst verantwoorden dat de justitiële organisatie
de inhoudelijke autonomie van de geestelijke verzorging en ook de vertrouwelijkheid
van het individuele contact dient te erkennen. Maar voor hun werk vanuit de kerk en
binnen de justitiële inrichting betekent de verbinding van het presentiemodel met de
vrijplaatsfunctie rolverlies voor de geestelijke verzorging, omdat deze zich daardoor
niet als professioneel beroep profileert, maar zich blijvend in de marge van de justitiële organisatie plaatst.
Dat de dubbele band van de geestelijke verzorging de roldynamiek domineert en
de institutionele steun problematiseert, is door dit onderzoek bevestigd. Daarmee
blijkt de positie van de geestelijke verzorging in de inrichtingen van justitie in hoge
mate bepaald te worden door de wijze waarop de geestelijk verzorgers met hun kerkelijke binding omgaan en met de verwachtingen die de justitiële inrichtingen aan
hen stellen. Het leidt tot het inzicht dat openingen voor de verbetering van de plaats
en de positie van de geestelijke verzorging niet langer gezocht moeten worden in de
vrijplaatsfunctie en de exclusieve keuze voor de presentiebenadering, maar in het
versterken van religieus geïnspireerde kerkelijke en justitiële rollen in het primaire
proces van de justitiële inrichtingen. Dit inzicht zou aanleiding kunnen zijn voor
het opstellen van een onderzoekshypothese over de relatie tussen het beroep op de
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v rijplaatsfunctie en de oriëntatie op het ontwikkelen van de kerkelijke en justitiële
rollen van de geestelijke verzorging.
7.2.5

Doelontwikkeling

Men beschouwt de presentiebenadering als het meest geëigende doel van de geestelijke
verzorging bij justitie. Daar zijn goede redenen voor, maar het gaat ten koste van de
andere disciplinespecifieke doelen die daardoor onderontwikkeld blijven en die als
meer procesafhankelijke doelen een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de
doeloriëntatie kunnen leveren.
Uit het onderzoek komt naar voren dat bijna 95% van de geestelijk verzorgers zich in
hun werk op het presentiemodel oriënteert. Het dialogale model en het kerugmatisch
model worden door respectievelijk 55% en 50% van de geestelijk verzorgers afgewezen, terwijl de rest voor het overgrote deel twijfels over deze doeloriëntaties heeft. Het
counseling model wordt niet als apart model herkend. De vraag is wat het betekent
dat geestelijk verzorgers in hun contacten met gedetineerden een vrij exclusief belang toekennen aan betrokkenheid en bevestiging? En wat zegt het dat zij het counseling model onvoldoende herkennen en het dialogale model en het kerugmatisch
model afwijzen? Wat zeggen deze cijfers over de praktijk van de geestelijke verzorging bij justitie en wat betekenen ze voor de steun voor de doelen van de geestelijke
verzorging?
Van de vier doelen is het counseling model te kenschetsen als individuele hulpverlening. De waarde van counseling voor het contact met gedetineerden ligt hierin dat de
detentie voor de meeste mensen een situatie is die veel gevoelens van onzekerheid en
onveiligheid in hen losmaakt. Door zich schuldig gemaakt te hebben aan het plegen
van een delict of daarvan verdacht te worden, of door als vreemdeling zonder verblijfsvergunning in Nederland te verblijven, worden gedetineerden zelf verantwoordelijk
gehouden voor hun detentie en voor alle fysieke en sociale beperkingen die dat met
zich meebrengt. In het counseling model beogen geestelijk verzorgers vanuit hun
vertrouwensrol gedetineerden te helpen hun gevoelens en gedachten voor zichzelf
te ordenen en te verhelderen en zo te komen tot aanvaarding. Deze benadering die
in Nederland vooral door de Klinisch Pastorale Vorming is geïntroduceerd, vormt
volgens Heitink een van de therapeutische bouwstenen van de pastorale zorg die
de geestelijke verzorging biedt.387 Ondanks het belang dat hiermee aan counseling
wordt toegeschreven, wijst het onderzoek erop dat er onder de geestelijk verzorgers
geen helder samenhangend idee over counseling bestaat.
Het dialogale model is erop gericht om de ontwikkeling van levensbeschouwelijke reflectie bij de deelnemers te bevorderen. In de detentiesituatie beantwoordt dit model
aan de mogelijke behoefte van gedetineerden om op basis van een evenmenselijke
verhouding met een geestelijk verzorger in gesprek te gaan. Het beoogt bij te dragen aan de gezamenlijke reflectie op de werkelijkheid zoals beide g
 esprekspartners
387	Heitink (1998, 60v.).
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die beleven bij het wederzijds verkennen en verdiepen van wat de ander in zijn leven
en zijn geloof ten diepste beleeft en bezielt.388 Uit het onderzoek blijkt dat er onder
de geestelijk verzorgers weinig steun voor dit model is en dat het in het geheel geen
raakvlakken heeft met hun persoonlijke opvattingen over religie en recht of over de
kerken en justitie. Enerzijds kan vermoed worden dat in de justitiële inrichtingen de
condities ontbreken voor een dergelijk gesprek. Dat is het geval wanneer er naar het
inzicht van de geestelijk verzorger in het contact vanuit psychologisch oogpunt meer
behoefte is aan een van de andere vormen van geestelijke zorg of wanneer een gedetineerde vooral een beroep doet op de ambtelijke rol van kerkelijk vertegenwoordiger.
Anderzijds kunnen beperkingen in bijvoorbeeld het cognitieve en communicatieve ontwikkelingsniveau van de gedetineerde of in diens taalvaardigheden liggen.
Mogelijk geldt wat Heitink over counseling opmerkt nog meer voor de evenmenselijke dialoog, namelijk dat het bevorderen van groei en ontwikkeling van de pastorant
een doel is dat in de praktijk vooral gericht is “op de kansrijken in de samenleving, die
de vrijheid en de mogelijkheden hebben om te groeien.”389
In het kerugmatisch model beantwoorden geestelijk verzorgers aan de behoefte
van gedetineerden aan uitleg en onderricht over en expressie van het geloof. Deze
behoefte kan een gedetineerde zelf kenbaar maken, maar kan op grond van wat iemand vertelt ook door de geestelijk verzorger worden opgepakt. Wanneer iemand
bijvoorbeeld onvolledige of verkeerde denkbeelden heeft over het geloof en de kerk
en op grond daarvan bijvoorbeeld moeite heeft met zijn schuldbeleving, dan kan
dat aanleiding zijn om met hem op de betekenis van de christelijke boodschap in te
gaan. Ook dit model wordt evenals het dialogale model door de geestelijk verzorgers
afgewezen. De meeste steun komt van geestelijk verzorgers die het uitdragen van de
christelijke boodschap verbinden met het verrichten van rituele handelingen en met
het bevorderen van de relatie van de gedetineerden met de kerk als geloofsgemeenschap. De relatie die hier gelegd wordt tussen het verstaan van de betekenis van de
christelijke boodschap en de deelname aan christelijke geloofspraktijken en aan de
geloofsgemeenschap, plaatst het kerugmatisch model in het perspectief van geestelijke begeleiding en mystagogie.390 Een mogelijke verklaring voor de afwijzing van dit
model is wellicht hierin te vinden dat deze relatie niet door alle geestelijk verzorgers
is gelegd, waardoor zij verkondiging vooral als geloofsonderricht hebben opgevat en
niet ook als bijdrage aan de eigen spirituele ontwikkeling van de gedetineerde.

388 Ganzevoort (2000, 118): “Mensen die we tegenkomen in het pastoraat zijn ook - vaak op geheel eigen
wijze - bezig met een zekere, min of meer systematische, reflectie op hun geloof. Ze creëren hun eigen
levensovertuiging, geven betekenis aan bepaalde ervaringen, geven hun leven vorm in de lijn van aangedragen of zelfgekozen normen en waarden. En ze spreken al dan niet over God in klassieke of eigen
termen. De mate waarin dat meer expliciet gebeurt zal uiteraard mee afhangen van de situatie en de
mogelijkheden van deze specifieke mens.” Vgl. Ganzevoort (1998).
389	Heitink (1998, 95).
390	Heitink (1998, 38v. en 169) spreekt van een nieuwe mystagogie. Volgens hem beoogt mystagogie mensen middels verhalen, symbolen en rituelen bewust te maken van hun geestelijke wortels om daaraan
krachten te ontlenen zich in hun situatie staande te houden.
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De sterke preferentie voor het presentiemodel betekent een beperking van de doel
oriëntatie van de geestelijke verzorging. Het leidt ertoe dat geestelijke verzorging
hoofdzakelijk nog uitgelegd en verantwoord wordt in termen van de persoonlijke relatie die de geestelijk verzorger volgens dit model met de gedetineerde heeft. Daarmee
wordt voorbijgegaan aan de betekenis die elk van de vier doelen in een hermeneutisch
theologische benadering van de behoefte aan geestelijke zorg van de gedetineerde
kan hebben. Met het oog op de problematiek van de geestelijke verzorging als beroep
gaat het hier dan om de vraag wat het betekent wanneer vragen als ‘Wat doe je?’ en
‘Waartoe doe je dat precies?’ vanuit de exclusieve voorkeur voor het presentiemodel
beantwoord worden. Dit model wordt in hoge mate gekenmerkt door procesonafhankelijkheid, wat inhoudt dat in deze benadering het hele zorgproces als zodanig niet
of nauwelijks van invloed is op de vaststelling van de doelen van de geestelijke verzorging.391 Vanuit de professionele problematiek gezien roept procesonafhankelijkheid
vragen op naar de doelgerichtheid van de geestelijke verzorging, naar de grond voor
de gepleegde interventies en naar de doelontwikkeling binnen het beroep.392
Van een procesafhankelijke benadering zou sprake zijn wanneer het aanbod van
geestelijke zorg op het persoonlijke ontwikkelingsproces wordt gericht dat een gedetineerde tijdens zijn detentie doormaakt.393 In deze benadering maakt de geestelijk
verzorger een professionele afweging bij de vraag hoe iemands behoefte aan geestelijke zorg beoordeeld moet worden en wel vanuit de diversiteit van perspectieven
van waaruit hij daarnaar kan kijken. De onderscheiden doelen worden daarbij losgemaakt van de persoonlijke preferenties van de geestelijk verzorger, ongeacht waar die
op berusten, en maken deel uit van de zorg- en hulpverlenende perspectieven die de
procesoriëntatie van de geestelijke zorg ten dienste staan. De vier modellen kunnen
dan gezien worden als verschillende complementerende bijdragen om te voorzien in
de behoefte van gedetineerden aan geestelijke zorg.394
Voor de verdere verkenning van de procesoriëntatie van de geestelijke verzorging bij
justitie is het van belang nader onderzoek te verrichten naar zowel de betekenis van
391	Schilderman (2010a).
392 Ven der Ven (1991, 66v.) noemt het (justitie)pastoraat idealiter “een proces-gerichte, produkt-kritische
onderneming”.
393 Een procesafhankelijke benadering sluit aan bij het programma Modernisering Gevangeniswezen
waarin justitie naar een persoonsgerichte aanpak streeft om zo de detentie, met het oog op een succesvolle terugkeer in de maatschappij, zo goed mogelijk te benutten.
394 Karle (2001, 171v.) benadrukt het belang om de professie op de inhoud te richten die de professional
vertegenwoordigt. “Professionelle Pfarrerinnen und Pfarrer könnten das Ziel ihrer Berufsausübung
gar nicht erreichen, wenn sie sich auf die Pflege von Kontakten, auf eine therapeutische Seelsorge
oder die Selbstdarstellung ihrer Persönlichkeit beschränkten. Denn nur durch die überzeugende
Vermittlung von kulturell anspruchsvollen und intern reich differenzierten Inhalten, wie sie die
biblisch-christliche Überlieferung zur Verfügung stellt, ist es möglich, dem Strukturaufbau und der
Identitätserhaltung von Personen zu dienen, Erinnerungen und Erwartungen in Form eines lebendigen kulturellen Gedächtnisses zu pflegen und damit den Handlungs- und Entscheidungsspielraum
von Individuum und Gemeinschaften zu erweitern. Entscheidend ist bei der professionell-interaktiven Vermittlungsleistung, daß die Sachthematik verstanden und angeeignet wird. Nur so kann
sie zum Strukturaufbau, zur Strukturänderung und zur Identitätserhaltung von Personen und
Gemeinschaften beitragen.”
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de afzonderlijke modellen van geestelijk zorg als naar hun onderlinge samenhang.395
Dit onderzoek zou behalve op de verdere theoretische ontwikkeling van de modellen
ook gericht moeten zijn op de mogelijkheden voor de operationalisatie van de procesgeoriënteerde toepassing van de modellen in de praktijk van de geestelijke verzorging bij justitie. Het onderzoek zou zich daarbij op hypothesen kunnen richten
die het effect van de verbreding en verdieping van de doeloriëntatie van de geestelijke
zorg op de positie van de geestelijke verzorging bij justitie betreffen en wel vanuit het
perspectief van de bijdrage die het levert aan het primaire proces van de justitiële
inrichtingen.
7.2.6.

Domeinprofilering

De geestelijke verzorging maakt aanspraak op een aantal domeinthema’s waarvoor wel
steun is vanuit de professionele vaardigheden, maar nauwelijks vanuit de culturele en
institutionele opvattingen. Dit zijn weliswaar evidente thema’s, maar enkele andere
evenzeer voor de hand liggende thema’s zijn niet als domeinthema’s aangewezen of zijn
buiten beschouwing gebleven en dragen hierdoor niet bij aan het domein van de geestelijke
verzorging.
Uit het onderzoek komt naar voren dat het domein van de geestelijke verzorging zich
op drie terreinen concentreert die aangeduid kunnen worden met de thema’s moraal,
religie en relaties. Van de geestelijk verzorgers geeft 90% aan dat zij deskundigheid
bezitten op het terrein van morele thema’s, 85% geeft aan dat zij een professioneel
aanbod hebben ten aanzien van religieuze thema’s en 64% zegt hetzelfde over relationele thema’s. Van de andere thema’s, te weten kerkelijke thema’s, gezondheidszorgthema’s en maatschappelijke thema’s, ligt het percentage (ruim) onder de 50%.
De regressieanalyses hebben laten zien dat de steun voor deze thema’s bijna volledig
op de professionele vaardigheden rust en nauwelijks op de culturele en institutionele
opvattingen. De steun voor de religieuze thema’s rust zelfs uitsluitend op de professionele vaardigheden. Verder zijn justitiële thema’s en rechtelijke thema’s in het onderzoek niet als aparte thema’s naar voren gekomen. De vraag is ook hier wat deze
uitkomsten over de praktijk van de geestelijke verzorging voor de profilering van dit
beroep betekenen.
In het algemeen kan fundamentele onduidelijkheid over het domein als ‘dat deel
van de maatschappelijke arbeidsdeling waarop een beroepsgroep aanspraak maakt’
worden aangemerkt als een centraal probleem van beroepen.396 Het problematische
395	De onderscheiden modellen van de geestelijke verzorging kunnen gezien worden als verschillende
wegen waarlangs iemand geholpen wordt iets van zijn leven te maken en daarin geluk, welzijn en
plezier te vinden. Vanuit deze typering formuleert Schilderman (2009, 13) geestelijke zorg als “de professionele ondersteuning bij dit generieke vermogen tot geestelijke ontplooiing.” Ganzevoort (2000,
19) plaatst deze algemene gerichtheid van geestelijke zorg in een religieus perspectief als hij stelt dat
het uiteindelijk niet om de dialoog tussen pastor en pastorant gaat, “maar om de innerlijke dialogen
van de pastorant, en om de dialoog van onze gesprekspartner met God. Het pastorale gesprek wil
daaraan dienstbaar zijn.”
396 van de Krogt (1981).
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 estaat erin dat de aanspraak van een beroepsgroep op het eigen domein door anb
deren wordt beoordeeld vanuit het perspectief van nut en noodzaak ervan voor het
primaire proces van de organisatie waarbinnen men werkt. Voor de geestelijke verzorging ligt de betekenis van het eigen professionele domein in het belang om in de
institutionele context van de justitiële inrichtingen een specifiek aanbod van geestelijke zorg te kunnen doen. Vanuit het oogpunt van justitie is het vanwege haar zorgplicht voor gedetineerden steeds de vraag welke disciplines in de benodigde zorg
kunnen voorzien. Voor het aanbod van geestelijke zorg geldt dat dit op grond van
de godsdienstvrijheid wettelijk aan de geestelijke verzorging is toegeschreven. De
Penitentiaire Beginselenwet bepaalt dat gedetineerden tijdens hun detentie het recht
hebben hun godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te beleven (PBW 41). Maar met deze wettelijke bepaling is
weliswaar het recht op geestelijke zorg erkend, maar is nog niets gezegd over de vraag
waar de behoefte aan geestelijke zorg naar inhoud en omvang precies uit bestaat. En
evenmin is daarmee iets gezegd over de bijdrage die de geestelijke verzorging aan
de gedetineerdenzorg in de inrichting levert. De wettelijke basis biedt weliswaar de
wettelijke steun, maar niet de professionele steun voor de aanspraak op het eigen domein van de geestelijke verzorging.
In de praktijk leidt de afweging door justitie van de erkende zorgbehoeften van gedetineerden tegen de waardering van het zorgaanbod van de verschillende disciplines
die deze zorg kunnen bieden, tot een concrete toewijzing van formatie en faciliteiten.
Kijkend naar de verschillende zorggebieden is het daarbij bijvoorbeeld de vraag in
hoeverre relatieproblemen van gedetineerden als zorgbehoefte worden gezien waarin
de justitiële organisatie wil voorzien. En als dat al het geval is, dan is het vervolgens de
vraag of men de geestelijke verzorging tot de disciplines rekent die men aangewezen
acht om op dit terrein hulp te bieden. De geestelijk verzorgers claimen evenwel dat zij
hier deskundigheid bezitten, maar bij relatieproblemen kan het lokale management
van de justitiële inrichting evenzeer een zorg- en hulpaanbod verwachten van de
mentor van de gedetineerde, van zijn maatschappelijk werker of van de psycholoog.
In principe geldt dit afwegingsproces ook voor moraal en religie, omdat ook andere
disciplines met gedetineerden over thema’s als schuld en schaamte kunnen spreken
of over de betekenis die het geloof voor hen heeft. Maar ten aanzien van deze laatste
onderwerpen is het minder evident dat de genoemde andere disciplines hier een geëigend hulp- en zorgaanbod hebben. Bovendien komt, zoals gezegd, het individueel of
gezamenlijk beleven en belijden van de godsdienst en daarbinnen van de morele en
religieuze reflectie en expressie, wettelijk aan de geestelijke verzorging toe.
De steun voor het domein van de geestelijke verzorging staat vanwege het eerder geschetste rolverlies vooral vanuit justitie gezien onder druk en urgeert geestelijk verzorgers ervoor te zorgen dat de erkenning van de relevantie van hun professionele
aanbod onbetwist blijft. Voor de domeinaanspraak is hier vooral de waardering van
 elang
hun werk door de overheid belangrijk. Op dit moment meet de overheid het b
van geestelijke verzorging af aan de behoefte van gedetineerden aan geestelijke zorg,
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zo blijkt uit de door DJI geïnitieerde behoefteonderzoeken.397 De uitkomsten vormen
enerzijds het uitgangspunt voor het vaststellen van de verdeling van de formatie over
de verschillende denominaties. Ze tonen de overheid anderzijds de omvang van de
behoefte aan de geestelijke zorg die elke denominatie biedt en vormen daarmee een
variabele van hun behoefte cq waardering van het zorgaanbod van de geestelijke verzorging.
Het domein van het zorgaanbod van de geestelijke verzorging lijkt wat de genoemde
thema’s moraal, religie en relaties betreft vanuit de justitiële organisatie niet ter discussie te staan. Dit neemt niet weg dat het voor de domeinaanspraak noodzakelijk is
dat men aan de eigen expertise voldoende zichtbaarheid geeft en de erkenning ervan
niet volledig afhankelijk maakt van de peiling van de behoefte en de waardering van
de gedetineerden. Vanuit het perspectief van domeinprofilering vraagt dit een tweede professionele oriëntatie naast de oriëntatie op de vraag hoe men het werk zo goed
mogelijk kan doen. Deze domeinoriëntatie vraagt van de beroepsgroep in de eigen
professionalisering te investeren en wel door het vergroten van de kennis en kunde
van de geestelijk verzorgers, het verbeteren van de gebruikswaarde van het specifieke
zorgaanbod, het versterken van de ruilwaarde van dit aanbod en het ontwikkelen van
de collectieve machtspositie van het beroep.398 Daarbij komt het er niet alleen op aan
te voorkomen dat andere beroepsgroepen zich (ook) op het specifieke terrein van de
geestelijke zorg gaan begeven, maar tevens dat geestelijk verzorgers zelf op het terrein van andere beroepsgroepen gaan opereren. Daarmee wil gezegd zijn dat domeinprofilering van het beroep veel inzet vraagt en ook strijd. De doelen dienen helder te
zijn, het terrein dient duidelijk afgebakend te zijn, er dienen harde professionele normen gesteld te worden en de kwaliteit van de geboden geestelijke zorg dient middels
geaccrediteerde opleidingen en nascholing op peil gehouden te worden.399
De thema’s waarop het aanbod zich blijkens dit onderzoek toespitst, zijn zoals gezegd
evidente onderwerpen van de geestelijke verzorging. Vanuit de justitiële inrichting
gezien voorziet de geestelijke verzorging met deze thema’s niet alleen in een wettelijk
erkende behoefte, maar, vanuit het oogpunt van goede zorg, ook in een existentiële
behoefte van gedetineerden. Vanuit het perspectief van het belang van steun voor het
domein van de geestelijke verzorging gezien, kan de vraag gesteld worden of het aanbod op alle niveaus van de justitiële organisatie op voldoende erkenning kan rekenen
en tevens of het terrein van de geestelijke verzorging inhoudelijk breed genoeg is. In
hoeverre zou de geestelijke verzorging zich met het oog op de behoefte van gedetineerden niet méér kunnen en moeten profileren op de andere genoemde thema’s,
zoals de kerkelijke, de rechtelijke en de justitiële thema’s? En zou de aandacht niet
vooral ook moeten uitgaan naar de culturele en institutionele steun voor de religieuze thema’s? Voor de beantwoording van deze vragen is een gezamenlijke reflectie
397	Spruit, Bernts & Woldringh (2003). Spruit (2009). Oliemeulen, van Luijtelaar, Al Shamma, & Wolf
(2010).
398	Schilderman (1998).
399 Boerschoten & Van Iersel (2009, 524): “Zonder domeinafbakening, het specificeren van competenties
en de manieren waarop autorisatie vorm krijgt, wordt het lastig zo niet onmogelijk het beroep te legitimeren.”
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binnen de beroepsgroep nodig. Het belang van deze reflectie ligt dan niet alleen in
de omvang en de kwaliteit van de geestelijke zorg, maar tevens in het belang van het
versterken van de steun voor het domein. De suggestie die onder deze vragen en deze
reflectie ligt, is samen te vatten in de volgende aanzet voor een onderzoekshypothese
die luidt dat de profilering van het domein van de geestelijke zorg bijdraagt aan de
behartiging en verbetering van de plaats en de positie van de geestelijke verzorging
als beroep in het werkveld van justitie.
7.2.7

Constitutionele grondslag

Het recht op godsdienstvrijheid biedt de geestelijke verzorging een grondwettelijke basis.
De dubbele band van de geestelijke verzorging met de kerken en met justitie weerspiegelt
de gelaagdheid van de godsdienstvrijheid, die zowel een recht van individuele burgers
als van religieuze en niet-religieuze levensbeschouwelijke genootschappen is. Dit
gegeven plaatst de geestelijke verzorging als beroep voor de opgave om op basis van de
constitutionele grondslag zelfbewust in de spanningsvolle relatie tussen religie en recht
en tussen kerk en justitie te staan en zich blijvend te oriënteren op het versterken van de
verankering van de geestelijke zorg in de culturele, institutionele en professionele grond
ervan.
Uit het onderzoek komt naar voren dat driekwart van de geestelijk verzorgers de kerkelijke opdracht zoals die tot uitdrukking wordt gebracht in de zending voor hun
werk als geestelijk verzorger bij justitie, positief waarderen. Evenzo onderschrijft een
nog grotere meerderheid van de geestelijk verzorgers het belang van samenwerking
met de andere hulp- en zorgverlenende disciplines en het management. Uit het onderzoek naar de samenhang van de institutionele opvattingen met de professionele
opvattingen blijken beide opvattingen echter niet bij te dragen aan de institutionele
steun voor de geestelijke verzorging. Dit wijst erop dat men de band met de kerken
voor het werk weliswaar belangrijk vindt en er ook voorstander van is om de praktijk
van het zorgaanbod van de geestelijke verzorging deel te laten uitmaken van de gezamenlijke professionele gerichtheid van de justitiële organisatie op kwalitatief goede
gedetineerdenzorg, maar men heeft reserves. Dit roept de vraag op in hoeverre deze
gereserveerdheid in verband kan worden gebracht met het probleem van de gelaagdheid van de godsdienstvrijheid als de constitutionele grondslag van dit beroep.
Het probleem van de gelaagdheid van de godsdienstvrijheid bestaat hierin dat dit
grondrecht, zo is in hoofdstuk 4 gesteld, niet alleen een recht is van godsdiensten en
levensbeschouwelijke verbanden, maar ook en met name een recht van individuele
burgers in hun relatie tot de overheid.400 De godsdienstvrijheid betreft enerzijds de
vrijheid tot godsdienst ofwel het recht van mensen om een godsdienstige of levensbeschouwelijke organisatie op te richten. Daarmee is de godsdienstvrijheid een recht
van kerken. Maar als individueel grondrecht betreft de godsdienstvrijheid anderzijds en wel in de eerste plaats de vrijheid van godsdienst ofwel het recht van de mens
om zijn godsdienst of levensovertuiging individueel of gezamenlijk vrij te kunnen
400 Vermeulen & Aarrass (2008).
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belijden. Dit burgerrecht bepaalt dat de overheid de vrijheid van godsdienst van de
individuele burger dient te borgen en in het bijzonder ervoor dient te zorgen dat de individuele burger zijn eigen godsdienst of levensvisie in alle instituties in het publieke
domein verzorgd mag zien.401
Voor de geestelijke verzorging bij justitie vormt de vrijheid van godsdienst van de gedetineerden hun raison d’être en tevens hun professionele kunst en kunde. De vraag
kan evenwel gesteld worden hoe het recht op godsdienstvrijheid als recht van de
kerken zich verhoudt tot het recht op godsdienstvrijheid van individuele burgers en
gedetineerden. En wat betekent het voor de steun voor de geestelijke verzorging dat
geestelijk verzorgers zichzelf als politiek burger beschouwen, die, zo mag men aannemen, ook de gedetineerden als dragers van burgerrechten zien?
Vanuit de politieke benadering van het recht geredeneerd en daarbinnen vanuit het
belang om de menswaardigheid te respecteren, is de godsdienstvrijheid niet het exclusieve recht van kerken, maar zoals gezegd in de eerste plaats een recht van individuele personen.402 Het is het recht van mensen die vrij zijn in de wijze waarop ze hun
godsdienst of levensbeschouwing belijden en daarbij hun inspiratie kiezen uit de
rijkdom van de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke tradities. Het is een
grondrecht dat burgers bescherming biedt tegen de seculiere overheid, maar ook tegenover de kerkelijke overheden, wat inhoudt dat dit recht niet per se in relatie tot het
lidmaatschap van een kerk staat. Dit geldt ook voor gedetineerden als dragers van het
recht op godsdienstvrijheid. De consequentie van het recht op geestelijke verzorging
is dan dat geestelijk verzorgers gedetineerden dienen aan te spreken ‘zonder aanzien
des geloofs’ en niet slechts als vertegenwoordigers van een bepaalde godsdienst of levensbeschouwing.403 De eerbiediging van hun vrijheid van godsdienst houdt namelijk
in dat geestelijk verzorgers hen professioneel adresseren op hun geloof, maar zonder
hen daarop vast te pinnen of hen te beperken in hun mogelijkheden om met de geestelijk verzorger(s) van hun keuze in contact te komen of om van alle diensten die de
geestelijke verzorging biedt gebruik te maken.
Het probleem van de gelaagdheid van de godsdienstvrijheid en van de doorwerking
daarvan in de geestelijke verzorging als beroep, kan met Van der Ven in het historisch perspectief worden geplaatst van de ontwikkeling van het pastoraat sinds het
midden van de vorige eeuw.404 Volgens Van der Ven is het doel van het pastoraat sinds
401	Schilderman (2006).
402 Vermeulen & Aarrass (2008, 4): “Die autonomie [van de mens FF] is van theo-nome aard: staat en kerk
moeten daar van afblijven, omdat dat de sfeer van God is. De vroegste mensenrechten hebben dus
hun grondslag in een religieus beginsel: zij zijn in wezen de juridische vertaling van de onaantastbare
waarde van de ziel. Juist in die waarde – we zouden thans in seculiere termen zeggen: de menselijke
waardigheid – die de empirische werkelijkheid overstijgt is de aanspraak gelegen dat de mens meer is
dan een onderdaan van de staat, en in zoverre een eigen sfeer toekomt.”
403	Schilderman (2011).
404	In hoofdlijnen kan deze ontwikkeling van het pastoraat vanuit de hier onderscheiden doelen van
geestelijke verzorging als volgt geschetst worden. Tot de jaren zestig was pastoraat zuiver kerkelijk en
per definitie kerugmatisch. Binnen de parochie of de gemeente werd ieder contact van de pastor en
de predikant met een parochiaan of gemeentelid benaderd vanuit de geloofsleer van de kerk. Het doel
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de komst van pastorale counseling verschoven van kerkelijk georiënteerde pastorale
zorg naar hermeneutisch theologische geestelijke verzorging.405 Met de verdere integratie van de geestelijke verzorging in de organisaties waar geestelijk verzorgers
werkzaam zijn, voedt deze ontwikkeling de discussie over het verschil tussen pastoraat en geestelijke verzorging.406 De kerken beschouwen geestelijke verzorging veelal
als pastoraat, wat betekent dat zij de godsdienstvrijheid vanuit hun perspectief benaderen en de behoefte aan geestelijke zorg vanuit de christelijke traditie verstaan en
aanbieden. De missionaire opdracht van de kerken om gevangenen te bezoeken is
immers geïnspireerd door de overtuiging dat in de ontmoetingen die in de geestelijke
verzorging plaatsvinden een mens Gods liefdevolle genade mag ervaren. Vanuit de
kerken beschouwd kan geestelijke verzorging daarom niet los gezien worden van de
levensbeschouwelijke traditie die de geestelijk verzorger zelf vertegenwoordigt.407 Dit
is ook het standpunt van de VGVZ dat voor de registratie als geestelijk verzorger de
binding met een achtergrondgenootschap eist.
Ligt bij de VGVZ het zwaartepunt van de geestelijke verzorging nog bij de relatie tussen het zorgaanbod en de denominatie van de geestelijk verzorger, bij Kunneman is
het volledig verschoven naar de zorgbehoefte van de cliënt en het belang aan ethische
reflectie op het primaire proces van de organisatie waaraan de geestelijke verzorging
een geëigende bijdrage heeft te leveren. In zijn beschrijving van geestelijke verzorging als beroep is het aanbod min of meer losgekoppeld van de levensbeschouwelijke
achtergrond van de geestelijk verzorger.408 Hij wijst op een ontwikkeling in de geestelijke verzorging die hij verbindt met de doorwerking van de individualisering op
het levensbeschouwelijk terrein en met de gevolgen daarvan voor de positie van de
geestelijke verzorging in het publieke domein. Hij stelt dat voor de overheid de grond
voor de financiering van de geestelijke verzorging niet langer enkel gevonden wordt
in het recht op godsdienstvrijheid van burgers die, zoals gedetineerden en militairen, aan de zorg van de overheid zijn overgeleverd. Die grond wordt volgens hem door
de commissie Hirsch Ballin in haar rapportage over de overheidssteun aan geestelijke verzorging, tevens gevonden in het belang van de overheid om in de behoefte
aan geestelijke ondersteuning te voorzien zoals dat bijvoorbeeld aan de orde is bij het
omgaan met de existentiële vragen van gedetineerden tijdens hun verblijf in detentie
van het pastoraat wordt een thema wanneer counseling zijn intrede doet en het vanaf dan niet meer
vanzelfsprekend is dat pastoraat als hulpverlening altijd een verkondigend element bezit, zoals de
handboeken van Heitink uit 1977 Pastoraat als hulpverlening en 1998 Pastorale zorg laten zien.
405 Van der Ven (1998a, 46).
406 Van Knippenberg (1998, 60v.) plaatst pastorale counseling dat zich op een vast punt in de mens oriën
teert, namelijk het eigen zelf, naast kerugmatische zielzorg dat zich op een punt buiten de mens
oriënteert, namelijk het woord van God of de kerk. Met de keuze van het begrip geestelijke begeleiding als directio spiritualis in de context van pastorale counseling én kerugmatische zielzorg beoogt
hij de tegenstelling tussen beide modellen te overbruggen. Voor de spanning tussen pastoraat en
geestelijke verzorging zou dit betekenen dat beide richtingen een ander accent leggen, waarbij het zo
is dat in de praktijk van het bieden van geestelijke zorg beide accenten van belang zijn.
407 Boeschoten & Van Iersel (2009).
408	De geestelijk verzorger is volgens Kunneman (2006, 375) “een betrokken, breed geïnformeerde gesprekspartner die in staat is met hen mee te denken over fundamentele zingevingsvragen vanuit
eigen ervaringen en persoonlijk verantwoorde inspiratiebronnen. De herkomst daarvan uit deze of
gene traditie is daarbij van secundair belang.”
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en van militairen door hun werk bij defensie.409 Het ligt voor de hand hier te denken
aan de genoemde constatering van Schilderman en Van der Ven dat het zorgaanbod
van het pastoraat in de geestelijke verzorging niet meer volledig op de denominatieve
relatie tussen pastor en pastorant berust, maar daarnaast tevens op de waarde van
de pastorale zorg- en hulpverlening voor de pastorant. Deze verbreding van de doel
oriëntatie van de geestelijke verzorging betekent een relativering van wat Boeschoten
& Van Iersel “het geautoriseerd present stellen van een concrete historische religie
of levensbeschouwing” noemt.410 De overheid beschouwt volgens hen “hulp en begeleiding van levensbeschouwelijke coping als de kern van het werk van de geestelijk
verzorger”.411 Kunneman stelt dat de inhoudelijke verschillen tussen de denominaties van de geestelijke verzorging steeds minder belangrijk worden ten gunste van
wat hij hun “gemeenschappelijke professionele verantwoordelijkheid en expertise
voor de specifieke ‘geestelijke problematiek’” noemt.412 Voor de inrichtingen van justitie betreft deze problematiek behalve de geestelijke zorg voor alle gedetineerden,
tevens de bijdrage die de geestelijke verzorging kan en heeft te leveren aan de kwaliteit van de totale gedetineerdenzorg en aan thema’s als herstelgerichte detentie of de
voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij.413
Vanuit deze beschrijving van de ontwikkelingen binnen de geestelijke verzorging en
de wijze waarop de overheid daarop reageert door het zorgaanbod van de geestelijke
verzorging te erkennen, maar dit zorgaanbod tevens in het perspectief te plaatsen
van het algehele zorgaanbod binnen de justitiële inrichtingen, is het de vraag of en
hoe de geestelijke verzorging in de toekomst een geëigende plaats als zorgdiscipline
binnen justitie (en defensie) zal weten te behouden. En de vraag is of en hoe het daarbij zal vasthouden aan de band met de achtergrondgenootschappen en aan een denominatief en integraal georganiseerd aanbod van geestelijke zorg, wat inhoudt dat
een gedetineerde het volledige zorgaanbod van de geestelijk verzorger van zijn keuze
409 Kunneman (2006, 378) ontleent zijn visie aan de argumentatie van het rapport van de commissie
Hirsch Ballin (1988). Met het oog op de geestelijke verzorging bij de krijgsmacht stelt hij: “De commissie zoekt de legitimatie voor overheidsfinanciering niet meer alleen in het grondwettelijke recht
van individuen op vrijheid van geloof en levensovertuiging en op waarborging van die vrijheid door
de overheid. Aan dit ‘klassieke’ argument wordt een nieuwe argumentatielijn toegevoegd die betrekking heeft op de institutionele en organisatorische context: het zijn de specifieke ethische en morele
vragen waarmee militairen in de krijgsmacht geconfronteerd worden, die deskundige ondersteuning
door geestelijk verzorgers noodzakelijk maken. Het hart van hun professionele bijdrage verschuift
daarmee van het vertegenwoordigen van een specifieke religieuze of levensbeschouwelijke traditie in
een ‘vrijplaats’ binnen de organisatie, naar de specifieke morele en existentiële vragen die binnen de
krijgsmacht als organisatie aan de orde zijn.”
410 Boeschoten & Van Iersel (2009, 521v.).
411 Boeschoten & Van Iersel (2009, 525).
412 Kunneman (2006, 378).
413 Kunneman (2006, 390): “De vrijplaatsfunctie zoals die van oudsher door geestelijk verzorgers wordt
vervuld, biedt daarvoor een vruchtbaar aanknopingspunt, zij het in een getransformeerde gedaante.
Om de normatieve professionaliteit van professionals in mensgerichte beroepen te kunnen voeden
en ondersteunen, zijn nieuwe morele vrijplaatsen vereist binnen semi-publieke organisaties, waarin
ruimte wordt geschapen voor de eigen vorm van leren en inzicht die bij het omgaan met existentiële
en morele vragen in het spel is en voor leerzame wrijving tussen de narratieve bronnen die dergelijke
vormen van inzicht kunnen voeden, zowel aan de kant van professionals als aan de kant van cliënten.”
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dient af nemen. De constitutionele grondslag lijkt hiervoor vooralsnog voldoende basis te bieden om op een professionele noemer het recht van de gedetineerden op godsdienstvrijheid en daarbinnen de bijdrage aan de eerbiediging van hun menselijke
waardigheid in de detentie vanuit de geestelijke verzorging, goed en adequaat vorm
te geven. De opgave aan de geestelijke verzorging als beroep is om daarbij zelfbewust
staande te blijven in de spanningsvolle relaties tussen religie en recht en tussen kerk
en staat. De nadere ontwikkeling van de doelen van de geestelijke zorg die men biedt,
de verdere profilering van het domein en de verdieping en verbreding van de opvattingen over de culturele contexten religie en recht en over de institutionele contexten
kerk en justitie, zijn daarbij noodzakelijke stappen voor de versterking van de plaats
en positie van de geestelijke verzorging bij justitie.
7.3	Evaluatie vanuit de probleemstelling
In deze paragraaf ga ik na in hoeverre de zojuist beschreven inzichten te verbinden
zijn met de probleemstelling zoals ik die aan het begin van deze studie mede beschreven heb door een beroep als een sociaal systeem op te vatten. Van die evaluatie doe
ik nu verslag door de inzichten in verband te brengen met drie begrippen uit de systeembenadering van Luhmann: ‘Kontingenzformel’, ‘Selbstreferenz / Fremdreferenz’
en ‘Mikado-Effekt’. Met de keuze van het begrip Kontingenzformel focus ik de evaluatie op de relatie van de geestelijke verzorging met de functiesystemen religie en
recht. Binnen die relatie vervult dit begrip de functie om de complexiteit van de
contingente communicatie te reduceren en wel door het communicatieproces op de
Kontingenzformel als een soort Oberbegriff te oriënteren dat door het systeem als
onbetwistbaar wordt beschouwd.414 Het onderscheid Selbstreferenz / Fremdreferenz
gebruik ik om de probleemstelling van de geestelijke verzorging als beroep in het
werkveld van justitie vanuit de relatie met de kerken en justitie als organisaties te evalueren. Organisaties bestaan uit de besluiten die ze nemen en die ze aan de omgeving
als feiten meedelen. Daarmee berust ieder besluit van een organisatie op het onderscheid tussen systeem en omgeving ofwel tussen Selbstreferenz en Fremdreferenz en
op het oscilleren tussen beide referentiekaders. De probleemstelling van de geestelijke verzorging betreft dan de vraag naar de Selbstreferenz van dit beroep. Het derde
begrip dat ik voor de evaluatie vanuit de probleemstelling gebruik is het MikadoEffekt. Met dit begrip richt ik de evaluatie op de interactiesystemen die de geestelijk verzorgers in hun contact met gedetineerden aangaan. Het begrip wijst in het
algemeen op de complexiteit van de communicatie tussen direct aanwezigen en hier
in het bijzonder op de complexiteit van het contact tussen geestelijk verzorgers en
gedetineerden. Voor een geestelijk verzorger bestaat het probleem erin dat in al zijn
contacten met gedetineerden de contexten van religie en recht en van kerk en justitie
- al dan niet op de voorgrond - steeds aanleiding kunnen zijn om zijn professionele
handelen naar alle kanten af te wegen, waarbij niet-handelen geen keuze is.

414	Luhmann (2000a, 150): “Die offizielle Kommunikation orientiert sich an den Vorgaben der
Kontingenzformeln und operiert damit auf der sicheren Seite vorgesehener Akzeptanz.”
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Kontingenzformeln

Het denken van de geestelijk verzorgers bij justitie over God en over rechtvaardigheid weerspiegelt niet meer exclusief de traditionele denkbeelden zoals die in het
christelijk geloof vaak zijn verkondigd. Wat betekent deze vaststelling in het licht
van het gegeven dat beide begrippen zijn aangemerkt als Kontingenzformeln van
religie en recht waarover een zekere consensus bestaat? In het religieuze gesprek
betekent spreken over God dat de religieuze communicatie niet steeds over het onderscheid tussen transcendentie en immanentie gaat en over de contingente keuzes
die daarbij gemaakt worden. Hetzelfde kan over rechtvaardigheid gezegd worden,
namelijk voor zover dit begrip in rechtelijke communicaties de complexiteit van de
contingente uitspraken over het onderscheid tussen recht en onrecht reduceert. Bij
grote veranderingen in het denken over God en rechtvaardigheid kan de vraag gesteld
worden of het voor de deelnemers aan een gesprek over religie en recht nog wel over
hetzelfde gaat wanneer men daarbij deze Kontingenzformeln gebruikt. Deze vraag
is voor de geestelijke verzorging bij justitie des te urgenter, omdat aangenomen mag
worden dat de steun voor deze beroepsgroep voor een belangrijk deel op de werking
van deze centrale begrippen God en rechtvaardigheid berust. Hoe moet men vanuit
Luhmanns systeembegrip tegen het gegeven van veranderende denkbeelden over
Kontingenzformeln aankijken, welke gevolgen heeft het voor de steun voor de geestelijke verzorging en hoe zou er op gereageerd kunnen worden?
Of en welk begrip in een sociaal systeem als Kontingenzformel fungeert, is het resultaat van de evolutie die de belangrijkste concepten binnen dat systeem doormaken.
In de ontwikkeling van deze begrippen weerspiegelt zich de evolutie van de maatschappij, die zich door de tijd voortdurend in alle samenlevingen voltrekt.415 De laatste
grote verandering die tot de moderne maatschappij heeft geleid, is de overgang van
de hiërarchisch gestratificeerde naar de functioneel gedifferentieerde maatschappij. De moderne maatschappij is niet langer een religieus gefundeerde voorgegeven
sociale orde, maar is een allesomvattend communicatiesysteem van autonome deelsystemen, die door de deelname van de mens aan deze systemen elkaar waarnemen,
op elkaar reageren en relaties met elkaar aangaan. Voor religie luidde het autonoom
worden van grote deelsystemen als wetenschap, recht, politiek en economie de twijfel
in over het bestaan van een door God voorgegeven scheppingsorde waarnaar mens
en maatschappij geordend zijn. Deze twijfel heeft geleid tot het verdwijnen van het
hemels baldakijn en tot het opkomen van andere inzichten over God, over de mens en
over de maatschappij.
De opkomst van nieuwe ideeën leidt niet direct tot de aanname ervan. Deze kritische
houding is eigen aan de moderne mens, die zich onder meer als gelovige en als b
 urger
415	De beschrijving van de evolutie van de maatschappij is te beschouwen als het hoofdthema van
Luhmanns werk. Zijn onderzoeken naar de historische ontwikkeling van een aantal sociaal-wetenschappelijke kernbegrippen van de moderne maatschappij zijn tussen 1993 en 1999 gepubliceerd in
vier verzamelbanden getiteld: Gesellschafsstruktur und Semantik 1 – 4 Studien zur Wissensoziologie der
modernen Gesellschaft.
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over oude en nieuwe denkbeelden een eigen mening vormt en op basis daarvan zijn leven inricht. Luhmann verbindt dit met het individualiseringsproces dat erin bestaat
dat de mens zich tegenover de sociale systemen meer en meer als individu opstelt.
Een belangrijk aspect hiervan is dat de positie van de mens met de overgang naar
de functioneel gedifferentieerde maatschappij fundamenteel is veranderd, omdat de
totaalinclusie in de maatschappij heeft plaatsgemaakt voor deelinclusies in de verschillende deelsystemen. Daarbij wordt de deelname aan religie volgens Luhmann
gekenmerkt door de paradoxe houding van religie tegenover het moderne individualisme: “denn einerseits ist eine individuelle Zuwendung zur Religion (im Unterschied
zu: natürlicher Lebensform) vorausgesetzt, aber andererseits geht es gerade nicht um
bloße Möglichkeit, nach eigenen Vorstellungen leben zu können.”416 Het besef van de
eigen individualiteit kan iemand sterken in de overtuiging om op basis van vrijheid
en gelijkheid voor zijn eigen geloof en geloofsuitingen te kiezen.417 Daarbij kan dan
nog de vraag gesteld worden of vrijheid en gelijkheid en de daarop gebaseerde mensenrechten de mens van nature gegeven zijn. Deze laatste vraag laat tevens zien dat
het natuurrechtelijk denken nog steeds een voedingsbodem heeft in de vraag naar de
grond van het recht.418
De werking van Kontingenzformeln berust weliswaar op de suggestie dat de betekenis van deze begrippen over het algemeen eenduidig is, maar de contingentie van alle
communicatie houdt in dat men altijd de vraag kan stellen waar die eenduidigheid
op gebaseerd is. Waar het over God gaat leidt de relativering van traditionele opvattingen zoals we gezien hebben tot ambivalente houdingen en tot bricolage. Voor zover
deze dynamiek van het religieuze denken en spreken de religieuze opvattingen van
de geestelijk verzorgers over God en rechtvaardigheid kleuren, mag worden aangenomen dat ze ook aanwezig is bij de belangrijkste andere actoren van de geestelijke
verzorging, namelijk de gedetineerden. Hoe zij over God denken is in dit onderzoek
niet nagegaan.419 Toch kan hier vanuit deze verwachting een enkele opmerking gemaakt worden over de betekenis die zij aan de Kontingenzformeln geven en over de
steunverlenende functie die dit voor de geestelijke verzorging heeft. Belangrijk is om
hier vast te stellen dat de gevangenispopulatie in meer opzichten geen afspiegeling
van de Nederlandse bevolking is en dat de volksreligiositeit onder gedetineerden over
416	Luhmann (2000a, 296).
417	Over die religieuze vrijheid zegt Luhmann (2000a, 291): “Nicht jeder Mensch sorgt sich um seine
Seelenheil, und jedenfalls ist das Seelenheil kein Menschenrecht. Und diejenigen, die nach einem
Glauben suchen, mag es abstoßen, wenn Religion als Menü angeboten wird, aus dem man nicht mehr
auswählen kann.”
418 Volgens Luhmann (1993, 581) toont de ontwikkeling van de mensenrechten aan dat er steeds gezocht
wordt naar de oplossing van de fundamentele paradox van de verhouding tussen individu en recht.
Het natuurrechtelijk denken redeneert hier volgens hem circulair wanneer het zich enkel op de natuur van de mens beroept als het over schendingen wil klagen en daar een norm voor wil opstellen.
Het niet-natuurrechtelijke alternatief dat Luhmann gegeven de onoplosbaarheid van de paradox van
de mensenrechten als zeitgemäßig bestempelt, is de stelling dat rechten pas door hun schending en
door grote verontwaardiging hun geldigheid krijgen. Over de invloed van religie en het natuurrechtelijk denken op de ontwikkeling van de mensenrechten, zie: Van der Ven, Dreyer & Pieterse (2004).
419 Zie voor een onderzoek onder gedetineerden naar hun behoefte aan geestelijke verzorging: Spruit
(2009) en Oliemeulen, van Luijtelaar, Al Shamma & Wolf (2010).
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het algemeen groot is. Dit houdt in dat gedetineerden in vergelijking met de geestelijk verzorgers eerder traditionele opvattingen over God en rechtvaardigheid zullen
bezitten.420 Dit gegeven wijst op de sociale stratificatie van de Kontingenzformeln en
daarmee op de opgave van geestelijk verzorgers om in hun contact met gedetineerden steeds de gemeenschappelijke speelruimte voor religieuze en rechtelijke communicatie over God en rechtvaardigheid te zoeken.421
Het onderzoek naar de betekenis die de Kontingenzformel God voor de geestelijk
verzorgers heeft, maakt duidelijk dat het hier om een begrip gaat waarvan het de
vraag is of het voor het beroep nog wel de functie vervult om de religieuze communicatie zodanig te structureren dat de verklaring en rechtvaardiging van het beroep
vanuit het godsbegrip zowel intern als in de verschillende contexten op herkenning
en erkenning kan rekenen. Moet er voor de religieuze communicatie wellicht naar
een andere Kontingenzformel gezocht worden, die deze functie beter zou vervullen?
Een alternatieve Kontingenzformel die Luhmann noemt is verlossing. Daarnaast kan
tegenwoordig ook zingeving als eenheidsbegrip van religie gezien worden.422 Maar
ook met deze oplossingen blijft het gegeven van contingentie in de communicatie bestaan en kan en moet, zoals in paragraaf 7.4 uiteen zal worden gezet, ook en juist ten
aanzien van religieuze communicatie steeds naar de eigentijdse betekenis ervan gevraagd worden. Het betekent dat in het denken en spreken over God het onderscheid
tussen immanentie en transcendentie op de Fremdreferenz berust die God in de religieuze communicatie telkens weer blijkt te zijn. Zo kan Luhmann stellen dat God een
Generator Of Diversity is, G.O.D., een God van onderscheidingen die iedere zingeving
die mensen aan hun ervaringen toeschrijven telkens in een ander perspectief kan
plaatsen, wat niet in de laatste plaats ook de toeschrijvingen betreft die op God en op
de relatie tussen God en de mens betrekking hebben.423 Het spreken van de mens over
God is daarmee zelf de grond van de ervaring van de wederkerige betrokkenheid tussen God en mens, waardoor het überhaupt mogelijk is om in menselijke begrippen
iets over God te zeggen.
De dynamiek van de Kontingenzformeln vraagt van de beroepsgroep om de relevantie van de religieuze communicatie over God en rechtvaardigheid voor eigentijdse
420	Het blijkt dat ongeveer tweederde van de gedetineerden in God geloven en dat ruim de helft zich met
God verbonden voelt. Oliemeulen et al. (2010, 59): “Wanneer God buiten beschouwing gelaten wordt,
en er naar ‘iets hogers’ wordt verwezen, voelen ingeslotenen zich over het algemeen niet aangesproken.”
421 Evenzo geldt voor de samenwerking met de collega’s van de andere disciplines dat een zekere common
ground nodig is, wil men in het gesprek met hen zinvol over de betekenis die de begrippen God en
rechtvaardigheid voor de gedetineerden hebben, van gedachten kunnen wisselen. Van der Ven (2010)
onderstreept het belang van common ground, maar merkt daarover op dat die tegenwoordig niet
meer religieus of filosofisch maar politiek van aard is, omdat het gesprek namelijk in de publieke
arena plaatsvindt.
422	Over religieuze zin zegt Luhmann (2000a, 77): “Erst von der Transzendenz aus gesehen erhält das
Geschehen in dieser Welt einen religiösen Sinn. Aber Sinngebung ist dann auch die spezifische
Funktion der Transzendenz. Sie hat keine Existenz für sich. Sie ist die Überschreitbarkeit jeder
Grenze in Richtung auf ein Anderes.”
423	Luhmann (1993, 222) ontleent de formulering G.O.D. Generator Of Diversity aan Pierpaolo Donati,
Teoria relazionale della sociéta, Milano 1991, p.221.
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toehoorders van de moderne maatschappij aannemelijk te maken. Vanuit systeemtheoretisch perspectief gezien gaat het hier om de zelfbeschrijving van het beroep die
bij het ontbreken van absolute waarden en criteria zich aan de Kontingenzformeln
oriënteert. De zelfbeschrijving van de geestelijke verzorging vormt zo de systeem
interne communicatie over de verantwoording van het eigen professionele handelen
in het licht van enerzijds de eigen religieus en rechtelijk geïnspireerde waarden en
normen van het beroep en anderzijds het maatschappelijke discours over de relevantie en de plausibiliteit van geestelijke zorg voor gedetineerden. Vanuit theologisch
perspectief gaat het hier om de hermeneutisch theologische opgave van de geestelijk
verzorgers om voor gedetineerden en ook voor de collega’s van de andere hulp- en
zorgverlenende disciplines de actualiteit van de christelijke boodschap, de dialoog
van de pluraliteit van christelijke denkbeelden en de betekenis van de christelijke
boodschap als orthopraxis bespreekbaar te kunnen maken. De laatste paragraaf gaat
over deze opgaven (7.4).
7.3.2

Selbstreferenz en Fremdreferenz

Kerk en justitie worden in Luhmanns beschrijving van de maatschappij beschouwd
als organisaties die uit de beslissingen bestaan die ze nemen en die deze beslissingen
zijn. Dit gegeven is bepalend voor hun relatie met de geestelijk verzorgers, want als lid
van hun kerk en personeelslid van justitie worden zij door deze organisaties geacht
met hun beslissingen in te stemmen.424 De verschillen in met name de programma’s
en de aard van het lidmaatschap kleuren de band die zij met de kerken en met justitie
hebben. De vraag is hier wat men met het oog op dit gegeven vanuit Luhmanns onderscheid tussen Selbstreferenz en Fremdreferenz over de professionele problematiek
van de geestelijke verzorging bij justitie kan zeggen.
De begrippen Selbstreferenz en Fremdreferenz hebben betrekking op het gegeven
dat ieder sociaal systeem, vanuit het perspectief van de eigen communicaties gezien, de communicaties die de omgeving produceert als communicaties van de omgeving en daarmee als vreemd beschouwt. Toegepast op de geestelijke verzorging
kan gezegd worden dat dit beroep met twee organisaties te maken heeft die beide
de communicaties van de ander als Fremdreferenz aanmerken. Daarbij zijn beide
organisaties, vanuit hun Selbstreferenz geredeneerd, in de diensten geïnteresseerd
die de andere organisatie biedt en die ze eventueel van de ander willen afnemen.425
Kerk en justitie behouden volledig hun autonomie, omdat zowel het bieden als het
afnemen van diensten geheel binnen de eigen organisatie gebeurt. De geestelijke verzorging bij justitie is hier een voorbeeld van een dienst die de kerken leveren. Het
organisatorisch inbedden en faciliteren van geestelijke verzorging ten u
 itvoering van
artikel 41 van de Penitentiaire Beginselenwet is in dit geval de dienst die de Dienst
424	Dit te meer omdat het hier om vrijwillige deelname gaat, wat bijvoorbeeld niet het geval is in het
leerplichtonderwijs, de vroegere militaire dienstplicht en het gedwongen verblijf in gevangenissen
en psychiatrische afdelingen in de gezondheidszorg.
425 Boeschoten en Van Iersel (2009, 524) stellen dat de staat een vitaal belang heeft “bij een tegoed dat
uitsluitend door historische godsdiensten en levensbeschouwingen kan worden aangeleverd”, waardoor zij leeft “bij de gratie van waarden (die) zij zelf niet bij machte is te genereren.”
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Justitiële Inrichtingen levert. Het belang dat hiermee gemoeid is bestaat erin dat de
kerken en justitie zo van een dienst gebruik kunnen maken die zij zelf niet kunnen leveren. De prijs die voor deze vorm van integratie betaald moet worden bestaat volgens
Luhmanns benadering van integratie in het inleveren van vrijheid. Dit laatste houdt
in dat de kerken niet over de organisatorische inbedding en facilitering van de geestelijke verzorging in de justitiële inrichtingen gaan en dat justitie de verantwoordelijkheid voor de wijze waarop geestelijk verzorgers geestelijke zorg aan gedetineerden
bieden geheel aan de kerken overlaat.
Tegen deze achtergrond is de loyaliteit van de geestelijk verzorgers met de kerken en
met justitie een gedeelde loyaliteit. Op papier is men vertegenwoordiger van de kerk en
werknemer van justitie, maar als professionals kunnen geestelijk verzorgers zich met
geen van beide organisaties volledig identificeren. Men verwacht dat zij zich opstellen als betrokken, bevlogen en kundige professionals, die oog en hart hebben voor de
zaak van de gedetineerden én ook voor de zaak van de kerken en van justitie. Daarbij
wordt tevens van hen verwacht dat zij hun eventuele onvrede over bepaalde zaken bij
hun kerk en bij justitie een stem – voice – geven en niet als aanleiding zien om voor
exit te kiezen en weg te gaan. Het begrip voice staat voor het opbouwende kritische
geluid dat men op basis van betrokkenheid binnen de eigen organisatie laat horen.426
Maar omdat de geestelijke verzorging bij justitie in de huidige verhoudingen een
dienst van de kerken is en niet van een beroepsgroep, mist het als beroep de organisatorische basis om zelf en zelfstandig vanuit een eigen professionele Selbstreferenz
te opereren. Door het ontbreken van voldoende ontwikkelde eigen Selbstreferenz kan
men als professionals geen onafhankelijke voice laten horen, noch in de kerk noch
binnen justitie.427
Met de oprichting van de Dienst Geestelijke Verzorging is de relatie van de geestelijke
verzorging met de kerken en met justitie formeel geregeld en worden de belangen van
de geestelijke verzorging en van de geestelijk verzorgers centraal behartigd.428 Maar
de Dienst Geestelijke Verzorging is als onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen
geen zelfstandige beroepsorganisatie die de professionele belangen van het beroep
onafhankelijk behartigt. Daardoor steunt de geestelijke verzorging als beroep nog
vooral op de persoonlijke motieven van geestelijk verzorgers om voor de kerken en
binnen justitie te werken en minder op de eigen Selbstreferenz van het beroep.
De opbouw van eigen Selbstreferenz van de geestelijke verzorging zou betekenen
dat men de verwachtingen die beide organisaties kerk en justitie ten aanzien van
de geestelijke verzorging hebben, binnen het beroep als Fremdreferenz zou gaan
426	Hirschman (1970).
427 Vgl. voetnoot 194.
428	Dit gemeenschappelijk belang wordt verwoord in de missie van de Dienst Geestelijke Verzorging: “De
Dienst Geestelijke Verzorging vervult als onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen een maatschappelijke opdracht door invulling te geven aan het wettelijk recht van alle mensen die justitieel
zijn ingesloten om hun godsdienst of levensbeschouwing, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden en te beleven.” http://dgvcentraal.humancontenthosting.nl/uploadedDocs/
divers/Missie_en_visie_DGV(2).pdf
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beschouwen. Dit zou tevens een aanleiding kunnen vormen om de ontwikkeling van
de eigen professionele standaards van het b
 eroep te bevorderen en de verantwoordelijkheid voor de geestelijke zorg die men in de justitiële inrichtingen biedt meer naar
zich toe te trekken. Voor de band met de kerken zou dit betekenen dat deze relatie
dan vooral zou gaan berusten op de gedeelde inspiratie en op het gedeelde diaconale belang om vanuit de christelijke tradities aan gedetineerden geestelijke zorg te
bieden. Deze band komt tot uiting in de missionaire opdracht van de kerken en in
de samenwerking met vrijwilligers en andere vertegenwoordigers van de locale geloofsgemeenschappen. Professionele Selbstreferenz sluit dus de zendingsopdracht
allerminst uit. De betekenis daarvan zou dan niet langer voornamelijk institutioneel,
maar vooral professioneel zijn, namelijk vanuit het oogpunt van het professionele belang van de band met de kerken voor de geestelijke zorg aan gedetineerden. Voor de
band met justitie zou het betekenen dat de geestelijke verzorging niet meer enkel als
de vertegenwoordiging van de kerken in de justitiële inrichtingen wordt gezien, maar
tevens als een zelfstandig beroep, wat de mogelijkheden voor de integratie in de justitiële organisatie vergroot.
De opvattingen die de geestelijk verzorgers zelf als professionals over hun werk bezitten, kunnen vanuit de systeemtheoretische benadering van organisaties gezien
worden als bouwstenen voor de eigen Selbstreferenz van de geestelijke verzorging bij
justitie. Deze reflectie op de eigen kwaliteit en identiteit van het beroep staat uiteindelijk ten dienste van de institutionalisering en legitimering van de geestelijke zorg
die men in de inrichtingen van justitie biedt. De verdere ontwikkeling van de geestelijke verzorging als beroep hangt daarmee enerzijds af van de voorwaarden die zowel
de kerken als justitie elk aan het leveren en afnemen van de geestelijke verzorging
als dienst stellen. Anderzijds hangt het af van de verzelfstandiging en professionalisering van de geestelijke verzorging als beroep. De professionele problematiek van
de geestelijke verzorging in het werkveld van justitie toont het belang om intern een
breed gedragen visie op het vak te bezitten, om die visie uit te werken in kwaliteitseisen die het aan de professionals stelt en om op basis daarvan naar de kerken en naar
de overheid te laten zien wat de specifieke bijdrage is die dit beroep aan het realiseren
van de programma’s van beide maatschappelijke organisaties levert. Het gaat hierbij
om het belang om zelf de professionalisering van het beroep te kunnen organiseren
door in de positie te verkeren om over de belangrijkste uitgangspunten van het beroep besluiten te kunnen nemen en deze besluiten intern en extern mee te kunnen
delen. Deze mededelingen maken dan deel uit van een complexe communicatie die
op de institutionalisering en legitimering van de geestelijke verzorging is gericht en
die – in termen van Luhmann – bijdraagt tot de uitdifferentiatie van de geestelijke
verzorging als beroep.429
7.3.3

Mikado-Effekt

De opbouw van eigen Selbstreferenz op basis van de zelfbeschrijving resulteert in
een meer zelfstandig opererende geestelijke verzorging, die daardoor in een andere
429	Luhmann (2000b, 67).
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verhouding komt te staan tot de kerken en justitie. Toch betekent verzelfstandiging
en professionalisering van de geestelijke verzorging geenszins het einde van de complexe positie waarin dit beroep vanwege de dubbele loyaliteit permanent verkeert.
Dit kan verhelderd worden met de metafoor van het Mikado-Effekt als de verwijzing
naar een precaire toestand. Het Mikado-Effekt heeft betrekking op de positie van de
deelnemers aan een sociaal systeem, waarbij de dubbele contingentie van de communicatie de ontwikkeling van de sociale orde bevordert, maar tot op zekere hoogte
een tijdlang ook kan bevriezen. Op de betekenis van Luhmanns begrip van dubbele
contingentie, het daaraan gekoppelde Mikado-Effekt en de betekenis daarvan voor
de plaats en positie van de geestelijke verzorging bij justitie, ga ik nader in.
Met het begrip dubbele contingentie duidt Luhmann op het gegeven dat de deelnemers aan een communicatie in de regel uitgaan van de vrijheid van denken en spreken van anderen en daarom nooit (helemaal) zeker weten wat een ander gaat doen of
gaat zeggen. Dit basale kenmerk van communicatie is de belangrijkste katalysator
voor de opbouw van sociale systemen en van de sociale orde als geheel. Daarbij geldt
dat alle begin gemakkelijk is, maar dat naarmate de deelnemers in een sociaal systeem meer verwachtingen van elkaar hebben en die verwachtingen bovendien vanuit andere sociale systemen gevoed worden, de complexiteit van de communicatie
groter wordt en tevens de onzekerheid toeneemt over de vraag of men door de ander
goed wordt begrepen en ook of men de ander wel goed begrijpt. Het mikado spel is
als metafoor te beschouwen voor de ontwikkeling van de communicatie in een sociaal systeem. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk mikadostokjes van een
kriskras over elkaar heen liggende stapel stokjes weg te nemen zonder daarbij de andere stokjes te bewegen. De belangrijkste regel is dat wie bij het wegnemen van een
mikadostokje de andere nog in het spel zijnde stokjes laat bewegen, af is. Als beeld
van de ontwikkeling van communicatie duidt deze metafoor op het belang om iedere
communicatie zoveel mogelijk af te stemmen op de gegeven complexe sociale orde,
waarbij een verkeerde, niet toegestane communicatie ertoe leidt dat die persoon af
is ofwel even moet zwijgen. Door de voortgaande communicatie zal de complexiteit
zich verder ontwikkelen en op enig moment zo groot worden dat het risico van miscommunicatie – van het bewegen van de andere stokjes ofwel van het verstoren van
de sociale orde – dreigt. Deze dreiging nu leidt ertoe dat iedere deelnemer die aan de
beurt is uiterst zorgvuldig te werk gaat, terwijl de rest van de deelnemers gespannen
afwacht tot iemand een fout begaat en (even) niet meer mee mag doen. Het MikadoEffekt houdt in dat de ongewisheid over het effect van een volgende communicatie
een deelnemer kan doen overwegen en besluiten om, uit angst voor de eventuele negatieve gevolgen, geen nieuwe bijdrage aan de communicatie te leveren.
Voor de positie van de geestelijke verzorging duidt het Mikado-Effekt op de precaire
situatie dat geestelijk verzorgers in hun professionele communicaties zowel rekening
hebben te houden met de culturele contexten religie en recht als met de institutionele
contexten kerk en justitie. Hoe moet in het licht van de relatie tussen religie en recht
bijvoorbeeld de godsdienstvrijheid geïnterpreteerd worden? Hoe beoordeelt men
het recht van een gedetineerde op de geestelijke verzorging van zijn keuze in relatie
tot het totale aanbod dat een team geestelijk verzorgers in een justitiële inrichting

Flierman.indd 236

16-4-2012 10:56:28

Evaluatie

237

doet? Hoeveel belang hecht men er in de beroepsgroep aan om vanwege de relatie
tussen kerk en justitie, in de geestelijke zorg die men biedt eerder de denominatieve
vertegenwoordiging te benadrukken dan de vertegenwoordiging van de geestelijke
verzorging als dienst van de justitiële inrichting – of omgekeerd? Welke betekenis
moet men geven aan de geheimhoudingsplicht wanneer men deze vraag vanuit de
belangen van de justitiële organisatie belicht? En welk gewicht geeft men als geestelijk verzorgers aan de justitiële programma’s veiligheid, menswaardigheid en doelmatigheid? Dergelijke fundamentele vragen betreffen de professionele praktijk van
de dagelijkse contacten met de gedetineerden, maar hebben daarnaast ook betrekking op de samenwerking met de andere zorg- en hulpverlenende disciplines en het
lokale management en op het bestuurlijke overleg tussen de vertegenwoordiging van
de zendende instanties en de vertegenwoordiging van het ministerie van Veiligheid
en Justitie.
Het precaire van de situatie van de geestelijke verzorging is dat in alle communicaties
van de geestelijk verzorgers het Mikado-Effekt erin bestaat dat het beroep onder druk
staat om, gegeven de complexiteit van de geestelijke verzorging in de dubbele context van kerk en justitie, steeds naar beide organisaties te kijken, aan hun verwachtingen te voldoen en geen fouten te maken. Het beroep op de vrijplaats vanwege de
kerkelijke vertegenwoordiging lost het probleem niet op, integendeel, want vrijplaats
steunt volledig op de wederzijdse relatie tussen kerk en justitie en op de institutionele
Fremdreferenz die beiden voor elkaar zijn.
De gespannen situatie waartoe het Mikado-Effekt leidt, kleurt voor de geestelijke
verzorging de achtergrond van de professionele problematiek. De verantwoording
van de keuze van de doelen en het domein vraagt namelijk om een heldere visie op
wat geestelijk verzorgers in hun contacten met gedetineerden willen bereiken en om
uitgewerkte criteria waaraan het verlenen van geestelijke zorg moet beantwoorden
en waarin de normen en waarden worden beschreven die de beroepsgroep daarbij
uitdraagt. Omdat de relatie met de culturele en institutionele contexten nu eenmaal
bij dit beroep horen, zou de oplossing voor het Mikado-Effekt een pragmatische moeten zijn. Die oplossing zou dan kunnen bestaan in de professionele wijze waarop de
geestelijke verzorging op grond van de eigen Selbstreferenz de betekenis van geestelijke zorg aan gedetineerden als professionele praktijk in de context van religie en
recht en van kerk en justitie voor de justitiële inrichtingen verklaart en rechtvaardigt.
Daarmee is de professionele problematiek van de geestelijke verzorging vanuit de beschrijving van het Mikado-Effekt voor dit beroep te beschouwen als legitimatieproblematiek.
Als algemeen probleem van beroepen heeft legitimatie betrekking op het verbinden
van grondwaarden met actuele sociaal-maatschappelijke kwesties en met het rechtvaardigen van dit verband. Deze twee aspecten van legitimatie, te weten het op elkaar
betrekken van grondwaarden op sociaal-maatschappelijke kwesties en het rechtvaardigen van dit verband, kunnen vanuit de kennissociologie opgevat worden als twee
cognitieve functies van legitimatie, namelijk explaining en justifying. Deze dubbele
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functie van legitimaties wordt beschreven door Berger and Luckman.430 Explaining
betreft het aantonen van de cognitieve validiteit van de wijze waarop een bepaalde
kwestie met specifieke waarden in verband gebracht wordt. Bij justifying gaat het om
het verlenen van normatieve waardigheid aan dit verband. Toegepast op beroepen
betekent legitimatie dat een beroep op overtuigende wijze inzichtelijk maakt dat het
werk dat het verricht valide en van waarde is. De legitimatiekwestie bestaat erin dat
de evidentie en de plausibiliteit van de verantwoording van de professionele kennis
en kunde behalve voor de beroepsgroep zelf juist ook voor de omgeving overtuigend
dient te zijn. Legitimaties behoren tot de plausibiliteitsstructuur van de maatschappij.431 Wanneer een legitimatie niet herkend en erkend wordt, kan dit gevolgen hebben voor het vertrouwen van de clientèle in het beroep, voor de integratie van het
beroep in de organisaties waarbinnen of waarvoor het werkt, en voor de positie van
het beroep in de maatschappij. Deze benadering van legitimatie is in de professionele
literatuur eerder gebruikt door Mok en Schilderman voor de legitimatie van het beroepsdomein.432
Vanuit het perspectief van de legitimatieproblematiek gezien verschuift het zwaartepunt van de professionele problematiek van een constitutionele aanspraak van
het recht op geestelijke verzorging op basis van de scheiding tussen kerk en staat,
naar een professionele aanspraak op basis van een eigen cultureel, institutioneel en
professioneel gefundeerde doel- en domeinoriëntatie. Daarmee verandert ook het
mikado-spel, want in dit geval neemt de geestelijke verzorging deel aan de professionele communicatie met de andere collega’s van de zorg- en hulpverlenende beroepen
binnen de justitiële inrichting over de betekenis van de behoefte van gedetineerden
aan onder meer geestelijke zorg. In dat interdisciplinaire gesprek zijn de risico’s om
fouten te maken geringer omdat het hier om een gedeelde verantwoordelijkheid gaat
voor het bieden van de zorg waaraan gedetineerden behoefte hebben. De beschrijving van de religieus en rechtelijk geïnspireerde en kerkelijk en justitieel verantwoorde bijdrage die de geestelijke verzorging daarmee aan de kwaliteit van de zorg voor
gedetineerden levert, vormt dan tevens de basis voor de legitimatie van de geestelijke
verzorging als beroep in het publieke domein.
7.4	Evaluatie vanuit de doelstelling
In het eerste hoofdstuk van deze studie heb ik de doelstelling van het onderzoek beschreven als het verschaffen van inzicht in de professionele kenmerken van de geestelijke verzorging bij justitie, in het bijzonder in de opvattingen over religie en recht
en kerk en justitie, die – zo was het vermoeden – ten grondslag liggen aan de communicatie over en het in stand houden van de doelen en het domein van het beroep van
430 Berger & Luckman (1967).
431	Schilderman (1998, 190v.) gebruikt legitimatie als een sleutelbegrip voor de beschrijving van de verklarende en rechtvaardigende functie die de ambtstheologie van pastores voor de professionalisering van pastorale arbeid biedt.
432	Mok (1990), Schilderman (1998).
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geestelijk verzorger. Het belang van dit doel heb ik verbonden met de hermeneutische
taak van de theologie zoals die door Schillebeeckx is verwoord. In deze paragraaf is
de vraag aan de orde op welke wijze de gevonden resultaten en de daarop gebaseerde
inzichten bijdragen tot een hermeneutisch theologisch georiënteerd perspectief op
de geestelijke verzorging als beroep in het werkveld van justitie. Met het oog daarop
presenteer ik eerst een vijftal evaluatieve opmerkingen, waarna ik tot slot de bijdrage
van deze studie beschrijf aan de vormgeving van een hermeneutisch professionele
praktijk van geestelijke verzorging in het werkveld van justitie.
7.4.1

Evaluatieve opmerkingen

Een eerste evaluatieve opmerking betreft het gegeven dat geestelijke verzorging een
professionele vertegenwoordiging van religie in de cultuur van het recht en van de
kerken in de instituties van justitie is. Daarmee is een werkveld beschikbaar waarin christelijk geloof wordt gecommuniceerd in het kader van het samenspel tussen
geestelijk verzorgers en gedetineerden, geestelijke zorg en justitiële inrichtingen, en
religieuze en rechtelijke kenmerken van onze cultuur. Op elk van deze niveaus ontwikkelen deze communicaties zich voortdurend, niet in de laatste plaats omdat de
praktijken ervan en de opvattingen erover verschillen. De empirische verheldering
van deze praktijken en opvattingen draagt bij tot inzichten die de dialoog tussen verschillende standpunten en interpretaties voeden en die tevens een vergelijking met
communicaties tussen tradities van religie en recht met het oog op een orthopraxis
van die dialoog mogelijk maken. Waar en voor zover namelijk opvattingen van religie
en recht en van kerk en justitie samenhangen met doel- en domeinopvattingen van
geestelijke verzorging, wordt ook het belang van een hermeneutische interpretatie
van de professionele ontwikkeling van het beroep aangetoond, een ontwikkeling die
voortgaand onderzoek vergt naar de condities en kenmerken ervan.
Een tweede evaluatieve opmerking heeft betrekking op het gegeven dat het onderzoek aantoont dat centrale theologische categorieën als bijvoorbeeld het godsbegrip
of het theodiceebegrip variaties van instemming laten zien. Daarmee wordt overigens
niet per se de orthodoxie van het christelijk geloof ondergraven, want religieuze tradities laten immers voortdurend variaties zien zowel in de theologie als in de pastorale
praktijk. Wel laat het zien dat die orthodoxie geïnterpreteerd dient te worden in het
kader van de orthopraxis van de dialoog. Het idee van een ‘ortho’-praxis veronderstelt
immers dat aan deze dialoog en haar ontwikkeling kwaliteitsstandaarden gesteld
kunnen en moeten worden. Dat geldt temeer waar het onderzoek op professionals is
gericht die op enigerlei wijze de dialoog in hun eigen praxis van het justitiële werkveld
te vertegenwoordigen hebben en haar al dan niet met afzien van eigen particuliere
religieuze opvattingen, gevoelens en overtuigingen, te ontwikkelen hebben in professionele routines en standaarden.
Vervolgens heeft een bijzonder resultaat uit het onderzoek betrekking op de verschillende wijzen waarop geestelijk verzorgers de band met de kerken ervaren. Hun kerkelijke ervaringen bieden steun voor kerkelijke thema’s en verkondigingsdoelen, maar
deze steun ondergraaft tegelijkertijd relationele en morele thema’s. Op grond van
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deze uitkomst is de vraag gerechtvaardigd in hoeverre kerken door hen vooral positief
met de publieke taak verbonden worden, maar juist meer negatief waar het thema’s
in de private sfeer betreft. In verband daarmee kan opgemerkt worden dat een kerkelijk georiënteerde hermeneutische theologie, althans onder geestelijk verzorgers,
wellicht eerder zinvol met een publieke dan met een private interpretatie van de orthopraxis verbonden kan worden.
Een vierde evaluatieve opmerking gaat over de relatie tussen religie en recht. Als
typisch contextkenmerk van geestelijke verzorging bij justitie geldt dat religie en
recht in cultureel opzicht op grond van het maatschappelijk differentiatieproces uiteen zijn gegroeid. In het onderzoek komt dit naar voren in de observatie dat geestelijk
verzorgers zich voor wat betreft het recht eerder als burger dan als kerkelijk gezagsdrager opstellen. Men bezit overtuigingen ten aanzien van het recht die doorgaans
andere legitimatiegronden kennen dan die in religieuze tradities gelden. Daarmee
gaat de dialoog in een hermeneutische theologie niet alleen over religieuze identiteit,
maar ook over de betekenis van het recht en haar religieuze relevantie of betekenis.
Zo valt de studie naar de samenhang van religie en recht op te vatten als een belangrijk desideratum van een hermeneutische theologie.
De vijfde evaluatieve opmerking gaat over de positie van de geestelijke verzorging in
een institutionele context. Een inschatting van de betekenis van de geestelijke verzorging bij justitie voor een hermeneutische theologie hangt mede samen met mogelijke
professionele afbreukrisico’s. Het onderzoek levert enkele indicaties op die op een
gebrekkige integratie van de geestelijke verzorging wijzen in zowel justitie als kerk,
wat met name in de vrijplaatspositie tot uitdrukking komt. Tot die indicaties behoort
bijvoorbeeld het sterke en exclusieve belang dat geestelijk verzorgers bij de beroepsdoelen aan het presentiemodel toekennen. De vrijplaats dreigt de geestelijk verzorger
in professioneel opzicht te isoleren, waardoor een dialoog over religie en recht op het
mesoniveau van de organisaties weinig belang of althans weinig impact genereert.
Dit betreft tevens de speelruimte om menswaardigheid als grondwaarde van beide
organisaties effectief te thematiseren.
Welke bijdrage bieden bovenstaande evaluatieve opmerkingen aan de ontwikkeling
van de geestelijke verzorging als beroep in het werkveld van justitie? Wat is de mogelijke betekenis van het onderzoek voor de ontwikkeling van doel en domein van de
praxis van geestelijke verzorging? Ik sluit deze studie af met een korte schets van een
drietal hermeneutisch relevante doelen voor de ontwikkeling van geestelijke verzorging. In de beschrijving van deze doelen zal worden betoogd dat, in de lijn van de benadering van de geestelijke verzorging in deze studie, de ontwikkeling van dit beroep
een taak is waarbij zowel de beroepsgroep als de kerken en als justitie ieder een eigen
rol te vervullen hebben. Deze doelen betreffen achtereenvolgens de bijdrage aan een
professioneel perspectief op geestelijke verzorging (7.4.2), het belang van een dialoog
over religie en recht in de dubbele context van kerk en justitie (7.4.3) en de kwaliteitsontwikkeling van de professionele praxis (7.4.4).
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Perspectiefontwikkeling

Als een eerste hermeneutische opgave geldt hier de vraag naar de betekenis van de
religieuze tradities voor de professionele vormgeving van geestelijke verzorging bij
justitie. Deze vraag staat bovendien in het licht van een noodzakelijke vervolgvraag:
welk perspectief biedt dat voor de feitelijke zorg aan gedetineerden? De geestelijke
verzorging steunt hier op de wijze waarop de kerken de actuele betekenis van de zorg
voor gedetineerden als een religieuze missie zien. Meer specifiek, de kerkelijke rechtvaardiging van christelijke geestelijke verzorging voor gedetineerden als een vervulling van de evangelische opdracht om gevangenen te bezoeken, biedt een fundament
voor de professionele legitimatie van dit beroep. Daarmee verantwoorden de kerken
dat de zorg voor gevangenen door hun geestelijk verzorgers de realisering is van een
maatschappelijke taak die zij zichzelf stellen.
Met deze verklaring van een maatschappelijke missie van de kerken is het doel van
perspectiefontwikkeling echter nog niet beschreven. Er ligt allereerst een hermeneutische opgave van kerken in besloten om – in de interpretatie van de eigen traditie –
vast te stellen wat de kerkelijke opdracht ten aanzien van de geestelijke verzorging
in de justitiële inrichtingen in institutionele en professionele zin inhoudt en welke
consequenties dit heeft voor de praktische opzet en invulling van de geestelijke verzorging. Bovendien vergt het van de kerken, maar ook van de geestelijk verzorgers bij
justitie zelf, een uitdrukkelijke rol te kiezen in de betrokkenheid bij de ontwikkeling
van de geestelijke verzorging als beroep. Deze belangen betreffen niet zo zeer de instrumentele of voorwaardenscheppende aspecten die immers in de onderbrenging
bij justitie worden behartigd. Het gaat in het bijzonder om een voldoende valide uitwerking van de religieuze taak die in de band met een achtergrondgenootschap beoogd wordt. Daarbij dient opgemerkt te worden dat deze taak niet uitsluitend vanuit
een traditie-gestuurde inhoudsbepaling en een exclusief kerkelijke verantwoordelijkheid kan of dient te worden vastgesteld. Perspectiefontwikkeling vergt ook dat het
primaire proces – de interactie van geestelijk verzorger en gedetineerde – als vindplaats van religieuze ervaringen, overtuigingen, normen en gevoelens, bronnen kan
bieden voor de bepaling van deze religieuze inhouden. Dat vraagt van de kerken een
bereidheid om de geestelijke verzorging niet alleen vanuit het eigen institutionele
perspectief te benaderen, maar ook en vooral vanuit het perspectief van de justitiële
inrichtingen en van de bijdrage die de geestelijke verzorging daarmee aan het primaire proces van de justitiële inrichtingen levert.
Toetssteen van een dergelijk religieus gemotiveerd perspectief is haar ontwikkelingskracht. Biedt het een daadwerkelijk toekomstperspectief voor een nu eenmaal
niet-kerkelijke setting die bovendien zelf in een voortdurend proces van herstructurering ondergedompeld is? De vraag is in hoeverre een zendingsband beperkt
kan blijven tot de behartiging van een formele verantwoordelijkheid door een achtergrondgenootschap, zelfs indien deze gepaard gaat met regelmatige kerkelijke
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of religieus-inhoudelijke ondersteuning.433 Het punt is dat voor een professionele
vormgeving van dit perspectief ook een professionele theorie nodig is die als analyse-
instrument voor de eigen beroepspraktijk kan gelden en basale garanties biedt voor
de ondersteuning van de doelen en het domein van het vak. Het is van belang dat een
dergelijke theorie ontwikkeld wordt.
7.4.3

Dialoogontwikkeling

Een tweede doel dat met de bijdrage van het onderzoek aan de hermeneutische taak
verbonden kan worden, ligt in de ontwikkeling van de dialoog. De opzet van het onderzoek weerspiegelt in zekere zin de doelstelling en kenmerken van deze dialoog. Op
welke wijze draagt de dialoog tussen kerken en justitie over de betekenis van religie
en recht bij tot doel en focus van professionele geestelijke zorg?
De wederzijdse betekenis van religie en recht is in deze studie op verschillende wijze
aan bod gekomen. Zo is er gewezen op de historische vervlechtingen zoals die in de religieuze grondslag van het recht zichtbaar waren. Ook is de godsdienstvrijheid als juridische uitdrukking relevant gebleken voor de grondslag van geestelijke verzorging.
Het zou echter van een miskenning van het wederzijds belang getuigen indien het
bij een dergelijke historische en constitutionele constatering zou blijven. Het recht is
voortdurend in een maatschappelijke dynamiek betrokken die op uiteenlopende wijze eigentijdse vragen oproept naar de grondslagen van onze samenleving in termen
van waarden en idealen, in het bijzonder ook en juist in relatie tot religieuze thema’s.
De behartiging van deze dialoog vergt in een justitiële setting waarin ‘het recht zijn
beloop krijgt’ niet alleen aandacht, maar vooral ook een eigen expertise en niet alleen
in maatschappelijke maar vooral ook in persoonlijke zin voor gedetineerden.
Deelnemers aan de dialoog in algemene zin zijn de kerken en justitie. De scheiding
van kerk en staat sluit een dergelijke dialoog niet uit; sterker nog, de afbakening van
wederzijdse verantwoordelijkheden vergt een gesprek waarin deze grenzen als raakvlakken en contactmogelijkheden aan de orde worden gesteld. Maar een dergelijk
gesprek wordt niet alleen op dit niveau van instituties gevoerd. Een dergelijk gesprek
impliceert dat de dialoog er steeds één is tussen personen en bovendien gevoerd
wordt met het oog op een praktische oordeels- en besluitvorming inzake actuele
thema’s, vragen en problemen op het terrein van religie en recht. Ook hier geldt dat
een historisch of constitutioneel bepaalde afscherming van wederzijdse belangen en
verantwoordelijkheden geen recht doet aan het ontwikkelingsperspectief van de dialoog. Vanuit een hermeneutisch religieus perspectief gaat het immers niet om een
borging van institutionele belangen, maar uiteindelijk om de gedetineerde en diens
vrijheid van godsdienst en geweten en om diens recht om zijn eigen levensvisie vorm

433 Vanuit de rooms-katholieke kerk kan het Compendium van de sociale leer van de Kerk gezien worden
als een voorbeeld van religieuze en kerkelijke steun voor de inhoud van het werk. Maar deze steun is
als zodanig nog geen uitgewerkte institutionele en professionele ondersteuning van de geestelijke
verzorging als beroep in de justitiële context.
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te geven en wel in omstandigheden van vrijheidsbeneming. De zorg hiervoor zou de
ontwikkeling van de dialoog dienen te motiveren.
Deze dialoog wordt gevoerd met het oog op de reflectie op de doelen en het domein
van de geestelijke verzorging bij justitie. De constatering in deze studie dat hierover
onder geestelijk verzorgers bij justitie een relatieve consensus bestaat, namelijk die
van het presentiemodel met aandacht voor persoonlijke, morele en religieuze thema’s, is niet zonder problemen voor de ontwikkeling van de dialoog. Professionele
afbreukrisico’s en het gevaar van institutioneel isolement kunnen bedreigingen vertegenwoordigen voor de ontwikkeling van de dialoog indien daardoor het thema van
recht in de context van justitie onvoldoende aan de orde kan worden gesteld.
7.4.4

Praktijkontwikkeling

Tot slot dient een belangrijk hermeneutisch belang onderkend te worden in de doelstelling van geestelijke verzorging in het werkveld van justitie. Ik doel hier op het belang van de orthopraxis als een toetssteen voor de orthodoxie in de kerkelijke missie
van geestelijke verzorging.
Wil deze toetssteen als een hermeneutisch valide uitgangspunt erkend en ontwikkeld
worden, dan vergt dat een betrouwbare afstemming op wat in bredere zin beschreven kan worden als kwaliteitsontwikkeling van geestelijke verzorging. De legitimiteit
van religieuze kwalificaties die kerken stellen aan de missionaire opdracht om in het
werkveld van justitie geestelijke verzorging gestalte te geven, kan niet in mindering
worden gebracht op kwalificaties die het justitiële werkveld zelf stelt aan de kwaliteit
van het functioneren van de eigen werknemers en evenmin aan de eindtermen die
opleidingen in de geestelijke verzorging aan hun studenten stellen. De afstemming
van dergelijke verschillende typen kwalificaties is vaak een pragmatische zaak die in
formele besluiten en procedures vorm krijgt. Hoe voor de hand liggend en noodzakelijk dat ook is, indien het voorbijgaat aan een beoordeling van wat in het primaire
proces tussen geestelijk verzorger en gedetineerde feitelijk plaatsvindt, lijkt het moeilijk te verantwoorden om hier van orthopraxis in de bedoelde hermeneutische zin te
spreken.
De hermeneutische opgave ten aanzien van het christelijk geloof is volgens
Schillebeeckx geen theoretische maar een praktische opgave. Daarom gaat het in de
geestelijke verzorging om de interactieve praxis waarin geestelijk verzorger en gedetineerde het belang van geloof en levensovertuiging voor het eigen beleven en handelen
van de gedetineerde aantonen. In het licht van deze opgave heeft de orthopraxis betrekking op thema’s als onmacht, schuld, schaamte, straf, dader zijn, schade ondervinden, spijt en toekomst. De beleving van deze thema’s en van de detentie is niet los
te zien van de persoonlijke levensgeschiedenis van de gedetineerde en van zijn psychische en/of maatschappelijke problemen. De ontwikkeling van een orthopraxis in
het licht van dergelijke omstandigheden veronderstelt een complexe opgave die in de
detentiesituatie telkens weer bekrachtigd moet worden. De opsluiting, het strafproces en/of de veroordeling kunnen iemand de ogen openen voor een realiteit waarvoor
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hij voorheen te weinig oog had en waarbij religieuze, morele en relationele thema’s
van belang kunnen zijn voor verandering in beleving en gedrag. Ook hier geldt dat
theorievorming en voortgaand onderzoek van het primaire proces een orthopraxis
van geestelijke verzorging kunnen verhelderen en ondersteunen.434
De voorgaande opmerkingen betreffende de perspectief- en dialoogontwikkeling
maken echter eveneens duidelijk dat deze orthopraxis niet slechts op het micro
niveau van de interactie tussen geestelijk verzorger en gedetineerde plaatsvindt. De
maatschappelijke taak van de kerken wijst ook op het belang van ondersteuning van
de door hen gezonden geestelijk verzorgers en bovendien ook op een eigen publieke
verantwoordelijkheid waar het om het lot van gevangenen gaat. Het onderhouden van
contacten, het bijdragen aan rehabilitatie en opvang, en het inzetten van vrijwilligers
vertegenwoordigen evenzeer onmisbare uitdrukkingen van die orthopraxis.435 De opdracht tot de vertegenwoordiging van religieus en kerkelijk geïnspireerde zorg voor
het behartigen van de menselijke waardigheid van de gedetineerde, plaatst de orthopraxis zo in het perspectief van de dialoog over religie en recht en in het bredere kader
van het publieke debat in de samenleving.

434	In dit kader kan verwezen worden naar de twee leerstoelen die aan het interuniversitair Centrum
voor Justitiepastoraat zijn verbonden met de leeropdracht: ‘Vraagstukken geestelijke verzorging
bij Justitie’. Het Centrum is een initiatief van de Faculteit Katholieke Theologie en de Faculteit
Rechtswetenschappen van de Universiteit te Tilburg en de Protestantse Theologische Universiteit te
Kampen en is tot stand gekomen in nauw overleg met het Protestantse en Rooms-Katholieke justitiepastoraat in Nederland.
435 Zie bijvoorbeeld www.exodus.nl. Meer dan 1850 vrijwilligers van Exodus ondersteunen jaarlijks bijna
5000 gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden. In 2010 waren 1867 vrijwilligers actief bij
Exodus, verdeeld over 106 vrijwilligersgroepen. Zij onderhielden 4864 contacten met (ex-)gedetineerden.
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1. Beroepsgeheim, mate van uitwisseling
Deze vraag gaat specifiek over het omgaan met vertrouwelijke informatie. De vraag die
we u hier stellen is met welke personen u vertrouwelijke informatie uitwisselt. Onder
vertrouwelijke informatie verstaan we informatie over gedachten, gevoelens en gedrag
van de gedetineerde als persoon.
In welke mate weerhoudt de vertrouwensrol die u als pastor heeft u van uitwisseling van
vertrouwelijke informatie over gedetineerden met de onderstaande personen?
De frequentie waarmee ik met deze personen vertrouwelijke informatie uitwissel is…
a. psychologen en reclasseringswerkers
b. verpleegkundigen
c. penitentiaire inrichtingswerkers
d. afdelingshoofden
e. directieleden
2. Beroepsgeheim, als probleem
De toenemende druk om te komen tot een intensievere samenwerking tussen meerdere
disciplines, als ook de recente ontwikkelingen met betrekking tot gegevensbeheer, leiden
tot een toenemende gegevensuitwisseling.
We willen graag van u weten hoe u deze ontwikkelingen beoordeelt.
In welke mate ervaart u de toenemende druk op gegevensuitwisseling als een probleem
met betrekking tot uw geheimhoudingsplicht/vertrouwensrol?
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3. Algemene geestelijke zorgvaardigheden
Wij willen u nu een aantal uitspraken voorleggen die betrekking hebben op een aantal
algemene pastorale vaardigheden. Wij willen graag van u weten in welke mate u vindt dat
u deze vaardigheden beheerst.
a.	In het pastorale gesprek probeer ik me zo empathisch mogelijk op te stellen.
b. Bij de opzet van mijn preek ga ik zoveel mogelijk hermeneutisch te werk.*436
c. Bij het formuleren van het pastorale beleid in de inrichting vind ik het van belang
aan de doelen van het pastoraat een aparte plaats toe te kennen.
d. Bij het groepsgesprek probeer ik voortdurend oog te hebben voor de groeps
dynamica.
e.	In het individuele pastorale gesprek probeer ik zoveel mogelijk de spirituele dimensie van het levensverhaal van de gedetineerde te doen oplichten.
f. Bij het houden van de kerkdienst stem ik mijn taalgebruik zoveel mogelijk af op
het niveau van de gedetineerden.*
g. Bij het opzetten van een korte cursus voor de gespreksgroep probeer ik de subdoelen en de einddoelen zo concreet mogelijk te formuleren.
h.	Ik vind het van belang bij de begeleiding van de vrijwilligersgroep apart aandacht
te besteden aan kadervorming.
i. Bij het voeren van een individuele hulpactie ga ik zo effectief en efficiënt mogelijk
te werk.*
j. Bij de samenwerking met vertegenwoordigers van andere godsdiensten, zoals de
islam, probeer ik me zoveel mogelijk te verplaatsen in de positie van de ander.*
k. Bij het leiden van groepsmeditaties probeer ik mij zo scherp mogelijk te richten op
de religieuze beleving van de gedetineerden.
l. Bij het opstellen van het pastorale jaarplan voor de inrichting probeer ik me zo
scherp mogelijk op de doelgroepen te richten.*
m. Bij de prediking vind ik het van belang rekening te houden met de receptie van
mijn preek.
n. Bij een groepsgesprek vind ik het van belang de keuze van didactische werk
vormen zoveel mogelijk af te stemmen op de doelen van dat gesprek.
o. Bij de vormgeving van individuele rituele activiteiten probeer ik ambivalente gevoelens van de gedetineerde zoveel mogelijk een plaats te geven.
p.	In pastorale gesprekken probeer ik zoveel mogelijk in te gaan op de gevoelens van
de gedetineerde.*
q.	In groepsgesprekken probeer ik zo adequaat mogelijk om te gaan met negatieve
gevoelens van gedetineerden.
r. Bij een groepsgerichte hulpactie vind ik het van belang het draagvlak in de inrichting zo groot mogelijk te maken.*
s.	In het groepsgesprek probeer ik zoveel mogelijk in te gaan op de religieuze beelden en gevoelens van de gedetineerden.
t.	Ik doe mee aan de feesten van andere religies vanuit de waarde die die religies
daaraan hechten.*
436	Items gemarkeerd met * zijn om statistische redenen verwijderd.
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4. Algemene geestelijke zorghoudingen
Met betrekking tot uw pastorale handelen beschikt u als pastor over verschillende
pastorale houdingen. We willen graag van u weten in welke mate u naar uw eigen oordeel
over de volgende pastorale houdingen beschikt. Wilt u aangeven in hoeverre de volgende
uitspraken op u van toepassing zijn?
a.	Ik vind dat het evangelie mijn dagelijks handelen als pastor moet motiveren.
b.	Ik vind dat wij als collega-justitiepastores vruchtbaar kritiek op elkaar moeten
kunnen leveren.*
c.	Ik vind dat ik evenwichtig dien te zijn bij de vervulling van mijn pastorale taken.
d.	Ik vind dat waarachtigheid voorwaarde is voor mijn pastoraal werk.
e.	Ik vind dat mijn geloof de bron moet vormen van mijn engagement in het pastoraat.
f.	Ik vind dat ik als pastor blijvend moet reflecteren op het doel van mijn pastorale
werk.
g.	Ik vind dat ik in mijn werk als pastor steeds in balans moet zijn.*
h.	Ik vind dat ik me in mijn werk als pastor niet anders voor moet doen dan ik ben.*
i.	Ik vind dat ik in mijn handelen als pastor zoveel mogelijk het evangelie mijn uitgangspunt moet laten zijn.
j.	Ik vind dat in het pastoraat zoveel mogelijk van mijn geloof zichtbaar moet worden.
k.	Ik vind dat ik als pastor altijd bereid moet zijn mijn doelen bij te stellen wanneer
de omstandigheden daar om vragen.*
l.	Ik vind dat wederzijdse kritiek en ondersteuning tussen collega-justitiepastores
onontbeerlijk moet zijn.*
m.	Ik vind dat ik me in mijn pastoraal werk me precies moet laten zien zoals ik ben.
n.	Ik vind dat ik als pastor bij mijn keuzes het evangelie een zeer grote rol moet laten
spelen.
o.	Ik vind dat ik als pastor mijn werk steeds moet analyseren vanuit doelen en effecten.*
p.	Ik vind dat mijn eigen spiritualiteit mijn pastoraat moet voeden.
q.	Ik vind dat wij als collega-justitiepastores elkaar moeten stimuleren en voeden.
r.	Ik vind dat ik stabiliteit dien uit te stralen in het pastorale werk.
s.	Ik vind dat spiritualiteit en pastoraat zo dicht mogelijk bij elkaar moeten liggen.
t.	Ik vind dat ik als pastor doorgaans inspiratie uit het evangelie dien te putten.
u.	Ik vind dat ik als pastor een weloverwogen indruk moet maken in mijn pastorale
werk.*
v.	Ik vind dat wij als collega-justitiepastores aanspreekbaar moeten zijn op elkaars
verdiensten en fouten.*
w.	Ik vind dat ik mij als pastor voortdurend kritisch moet bezinnen op de doelen van
mijn pastorale handelen.
x.	Ik vind dat pastoranten aan mij moeten kunnen merken wie zij voor zich hebben.
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5. Geestelijke zorghoudingen, afstand en nabijheid
Een belangrijk aspect van de relatie van de pastor tot de gedetineerde is het dilemma
zowel voldoende nabijheid als voldoende afstand na te streven.
Wij willen graag van u weten hoe u met afstand en nabijheid omgaat.
Wilt u aangeven in welke mate de onderstaande uitspraken van toepassing zijn op de
wijze waarop u in de praktijk met afstand en nabijheid omgaat?
a.	Ik bewaar altijd de nodige afstand tot een gedetineerde.
b.	Ik vind het belangrijk om altijd voldoende nabijheid tot een gedetineerde na te
streven.
c.	In mijn pastorale contacten onderken ik het belang van nabijheid bij de gedetineerden.
d.	In mijn pastorale contacten onderken ik het belang van afstand tot de gedetineerden.
e.	Ik ben er altijd op gericht dat er genoeg nabijheid is.
f.	Ik zorg er altijd voor dat er genoeg afstand is.
6. Werkdruk
De volgende vraag gaat over de zwaarte van het werk. Wilt u aangeven in hoeverre de
volgende uitspraken op u van toepassing zijn?
a. Vanwege de grote hoeveelheid werk vind ik het werk zwaar.
b.	Ik ben voldoende opgewassen tegen de emotionele druk die het justitiepastoraat
op mij legt.
c. Vanwege de grote verscheidenheid aan taken vind ik het moeilijk prioriteiten te
stellen.*
d.	De emotionele belasting van mijn werk is zeer groot.
e.	De problemen van mijn werk werken door in mijn vrije tijd.
f.	Door de hoeveelheid werk ervaar ik een zeer hoge werkdruk.
g.	De grote verscheidenheid aan taken van het justitiepastoraat ervaar ik als een probleem.*
h.	Ik vind de problemen van mijn werk soms erg zwaar.
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7. Religieuze ervaringen
Vervolgens willen we ingaan op religieuze ervaringen en in het bijzonder op situaties
die aanleiding kunnen zijn voor het krijgen van een religieuze ervaring. Onder een
religieuze ervaring verstaan we enigerlei ervaring van het religieuze. Voor deze religieuze
werkelijkheid bestaan verschillende aanduidingen, zoals bv: het transcendente, God, het
goddelijke en het hogere.
Wij vragen u aan te geven in welke mate de onderstaande situaties voor u in het verleden
aanleiding hebben gegeven tot een religieuze ervaring.
Hierbij merken we op dat wat voor de één aanleiding tot een religieuze ervaring kan zijn
voor een ander natuurlijk niet hoeft te zijn.
a. het vertoeven in de natuur*
b. de liefde tot een partner
c. het hebben van een goed gesprek met een gedetineerde*
d. de ervaring van het eigen innerlijk
e. ontmoeting met andere culturen en religies*
f. de dood van een familielid of vriend(in)
g. de inzet voor maatschappelijke problemen
h. tv-beelden van een natuurramp*
i. het verrichten van sacramentele handelingen
j. de inzet voor mensen aan de rand van de maatschappij
k. vriendschap
l. de geboorte van een kind
m. het bekijken van een mooi schilderij of beeld*
n. meditatie
o. contact met een ernstig zieke
p. de beleving van lichamelijke ziekte*
q. het verrichten van rituele handelingen
r. het luisteren naar muziek*
s. studie*
t. het voorgaan in een kerkdienst in de gevangenis
u. het echt geholpen hebben van een ander*
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8. Religieuze overtuigingen ten aanzien van God als persoon
Mensen denken heel verschillend over God. Wilt u aangeven in hoeverre u het met de
volgende uitspraken over God eens of oneens bent?
a. God heeft de wereld in beweging gezet met de bedoeling dat de mens haar verder
op koers zou houden.
b. God kent en begrijpt ons.
c.	In de schoonheid van de natuur ervaar ik de hand van God.
d.	Ik vertrouw erop dat God ons nooit de rug zal toekeren.
e.	In de rust van de natuur ervaar ik Gods goedheid.
f. God heeft de wereld in gang gezet met de bedoeling dat de mens haar verder zou
inrichten.
9. Religieuze overtuigingen ten aanzien van Iets hogers
In sommige situaties ervaren mensen dat er Iets hogers bestaat. Maar zij denken er heel
verschillend over. Wilt u opnieuw aangeven in hoeverre u het met de volgende uitspraken
eens of oneens bent?
g. Er is Iets hogers waardoor alles in beweging is gekomen.
h.	In het diepst van onszelf is er Iets dat hoger is dan wij zijn.
i. Er is Iets hogers waarop alles is gegrondvest.
j.	In de natuur ervaar ik Iets hogers dat alles overstijgt.
k.	In het diepst van onze gevoelens ervaren wij dat wij aan Iets hogers toebehoren.
l. Er is Iets hogers waarop alles is gebouwd.
m.	In de schoonheid van de natuur is er Iets hogers dat me stil maakt.
n. Er is Iets hogers waardoor de wereld aan het draaien is gegaan.*
o. Er is Iets hogers waarmee mens en wereld samenvallen.
p. Er is Iets hogers dat we in het geheel niet kunnen benoemen.
q.	Mens en wereld vormen samen Iets hogers.
r. Er is Iets hogers dat onze voorstellingen geheel en al overstijgt.
10. Religieuze normen
De aanwezigheid van het lijden in de wereld is een gegeven. Maar de plaats die mensen
aan het lijden geven in hun geloof is heel verschillend.
Wilt u weer aangeven in welke mate u het met de onderstaande uitspraken over God en
het lijden eens bent?
a. God troost de lijdenden.
b.	Het lijden gebeurt zonder dat het God raakt.
c.	Het lijden heeft een plaats in de bestemming door God.*
d.	Het lijden is een vergelding van het kwaad door God.
e. God roept de lijdenden op om van het lijden te leren.
f.	In het lijden treedt de mens binnen in het geheim van God.
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g. God stimuleert in het lijden tot dienstbaarheid voor anderen.
h.	Het lijden bestaat, los van ieder geloof in God.*
i. God wordt niet door het lijden geraakt.
j.	Het lijden is een straf van God.
k.	In het lijden vindt er een eenwording plaats met God.
l. God is vol medelijden met de lijdenden.
m.	Het lijden heeft niets met God van doen.*
n. God geeft de kracht om door lijden anderen te kunnen helpen.
o.	Het lijden vindt plaats volgens het doel van God met de mens.
p. God roept de lijdenden op om van het lijden een leerschool te maken.*
q.	Het lijden doet God niets.
r.	Het lijden wordt door God toegelaten als straf voor het kwaad.*
s.	Het lijden is een kwaad waarvoor geen God verantwoordelijk is.*
t. God lijdt met de lijdenden mee.
u. God geeft de kracht om door het lijden een beter mens te worden.
v. God roept op om van het lijden een offer voor anderen te maken.
w.	In het lijden komt de mens direct in contact met God.
x.	Het lijden past in het plan van God.
11. Religieuze gevoelens
In welke mate ervaart u elk van de onderstaande gevoelens wanneer u aan God denkt?
a. vreugde
b. zich zorgen maken
c. eigenwaarde
d. liefde
e. ongelukkig zijn
f. zorgzaamheid
g. krachtigheid
h. plezier beleven
i. moedeloosheid
j. geluk
k. trots
l. tederheid
m. zelfverzekerdheid
n. rust
o. intimiteit
p. teleurstelling
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12. Ervaringen met recht
De vraag gaat over ervaringen die mensen kunnen hebben met recht en onrecht.
Wij willen u vragen aan te geven in hoeverre de volgende uitspraken die betrekking hebben
op ervaringen van recht en onrecht op u van toepassing zijn.
Wanneer ik met onrechtvaardige situaties geconfronteerd word dan is het meestal zo…
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

dat ik me zorgen maak*
dat ik iets proef van wat rechtvaardigheid is*
dat ik me ongelukkig voel
dat ik teleurgesteld raak
dat ik me gemotiveerd voel om me voor rechtvaardigheid in te zetten*
dat ik me moedeloos voel*
dat ik het gevoel heb dat rechtvaardigheid verder weg is dan ooit.
dat ik me boos maak*
dat er van rechtvaardigheid nooit iets terecht komt.

13. Rechtelijke overtuigingen
Er bestaan meerdere visies op recht. Wij willen u vragen in hoeverre de volgende uitspraken
over recht overeenkomen met uw eigen ideeën over recht?
a.	De oorsprong van het recht ligt in de natuur van de mens.
b.	De rechtsorde bepaalt wat recht is.
c.	Het recht is een van de verworvenheden van een bepaalde cultuur.
d.	Het recht is wat door de staat als recht wordt vastgesteld.
e.	Het recht moet aan de natuur van de mens beantwoorden.
f.	Het recht heeft haar bron in de morele beginselen en gewoonten van een gemeenschap.
14. Rechtelijke normen
Wat recht en onrecht is, wordt door mensen heel verschillend beoordeeld. In de volgende
vraag leggen wij u een reeks uitspraken voor die een aantal specifieke opvattingen
weergeven omtrent rechtvaardigheid.
Wij vragen u aan te geven in welke mate u het met elk van deze uitspraken eens bent.
a.	De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.*
b.	De overheid moet meer hulp aan kansarmen geven dan zij nu doet.
c.	Iedere burger moet zich houden aan de wetten van zijn land.
d.	Iedereen behoort zijn spreekwoordelijk ‘verdiende loon’ te krijgen.
e. Geschillen tussen mensen moet je niet oplossen met rechtspraak, maar door middel van onderhandelen.*
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f. We moeten, meer dan nu het geval is, solidair zijn met mensen aan de onderkant
van de samenleving.
g.	Men behoort wettelijke verplichtingen altijd na te komen.
h.	Het belang van het herstel van goede verhoudingen is belangrijker dan het in het
gelijk gesteld worden door de rechter.
i. Alleen buitenlanders die sociale premies betalen, hebben recht op sociale zekerheden.
j.	Ik vind dat schuld eenvoudigweg altijd vraagt om vergelding.*
k. Gerechtelijke uitspraken dient men na te komen.
l.	Mensen die meer verantwoordelijkheid dragen, mogen ook een grotere beloning
krijgen.
m.	Ik vind dat er meer geld moet komen voor hulp aan de allerarmsten.
n. Bij het zoeken naar oplossingen voor conflicten moet het meer gaan om het rechtsgevoel dan om rechtmatigheid.*
o. Boontje komt terecht om zijn loontje.
p.	Ik ben voor positieve discriminatie.*
q. Zolang iets nog strafbaar is, mag men de geldende bepaling niet overtreden.*
r. Bij de verdeling van werk moet rekening worden gehouden met zaken als leeftijd,
opleiding, levenservaring en culturele achtergrond.*
s.	Conflictoplossingen moeten gericht zijn op verzoening en herstel in waardigheid
en niet op vergelding.
t. Wie een ander iets aandoet, dient met gelijke munt terugbetaald te worden.
15. Rechtelijke gevoelens
Wij willen graag van u weten welke gevoelens u ervaart bij een viertal thema’s met
betrekking tot recht. In welke mate ervaart u elk van de genoemde gevoelens wanneer u
aan de volgende thematiek denkt?
“De betekenis van het recht voor de rechtsbescherming van individuele personen.”
“De betekenis van het recht voor de bescherming van de maatschappij.”
“De betekenis van het recht voor de diverse culturele gemeenschappen.”
“De betekenis van het recht voor de onderkant van de samenleving.”
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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16. Visie en missie van de kerken
De volgende vraag gaat over de relatie tussen het justitiepastoraat en de kerk. We
willen graag van u weten in welke mate u vindt dat uw pastorale werk in relatie staat
met de doelen die de kerk nastreeft. Wij vragen u aan te geven in hoeverre u het met de
onderstaande uitspraken eens bent.
a.	In mijn pastoraat ben ik er op gericht gedetineerden te stimuleren tot participatie
aan de kerk als geloofsgemeenschap.
b.	Ik vind dat ik als justitiepastor een bijdrage lever aan het realiseren van de pastorale missie van de kerk.
c.	Ik zie het justitiepastoraat als de verwerkelijking van de kerkelijke taak om de gevangenen te bezoeken.
d.	In mijn pastorale handelen probeer ik het contact tussen de gedetineerden en de
kerk als geloofsgemeenschap tot stand te brengen.
e.	Het justitiepastoraat draagt bij aan de vervulling van een kerkelijke opdracht.
f.	Ik vind het belangrijk de gedetineerden tot een positieve relatie te brengen met de
kerk als geloofsgemeenschap.
17. Visie van de justitiële inrichtingen
In deze vraag willen we u een aantal uitspraken voorleggen die gaan over justitiële rollen.
Onder justitiële rollen verstaan we rollen die u als justitieel ambtenaar werkzaam in
een penitentiaire inrichting vervult of wordt geacht te vervullen. Het is echter niet voor
iedereen even vanzelfsprekend elk van deze rollen op zich te nemen.
Wij willen u vragen met betrekking tot de onderstaande uitspraken aan te geven in welke
mate deze uitspraken op u van toepassing zijn.
a.	Ik vind dat ik medeverantwoordelijk ben voor de veiligheid van gedetineerden en
personeel.
b.	Ik vind dat ik een bijdrage moet leveren aan een doelmatige tenuitvoerlegging van
de detentie.
c. Wanneer ik in de inrichting te maken krijg met het inhumaan bejegenen van gedetineerden door personeel, dan probeer ik daar iets aan te doen.*
d. Wanneer ik in de inrichting geconfronteerd word met disciplines die elkaar tegenwerken, dan doe ik daar iets mee.*
e.	In mijn omgang met gedetineerden ben ik altijd alert op situaties waarin de veiligheid van gedetineerden en personeel in gevaar kan komen.
f.	Ik vind dat ik een taak heb met betrekking tot het bewaken van de humaniteit.
g. Wanneer ik getuige zou zijn van handel in harddrugs, maak ik daar werk van.*
h. Bij mijn werk in de inrichting ben ik mij er altijd van bewust dat we moeten streven naar een grotere doelmatigheid.
i. Bij mijn werk in de inrichting heb ik altijd oog voor situaties waarin de mens
waardigheid van gedetineerden en personeel in het geding zijn.
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18. De relatie van justitie met de geestelijke verzorging
De volgende vraag bestaat uit een aantal uitspraken over de samenwerking met andere
disciplines in de inrichting, zoals de hulpverlening en bewaarders.
Wij willen u vragen aan te geven in welke mate de onderstaande uitspraken op u van
toepassing zijn.
a.	Het pastoraat behoort een eigen bijdrage te leveren aan het interdisciplinaire
overleg in de inrichting.
b.	Over de organisatorische aspecten van het justitiepastoraat dient overleg plaats te
vinden met het management.
c.	Het pastoraat heeft bestaansrecht voor zover ze zich in dienst stelt van een volledige samenwerking met de hulpverlening.
d.	Het pastoraat heeft zozeer een eigen doelstelling dat er van samenwerking met de
hulpverlening eigenlijk geen sprake kan zijn.
e.	Ik vind het een goede zaak om met het management van de inrichting in gesprek
te gaan over de doelen van het justitiepastoraat.
f.	Met betrekking tot organisatorische kwesties dienen het justitiepastoraat en de
andere disciplines samen te werken.
g.	Het behoort tot de professionaliteit van het justitiepastoraat om op basis van
gelijkwaardigheid samen te werken met de andere disciplines.
h.	Het pastoraat dient er op bedacht te zijn haar exclusiviteit in de inrichting te bewaken.
i.	Het pastoraat is alleen maar zinvol voor zover het in de inrichting bijdraagt tot de
realisering van de doelen van de organisatie.
j.	Ik vind het belangrijk na te gaan hoe het justitiepastoraat kan worden ingepast in
het totale beleid van de inrichting.
Meetinstrumenten van hoofdstuk 5.
19. De doelen van de geestelijke verzorging
De volgende vraag gaat over uw pastorale benadering van probleemsituaties van
gedetineerden. Wij leggen u een aantal uitspraken voor die betrekking hebben op een
pastorale benadering van een drietal situaties waarin schuld, onmacht en seksualiteit
ter sprake worden gebracht. Wij vragen u aan te geven in hoeverre de onderstaande
uitspraken op u van toepassing zijn.
a. Wanneer een gedetineerde schuld ter sprake brengt, dan probeer ik deze schuldbeleving te verhelderen.*
b. Wanneer een gedetineerde seksuele problemen heeft, dan toon ik begrip voor zijn
situatie.
c. Wanneer een gedetineerde met zijn onmacht bij mij komt, dan bespreek ik met
hem wat de christelijke boodschap over onmacht zegt.
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d. Wanneer een gedetineerde schuld ter sprake brengt, dan vertel ik als pastor van
mijn kant iets over mijn eigen schuldbeleving.
e. Wanneer een gedetineerde met zijn onmacht bij mij komt, dan probeer ik mijn
betrokkenheid te laten blijken.
f. Wanneer een gedetineerde seksuele problemen heeft, dan help ik hem zijn diepere gevoelens hierover naar boven te halen.*
g. Wanneer een gedetineerde schuld ter sprake brengt, dan vertel ik hem wat de
christelijke visie op schuld is.
h. Wanneer een gedetineerde met zijn onmacht bij mij komt, dan reik ik als pastor
van mijn kant aan welke gevoelens onmacht bij mij oproept.
i. Wanneer een gedetineerde seksuele problemen heeft, dan leg ik hem uit wat de
christelijke visie op deze problemen is.
j. Wanneer een gedetineerde schuld ter sprake brengt, dan luister ik aandachtig.
k. Wanneer een gedetineerde met zijn onmacht bij mij komt, dan probeer ik te verduidelijken waar die onmachtsgevoelens vandaan komen.*
l. Wanneer een gedetineerde seksuele problemen heeft, dan vertel ik als pastor van
mijn kant iets van mijn eigen visie op seksualiteit.
20. Het domein van de geestelijke verzorging
In het justitiepastoraat, zowel in het individuele, het groepspastoraat als in de
kerkdiensten, kunnen heel verschillende thema’s aan de orde komen. Daarover willen wij
u twee vragen stellen. Wij willen graag weten in welke mate u als pastor zich bekwaam
acht een professionele bijdrage te leveren aan het omgaan met deze thema’s en problemen.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
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werkeloosheid
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v.
w.
x.
y.
z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.

behoefte aan respect
het geloof zoals de kerk dat belijdt
contact met slachtoffers*
identiteitsproblemen (wie ben ik? zin van het leven?)*
detentiebeleving*
behoefte aan zelfactualisering*
spreken kerkelijk leergezag
het rechtssysteem*
toekomstperspectief
problemen ouders-kinderen
psychiatrische problemen (psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen,
angststoornissen etc.)
fysiologische behoeften (eten, drinken, seks, gezondheid)*
gg.
hh. religieuze wanen, hallucinaties
ii.
ziekte*
problemen rond orde en gezag*
jj.
kk. schadevergoeding aan slachtoffers*
ecologische problemen (milieu, vervuiling)*
ll.
mm. behoefte aan mensen om je heen*
nn. magie, magische zaken*
oo. criminaliteit*
pp. het kwaad (in mij, om mij heen)
qq. mishandeling of geweld (incest, verkrachting, lichamelijke mishandeling)*
suïcidale neigingen*
rr.
verzoening, vergeving
ss.
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TABELLEN BIJ HOOFDSTUK 1 INLEIDING
Tabel 1

Geslacht

vrouw
man
Totaal

Tabel 2

Frequentie

Percentage

16
49
52
11
128

12.5
38.3
40.6
8.6
100.0

Frequentie

Percentage

13

10.4

88
24
125

70.4
19.2
100.0

Lidmaatschap vakorganisatie

is lid (ABVAKABO, BNP of
anders)
is geen lid
Totaal

Flierman.indd 259

25.6
74.4
100.0

Politieke voorkeur

centrum (CDA)
links (PVDA, D66,
GroenLinks, SP)
overig
Totaal

Tabel 4

Percentage

33
96
129

Leeftijd

van 30 tot 39
van 40 tot 49
van 50 tot 59
ouder dan 60
Totaal

Tabel 3

Frequentie

Frequentie

Percentage

65
60
125

52.0
48.0
100.0
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Tabel 5

Denominatie

katholiek
protestant
Totaal

Tabel 6

24.4
75.6
100.0

Frequentie

Percentage

96
32
128

75.0
25.0
100.0

Frequentie

Percentage

82
27
7
11
127

64.6
21.3
5.5
8.7
100.0

Frequentie

Percentage

9
28
34
57
128

7.0
21.9
26.6
44.5
100.0

Werkverdeling

denominatief
territoriaal
Totaal

Flierman.indd 260

Percentage

19
59
78

Omvang aanstelling

2 dagen of minder
2 à 3 dagen
3 à 4 dagen
4 à 5 dagen
Totaal

Tabel 10

Frequentie

Type inrichting

huis van bewaring
gevangenis
jeugdinrichting
tbs-inrichting
Totaal

Tabel 9

61.2
38.8
100.0

Persoonlijke spiritualiteit

bidt alleen
bidt niet alleen
Totaal

Tabel 8

Percentage

79
50
129

Kerkelijke positie

gewijd of religieus
pastoraal werk(st)er
Totaal

Tabel 7

Frequentie

Frequentie

Percentage

48
62
110

43.6
56.4
100.0
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Tabel 11 Beroepsgeheim, mate van uitwisseling:
factoranalyse437
item

com.

factor 1

e
d
a
c
b

.43
.48
.39
.40
.22

.75
.75
.67
.66
.48
beroepsgeheim, mate van uitwisseling
α = .79

rotatie oblimin, mineigen = 1
cumulatieve r² = 44.7%

Tabel 12

Beroepsgeheim, mate van uitwisseling
N

beroepsgeheim, mate van uitwisseling 127

gem.

SD

1.6

.48

Antwoordalternatieven: 1 = nooit, 2 = soms, 3 = geregeld, 4 = vaak, 5 = in
beginsel altijd. Het schaalmidden is 3.0.

Tabel 13

Beroepsgeheim, als probleem

beroepsgeheim, als probleem

N

gem.

SD

124

3.1

1.02

Antwoordalternatieven: 1 = een heel groot probleem, 2 = een groot probleem, 3 = half een groot probleem, half een klein probleem, 4 = een
klein probleem, 5 = een heel klein probleem. Het schaalmidden is 3.0.

Tabel 14
gevolgd
niet gevolgd
Totaal

Klinisch pastorale vorming
Frequentie

Percentage

47
81
128

37.2
62.8
100.0

437 Voor alle factoranalyses is gebruik gemaakt van Principal Axis Factoring (PAF). De volgende criteria
heb ik daarbij gehanteerd. Een item heeft een correlatie van ≥ .30 met ten minste één ander item van
de factor, een communaliteit van ≥ .20 en een factorlading van ≥ .40. Verder heeft een item niet ook
een hoge factorlading op een andere factor. De eigenwaarde van een factor is ≥ 1. Een oblique rotatie
is gebruikt wanneer de correlatie tussen de factoren ≥ .30 is, in andere gevallen is varimax rotatie
toegepast. Van een factor die uit drie of meer items bestaat is de interne consistentie bepaald aan de
hand van Cronbach’s alpha (α ≥ .60), wanneer de factor uit twee items bestaat is Pearson’s correlatie
coëfficiënt r (r ≥ .30) gebruikt. In de tabellen zijn alle factorladingen tussen +.39 en -.39 weggelaten.
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Tabel 15

Algemeen deskundigheidsoordeel

algemeen deskundigheidsoordeel

N

gem.

SD

127

4.1

.51

Antwoordalternatieven: 1 = zeer weinig van toepassing, 2 = weinig van
toepassing, 3 = half weinig van toepassing, half veel van toepassing,
4 = veel van toepassing, 5 = zeer veel van toepassing. Het schaalmidden
is 3.0

Tabel 16 Algemene geestelijke zorgvaardigheden
Factoranalyse
item

com.

factor 1

n
o
g
s
q
m
d
e
h
a
c
k

.55
.37
.36
.31
.29
.28
.26
.26
.24
.23
.21
.21

.74
.61
.60
.56
.54
.53
.51
.51
.49
.48
.46
.45
bezit algemene geestelijke zorg
vaardigheden
α = .83

rotatie oblimin, factors = 1
cumulatieve r² = 29.7%

Tabel 17 Algemene geestelijke zorgvaardigheden
Gemiddelde
bezit algemene geestelijke zorg
vaardigheden

N

gem.

SD

129

3.7

.45

Antwoordalternatieven: 1 = helemaal niet, 2 = niet, 3 = ten dele niet, ten
dele wel, 4 = wel, 5 = zeer goed. Het schaalmidden is 3.0.
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Tabel 18 Algemene geestelijke zorghoudingen
Factoranalyse
item

com.

factor 1

e
s
i
a
n
d
f
q
j
p
r
c
x
m
w
h
t

.42
.41
.35
.34
.33
.32
.29
.28
.28
.27
.27
.27
.26
.23
.22
.22
.21

.65
.64
.60
.59
.57
.56
.54
.53
.53
.52
.52
.52
.51
.48
.47
.46
.45
bezit algemene geestelijke zorg
houdingen
α = .87

rotatie oblimin, factors = 1
cumulatieve r² = 29.2%

Tabel 19 Algemene geestelijke zorghoudingen
Gemiddelde
bezit geestelijke zorg houdingen

N

gem.

SD

129

3.9

.45

Antwoordalternatieven: 1 = zeer weinig van toepassing, 2 = weinig van
toepassing, 3 = half weinig van toepassing, half veel van toepassing,
4 = veel van toepassing, 5 = zeer veel van toepassing. Het schaalmidden
is 3.0.
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Tabel 20 Geestelijke zorghoudingen, afstand en nabijheid
Factoranalyse
item

com.

factor 1

f
a
d
b
c
e

.99
.38
.30
.60
.45
.41

1.0
.63
.46

factor 2

.79
.69
.51
nabijheid
α = .72

afstand
α = .74
rotatie oblimin, mineigen = 1
cumulatieve r² = 52.2%

Tabel 21 Geestelijke zorghoudingen, afstand en nabijheid
Correlaties
afstand
nabijheid

.40**

** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (tweezijdig)

Tabel 22 Geestelijke zorghoudingen, afstand en nabijheid:
gemiddelde
afstand
nabijheid

N

gem.

SD

129
129

3.5
4.1

.77
.51

Antwoordalternatieven: 1 = zeer weinig van toepassing, 2 = weinig van
toepassing, 3 = half weinig van toepassing, half veel van toepassing,
4 = veel van toepassing, 5 = zeer veel van toepassing. Het schaalmidden
is 3.0.
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Tabel 23 Werkdruk
Factoranalyse
item

com.

factor 1

e
b
d
h
f
a

.54
.29
.39
.29
.78
.65

.75
.58*
.45
.40

factor 2

emotionele
belasting
α = .69

-.92
-.76
hoeveelheid
werk
r = .71

rotatie oblimin, mineigen = 1
cumulatieve r² = 49.1%
* Dit item is bij de schadeconstructie omgedraaid.

Tabel 24 Werkdruk
Correlaties
hoeveelheid werk
emotionele belasting

.49**

** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (tweezijdig)

Tabel 25 Werkdruk
Gemiddelde
emotionele belasting
hoeveelheid werk

N

gem.

SD

127
127

2.7
3.1

.54
.92

Antwoordalternatieven: 1 = zeer weinig van toepassing, 2 = weinig van
toepassing, 3 = half weinig van toepassing, half veel van toepassing, 4 =
veel van toepassing, 5 = zeer veel van toepassing. Het schaalmidden is
3.0.
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TABELLEN BIJ HOOFDSTUK 2 RELIGIE
Tabel 26 Religieuze ervaringen
Factoranalyse
item

com.

factor 1

l
f
b
k
q
i
t
g
j
n
o
d

.47
.60
.49
.52
.84
.61
.35
.64
.71
.51
.59
.32

.70
.69
.62
.54

factor 2

factor 3

factor 4

-.92
-.81
-.51
.80
.77
-.71
-.55
-.42
inter
persoonlijke
e rvaringen
α = .77

kerkelijke
ervaringen
α = .78

algemeen
maat
schappelijke
ervaringen
r = .59**

intra
persoonlijke
ervaringen
α = .67

rotatie oblimin, mineigen = 1
cumulatieve r² = 55.4%

Tabel 27 Religieuze ervaringen
Correlaties
interpersoonlijke
ervaringen
kerkelijke ervaringen
algemeen
maatschappelijke
ervaringen
intrapersoonlijke
ervaringen

kerkelijke ervaringen

algemeen maatschap
pelijke ervaringen

.29**

.30**

.17**

.46**

.46**

.31*

* Correlatie is significant op het 0.05 niveau (tweezijdig)
** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (tweezijdig)
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Tabel 28 Religieuze ervaringen
Sociale locatie voor geslacht, denominatie en type inrichting
algemeen maatschappelijke ervaringen
denominatie
katholiek
protestant
kerkelijke ervaringen
geslacht
man
vrouw
type inrichting
huis van bewaring
gevangenis
jeugdinrichting
tbs-inrichting

eta

sig

N

gem.

SD

.21

.02

128
78
50

3.4
3.5
3.2

.87
.86
.83

.28

.00

.24

.06

128
95
33
127
82
27
7
11

3.7
3.8
3.4
3.7
3.8
3.6
3.0
3.6

.73
.72
.66
.73
.69
.79
.76
.70

Tabel 29 Religieuze overtuigingen ten aanzien van God als persoon
Factoranalyse
item

com.

factor 1

c
e
a
f
b
d

.89
.72
.76
.66
.67
.43

.92
.86

factor 2

factor 3

.87
.81

God als aanwezig
in de natuur
r = .76

God als initiator
van de wereld
r = .68

.80
.66
God als
vertrouweling
van de mens
r = .54

rotatie oblimin, factors = 3
cumulatieve r² = 68.9%
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Tabel 30 Religieuze overtuigingen ten aanzien van Iets hogers
Factoranalyse
item

com.

factor 1

i
j
l
g
k
h
m
q
o
p
r

.69
.64
.56
.55
.52
.47
.27
.76
.56
.67
.43

.82
.78
.75
.73
.67
.65
.47

factor 2

factor 3

.89
.62
.68
.58
Iets hogers als
 lgemene betroka
kenheid bij mens
en wereld
α = .88

Iets hogers als het
geheel van mens en transcendentie als
wereld
onkenbaar
r = .57**
r = .48**

rotatie oblimin, mineigen = 1
cumulatieve r² = 55.6%

Tabel 31 Religieuze overtuigingen ten aanzien van God als persoon en als Iets hogers
Correlaties

God als ini
tiator van de
wereld
God als vertrouweling van
de mens
God als aanwezig in de
natuur
Iets hogers als algemene
betrokkenheid bij mens
en wereld
Iets hogers als het geheel
van mens en wereld
transcendentie als
onkenbaar

God als vertrouweling
van de mens

God als aanwezig in de
natuur

Iets hogers
als algemene
betrokkenheid bij mens
en wereld

Iets hogers
als het geheel
van mens en
wereld

.29**
.13

.38**

.30**

.36**

.64**

.25**

.00

.20*

.36**

.14

.20*

.29**

.40**

.40**

* Correlatie is significant op het 0.05 niveau (tweezijdig)
** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (tweezijdig)
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Tabel 32 Religieuze overtuigingen
Sociale locatie voor denominatie en type inrichting
God als initiator van de wereld
denominatie
katholiek
protestant
God als aanwezig in de natuur
denominatie
katholiek
protestant
Iets hogers als algemene betrokkenheid bij mens en wereld
denominatie
katholiek
protestant
transcendentie als onkenbaar
type inrichting
huis van bewaring
gevangenis
jeugdinrichting
tbs-inrichting
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eta

sig

N

gem.

SD

.18

.04

127
78
49

3.2
3.4
3.0

.95
.94
.94

.22

.01

128
78
50

3.4
3.6
3.2

.91
.90
.88

.24

.01

127
78
49

3.5
3.6
3.2

.77
.77
.71

.23

.08

125
80
27
7
11

3.7
3.6
3.9
3.0
3.8

.97
.70
.79
.76
.56
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Tabel 33 Religieuze normen
Factoranalyse
item

com.

factor 1

u

.56

.71

n

.50

.66

e

.53

.60

g

.41

.60

v

.52

.58

f

.43

.55

factor 2

factor 3

w

.38

.55

k

.30

.53

i

.73

-.83

q

.70

-.77

b

.44

-.65

l

.41

.62

a

.40

.54

t

.33

.49

x

.51

.65

o

.50

.59

j

.56

d

.44

factor 4

.71
interactieve
model

compassiemodel

planmodel

.55
vergeldingsmodel

α = .85

α = .81

r = .61**

r = .49**

rotatie varimax, factors = 4
cumulatieve r² = 55.6%

Tabel 34 Religieuze normen
Correlaties
vergeldingsmodel
interactieve model

.24**

planmodel
compassiemodel

.35**
-.20*

interactieve model

plan model

.49**
.25**

.01

* Correlatie is significant op het 0.05 niveau (tweezijdig)
** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (tweezijdig)
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Tabel 35 Religieuze normen
Sociale locatie voor denominatie
vergeldingsmodel
denominatie
katholiek
protestant

eta

sig

N

gem.

SD

.18

.04

126
78
48

1.4
1.4
1.6

.55
.50
.62

Tabel 36 Religieuze gevoelens over God
Correlaties

negatieve gevoelens
zelf betrokken gevoelens
ander betrokken gevoelens

positieve
gevoelens

negatieve
gevoelens

zelf betrokken
g
 evoelens

-.14
.57**
.74**

.02
.02

.59**

** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (tweezijdig)

TABELLEN BIJ HOOFDSTUK 3 RECHT
Tabel 37 Ervaringen met recht
Factoranalyse
item

com.

factor 1

d
c
g
i

.71
.61
.53
.51

.79
.78

gebrek aan zelfvertrouwen
r = .62**

factor 2

.72
.71
gebrek aan vertrouwen
r = .52**

rotatie varimax, mineigen = 1
cumulatieve r² = 59.2%

Tabel 38 Ervaringen met recht
Correlaties
gebrek aan zelfvertrouwen
gebrek aan vertrouwen

.26**

** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (tweezijdig)
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Tabel 39 Rechtelijke overtuigingen
Factoranalyse
item

com.

factor 1

e
a
b
d
f
c

.79
.47
.59
.49
.43
.38

.89
.67

factor 2

factor 3

.72
.69

natuurrecht
r = .60**

rechtspositivisme
r = .49**

.62
.60
cultuurrecht
r = .39**

rotatie varimax, mineigen = 1
cumulatieve r² = 52.4%

Tabel 40 Rechtelijke overtuigingen
Correlaties

rechtspositivisme
cultuurrecht

natuurrecht

rechtspositivisme

-.09
-.21*

.21*

* Correlatie is significant op het 0.05 niveau (tweezijdig)

Tabel 41 Rechtelijke overtuigingen
Sociale locatie voor denominatie en type inrichting
natuurrecht
denominatie
katholiek
protestant
type inrichting
huis van bewaring
gevangenis
jeugdinrichting
tbs-inrichting
cultuurrecht
denominatie
katholiek
protestant
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eta

sig

N

gem.

SD

.34

.00

.30

.01

129
79
50
125
82
27
7
11

2.8
3.1
2.4
2.8
2.7
3.3
2.3
2.8

.92
.94
.74
.91
.94
.75
.64
.79

.19

.03

129
79
50

3.9
3.8
4.0

.63
.65
.57
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Tabel 42 Rechtelijke normen
Factoranalyse
item

com.

factor 1

b
f
m
o
t
d
c
g
k
r
a
s
h

.78
.70
.39
.55
.43
.29
.49
.44
.37
.53
.30
.63
.26

.77
.74
.57

factor 2

factor 3

factor 4

factor 5

.68
.57
.50
.69
.58
.54
.70
.49

sociale
rechtvaardigheid
α = .78

vergeldende
rechtvaardigheid
α = .63

wettelijke
rechtvaardigheid
α = .62

.71
.50
herstelverdelende lende
rechtvaar- rechtvaardigheid
digheid
r = .37
r = .33

rotatie varimax, factors = 5
cumulatieve r² = 47.2%

Tabel 43 Rechtelijke normen
Correlaties

vergeldende rechtvaardigheid
verdelende rechtvaardigheid
sociale rechtvaardigheid
wettelijke rechtvaardigheid

herstellende
rechtvaardigheid

vergeldende
rechtvaardig
heid

v erdelende
rechtvaardig
heid

s ociale recht
vaardigheid

-.12
.14
.19*
.04

.01
-.40**
.20*

.31**
-.02

-.11

* Correlatie is significant op het 0.05 niveau (tweezijdig)
** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (tweezijdig)
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Tabel 44 Rechtelijke normen
Sociale locatie voor denominatie en type inrichting
vergeldende rechtvaardigheid
denominatie
katholiek
protestant
type inrichting
huis van bewaring
gevangenis
jeugdinrichting
tbs-inrichting
sociale rechtvaardigheid
denominatie
katholiek
protestant
wettelijke rechtvaardigheid
denominatie
katholiek
protestant

eta

sig

N

gem.

SD

.21

.02

.21

.13

129
79
50
127
82
27
7
11

2.5
2.4
2.6
2.5
2.4
2.6
2.6
2.2

.62
.63
.57
.62
.64
.53
.49
.66

.37

.00

129
79
50

4.2
4.4
3.9

.60
.52
.62

.37

.00

129
79
50

3.6
3.4
3.9

.56
.57
.44

-.00

.67**
.01

.11
.56**

.57**
.04

.03
.59**

-.01

.60**
.01

.09
.63**

.60**
.05

.07
.66**

.63**
.13

.19*
.63**

.05

negatieve
gevoelens

.04
.76**

positieve
gevoelens

positieve
gevoelens

.75**
-.05

diverse culturele
gemeenschappen

negatieve
gevoelens

negatieve
gevoelens

onderkant van de
s amenleving

positieve
gevoelens

bescherming van
de maatschappij

negatieve
gevoelens

rechtsbescherming van
individuele personen
positieve gevoelens
negatieve gevoelens
bescherming van de
maatschappij
positieve gevoelens
negatieve gevoelens
onderkant van de
samenleving
positieve gevoelens
negatieve gevoelens
diverse culturele
gemeenschappen
positieve gevoelens
negatieve gevoelens

rechtsbescherming indivi
duele personen
positieve
gevoelens

Tabel 45 Rechtelijke gevoelens
Correlaties

-.15

* Correlatie is significant op het 0.05 niveau (tweezijdig)
** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (tweezijdig)

Flierman.indd 274

16-4-2012 10:56:31

Tabellen

275

Tabel 46 Rechtelijke gevoelens
Sociale locatie voor geslacht, denominatie en type inrichting
eta
rechtsbescherming van individuele personen
positieve gevoelens
geslacht
.21
man
vrouw
onderkant van de samenleving
negatieve feelings
denominatie
.23
katholiek
protestant
diverse culturele gemeenschappen
positieve gevoelens
geslacht
.26
man
vrouw
type inrichting
.21
huis van bewaring
gevangenis
jeugdinrichting
tbs-inrichting
negatieve gevoelens
denominatie
.19
katholiek
protestant

sig

N

gem.

SD

.02

126
94
32

1.6
1.8
1.2

1.09
1.11
.94

.01

127
79
48

2.7
2.9
2.4

1.08
1.02
1.10

.00

126
94
32
124
80
26
7
11

1.3
1.4
.83
1.3
1.3
1.0
1.0
1.8

1.03
1.06
.79
1.04
1.07
.80
1.20
1.03

127
78
48

2.1
2.3
1.8

1.06
1.04
1.02

.15

.04

TABELLEN BIJ HOOFDSTUK 4 KERK EN JUSTITIE
Tabel 47 Visie en missie van de kerken
Factoranalyse
item

com.

factor 1

a
f
d
e
c
b

.50
.52
.47
.75
.46
.25

.74
.70
.65

visie van de kerk
α = .74

factor 2

-.89
-.63
-.50
missie van de kerk
α = .70

rotatie oblimin, mineigen = 1
cumulatieve r² = 49.3%
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Tabel 48 Visie en missie van de kerken
Correlatie
visie van de kerk
missie van de kerk

.32**

** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (tweezijdig)

Tabel 49 Visie en missie van de kerken
Sociale locatie voor type inrichting
visie van de kerk
type inrichting
huis van bewaring
gevangenis
jeugdinrichting
tbs-inrichting

eta

sig

N

gem.

SD

.25

.04

126
82
26
7
11

2.8
2.9
2.7
2.2
2.5

.75
.73
.79
.88
.52

N

gem.

SD

124
94
30
122
81
24
7
10

3.9
4.0
3.7
3.9
4.0
3.8
3.7
3.6

.70
.67
.75
.70
.70
.72
.49
.70

Tabel 50 De relatie van de kerken met de geestelijke verzorging
Sociale locatie voor geslacht en type inrichting
eta

sig

de relatie van de kerken met de geestelijke verzorging
geslacht
.18
.05
man
vrouw
type inrichting
.20
.18
huis van bewaring
gevangenis
jeugdinrichting
tbs-inrichting

Tabel 51 Visie van de justitiële inrichtingen
Factoranalyse
item

com.

factor 1

a
e
f
i
b
h

.80
.60
.78
.33
.64
.28

.89
.48

factor 2

factor 3

.92
.51

veiligheid
r = .66

menswaardigheid
r = .49

.75
.54
doelmatigheid
r = .42

rotatie oblimin, factors = 3
cumulatieve r² = 57.0%
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Tabel 52 Visie van de justitiële inrichtingen
Correlaties
menswaardigheid
doelmatigheid

veiligheid

menswaardigheid

.37**
.48**

.02

** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (tweezijdig)

Tabel 53 Visie van de justitiële inrichtingen
Sociale locatie voor type inrichting
veiligheid
type inrichting
huis van bewaring
gevangenis
jeugdinrichting
tbs-inrichting

eta

sig

N

gem.

SD

.22

.12

126
82
26
7
11

3.6
3.7
3.3
4.0
3.4

.92
.88
1.04
.71
.89

Tabel 54 De relatie van justitie met de geestelijke verzorging
Factoranalyse
item

com.

factor 1

e
b
g
f
j
a

.43
.37
.30
.24
.24
.21

.74
.67
.56
.55
.54
.46
integratie
α = .76

rotatie oblimin, factors = 1
cumulatieve r² = 35.1%

Tabel 55 De relatie van justitie met de geestelijke verzorging
Sociale locatie voor type inrichting
integratie
type inrichting
huis van bewaring
gevangenis
jeugdinrichting
tbs-inrichting
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eta

sig

N

gem.

SD

.23

.09

127
82
27
7
11

4.0
3.9
3.7
4.3
4.0

.57
.56
.59
.65
.30
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TABELLEN BIJ HOOFDSTUK 5 GEESTELIJKE VERZORGING
Tabel 56 Doelen van de geestelijke verzorging
Factoranalyse
item

com.

factor 1

d
h
l
b
e
j
g
c
i

.78
.57
.39
.41
.38
.22
.62
.59
.51

.82
.77
.57

factor 2

factor 3

.64
.62
.43

dialogale
model
α = .78

-.79
-.76
-.62
kerugmatisch
model
α = .78

presentiemodel
α = .57

rotatie oblimin, mineigen = 1
cumulatieve r² = 49.8%

Tabel 57 Doelen van de geestelijke verzorging
Correlaties

kerugmatisch model
dialogale model

presentiemodel

kerugmatisch
model

.05
.00

.39**

** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (tweezijdig)

Tabel 58 Doelen van de geestelijke verzorging
Sociale locatie voor denominatie en type inrichting
dialogale model
denominatie
katholiek
protestant
type inrichting
huis van bewaring
gevangenis
jeugdinrichting
tbs-inrichting
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eta

sig

N

gem.

SD

.19

.03

.23

.10

128
79
49
126
82
26
7
11

2.5
2.6
2.3
2.5
2.4
2.5
3.1
2.8

.75
.85
.76
.82
.82
.83
.79
.62
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Tabel 59 Domein van de geestelijke verzorging
Factoranalyse
item

com.

factor 1

v
s
pp
ss
u
bb
w
k
p
b
m
n
ff
hh
e
f
g
c
dd
ee

.60
.58
.57
.66
.27
.64
.67
.47
.64
.43
.57
.33
.99
.56
.56
.45
.51
.48
.49
.39

.78
.61
.55
.46
.40

factor 2

factor 3

factor 4

factor 5

factor 6

-.79
-.79
-.66
.79
.67
.65
.49
-.97
-.56
.74
.64
.62
.61
.58
.53

morele
thema’s
α = .81

kerkelijke
thema’s
α = .80

maatschappelijke
thema’s
α = .75

gezondheidszorgthema’s
r = .57

religieuze
thema’s
α = .72

relationele
thema’s
α = .69

rotatie oblimin, mineigen = 1
cumulatieve r² = 54.3%

Tabel 60 Het domein van de geestelijke verzorging
Correlaties
relationele
thema’s

morele
thema’s

religieuze
thema’s

kerkelijke
thema’s

morele thema’s

.44**

religieuze thema’s

.26**

.47**

kerkelijke thema’s
maatschappelijke
thema’s
gezondheidszorgthema’s

.03

.21*

.17

.40**

.16

.16

-.01

.22*

.37**

.26**

.19*
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Tabel 61 Het domein van de geestelijke verzorging
Sociale locatie voor geslacht, denominatie en type inrichting
relationele thema’s
type inrichting
huis van bewaring
gevangenis
jeugdinrichting
tbs-inrichting
religieuze thema’s
denominatie
katholiek
protestant
gezondheidszorgthema’s
geslacht
man
vrouw
type inrichting
huis van bewaring
gevangenis
jeugdinrichting
tbs-inrichting

eta

sig

N

gem.

SD

.20

.17

126
81
27
7
11

3.6
3.7
3.6
3.5
3.4

.54
.50
.56
.79
.53

.21

.02

128
78
50

4.0
4.1
3.9

.57
.52
.62

.17

.05

.21

.12

128
95
33
126
81
27
7
11

3.0
3.1
2.8
3.0
3.0
2.9
2.6
3.5

.82
.84
.69
.81
.84
.73
.90
.59

Tabel 62 Samenhang onafhankelijke variabelen (intervalniveau) met afhankelijke
variabelen (r)

verkondiging

presentie

relationele
thema’s

religieuze
thema’s

kerkelijke
thema’s

justitiële
thema’s

maatschap
pelijke thema’s

gezondheids
zorg thema’s

leeftijd
omvang aanstelling
beroepsgeheim, mate van uitwisseling
beroepsgeheim, als probleem
algemeen deskundigheidsoordeel
algemene geestelijke zorgvaardigheden
algemene geestelijke zorghoudingen
geestelijke zorghoudingen, afstand
geestelijke zorghoudingen, nabijheid
werkdruk, emotionele belasting
werkdruk, hoeveelheid werk

domein

dialoog

doelen

,03
-,02
,13
,00
-,08
,19*
,10
-,18*
-,02
,03
,10

,14
,01
,01
,01
-,01
,17
,15
-,05
-,02
,07
,09

-,04
,09
-,02
,11
,21*
,22*
,40**
,14
,42**
-,02
,07

-,08
-,03
-,03
,14
,04
,30**
,13
,07
,26**
,17
,12

,07
-,07
-,03
,03
,05
,38**
,28**
-,06
,26**
,11
,28**

-,11
-,04
-,10
-,01
,20*
,25**
,11
,00
,09
,00
,13

-,08
-,08
-,04
,11
,15
,42**
,18*
,23**
,38**
,04
,13

-,15
,01
,09
,04
,11
,21*
,07
,21*
,11
,01
,01

,04
,03
-,02
,17
,21*
,37**
,23**
,13
,18*
-,09
-,02

* Correlatie is significant op het 0.05 niveau (tweezijdig)
** Correlatie is significant op het 0.01 niveau (tweezijdig)
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Tabel 63 Samenhang onafhankelijke variabelen (nominaal niveau) met afhankelijke
variabelen (eta)

Flierman.indd 281

verkondiging

presentie

relationele
thema’s

religieuze thema’s

kerkelijke thema’s

justitiële thema’s

maatschappelijke
thema’s

gezondheidszorgthema’s

geslacht
politieke voorkeur
lidmaatschap vakorganisatie
denominatie
kerkelijke positie
persoonlijke spiritualiteit
type inrichting
werkverdeling
klinisch pastorale vorming

domein

dialoog

doelen

,00
,18
,08
,19*
,04
,02
,14
,03
,14

,15
,22
,14
,03
,09
,01
,03
,05
,05

,17
,23*
,12
,03
,04
,20*
,10
,18
,02

,05
,16
,10
,03
,15
,04
,17
,02
,01

,01
,13
,02
,21*
,19
,09
,05
,10
,03

,09
,05
,02
,06
,10
,12
,16
,01
,09

,15
,15
,01
07
,12
,02
,04
,16
,01

,03
,10
,02
,02
,05
,06
,14
,03
,11

,17*
,10
,07
,08
,14
,11
,02
,07
,13
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Research problem
This is a study of spiritual care in judicial institutions. Spiritual care is a profession
aimed at counselling, helping and advising on matters of finding meaning and spirituality, especially as regards religious beliefs and worldview. A special feature of
this profession is that spiritual caregivers in judicial institutions are public service
appointees but are also affiliated to (ecclesiastic) background denominations. The
problems of the profession are cultural, since spiritual care in judicial institutions
concerns with three processes that are typical of modern society, religion and law:
individualisation, rationalisation and secularisation. In addition it is institutional
because of its dual relationship with churches and government that links this profession to the political theme of the relation between church and state. It puts spiritual
caregivers in a tricky double bind affecting the very core of their professional problem: that of performing an ecclesiastic task in a judicial context.
To describe this double bind I use Luhmann’s systems theory, according to which
spiritual care can be seen as a profession generating interaction systems to offer spiritual care to prisoners in the institutional contexts of ecclesiastic and judicial organisations and the cultural contexts of religious and legal functional systems. It is an
imperical-theological study to establish in how far spiritual caregivers’ professional
ideas about their work in a judicial environment are embedded in their conceptions
of religion and law, and of the churches and justice.
Research questions
This approach raises the following research questions:
1. What are spiritual caregiver’s conceptions of religion and law?
2. What are spiritual caregiver’s conceptions of the churches and justice?
3. What are spiritual caregiver’s conceptions of the goals and domain of spiritual
care?
4. What is the relation between their notions of religion and law and of the churches
and justice on the one hand and the goals and domain of spiritual care on the
other?
5. Do the correlations that are established remain intact when controlled for background variables?
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The research is descriptive and exploratory. The first three research questions are
aimed to describe spiritual caregivers’ conceptions of the cultural, institutional and
professional themes of their work. The fourth and fifth questions are exploratory,
aiming to analyse the relation between spiritual caregivers’ professional notions and
cultural and institutional ideas.
The study searches for further development of the hermeneutic task of theology as defined by Schillebeeckx. Three theological tasks can be identified: respective pertaining to the missionary goal of actualising the Christian faith, the problem of plural
interpretations of that faith, and the norm of orthopraxis as a criterion of proper conduct. Thus the answers to the research questions offer three findings, firstly, insight
into the present-day significance of some key features of religion and the church, particularly in the process explaining aspects of the Christian tradition that are relevant
in and to professional representation of that tradition in our day and age. Secondly,
the research results clarify the problem of a plurality of religious interpretations inasmuch as they help to explain the Christian faith by focussing on differences and
similarities encountered in the spiritual care profession. Finally, the study is informative about Christian orthopraxis, not by proffering norms for proper conduct, but by
illuminating spiritual caregivers’ notions about their professional goals (how to act?)
and their professional domain (to what purpose?).
The research uses a survey design method; data were collected by means of a written questionnaire. Concepts were defined on the basis of a study of the literature
and in consultation with a scientific advisory committee comprising representatives
of the ministry of justice and spiritual care in judicial institutions and academics.
The questionnaire was distributed among Catholic spiritual caregivers in 1997, and
was repeated among their Protestant counterparts four years later. Response rates
were 94% and 93% respectively, implying that findings may be considered valid for all
Catholic and Protestant spiritual caregivers at that time.
Answering the research questions
The first part of research question 1 concerns with religious conceptions. What are
people’s experiences of and beliefs in God, what normative notions do they associate
with God and what are their feelings about him? It appears that spiritual caregivers’
conceptions are marked by great openness to experiences of God and ideas about him.
It includes openness to the experience of God’s presence both in their personal lives
(intrapersonal, interpersonal and societal religious experiences) and in functional
situations (ecclesiastic religious experiences). God is perceived as both personal and
non-personal, as knowable and unknowable, and above all as involved with human
beings. When it comes to the suffering of innocent people, it is said to arouse God’s
compassion. Respondents reject the notion that it reflects divine severity and harshness. People’s feelings about God, too, are personal and positive. The second part of
research question 1 concerns with notions of law and justice. It includes confidence
in legal certainty, the foundation of law, perceptions of justice and legal protection.
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Spiritual caregivers appear to have reservations about the way in which the law manifests itself in society. They also regard the law as a contemporary product of the social
environment in which it evolves and repudiate traditional notions of natural law and
legal positivism. Answers to the question about justice are marked by close involvement with the poor. In addition respondents feel that just solutions should always
seek to restore impaired interpersonal relations. At the same time respondents acknowledge that in the distribution of social goods the interests of society as a whole
should not be overlooked. They agree with the view that citizens should always obey
the law. Reservations about justice are specifically apparent in their expectations
about the rights of underprivileged and less affluent groups in society.
The second research question deals with spiritual caregivers’ ideas about the church
and justice. Regarding the church’s view, they feel that in judicial institutions it is not
their business to strengthen prisoners’ ties with the church as a religious community.
Instead, they see the care they offer as contributing to the church’s mission to visit
prisoners. They indicate that their personal experience with their commission by the
church as positive support. As for their contribution to judicial programmes, they feel
it is their task to help protect prisoners’ human dignity and, albeit to a lesser extent,
to contribute to safety in the institution. The majority do not consider it as their task
to promote the efficacy of work in judicial institutions. When it comes to cooperation
with the leadership of judicial institutions and representatives of other helping and
care giving disciplines, this is generally seen as desirable.
Research question 3 concerns with the dependent variables: spiritual careg ivers’ notions about the goals and domain of spiritual care. They describe their professional
ideas about the orientation of the spiritual care offered and the themes involved. It
appears that in their individual contact with prisoners they rely mainly on the presence model. They feel that in their dealings with prisoners the main focus is on the
latter’s situation and life world. This is meant primarily to affirm their dignity and
create confidence that will benefit further contact. The dialogic and kerygmatic
models are respectively rejected by half and by nearly half of the spiritual caregivers.
The dialogic model entails striving, on an equal footing, to broaden and deepen the
prisoner’s worldview-related reflection. The kerygmatic model involves discussion
the motives for their actions with prisoners and putting their manner of describing
these in a Christian perspective. Spiritual caregivers do not recognize the counselling model, which entails helping prisoners to work through events and situations
that taint their life stories with negative feelings and thoughts. As for the domain
of spiritual care, caregivers see their field of expertise as predominantly concerned
with relational, moral and religious themes rather than ecclesiastic, health care and
societal themes.
The fourth and fifth research questions are about relation between cultural caregivers’ views on religion and justice/church and the law on the one hand, and their notions about the goals and domain of their profession on the other. The correlations
that were established are considered to answer the question about the extent to which
conceptions of the cultural and institutional contexts of spiritual care promote the
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goals and domain. Research into support by religious and judicial experiences for
the goals shows that in the case of the presence model this function is fulfilled by
interpersonal religious experiences, and in that of the kerygmatic model by ecclesiastic religious experiences. There is no religious or judicial support for the dialogical
model. When it comes to domain, ecclesiastic religious experiences provide negative
support for relational themes. Moral themes are positively supported by intrapersonal religious experience and negatively by ecclesiastic religious experience. Ideas
on ecclesiastic themes are positively supported by ecclesiastic religious experience.
Societal themes are supported by the judicial experience of lack of confidence in the
legal system, and health care themes are positively supported by interpersonal religious experiences. Research into institutional support for goals is affirmative only
in the case of the kerygmatic model, specifically by ideas on the church’s vision. The
study of institutional support for the domain reveals positive support for relational
themes from conceptions about the church’s vision and the role of spiritual care in
regard to human dignity in judicial institutions. Relational themes receive negative
support from conceptions about the churches’ mission. Health care themes are positively supported by notions regarding the integration of spiritual care in judicial administration.
Insights
The research results yield, firstly, the insight that an immanent, partly non-personal
God concept forms the matrix of professional notions about spiritual care in a judicial context rather than the traditional, largely transcendental image of God.
Secondly, spiritual caregivers’ ideas about justice attest a modern concept of citizenship, indicating that judicial support for spiritual care emanates from their political
rather than their ecclesiastic convictions. Thirdly, limited cultural support for the
profession suggests that it is in need of a special theology as a basis for the service it
renders in judicial institutions. Another insight emanating from the findings is that
the status and position of spiritual care as a profession should be enhanced by reinforcing its religiously inspired ecclesiastic and judicial roles in the primary process of
judicial institutions. A further insight is that the choice of the presence approach as
the most appropriate goal of spiritual care is made at the expense of other discipline
specific goals. That highlights the importance of group reflection by the profession
on how to profile the domain of spiritual care in judicial institutions. A final insight is
that the profession’s association with both the churches and the law presents it with
the task, in the midst of the strained relation between religion and law and between
the church and justice, to keep striving to root spiritual care in its cultural, institutional and professional bases.
Next these insights are linked with the research problem for professional spiritual care with reference to three concepts from Luhmann’s systems approach:
Kontingenzformel (contingency formula), Selbstreferenz/Fremdreferenz (self-reference/
other-reference) and Mikado-Effekt (mikado effect). Major shifts in ideas on the
Kontingenzformeln God and justice raise the question whether participants in a de-
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bate on religion and justice are still speaking about the same thing when they use
these terms. This problem is all the more pertinent to spiritual care, because support
for the profession relies heavily on the operation of the Kontingenzformeln. Secondly,
spiritual caregivers’ notions about their work can be seen as building blocks of a
distinctive professional Selbstreferenz. It is a matter of organising the professionalisation of the discipline on the basis of the distinction between Selbstreferenz and
Fremdreferenz by deciding on the key principles of spiritual care in judicial institutions and by communicating these both within the profession and elsewhere. The
Mikado-Effekt refers to the critical requirement that in all their professional actions
spiritual caregivers must constantly consider the different contexts of religion and
law and of church and justice, non-action not being an option. Because the relationship with these cultural and institutional contexts is part and parcel of the profession, a solution to the Mikado-Effekt could lie in spiritual caregivers’ participation
in professional communication within the judicial institution on the significance of
prisoners’ need for spiritual care from the perspective of a shared responsibility for
prisoner care.
Finally, on the basis of the findings and the insights arising from these I define three
hermeneutic goals for the development of the profession of spiritual care in the ambit
of judicial institutions can be defined. The first goal concerns with the effect of the
churches’ perception of such care as part of their mission. This requires them to be
prepared to approach spiritual care primarily from a perspective of the interaction
between spiritual caregiver and prisoner as a source of religious experiences, beliefs,
norms and feelings, and of spiritual care’s professional contribution to the primary
process of judicial institutions. The second goal is to start a dialogue on religion and
law in the dual context of the church and justice. Such dialogue would entail discussion with a view to making practical appraisals and decisions on present-day themes,
issues and problems in the field of religion and justice, the ultimate objective being
to look after prisoners’ interests and safeguard their freedom of religion and conscience. The third hermeneutic goal for developing the profession of spiritual care is
to enhance the quality of professional practice. Orchestrating this development occurs not only at the micro level of actual care provision, but also at the level of the
churches’ orthopraxis as expressed in maintaining contact, contributing to the rehabilitation and care of ex-prisoners and the input of volunteers.
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