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Ambtsdrager ǂ  ambtenaar 
 
Een notaris in loondienst bestond vroeger niet. Een notaris 
was een zelfstandige. Maar tegenwoordig bestaat de baan 
van zogenaamd 'toegevoegd notaris' wel. Een toegevoegd 
notaris is volkomen notaris in het publieke optreden, maar 
tevens een werknemer van een zelfstandige notaris. 
De zelfstandige notaris kan als werkgever de toegevoegd 
notaris een opdracht geven waarvan de toegevoegd notaris 
kan zeggen dat deze dienstopdracht niet past binnen diens 
opvattingen van de notariële verplichtingen. Hier ligt een 
spanning. De toegevoegd notaris is van de ene kant geen 
eigen baas, maar moet dat van de andere kant wel zijn. 
 
Ook de geestelijk verzorger binnen DJI kan deze spanning 
ervaren. 
 
Beeldend heb ik deze spanning vergeleken met vogels die op 
een tak zitten en twee verschillende kanten uitkijken. De tak 
is de inrichting. De geestelijk verzorger probeert de 
ingeslotenen tot bloei te laten komen. Dat zij mooie mensen 
mogen worden die kunnen groeien. De geestelijk verzorger 
heeft in dit proces het werk te doen hierbij twee 
blikrichtingen een rol spelen. Hoe gaat de geestelijk 
verzorger daarmee om? Komen beide kanten tot hun recht? 
Botsen ze? 
 
In deze Pastorale Verkenningen staat het thema centraal dat 
een ambtsdrager niet gelijk is aan een ambtenaar, maar dat 
ze wel met elkaar van doen hebben. Hoe? U bent 
uitgenodigd om verder te lezen.  
 
 
Namens de redactie,  
Dr. Renilde van Wieringen 
 
 
 
 
 

Het redactieadres: 
Dienst Geestelijke Verzorging 

Postbus 90829, 2509 LV Den Haag 
 

j.heetderks@dji.minjus.nl 
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Onze identiteit is een 

narratief. De vraag ‘wie ik 

ben?’ beantwoorden 

mensen met het verhaal 

van hun leven. 

THEMA 

Het ambt als levensverhaal - Het verhaal van een leven 
door Richart Huijzer 
 
 
Wat ziet een mens als hij/zij1 naar zijn leven kijkt? Alleen al die vraag 
laat zien dat mensen beschikken over het unieke vermogen om 
betekenis te geven aan hun leven. Want niemand ziet als hij naar zijn 
leven kijkt, louter losse elementen en ervaringen.  
 
Wat wij zien is een verhaal. Mensen scheppen een eigen levensverhaal. 
Dat is wat geestelijk verzorgers ervaren in hun dagelijks werk. Zij zien, 
afhankelijk van het veld waarin zij werken, patiënten, cliënten, 
gedetineerden of militairen op missie. In het contact horen zij 
verhalen. 

 

 

 
 
 
 
 
Eigen aan mensen 
Soms horen geestelijk verzorgers verhalen met 
een sombere ondertoon, verhalen van tegenslag, 
verdriet of eenzaamheid en soms horen zij 
verhalen van dankbaarheid en openheid naar het 
leven.  
Kenmerk van mensen is dat al deze ervaringen 
van zo verschillende aard -iets om 
dankbaar voor te zijn of iets om 
verdrietig of angstig om te zijn- 
niet los van elkaar staan. Het 
verhaal van een 
mensenleven houdt al 
deze ervaringen bijeen en 
geeft daaraan betekenis. 
Dat is de manier waarop 
een mens zich staande 
kan houden in de vloed 
van ervaringen. 
 
Juist in het menselijk 
vermogen om een eigen 
levensverhaal tot stand te 
brengen onderscheiden mensen 
zich van dieren, voor wie het leven een 
continuüm van ongeduide, niet geïnterpreteerde 
kosmologische tijd is, een zich almaar 
voortzettend heden. Een dier heeft geen besef 

van verleden of toekomst en kan zichzelf niet op 
afstand bezien. Dat is wel eigen aan mensen.2 
Onze identiteit is een narratief. De vraag ‘wie ik 
ben?’ beantwoorden mensen met het verhaal 
van hun leven, een verhaal dat zij niet alleen aan 
anderen vertellen, maar vooral ook aan zichzelf. 
Het feit dat wij dit scherp zien, hebben we, naast 

onze schatplichtigheid aan andere 
denkers op dit punt, onder meer te 

danken aan Paul Ricoeur die ons 
in zijn schitterende boek Time 

and Narrative leerde: ‘To 
answer the question 
“who” […] is to tell the 
story of a life’.3 
 
 
Niet zomaar een keuze 
Ook de geestelijk 

verzorger zelf heeft een 
levensverhaal. Hij heeft ooit 

in zijn jonge jaren of juist op 
latere leeftijd gekozen voor het 

beroep van geestelijk verzorger. 
Dat is het beroep dat een groot deel van 

zijn levensverhaal is gaan uitmaken. Dit is een 
beroep dat je niet zomaar kiest. Vaak berust de 
keuze voor dit beroep, de daaraan verbonden 
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zending en de keuze voor het ambt, niet alleen op 
rationele gronden maar op een besluit van het 
hart. Dat zien we terug in het klassieke begrip 
‘roeping’ een woord dat ons eraan herinnert dat 
niet alleen vakmatige kennis een rol speelt in dit 
beroep, maar ook een andere dimensie, die diep 
doorwerkt in onze identiteit, in wie wij zijn en 
niet alleen in wat wij kunnen.  
 
 

 
 Het ambt is deel van het levensverhaal 

van een geestelijk verzorger. 
 

 

 
 
Het is mijn stelling dat de geestelijk verzorger in 
zijn werk dan ook niet alleen een ‘professional’ is 
maar ook een ‘confessional’. Dat klinkt 
missionerend maar zo is het niet bedoeld. Dat zal 
ik toelichten.  
 
 
Wie ben je en wat kun je?  
In een sleuteltekst uit Matteüs 16 stelt Jezus aan 
Petrus de identiteitsvraag “Wie zeg je dat ik 
ben?” Opmerkelijk is hier dat Jezus hem niet 
vraagt ‘wat’ hij is. Het antwoord van Petrus is de 
belijdenis dat Jezus de Christus is, de zoon van de 
levende God. Het antwoord van Petrus wijst op 
een titel, op een antwoord in termen van ‘wat’ 
Jezus is. Dit lijkt echter gedragen te worden door 
de persoon van Jezus, door wie Hij is.  
 
Deze vermenging van de titel van Jezus (wat Hij 
is) en zijn persoonlijke identiteit (wie Hij is) doet 
denken aan het door Ricoeur geïntroduceerde 
onderscheid tussen twee vormen van identiteit 
i.c. idem en ipse. ‘Idem signifies identity as 
selfsubsisting permanence and uninterrupted 
continuity over the span of one’s life. Ipse stands 
for the struggle to faithfully interpret one’s life by 
a subject that is continually refiguring itself 
through the stories it appropiates as its own. In 
the first case identity is a fait accompli; in the 
second, a hermeneutical proces with no a priori 
resolution.”4 
In de evangeliën zien we bij Jezus een innerlijke 
ontwikkelingsweg, een proces van refiguratie 
waarin Hij Zijn weg leert te verstaan en te duiden. 

Jezus betrekt de oude teksten op Zichzelf en 
verandert hierdoor. Hij vindt een manier om zich 
het Zoonschap eigen te maken.  
 
 
Meer dan alleen professionaliteit 
De samenhang tussen de eigen innerlijke 
levensweg, het narratief van iemands leven (wie 
ben ik) en de professionele competentie (wat kan 
ik) is ook voor geestelijk verzorgers essentieel om 
hun werk te kunnen doen. Zij bewegen zich in de 
wereld van justitie of krijgsmacht, of in de 
medische wereld, waar het accent ligt op 
professionaliteit. Voor een professional is de 
reflectie op wie hij is niet vanzelfsprekend. Het 
gaat vooral om wat men kan. Er zijn auteurs die 
daarop wijzen en stellen dat voor het contact met 
de patiënt meer dan alleen professionaliteit nodig 
is.  
 
Gillon spreekt in dit verband, met het oog op het 
pastoraat in de medische context, van de 
noodzakelijke samenhang tussen ‘the art of 
medicine ’en de ’science of medicine’.5 Het gaat 
volgens hem in de zorg naast de ‘harde 
geneeskunde’ ook om “.. the elevation of 
individual stories to the point where a 
contribution to the evidence base can be made”.6  
Voor geestelijk verzorgers in de zorg, met een 
primair hermeneutische taak -het helpen van 
mensen bij hun innerlijk verstaan, maar ook het 
ondersteunen en coachen van artsen en 
verpleegkundigen- is het zaak deze samenhang te 
blijven zien. En vervolgens vergt dat van de 
geestelijk verzorger zich steeds goed bewust te 
zijn van het eigen narratief, het eigen 
levensverhaal. Daarbij speelt de traditie een rol. 
Deze moet worden toegesneden op de eigen tijd 
en context.7  
De patiënt, maar ook de gedetineerde of de 
militair op missie hertaalt zijn levensverhaal en 
integreert daarin de opgedane ervaringen. De 
geestelijk verzorger is daarbij behulpzaam vanuit 
zijn verstaan van de wereld. In zijn zelfverstaan 
verhoudt de geestelijk verzorger zich tot de 
traditie, die in een voortdurend hermeneutisch 
proces steeds opnieuw geactualiseerd dient te 
worden en waarin niets vastligt. Het is als het 
manna dat per dag gegeven wordt en daarna zijn 
waarde verliest. 
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De ‘wie-vraag’ is essentieel 
De geestelijke verzorging in krijgsmacht, justitie 
en zorg bevindt zich in een sterk 
professionaliserende omgeving en is daar zelf ook 
volop mee bezig. Dat is zeer terecht en hard 
nodig.  
 
Maar tegelijkertijd dreigt het sterke accent op 
professionalisering dat vast wil leggen wat van de 
geestelijk verzorger mag worden verwacht, wat 
hij moet kunnen en wat hem onderscheidt van 
andere disciplines de reflectie op de vraag ‘wie’ je 
bent als geestelijk verzorger onder te sneeuwen. 
Alle vragen betreffende de professionele 
identiteit zijn belangrijk en verdienen aandacht.  
 
 

 
 
 
Maar de dieperliggende ‘wie-vraag’ met haar 
typische, hermeneutische, zoekende en 
interpreterende karakter dreigt door de 
professionaliseringsdruk met haar paradigma van 
‘meten is weten’ te worden verdrongen.  
 
Voor het beroep van geestelijk verzorger is de 
‘wie-vraag’ echter essentieel, zowel om cliënten 
te kunnen ondersteunen in hun proces van 
zelfinterpretatie in de omgang met hun dagelijkse 
ervaringen met detentie, resocialisatie, ziekte of 
geweld, als ook om binnen de eigen werkcontext 
regelmatig de ‘wie-vraag’ te belichamen en 
regelmatig de vraag te stellen naar de diepere 
identiteit van de organisatie. Het gaat dan om 
een bijdrage aan ‘story-telling’ binnen de 
organisatie.8  
 
De geestelijk verzorger is zo in Bijbelse termen bij 
uitstek het ’zout’ van de instelling.  

Eigen identiteit doorleven 
In onderzoek dat ik eerder deed9 heb ik laten zien 
dat het ambt voor geestelijk verzorgers veel 
betekenis heeft als het erop aankomt de ‘wie-
vraag’, zowel op individueel niveau als op het 
niveau van de organisatie waar men werkt, te 
blijven stellen.  
 
 

 
 De vraag die Jezus aan Petrus stelde 

“Wie zeggen de mensen dat ik ben?” is 
voor elke geestelijk verzorger nog steeds 
zeer inspirerend omdat die vraag hem 
verwijst naar een diepe laag in zijn 
dagelijks werk, die niet in professionele 
termen kan worden beantwoord, maar 
raakt aan de persoonlijke 
confessionaliteit.  

 

 

 
 
Dat ‘confessional’ zijn is van belang om het werk 
als geestelijk verzorger te kunnen doen. Wie de 
eigen identiteit niet doorleeft, kan ook anderen in 
het zoekproces naar ‘wie’ men is -als het 
levensverhaal door ingrijpende gebeurtenissen 
moet worden bijgesteld of zelfs herschreven- niet 
helpen. Vooral daar, op die diepe laag van de 
identiteit, is de betekenis van het ambt voor de 
geestelijk verzorger -en daarmee ook voor de 
cliënt- te vinden.  
De waarde van deze confessionaliteit mag in het 
dagelijks werk op geen enkele wijze annexerend 
klinken, maar verdient wel te worden doorleefd 
en mag ook best in de organisatie waar men 
werkt worden gehoord om zo de ‘ziel’ van de 
organisatie aan te spreken en te behoeden voor 
een al te klinische en louter professionele 
eenzijdigheid. 
 
  
Recent onderzoek naar de betekenis van zending 
en ambt 
Recent werd een kwantitatief onderzoek gedaan 
door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en 
de Protestantse Theologische Universiteit (PthU) 
onder 174 geestelijk verzorgers uit verschillende 
werkvelden, met een zending van de PKN10 Het 
rapport werd in januari 2022 breed verspreid. 
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Bijna driekwart van de respondenten heeft een 
universitaire opleiding en tweederde was 
voorheen gemeentepredikant. Ik ga er dan ook 
vanuit dat het overgrote deel van de 
respondenten in het ambt staat. Het onderzoek is 
erop gericht in beeld te krijgen wat de percepties 
van zending onder door de Protestantse Kerk 
gezonden geestelijk verzorgers zijn en wat de 
behoeften van de genoemde geestelijk verzorgers 
ten aanzien van de Protestantse Kerk zijn.  
 
Uit dit onderzoek blijkt dat een ruime 
meerderheid van rond de 70% de eigen zending 
als positief en helpend bij het eigen werk ervaart. 
Slechts een erg klein deel (7%) ervaart de zending 
als belemmerend en een nog kleiner deel (4%) 
ervaart de zending als negatief. Men ervaart de 
zending als relevant in de contacten met 
patiënten, in rituelen en vieringen. De bron van 
de zending wordt door een groot deel van de 
respondenten ervaren als komend van God.   
62% ervaart in zijn/haar werk gezonden te zijn 
door God en/of Jezus en/of de Heilige Geest.  
39% ervaart gezonden te zijn door de 
Protestantse Kerk, en van deze groep ervaart 
ruim twee derde ook een zending door God en/of 
Jezus en/of de Heilige Geest.’11  
 
De resultaten bevestigen mijn conclusie uit 
eerder onderzoek12 dat zending en ambt vaak van 
groot belang zijn voor de geestelijk verzorgers 
met een zending vanuit de Protestantse Kerk. 
Daarbij is kenmerkend dat de respondenten de 
meeste relevantie van hun ambt ervaren in 
relatie tot zichzelf.  
 
 

 
 De betekenis van het ambt raakt voor 

een geestelijk verzorger dus aan ‘wie’ 
men is en speelt duidelijk een rol in het 
eigen levensverhaal. 

 

 

 
 
Ik voeg daaraan toe dat een geestelijk verzorger 
anderen niet kan helpen bij het hervinden of 
bijstellen van het levensverhaal als hijzelf de 
vraag ‘wie’ hij is niet regelmatig opnieuw 

doorleeft. Het ambt helpt in dit voortdurende 
proces.  
 
 
Charles Gerkin, de pastor als ‘interpretive guide’ 
Voor Gerkin, pastoraal theoloog, heeft ieder 
mens een ziel. Dit is met het mens-zijn gegeven. 
Daarachter schuilt een theologische visie die 
Gerkin benoemt als ‘the incarnational approach’. 
God is verbonden met ons mensen, woont in 
mensen, ook al gaat Gerkin tegelijkertijd uit van 
het mysterie van God dat wij niet kunnen 
doorgronden en dat ons ontstijgt.13 Het is de ziel 
die de gefragmenteerde reeks van ervaringen in 
een levensverhaal, een narratief, bij elkaar houdt 
in een levenslang proces van zelfinterpretatie, 
een proces dat voor Gerkin zowel een 
psychologische als een theologische dimensie 
heeft. 
 
Identiteitsvorming speelt zich in de visie van 
Gerkin af op drie lagen, die niet te scheiden maar 
wel te onderscheiden zijn. De laag die ieder mens 
beseft is de laag van continuïteit naar 
verandering, van herinnering naar verwachting. 
Dit is de levenscyclus die zich afspeelt tussen 
geboorte en dood, de weg van elk mens, waarin 
keuzes worden gemaakt en een individueel leven 
vorm krijgt.  
 
 

 
 
 
Deze levenscyclus staat niet op zichzelf maar 
speelt zich af binnen de tweede laag van de 
sociaal-culturele context, die de individuele 
levens en de keuzes die mensen in hun leven 
maken, sterk bepaalt en beïnvloedt. Gerkin 
spreekt van ‘embeddedness’.”14  
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Gerkin ziet als overtuigd christen een derde laag 
waarbinnen het proces van identiteitsvorming 
zich voltrekt. Voor hem loopt er ook een lijn van 
‘schepping’ naar ‘voleinding’, een theologisch 
proces waarbinnen de sociaal-culturele en 
historische context is opgenomen. Hier gaat het 
om noties als belofte en hoop, om een groot 
verhaal dat alle tijd en plaats omspant.  
 
Het centrum van dit verhaal, het ‘midden van de 
tijd’ is de persoon van Jezus, de Christus. De hele 
sociaal-culturele context en de historische tijd en 
elke individuele levenscyclus worden gedragen 
door de belofte dat het Koninkrijk van God al 
begonnen is, terwijl wij er tegelijkertijd naar 
onderweg zijn. Het is leven vanuit een 
werkelijkheid die al bestaat en zichtbaar wordt in 
elk mensenleven. Identiteitsvorming speelt zich 
af binnen deze concentrische cirkels. Het is een 
wordingsproces op weg naar een doel. Een 
wordingsproces dat het vermogen tot veranderen 
impliceert, een vermogen tot transformatie en 
leren omgaan met de levenssituatie waarin men 
verkeert.15 
 
 
Voortdurende persoonlijke groei, ook in de 
ambtsbeleving 
In de context van justitie, zorg of krijgsmacht is 
het ambt niet altijd vanzelfsprekend. De 
geestelijk verzorger is een vreemde eend in de 
bijt. Hij komt niets ‘doen’ maar is in gesprek met 
cliënten en hun naasten en met andere 
zorgverleners. Om dat te kunnen doen dient hij 
ook in gesprek met tekst en traditie te blijven, 
anders houdt hij dat niet vol.  
 

 

 
 

Daarnaast is binding met de geloofsgemeenschap 
van belang.  
Dit is met name voor Gerkin essentieel. Meer en 
meer benadrukte Gerkin in zijn werk ‘the context 
of the Christian community’16 die de pastor in de 
zorg draagt in zijn werk. Dit betekent dat de 
pastor gevoed wordt door het spanningsveld van 
oude en nieuwe verhalen. Verhalen van in en van 
buiten de geloofsgemeenschap. De oude 
verhalen zoals vastgelegd en doorgegeven in 
tekst en traditie en de nieuwe verhalen van de 
mensen, cliënten en hun naasten die hij ontmoet 
en het hele interpretatienetwerk dat zich voltrekt 
binnen de traditie waarin hij staat en die hij wil 
vertegenwoordigen. In dit netwerk van verhalen 
groeit en verandert zijn eigen pastorale identiteit. 
In de theorie van narratieve identiteit gaat men 
er van uit dat “… an individuals identity emerges 
from the integration of events and characteristics 
into a narrative structure”17. 
 
 

 
 Steeds opnieuw moet de geestelijk 

verzorger zijn positie in dit netwerk van 
verhalen en betekenissen bepalen. 

 

 

 
 
Het gaat om de ontmoeting tussen al deze 
betekenisdragers, tekst, traditie, de cliënt en 
diens naasten en de voortdurende groei en 
verandering van de pastor in zijn pastorale 
identiteit. Hij is niet, maar hij wordt. Worden, 
durven worden, is zijn weg “The pastor needs to 
transform his or her own interpretation into a 
more faithful one in the truth of the Story by 
acknowledging parishioners’ unheard voice from 
their lived experiences. Such transformative 
reflection upon pastoral care practice makes 
pastoral theology rich and inclusive”18. 
 
 

 
 Het ambt van morgen is niet dat van 

vandaag. Wat stolt, vergaat en breekt 
tenslotte af. Alleen wat beweegt en 
verandert houdt stand. 
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Geestelijk verzorgers die de aandacht voor het 
ambt verliezen kunnen hun werk als pastor op 
den duur niet meer doen. Men brandt op of men 
vervaagt tot een voor een andere discipline 
inwisselbare beroepskracht.  
Voor geestelijk verzorgers geldt wat 
Vandenhoeck stelt: “The activity of the spiritual 
dimension is like breathing. People are usually 

not conscious of their breathing until they are out 
of breath”19   
 

Als een geestelijk verzorger zijn ambt niet even 
serieus neemt als zijn professionaliteit dan houdt 
het beroep op te bestaan. Dat raakt niet alleen 
het beroep maar ook de organisatie want 
“waarmee zal die dan gezouten worden?” 

 
 
 
 
 
Richart Huijzer 
Geestelijk Verzorger / Pastor / Ethicus 
Vicevoorzitter Commissie Medische Ethiek 
Lid Team Moreel Beraad  
Coordinator Team Support IC  
Radboud universitair medisch centrum Nijmegen  
 
 
 

  
Foto auteur: uit eigen archief  
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Organisatieverhalen voor managers, trainers en onderzoekers. (Amsterdam, Boom, 2008). 
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Maar hoe vind je samen 

met je pastorant, te 

midden van zijn of haar 

rusteloze zoeken, het doel 

van deze mens? 

THEMA 

Rooms Katholiek Ambtsdrager en Ambtenaar  
door Everard de Jong 
 
 
Steeds minder mensen zijn gebonden aan een eigen 
geloofsgemeenschap.1  
 
Religieuze waarheidsclaims zijn voor velen betrekkelijk en zelfs 
bedreigend. Zingevingsvragen zijn er echter in overvloed.2  
 
De roep om geestelijk verzorgers wordt steeds groter: mensen die 
wegen en rustpunten kunnen wijzen in het woud van antwoorden, 
en symbolische daden kunnen stellen op existentiële momenten.  
 
Welke weg wijs je?  

 

 
 
 
 
 
 
Zekere stepping stones 
Uitgangspunt voor het antwoord op deze vraag is 
vaak dat je als GVer iedereen moet kunnen 
‘bedienen’: je moet elk spiritueel menu kunnen 
serveren, en de routes naar alle mystieke 
bestemmingen op de kaart kunnen aanwijzen.  
 
Daarbij mag je eigenlijk geen 
voorkeur voor een richting of 
behandeling uitspreken, 
omdat elk a-priori of zelfs 
onbewust richting willen 
geven een gebrek aan 
respect zou kunnen 
inhouden. Dit zonder 
kompas helpen 
mensen persoonlijk te 
navigeren in de 
woelige zeeën van hun 
geest en de “liquid 
society”3 veronderstelt 
veel persoonlijke gaven en 
professionele kundigheden. 
Maar hoe vind je samen met je 
pastorant, te midden van zijn of haar 

rusteloze zoeken, het doel van deze mens? Waar 
vind je betrouwbare, ja zekere stepping stones? Is 
er een objectief antropologisch-spiritueel kader?  
 
Recht 
Duidelijk is dat, zelfs als een GVer zich niet bekent 

tot één of meerdere tradities, noch behoort 
tot een expliciete waarde-, kennis,- of 

geloofsgemeenschap met een 
gezag, het onmogelijk is geen 

waardenkader te bezitten of 
basis-waarheden te houden, 
al is het maar dat wat 
objectieve 
levensbeschouwelijke 
waarheden ontkent.  
Iedere GVer moet zich 
daarvan bewust zijn, en 

moet eerlijk zijn in waar hij 
of zij zelf staat. In pastorale 

relaties wordt men als GVer 
geacht een duidelijke 

persoonlijke identiteit te bezitten, 
ook al bestaat deze uit een bricolage van 

levensbeschouwingen en multiple belongings.  
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Gedetineerde pastoranten hebben het recht om 
te weten wie er tegenover hen zit, en welke 
levensbeschouwelijke en morele uitgangspunten 
iemand hanteert bij de inschatting van zijn of 
haar allerpersoonlijkste levensverhaal. 
 
 
Ambten 
De vraag is daarom of een verder niet 
gespecificeerde eigen identiteit genoeg is voor de 
geestelijke verzorging in detentie. Zit zelfs een 
postmoderne mens op een postmoderne wijze 
van pastoraat te wachten?4 Is er niet juist nu een 
vraag naar enerzijds een heldere identiteit, en 
anderzijds naar authenticiteit, naar doorleefde, 
overtuigende getuigenissen?5 Nu, katholiek 
gevangenispastoraat meent deze beide te kunnen 
aanbieden. Van iemand die een katholiek ambt 
bekleedt, moet uiteraard dan wel verwacht 
kunnen worden dat hij of zij de evangelische leer 
van de R.K. Kerk authentiek gelooft, beleeft en 
verkondigt. En ook door de R.K. gemeenschap 
erkend en bevestigd wordt in zijn dienstwerk. 
In Canon 145 van het Kerkelijk wetboek van 1983 
worden ambten in de katholieke Kerk aldus 
gedefinieerd: “Een kerkelijk ambt (officium) is 
iedere taak (munus) krachtens hetzij goddelijke 
hetzij kerkelijke ordening duurzaam ingesteld, uit 
te oefenen tot een geestelijk doel.”6  
 
 

 
 Ambten zijn dus duurzame aanstellingen 

ten bate van het geestelijk heil van 
mensen. 

 

 

 
 
Sommige ambten veronderstellen een wijding, 
zoals de ministeria van bisschop, priester en 
diaken, die Christus tegenwoordig stellen in 
persona capite.7 Maar door het algemeen 
priesterschap van de gelovigen (Lumen gentium 
10) is er, naast hun algemene opdracht tot 
evangelisatie als gedoopten en gevormden een 
vorm van apostolaat met een meer specifieke 
opdracht mogelijk. Leken kunnen een kerkelijk 
ambt bekleden na aanstelling of zending (missio 
canonica), zoals gebruikelijk is bij lectoren en 
acolythen, maar ook bij pastoraal werkers.8 

Onlangs is door paus Franciscus het ambt van 
catechist ingesteld.9 
 
 
Christus present stellen 
In een ambt stijgt iemand boven zijn eigen 
persoonlijkheid uit. Je wordt immers (vaak ook 
letterlijk) “bekleed” met een ambt. Dat geldt ook 
voor onder andere de koning, ministers, rechters, 
politiemensen, deurwaarders. Iemand die een 
ambt vervult, spreekt en handelt niet meer 
namens zichzelf, maar namens een persoon, een 
team, een organisatie, een natie. Belangrijkste 
kenmerk van het R.K. geestelijk ambt is, dat 
degene die het bekleedt Christus op een 
bijzondere wijze vertegenwoordigt, ja present 
stelt. Het is precies deze verbintenis met Christus 
die het ambt haar gezag en geestelijke kracht (en 
soms jurisdictie) geeft. Deze uiterlijke formele 
verbondenheid met Jezus is bemiddeld door de 
door Hem gestichte Kerk. De katholieke zendende 
instantie, de Rooms Katholieke Kerk, geleid door 
Paus en bisschoppen, is door haar Heer zelf 
gesticht en heeft haar uitdrukkelijke zending van 
Hem ontvangen (Marcus 16,15-18), en daarbij 
een volmacht gekregen: “Wat gij zult binden op 
aarde zal ook in de hemel gebonden zijn…” (Mt. 
16,19; 18,18).  
 
 

 
 
 
De Kerk op haar beurt mag mensen in ambten 
aanstellen om haar eigen zending, die in Jezus’ 
lijn ligt, te realiseren. Ja, zij heeft de taak mensen 
te kiezen die een verantwoordelijkheid op zich 
kunnen nemen voor de zielen van de mensen die 
aan hun zorgen worden toevertrouwd. Deze 
binding aan de kerk is hiërarchisch geordend. Alle 
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kerkelijke ambten, aanstellingen en zendingen 
bestaan objectief maar voor zover ze erkend zijn 
door de hogere lagen. Door hun wijding zijn 
bisschop, priester en diaken daarbij echter 
zodanig met Christus verbonden, dat ze een 
intrinsieke band met Hem houden, ook zonder 
die erkenning en het ambt.  
Natuurlijk is er daarnaast ook een subjectieve 
dimensie van het ambt. De leden van de 
gemeenschap erkennen normaal gesproken 
degenen die hun ambt officieel bekleden en hun 
aan het ambt verbonden en eruit voortvloeiende 
volmachten en verantwoordelijkheden. 
 
De ambtsdrager staat daar dus niet op eigen 
gezag, hoezeer de authenticiteit van zijn of haar 
katholiek leven ertoe bijdraagt het formele gezag 
te ondersteunen.  
 
 

 
 Juist de verbondenheid van de 

ambtsdrager met Christus via de Kerk 
geeft de mogelijkheid de ambtsdrager te 
vertrouwen: zij is ingebonden in een 
gemeenschap die haar draagt, voedt, 
toerust, vertrouwt en zendt. 

 

 

 
 
Niemand kan zich een ambt toe-eigenen. 
Niemand kan zich zelf een ambt aanmeten (vgl. 
Pilatus in Joh. 19,11; het hogepriesterschap in 
Hebr. 5,4), en er zich al helemaal niet op voor 
laten staan. Integendeel, Jezus is zeer streng ten 
aanzien van zelfingenomen, huichelachtige 
religieuze ambtsdragers, zoals de Farizeeën (Mt. 
23, 1-37). De apostelen moeten dienen in plaats 
van heersen (Mc. 10,35-45; Joh. 13,1-17). De 
bezitters van ambten moeten goed weten dat ze 
deze schat “in aarden potten” dragen (II Kor. 4,6-
11).  
 
 
De drager van het ambt staat in dienst van deze 
gemeenschap, namens welke en te midden 
waarvan zij of hij het ambt uitoefent. Stelde St. 
Augustinus niet: “Want voor u ben ik bisschop, 
maar samen met u ben ik christen”?10 Voor die 
gemeenschap is het ambt ook primair bedoeld. 

Het voordeel van geestelijke verzorgers die met 
een vergelijkbare of vanuit dezelfde 
levensbeschouwing als de pastorant hun 
dienstwerk verrichten, is dat men elkaar op een 
diep niveau kan aanspreken en herkend weten.  
 
 
Reikwijdte 
Maar ook mensen buiten de gemeenschap 
kunnen ambten al of niet erkennen. Zo erkent de 
Nederlandse Staat de Kerk als denominatie, 
inclusief haar interne ambtsorde. En pastoranten 
van andere denominaties en mensen die niet tot 
een georganiseerde religie behoren kunnen de 
zending van degene die tot hen vanuit de Kerk is 
gezonden (partieel) accepteren.  
De reikwijdte van de volmachten van een ambt is 
binnen de kerkgemeenschap daarbij uiteraard 
anders dan erbuiten. Soms is het uitvoeren van 
bepaalde ambtelijke handelingen, zoals het 
toedienen van sacramenten en het samen vieren 
van liturgie, voorbehouden aan mensen van de 
eigen gemeenschap. Andere kerkelijke ambten 
zijn veel breder en juist (mede) ten bate van niet-
leden van de gemeenschap (denk aan diaconaal 
werk, onderwijs, zorg, specifieke missionering). 
 
Naarmate het ambt verder van de sacramentele 
invulling af staat, wordt het moeilijker het 
specifiek liturgische van het pastorale ambt te 
definiëren en invulling te geven.11 Dit kan zich 
uiten in een rituele verlegenheid.12 Dit toont zich 
wellicht heel expliciet in de diaconale taak van de 
Kerk, waarbij de Geest van Christus de diaconale 
werker inspireert en bezielt, zonder dat er bij de 
7 werken van barmhartigheid van strikt 
liturgische handelingen sprake is (vgl. de 
aanstelling van de diakens in Hand. 6,1-6). Je zou 
wellicht kunnen zeggen dat diaconie een vorm 
van liturgisch-sacraal handelen is: je doet dingen 
aan Christus (Mt. 25,40.45). Maar welk ambt 
iemand ook binnen de Kerk uitoefent: de 
participatie aan haar zending blijft onverminderd 
van kracht. 
 
 
Gevangenen bezoeken 
Binnen de justitionele context is het steeds 
gebruikelijk geweest dat er vanuit de Kerk 
mensen op bezoek gingen bij gevangenen, om 
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hen bij te staan. Het justitiepastoraat13 is in 
zekere zin een ambt dat teruggaat op de oproep 
van Jezus zelf in Mt. 25: het bezoeken van de 
gevangenen. We duiden dit dienstwerk ook wel 
aan met de Grieks-Latijnse term 
"eleemosynarius". We kennen allen het 
voorbeeld van de H. Martelaar Tarcisius (+257),14 
die er de H. Communie rondbracht.  
 
De Nederlandse bisdommen zenden 
justitiepastores. Doel van hun pastorale handelen 
is “herstelgericht”.15 Terugkeer in de samenleving 
is daar maar één van de onderdelen van. Het is 
vooral werken aan de ziel van de gedetineerde 
door hem of haar zodanig te helpen het denken, 
voelen en leven te ontwikkelen dat er bij de 
vrijlating een, voor zichzelf en anderen veilige, 
maatschappelijk goed functionerende 
persoonlijkheid de gevangenis verlaat. Daarbij is 
de overtuiging dat de ontmoeting met Christus 
bevrijdend en genezend is. 
 
Belangrijk is dus dat iemand die het katholieke 
ambt van geestelijk verzorger in een PI vervult, 
dit doet vanuit zijn of haar geraakt zijn door het 
evangelie, de verbondenheid met de 
geloofsgemeenschap in daad en woord, en vanuit 
een sacramenteel leven waardoor hij/zij 
geïnspireerd en gevoed wordt. De R.K. zendende 
instantie zal dan ook moeten kunnen waarborgen 
dat de geestelijk verzorger niet in strijd leeft met 
de uitgangspunten en waarden van de 
geloofsgemeenschap die hij vertegenwoordigt, 
maar ook zorgen dat de kwaliteit van de invulling 
van zijn ambt met betrekking tot bezieling en 
professionaliteit bijdraagt aan het geestelijk 
welzijn van de katholieke gevangenen en allen die 
een beroep op haar of hem doen.16 
 
 
Dienstwerk uitoefenen 
Gaan we over naar de relatie van de 
ambtsdragers van de R.K. Kerk met de 
ambtenaren binnen justitie. “Ambtenaar in de zin 
van deze wet is degene die krachtens een 
arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht met 
een overheidswerkgever werkzaam is” 
(Ambtenarenwet 1,1).17 Ambtenaren zijn 
derhalve mensen die namens de Nederlandse 
staat hun dienstwerk uitoefenen. De relatie 

ambtelijk-ambtenaarlijk bij de geestelijke 
verzorging in DJI is duaal en paritair, 
onafhankelijk en op gelijk niveau.18  
Enerzijds is de geestelijk verzorger gezonden door 
en verantwoording schuldig aan zijn of haar 
zendende instantie en geniet daarbij inhoudelijke 
vrijheid binnen de grenzen van zijn of haar 
erkende denominatie. Anderzijds is de GVer in de 
inrichting óók een ambtenaar en is hij of zij 
onderworpen aan de veiligheidsvoorschriften van 
de inrichting en werkt hij onder en samen met de 
ambtenaren die verantwoordelijkheid dragen 
voor het goed functioneren van de PI.  
 
 

 
 
 
Inbedding 
Deze dubbele status is niet per definitie in 
tegenspraak met de katholieke ambtsopvatting. 
Integendeel, deze twee vormen van inbedding in 
een organisatie kunnen heel goed samengaan, ja 
elkaar versterken, ook in één persoon, zolang de 
Staat de inhoudelijke vrijheid van de geestelijk 
ambtsdrager garandeert, volgens het principe van 
scheiding van Kerk en staat,19 en de ambtsdrager 
de verantwoordelijkheid van de (rechts)staat 
respecteert. Dit betekent uiteraard niet dat de 
ambtsdrager niet profetisch mag zijn ten aanzien 
van de manier van handelen van ambtenaren, 
noch dat de ambtenaren in justitiële inrichtingen 
geestelijk verzorgers niet zouden kunnen 
aanspreken op hun gedrag als dat bijvoorbeeld 
niet in overeenstemming is met persoonlijke en 
bestuurlijke integriteit en de veiligheid binnen de 
instelling.  
 
Interessant is dat juist de faciliterende opstelling 
van de staat met betrekking tot. geloofsbeleving 
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binnen de penitentiaire inrichtingen20 het 
mogelijk maakt een heel divers publiek te 
bedienen. Het grote voordeel van de constructie 
zoals die nu in Nederland in de PI’s wordt 
gepraktiseerd is dat de ambtenaarlijke leiding 
zich onthoudt van inhoudelijke bemoeienis ten 
aanzien van vertegenwoordigers van de zeer 
verschillende door de overheid erkende 
zendende instanties, maar deze wel alle 
faciliteert. Zij onthoudt zich van een oordeel over 
de inhoud en waarheidsaanspraken van de 
verschillende godsdienstige, humanistische of 
religieuze levensbeschouwingen, tenzij er 

religieuze onvrijheden of zelfs dwang voor 
anderen uit voortvloeien. Dit komt uitstekend 
overeen met wat Dignitatis humanae van het 
Tweede Vaticaans Concilie over de 
godsdienstvrijheid zegt.21 In dit kader past heel 
goed de vrijheid van de gedetineerden om hun 
eigen passende geestelijke bijstand te kunnen 
kiezen, waarbij de voorkeurspeiling, die 
regelmatig onder de gedetineerden wordt 
gehouden een bruikbaar instrument is. Zo werken 
Kerk en staat samen voor het welzijn van de 
gedetineerden, hun geliefden en de samenleving. 
Fijn dat dat mogelijk is! 

 
 
 
 
 
+ Everard de Jong 
Bisschop-referent voor het justitiepastoraat 
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https://www.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210510_antiquum-ministerium.html
https://www.augustinus.nl/C297-V36-Bisschop-en-christen.html
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=3679
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/209239/Bachelorscriptie%20Marianne%20Borgdorff%2C%20Godgeleerdheid.pdf
https://dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/209239/Bachelorscriptie%20Marianne%20Borgdorff%2C%20Godgeleerdheid.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/01/Herkenbaar-en-betrouwbaar-justitie.pdf
https://www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2016/01/Herkenbaar-en-betrouwbaar-justitie.pdf
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001947/2020-01-01
https://repub.eur.nl/pub/15701/
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standpunten in te nemen over wat een goede samenleving is en over wat als goed voor een mens kan 
worden gezien.” 
Vgl. John T.S. Madeley, Zsolt Enyedi, red., Church and State in Contemporary Europe. The Chimera of 
Neutrality (London: Frank Cass, 2003); Theo de Wit, Marin Terpstra, Waarom tolerantie niet de hoogste 
waarde kan zijn. Over de omgang met heilige zaken (Damon, 2019) 
20 Vgl. De Penitentiaire beginselenwet, art. 41. Een juridische toelichting daarbij is: R. van Eijk, “Goed 
geregeld. Geestelijke verzorging bij justitie”, in: Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (2015)1, pp. 69-81 
(https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid/2015/1/TvRRB_1879-
7784_2015_006_001_006)  
21 https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=702  
 
 
 
  

https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid/2015/1/TvRRB_1879-7784_2015_006_001_006
https://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/religierechtenbeleid/2015/1/TvRRB_1879-7784_2015_006_001_006
https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=702
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We zijn ambtenaar. 

Zouden we vanuit die 

positie ook het recht 

hebben, misschien zelfs 

wel de morele plicht, om 

in verzet te komen? 

THEMA 
Het ‘Verzet van ambtenaren’ door de ogen van Maurice Adams 
door Theunis Veenstra 
 
 
Aan het begin van de Coronapandemie ontstond er binnen de 
‘appgroep’ van justitiepredikanten een discussie over de 
beperkingen in het dagprogramma (bezoek, verlof etc.) die 
de gedetineerden werden opgelegd.  
 
"Moeten we de minister niet aanspreken over de ernstige 
gevolgen van deze maatregelen", zo luidde de vraag.  
 
De hoofdpredikant had oor voor onze discussie maar wees er 
tegelijk op dat deze maatregelen op dat moment in grote 
lijnen ook golden voor de samenleving buiten de inrichting. 

 

 
 
 
 
 
 
Zoeken naar mogelijkheden 
Maar, zo vervolgde hij, ‘als jullie aanvullende 
argumenten hebben, wil ik best bekijken 
of we via de ICJ (de Interkerkelijke 
Commissie Justitiepastoraat, het 
samenwerkingsverband van 
de zendende instanties, 
ofwel de 
geloofsgemeenschappen 
van waaruit wij ons werk 
binnen Justitie 
verrichten) de minister 
hierop kunnen 
aanspreken’.  
 
 
Onze positie 
Het is uiteindelijk niet gekomen 
tot een dergelijk statement, maar 
voor dit artikel is wel van belang dat 
onze verantwoordelijkheid in eerste instantie dus 
werd verbonden aan onze positie als 
ambtsdrager, gezonden vanuit onze 

geloofsgemeenschap. We zijn echter ook 
ambtenaar. Zouden we vanuit die positie ook het 

recht hebben, misschien zelfs wel de 
morele plicht, om in verzet te 

komen? Voor deze vraag gaan 
we te rade bij Maurice Adams, 

hoogleraar aan de Tilburg 
Law School. 
 
 
Verzet van ambtenaren 
Professor Adams schreef 
in 2019 voor het 
‘Nederlands Juristenblad’ 

een essay, getiteld ‘Verzet 
van ambtenaren en de 

rechtspolitieke gevolgen van 
de Wet normalisering 

rechtspositie ambtenaren (Wnra)1. 
Ter verduidelijking: de Wnra brengt de 

rechtspositie van ambtenaren in 
overeenstemming met die van werknemers met 
een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. 
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Deze wet dateert van 9 maart 2017 en is per 1 
januari 2020 in werking getreden2. In overleg met 
professor Adams heb ik (Th.V.) een samenvatting 
gemaakt van zijn essay dat op zijn beurt weer 
door Adams is aangevuld.  
 
Uitgangspunt van het essay van Adams is de 
situatie waarin overheidsfunctionarissen worden 
geconfronteerd met opdrachten of taakstelling 
die zij als fundamenteel problematisch ervaren. 
Het gaat dan om ambtenaren die in verzet komen 
als ze worden geconfronteerd met 
(voorgenomen) beleid dat volgens hen in strijd is 
met erkende beginselen van de democratische 
rechtsstaat in de vorm van schending van 
fundamentele rechten van anderen. Als 
voorbeeld noemt Adams het onderbrengen van 
uitgeprocedeerde asielzoekers op een daartoe 
aan te leggen eiland in het IJsselmeer, in 
afwachting van transport naar het land van 
herkomst, zoals in Denemarken werd overwogen 
en in Australië in praktijk wordt gebracht.  
 
 

 
 Wat wanneer je als ambtenaar moet 

meewerken aan uitzetting en daar ook 
fysiek harde middelen voor worden 
ingezet, zoals kneveling? 

 

 

 
 
Of wat te doen als je als ambtenaar moet 
meewerken een voorstel van een minister om 
criminelen uit probleemwijken dubbel zo hard te 
straffen in vergelijking met wetsovertreders uit 
‘normale’ wijken.3  
Probleemwijken gedefinieerd als wijken waarin 
meer dan vijftig procent van de inwoners van 
niet-westerse afkomst is, de werkeloosheid- en 
criminaliteitscijfers hoog liggen en het 
opleidingsniveau laag. 
 
 
Inspiratiebron voor de uiteenzetting 
Een belangrijke inspiratiebron voor de 
uiteenzetting van Adams is het gedachtegoed van 
Hannah Arendt,4 in het bijzonder haar essay 
‘Persoonlijke verantwoordelijkheid onder een 
dictatuur’5. 

Arendts werk situeert zich in de context van 
oplevend antisemitisme in de jaren ’30 van de 
vorige eeuw. Vanuit dat perspectief stelt zij zich 
de vraag wat je moet doen als je met twee 
kwaden wordt geconfronteerd. Het argument dat 
dan weleens wordt verdedigd is dat het dan je 
plicht is het geringste kwaad te kiezen. Arendt 
redeneert dat overheidsdienaren die in het 
bureaucratisch systeem bleven zogezegd “de 
duivel gaven wat hem toekwam”, zonder hun ziel 
te verkopen. Adams noemt als voorbeeld de 
oorlogsburgemeesters die tijdens de bezetting op 
hun post bleven omdat het opstappen zou 
kunnen leiden tot een groter kwaad van 
overname door een NSB-burgemeester. 
 
 

 
 
 
Het probleem dat Arendt met deze ethische 
keuze heeft is dat de keuze voor het ‘geringere 
kwaad’ al snel het pad effende voor de vrijwel 
collectieve acceptatie van de eerste anti-Joodse 
maatregelen in Nederland. Iedere schakel in de 
anti-Joodse maatregelen stond op zichzelf, had 
een eigen logica en een bijpassende oplossing. 
Ontslagen Joodse collega’s zouden toch nog altijd 
individuele opdrachten kunnen krijgen? Voor de 
van reguliere scholen verwijderde Joodse 
kinderen konden toch ook aparte scholen worden 
opgericht? De ontaarding van het politieke bestel 
was mede daardoor sluipend en kende een 
zelfstandige dynamiek die structureel kon 
worden. Degene die voor het minste kwaad 
kozen vergaten volgens Arendt heel snel dat zij 
ook dan voor het kwaad kozen. Arendt legt er 
daarbij de nadruk op dat ook slechts het passief 
afstand nemen van een onderdrukkend regime 
een vorm van medewerking is.  
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Geen vanzelfsprekende analogieën 
Adams benadrukt in zijn essay dat je geen 
vanzelfsprekende vergelijkingen kan maken 
tussen onze huidige tijd en de verschrikkingen 
van de tijd waarin Hannah Arendt leefde. Maar 
ook al herhaalt de geschiedenis zich nooit 
helemaal, Adams vindt het van belang dat we 
verbanden leggen tussen unieke gebeurtenissen 
en actuele ontwikkelingen.  
Adams neemt ons mee naar de huidige tijd 
waarin wel wordt beweerd dat er geen ruimte 
voor ambtelijk verzet zou moeten zijn in een 
omgeving die zich in algemene zin als 
democratische rechtsstaat kenmerkt en waar 
wetgeving en beleid volgens de regels van dit 
democratische spel tot stand zijn gekomen. Ook 
al mag je van ambtenaren gehoorzaamheid 
verwachten, dit houdt voor Adams geen eis in 
van ongeclausuleerde gehoorzaamheid.  
 
 

 
 Ook incidentele inbreuken op de 

beginselen van de rechtsstaat dragen 
zoals gezegd de kiem in zich systemisch 
te worden. 

 

 

 
 
Vanuit die gedachte mogen we volgens Adams 
ongehoorzaamheid van de ambtenaar in een 
democratische rechtsstaat niet ondenkbaar 
achten. Adams wijst daarbij wel naar het belang 
van een toetsingskader in de democratische 
rechtsstaat waarin het verzet kan worden 
beoordeeld in een afweging tussen de 
vermeende inbreuk en de aard van de 
“gezamenlijke onderneming”. 
 
 
Mogelijkheden 
Adams toetst zijn theorie aan de Wnra. Hij ziet 
deze wet niet noodzakelijk als een verslechtering 
van de rechtspositie van de ambtenaar, maar 
geeft wel een aantal redenen om deze positie nog 
eens goed te doordenken. Het gaat daarbij 
namelijk nog steeds om het belangrijke 
uitgangspunt in Adams’ essay ‘dat verzet legitiem 
is in geval er sprake is van bestaande of 
voorgenomen schendingen van fundamentele 

rechten’. Kan je dan werk weigeren als 
ambtenaar? Of je tegenstem verheffen, in het 
besef dat er ook volgens Hannah Arendt geen 
principieel onderscheid is tussen spreken en 
weigeren? 
Adams wijst in dit verband op de memorie van 
toelichting bij de nieuwe wet waarin staat dat 
 
  “Tot de kerncompetenties van de 
 ambtenaar behoort een sterk ontwikkeld 
 democratisch en rechtsstatelijk bewustzijn, 
 dat de grondslag vormt van de ambtelijke 
 integriteit. Democratisch besef houdt in, 
 dat de ambtenaar doordrongen is van het 
 feit dat hij functioneert onder bestuurders 
 die worden gecontroleerd door 
 democratische gelegitimeerde organen. 
 Het rechtsstatelijk besef van ambtenaren 
 brengt met zich mee, dat zij tegenover de 
 burger altijd de eisen van de rechtsstaat in 
 acht behoren te nemen.” 
 
Het valt op in deze frase dat loyaliteit naar de 
overheidswerkgever en dienstverlening naar de 
burger centraal staan en niet de rechten van de 
ambtenaar. Situaties van verzet zoals we die 
reeds aan het begin van dit artikel uit het essay 
beschreven, blijven onbenoemd.  
Adams noemt niet alleen de beperkingen op het 
recht van verzet, maar schetst tegelijk 
mogelijkheden om dit verzet vorm te geven.  
 
 

 
 
 
Hij is zich er namelijk terdege van bewust dat een 
ambtenaar niet naar eigen willekeur zijn loyaliteit 
aan de rechtsstaat als daad van verzet kan 
opzeggen. Maar het antwoord kan ook niet zijn: 
“Nooit!”  
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Gezichtspunten 
Daarmee benoemt Adams meteen ook het 
dilemma, namelijk  hoe je de individuele 
verantwoordelijkheid van ambtenaren, in 
situaties van schendingen van fundamentele 
rechten, in balans brengt met stabiel 
overheidsfunctioneren. Want dat laatste is ook 
een belang, dat door verzet niet vanzelfsprekend 
wordt gediend. Als iedere ambtenaar puur en 
alleen regels volgt voor zover die in 
overeenstemming zijn met het geweten, is een 
samenleving op basis van geordende vrijheid 
nauwelijks mogelijk.  
 
 

 
 Adams reikt een aantal gezichtspunten 

aan, die zouden kunnen helpen bij het 
beoordelen van de reikwijdte van de 
gewetensvrijheid.  

 

 

 
 
Bijvoorbeeld: 
 Steunt het verzet op redelijke gronden 
 (dus niet zomaar wat roepen of van horen 
 zeggen?  
 Valt het verzet te verdedigen met beroep 
 op een komende of bestaande inbreuk op 
 belangrijke beginselen fundamentele 
 rechten?  
 Zijn er alternatieven voor het verzet, en 
 zijn die overwogen (middel-doel relatie)? 
 Hoe groot is de schade voor anderen 
 (privacy bijvoorbeeld), en heeft de 
 ambtenaar die proberen te beperken? 
 Worden er andere publieke belangen door 
 het verzet geschonden, en zijn die in de 
 afweging om tot verzet te komen 
 verdisconteerd?  
 
De werkgever moet op zijn beurt zorgen voor 
juiste – al dan niet intern verankerde - 
procedures om het bezwaren tegen een bepaalde 
gang van zaken kenbaar te maken. En in het geval 
het tot sancties komt ten aanzien van een 
ambtenaar moeten deze proportioneel zijn, 
inclusief de vraag naar redelijke 
arbeidsalternatieven ten behoeve van de 
verzetpleger.” 

Tot slot noemt Adams, naast de rechten die de 
verzetpleger als ambtenaar heeft, de rechten als 
staatsburger, zoals het petitierecht, de  
mogelijkheid om, in geval van een strafbaar feit, 
aangifte te doen. Als collectief hebben de 
ambtenaren daarnaast het recht om te staken.  
 

 
 
foto: Maurice Adams, uit eigen archief 
 
 
 
Naschrift Theunis Veenstra 
Wie de afgelopen tijd de kranten heeft gevolgd 
weet dat dit essay van professor Adams nog niks 
aan actualiteit en betekenis heeft ingeboet. Zo 
worden in een rapport, opgesteld na de 
conclusies van de Parlementaire 
ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, 
bestuursrechters geciteerd die als lagere rechter 
meegingen met de hogere rechtscolleges maar 
die zich nu hardop afvragen of ze de 
jurisprudentie te streng hebben gevolgd en of ze 
hun onbehaaglijke gevoel wel voldoende hebben 
gedeeld met anderen6.  
 
Of wat te zeggen van de Belastingdienst die bij de 
controle aangifte inkomstenbelasting jarenlang 
gebruik maakte van een interne fraudelijst met 
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daarop 180.000 potentiële fraudeurs7 en die 
etnisch profileerde door selectie op dubbele 
nationaliteit8.  
Deze overheidsdienst is niet alleen, om met 
Adams te spreken, een ‘gezamenlijke 
onderneming’, ze wordt bemenst door 
werknemers met een eigen persoonlijk geweten.  
Als professor Adams ruimte vraagt binnen de 
Wnra voor verzet vanuit persoonlijke reflectie is 
dat ook in ons belang als justitiepastores. Naast 

ambtsdrager zijn we tevens ambtenaar en in die 
hoedanigheid worden we geacht loyaal te zijn in 
het belang van de ‘gezamenlijke onderneming’.  
 
Bij fundamentele schending van menselijke 
waarden moeten we echter in verzet (kunnen) 
komen. In een uit wetten, regels en gedragscodes 
opgebouwde werkomgeving als de penitentiaire 
inrichting blijft de stem van Hannah Arendt ons 
roepen. 

 
 
 
 
 
 
Theunis Veenstra, Justitiepredikant PI Veenhuizen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Maurice Adams, in Nederlands Juristenblad, 3-5-2019 – Aflevering 17. Uitgeverij Wolters Kluwer 
2 Het Essay is van 2019 dus nog van voor het inwerking treden van de wet per januari 2020. Als auteur van 
dit artikel voor Pastorale Verkenningen weet ik niet of de door Adams gedane suggesties zijn doorgevoerd 
in de definitieve wetstekst, maar dat is voor mijn tekst verder ook niet van belang, het gaat om de 
basisfilosofie van professor Adams. 
3 Adams, p.1228 – 1229, voetnoten 8 – 11. Het betreft hier een plan aangekondigd op 19-09-2018 door 
Klaas Dijkhoff, toenmalig fractieleider van de VVD in de Tweede Kamer 
4 Hanna Arendt (Linden bij Hannover, 14 oktober 1906 – New York, 4 december 1975) 
5 Het Essay noemt als bron van dit essay het hoofdstuk in H. Arendt, Verantwoordelijkheid en oordeel, J. 
Kohn (ed.), Rotterdam, Lemniscaat, 2004, p. 51-75 
6 Zie het rapport Recht vinden bij de Rechtbank, gepubliceerd op 8 oktober 2021 en opgesteld door het 
overlegorgaan van bestuursrechters: het LOVB 
7 Jan Kleinnijenhuis, Dagblad Trouw, 10 mei 2020 
8 Jan Kleinnijenhuis, dagblad Trouw, 29 februari 2020  
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De justitiepredikant is 

ambtsdrager, meer in het 

bijzonder dienaar des 

Woords. 

THEMA 
De justitiepredikant als ambtsdrager van de kerk 
door Klaas-Willem de Jong 
 
 
In dit artikel wil ik -als docent kerkrecht verbonden aan de 
Protestantse Theologische Universiteit- enkele kanttekeningen 
plaatsen bij de positie van de justitiepredikant als ambtsdrager 
van de kerk.  
 
Met het woord ‘predikant’ begeef ik me op het terrein van de 
protestantse kerken.  
Bij ‘de kerk’ spits ik dat nader toe tot de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN), al zal het meeste grosso modo ook op andere 
protestantse kerkgenootschappen van toepassing zijn.  
 
Mijn blik is een blik van buiten. Het is goed mogelijk dat de 
praktijk op onderdelen genuanceerder is. 

 

 
 
 
 
 
 
1. Kern: de vrijheid van het ambt 
De justitiepredikant is ambtsdrager, meer in 
het bijzonder dienaar des Woords. 
Kerkordelijk gezien wordt het 
uitgangspunt voor dit ambt 
genomen in dat van de 
gemeentepredikant. Dat is 
de zogenaamde lex 
generalis. Andere vormen 
van het predikantschap – 
in algemene dienst, met 
bijzondere opdracht – zijn 
daarvan afgeleid, steeds in 
een lex specialis. Bepaalde 
basisregels worden in deze 
bijzondere regelgeving terzijde 
geschoven, bijvoorbeeld ten 
aanzien van de wijze van beroepen. 
Ik begin met een kernaspect, zoals dat 
bij de gemeentepredikant onder woorden wordt 
gebracht: de vrijheid van het ambt. Vervolgens 
richt ik me op de specialis van de bijzondere 

opdracht, meer in het bijzonder de 
justitiepredikant, om deze paragraaf te 

eindigen met enkele overwegingen 
bij de beroepscode. 

 
 

1.1 Uitgangspunt: de 
gemeentepredikant 
De kerkorde van de 
PKN bepaalt bij het 
beroepen van een 
gemeentepredikant: 
‘Bij het opstellen van 

de beroepsbrief wordt 
rekening gehouden met 

de vrijheid van het ambt 
van predikant als dienaar 

des Woords.’ (ord. 3-5-2)1 
Vrijwel alle protestantse 

kerkgenootschappen hanteren dit 
uitgangspunt, al is het in de regelgeving niet altijd 
even expliciet onder woorden gebracht. 
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Predikanten hechten eraan. Maar ook  kerken 
hebben ‘de vrijheid van het ambt’ hoog in het 
vaandel. De meeste protestantse kerken in 
Nederland kiezen voor de arbeidsverhouding, net 
als de PKN, voor een zogenaamde overeenkomst 
sui generis, van eigen aard. Zo kunnen zij de met 
een reguliere arbeidsovereenkomst verplicht 
gegeven gezagsverhouding op eigen wijze 
invullen. In de kerk heeft God daarin het eerste 
en het laatste woord. De Hoge Raad heeft enkele 
jaren geleden nog eens bevestigd, dat het kerken 
vrij staat zelf een arbeidsrechtelijke inbedding te 
kiezen voor de arbeidsverhouding met een 
predikant.2 Overigens is de genoemde vrijheid 
van het ambt in de plaatselijke praktijk nooit 
onbegrensd. Het kan blijken dat een predikant in 
een gemeente niet of niet meer past, 
bijvoorbeeld vanwege geuite overtuigingen. Ook 
zijn tuchtrechtelijke maatregelen niet uitgesloten. 
Het zal echter niet snel gebeuren dat een 
predikant zijn ambt verliest. 
 
 
1.2 Bijzondere opdracht: een ander accent 
In de PKN bieden de bepalingen voor predikanten 
met een bijzondere opdracht de kaders voor haar 
inbreng in het orgaan dat mede namens haar de 
functie van zendende instantie vervult, de 
Interkerkelijke Commissie voor het 
Justitiepastoraat (ICJ): de kerkelijke zending 
wordt geëffectueerd door de toestemming van 
de ICJ.3 Wie de bepalingen doorneemt, ziet dat 
het accent er net even anders ligt. Over 
ambtelijke vrijheid wordt niet expliciet 
gesproken. Dat kan ook niet zonder meer, omdat 
bij de arbeidsovereenkomst die met deze 
invulling van het predikantschap verbonden is, 
enigerlei gezagsverhouding een gegeven is. Bij de 
predikant met bijzondere opdracht gaat het om 
‘werkzaamheden die in rechtstreeks verband 
staan met de vervulling van het ambt van 
predikant, doch niet uitgaan van een ambtelijke 
vergadering’ (ord. 3-23-1). Hoewel de specifieke 
bepalingen voor de gemeentepredikant strikt 
genomen niet van toepassing zijn, zal in mijn 
opvatting ook bij een bijzondere opdracht de 
ambtelijke vrijheid in acht genomen moeten 
worden. Het lijkt me dan ook niet meer dan 
terecht dat in de model beroepsbrief die de PKN 
aanbiedt in geval van een bijzondere opdracht de 

vrijheid expliciet genoemd wordt.4 Het is dan wel 
weer  vreemd dat noch in de PKN 
modelovereenkomst tussen kerk en instelling, 
noch in de aandachtspunten daarbij waarop de 
PKN wijst, dit aspect aan de orde komt, alsof het 
uitsluitend iets is tussen kerk en ambtsdrager. 
Het hoort onvervreemdbaar bij het ambt. Als een 
instelling een PKN predikant met een kerkelijke 
zending in dienst wil nemen, dan zal ook dit 
ambtelijk kernelement moeten worden ingepast.5  
 
 

 
 De predikant heeft vanuit het ambt 

zowel naar de instelling als naar de kerk 
toe een zekere eigen ruimte. 

 

 

 
 
1.3 Beroepscode 
De volgende vraag dient zich met het voorgaande 
als vanzelf aan: welke ruimte heeft de predikant? 
De Beroepscode en gedragsregels voor 
predikanten en kerkelijk werkers wijst een 
richting.6 Voor predikanten in het categoriaal 
pastoraat ligt de waarde daarvan overigens 
uitsluitend in het feit dat ze door de synode is 
vastgesteld en daarmee een zeker gezag heeft. 
Naar de letter van de kerkorde is ze alleen geldig 
voor gemeentepredikanten.7 Ze is ook met het 
oog daarop geschreven. De code onderbouwt het 
vrijheidsbegrip direct aan het begin: ‘Het is de 
gehoorzaamheid aan God en het aanvaarden van 
de heilige Schriften als bron van de prediking en 
enige regel van het geloof, die vrijheid en 
vrijmoedigheid geeft.’8 Dit staat onder het kopje 
‘Leiding’9, maar het kan niet anders of het 
doortrekt alle ambtelijke werkzaamheden.  
 
Ik versta het zo: een predikant, in welke setting 
die ook verkeert, heeft in beginsel ruimte voor 
vrijheid van spreken en vrijmoedigheid in het 
handelen. Beide worden begrensd door ‘de 
gehoorzaamheid aan God’, gekend door ‘de 
heilige Schriften’. Het is uiteindelijk aan de kerk te 
beoordelen of die grenzen in acht genomen 
worden. Uiteindelijk: het gaat over zoveel 
schijven – Hoofdpredikant, ICJ, synode – dat van 
een directe bemoeienis door de synode niet snel 
sprake zal zijn. 
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Omdat de code zich richt op de gemeentesetting, 
moet de gebruiker in het categoriaal pastoraat 
zelf een vertaalslag maken. Dat kan makkelijk 
aanleiding geven tot misverstanden.  
 
Bijvoorbeeld: als het de kerkenraad niet is, wie 
bepaalt dan het in de gedragsregel voor de 
pastorale zorg genoemde ‘vastgestelde en 
bekendgemaakte beleid’?10 Dat zal niet zonder 
meer dat van de instelling of DJI zijn. De PKN zou 
daarom geestelijk verzorgers een dienst bewijzen 
als ze bij wijze van steun in de rug een op hun 
situatie toegespitste vertolking van de code en de 
bijbehorende gedragsregels zou maken. In dat 
verband zou ik vooral benieuwd zijn naar een 
verdere invulling van de vrijheid van het ambt. 
 
De wens van meer helderheid over het eigene 
van de ambtelijke vrijheid wordt versterkt door 
de lijnen die de Kaderregeling Dienst Geestelijke 
Verzorging 2012 voor justitiepastores uitzet.11 Die 
lopen in belangrijke mate parallel met de 
beroepscode, ook waar ze deels onder 
‘Ambtenaarlijke Integriteit’ worden gerangschikt, 
bijvoorbeeld waar het relaties betreft en de 
omgang met giften en geschenken.12 Maar ook 
bepalingen over collegialiteit en samenwerking in 
het kader van het ‘GV Team’ komen bekend 
voor.13  
De ambtenaar in publieke dienst en de 
ambtsdrager in Gods dienst staan in al deze zaken 
meestal dicht bij elkaar. In beide gevallen gaat 
het om de geloofwaardigheid van de 
opdrachtgever. Voor de justitiepredikant geldt 
echter dat die niet vrij staat zoals een 
gemeentepredikant ten opzichte van de 
kerkenraad.  
 
 

 

De justitiepredikant heeft bij een meningsverschil 
met de directeur van de Penitentiaire Inrichting 
(PI) voor wat betreft het ambtelijk-inhoudelijke 
een vrijplaats, maar die is zeer beperkt. Hij is voor 
het optreden in dat bereik namelijk 
verantwoording schuldig aan de ambtelijk 
leidinggevende, de Hoofdpredikant van de Dienst 
Geestelijke Verzorging.14 Dat kan niet anders dan 
een spanningsveld opleveren, omdat de 
Hoofdpredikant niet alleen ambtsdrager is, maar 
tegelijk als ambtenaar hiërarchisch ingekaderd bij 
DJI, net als de directeur van de PI.  
 
 

 
 Als een justitiepredikant juist vanuit de 

dienst aan God prioriteiten anders 
meent te moeten stellen, bijvoorbeeld in 
vieringen en bezoekwerk, dan zal die 
vermoedelijk sneller grenzen bereiken 
dan een gemeentepredikant. 

 

 

 
 
Het verschil mag echter niet overdreven worden. 
Op termijn kan ook een kerkenraad zijn gezag 
doen gelden door een losmakingsprocedure te 
starten als een predikant het werk door 
fundamenteel andere voorkeuren laat leiden dan 
de raad. 
 
 
2. De kerk 
2.1 Als zendende instantie 
In het voorgaande wordt al iets zichtbaar van de 
waarde die de PKN als zendende instantie voor 
een ambtelijk geestelijk verzorger in het 
justitiepastoraat heeft. De kerk stelt bepaalde 
eisen aan de ambtelijke dienst en biedt een soort 
van inhoudelijke kwaliteitsborg. Dit reikt ver. 
Hoewel de geheimhoudingsplicht in de eerder 
genoemde Kaderregeling als eerste vermeld staat 
onder de ambtenaarlijke integriteit, behoren 
eventuele disciplinaire sancties op dit terrein 
volgens diezelfde regeling in beginsel tot de 
bevoegdheid van de zendende instantie.15 Wat 
wel en niet tot de geheimhoudingsplicht behoort, 
is in veel gevallen immers mede afhankelijk van 
inhoudelijke overwegingen. De PKN en de ICJ 
kennen hiervoor beide een procedure, met als 
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eventueel gevolg intrekking van de zending.16 Het 
ligt voor de hand dat als deskundige bij uitstek de 
ICJ procedure voorgaat op die van de PKN, 
hoewel het vanwege de eigen reikwijdte niet 
uitgesloten is dat uiteindelijk beide procedures 
worden doorlopen.17 
 
 

 
 
 
De vraag is vervolgens wat omgekeerd de 
justitiepredikant van de PKN en ICJ mag 
verwachten. De PKN lijkt in het algemeen bij 
predikanten met een bijzondere opdracht te 
beseffen in dezen weinig machtsmiddelen te 
hebben. Het intrekken van de zending treft als 
sanctie vooral de predikant.  De kerk probeert 
daarom te voren te zekeren dat de instelling ook 
werkelijk een prédikant wil hebben.18 In het 
justitiepastoraat is dat in wet- en regelgeving 
vastgelegd. Hoewel kerken dus praktisch weinig 
in handen hebben, kan ik me voorstellen dat ze 
het gesprek aangaan over randvoorwaarden voor 
het goed kunnen vervullen van ambtelijke taken. 
Praten kan altijd, al gaf ik al aan dat de 
verschillende schijven in het contact de 
mogelijkheden van een directe inbreng in het 
justitiepastoraat kunnen beperken. Kerken 
kunnen zich in het aangaan van het gesprek 
gesteund weten door de wettelijke basisbepaling, 
zoals die in artikel 41 van de Penitentiare 
Beginselen Wet is opgenomen: ‘De gedetineerde 
heeft het recht zijn godsdienst of 
levensovertuiging individueel of in gemeenschap 
met anderen vrij te belijden en te beleven.’ (curs. 
KWdJ)  
 
In de kerkorde van de PKN liggen er op het 
terrein van het justitiepastoraat geen directe 

lijnen op plaatselijk vlak. Wel moet volgens 
nadere voorschriften in de taakomschrijving van 
de predikant met een bijzondere opdracht, dus 
ook van de justitiepredikant, ‘aandacht zijn voor’   
de zgn. werkgemeenschap waarin predikanten 
van een bepaalde regio bijeenkomen.19 Het staat 
een justitiepredikant vrij plaatselijk of in de regio 
contacten te leggen. Dat gebeurt ook volop. Het 
ambtelijke werk in de inrichting kan door type 
contacten een steviger kerkelijke inbedding 
krijgen. Een justitiepredikant kan zich als 
predikant met een bijzondere opdracht laten 
benoemen tot lid van de kerkenraad van de 
gemeente waar die lid is (ord. 4-6-7). Dat zal 
echter lang niet altijd zinvol zijn, bijvoorbeeld 
omdat de instelling in een andere plaats ligt dan 
de kerkelijke gemeente waar de predikant lid is. 
Ik zou willen pleiten voor een uitbreiding van de 
bepaling, zodat deze vorm van kerkelijke 
inbedding in alle wenselijke gevallen op deze 
wijze geformaliseerd kan worden. 
 
 
2.2 Het recht voorbij 
Het voorgaande heb ik sterk (kerk)juridisch 
ingestoken. Zo zijn zaken geregeld, al zijn er wat 
mij betreft dus ook wel enkele desiderata. Ik kan 
het echter niet laten aan het slot van dit artikel 
ook nog een andere invalshoek te kiezen voor de 
positie van de justitiepredikant, los van de 
regelgeving, de denominatie en wat daar verder 
in de praktijk uit voortvloeit.  
 
 

 
 Misschien is de gedetineerde ergens 

kerklid, de geloofsgemeenschap in de PI 
is tegelijk van een eigen aard. Zo is ze 
fluïde, zonder scherpe grenzen, met een 
voortdurend wisselende samenstelling. 

 

 

 
 
Ze kent eigen, mede door de context bepaalde 
vormen. Ze staat daarmee meestal op wat 
grotere afstand van de kerkelijke traditie dan 
gevestigde kerkelijke gemeenten. Ze lijkt met 
deze eigenschappen op de door de Engelse fresh 
expressions of church geïnspireerde 
pioniersplekken. 
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In dit licht is ook de PI geloofsgemeenschap een 
vorm van kerk, ook al staat ze nergens als 
kerkelijke gemeente geregistreerd en is de band 
met de PKN of een ander kerkgenootschap 
flinterdun. De predikant functioneert dan als 
pionier. 
Dit perspectief heeft ook andere consequenties. 
De PKN ‘zendt’ (justitie)predikanten. Maar ze 
heeft van deze geloofsgemeenschappen ook iets 
te ontvangen. Een recent rapport over het 
predikantsambt, Geroepen en gezonden, 
formuleert het zo: alle predikanten, ook in een 

kerkelijke gemeente, werken in ‘een pluriforme 
en grotendeels geseculariseerde context waarin 
zij gemeenschappen vormen. 
Gemeentepredikanten zouden kunnen leren van 
de ervaringen van hun collega’s in de 
instellingen.’20 Het is alleen daarom goed dat de 
PKN er onlangs voor heeft gekozen predikanten 
met een bijzondere opdracht, onder wie dus 
justitiepredikanten, een plek te geven in de 
generale synode, zodat hun stem ook daar wordt 
gehoord. Dat versterkt de positie van de 
justitiepredikant als ambtsdrager van de kerk. 

 
 
 
 
 
Dr.mr. K.W. de Jong is predikant geweest in een viertal kerkelijke gemeentes  
en sinds 2015 als docent kerkrecht verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit 
 
 
 
 
 
1‘Kerkorde en ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland’, te vinden op www.pkn.nl (ik gebruik de 
versie van januari 2022; ordinanties worden verder aangeduid met PKO ord.). 
2 HR 4 oktober 2019 (ECLI:NL:2019:1531). 
3 Statuut voor CIO-J/ICJ (vastgesteld oor het moderamen CIO d.d. 26 juni 2020), art. 10. Vgl. art. 5: ‘De ICJ is 
voor de overheid de vertegenwoordigster van de lidkerken en gesprekspartner voor deze inzake de 
geestelijke verzorging in penitentiaire instellingen’. 
4 Model Beroepsbrief (‘Ordinantie 3-23 predikant met bijzondere opdracht 4 versie 2018’), te vinden op 
www.pkn.nl. 
5 Voor een kerkelijk werker ligt dit anders. Dat laat ik echter hier verder buiten beschouwing. 
6 Beroepscode en gedragsregels voor predikanten en kerkelijk werkers (Utrecht: PKN 2012). 
7‘Generale regelingen’, (art.) 5-4, te vinden op www.pkn.nl (ik gebruik de versie van januari 2022; verder: 
PKO GR). Vgl. de definitie voor predikant in PKO GR 5-1-1 sub c). N.B. Voor geestelijk verzorgers die 
kerkelijk werker zijn is de code wel onverkort geldig (PKO GR 4-1-1 sub a en 4-7). 
8 Beroepscode, art. 2.1.1 
9 Vgl. ook Beroepscode, art. 2.1.5. 
10 Beroepscode, art. 3.2.1 sub A2. 
11 Kaderregeling van de Dienst Geestelijke Verzorging bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (Den Haag: 2011). 
12 Relaties: Kaderregeling, 8 en Beroepscode, art. 3.2.1 m.n. sub A7, A10, A13; geschenken: Kaderregeling, 
9 en Beroepscode, art. 3.2.1 m.n. A14. 
13 Kaderregeling, 16 en Beroepscode, art. 3.2.3 en 3.2.4. 
14 De Hoofdpredikant ‘Vertegenwoordigt de zendende instantie bij DJI in de positie van gedelegeerd 
bestuurder.’ (Functiedocument Hoofd denominatie DGV). Voor zover diens handelen als van de PKN 
beschouwd moet worden, ontstaat kortsluiting met een kernbepaling in de ‘Kerkorde’, namelijk PKO art. 
VI-1 dat het heersen van de ene over de andere ambtsdrager verbiedt. 
15 Kaderregeling, 10v. 
16 ICJ: Statuut, art. 13; PKN: PKO ord. 10-6ev. 
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17 In beide procedures is het eerste doel verbetering van gedrag en functioneren. Gebeurt dat niet, dan 
leidt dit bij de ICJ tot het intrekken van de toestemming voor de kerkelijke zending (Statuut, art. 13, vgl. 
10). In de PKN kan het intrekken van de zending het gevolg zijn van een tuchtmaatregel, maar is niet per se 
het geval. In voorkomend geval zal het desbetreffende opzichtcollege in mijn opvatting ertegen moeten 
waken de ICJ procedure te doorkruisen. Omgekeerd past de ICJ terughoudendheid: het is de kerk die 
zendt. 
18 Zie bijvoorbeeld ‘Ordinantie 3-23 Predikant met bijzondere opdracht [3] – aandachtspunten – versie 
2018’, te vinden op www.pkn.nl. 
19‘Ordinantie 3-23 Predikant met bijzondere opdracht 2 – versie 2018. Aandachtspunten (…)’. De term 
‘aandacht zijn voor’ laat open, in hoeverre predikanten in de gelegenheid gesteld moeten worden deel te 
nemen aan de activiteiten van de werkgemeenschap. De kerkorde gaat daar vanuit (PKO ord. 4-18-1). 
20 Geroepen en gezonden. Ambt en diversiteit in de Protestantse Kerk in Nederland (Utrecht: PKN 2020), 9. 
 
 
  



29 
 

 

Diversiteit is een 

sleutelwoord van de 

samenleving en dat gaat 

zich weerspiegelen in de 

invulling van het ambt 

van predikant. 

THEMA 
Diversiteit aan het Woord:  
de Protestantse Kerk over de waarde van het ambt 
door Theo Hettema en Rachèl Koopman  
 
 
In 2021 besprak de synode van de Protestantse Kerk een rapport 
over het ambt met de titel ‘Geroepen en gezonden’.1  
 
Dit rapport heeft de aanzet gegeven tot een stevige discussie over 
de waarde van het ambt en de ambten voor de kerk van de 
eenentwintigste eeuw.  
 
Wat kan de justitiepredikant, die geestelijk verzorger probeert te 
zijn tussen ambt en ambtenaar, met dit ambtelijke gesprek in de 
Protestantse Kerk? 

 

 
 
 
 
 
 
Een veranderende wereld, een veranderende 
kerk 
Het was in 2012 dat de synode van de 
Protestantse Kerk voor het laatst een 
fundamenteel gesprek had gevoerd over het 
ambt.2 Toen moest er (na het betwiste 
rapport ‘De hand aan de ploeg’ van 
de roemruchte ‘commissie 
Veerman’ uit 2009) nog 
omzichtig gesproken 
worden over een 
gewenste differentiatie in 
het predikantsambt en 
de mogelijkheid van een 
‘pastor pastorum’. 3 
 
In 2021 is er een andere 
wereld en een andere 
kerk. Het kerk-zijn speelt 
zich af in een context van een 
cultuur en samenleving post-
christendom, met een turbulent 
religieus veld (Geroepen, p. 6). Diversiteit 

is een sleutelwoord van de samenleving en dat 
gaat zich weerspiegelen in de invulling van het 
ambt van predikant.  
 
Daarnaast begint de kerk te beseffen dat ze een 

‘mozaïek van kerkplekken’ moet 
vormen, met diverse vormen van 

kerkelijke gemeenschap. In het 
gelijknamige rapport 

daarover uit 2019 werd 
gesproken over kerkelijke 
gemeenschappen die een 
stevig huis zijn, andere 
die een ‘tiny house’ zijn 
en sommige een 
‘caravan’ als 
verblijfplaats. In 

gemeenschapsvormen als 
wijkgemeenten, 

kerngemeenten, missionaire 
gemeenten, huisgemeenten en 

pioniersplekken wordt die 
diversiteit van gemeenschappen 
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uitgedrukt. Zou daar dan ook niet een diversiteit 
aan vormen van voorgangerschap aan verbonden 
moeten zijn?  
 
 
Differentiatie 
De vraag stellen is hem beantwoorden. In het 
ambtsrapport ‘Geroepen en gezonden’ wordt op 
die vraag ingegaan met een verregaande 
diversificatie. 
Het rapport geeft daarbij veel aandacht aan het 
geordineerde ambt van predikant. Daarvan zegt 
het rapport: ‘Het ambt van predikant is allereerst 
een ambt van de kerk dat zijn plek vindt in de 
gemeente’. Dit staat dan tegenover de niet-
geordineerde ambten van ouderling en diaken, 
die primair ambten zijn van de gemeenten die 
hun plek vinden in de kerk (p. 14).  
De harde knip die zo ontstaat tussen geordineerd 
en niet-geordineerd ambt heeft grote gevolgen. 
Het was de regel om een Hbo-theoloog met de 
functie van kerkelijk werker het ambt van 
ouderling te geven, en bevoegdheden van 
verkondiging en sacramenten aan de plaats van 
werkzaamheid en de duur van de aanstelling te 
verbinden. In het rapport worden Woord en 
sacrament verbonden aan het geordineerde 
ambt.  
Het is de intentie om een Hbo-theoloog met een 
aanvullende opleiding in plaats van niet-
geordineerd kerkelijk werker tot geordineerd 
pastor te kunnen maken, met volledige 
‘ambtsbevoegdheid’ van verkondiging, 
sacramenten en zegening van relaties. Dan is het 
wel weer heel wat om die Hbo-theoloog 
‘predikant’ te gaan noemen. Daarom wordt in het 
rapport het geordineerde ambt (wat tot nu toe 
‘predikant’ heette) onderscheiden in het ambt 
van predikant en dat van pastor.  
Met de benaming ‘pastor’ wordt een noviteit 
gecreëerd.  
 
 

 
 Het is verwarrend dat een benaming 

wordt gebruikt die in de wereld van de 
geestelijke verzorging al veelvuldig 
gehanteerd wordt en dan een andere 
lading heeft. 

 

 

Een voorstel voor een goed alternatief is daarom 
zeker welkom! 
 
 
De ambtelijke presentie in domeinen van de 
samenleving 
Genoeg diversificatie? Het rapport brengt naast 
drie traktementsschalen ook nog vier profielen 
aan in het geordineerde ambt. Profiel A is 
bedoeld voor de voorganger van een vitale 
gemeente, waarin een beginnend predikant of 
pastor kan functioneren. Profiel B betreft een 
grotere of meer complexe gemeente voor een 
senior predikant. Profiel C betreft de ‘ambtelijke 
presentie in een specifiek samenlevingsdomein’ 
(p. 23). De letter C geeft het al aan: hier gaat het 
om het categoriaal pastoraat in een instelling, 
organisatie of de nieuwe eerstelijns vrijgevestigde 
geestelijke verzorging. Als laatste is er nog een 
profiel D voor voorgangers in bovenplaatselijke 
contexten, zoals bijvoorbeeld de 
classispredikanten.  
 
Bij profiel C zijn de aard van het werkveld en de 
eisen van de werkgever leidend voor het bepalen 
van het opleidingsniveau en daarmee de bepaling 
of een academisch predikant of een pastor de 
functie van geestelijk verzorger invult.  
 
 
 

 
 
 
Er zit nog wel een forse puzzel voor het verbinden 
van het geordineerde ambt aan het categoriaal 
pastoraat. Want in het hele rapport wordt het 
geordineerde ambt en de gediversifieerde 
invulling ervan verbonden aan de diversiteit aan 
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gemeentevormen. Hoe moet dat dan voor de 
geestelijk verzorger, die alleen door zijn of haar 
zending ambtelijk met een gemeente verbonden 
is? Het rapport zegt daarover:  
 ‘In bijvoorbeeld de geestelijke verzorging 
 in gezondheidszorg, defensie, justitie en 
 dergelijke worden de kerntaken van het 
 gemeente-zijn sterk persoonlijk 
 belichaamd’ (p. 29).  
Waar het gemeenteleven zich uit in leren, vieren, 
dienen en ontmoeten, doet een geestelijk 
verzorger dat samengebald in een persoon. De 
geestelijk verzorger is een gemeente op zich. Het 
is overigens maar de vraag of de theologische 
doordenking hiervan strookt met de beleving van 
geestelijk verzorgers zelf. 
 
 
De behoefte van geestelijk verzorgers 
De ambtsvisie die in de Protestantse Kerk de 
komende jaren uitgewerkt gaat worden, wordt 
dus vooral gekenmerkt door diversiteit. Dat heeft 
aan de geestelijk verzorger, ook bij justitie, veel 
te bieden. Maar zit de geestelijk verzorger wel op 
een gesprek over het ambt te wachten?  
Het breed uitgevoerde behoefteonderzoek onder 
geestelijk verzorgers in 2021 door de Protestants 
Theologische Universiteit samen met de 
dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk4 
toont aan dat dit het geval is.  
 
 

 
 Uit dit recent gepubliceerde onderzoek 

blijkt dat driekwart van de respondenten 
hecht aan hun ambtelijke zending en hun 
band met de kerk. 

 

 

 
 
Tegelijkertijd blijkt dat de invulling van die 
kerkelijke band nog wel te wensen overlaten. De 
kerkordelijk verplichte begeleidingscommissies 
functioneren vaak niet of zijn verlegen met hun 
taak. Hier ligt iets om aan te werken!  
 
Ook blijkt dat de positie van de geestelijk 
verzorger in de instelling aanleiding geeft tot een 
behoefte aan diepere theologische bezinning: de 
spanning tussen ambtelijk en ambtenaarlijk, 

tussen identiteit en professionaliteit, zit inherent 
in de persoon én functie van geestelijk verzorger 
verweven.  
 
 

 
 
 
Met één been in de instelling en één been in de 
kerk moet de geestelijk verzorger continu 
balanceren tussen twee werelden als het ware. 
De vraag die hieruit volgt, is: ‘Hoe kan de kerk in 
haar ambtsvisie ook dit spanningsveld erkennen 
en het ambt van haar predikanten met bijzondere 
opdracht borgen?’ (Onderzoeksrapport, 2022).  
 
Wat is nu precies het eigene van de ambtelijke 
zending te midden van het krachtenveld van 
geestelijke verzorging? Hierop wil de kerk de 
komende tijd een visie gaan ontwikkelen, in 
aansluiting op de ambtsdiscussie.  
Als het gaat om het zicht dat de protestantse 
synode heeft op het categoriaal pastoraat is het 
verheugend dat er sinds 2021 twee adviseurs uit 
de werkvelden van het categoriaal pastoraat aan 
de synode zijn verbonden. Wanneer de 
kerkordelijke wijzigingen hun beslag hebben 
gekregen, zullen er op termijn twee synodezetels 
vanuit het categoriaal pastoraat worden ingevuld.  
 
 
Haarvaten 
Het categoriaal pastoraat wordt serieus 
genomen. Dat blijkt ook uit de visienota van de 
Protestantse Kerk, die stelt:  
 ‘In professionele pastorale zorg en 
 nabijheid is de kerk aanwezig tot in de 
 haarvaten van de samenleving.’5  
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In die aandacht is er ruimte voor de haarvaten 
van de justitiële inrichtingen en de geestelijk 
verzorgers die met hun presentie daar zorg en 

nabijheid uitdrukken. De kerk heeft hun verhalen 
nodig om in te vullen wat haar met de ambten 
voor ogen staat. 

 
 
 
 
Theo Hettema en Rachèl Koopman 
zijn medewerker categoriaal 
pastoraat bij de dienstenorganisatie 
van de Protestantse Kerk. 
 
 E-mail: 
r.koopman@protestantsekerk.nl  
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1 https://www.protestantsekerk.nl/download25488/PKN%20Geroepen%20en%20gezonden%20-
%20online.pdf 
2 https://www.protestantsekerk.nl/download1235/Nota%20Ambtsvisie%20(KTO%2012-06).pdf 
3 https://www.protestantsekerk.nl/download6506/Hand_aan_de_ploeg(2).pdf 
4 https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/geestelijk-verzorgers-vinden-hun-zending-belangrijk/ 
5 Visienota ‘Van U is de toekomst’, p. 49; 
https://www.protestantsekerk.nl/download10763/Visienota%20'Van%20U%20is%20de%20toekomst'.pdf. 
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Ik zag dat veel mensen 

die geconfronteerd 

werden met ziekte, steun 

ervaren aan uitingen van 

het geloof. 

THEMA 
Geestelijk verzorgers in de PI; ambtsdragers en ambtenaren  
door Elise Beltman 
 
 
Enige tijd geleden werd ik benaderd door Fons Flierman met de 
vraag of ik een kleine bijdrage wilde schrijven voor Pastorale 
Verkenningen.  
 
Fons en ik kennen elkaar uit de tijd dat hij als pastor verbonden 
was aan de PI Achterhoek, waar ik sinds een jaar of zes werk als 
plaatsvervangend vestigingsdirecteur.  
 
Hij vroeg mij of ik iets kon zeggen over wat er de waarde van is 
dat bij justitie geestelijk verzorgers behalve ambtenaar ook 
ambtsdrager zijn.  
 
Een mooie vraag, waar ik graag eens over mee wil denken. 

 

 

 
 
 
 
 
Een persoonlijke beschouwing 
Tegelijk voel ik me wat ongemakkelijk bij deze 
vraag, omdat ik mijzelf als leek beschouw en mij 
wellicht bescheidenheid past als het over dit 
onderwerp gaat. Wie ben ik om over deze 
vraag iets te kunnen zeggen? Toch 
wil ik ook graag op het verzoek 
van mijn collega ingaan.  
Mijn reactie is dus slechts 
een persoonlijke 
beschouwing, vanuit mijn 
dagelijks werk met 
gedetineerden.  
 
 
Meerwaarde 
Ik ben mijn carrière ooit 
begonnen als 
verpleegkundige in de 
forensische psychiatrie, waar ik 
werkte met chronisch psychiatrisch 
patiënten. Hier heb ik regelmatig de 
meerwaarde van levensbeschouwelijke zorg 
ervaren. Ik zag dat veel mensen die 
geconfronteerd werden met ziekte, steun ervaren 

aan uitingen van het geloof. Of voorbeelden van 
worstelingen op het gebied van zingeving, waarbij 
grote behoefte was aan goede begeleiding op dit 
gebied. Het was daarbij voor mij vaak een 

zoektocht waar mijn eigen professionele 
en persoonlijke taak lag en zeker 

ook waar die ophield.  
 

Later heb ik 
zorgwetenschappen 
gestudeerd. Mijn 
doctoraalscriptie richtte 
zich op de perceptie van 
zorgmedewerkers van 
zingeving, 
levensbeschouwing 

en/of religie in relatie tot 
gezondheid, ziekte en zorg. 

Een meerderheid van de 
medewerkers zag een duidelijk 

verband tussen de kwaliteit van 
leven van de patiënt, de kwaliteit van 

zorg en het hebben van aandacht voor zingeving, 
levensbeschouwing en/of religie.  
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Holistische zorg kan niet bestaan zonder zorg op 
het gebied van zingeving, omdat dit van invloed is 
op welbevinden, genezing, acceptatie, coping, 
motivatie en de kwaliteit van leven. Dit is voor de 
mannen en vrouwen die gedetineerd zijn niet 
anders dan in de vrije maatschappij. Daarom is 
zingeving ook een belangrijk onderdeel van de 
zorg tijdens detentie.  
 
 
Grenzen voor medewerkers 
Een gebrek aan kennis bij de medewerker werd 
benoemd als belangrijkste verklarende factor 
voor het gebrek aan aandacht voor díe zorg, 
waarin deze aspecten een rol spelen. 
Medewerkers voelden zich 
handelingsonbekwaam als het gaat om zorgtaken 
gericht op zingeving waarbij religieuze of niet 
religieuze levensbeschouwing een rol speelt, 
omdat zij vinden dat ze over te weinig kennis 
beschikken over dit thema.  
Hoewel zij zichzelf wel competent achten als het 
gaat om houdingsaspecten en 
gespreksvaardigheden, lopen zij tegen de grenzen 
aan van hun professie. Op die grens ontmoeten 
zij de geestelijk verzorgers.  
 
 

 
 Geestelijk verzorgers dragen vanuit hun 

professie bij aan de zorg voor zingeving 
en daarmee aan het herstel van de 
patiënt (of gedetineerde).  

 

 

 
 
 
Gedeelte overtuigingen 
Buiten de PI waar ik werk, kent men sinds enige 
tijd algemeen geestelijk verzorgers. Een 
ontwikkeling die wellicht aansluit bij het huidige 
tijdsbeeld van secularisatie en individualisering. 
De geestelijk verzorgers binnen mijn PI zijn echter 
allemaal verbonden aan een specifieke 
denominatie.  
Ik stel mij voor dat dat belangrijk is voor 
gedetineerden. Juist op de momenten dat je met 
iemand je worsteling of ontwikkeling wilt delen, is 
het fijn dat je kunt praten vanuit gedeelde 
overtuigingen. De herkenning van deze 

overtuigingen in de ander schept een belangrijke 
vertrouwensband en bevestigt de identiteit die je 
als mens ervaart. Deze ervaring van 
verbondenheid wordt versterkt door het gebruik 
van vertrouwde symbolen en rituelen.  
 
 

 
 
 
Aanwezigheid van een ambtelijk geestelijk 
verzorger die naast je staat vanuit een gedeelde 
levensbeschouwelijke overtuiging of die voor kan 
gaan in diensten of gebruik van rituelen is 
daarom een belangrijke helende interventie. 
 
 
Belangrijke link 
Ook zijn geestelijk verzorgers een belangrijke link 
met een levensbeschouwelijke gemeenschap 
buiten.  
De geestelijk verzorger vertegenwoordigt voor de 
gedetineerden een gemeenschap waarmee zij 
zich verbonden voelen. De gemeenschap 
waarbinnen men het geloof kan vieren en 
belijden is een plaatst van ontmoeting en 
bemoediging. Daar kunnen gedetineerden de 
kracht op doen om in moeilijke tijden vol te 
houden, waardoor zij om kunnen gaan met de 
dilemma’s en vragen waarmee ze geconfronteerd 
worden.  
 
 

 
 Via de geestelijk verzorger kan soms 

contact worden gelegd met een 
geloofsgemeenschap buiten, zodat na 
detentie gedetineerden aansluiting 
hebben en steun kunnen ervaren. 
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Deze verbondenheid is van groot belang voor een 
goed herstel en veilige terugkeer naar de 
samenleving. 
Door deze verschillende rollen kunnen 
ambtsdragers binnen de PI in mijn beleving 
daarom optimaal bijdragen aan de zorg voor 
gedetineerden. Ik ben mij ervan bewust dat mijn 
beleving daarbij gevormd is door mijn eigen 
overtuigingen en ervaringen. En ik kan mij 
voorstellen dat algemeen geestelijk verzorgers in 
de toekomst ook een bijdrage kunnen leveren 
aan deze zorg binnen detentie. Niet als vervanger 
van de verschillende geestelijk verzorgers die aan 
een religieuze of niet religieuze 
levensbeschouwing verbonden zijn, maar wel als 
aanvulling.  
 
 
Spanningsveld 
Tot slot ben ik mij ervan bewust dat de 
ambtsdragers binnen mijn PI ook ambtenaar zijn 
en dat dit soms leidt tot een spanningsveld.  
Soms knelt de dagelijkse praktijk van de inrichting 
met de voorgeschreven gebruiken van het geloof. 
Ik denk dan bijvoorbeeld aan het niet mogen 
dragen van hoofddeksels in verband met 
beveiligingsvoorschriften; het niet mogen bidden 
in algemene ruimtes terwijl het gewenste 
moment van gebed dat misschien wel vraagt; of 
het niet kunnen beschikken over een koosjere 
keuken. 
 
Daarnaast knelt het soms als er gesproken wordt 
over de beoordeling en het traject van een 
gedetineerde.  
 
 

 
 Hoewel de geestelijk verzorger ook 

ambtenaar is, speelt hij geen rol in de 
periodieke beoordeling van een 
gedetineerde. Dit is een groot goed, 
omdat hierdoor alle contacten met een 
geestelijk verzorger in veiligheid en 
vertrouwelijkheid plaatst kunnen vinden. 

 

 

 
 
Keerzijde hiervan is dat de geestelijk verzorger -
doordat hij geen inbreng heeft in de periodieke 

beoordeling van de gedetineerde- vaak ook geen 
invloed heeft op het traject van de gedetineerde. 
Dit ondanks het feit dat hij soms zeer intensieve 
contacten heeft die van groot belang zijn voor het 
herstel van de gedetineerde, zowel op het niveau 
van de gedetineerde zelf als herstel van 
contacten met naasten, slachtoffers en/of 
terugkeer naar de maatschappij. 
 
 

 
 
 
De kunst van het vak zit op deze contradictie. De 
geestelijk verzorger verhoudt zich in die zin niet 
alleen tot de gedetineerde als naaste, adviseur of 
mentor, maar neemt die rol soms ook in richting 
van het team dat wel belast is met de 
beoordeling van de gedetineerde. Een rol die 
vormgegeven wordt door contact te maken en in 
verbinding te zijn met collega’s buiten de 
geestelijke verzorging. Dat vraagt van de 
geestelijk verzorger sensitiviteit voor de 
omgeving en de verschillende rollen en 
structuren in de PI. Het vraagt van de andere 
professionals die betrokken zijn bij de 
gedetineerde sensitiviteit voor het belang van de 
verschillende rollen van de geestelijk verzorger en 
de bijdrage die hij daarmee kan leveren aan het 
herstel. 
 
 
Co-creatie 
Geestelijk verzorgers vervullen een belangrijke rol 
binnen de zorg voor gedetineerden en het 
herstelgericht werken in detentie. Het is daarbij 
niet alleen een recht maar ook een belangrijke 
meerwaarde dat een gedetineerde contact kan 
hebben met een geestelijk verzorger van zijn 
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voorkeur, een ambtsdrager van de religieuze of 
niet religieuze levensbeschouwelijke 
gemeenschap waarmee de gedetineerde zich 
verbonden voelt. 
  
Wanneer ook andere medewerkers zich bewust 
zijn van deze meerwaarde, ontstaat er een basis 
voor samenwerking. In die samenwerking zit een 

spanningsveld dat wordt veroorzaakt door het 
feit dat een geestelijk verzorger ambtsdrager en 
tegelijkertijd ook ambtenaar is. Een 
spanningsveld dat hanteerbaar wordt in 
verbinding, door contact met collega’s over de 
grenzen van de eigen professie heen. Dan kan er 
in co-creatie gewerkt kan worden aan het herstel 
van de gedetineerde.

 
 
 
 
 
 
Elise Beltman 
plaatsvervangend vestigingsdirecteur PI Achterhoek 
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De rubriek ‘verhalen’ zal 
echter regelmatig 

aangevuld worden met 
nieuwe verhalen. 

 

ONTWIKKELINGEN 
Een nieuwe website voor het justitiepastoraat 
door Jan-Gerd Heetderks 
 
 
Sinds kort hebben het protestantse en 
rooms-katholieke justitiepastoraat een 
gezamenlijke website: 
www.justitiepastoraat.nl .  
 
De website is ‘eigendom’ van de 
steunstichtingen van het protestantse en 
rooms-katholieke justitiepastoraat, maar de 
redactie is uit de kring van justitiepastores. 

 

 
 
 
 
 
 
Buitenkant en binnenkant 
Deze website beschikt over een ‘buitenkant’ voor 
het publiek en tevens over een 
‘binnenkant’, een intranet, dat 
alleen toegankelijk is voor 
actieve justitiepastores.  
 
 
Doelgroepen 
De website is bedoeld 
voor geïnteresseerden, 
voor familie en vrienden 
van gedetineerden, voor 
(ex-)gedetineerden, voor 
vrijwilligers, voor 
professionals en voor 
justitiepastores.  
 
Slachtoffers die deze website 
bezoeken kunnen hier ook enige 
informatie vinden. 
 
 

Verhalen 
Een deel van de informatie op de website is 

‘statisch’ en zal niet vaak aangepast 
worden.  

 
De rubriek ‘verhalen’ zal 

echter regelmatig aangevuld 
worden met nieuwe 
verhalen.  
Hier zijn bijdragen van  
(ex-)gedetineerden, van 
justitiepastores, van 
vrijwilligers en hier zijn 
ook gedichten en gebeden 

te vinden. 
 

 
Overzicht 

Het hoofdmenu geeft een mooi 
overzicht van de indeling en de 

verschillende rubrieken: 
.

http://www.justitiepastoraat.nl/
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 Home 
 Verhalen 
 Voor wie? 

o Voor ex-gedetineerden 
o Voor familie van gedetineerden 
o Voor slachtoffers 
o Voor vrijwilligers 
o Inloggen voor justitiepastores  

 Over ons 
o Vacatures en stagemogelijkheden 

 Achtergronden 
o Pastorale Verkenningen 

 
Graag staat de redactie open voor suggesties en/of aanvullingen 
 

 
 

 
 

 
 
Namens de redactie,  
Jan-Gerd Heetderks 
Hoofdpredikant  
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COLUMN 
Bach 
door Saskia Tichelaar-Nieuwenhuis 
 

 

 
 
hoe verschillend piw-ers gedetineerden én ons als geestelijk verzorgers benaderen.  
Op het ene moment is iedereen ontzettend behulpzaam en meewerkend,  
terwijl het op een ander moment zelfs te veel is om een deur open te doen,  
want “die heeft vandaag al genoeg aandacht gehad”.  
 
Gelukkig worden medewerkers binnen justitie getraind  
in een “persoonsgerichte en motiverende bejegening”.  
Fijn dat er aandacht voor is, want hier en daar kan zeker nog wat verbeterd worden.  
 
Zo wilde ik laatst een mevrouw een korte vraag stellen  
en vroeg ik de bewaarder of dat kon.  
Ik vroeg het bewust aan hem en niet aan zijn collega  
die mij door haar strenge blik en dito imago bij gedetineerden altijd wat afschrikt.  
Nee, als ik iets nodig heb van een piw-er  
dan kies ik toch de makkelijke weg.  
En zoals verwacht liep deze bewaarder  
die het strenge en pinnige van zijn collega ruimschoots compenseert  
met goedigheid en vriendelijkheid samen met mij naar de cel.  
 
En warempel, voor hij de deur open deed klopte hij even,  
een teken van respect,  
waar niet elke piw-er de tijd voor neemt.  
Toen de deur open ging  
zagen we een hoofd door een gordijn steken dat riep “ik zit op de wc”.  
Hoewel ik me bezwaard voelde  
dat we deze vrouw hadden gestoord tijdens haar toiletmoment,  
had de bewaarder daar helemaal geen last van  
“Oh, maakt niet uit hoor,” zei hij goedmoedig,  
“hier is de dominee, ze heeft maar een korte vraag.”  
 
Gelukkig kon ik hem ertoe bewegen om nog even geduld te hebben tot ze klaar was,  
dus ging de deur weer dicht en kon mevrouw rustig haar behoefte doen.  
Een persoonsgerichte benadering is fijn,  
maar hij kwam toch wel wat té dichtbij.  
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Nou heb ik ook echt niet altijd de volle aandacht voor elk gesprek:  
“Ik zou het fijn vinden als we de volgende keer weer echt de tijd hebben voor het gesprek”  
liet een gedetineerde me laatst weten  
nadat ik kennelijk zichtbaar gehaast ons gesprek had ‘afgeraffeld’.  
Met aandacht luisteren, écht oog hebben voor de ander, dat gaat niet vanzelf. 
 
Een gedetineerde man die op de arbeid veel verantwoordelijkheden krijgt  
en leiding geeft aan een grote groep gedetineerden  
leerde me hierover wat nieuws.  
In al die jaren van detentie had hij leren luisteren naar Bach.  
“Als je Bach beheerst, als je de muziek écht van buiten kent,  
dan beheers je het leven”, vertrouwde hij me toe.  
“Als ik in mijn vingers knip luistert iedereen, alle mensen op de arbeid.  
Zij zijn als het ware mijn ‘orkest’.  
Ze hebben respect voor me en geven me waardering.”  
En dat is niet zomaar gekomen.  
Bach heeft hem geleerd écht te luisteren en aandacht te hebben,  
en dat resulteert in oog hebben voor de medemens.  
Dit krijgt hij vervolgens ook weer terug in waardering en respect  
van de gedetineerden aan wie hij leiding geeft. Een prachtig samenspel! 
 
Misschien moeten de piw´s en wij als geestelijk verzorgers  
in plaats van nóg een training ‘gespreksvaardigheden’  
of ‘motiverende benadering van gedetineerden’  
ook wat meer luisteren naar Bach, 
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De ander wordt liefdevol 

op een ander been gezet, 

mild ontregeld en 

vervolgens is er een 

gesprek mogelijk. 

CULTUUR 
Provocatief pastoraat 
recensie door Ruud Bosma 
 
 
over: 
Provocatief pastoraat 
Marieke Sillevis Smitt 
Uitgeverij Skandalon  
2021 
ISBN 978-94-93220-09-6 

 
 
 
 
Worstenbroodje 
Er is weer eens wat te beleven in de 
verhoorkamer van het politiebureau, ergens in 
het zuiden van het land. Een gearresteerde man 
wordt door twee agenten maar met moeite in 
bedwang gehouden. Tierend en vloekend poogt 
hij aan zijn bewakers te ontsnappen. 
Een derde agent komt binnen met 
een worstenbroodje. “Hee 
knêcht, wilde gij een 
worstenbroodje?”. De 
arrestant valt stil, kijkt de 
agent beduusd aan, en 
antwoordt: “Nou, as ge 
d’r een over het”. Ze 
gaan aan een tafeltje 
zitten en nadat het 
broodje verorberd is 
praten ze rustig door over 
de aanhouding. 
 
 
BWTB 
Deze Brabantse Worsten Broodjes 
Techniek schijnt bij gewelddadige aanhoudingen 
als een beproefde techniek te gelden. Dergelijke 

technieken van ‘deframing’ en ‘defusing’ zijn ook 
bekend in de jeugd- en ouderenzorg.  
Ze worden daar met succes beproefd om op 
onconventionele manieren met 
gedragsproblemen om te gaan. 
 

 
Voorbeeld 

Aan bovenstaand voorbeeld 
moest ik onmiddellijk denken 

tijdens het lezen van dit 
leuke en onderhoudende 
boek over provocatief 
pastoraat. Het bevat 
volgens mij de kern: de 
ander wordt liefdevol op 
een ander been gezet, 
mild ontregeld en 

vervolgens is er een 
gesprek mogelijk over wat 

er op dat moment werkelijk 
toe doet in het leven van de 

ander. Dit voorbeeld komt 
trouwens uit een andere bron. Het 

tijdschrift Handelingen 2016/2, waarin de 
betekenis van het werk van rabbijn en 
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psychotherapeut Edwin Friedman Van geslacht 
op geslacht werd besproken. Ook hier een 
speelse en lichtvoetige benadering van de dikwijls 
serieuze problematiek waar mensen mee behept 
zijn. 
 
 
Niet nieuw 
In die zin is provocatief pastoraat, voortkomend 
uit provocatieve coaching en psychotherapie niet 
nieuw. Het staat in een bepaalde lijn. Het bouwt 
verder op de uitgangspunten van Carl Rogers. 
Rabbijn Friedman, met zijn angstvrije 
aanwezigheid, speelse en dikwijls ook paradoxale 
benadering, en ook het boek van Johan Smit Tot 
de kern komen. De kunst van het pastorale 
gesprek bevatten in hun werk verschillende 
elementen die ik dan later weer terug zie komen 
bij provocatief pastoraat. In die zin om met 
Prediker te spreken is er niets nieuws onder de 
zon.  
En toch… ben ik enthousiast over dit boek, denk 
ik dat het ons als justitiepastores kan helpen ons 
werk met veel plezier en voldoening te blijven 
doen, en brengt deze benadering wat licht in de 
levens van mensen die dikwijls niet voor hun 
plezier (uitzonderingen daargelaten) verblijven in 
een PI, het Pieter Baan Centrum of een tbs-
kliniek. 
 
 
Auteur 
Marieke Sillevis Smitt is diaconaal predikant, 
contextueel therapeut en provocatief coach. Ze 
geeft trainingen provocatief pastoraat en werkt 
met ongedocumenteerde vluchtelingen in 
Utrecht. Voorheen deed ze kerkelijk buurtwerk in 
Rotterdam – Lombardijen en was ze buurtpastor 
in het Utrechtse Kanaleneiland. Ze is gehuwd met 
Martin van Hemert, justitiepredikant, die zelf ook 
wel wat van dat provocatieve heeft 
meegekregen…, als ik hem zo meemaak tijdens 
regiovergaderingen en studiedagen. 
 
 
Wat wordt hier bedoeld met provocatief? 
Zowel het Engelse ‘provocative’ als het 
Nederlandse ‘provocatief’ komt van het Latijnse 
woord ‘pro-vocare”, dat letterlijk ‘naar voren 
roepen’ betekent. Je wilt als pastor de ander, 

zoals hij of zij op dat moment werkelijk is, naar 
voren roepen. Pas dan kun je hem effectief van 
dienst zijn, haar werkelijk geven wat ze nodig 
heeft, naar vermogen. Dat kan alleen als je zelf 
ook naar voren komt.  
In het provocatief pastoraat, schrijft Marieke, kun 
je je afvragen wie nu eigenlijk wie naar voren 
roept. In een liefdevol, geestig en uitdagend 
contact is deze vraag uiteindelijk helemaal niet 
relevant. Als het goed is, knettert zo’n 
ontmoeting van leven, omdat mensen elkaar 
treffen. Het mens-zijn is wezenlijk voor de relatie, 
schept de ruimte waarin gebeuren kan wat in 
deze relatie gebeuren mag. De pastor die niet ‘als 
evenmens in relatie treedt, treedt niet in relatie; 
hij nadert niet alleen de ander niet, hij kan zelfs 
geen distantie bewaren: hij is er eenvoudig niet’ 
(J. Firet).  
 
 
Basiselementen provocatief pastoraat: liefde, 
humor en uitdaging 
Liefde betekent: iemand volledig accepteren en 
willen helpen. Humor ontregelt en is de 
diagnostische toets om te ontdekken waar het 
pijn doet.  
 
 

 
 
 
Dan pas komt de uitdaging: door een lachspiegel 
voor te houden, situaties te overdrijven, te 
vergroten, ontstaat een kentering en komt de 
ander in beweging. 
 
 
Cruciale voorwaarde 
Cruciale voorwaarde: alles wat de ander zegt 
wordt verwelkomd, niets wordt afgewezen. Als 
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pastor zeg je ‘ja’, tegen iemands logica en 
gezichtspunten. Je gaat er niet tegenin. Je ziet af 
van een (waartoe we dikwijls zo geneigd zijn) 
verwoede poging de ander of het probleem 
inhoudelijk te begrijpen. Het gaat erom dat de 
ander al pratende, haarzelf steeds beter leert 
begrijpen, vat krijgt op de situatie, de keuze 
maakt die bij haar past.  
Bijvoorbeeld: ‘hiermee ga ik aan de slag, hier wil 
ik verandering in brengen’,  
of:  ‘dit accepteer ik (van mezelf, van de situatie) 
dit laat ik zo, ik richt me op iets anders wat 
belangrijker voor me is’.  
 
 

 
 De keuze die de ander maakt, hoeft niet 

te sporen met de keuze die de pastor in 
een dergelijke situatie wijselijk zou 
maken… 

 

 

 
 
Hetgeen natuurlijk niet wil zeggen dat de pastor 
in alles kritiekloos meebeweegt. Waar iemand 
zichzelf of een ander dreigt te beschadigen past 
meer weerwerk en een tegenover van de pastor. 
Het provocatief pastoraat sluit dit niet uit, 
integendeel. 
 
 
Farrelly factoren 
Provocatief coachen is ontwikkeld door de 
Amerikaan Frank Farelly (1931-2013). Marieke 
beschrijft een aantal zogenoemde Farrelly 
factoren, die in specifieke situaties toegepast 
kunnen worden. Het reikt te ver deze hier te 
beschrijven. 
 
 
Twee bezwaren, bedenkingen bij provocatief 
pastoraat 
Marieke beschrijft twee ‘serieuze’ bezwaren 
tegen deze benadering.  

1. De provocatieve benadering is een coping 
mechanisme.  

2. Provocatief en religieus zijn niet te rijmen. 
Beide bezwaren weet zij m.i. goed te 
weerleggen. 

 

Herkenning 
Het boek is vlot geschreven en bevat veel 
voorbeelden die voor justitie- en andere pastores 
herkenbaar zijn. Dat maakt het leuk en leerzaam 
om te lezen. Marieke schrijft ook over de 
ontwikkeling die zijzelf heeft doorgemaakt als 
pastor, de dagelijkse praktijk als leerschool, het 
presentiepastoraat, haar kennismaking met het 
contextuele pastoraat en haar bedenkingen 
hierbij. 
 
‘Bij te veel ernst gedij ik niet’, schrijft zij, op zeker 
moment. Wat een feest van herkenning!  
 
Precies zo ervoer ik de opleiding contextueel 
pastoraat, die ik vele jaren geleden (ik hoorde 
toen bij één van de eerste lichtingen) deed. Dit 
past mij niet, te serieus, te uitvoerig, niet 
praktisch genoeg. Iemand die een angststoornis 
ontwikkelt bijvoorbeeld, zijn of haar huis niet uit 
durft te komen, is mijns inziens niet gebaat bij het 
maken van een genogram en uitgebreide 
gesprekken daarover, maar bij een begripvolle 
ander die naast hem of haar gaat staan om een 
eerste stap te zetten. Wanneer dit een nabij 
familielid of iemand uit de wijdere familiekring is, 
is dit natuurlijk mooi meegenomen en van 
toegevoegde waarde. Maar lang niet altijd is dit 
mogelijk. Dit neemt niet weg dat de inzichten van 
Nagy van blijvende waarde zijn. 
 
 
Meer over provocatief pastoraat en deze 
publicatie 
In dagblad Trouw heeft een recensie over dit 
boek gestaan. Op de website van Skandalon staat 
interview met Marieke over haar boek. 
 
 
Tot slot één element eruit gelicht 
De pastor die provocatief werkt staat bewust stil 
bij alles wat in de eerste minuten van een contact 
bij haar opvalt. Dit kan van alles zijn: hoe iemand 
ruikt; dat enorme uurwerk aan de pols; de kleur 
van iemands kleding of de tatoeage op de arm; 
de indruk die iemand op je maakt en het effect 
dat dit op je heeft. Vanaf het eerste moment 
staat de pastor aan, merkt op, reageert, geeft iets 
terug aan de ander van de eerste indruk, en dat 
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kan dan heel ontwapenend werken en veel 
sneller leiden tot verdieping in het gesprek. 
In de tbs-kliniek wandel ik geregeld met enkele 
patiënten. Soms omdat zij afdelingsarrest hebben 
en om verschillende redenen niet alleen de tuin 
in mogen en daarvoor op de geestelijke 
verzorging, of op één van de sociotherapeuten of 
andere medewerkers een beroep doen. Soms ook 
omdat iemand dit prettiger vindt dan een 
gesprek, zittend aan een tafeltje in het 
stiltecentrum tegenover elkaar en al lopende zich 
vrijer voelt en makkelijker kan praten over wat 
hem of haar bezighoudt. 
 
Kortgeleden belde een patiënte mij met de vraag 
of ik die dag tijd had met haar te wandelen. Toen 
ik op de afgesproken tijd op de unit kwam, zei 
patiënte, dat ze nog even naar haar kamer moest. 
Het duurde enige tijd voor ze terugkwam… Wat 

mij onmiddellijk opviel, was haar uitstraling. Zij 
had zich duidelijk voorbereid, droeg andere 
kleding, opmerkelijke oorbellen, flitsende 
wandelschoenen en weer een andere muts… Hier 
drukt ze iets mee uit.  
 
Dit moet ik niet onopgemerkt laten, dacht ik. 
Eenmaal buiten maakte ik hier een opmerking 
over en dit leidde tot een verrassend gesprek 
over het een en ander… 
 
 
Van harte aanbevolen 
Van harte beveel ik jullie dit boek aan. Gepaste 
toepassing van de inzichten uit het provocatief 
pastoraat vergroot ons werkplezier en maakt het 
leven van de mensen die aan onze pastorale zorg 
zijn toevertrouwd voor een moment of langer 
draaglijker, lichter, beter te doen.

 
 
 
 
 
Ruud Bosma 
Prot Geestelijk Verzorger 
FPC de Oostvaarderskliniek en Pieter Baan Centrum Almere 
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Religieuze crisis 
Rond mijn vijfentwintigste geraakte ik in een 
existentiële en religieuze crisis. Op het 
dieptepunt ontmoette ik een geestelijk 
begeleider die me zei: ‘George, de God 
van je jeugd is dood.’ Op dat 
moment begreep ik maar half 
wat hij bedoelde, maar 
gaandeweg is me dat 
enigszins duidelijk 
geworden. Deze crisis 
draaide om het loslaten 
van oude, vermeende 
zekerheden en manieren 
om de controle in mijn 
leven te houden. In mijn 
latere ontwikkeling als 
gelovige, pastor en 
theoloog heb ik me vaak een 
vreemde gevoeld en mezelf 
soms getypeerd als ‘halve heiden’. 
De verbinding met God, Christus, Jezus 
en de kerkelijke praktijk was voor mij 
allesbehalve vanzelfsprekend. Veel vaker ervoer 

ik God en Jezus als afwezig en spreken over 
Christus was voor mij bijna onmogelijk.  
Toch wist ik me door de jaren heen gedreven als 
gelovig mens, soms vloekend op het onrecht, de 

pijn en de moeite waaronder ik mensen 
zag en zie lijden.  

 
Gelovig gezien voelde ik me 

enigszins thuis in de 
woorden over de 
religieloosheid van het 
christendom van Dietrich 
Bonhoeffer, de Duitse 
dominee die wegens zijn 
verzet tegen Hitler 
gevangen zat en 

geëxecuteerd werd.  
In de woorden 

toegeschreven aan Ignatius 
van Loyola: ‘We moeten werken 

alsof God niet bestaat en bidden 
alsof alles van hem afhangt.’ Of in het 

religiekritische verhaal van de grootinquisiteur 
van Dostojewski. 
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Het beeld van God als degene die de gaten in ons 
leven en geloven vult (Bonhoeffer) of die als een 
Sinterklaas onze wensen vervult en onze 
problemen oplost, stootte mij af. Bovendien zag 
ik als justitiepastor hoe een dergelijk godsbeeld 
bij heel wat mensen een recept voor 
teleurstelling in God en het geloof vormt.  
 
 

 
 Gaandeweg kwam ik tot een beeld van 

de Eeuwige als degene die ons in ons 
leven richting en kracht kan geven om 
onze weg te zoeken. 

 

 

 
 
Tegen deze achtergrond vormt wederzijdse steun 
als medemens een wezenlijk deel van ons gelovig 
leven en kunnen we de Eeuwige soms ontmoeten 
in en door elkaar. Bovendien hielpen de beelden 
van het Rijk Gods die Jezus aanreikt, namelijk gist, 
zuurdesem en zout, mij als gelovige mijn weg te 
vinden in deze geseculariseerde wereld. Dit zijn 
beelden op grond waarvan geloof eerder geduid 
wordt als Geestkracht in mensen dan als religieus 
systeem. Want zodra je het gist, de zuurdesem of 
het zout proeft, is het teveel van het goede. 
 
 
God of afgod? 
Het boek ‘The idolatry of God’ van Peter Rollins 
levert mijns inziens een theologische 
herinterpretatie van belangrijke klassieke 
theologische begrippen zoals de schepping uit het 
niets, de oerzonde, de afgod, de weg van Jezus en 
de kruisiging. Deze herinterpretaties kunnen 
leiden tot een godsbeeld dat past bij de zojuist 
beschreven persoonlijke ervaringen. Rollins sluit 
aan op de religiekritische kern van het 
monotheïsme: ‘alleen God is God’. Hij zet deze 
kritiek in bij onze oerervaring als mens. Wanneer 
wij geboren worden hebben wij nog geen 
zelfbewustzijn. Dat komt pas tot stand bij onze 
tweede geboorte, het door Lacan beschreven 
spiegelstadium. Vanaf het moment dat wij ‘ik’ 
worden ontstaat er een scheiding tussen ons en 
de ander/de wereld, hetgeen wij als een verlies 
ervaren. Deze ervaring van verlies is feitelijk een 
illusie, aldus Rollins. Er was immers geen ‘ik’ vóór 

de ervaring van scheiding. Desondanks proberen 
wij dit ‘verlies’ op allerlei manieren in te vullen. 
Bijvoorbeeld door het verwerven van roem, geld, 
een baan, gezondheid, onsterfelijkheid of … God. 
Zulke middelen, dus ook de wijze waarop God in 
veel kerken wordt verkondigd, noemt Rollins 
‘afgod’.  
Op een vergelijkbaar radicale wijze komt de 
auteur tot een herinterpretatie van de kruisiging 
van Jezus. De kruisiging was bij de Romeinen de 
ultieme uitstoting uit de gemeenschap. Deze 
ervaring leidde bij Jezus tot een diep gevoel van 
verlatenheid, uitgedrukt in het psalmcitaat: ‘Mijn 
God, waarom hebt u mij verlaten?’ Deze 
verlatenheid, ook door God, en onze 
sterfelijkheid zijn een essentieel deel van ons 
menselijk bestaan. Rollins stelt dat de radicaliteit 
van het christendom inhoudt dat we het leven 
omarmen, inclusief ervaringen van verlatenheid, 
sterfelijkheid en leven met een niet te 
compenseren verlies. Op deze wijze brengt hij het 
kruis terug tot wat het in eerste instantie was: 
een Romeins foltertuig en instrument van totale 
uitstoting uit de gemeenschap. Zo richt hij de 
volle aandacht op het beeld van de gefolterde 
mens Jezus, die heeft laten zien wat de totale 
omarming van het leven zonder afgod kan 
inhouden.  
 
 

 
 
 
Verrassend wijst hij naar het Bijbelboek Prediker 
als oud testamentisch voorbeeld van een 
levenshouding die deze weg het meest benadert. 
Het refrein ‘wind en leegte’, de beschrijving van 
alle middelen zoals streven naar macht, rijkdom 
en wijsheid die deze auteur heeft ingezet om 
vervulling in zijn leven te vinden, en de herhaalde 
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suggestie om te genieten van eten, drinken en 
liefde, zoals het leven dat biedt, kenmerken deze 
levenshouding. 
  
Ze duiden volgens Rollins op een omarming van 
dit leven in al zijn wisselvalligheid, inclusief de 
acceptatie van sterfelijkheid en verlatenheid.  
De filosoof en theoloog Marc de Kesel heeft een 
essaybundel gewijd aan monotheïsme waarin 
eerder geloofskritíek dan geloof centraal staat.  
 
 

 
 
 
Uitgangspunt is het monotheïstisch axioma ‘er is 
geen God buiten God’, dat feitelijk vooral een 
kritisch devies is om zich niet met valse goden in 
te laten. Dit uitgangspunt geeft geen 
geruststelling, maar vertolkt eerder de opdracht  
om in het gaat over religieuze zaken altijd kritisch 
te blijven.  
 
 

 
 Daartoe dient ieder zich vormend beeld 

van de Eeuwige gebroken te worden. 
 

 

 
 
Hij plaatst dit kritische opdracht devies in de 
profetische traditie, waarin het in geloof eerder 
draait om recht doen aan de weduwe, de wees 
en de vreemdeling, dus om mensendienst, dan 
om dienst aan God.  Waar Rollins het denken van 
Lacan ten aanzien van religiekritiek slechts kort 
aanstipt om zijn punt te maken, werkt De Kesel 
dit grondig uit. Hij slaagt erin duidelijk te maken 
dat de monotheïstische religiekritiek zowel de 
bron vormt voor de kritiek op de godsdienst, als 

voor de kritiek op het wetenschappelijk denken 
van de (post-)moderniteit. 
 
Een pastoraal dilemma 
De inzichten van Rollins en De Kesel leiden mijns 
inziens tot een serieus pastoraal dilemma. In mijn 
werk heb ik regelmatig geprobeerd het hier 
boven beschreven kritische godsbeeld in te 
brengen of zichtbaar te maken. Juist omdat ik 
gedetineerden ontmoette die teleurgesteld 
waren in het feit dat God voor hen afwezig leek, 
hun gebeden niet leek te verhoren en hun 
vertrouwen in medemensen vaak beschaamd 
was, vond ik dit van groot belang. Bijvoorbeeld 
aan de hand van de eerder aangehaalde zinsnede 
‘Werken alsof God niet bestaat en bidden alsof 
alles van Hem afhangt.’ of de titel van 
Bonhoeffers brievenbundel ‘Verzet en overgave’ 
probeerde ik met hen het gesprek over deze 
thema’s aan te gaan. Op deze wijze bracht ik 
tevens de verhouding tussen onze eigen inzet en  
de hulp van de Barmhartige ter sprake. Deze 
benadering bood mij tevens de mogelijkheid te 
spreken over intermenselijke steun en hulp, al 
dan niet beschadigd vertrouwen in mensen en de 
mogelijkheid de Eeuwige te ontmoeten in een 
medemens, of zelf voor een ander zo’n 
mogelijkheid tot ontmoeting te worden.  
 
Echter met deze insteek kan het zijn dat ik als 
pastor het rustpunt dat het geloof voor een 
aantal gedetineerden, die al kwetsbaar zijn, 
aantast of zelfs ernstig verstoor. In de woorden 
die Dostojewski de grootinquisiteur in de mond 
legt in zijn gesprek met Christus: ‘Waarom bent U 
teruggekomen? U hebt het recht niet om nog iets 
toe te voegen aan wat U vroeger al hebt gezegd. 
Waarom komt U ons dan storen?’  
 
 

 
 Een klassieke uitdrukking zegt dat het in 

het pastoraat gaat om de juiste balans 
tussen troost en uitdaging. 

 

 

 
 
Maar wat hebben kwetsbare gedetineerden aan 
geloof dat een goedkope troost biedt, die 
uiteindelijk een recept voor teleurstelling kan 



48 
 

blijken? Wat hebben zij aan een uitdagend geloof 
dat zij in hun kwetsbaarheid niet kunnen 
hanteren?  
In mijn werk heb ik me regelmatig verbaasd over 
de wijze waarop zij onder meer aan de hand van 
Bijbelverhalen waarin de weerbarstigheid van het 

leven zichtbaar wordt, zoals Genesis, Psalmen, 
Job, Prediker en een aantal evangelieverhalen, 
kans zagen een weg te vinden in de 
weerbarstigheid die hun eigen leven nogal eens 
kenmerkt. Hoe zij zowel troost als uitdaging 
vonden in hun geloof. 

 
 
 
 
George Scholte 
gepensioneerd justitiepastor 
 
 

  
(terug naar de inhoudsopgave) 


