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 Jesaja 42: 6-7: 

 

“Ik, de HEER, heb u geroepen om heil te brengen, 

 Ik neem u bij de hand, 

Ik vorm u, en bestem u 

tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties; 

om blinde ogen te ontsluiten, 

om gevangenen uit de kerker te bevrijden,     

degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samenvatting 

 

In dit werkstuk heb ik een verbinding proberen te leggen tussen enerzijds het theologisch denken van  

prof. dr. H. J. Heering (1912-2000), remonstrants hoogleraar in de wijsbegeerte van de godsdienst, 

ethiek en encyclopedie van de godgeleerdheid aan de Universiteit van Leiden, en anderzijds de 

praktijk van het herstelgericht justitiepastoraat, zoals dat verzorgd wordt door de protestantse 

justitiepastores. Dit onderzoek is een vervolg op mijn masterscriptie “Een mozaïek van mogelijkheden 

aan herstel” die ik over het herstelgericht justitiepastoraat schreef en die mede ontstond naar 

aanleiding van mijn stage in de penitentiaire inrichting Vught. Tijdens deze stage heb ik me intensief 

beziggehouden met het herstelgericht justitiepastoraat. 

In dit werkstuk onderzocht ik de vraag: Hoe het werk van H.J. Heering, geanalyseerd aan de hand van 

de 5 V`s, een levensbeschouwelijke reflectie kan geven op het herstelgericht justitiepastoraat? 

Hiervoor heb ik het werk van H.J. Heering gecategoriseerd volgens de 5V's, zoals die zijn benoemd in 

de bundel die werd uitgegeven ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Remonstrantse 

Broederschap, “De vijf artikelen van de Remonstranten, 400 jaar”. Ik koos voor deze rubricering 

omdat de auteurs van deze publicatie met de 5 V’s; Vrede, Vrijheid, Verantwoordelijkheid, 

Verdraagzaamheid en Vriendschap een schets geven van het huidige remonstrants denken én omdat 

deze 5 V’s aanknopingspunten leken te bieden voor de elementaire bouwstenen van het herstelgericht 

justitiepastoraat. 

Het blijkt dat elk van de 5 V’s inderdaad gekoppeld kan worden aan een (of meerdere) elementaire 

bouwste(e)n(en) van het herstelgericht justitiepastoraat. Tegelijk bleek dat deze verbinding theoretisch 

weliswaar vrij eenvoudig te maken is, maar dat het verschil in context tussen enerzijds het academisch 

werk van Heering en de huidige praktijk van het herstelgericht justitiepastoraat te groot is om deze 

een-op-een te kunnen koppelen. Om het theologisch werk van Heering te kunnen verbinden met de 

praktijk van het herstelgericht justitiepastoraat is een vertaalslag nodig. Deze vertaalslag vond ik in de 

ervaringsgerichte theologie. 

De kloof tussen de theologie van Heering, (gestructureerd volgens de 5 V’s) en de praktijk van het 

herstelgericht justitiepastoraat blijkt te overbruggen door gebruik te maken van de ervaringsgerichte 

theologie. Na gebruikmaking van deze brug blijkt dat het werk van Heering inspirerende reflecties 

biedt aan de justitiepastor, maar dat ze geen daadwerkelijke bijdrage aan het herstelgericht 

justitiepastoraat kan bieden. Daarvoor blijft het verschil in contexten te groot. 
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Hoofdstuk 1: 

Inleiding 

 

§1.1 Aanleiding onderzoek 

Met dit werkstuk komt er een eind aan mijn studententijd, waarin ik mij de laatste jaren gericht heb op 

de Remonstrantse Broederschap1 en het justitiepastoraat. Twee werkvelden die bij een eerste 

oogopslag erg lijken te verschillen. Zo worden de Remonstranten vaak getypeerd als een intellectuele 

kerk, en het justitiepastoraat als plaats voor laagopgeleiden en kansarme mensen. 2 Zowel de 

Remonstranten als de justitiële setting hebben de afgelopen jaren mijn hart veroverd.  

De Remonstranten heb ik gevonden in mijn zoektocht naar een spiritueel en theologisch thuis. Onder 

meer via het Remonstrants Seminarium ben ik warm opgenomen in de remonstrantse 

geloofsgemeenschap. De gevangenis en de psychiatrie heb ik leren kennen in mijn werk als 

onderwijzer in een tbs-kliniek en tijdens een stage als justitiepredikant in de Penitentiaire Inrichting 

Vught. Beide contexten hechten naar mijn idee veel waarde aan de begrippen: vrijheid, 

verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid. Deze worden in de justitiële setting juist vaak gemist 

worden.  

Ik verbaasde mij daarom over een interview met de oud remonstrants justitiepredikant, Harry 

Brandsma, in het remonstrants maandblad AdRem. In dit interview benoemt Brandsma dat hij de 

toekomst van de Remonstranten somber inziet. Hij had het mooi gevonden als de Remonstranten na 

400 jaar weer waren samengegaan met de Vrijzinnig protestanten in de Protestantse Kerk in Nederland 

(PKN). De rol van de Remonstranten is volgens hem namelijk uitgespeeld. Ook benoemt Brandsma 

dat hij systematische theologie mist bij de Remonstranten.3 

Hoe kan Harmen Brandsma, die net als ik zowel de Remonstranten als het justitiepastoraat van 

binnenuit kent, zo sterk met mij van mening verschillen? Waar Brandsma vindt dat de rol van de 

Remonstranten is uitgespeeld vind ik het kerkgenootschap nog belangrijk, juist omdat ze nog veel kan 

bieden in relatie met het justitiepastoraat. Ik heb Brandsma leren kennen als iemand die stevige 

uitspraken doet om de ander te prikkelen in de hoop dat deze tot actie overgaat.4 Daarom zie ik het 

 
1 In het vervolg wordt er voor de leesbaarheid gesproken van de populaire aanduiding Remonstranten. 
2 Zie bijvoorbeeld de reclame campagne van de Remonstranten waar een van de posters is: “mijn God laat me 

zelf denken” en diverse artikelen waarin het hoogopgeleide karakter van de remonstranten wordt benoemd 

bijvoorbeeld: Marlies Kieft, “‘Geloof, een te allen tijde bedreigde inspiratie’”, Trouw, 22 april 1994.  
3 André Meiresonne, “Durf je pijn te erkennen”, AdRem (Utrecht, februari 2019). 
4 Ik heb Brandsma ooit mogen spreken over het vak van justitiepredikant en de Remonstranten. Ook wordt zijn 

denken duidelijk in: Harmen Elisa (Harry) Brandsma, Ik is een Ander (Gorinchem: Narratio, 2018). 
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interview in AdRem als een uitnodiging om in dit werkstuk systematisch aan te tonen dat de rol van de 

Remonstranten niet is uitgespeeld en onder meer betekenis heeft in bijvoorbeeld het justitiepastoraat. 

Met de uitnodiging van Brandsma was de vraag hoe ik de Remonstranten en het justitiepastoraat in 

deze scriptie wil weergeven echter nog niet beantwoord. 

§1.2 Reikwijdte onderzoek 

Herstelgericht justitiepastoraat 

Voor de weergave van het justitiepastoraat was de keuze snel gemaakt. Binnen het justitiepastoraat is 

er namelijk op het moment één toonaangevende theorie: die van het herstelgericht justitiepastoraat. 5 

Binnen dit werkstuk ga ik in op de begrippen uit deze theorie. Het herstelgericht justitiepastoraat komt 

voort uit de restorative justice beweging en gaat uit van het herstellen van relaties na een misdaad.,6 

Als onderdeel van dit werkstuk heb ik een omvangrijk onderzoek gedaan naar deze theorie, waarbij ik 

ben ingegaan op de verbinding tussen de theorie en de praktijk van het herstelgericht justitiepastoraat.7 

Dit deed ik door middel van een mede door mij ontwikkeld en uitgevoerd hersteltraject voor een groep 

veelplegers. Tijdens dit onderzoek merkte ik dat het herstelgericht justitiepastoraat weinig -

vrijzinnige- levensbeschouwelijke duiding krijgt, terwijl het wel uitgaat van thema`s die belangrijk 

zijn binnen het remonstrantse denken.  

 

De 5 V`s als analysemodel voor het complementaire remonstrantse geloofsleven 

Wanneer we ingaan op het Remonstrants denken moeten we beseffen dat hét remonstrants denken niet 

bestaat. Als kerkgenootschap en in haar theologie zijn de Remonstranten mede door haar vrijzinnige 

pluriforme karakter namelijk lastig in één denkkader te ‘vangen’.  

In het afgelopen jaar is er ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Remonstrantse 

Broederschap door middel van tal van activiteiten stilgestaan bij de totstandkoming van de 

Remonstranten en de rol van “de 5 artikelen van de Remonstranten” waarmee de Remonstranten 

opkwamen voor hun theologie. Het document waarin zij deze theologie uiteenzetten werd de 

Remonstrantie genoemd. Als hedendaagse hertaling van deze artikelen wordt er binnen de 

Remonstranten gesproken over de 5 V`s namelijk : Vrijheid, Verdraagzaamheid, 

 
 
5 Voor de leesbaarheid spreek ik van: ‘justitiepastoraat’ officieel is de aanduiding Dienst Geestelijke Verzorging 

(DGV) van de dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. 
6Dit blijkt onder meer uit de grote nadruk voor herstelgericht justitiepastoraat in: A. van Iersel, J. Eerbeek, en R. 

Bijkerk, Handboek Justitiepastoraat; Context, theologie en praktijk van het protestants en rooms-katholiek 

justitiepastoraat (Budel: Damon, 2009). En in de publicatiereeks van het Centrum voor Justitiepastoraat. 
7 De opzet van deze proponentsscriptie was enkel mogelijk door het eerder onderzoek naar herstelgericht 

justitiepastoraat zowel te laten gelden voor deze proponentsscriptie als mijn vorige scriptie voor de opleiding 

Spiritual Care: Joël Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel” (Vrije Universiteit Amsterdam, 

2019). 
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Verantwoordelijkheid, Vrede en Vriendschap. Deze V`s zijn volgens veel remonstranten ondanks de 

pluriformiteit van denken en geloof altijd belangrijk geweest. 

  

Het remonstrants geloofsleven is veranderd  

Toch is een verwantschap tussen de invulling van de hedendaagse 5 V`s en de oorspronkelijke “5 

artikelen van de Remonstranten” bij een inhoudelijke vergelijking soms ver te zoeken. Dit komt onder 

meer door het verschil in het geloofsleven tijdens de Remonstrantie en nu. 

Zo had men in de zeventiende eeuw een sterke concrete geloofsvoorstelling met een duidelijk beeld 

van de hemel, hel en voorbeschikking. Daarbij was niet alleen de geloofsleer, maar ook de 

geloofspraktijk anders dan nu. De preek had in de kerkdienst een centralere rol en het geloof had een 

ander – meer dogmatisch- karakter. Ook was het christendom en de Remonstrantie verweven met de 

maatschappij en de politiek. Tekenend voor de artikelen van de Remonstrantie is dat ze vooral 

theologisch zijn onderbouwd.8  

In de publicatie “de vijf artikelen van de Remonstranten, 400 jaar9” gaan vijf hedendaagse 

remonstrants theologen in navolging van de Remonstrantie in op één van de remonstrantse V`s. In 

tegenstelling tot de oorspronkelijke Remonstrantie zijn deze ‘artikelen’ veel persoonlijker en 

maatschappelijk betrokken van aard. Zo wordt er in deze uitgave onder meer ingegaan op 

klimaatproblematiek, het bankwezen en euthanasie. In deze publicatie staan theologische 

argumentaties minder centraal dan tijdens de Remonstrantie het geval was. Dit is kenmerkend voor het 

hedendaags remonstrantisme waarbij de betrokkenheid bij de maatschappij, cultuur en het persoonlijk 

geloof belangrijk zijn.10  

De ‘5 artikelen van de Remonstranten’ en de gelegenheidsuitgave van “de vijf artikelen van de 

Remonstranten 400 jaar” laten zich mede door de plaats en het karakter van de uitgaves onmogelijk 

met elkaar vergelijken. Wel is in beide terug te zien dat de invulling van 5 V`s een goed beeld geeft 

van de eigentijdse geloofsidentiteit.11 

Om deze reden wil ik in dit werkstuk meegaan met de stelling dat de 5 V`s gezien kunnen worden als 

belangrijke bouwstenen binnen de remonstrantse identiteit. Hierdoor zijn ze naar mijn idee bruikbaar 

als structurerend analysemodel om een Remonstrantse identiteit invulling te geven. Dit is allerminst 

voorschrijvend bedoeld, de Remonstranten zijn namelijk meer dan de 5 V`s. Daarbij is er is in de 

 
8 G.J. Hoenderdaal en P.M. Luca, Staat in de vrijheid; de geschiedenis van de remonstranten. (Zutphen: De 

Walburg Pers, 1982), 9–33. 
9 Sigrid Coenradie e.a., De vijf artikelen van de Remonstranten 400 jaar, bewerkt door Sigrid Coenradie en Joost 

Röselaers (Arnhem: Coers en Roest, 2019). 
10 Koen Holtzapffel en Marius van Leeuwen, “De vijf ‘leerpoincten’ uit de Remonstrantie”, in De Remonstrantie 

400 jaar, bewerkt door Koen Holtzapffel en Marius Van Leeuwen (Zoetermeer: Meinema, 2010), 14–19. 
11 Dit sluit aan bij de belangrijke waarde binnen de Remonstranten vanuit de Remonstrantie dat al het belijden en 

daarmee geloven, examinabel of te herzien is.  
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afgelopen 400 jaar door veel remonstranten geschreven over de thema`s van de 5 V`s. Om deze reden 

wil ik het herstelgericht justitiepastoraat in dit werkstuk verbinden aan de invulling van de 5 V`s door 

een specifiek remonstrants denker, hiervoor heb ik de keuze gemaakt voor het denken van H.J. 

Heering.  

§1.3 De keuze voor H.J. Heering 

Ik heb voor Heering meerdere redenen gekozen. De belangrijkste reden is dat hij met zijn publicaties 

aandacht heeft voor thema`s zoals vrijheid, tragiek, het boze en verantwoordelijkheid, die aansluiting 

hebben bij het herstelgericht justitiepastoraat en mijn eigen theologiseren. Ook is het een mooie 

bijkomstigheid dat hij veel en over uiteenlopende thema`s heeft gepubliceerd wat hem geschikt maakt 

voor deze brede onderzoeksopzet. Verder voel ik me zowel methodisch als inhoudelijk aangesproken 

door zijn denken. Zo spreekt zijn genuanceerde gebruik van religieuze en culturele bronnen mij aan. 

Daarbij vind ik het bewonderenswaardig hoe hij oog heeft voor relaties tussen contexten en 

wetenschapsgebieden. Juist in de verbinding of relaties ligt naar mijn idee de kern van 

levensbeschouwelijk denken en handelen. Ik denk dat het de grote uitdaging van de hedendaagse 

theologie en predikanten is om verbindend te werken, om zo de theologische tradities te verbinden aan 

mensen met hun persoonlijke situatie en relaties. Het spreekt mij aan dat Heering in zijn werk bezig is 

geweest met de vraag hoe het christendom vertaald kan worden naar de huidige tijd. Verder pleit 

Heering in zijn denken voor contextueel en verbindend denken. Hier sluit dit werkstuk mooi bij aan, 

omdat ik hierin de theologie wil verbinden aan een contextuele praktijk. 

Ook voel ik mij vanuit mijn religiewetenschappelijke achtergrond aangesproken door Heerings 

gebruik van religiewetenschappelijke inzichten die hij met nuance verbindt aan zijn eigen 

theologiseren. Ook vind ik Heerings werk aantrekkelijk omdat hij ondanks zijn vrijzinnige identiteit 

het inhoudelijk spreken over het God en het christendom niet schuwt, een gegeven dat ik binnen het 

hedendaags vrijzinnig christendom soms mis.12 

De theoloog H.J. Heering 

Herman Johan Heering werd geboren in een geslacht van remonstrantse theologen. Zijn grootvader, P. 

Heering, was remonstrants predikant en zijn vader, G.J. Heering, was predikant en hoogleraar aan het 

Remonstrants Seminarium. De theologie van zijn vader kenmerkte zich door een herwaardering van 

theologische begrippen als schuld en zonde, en de verlossende Jezus.13 Het denken van G.J. Heering is 

belangrijk omdat dit resoneert in het denken van zijn zoon H.J. Heering.14  

 
12 Later in dit werkstuk ga ik in op hoe ik mij verhoud tot Heerings theologiseren. 
13 Volgens Johan Goud was de betiteling vrijzinnigheid voor hem in de geloofsleer niet meer relevant en verwees 

deze vooral naar historisch kritisch bijbelonderzoek en de vrijheid in geloof. 
14 Johan Goud, “God overal en nergens- De vrijzinnige denkstijl van H.J. Heering”, in Zo de ouden zongen.., 

bewerkt door Jurjen Beumer (Baarn: Ten Have, 1996), 71–76. 
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Heering15 werd in 1912 geboren. Van 1937 tot 1964 was hij remonstrants predikant in Amsterdam, 

Naarden-Bussum en Den Haag. In 1964 werd hij hoogleraar godsdienstfilosofie, ethiek en 

godsdienstige encyclopedie aan de Universiteit van Leiden, een hoogleraarschap dat hij bekleedde tot 

aan zijn emeritaat in 1978.16 

Het meemaken van de twee Wereldoorlogen was vormend voor het theologiseren van Heering. 

Hierdoor is hij gaan inzien dat het boze en de tragiek erkend moeten worden, en dat je soms je handen 

vuil moet maken om het goede te doen.17 In een interview in Trouw geeft Heering aan dat hij zich 

voornamelijk heeft beziggehouden met het kwaad, en de vertaling van het christendom naar de huidige 

tijd.18 In Heerings werk wordt duidelijk dat hij zich het lot van de bedreigde, lijdende mens aantrekt. 

Dit komt vooral naar voren in zijn publicaties over het tragische en het boze.19 

Johan Goud noemt het kenmerkend voor Heerings werk dat hij spanningen binnen zijn werk niet 

gladstrijkt maar erkent en uitwerkt. Heering maakt in zijn analyses gebruik van verschillende 

theologische en wijsgerige methoden. Theologie ziet Heering als de doordenking van de dialoog 

tussen de werkelijke God en de menselijke wereld waarin zij functioneert. Doordat God functioneert in 

de menselijke wereld is de antropologie belangrijk. Cultuur is ook belangrijk in het godsdienstig 

denken van Heering, omdat hij zag dat de mens diepgaand betrokken is met de cultuur waarin zij 

leeft.. Heering had daarom oog voor het situationele karakter waarin de mens zich bevindt. Hierbij is 

in zijn denken openheid belangrijk. Openheid in methoden en vragen, maar ook voor de ander. Hierin 

geldt de ander als mens, maar ook de Ander als in God, met zijn bedoelingen voor de mens en de 

toekomst van de wereld.  

§1.4 Onderzoeksvragen 

Binnen dit werkstuk ga ik in op de volgende hoofdvraag: 

Hoe kan het werk van H.J. Heering, geanalyseerd aan de hand van de 5 V`s, een levensbeschouwelijke 

reflectie geven op het herstelgericht justitiepastoraat? 

 

 

 
15 Vanaf hier zal in deze scriptie omwille van de leesbaarheid van Heering worden gesproken, hiermee wordt 

H.J. Heering bedoeld. 
16 Goud, “God overal en nergens- De vrijzinnige denkstijl van H.J. Heering”, 75–76. 
17 Redactie religie en filosofie, “Vrijzinnig en erudiet, bewogen en vroom”, Trouw, 25 oktober 2000. 
18 Heleen M. Terborgh-Dumpuis, “H.J. Heering, een portret”, in god, goed en kwaad; (Den Haag: 

Boekencentrum, 1977), 5–9; Marijke Verduyn, “VUILE HANDEN - H.J. Heering”, Trouw, 28 november 1997. 
19 Binnen dit werkstuk zal er uitgebreid op deze werken worden ingegaan: H.J. Heering, Tragiek; van Aeschylus 

tot Satre (Den Haag: L.J.C. Boucher, 1961); H.J. Heering, Over het boze (Meppel: Boom Uitgevers, 1974). 
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Hiervoor maak ik gebruik van de volgende deelvragen: 

1. Wat zijn belangrijke elementen uit het herstelgericht justitiepastoraat? 

2. Wat voor levensbeschouwelijke reflectie biedt H.J. Heering op vrede, vrijheid, 

verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en vriendschap? 

3. Kunnen de levensbeschouwelijke reflecties van Heering bruikbaar worden gemaakt voor de 

context van het justitiepastoraat? 

4. Hoe kunnen de levensbeschouwelijke reflecties van H.J. Heering het herstelgericht 

justitiepastoraat verrijken?  

 

 

§1.5 Onderzoeksmethoden en scriptiestructuur 

Binnen deze scriptie maak ik voornamelijk gebruik van literatuurstudie rond het werk van Heering en 

het herstelgericht justitiepastoraat. Binnen de kaders van dit werkstuk is het helaas niet mogelijk om 

op het gehele justitiepastoraat en alle werken van Heering in te gaan. Om deze reden richt ik mij 

eclectisch op de 5 V`s binnen Heerings denken en binnen het justitiepastoraat op publicaties over het 

herstelgericht justitiepastoraat. In de verbinding tussen Heerings denken en het justitiepastoraat maak 

ik gebruik van mijn eigen ervaringen binnen justitie. 

Voor de behandeling van de belangrijke elementen uit het herstelgericht justitiepastoraat maak ik 

gebruik van mijn eerdere onderzoek getiteld: “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel” waarin ik 

dieper ben ingegaan op de theorie en praktijk van het herstelgericht justitiepastoraat, mede vanuit een 

literatuurstudie naar relevante publicaties over herstelgericht justitiepastoraat door het Centrum voor 

Justitiepastoraat (CJP).  

In het eerst volgende hoofdstuk twee zal ik beknopt ingaan op de theorie van het justitiepastoraat en 

belangrijke begrippen daarbinnen: erkenning, relationeel werken, rituelen, betekenisgeving, vrijwillige 

deelname, empowerment, verantwoordelijkheid, veiligheid, vergeving, gelijkwaardigheid, restitutie, 

professionaliteit, en liefde, en hoe deze toegepast werden op een mede door mij ontwikkeld 

hersteltraject. 

Hierna geef ik aan de hand van het werk van Heering een invulling voor de 5 V`s. Hierbij zal ik bij 

iedere V beginnen met het betreffende artikel uit de Remonstrantie en een kort inleiding over de 

betreffende V om de verbondenheid met de remonstrantse geschiedenis te illustreren.20 

 
20 Het aanhalen van de oorspronkelijke artikelen van de Remonstranten is dus nadrukkelijk niet bedoeld als 

ondersteuning van Heerings reflecties, maar enkel om te illustreren dat de 5 V`s globaal zichtbaar zijn binnen de 

oorspronkelijke Remonstrantie en daarmee oude papieren hebben.  



7 
 

Eerst zal er in hoofdstuk drie worden ingegaan op vrede21, of beter gezegd het verbreken van vrede 

door middel van boze handelingen. Hiervoor zal ik mij baseren op Heerings publicatie: Over het 

boze.22 Hieruit zal duidelijk worden dat het boze in dit boek gezien wordt als een bewuste handeling, 

waardoor de vraag naar vrijheid -in hoofdstuk vier- belangrijk wordt. Heering maakt in zijn denken 

over vrijheid gebruik van het vrijheidsidee van Jean-Paul Sartre waarin de mens veel vrijheid wordt 

toegeschreven. Een vervolgvraag hierop is in -hoofdstuk vijf- hoeverre de mens verantwoordelijk is 

voor zijn vrijheid. Hiervoor zal worden ingegaan op Heerings werk Tragiek.23 In dit werk staat de 

vraag centraal in hoeverre de mens verantwoordelijk is voor zijn handelen. In de behandeling van het 

begrip tragiek zal duidelijk worden dat Heering binnen de begrippen verantwoordelijkheid en tragiek 

een belangrijke plaats inruimt voor het verlossende karakter van Jezus. Hierdoor wordt de vraag -in 

hoofdstuk zes- naar verdraagzaamheid en mensen met een andere -geloofs- opvatting relevant. Voor 

Heerings denken over verdraagzaamheid zal worden ingegaan op zijn werk over interreligiositeit, 

oecumene en verdraagzaamheid.24 Tot slot zal -in hoofdstuk zeven duidelijk worden dat binnen het 

denken van Heering belangrijke reflecties liggen voor vriendschap in onder meer relaties, dialoog en 

de liefde. Hierna volgt in hoofdstuk acht een methodologisch intermezzo waarin ik in zal gaan op de 

vraag of en hoe Heerings levensbeschouwelijke reflecties toepasbaar zijn binnen het herstelgericht 

justitiepastoraat. Waarna ik in hoofdstuk negen vervolgens inga op de vraag welke 

levensbeschouwelijke reflectie Heering biedt voor het herstelgericht justitiepastoraat. Tenslotte ga ik 

in op de conclusie van dit werkstuk en zal ik de discussiepunten uit dit werkstuk benoemen en 

aanbevelingen geven voor verder onderzoek,de Remonstranten en het justitiepastoraat.  

§1.6 Beperkingen onderzoeksopzet 

Deze onderzoeksopzet heeft verschillende beperkingen. Doordat het herstelgericht justitiepastoraat 

nog niet verbonden is aan het remonstrantse denken heeft dit onderzoek een exploratief karakter. 

Daarbij is er een eclectische keuze gemaakt voor de theologie van H.J. Heering. Deze keuze heeft ook 

verschillende beperkingen. Heering werkte namelijk in een andere tijd, waardoor zijn denken en 

werkwijze verschilt van de huidige remonstrantse cultuur. Zo maakte Heering gebruik van dogmatiek, 

denkers en begrippen die in de hedendaagse remonstrantse geloofsgemeenschap nauwelijks worden 

gebruikt. Dit kan voor sommige hedendaagse lezers wellicht vervreemdend werken. Een belangrijke 

beperking van deze onderzoeksopzet is dat er wordt uitgegaan van levensbeschouwelijke reflecties van 

Heering, waarbij wordt meegegaan in een positieve lezing van Heering waardoor er minder ruimte is 

 
21 Binnen dit werkstuk onderstreep ik een v als hiermee ook verwezen wordt naar de structuur van de 5 V`s. 
22 Heering, Over het boze. 
23 Heering, Tragiek; van Aeschylus tot Satre. 
24 H.J. Heering, “Lustrum betekent reiniging”, in Geloven Denken Doen; Weerspiegeling van evangelie en 

cultuur in Wending- artikelen van H.J. Heering 1947-1989, bewerkt door E.J. Kuiper en Marius van Leeuwen, 

1956; H.J. Heering, “Waarom het christendom?”, in Dogmatische verkenningen (Den Haag: Boekencentrum, 

1968), 65–73; H.J. Heering, De moed tot de politiek (Meppel: Boom, 1988); H.J. Heering, De God die niet meer 

nodig is (Zoetermeer: Meinema, 1996). 
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voor kritische reflectie op zijn denken. Een andere mogelijke beperking schuilt in mijn betrokkenheid 

bij zowel de Remonstranten als het justitiepastoraat. Het gevaar bestaat dat ik door mijn betrokkenheid 

met beide contexten verbanden zie die voor anderen niet direct duidelijk zijn. Dit kan voor dit 

onderzoek zowel een verrijking als een beperking zijn, daarom baseer ik mij vooral op publicaties van 

Heering en het herstelgericht justitiepastoraat. 

§1.7 Relevantie 

Remonstranten 

Mogelijk biedt dit werkstuk een bijdrage aan de actuele discussie binnen de Remonstranten over de 

hedendaagse remonstrantse identiteit. Zo stond bijvoorbeeld de Algemene Vergadering van Beraad 

van 9 maart 2019 in het teken van “Remonstranten anno 2030”. In deze vergadering werd nagedacht 

over de identiteit en de toekomst van de Remonstranten.25 Met dit werkstuk wordt nagegaan wat de 

Remonstranten in de context van het justitiepastoraat kunnen betekenen. Daarbij biedt dit werkstuk 

mogelijk nieuwe inzichten en invalshoeken tot bezinning over de remonstrantse identiteit.  

Door in te gaan op de theologie van Heering zal duidelijk worden dat de remonstrantse theologie aan 

verandering onderhevig is en, geheel in lijn met Heerings denken, situationeel van karakter. Daarbij is 

Heerings denken relevant, omdat hij in zijn tijd al aandacht had voor de nieuwe rol van het 

christendom in de geseculariseerde wereld. 

Ecclesiologisch biedt deze scriptie inzicht in wat de rol van de Remonstranten kan zijn in relatie tot het 

verdere Nederlands kerkelijk landschap van bijvoorbeeld het diaconaat. Diaconieën hebben namelijk 

van oudsher, in navolging van Jezus, veel aandacht voor gevangenen.26 Door het verbinden van 

theologie aan een context van kwetsbare mensen kunnen wellicht handvatten worden geboden voor 

een diaconaal beleid.  

Verder sluit deze scriptie aan bij het actuele theologiseren binnen het Remonstrants Seminarium 

waarbij de ‘theologie van de kwetsbaarheid’ hoog op de agenda staat. Deze scriptie kan duidelijk 

maken dat de 5 V`s van de Remonstranten aansluiten bij de theologie van de kwetsbaarheid en de 

kwetsbare mensen uit het justitiepastoraat.27 Mogelijk laat deze scriptie zien dat de theologie van de 

kwetsbaarheid aansluit bij de remonstrantse identiteit. 

 
25 Johan Bouwer e.a., Algemene vergadering van beraad 9 maart 2019, Congresboekje: Remonstranten anno 

2030 (Utrecht, 2019), https://www.remonstranten.nl/av-van-beraad/attachment/congresboekje-av-van-beraad-9-

maart-2019/. 
26 In relatie tot gevangenen wordt bijvoorbeeld Mattheüs 25: 36 aangehaald: “Ik was naakt, en jullie kleedden 

mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” (NBV vertaling) 
27 Een groot percentage van de gedetineerden heeft een laag opleidingsniveau, een instabiele sociale omgeving 

en psychiatrische stoornissen: Leo Spruit, “Het religieus profiel van de gedetineerden met het oog op 
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Justitiepastoraat 

Zoals gezegd zet het justitiepastoraat nadrukkelijk in op het herstelgericht justitiepastoraat. Binnen 

haar publicatiereeks is er echter minder aandacht voor de levensbeschouwelijke, christelijke 

theologische duiding van deze theorie. Dit komt waarschijnlijk doordat het Centrum voor 

Justitiepastoraat de gehele katholieke en protestantse traditie vertegenwoordigd, waardoor er voor een 

specifieke theologie minder ruimte is.28 Een levensbeschouwelijke doordenking van het herstelgericht 

justitiepastoraat kan bijdragen in haar theorievorming, maar ook duidelijk maken wat voor verrijking 

kleine -vrijzinnige- kerkgenootschappen hebben binnen het justitiepastoraat. 

 

Gedetineerden 

Theologie en de kerk gaan voor mij over geleefde spiritualiteit. Voor mij is het belangrijk theorie en 

theologie hieraan te verbinden.29 De doelgroep van gedetineerden heeft mij erg geïnspireerd. Ik hoop 

dat het verbinden van de remonstrantse theologie op enige wijze betekenis kan hebben voor deze 

kwetsbare doelgroep in bijvoorbeeld mijn toekomstige werk, voor kerken, predikanten, geestelijk 

verzorgers en justitiepastores. 

 
herstelgericht pastoraat”, in Handboek justitiepastoraat, bewerkt door F. van Iersel en J. Eerbeek (Budel: Damon, 

2009), 155–70.  
28 Het justitiepastoraat is in Nederland denominatief ingedeeld in verschillende levensbeschouwingen. Zo 

bestaan er de protestantse, katholieke, oosters-orthodoxe, humanistische, islamitische, boeddhistische, 

hindoeïstische diensten geestelijke verzorging zie: Dienst Justitiële Inrichtingen, “Dienst Geestelijke Verzorging 

infographic” (Den Haag, 2018). 
29 Een inspirerend voorbeeld hiervan is het door de remonstrants hoogleraar Christa Anbeek ontwikkelde 

dialoogspel dat verder beschreven wordt in: Christa Anbeek, “Kwetsbaarheid als bron van geloof, hoop en  

liefde; Ontwikkeling van een dialoogspel”, Tijdschrift Geestelijke Verzorging, nr. 91 (2018): 12–22. 
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Hoofdstuk 2: 

De belangrijkste elementen binnen het herstelgericht 

justitiepastoraat 

Inleiding 

In dit hoofdstuk ga ik in op de theorie van het herstelgericht justitiepastoraat. In een eerder onderzoek: 

“Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”30 onderzocht ik onder meer wat belangrijke 

aandachtsgebieden of kernelementen zijn binnen deze theorie. Deze elementen heb ik vervolgens 

verbonden aan een mede door mij opgezet hersteltraject met een groep veelplegers binnen de 

Penitentiaire Inrichting Vught.31 

In dit hoofdstuk zal ik eerst in §2.1 ingaan op de theorie van restorative justice, de theorie waar het 

herstelgericht justitiepastoraat op is gebaseerd. Vervolgens zal ik in §2.2 belangrijke elementen uit het 

herstelgericht justitiepastoraat presenteren. In §2.3 zal ik kort ingaan op het hersteltraject in de PI 

Vught, waarin is getracht de elementen van het herstelgericht justitiepastoraat in de praktijk te 

brengen. Later in dit werkstuk wordt dit verbonden aan Heerings levensbeschouwelijke reflecties.  

 

§2.1 Restorative justice: de wortels van het herstelgericht justitiepastoraat 

Het herstelgericht justitiepastoraat heeft haar wortels in de Restorative Justice beweging. De 

Amerikaanse Doopsgezinde32 Howard Zehr wordt gezien als de geestelijk vader hiervan. Met de 

publicatie van zijn boek Changing Lenses in 1991 ontstond er theorievorming en articulatie van 

restorative justice.33, 34 Restorative justice gaat uit van een alternatieve visie op rechtvaardigheid door 

middel van het herstellen van relaties. Deze theorie wordt toegepast op tal van contexten waaronder 

vredesbewegingen, familie- en buurtbemiddeling, scholen en in gevangenissen.35 

 
30 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”. 
31 In mijn eerdere onderzoek wordt dieper op de elementen in de praktijk en hun beperkingen ingegaan.  
32 Dit is in het verband van deze scriptie interessant, omdat de Doopsgezinden in hun theologie en geschiedenis 

verschillende overeenkomsten hebben met de Remonstranten. 
33 Howard Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice (Scottdale: Herald Press, 1990). 
34 Binnen deze scriptie wordt de theorie van Howard Zehr gebruikt om de restorative justice beweging te 

vertegenwoordigen, omdat zijn theorievorming aan de basis staat van de verdere breed ontwikkelde beweging. 

Binnen deze scriptie is er geen ruimte voor kritische reflectie op de theorie van restorative justice. Hier is wel 

genoeg over geschreven, zie bijvoorbeeld: Michael Hadley, “Spiritual foundations for restorative justice”, in 

Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective, bewerkt door Dennis Sullivan en Larry Tifft (Abingdon: 

Routledge, 2006), 134–47. 
35 De handboeken: Dennis Sullivan en Larry Tift, Handbook of Restorative Justice Handbook of Restorative 

Justice : A Global Perspective (New York- Londen: Routledge, 2006); Gerry Johnstone en Daniel w. Van Ness, 

Handbook of Restorative Justice (Uffculme: Willan Publishing, 2007); Elmar Weitekamp en Hans-Jürgen 
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Het uitgangspunt van het restorative justice denken van Zehr is een handeling van onrecht die 

‘misdaad’ wordt genoemd. Een misdaad is een daad die leed aandoet. Misdaden kunnen erg 

verschillen, maar hebben vaak materieel of immaterieel letsel tot gevolg. In Changing Lenses kijkt 

Zehr op twee methoden, door hem lenzen genoemd, naar misdaad, namelijk door een vergeldende36 en 

herstellende lens. Door het gebruik van het woord ‘lens’ probeert Zehr duidelijk te maken dat er op 

verschillende manieren naar een misdaad gekeken kan worden. 

Ons huidige strafsysteem is een vergeldend strafsysteem. Zehr definieert de vergeldende lens als volgt:  

“Crime is a violation of the state, defined by lawbreaking and guilt. Justice determines blame 

and administers pain in the contest between the offender and the state directed by systematic 

rules.”37  

In een vergeldend systeem moeten de misdaad en schuld aanwijsbaar zijn. Na een misdaad wil men in 

een vergeldend rechtssysteem weten wat er is gebeurd, maar bovenal wie er schuldig zijn. Deze schuld 

moet namelijk worden vergolden op de dader door deze leed toe te brengen. Deze vergelding wordt, 

aan de hand van een systeem van regelgeving, uitgevoerd door de staat.  

Zehr stelt als alternatief de herstellende lens voor: 

“Crime is a violation of people and relationships. It creates obligations to make things right. 

Justice involves the victim, the offender and the community in a search for solutions which 

promote repair, reconciliation, and reassurance.”38 

Vanuit de lens van restorative justice heeft een misdaad het beschadigen van relaties tot gevolg. Dit is 

ook het geval wanneer er vóór de misdaad nog geen sprake was van een relatie. Een misdaad creëert 

immers een relatie tussen het slachtoffer en de dader. Deze band is vaak negatief of vijandig, 

aangezien er met de misdaad leed is toegebracht.39 Bij restorative justice is de centrale vraag hoe de 

beschadigde relaties herstelt kunnen worden. 

Een misdaad en de manier waarop naar misdaad wordt gekeken, heeft volgens Zehr effect op alle 

betrokken partijen. Zehr gaat in op het slachtoffer, de dader, de maatschappij en de 

 
Kerner, Restorative Justice Theoretical Foundations (Uffculme: Willan Publishing, 2002). Geven een goed 

overzicht van de contexten en perspectieven waarin de theorie van restorative justice wordt gebruikt. 
36 In de literatuur wordt er ook wel van een retributieve lens gesproken. In deze scriptie wordt de term 

vergeldende lens gebruikt. 
37 Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, 181. 
38 Zehr, 181. 
39 Zehr, 181–82. 
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levensbeschouwing. Hierbij heeft iedere partij zijn eigen behoeften en moet er onderzocht worden hoe 

de geleden schade hersteld kan worden.40 

Het herstelgericht justitiepastoraat gaat uit van dezelfde grondgedachten als restorative justice. Binnen 

het justitiepastoraat wordt deze theorie toegepast binnen de context van de gevangenis en het werk van 

de justitiepredikant en het christelijk geloof. Herstelgericht justitiepastoraat kan op veel manieren 

plaatsvinden. Zo bemiddelen justitiepastores in ‘dader-slachtoffercontact’ en hebben ze individueel- en 

groepscontact gericht op herstel aan de hand van een bepaald thema of delict. Ondanks de 

verscheidenheid van werkvormen van het herstelgericht justitiepastoraat zijn de aandachtspunten 

hetzelfde. Ik zal nu kort ingaan op de aandachtsgebieden: veiligheid, gelijkwaardigheid, vrijwillige 

deelname, (schuld)erkenning, verantwoordelijkheid, empowerment, professionaliteit, relationeel 

werken, betekenisgeving, vergeving, restitutie, rituelen en liefde binnen het herstelgericht 

justitiepastoraat vanuit mijn eerdere onderzoek.41 

 

§2.2 Belangrijke elementen binnen het herstelgericht justitiepastoraat. 

Veiligheid  

Voor alle betrokken partijen is er binnen het herstelgericht justitiepastoraat behoefte aan veiligheid. 

Dit is nodig om gevoelens en ervaringen te kunnen uiten. In een onveilige situatie zullen de betrokken 

partijen zich niet kwetsbaar opstellen en sneller in verweer komen, waardoor de relatie verder wordt 

beschadigd. De gevangenis wordt door gedetineerden vaak ervaren als een onveilige omgeving, omdat 

de gevangenis is ingericht op het toebrengen van vergelding, leed en ongelijkwaardigheid.42 

 

Gelijkwaardigheid  

In gevangenissen heerst over het algemeen een klimaat van wantrouwen en hiërarchie. Zowel onder 

gedetineerden als tussen gedetineerden en het personeel. Voor restorative justice is het belangrijk dat 

de relaties gelijkwaardig zijn. Wanneer een van de partijen zich boven de ander opstelt is herstel 

moeizaam. De gedetineerden moeten hierbij het gevoel krijgen dat de herstelinitiatieven integer zijn en 

geen onderdeel uitmaken van de straf. Juist de straf is namelijk voor veel gedetineerden een bron van 

verzet.43 

 

Vrijwillige deelname 

Voor herstelgericht justitiepastoraat in de gevangenis is het belangrijk dat gedetineerden vrijwillig 

participeren. Dit is belangrijk omdat anders de oprechtheid van het proces in het geding komt. Juist de 

 
40 Binnen de andere scriptie wordt er uitgebreid ingegaan op de verschillende behoeften en het karakter van de 

verschillende rollen zie: Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 11–36.  
41 De aandachtsgebieden worden binnen dit werkstuk enkel aangehaald. In mijn scriptie wordt inzichtelijk hoe 

deze aandachtsgebieden in de praktijk vorm kunnen krijgen. 
42 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 20–21. 
43 Vlasblom, 26. 
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verplichtingen binnen de gevangenis zijn een bron van irritatie, omdat er binnen de gevangenis al veel 

verplichtingen zijn.44 Vaak is vrijwillige deelname enkel mogelijk wanneer de betrokkene erkend 

wordt in zijn verhaal en zijn schuld.45 

 

(Schuld)erkenning 

Voor herstel moeten de betrokken partijen eerst erkend worden in hun verhaal en positie. Het aanhoren 

en erkennen van een verhaal over misdaad kan heftig en emotioneel zijn. Toch is het belangrijk dat 

alles wat de betrokkene doormaakt gehoord wordt. Hierbij is medelijden belangrijk. Dit betekent niet 

dat het slachtoffer zielig gevonden moet worden, maar wel dat het leed moet worden erkend. Wanneer 

er geen begrip is voor de situatie van de betrokken partij is het niet mogelijk de relatie te herstellen.46 

Hierbij is het belangrijk dat alle betrokken partijen erkend worden. Een misdadiger gaat niet zomaar 

over tot het plegen van een misdaad. Hieraan liggen vaak andere problemen als een slechte sociale 

positie, of psychische problematiek ten grondslag.47 

Een belangrijk aspect van erkenning is schulderkenning. Waar restorative justice begint met misdaden, 

start het herstelgericht justitiepastoraat veelal met schuld. Ieder mens begaat misstappen waardoor 

relaties worden beschadigd. Het is voor herstelgericht justitiepastoraat belangrijk dat de gedetineerde 

zijn schuld erkent, omdat er dan hieruit hersteld kan worden. Veel gedetineerden kampen met 

schuldgevoelens over hun misdaden en willen erover praten. Dit is echter lastig door de machocultuur 

binnen gevangenissen. Binnen het justitiepastoraat stelt men vaak dat je enkel de gedetineerde erkent 

wanneer je ook zijn schuld onder ogen komt. De schulderkenning doet vervolgens een appel op de 

verantwoordelijkheid van de betrokkene.48 

 

Verantwoordelijkheid  

Voor veel gedetineerden is het moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen voor een misdaad. Daarbij 

houdt een vergeldend strafsysteem in dat het loont om een misdaad te ontkennen, omdat hierdoor de 

straf ontlopen kan worden. Vaak is het voor misdadigers lastig zich kwetsbaar op te stellen en worden 

er copingmechanismen ontwikkeld om de verantwoordelijkheid te ontkennen. Zo wordt vaak de 

werkelijke schuld aan een ander toegeschreven of ontkennend toegedekt.49 

Restorative justice gaat ervan uit dat wanneer iemand verantwoordelijkheid neemt voor zijn misdaad 

het een logische vervolgstap is om te herstellen. De verantwoordelijkheid doet namelijk ook een appel 

 
44 Iedere deelname aan geestelijke verzorging, dus ook herstelgericht justitiepastoraat, is in de gevangenis 

vrijwillig 
45 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 21. 
46 Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, 28, 43, 105, 151–69, 191–92, 205–18. 
47 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 21, 35–36. 
48 Vlasblom, 21, 35–36. 
49 Vlasblom, 13–23. 
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om het goed te maken. Wanneer gedetineerden verantwoordelijkheid nemen is het ook belangrijk dat 

ze mogelijkheden krijgen om te herstellen.50 

 

Empowerment 

De betrokkenen moeten ook empowerment krijgen om te kunnen werken aan herstel. Hiermee wordt 

de met de misdaad ontnomen macht teruggewonnen en krijgt de betrokkene de mogelijkheid om de 

beschadigde relatie te herstellen. Doordat het herstel vanuit de betrokken partij komt, wordt dit herstel 

eigen gemaakt, en wordt het een persoonlijk herstel. Bij veel herstelinitiatieven worden de 

beslissingen voor de deelnemers gemaakt. Hierdoor voelt het herstel voor de deelnemers alsof het niet 

uit henzelf komt. Voor gedetineerden is werken aan herstel vaak onmogelijk omdat de gevangenisstraf 

er juist op is gericht om de gedetineerden hun vrijheid en daarmee hun initiatief te ontnemen.51  

 

Professionaliteit 

Omdat herstelgericht werken veel spanningen en valkuilen kent en gedetineerden een lastige 

doelgroep zijn om mee te herstellen is het belangrijk dat herstelhandelingen worden ondernomen door 

professionals. Gedetineerden kunnen via bemiddeling van verschillende instanties in contact komen 

met zulke professionals. In Nederland bemiddelen “Perspectief Herstelbemiddeling”52, 

“Gevangenenzorg Nederland”53, en de dienst geestelijke verzorging van de Dienst Justitiële 

Inrichtingen van het ministerie van Justitie en Veiligheid hierin.54 

 

Relationeel werken  

De grondgedachte van restorative justice en herstelgericht justitiepastoraat is relationeel gericht om de 

relaties na een misdaad te herstellen of versterken. Dit kan op veel verschillende niveaus. Hiervoor is 

het cruciaal relaties te leggen tussen de betrokken partijen en mogelijke hulpbronnen of instanties. 

Ook binnen de verhalen en opvattingen van de deelnemers is het van belang om relaties te leggen, 

hierin is de hermeneutische vaardigheid van de justitiepastor belangrijk. Ook is het belangrijk dat er op 

betekenisniveau verbinding wordt gezocht. Bij een misdaad wordt er immers vaak op dit niveau 

blijvend letsel toegebracht.55 

 
50 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 36-37. 
51 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 21, 35-36. 
52 Voorheen “slachtoffer in beeld”: site: Perspectief herstelbemiddeling, “Perspectief Herstelbemiddeling - Na 

een delict”, geraadpleegd 6 december 2018, https://www.perspectiefherstelbemiddeling.nl/Iets-voor-mij/Hoe-

werkt-het/. 
53Zie: Gevangenenzorg Nederland, “Gevangenenzorg gelooft in herstel van gevangenen”, geraadpleegd 5 

december 2018, https://www.gevangenenzorg.nl. 
54 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 26–27. 
55 Vlasblom, 37–38. 
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Betekenisgeving 

Zehr vindt betekenisgeving een belangrijk element voor herstel. Met een misdaad komen er namelijk 

betekenisvragen op. Bij een misdaad wordt namelijk de alledaagsheid van het bestaan doorbroken. 

Hierbij is het voor de betrokken partijen belangrijk dat er een antwoord komt op betekenisvragen. Juist 

betekenisgeving is volgens Zehr een belangrijke basisbehoefte. Ook de dader heeft behoefte aan 

betekenisgeving, zoals antwoord op vragen over zijn identiteit of het motief van zijn misdaad.56 Het is 

pas mogelijk een misdaad te verwerken en vergeven wanneer de misdaad betekenis krijgt.57 

 

Vergeving  

Binnen restorative justice is het de bedoeling om de beschadigde relatie tussen de dader en het 

slachtoffer te herstellen. In het proces van herstel is het voor zowel de dader als voor het slachtoffer 

vergeving belangrijk. Dit betekent volgens Zehr, dat de misdaad of de misdaden niet langer het leven 

domineren en de mens weer met een gevoel van vrijheid kan leven. Wanneer het slachtoffer de dader 

niet kan vergeven, zal de schade van de misdaad volgens Zehr een belemmerende rol blijven spelen. 

Ook voor de dader is vergeving belangrijk in het herstelproces. Het is van belang dat de vergeving 

geschonken wordt en geen verplichting is. Met de vergeving wordt de misdaad niet vergeten, of als 

onbelangrijk geacht. Wederom vindt deze verbinding plaats op de verschillende niveaus van het zelf, 

de naaste, maatschappij en levensbeschouwing. Wanneer de dader een restitutiehandeling uitvoert kan 

het vergeven makkelijker worden. Hiermee wordt namelijk iets van de schade voor het slachtoffer 

gecompenseerd.58, 59 

 

Restitutie 

Vaak is er na een misdaad behoefte aan een vorm van vergoeding voor de geleden schade. Deze 

vergoeding heeft meerdere doelen. Allereerst kan de vergoeding de schade dekken. De symbolische 

functie van restitutie is mogelijk nog belangrijker. Met de vergoeding wordt namelijk erkend dat de 

relatie is geschonden en dat er onrecht is aangedaan. Door restitutie wordt geprobeerd de met de 

misdaad ontstane disbalans in de relatie te compenseren.60 Dit hoeft niet enkel voor de geleden schade 

van toepassing te zijn. Veel slachtoffers willen er bijvoorbeeld zeker van zijn dat de dader niet 

nogmaals slachtoffers maakt. Ook voor de daders kan het vergoeden van de schade een positief effect 

hebben. Hiermee kan namelijk het gevoel ontstaan dat iets van de schuld van de misdaad is hersteld. 61 

 
56 Zehr, Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice, 194–95. 
57 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 22. 
58 Vlasblom, 22, 28, 34. 
59 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 20,22,79. 
60 Vlasblom, Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 21. 
61 Vlasblom, 21, 116–18. 
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Rituelen 

Binnen restorative justice en herstelgericht justitiepastoraat is er aandacht voor rituelen. Met een 

ritueel kan schuld en vergeving gestalte krijgen. Met een ritueel kan de sociale structuur hersteld 

worden en een groepsgevoel ontstaan. Veel rituelen binnen het christelijk geloof hebben een nadruk op 

schuld en vergeving van kwade handelingen of, in theologische taal, zonde. Binnen deze rituelen is er 

vaak een rol voor de liefde van God die mensen vergeeft.62 

 

Liefde 

Binnen de publicaties over herstelgericht justitiepastoraat komt de liefde vaak terug. Allereerst als 

belangrijk ijkpunt voor de justitiepastor. In het herstelgericht justitiepastoraat wordt er vaak vanuit de 

aanblik van liefde, of juist voor de liefde de misdaad herstelt. De liefdevolle aanblik van de a/Ander, 

maakt dat er aan de eigen schuld geappelleerd wordt.63 

Ook in de schuldverwerking en herstel heeft liefde een rol. Wanneer de gedetineerde immers iets van 

liefde ervaart is er de mogelijkheid de schuld positief te verwerken. De liefde heeft binnen het 

herstelgericht justitiepastoraat ook het appel in zich om verantwoordelijkheid te nemen. Men kan 

enkel vanuit liefde voor een ander verantwoordelijkheid op zich nemen. Zonder liefde is het moeilijk 

om de liefde van God, het zelf, en de naasten te accepteren en te beantwoorden. 64 

 

§2.3 Herstelgericht justitiepastoraat in de praktijk van een herstelgericht traject 

Tot nu toe ben ik enkel ingegaan op de theoretische elementen van het herstelgericht justitiepastoraat. 

In “een mozaïek aan mogelijkheden van herstel” lag de nadruk op een praktisch hersteltraject voor vijf 

veelplegers. In dit traject probeerde ik samen met de organisatie de elementen van het herstelgericht 

justitiepastoraat te verbinden aan een praktisch hersteltraject. Dit traject kende een nauwkeurige 

voorbereiding en bestond uit de volgende zes bijeenkomsten65: 

Bijeenkomst 1: de verhalenkamer, tijdens de eerste bijeenkomst leerde de groep elkaar kennen door 

het delen van het eigen levensverhaal. Ook moest voor iedere deelnemer duidelijk worden wat ze 

wilden herstellen.  

Bijeenkomst 2: concentratiekamp Vught, het doel van deze bijeenkomst was om de deelnemers na te 

laten denken over schuld en slachtofferschap aan de hand van de gebeurtenissen tijdens de Tweede 

Wereldoorlog in een deportatiekamp gelegen naast de PI Vught. 

 
62 Vlasblom, 19–23. 
63 Anne-Mie Jonckheere, “Justitiepastoraat en herstel; een positiebepaling”, in Handboek justitiepastoraat, 

bewerkt door A.H.M. van Iersel en J. Eerbeek (Budel: Damon, 2009), 223–25; Henri Veldhuis, “De verborgen 

kracht van schuldverwerking; Een bijbels-theologische fundering van herstelgericht pastoraat”, in Handboek 

justitiepastoraat, bewerkt door A.H.M. van Iersel en J. Eerbeek (Budel: Damon, 2009), 233–38. 
64 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 37. 
65 Voor een uitgebreide beschrijving van dit traject zie: Vlasblom, 99–118. 
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Bijeenkomst 3: bezoek slachtoffer woninginbraak op de Wallen in Amsterdam. Tijdens deze 

bijeenkomst vertelde een slachtoffer van een woninginbraak hoe hij de inbraak had ervaren. Veel van 

de deelnemers hadden zelf ingebroken, waardoor de ontmoeting voor hen confronterend was. Verder 

bezochten we de woongemeenschap Oudezijds 100 op de Wallen, waar ze kennismaakten met een 

nazorginstantie. Daarnaast hadden de deelnemers een positieve ervaring omdat ze de verleidingen van 

Amsterdam konden weerstaan.66 

Bijeenkomst 4: de eigenkracht centrale, tijdens deze bijeenkomst leerden de deelnemers waar hun 

eigen krachten lagen en hoe ze verantwoordelijkheid kunnen nemen en de eigen, soms verborgen 

krachten, kunnen gebruiken. Het was de bedoeling dat de deelnemers zouden inzien dat ze zelf 

mogelijkheden hebben om te herstellen. 

Bijeenkomst 5: bezoek La Salle, tijdens deze bijeenkomst mochten de deelnemers hun levensverhaal 

delen aan jongeren in een jeugdzorginrichting. Verschillende deelnemers hadden in hun jeugd in deze 

of soortgelijke instellingen gezeten. Het doel was om iets te herstellen van de schade die ze hadden 

aangericht. 

Bijeenkomst 6: scherven van herstel, tijdens deze bijeenkomst mochten de deelnemers, eventueel 

samen met iemand waarmee ze wilde herstellen, een mozaïek maken. Deze mozaïek bestaat uit 

gebroken steentjes, die symbool staan voor een gebroken relatie. Het was de bedoeling om de 

bouwstenen van het hersteltraject te verbinden en het traject af te sluiten en waar mogelijk een relatie 

concreet te herstellen.  

Tijdens dit hersteltraject werd de organisatie op meerdere manieren geconfronteerd met de praktijk 

van het herstelgericht justitiepastoraat. In hoofdstuk negen zal ik de elementen en ervaringen uit het 

herstelgericht justitiepastoraat verbinden aan de invulling van de 5 V`s en het denken van Heering. 

 Conclusie 

In dit hoofdstuk is beknopt ingegaan op restorative justice en het herstelgericht justitiepastoraat. Hierin 

werd duidelijk dat restorative justice op een alternatieve manier naar een misdaad kijkt, namelijk op 

een herstellende wijze. Dit kan door middel van het herstellen van relaties die binnen misdaden schade 

hebben opgelopen. Dit herstellen kan op veel verschillende manieren. In dit hoofdstuk zijn we kort 

ingegaan op belangrijke aandachtsgebieden binnen het herstelgericht justitiepastoraat. Er is ingegaan 

op: veiligheid, gelijkwaardigheid, vrijwillige deelname, (schuld)erkenning, verantwoordelijkheid, 

empowerment, professionaliteit, relationeel werken, betekenisgeving, vergeving, restitutie, rituelen en 

liefde. 

 
66 Veel van de deelnemers hadden een drugsverslaving, op en rond de Wallen wordt veel drugs verkocht, alleen 

al in de vele coffeeshops dat dit prostitutiegebied rijk is. 
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In het vervolg van deze scriptie zal ik deze elementen als volgt in verband brengen met de 5 V`s van 

de Remonstranten aan de hand van de theologie van Heering. Waarbij in het laatste hoofdstuk van 

deze scriptie duidelijk zal worden of, en zo ja, welke levensbeschouwelijke reflectie Heerings denken 

biedt in relatie tot deze aandachtsgebieden.  
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Hoofdstuk 3: 

  Vrede 
 

Artikel 4 van de vijf artikelen van de Remonstrantie: 

“Dat deze genade van God is het begin, de voortgang en de voltooiing van alle goeds, ook zo ver, dat 

de wedergeboren mens zelf, zonder deze voorgaande of toekomende, opwekkende, volgende en 

medewerkende genade, noch het goede kan denken, willen of doen en ook geen enkele verzoeking ten 

kwade kan weerstaan. Zodat alle goede daden of werkingen die men maar bedenken kan, 

toegeschreven moeten worden aan de genade van God in Christus. Maar als het gaat om de manier 

van de werking van deze genade, deze is niet onwederstandelijk, want er staat van velen geschreven, 

dat zij de Heilige Geest wederstaan hebben, Handelingen 7 en elders op vele plaatsen.67” 

Inleiding 

In de vijf artikelen van de Remonstranten gaat artikel 4 uit van de genade van God, die binnen de 5 

V`s als vrede wordt vertaald. Omdat de genade in de theologie verband houdt met het goede van God, 

leeft de mens in een goede verhouding, of vredevolle verhouding met God. Al sinds het ontstaan van 

de Remonstranten is ook de wereldse vrede een belangrijk thema. Dit geldt voor veel 

minderheidspartijen zoals de Remonstranten, omdat vrede indirect ook onderdrukking tegen gaat.68 

De Remonstranten zijn in hun 400-jarig bestaan actief geweest binnen verschillende 

vredesbewegingen. Zo was bijvoorbeeld G.J. Heering, de vader van H.J. Heering, actief in de 

ontwikkeling van de Nederlandse vredesbeweging Kerk en Vrede. G.J. Heering had een strakke kijk 

op vrede en was een strikt pacifist, H.J. Heering dacht hier anders over.69, 70 

Binnen dit hoofdstuk ligt de nadruk op het verbreken van vrede door ‘boze’ handelingen. Net zoals in 

het Artikel 4 van de Remonstrantie de focus lag op het verbreken van de genade, of hertaalt vrede, 

door het: ‘wederstaan van de Heilige Geest’. Heering maakt onderscheid tussen het verbreken van de 

vrede door boze handelingen en door tragiek. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op het verbreken 

van de vrede door boze handelingen.  

 
67 Wanneer ik de vijf artikelen van de Remonstranten citeer gebruik ik de naar hedendaags Nederlands vertaalde 

versie uit: Holtzapffel en Leeuwen, “De vijf ‘leerpoincten’ uit de Remonstrantie”. 
68 Om dit te illustreren geeft Simon Vuyk een publicatie met redevoeringen van Arminius en Episcopius de titel 

‘De Arminiaanse vredeskerk’: Simon Vuyk, De Arminiaanse vredeskerk (Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2015). 
69 Verduyn, “VUILE HANDEN - H.J. Heering”. 
70 Zie hoofdstuk zes over verdraagzaamheid voor Heerings opvatting over pacifisme. 
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Binnen dit hoofdstuk zal ik in §3.1 ingaan op de aard van het boze. Vervolgens wordt er in §3.2 

gekeken naar het boze binnen het christendom en de Bijbel. Daarna zal in §3.3 duidelijk worden dat 

het boze verwantschap heeft met Heerings zondebegrip. Dit heeft te maken met verleiding, beproeving 

en verzoeking.  

§3.1 Heering en het boze 

Heering gaat in zijn boek “over het boze” in op het boze. In dit boek laat hij zien dat meerdere 

interpretaties en namen bestaan voor het boze, zoals het kwaad en de duivel. Belangrijk binnen 

Heerings visie op het boze is de bewuste handeling, gedachte of intentie die aan het boze, en dus het 

verbreken van de vrede, ten grondslag ligt. Heering definieert het boze als: 

“Het boze is de opzettelijke en fundamentele aanranding van het menselijk bestaan”.71 

In deze definitie ligt besloten dat het boze een persoonlijke en daarmee menselijke handeling is. 

Wanneer dit niet het geval zou zijn, zou de mens volgens Heering een speelbal worden van -

metafysische- krachten. Ook zou daarmee de ethiek geen bestaansrecht meer hebben. De mens zou 

immers geen rol hebben in goed en kwaad, maar overgeleverd zijn aan de grillen van het bestaan.72  

Een ogenschijnlijk probleem binnen de gebruikte definitie is dat verschillende culturen en 

levensbeschouwingen het aanranden van het menselijk bestaan anders definiëren.73 Hiermee wordt de 

macht van het boze door, en binnen, verschillende levensbeschouwingen een andere plaats gegeven. 

Dit is problematisch, omdat we daardoor minder over het boze kunnen zeggen en het relatiever wordt. 

Om dit te illustreren gaat Heering in op de verschillende plaatsen die het boze gegeven wordt binnen 

de filosofie, levensbeschouwing en in het bijzonder binnen mythen.  

Verhalen en mythen bieden, volgens Heering, een verklaring voor het boze. In mythen wordt duidelijk 

hoe het boze is ontstaan, wat haar karakter is, en welke plaats zij heeft. Vanuit mythen komen rituelen 

voort waarin weerspiegelingen uit de mythe verbonden worden met de werkelijkheid van het moment. 

Met het ritueel verkrijgen de mythen en dus ook het boze hun werkelijkheid. De profane, of aardse 

werkelijkheid wordt daarmee met mythen en rituelen opgenomen in de sacrale, heilige of metafysische 

werkelijkheid.74 Dit wordt bijvoorbeeld inzichtelijk in de liturgie binnen de Rooms-Katholieke kerk, 

waarbij het kwaad is overwonnen in Christus. Met de eucharistie wordt de gelovige fysiek deelgenoot 

in deze overwinning op het boze.  

 
71 Heering, Over het boze, 12. 
72 Hierop wordt ingegaan in hoofdstuk 4 over vrijheid. 
73 Heering, Over het boze, 12–13. 
74 Heering, 21–23. 
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Zoals benoemd gaat Heering in op verschillende verschijningsvormen van het boze in 

levensbeschouwingen, mythen en filosofieën. Vanuit deze verschillende filosofieën concludeert hij dat 

er binnen elke tijd en situatie een andere vorm van het boze verschijnt. Heering ziet het boze hiermee 

als een antropologische categorie oftewel een menselijke handeling. Het boze zegt veel over de 

identiteit van de gelovige.75  

§3.2 Het boze in de Bijbel 

Genesis 2 en 3 als christelijk paradigma voor het boze 

Voor de kijk op het boze binnen het christendom ziet Heering in de scheppingsmythe in Genesis 2 en 

3 een mogelijk paradigma, waardoor naar het boze gekeken kan worden. In Genesis 2 en 3 komen 

Adam en Eva in contact met de boom van goed en kwaad en het boze. God schept de mens in de 

paradijselijke hof van Eden waarin zij mag wonen en werken. Daarbij gebiedt God hen om niet te eten 

van de boom van goed en kwaad. Toch eten Adam en Eva van deze boom.76 

Heering benadrukt dat het eeuwige leven in de hof de mens niet wordt afgenomen door de slang, of het 

boze. Ze verspelen dit namelijk zelf door te eten van de boom van goed en kwaad. De slang die vaak 

als het boze wordt gezien heeft dit niet gedaan, hij heeft enkel de mens hier toe verleid. De slang is dus 

niet, zoals vaak wordt gesteld, het boze, maar verleidt de mens slechts tot de verkeerde handeling. De 

handeling van het boze komt in de scheppingsmythe in Genesis al voort uit de mens. De kern van 

boosheid schuilt volgens Heering er dan ook in dat er geen rekening gehouden wordt met de relatie 

tussen God en medemensen. Heering ziet dit patroon terug in zowel het Oude als in het Nieuwe 

Testament.77 

 

Het Oude Testament 

Heering ziet dit paradigma ook terug in andere verhalen in het Oude Testament. Hierin ligt namelijk 

de nadruk op het volgen van Gods geboden en de relatie tussen God en de mens, maar ook tussen 

mensen onderling. Dit ligt in het verlengde van het Jodendom waarin er een nadruk ligt op het 

navolgen van Gods geboden, waardoor de relatie tussen God en de mens niet beschadigd of verbreekt. 

Zo komen er in het Oude Testament veel profeten aan het woord die benadrukken dat de wil van God 

gedaan moet worden. Ook blijkt het een uitdaging om de relatie, of het verbond tussen God en Israël, 

te onderhouden. Wat het boze is en hoe haar verhouding ligt met God wordt, volgens Heering, in het 

 
75 Dit heeft raakvlakken met het projectie denken in de theologie van Ludwig Feuerbach waar Heering zich veel 

mee heeft bezig gehouden bijvoorbeeld in: J.T. Bakker, Heering. H.J., en G. th. Rothuizen, Ludwig Feuerbach 

Profeet van het atheïsme (Kampen: Kok, 1972). 
76 Heering, Over het boze, 37–44. 
77Heering, 37–54. 
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Oude Testament door de vele verschijningsvormen van het boze niet duidelijk. Wel wordt duidelijk 

dat er in het Oude Testament een beroep wordt gedaan op de verantwoordelijkheid van de mens.78  

Nieuwe Testament 

Zoals in het begin van het Oude Testament Adam en Eva worden verleid door de slang, begint ook 

Jezus zijn optreden met een verleidingsverhaal. In de eerste drie Evangeliën is het verhaal “de 

verzoeking in de woestijn” opgenomen. In dit verhaal weet Jezus de verleidingen, in tegenstelling tot 

Adam en Eva, te weerstaan. Het Nieuwe Testament borduurt volgens Heering voort op het Oude 

Testament, met het boze als het verbreken van relaties en het boze als een gegeven als veelvormig 

gegeven. Met de komst van Jezus wordt er in het Nieuwe Testament volgens Heering echter een 

nieuwe weg ingeslagen. Met Christus opstanding is het boze immers overwonnen, waardoor 

bevrijding van het boze mogelijk is en het koninkrijk van God, of vrede, in het vooruitzicht wordt 

gesteld.79,80 Dit ligt in lijn met heel Heerings theologie, waarin de eschatologie en de hoop op het 

koninkrijk van God een belangrijke plaats innemen. 

In de gehele Bijbel treedt het boze op verschillende manieren tot de mens, bijvoorbeeld als 

ogenschijnlijk onderdeel van God81, als kwade geest, als een boze entiteit82, via de mens of zijn 

handelingen83, maar ook veel andere zaken zoals een stad worden in de Bijbel84 boos genoemd. De 

verleidingen van het boze liggen dus overal op de loer, en kunnen zich op tal van manieren 

manifesteren. Zo zijn ze, in Bijbelse taal, een onderdeel van het zondige bestaan.85 

§3.3 Het boze en de zonde 

(Erf)zonde 

Volgens Heering ziet Paulus het boze als verkeerde handelingen in de relatie met God. Bij Paulus is de 

zonde, volgens Heering, een menselijke macht, maar tegelijkertijd ook meer dan dat. In het beginsel is 

de zonde namelijk een boze handeling of intentie. Hieruit kan het boze of de zonde zich ontwikkelen. 

Heering noemt dit de escalatie van het boze. Door het inslaan van een verkeerde weg loopt de relatie 

met God en de medemens steeds meer schade op. Hierdoor kan het boze ook op zichzelf bestaan in 

bijvoorbeeld instituties of structuren.86 

 
78 Heering, 37–46. 
79 Binnen Heering zijn theologie is de toekomstverwachting een grote plaats. Zo schreef Heering zijn proefschrift 

over Amerikaanse eschatologie. In 2009 promoveerde Koen Holtzappfel op onder meer de eschatologie van 

Heering zie: Koenraad Jan Holtzapffel, “Een vrijzinnige kijk op de laatste dingen” (Universiteit Leiden, 2009). 
80 Heering, Over het boze, 46–54, 75. 
81 Bijvoorbeeld in het vechten met Jacob, Genesis 22. Hij formeert het licht en de duisternis, Jesaja 45. 
82 Bijvoorbeeld Lucas 7:21 
83 Bijvoorbeeld Lucas 3:19, Lucas 6: 24-26, onverschilligheid jegens de naaste.  
84 Bijvoorbeeld Babel of Ninevé. 
85 Heering, Over het boze, 75. 
86 Heering, 53. 
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Het boze is dus onderdeel van het menszijn, en daarmee een antropologisch gegeven. Niet in de zin dat 

de mens zondig is, maar dat hij een zondige richting in zich heeft die ingeslagen kan worden. Dit 

maakt de theologie duidelijk met het begrip erfzonde. Hierbij moet volgens Heering niet gedacht 

worden aan een biologisch verschijnsel, maar aan het gegeven dat de wereld met haar menselijke 

zonde er eerder was dan de individuele mens. Daarbij maakt het concept van de erfzonde ook duidelijk 

dat de herkomst van de zonde niet gevonden kan worden maar dat de zonde er altijd al was. Voor de 

mens was er al de mogelijkheid om te zondigen omdat het bestaan een zondig karakter heeft. Ook 

betekent erfzonde dat in het gehele menszijn de mogelijkheid tot het doen van zonde besloten ligt. Zo 

noemt Heering dat ieder mens zijn prijs heeft waartoe hij bereid is te zondigen. Hierbij is de mens één 

geheel en kan zowel met zijn geest als met zijn lichaam zondigen. Deze zijn in het menszijn immers 

met elkaar verbonden. Het begrip erfzonde maakt volgens Heering duidelijk dat ieder mens 

gelijkwaardig is, iedereen heeft immers dezelfde mogelijkheden om te zondigen, in die zin is de 

zonde, een conditie humane. In Heerings zondebegrip staat centraal dat de mens vanuit eigen wil de 

verkeerde weg inslaat.87 

De mens wordt door het boze verleid om zich af te wenden van zijn hogere doel, waarbij hij denkt een 

beter doel gevonden te hebben. Een voorbeeld is een betere relatie of materieel gewin. Het afdrijven 

van het doel en het verleid worden kan op verschillende manieren. Vaak is het moeilijk om de zonde 

of het boze te herkennen en te erkennen. Veel kwaad wordt immers gedaan vanuit een vorm van 

idealisme, waarbij er gedacht wordt dat er sprake is van een goede handeling terwijl er eigenlijk sprake 

is van een boze handeling. Heering illustreert dit met het voorbeeld van de kruistochten.88 

Ook in de verleiding ziet Heering het relationele karakter van de mens terug. De verleiding staat 

namelijk altijd in relatie tot iets anders. De mens is hierdoor constant in beweging en loopt tegen 

nieuwe verleidingen aan. Daarbij is de mens ontvankelijk voor deze verleidingen. Heering benadrukt 

dat verleidingen niet in alle gevallen boos hoeven te zijn. Vanuit de verleiding gaat een zeker 

overwicht uit, de mens is immers onder de indruk van de verleiding. De verleiding spreekt een 

verborgen verlangen aan, waardoor het aantrekkelijk wordt om op de verleiding in te gaan.89 

De verleiding kan ook een beproeving zijn. Zo worden bij Adam en Eva en bij de verzoeking in de 

woestijn, maar ook bij Job, volgens Heering de menselijk krachten beproefd. Hierdoor kan de mens 

zijn kracht testen en trainen door de verleiding te weerstaan. Zo kunnen beproevingen de mens ook 

kracht geven als deze worden overwonnen. Dit betekent echter niet dat iedere verleiding volgens 

 
87 Heering, 111–20. 
88 Heering, 11–121. 
89 Heering, 121–23. 
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Heering een beproeving is. Sommige verleidingen kunnen we immers makkelijk afwenden en 

beproeven daarmee onze krachten niet.90  

In een ander aanverwant begrip “verzoeking” komen de lust van de verleiding en het lijden van de 

beproeving samen. In de verleiding wordt er verwezen naar lust, in de beproeving naar lijden. 

Verzoeking verwijst naar beiden. In de verzoeking dreigt de mens zich in zijn beproeving te berusten. 

Zo wordt Jezus in de woestijn verzocht om zich toe te geven aan de verleiding en ervoor te zwichten. 

Daarnaast lijdt Jezus door het vasten in de woestijn en de verleidingen waardoor de beproeving, een 

verzoeking wordt.91 

Heering vindt het van groot belang dat de mens de zonde en het boze in zijn bestaan erkent. De mens 

moet kiezen om de relatie tussen God en zijn naaste in stand te houden en niet in het boze te berusten 

of vervallen. Heering merkt hierbij op dat God ook in verzoeking wordt gebracht om zijn werk, en 

relatie, met de mensen op te geven wanneer de mens zich van God afwendt.92  

Aan het slot van het boek concludeert Heering dat het boze zich moeilijk rationeel door de theologie 

filosofie en de ethiek laat vatten, verklaren of rechtvaardigen. Daarom benadrukt hij nogmaals dat 

spreken over het boze, net als theologie begint bij mensen. Juist omdat het boze zich zo moeilijk laat 

kennen is het belangrijk de diversiteit te erkennen. Het boze wordt tegengegaan door het boze onder 

ogen te komen, waardoor de mens voor de hoop en liefde in vrijheid, door Christus, tegen het boze in 

kan kiezen.93  

 

Conclusie 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat vrede in Heerings denken gezien kan worden als een goede 

relatie tussen mensen onderling, en met God. Door het bewust schaden van deze relatie, door een 

intentie, gedachte of handeling loopt deze relatie schade op, en wordt de vrede verbroken. De 

verleiding die dit oproept noemt Heering het boze. Met een zonde gaat de mens zijn doel voorbij en 

wordt een relatie schade toegebracht. De verleidingen en de zonde zijn verweven met het menselijk 

bestaan. Met het inslaan van een verkeerde weg kan het kwaad escaleren en een macht worden buiten 

de mens in bijvoorbeeld instituties. Heering ziet verschillende gradaties van het boze. Soms is de 

verleiding een beproeving of kan het een verzoeking worden. Met de opstanding van Jezus is het boze 

overwonnen en mag de mens zich richten op de hoop van vrede die haar in het vooruitzicht is gesteld. 

Tot dan is het belangrijk de ogen niet te sluiten voor het boze en deze in de vrijheid en 

 
90 Heering, 121–35. 
91 Heering, 126–28. 
92 Heering, 126–28. 
93 Heering, 145–47. 
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verantwoordelijkheid te erkennen. Over de vrijheid in het maken van keuzes gaat het in het volgende 

hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 4: 

Vrijheid 

 

Artikel 1 van de vijf artikelen van de Remonstrantie: 

“Dat God, door een eeuwig en onveranderlijk besluit in Jezus Christus Zijn Zoon, voor de 

grondlegging der wereld besloten heeft om uit het gevallen, zondige menselijke geslacht diegenen in 

Christus en om Christus' wil en door Christus zalig te maken, die door de genade van de Heilige 

Geest, in Zijn Zoon Jezus Christus geloven en in dit geloof en in de gehoorzaamheid van het geloof, 

door dezelfde genade tot aan het einde toe zouden volharden en daarentegen de onbekeerlijken en de 

ongelovigen in de zonde en onder de toorn te laten en te verdoemen als vreemd van Christus, naar het 

woord van het heilig evangelie bij Johannes 3:36; Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de 

Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten en 

andere Schriftplaatsen meer.”94 

Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn we ingegaan op vrede. We zagen dat bij Heering het boze gestalte krijgt 

door het bewust kiezen voor een verkeerde, -relatie- beschadigende handeling. Een logische 

vervolgvraag hierop is in hoeverre de mens vrij is in zijn keuzes. De vraag naar de vrijheid van de 

mens stond ook centraal in het conflict tussen Arminius en Gomarus tijdens de Remonstrantie. Hierin 

ging het namelijk om predestinatie, oftewel de vraag of de mens voorbeschikt was voor de genade van 

God of dat hij leeft in vrijheid. In het eerste artikel van de Remonstrantie wordt dit aangehaald als: 

‘wie de zoon niet wil gehoorzamen’. De wil om te gehoorzamen verwijst naar een mogelijke keuze. In 

de hertaling van de 5 V`s wordt dit vrijheid genoemd.95 

Heering heeft het in zijn werk meerdere keren over vrijheid. Hierbij haalt hij diverse keren de filosofie 

van zijn tijdgenoot Jean-Paul Sartre aan. In dit hoofdstuk wordt in §4.1 ingegaan op Heerings lezing 

en interpretatie van Sartre met zijn kenmerkende existentialistische, vrijheidsgerichte denken. 

Vervolgens ga ik in §4.2 op de plaats van vrijheid binnen instituties en in religie in Sartres denken. 

Ten slotte ga ik in §4.3 in op Heerings waardering en interpretatie van Sartres denken.  

 

 
94 Holtzapffel en Leeuwen, “De vijf ‘leerpoincten’ uit de Remonstrantie”, 15. 
95 Coenradie e.a., De vijf artikelen van de Remonstranten 400 jaar. 
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§4.1 Sartre en zijn existentialisme 

 

Sartres leven en denken 

Sartre (1905-1980) had door zijn denken en handelen in zijn tijd een status van een beroemdheid. Zijn 

denken wordt gezien als een reactie op de Wereldoorlogen. Na de oorlogen werd er gezocht naar 

antwoorden op vragen over het door de oorlogen aangebrachte leed, en de verhouding tussen de mens 

en zijn instituties.96  

 

Sartres existentialisme 

De naam existentialisme is afgeleid van het woord existeren, dat “bestaan” betekent. Het 

existentialisme gaat ervan uit dat de mens, leeg en zonder identiteit in het bestaan geworpen wordt. Je 

bestaat wel, maar je bent nog niets. De mens moet zijn persoonlijkheid ontwikkelen in zijn bestaan. 

Dit doet hij door het maken van keuzes. Bij het maken van die keuzes is het vooral belangrijk dat de 

keuzes bewust worden gemaakt.97 Voor het maken van deze keuzes is iedereen zelf verantwoordelijk. 

98 

Sartre ziet, volgens Heering, de vrijheid in het maken van keuzes als het menselijk lot. In Sartres 

denken heeft de mens in iedere situatie de vrijheid om keuzes te maken. Binnen deze vrijheid kan de 

mens zelf kiezen wie hij wil zijn en dus ook hoe er betekenis wordt gegeven aan het leven.99 Dit doet 

de mens door middel van projectie.100 De mens verbeeld wie hij is, of wil zijn, en gaat zich vervolgens 

hiernaar gedragen.  

Betekenisgeving is volgens Sartre, in Heerings lezing, dus een kwestie van het maken van keuzes. 

Bijvoorbeeld, in de keuze waarop de werkelijkheid wordt geïnterpreteerd en betekenis krijgt. Het 

bestaan zelf is leeg maar krijgt volgens Sartre door keuzes betekenis. Sartre maakt dit duidelijk aan de 

hand van een voorbeeld dat goed past binnen deze scriptie. In een detentie kan er op verschillende 

manieren met gevangenschap worden omgegaan. Zo is de gevangenis te zien als een verschrikkelijke 

plaats, of als een verwenoord, waar je heerlijk tot rust kunt komen.101 Volgens Sartre valt er op deze 

 
96 H.J. Heering, “Filosofie en zelfbedrog. J.-P. Sartre als filosoof en mens”, in Geloven Denken Doen; 

Weerspiegeling van evangelie en cultuur in Wending- artikelen van H.J. Heering 1947-1989, bewerkt door E.J 

Kuiper en Th. M van Leeuwen, 1997. 
97 Dit is een omstreden positie waarover in de filosofie veel is nagedacht. 
98 Heering, Tragiek; van Aeschylus tot Satre, 121; H.J. Heering, “De hachelijke vrijheid; Een terugblik op Sartres 

denken”, in Geloven Denken Doen; Weerspiegeling van evangelie en cultuur in Wending- artikelen van H.J. 

Heering 1947-1989, 1998, 140–41. 
99 Heering, Tragiek; van Aeschylus tot Satre, 128. 
100 Uit de keuzes die Heering maakt in zijn denkers als Sartre en Feuerbach, lijkt het dat hij veel voelt voor het 

projectie-denken.  
101 Dit voorbeeld heb ik niet uit het werk van Heering maar uit: Philophize This, “Sartre and Camus”, Sartre and 

Camus , 2017, https://www.youtube.com/watch?v=LKj-4XYwGog. 
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manier in iedere situatie te kiezen hoe er met de situatie wordt omgegaan.102 De betekenis van de 

keuze komt pas tot uiting in de toekomst. Daarin wordt namelijk het resultaat van de keuze duidelijk. 

Hierbij is het echter belangrijker dat de mens een keuze maakt, dan dat deze goed of fout is. De 

beoordeling van de keuze is immers ook een keuze.103 

 

Vrijheid in verbondenheid 

Heering benadrukt dat het maken van keuzes voor Sartre geen individueel gegeven is. De mens is 

namelijk verbonden met andere mensen. De vrijheid van het individu geeft ook de 

verantwoordelijkheid zorg te dragen voor de vrijheid van de ander. Wanneer het individu de ander in 

zijn vrijheid beperkt wordt deze een schurk of een tiran. Het tegengestelde is echter ook waar. De 

mens kan zich laten tiranniseren door een ander. Wanneer de mens tiranniseert of wordt getiranniseerd 

heb je volgens Sartre de verantwoordelijkheid hiervoor op te komen.104 

In het maken van keuzes moet er rekening worden gehouden met de ander en de situatie. Iedere 

situatie is anders, waardoor men niet kan berusten in vaste keuzes. Het hebben van vrijheid is een 

opgave en verantwoordelijkheid naar jezelf en naar de ander. De eigen vrijheid mag de vrijheid van 

een ander niet in de weg staan. Tekenend voor Sartre is dat hij deze filosofie ook naleefde. Zo zette hij 

zich in voor veel minderheidsgroepen als Joden, donkere mensen, oorlogsslachtoffers, homoseksuelen 

en gevangenen. Sartre bezocht bijvoorbeeld de gedetineerde terrorist Andreas Baader omdat hij het 

niet eens was met de manier waarop hij door de maatschappij verstoten en geïsoleerd werd.105 

 

Te kwader trouw 

Vaak ontlopen mensen hun keuzes, en daarmee hun verantwoordelijkheid, door ze af te schuiven op 

instituties, personen of vaststaande overtuigingen. Sartre noemt deze mensen te kwader trouw. In 

Heerings werk “tragiek”106 wordt dit afschuiven van de verantwoordelijkheid het “amor fati geloof” 

genoemd, oftewel het geloof in het noodlot of het onvermijdelijke. Volgens Sartre geeft de mens 

betekenis aan zijn leven door nee te durven zeggen. Hiermee biedt de mens verzet in plaats van zich te 

laten meevoeren door de krachten van het bestaan.107 Het hebben van vrijheid betekent namelijk ook 

 
102 Heering, “De hachelijke vrijheid; Een terugblik op Sartres denken”, 130–34. 
103 Heering, “Filosofie en zelfbedrog. J.-P. Sartre als filosoof en mens”, 134; Heering, “De hachelijke vrijheid; 

Een terugblik op Sartres denken”, 141. 
104 Heering, “De hachelijke vrijheid; Een terugblik op Sartres denken”, 143–46; Heering, “Filosofie en 

zelfbedrog. J.-P. Sartre als filosoof en mens”, 132–34. 
105Heering, “De hachelijke vrijheid; Een terugblik op Sartres denken”, 144. 
106 In het volgende hoofdstuk over verantwoordelijkheid zal uitgebreid worden ingegaan op dit werk. 
107 Heering, “Filosofie en zelfbedrog. J.-P. Sartre als filosoof en mens”, 132–337; Heering, Tragiek; van 

Aeschylus tot Satre, 129. 
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dat deze moet worden benut. Soms moet de mens om zijn vrijheid en verantwoordelijkheid vorm te 

geven, vuile handen maken voor het groter gewin.108 

§4.2 Vrijheid binnen instituties en religie 

Volgens Sartre wordt de menselijke vrijheid ingeperkt door instituties. Binnen instituties zijn er 

mensen die gebruik maken van de instituties en mensen die erdoor worden onderworpen. Voor Sartre 

is het belangrijk dat de mens zich van de instituties losmaakt om vrij te worden. Ook kan de mens 

ervoor zorgen dat instituties hem ondersteunen en meer kracht en vrijheid geven, in plaats van de 

vrijheid in te perken.109,110 Dit is vaak lastig, omdat instituties vaak ingericht zijn op voortbestaan en 

het inperken van vrijheid. 

 

Sartre en religie 

Sartre beschouwt religie volgens Heering, net als andere instituties, als een vorm van onderdrukking 

die er voor zorgt dat de mens niet vrij is in het maken van zijn keuzes. Hierdoor kan deze niet zelf 

betekenis geven aan zijn leven. Sartre geeft een van zijn bekendste werken de titel “L'existentialisme 

est un humanisme” 111 oftewel het existentialisme is een humanisme. Religie is volgens Sartre een 

institutie die de mens gevangen houdt. Het begrenst de vrijheid in plaats van dat de mens en diens 

vrijheid op de eerste plaats worden gezet. Hierdoor krijgt God de absolute macht. De mens moet zich, 

volgens Heerings lezing van Sartre, van religie ontdoen en zijn vrijheid pakken. Hierdoor kan de mens 

niet vanuit God, maar uit zichzelf het leven vorm geven.112 

§4.3 Heerings reactie op Sartre 

Heering reageert in “Dogmatische verkenningen” op de visie van Sartre op religie en het christendom. 

Volgens Heering is de God uit de Bijbel niet absoluut en begrenzend. God geeft de mens juist vrijheid 

en is daarmee een bevrijdende God. Daarbij roept God de mens op zijn verantwoordelijkheid te 

nemen. Zo staat het Oude Testament volgens Heering in het teken van de bevrijding van het Joodse 

volk. Uit de Thora wordt onder meer door regels duidelijk hoe de mens in vrijheid kan leven.113 

Dit wordt voortgezet in het Nieuwe Testament, waarin Jezus als de zoon van God door zijn lijden en 

opstanding de mensen bevrijd. Het Nieuwe Testament staat voor vrijheid en bevrijding van schuld. De 

 
108 Heering, “De hachelijke vrijheid; Een terugblik op Sartres denken”, 142–43. 
109 Heering, 133–35. 
110 Dit is te vergelijken met de bouwsteen empowerment uit het herstelgericht justitiepastoraat 
111 Jean Paul Sartre, L’existentialisme est un humanisme, 1946. 
112 H.J. Heering, “Vrijheid”, in Dogmatische verkenningen (Den Haag: Boekencentrum, 1968), 21–22. 
113 Heering, 22–27. 
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bevrijding van deze schuld staat volgens Heering niet op zich, maar betekent een nieuw begin waarna 

de mens keuzevrijheid heeft.114 

De vrijheid van het christendom is volgens Heering niet dezelfde als die van Sartre. Volgens het 

christendom zijn we namelijk niet vanaf de geboorte vrij, maar moet de mens worden vrijgemaakt. Dit 

is een geschenk aan de mensen en niet zoals in Sartres begrip een constante opgave.115 Daarbij vraagt 

Heering zich af waarom de mens vrij zou willen zijn wanneer dit een constante strijd is. 

Verder vraagt Heering zich af of de mens in Sartres zoektocht naar vrijheid niet zichzelf tot God 

verheft, waardoor de mens zelf absoluut en begrenzend wordt, en daarmee datgene wordt waartegen 

hij zich verzet. Heering beschrijft vrijheid dan ook niet als de opgetrokken vuist maar als de 

toegestoken hand, die de ander de mogelijkheid geeft om zichzelf te kunnen bevrijden.116 

Daarnaast vraagt Heering zich af of de mens wel altijd keuzes kan maken. Ziet Sartre de radicaliteit 

om altijd te kunnen kiezen niet veel te positief in? Zijn er geen momenten dat de mens juist niet kan 

kiezen en geen verantwoordelijkheid heeft, zoals in bijvoorbeeld de tragiek, waar in het volgend 

hoofdstuk op in wordt gegaan.  

Ondanks dit heeft Heering waardering voor het werk van Sartre. In de stukken waar hij op Sartre 

ingaat klinkt bewondering door voor het samenvallen van Sartres denken en leven. Ook lijkt Heering 

het eens te zijn met de aandacht voor - en het bewust zijn van- vrijheid. Vaak heeft de mens meer 

vrijheid dan hijzelf doorheeft. De mens moet in zijn bestaan op zoek naar vrijheid. Verder lijkt 

Heering waardering te hebben voor het idee dat de mens zelf zijn betekenisgeving vorm kan geven 

door een keuze. In het volgende hoofdstuk zal duidelijk worden dat Heering twijfels heeft bij de 

verantwoordelijkheid en keuzevrijheid van Sartre.  

 

Conclusie 

In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op het begrip vrijheid aan de hand van Heerings lezing van Sartre. 

Hierin werd duidelijk dat Heering bewondering heeft voor het agenderen van de verborgen vrijheid en 

verantwoordelijkheid van de mens. Heering is het niet eens met de Sartres onderdrukkend 

religiebegrip. Zo geven het jodendom en het christendom de mens juist meer vrijheid en werkt deze 

God bevrijdend. Ook ziet Heering de herkomst van de vrijheid van de mens anders. Waar Sartre een 

activistische houding aanneemt ziet Heering vrijheid als iets dat de mens geeft en ontvangt.  

  

 
114 Heering, “Vrijheid”. 
115 Heering, 22–27. 
116 Heering, Tragiek; van Aeschylus tot Satre, 188. 
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Hoofdstuk 5: 

Verantwoordelijkheid 
 

Artikel 3 uit de vijf artikelen van de Remonstrantie: 

“Dat de mens het zaligmakende geloof van zichzelf niet heeft, en ook niet door de kracht van zijn wil, 

omdat hij in de stand van de afwijking en van de zonde, niets goeds, dat waarlijk goed is (zoals 

inzonderheid het zaligmakend geloof), uit en van zichzelf kan willen, denken of doen. Maar dat het 

nodig is, dat hij door God in Christus door de Heilige Geest herboren wordt en vernieuwd, in 

verstand, gevoel of wil en in alle krachten, opdat hij het ware goed recht moge verstaan, bedenken, 

willen, en volbrengen naar het woord van Christus in Johannes 15:5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn 

de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je 

niets doen.117” 

 

Inleiding 

Het derde artikel van de Remonstrantie wordt in de 5 V`s hertaald naar verantwoordelijkheid. Zo staat 

er in het derde artikel van de Remonstrantie dat wanneer de mens door God wordt vernieuwd, het 

nodig is dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het: “verstaan, bedenken, willen en volbrengen naar 

het woord”.  

Tijdens de Remonstrantie was verantwoordelijkheid een belangrijk speerpunt. Dit wordt bijvoorbeeld 

duidelijk door de spotprenten en schutschriften van zowel de Remonstranten als de 

Contraremonstranten. Zo schreef de Remonstrant Slatius het schutschrift “De gepredestineerde 

dief”.118 In dit schutschrift komt een predikant bij een dief in de gevangenis. De dief stelt dat hij geen 

schuld heeft aan zijn misdrijf. God heeft hem namelijk, volgens de Contraremonstranten, voor zijn 

misdaad voorbestemd, waardoor de dief geen verantwoordelijkheid draagt.119 

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat de mens volgens Heering vrijheid heeft in het maken van 

zijn keuzes. De vraag is echter of de mens voor die keuzes verantwoordelijk is. In Heerings boek 

 
117 Koen Holtzapffel en Marius van Leeuwen, “De vijf ‘leerpoincten’ uit de Remonstrantie”, in De 

Remonstrantie 400 jaar, bewerkt door Koen Holtzapffel en Marius Van Leeuwen (Zoetermeer: Meinema, 2010), 

17. 
118 Een afbeelding van het schutschrift staat op het voorblad van dit werkstuk. Henricus Slatius, De 

gepredestineerde dief (Friedrichstadt: Gedruckt nae de copye tot Frederick-stadt, 1619). 
119 Dit is binnen de context van dit werkstuk een interessante casus, omdat hiermee de verantwoordelijkheid van 

gedetineerden binnen het justitiepastoraat ook besproken wordt. 
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“Tragiek; van Aeschylus tot Sartre”120 speelt verantwoordelijkheid een belangrijke rol. In dit werk 

wordt namelijk de vraag gesteld of de mens verantwoordelijkheid draagt voor zijn tragiek. Om het 

begrip verantwoordelijkheid bij Heering helder te krijgen moeten we ingaan op het begrip tragiek, 

omdat dat voor Heering een sleutelbegrip is. 

In §5.1 zal ik ingaan op Heerings definitie en visie op het ontstaan van tragiek, en ga ik in op de 

manieren hoe er volgens Heering op een tragische situatie gereageerd kan worden. Vervolgens 

beschrijf ik in §5.2 waarom de tragiek volgens Heering niet het laatste woord heeft.  

§5.1 Heerings kijk op tragiek 

Heering definieert tragiek als: 

“Geen uitweg meer hebben in een wereld die in zichzelf gesloten is, zodat de mens niet meer 

appelleren kan bij iets anders”121 

Hierbij is tragiek het in een situatie terecht komen waarin de mens geen keuzemogelijkheid heeft: hij 

heeft geen andere keuze dan de ongewilde tragische handeling. Bij Heering gaat tragiek over wat de 

mens niet gewild heeft maar toch moet doen. Hiermee is de tragiek geen kwestie van natuurlijke 

omstandigheden, maar van een menselijk handelen in omstandigheden. In de tragiek roept een mens, 

net als in het boze, het onheil (deels) over zichzelf af.122  

Toch is tragiek anders dan het bewust kiezen voor het boze. Er wordt namelijk in de tragiek wel 

bewust voor iets gekozen, maar zonder andere uitweg. In de tragiek schuilt hiermee een 

noodwendigheid. Het begrip noodwendigheid is voor Heering een belangrijk concept de mens moest 

(noodwendig) in deze tragische situatie terecht komen. Binnen de tragedie is de mens daarmee 

genoodzaakt tot de tragische handeling. Hiermee is er binnen de tragiek een spanning tussen vrijheid 

en noodwendigheid. De mens heeft de vrijheid tot de handeling, maar is er binnen de tragiek ook toe 

genoodzaakt. Er is geen mogelijkheid om voor het goede te kiezen en de tragiek te ontlopen. Dit maakt 

dat er binnen de tragiek sprake is van een gesloten bestaan, de mens zit in het tragische opgesloten.  

In “Tragiek; van Aeschylus tot Sartre” gaat Heering uitgebreid in op tragedies uit verschillende tijden 

en plaatsen.123 Zo wijdt hij hoofdstukken aan de Griekse tragedies, de Stoa, christelijke en joodse 

tragedies, en ook op de tragedies van Ibsen, Sartre en Shakespeare. In het laatste deel van het boek 

 
120 H.J. Heering, Tragiek; van Aeschylus tot Satre (Den Haag: L.J.C. Boucher, 1961). 
121 Heering, 19. 
122 Heering, 13–19. 
123 In “Tragiek” gaat Heering uitgebreid in op verschillende specifieke tragedies. Binnen dit werkstuk wordt de 

nadruk gelegd op de analyse van tragiek dat naar voren komt in het tweede deel van Heerings boek. 
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geeft Heering aan de hand van deze tragedies een systematische reflectie op tragiek.124 Om Heerings 

visie op tragiek te illustreren gebruik ik een voorbeeld van Heering zelf. 

Een fabrieksdirecteur moet door een economische crisis veertig personeelsleden ontslaan, zodat zijn 

overige werknemers kunnen blijven werken en het bedrijf niet failliet gaat. De directeur zit gevangen 

in een uitzichtloze situatie. Hij moet nu veertig mensen ontslaan of later heel het bedrijf sluiten, 

waardoor er driehonderd mensen geen werk meer hebben.125 

In deze situatie zit de directeur klem tussen vrijheid en noodwendigheid. Ondanks dat er geen directe 

verplichting is, is hij genoodzaakt personeelsleden te ontslaan. De directeur zit in een gebonden 

situatie waardoor hij genoodzaakt is tot de tragische handeling. 

Het ontstaan van tragiek 

De tragische mens is dus genoodzaakt de tragiek te ondergaan. Heering ziet, zoals benoemd, tragiek 

daar waar vrijheid en noodwendigheid elkaar aantasten. Noodwendigheid kan ontstaan door 

verschillende factoren. Heering gaat in op volgende factoren: het karakter, de situatie, het beginsel en 

daar waar het goede het kwade oproept. 

Door het karakter kan tragiek ontstaan. Door bijvoorbeeld emoties, beperkte intelligentie, agressie, het 

niet kunnen liefhebben of andere persoonlijkheidskenmerken. Binnen deze categorie zijn er 

eigenschappen in de persoonlijkheid waardoor de mens opgesloten komt te zitten in de tragische 

situatie. Sartre verbreedt volgens Heering deze categorie door niet van individuele gebreken te 

spreken, maar van menselijke gebreken. De mens is namelijk gebrekkig en kan nooit in gehele vrijheid 

het leven vormgeven.126 

De situatie kan tragiek in de hand werken. In veel tragediespelen komt dit bijvoorbeeld door de 

beslissing van de goden of het noodlot. Als mens kan je in een tragiek verstrikt raken door in een 

situatie (meerdere) verkeerde keuzes te maken waardoor er sprake is van een uitzichtloze situatie. Zo 

is het in het voorbeeld van de fabrieksdirecteur noodzakelijk dat hij veertig mensen ontslaat om het 

bedrijf te redden en de overige driehonderd mensen aan het werk te houden.127 De situatie van de 

economische crisis brengt de directeur tot de tragische situatie. 

Met het beginsel wordt gedoeld op een hoog ideaal van de menselijke geest, waardoor de mens een 

tragische beslissing moet nemen. Een bekend voorbeeld hiervan is de tragedie van Romeo en Julia die, 

 
124 Deze systematische reflectie op tragiek staat centraal in dit hoofdstuk 
125 Heering, Tragiek; van Aeschylus tot Satre, 7. 
126 Heering, 178. 
127 Heering, 179. 
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ondanks dreiging, het beginsel van liefde niet kunnen verloochenen.128 Het kan ook voorkomen dat 

beginselen elkaar tegenwerken, zoals in het alledaagse leven veel gebeurd. Heering geeft het 

voorbeeld van een arts die eindelijk één avond heeft vrijgehouden voor zijn gezin, maar op die avond 

wordt gebeld door een patiënt, waardoor hij moet kiezen tussen de verantwoordelijkheid voor zijn 

gezin of voor zijn patiënt. Bij een strijd tussen beginselen moet er een keuze gemaakt worden tussen 

twee kwaden.129 

Daar waar het goede het kwade oproept staat het kwade het goede in de weg en moet er dus een 

kwade handeling worden gedaan om het goede te bereiken. Een voorbeeld hiervan is een oorlog die 

gevoerd wordt om een dictatuur omver te werpen.130  

In veel gevallen is er binnen een tragische situatie niet enkel sprake van één factor maar een 

combinatie van factoren binnen het karakter, situatie, beginsel, en het goede dat het kwade oproept. 

Zo is bijvoorbeeld het karakter vaak niet bestand tegen een beginsel of situatie.131 

De tragische schuld? 

Door de bovenstaande factoren wordt de mens in zijn vrijheid klemgezet door de tragische 

werkelijkheid. Hierin wordt de situatie binnen de tragiek als een gesloten werkelijkheid ervaren waarin 

de mens probeert de tragische situatie te controleren.132 Kenmerkend voor de tragiek is echter dat deze 

niet gecontroleerd kan worden, waardoor de mens in veel gevallen in de tragiek berust en geen 

verantwoordelijkheid neemt.133 

Hier is de schuldvraag aan verbonden; heeft een mens binnen de tragiek verantwoordelijkheid en dus 

schuld? Heering hecht veel waarde aan verantwoordelijkheid, volgens hem onderscheid de mens zich 

hierin van dieren. Juist om deze reden vindt Heering dat er niet te snel gesproken moet worden van 

tragiek. Het conflict tussen vrijheid en gebondenheid is volgens hem zelden zo onoverbrugbaar dat er 

werkelijk gesproken kan worden van tragiek. Vaak zijn er in een situatie nog mogelijkheden om tot 

een oplossing te komen, of de situatie te veranderen.134, 135 

 
128 Heering, 179–81. 
129 Heering, 182–83. 
130 Heering, 183. 
131 Heering, 180–83. 
132 Heering, 177–83. 
133 Heering, 177–86. 
134 Heering, 190–207. 
135 Binnen heel Heerings denken en vooral in zijn ethiek, speelt het specifieke karakter van de situatie een 

belangrijke rol. Dit komt vooral tot uiting in zijn ethiek in: H.J. Heering, Ethiek der voorlopigheid (Nijkerk: 

Uitgeverij G.F. Callenbach N.V., 1969). 
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Heering benadrukt dat iedere generatie verantwoordelijk is voor wat zij van de door haar ontvangen 

situatie maakt. De directeur uit het voorbeeld heeft, hoe klein dan ook, mede verantwoordelijkheid 

voor de economische crisis van het land. Hiermee wil Heering duidelijk maken dat mensen zelden 

alleen verantwoordelijkheid draagt voor een tragische situatie.136  

Voor Heering is het belangrijk dat een tragische situatie berust op een keuze. Een keuze waar toe men 

gedwongen wordt. Men moet verantwoordelijkheid nemen om een keuze te maken, de tragiek is dat de 

mens niet anders kan. De mens wordt daarmee, in de woorden van Heering schuldeloos schuldig. 

Vaak bevat een tragische situatie zowel elementen die wijzen op tragische schuld als op 

verantwoordelijkheid en een keuzemogelijkheid. Waar men de nadruk op legt berust volgens Heering 

ook op een keuze.137  

De plaats van de tragiek 

Wanneer de tragische schuld berust op een keuze is het de vraag of de tragiek werkelijk bestaat, of dat 

het slechts een manier van kijken is. Binnen de filosofie ziet men de tragiek vaak als zienswijze. 

Hiermee doet men volgens Heering al snel geen recht aan de beleefde tragische werkelijkheid van een 

mens.138 Heering concludeert dat de tragiek zowel een zienswijze als een werkelijkheid is. Hoe men 

naar tragiek kijkt blijft echter opnieuw een kwestie van een keuze.139 

§5.2 Het meta-tragische, een antwoord op de tragiek 

Belangrijker dan de plaats van tragiek is voor Heering dat de tragiek vaak overstegen wordt. Buiten de 

gesloten tragische werkelijkheid blijkt een grotere werkelijkheid, of grotere kracht te bestaan. Heering 

noemt de tragische werkelijkheid dan ook de voorlaatste werkelijkheid.140 Een werkelijkheid die wel 

bestaat, maar in het licht staat van een grotere werkelijkheid, die Heering een pan-tragische 

werkelijkheid noemt.141 Binnen deze pan-tragische werkelijkheid is de tragiek wezenlijk, maar zijn er 

bronnen waardoor de tragiek in een groter geheel komt te staan. Dit is binnen verschillende 

levensbeschouwingen het geval. Zo stond de tragiek voor de Grieken vaak in een groter verhaal, dat in 

de tragiek zichtbaar werd, bijvoorbeeld de liefde. Ook veel filosofieën gaan volgens Heering uit van 

een pan-tragische werkelijkheid, hij noemt onder meer het werk van Nietschze, Weisinger en Jaspers. 

Bij monde van Jaspers benadrukt Heering dat de mens zich in grenssituaties of tragische situaties op 

 
136 Heering, Tragiek; van Aeschylus tot Satre, 193–200. 
137 Heering, 200–202. 
138 Heering, 207–21. 
139 Heering, 219–20. 
140 De term voorlaatste werkelijkheid is vooral bekend uit de theologie van Bonhoeffer, en Rosenzweig waar 

Heering bekend mee was. 
141 Heering, Tragiek; van Aeschylus tot Satre, 205–20. 
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religieuze grensoverschrijdende werkelijkheid beroept. Die zijn gebaseerd op dogma`s en mythen 

waar de mens hoop uit put en waardoor hij boven zichzelf en de tragische werkelijkheid uitstijgt.142 

Volgens Heering doet het christendom dit op een afwijkende wijze. In het christendom wordt volgens 

Heering de tragische werkelijkheid namelijk geen bestaanswaarde toegekend. In het christendom 

wordt er uitgegaan van een meta-tragische werkelijkheid waar de tragiek geen onderdeel van 

uitmaakt.143 Waar er zich in de Bijbel een tragische situatie voortdoet, zoals bijvoorbeeld bij Job of 

Saul, vindt deze plaats binnen een groter verhaal van hoop, bevrijding of genade, God maakt nog deel 

uit van de tragiek, hiermee is de tragische werkelijkheid niet zo gesloten als deze overkomt.144  

Ook het lijden van Christus is hierin niet tragisch, dit staat namelijk in het teken van Gods 

verzoenende liefde. Over de manier waarop dit plaatsvindt is veel getheologiseerd maar dit blijft 

volgens Heering een mysterie. Om deze reden legt de kerk de nadruk op de overwinning van het lijden 

en de liefde en niet zozeer op de wijze waarop deze verzoening inhoudelijk plaats vindt. Een centraal 

punt voor veel kerken is dat de mens door Christus betrokken wordt op de meta-tragische 

werkelijkheid. Dit wordt volgens Heering zichtbaar wanneer Jezus vanaf het kruis zijn lijden 

aanvaardt en God vraagt: “Vader vergeef het hun, zij weten niet wat ze doen”.145 Hiermee wordt het 

tragische leed namelijk verbonden aan medelijden en vergeving. De mens heeft de keuze zich hieraan 

te verbinden.146 Heering haalt hierbij Johannes aan, welke benoemt dat de werkelijke zonde schuilt in 

het ongeloof en het afgewend zijn van het licht en de liefde.147 Dit maakt de tragiek niet minder 

werkelijk, maar geeft haar volgens Heering wel een andere lading.148 

Dit is volgens Heering zowel een belofte van God als een opgave voor mensen. Enerzijds ontvangt de 

mens namelijk de hoop, anderzijds moet de mens verantwoord met deze hoop omgaan. Heering 

benoemt dat er in het meta-tragische grote thema`s worden aangehaald. Deze thema`s komen tot uiting 

in kleine kenmerken of gebaren. Binnen de werkelijkheid heeft de mens dus de verantwoordelijkheid 

de meta-tragische werkelijkheid te aanvaarden, waardoor hij in de meta-tragische werkelijkheid komt 

te staan. Hierin heeft de mens de verantwoordelijkheid bij te dragen aan de tragiek overstijgende 

werkelijkheid die in het bestaan verborgen is. Theologisch verwoordt: de mens dient eschatologisch 

betrokken te zijn op het wordende -meta-tragische koninkrijk van God. Hierbij is het belangrijk de 

bevrijdende kracht van de meta-tragische werkelijkheid te aanvaarden en oog te hebben voor de 

 
142 Heering, 207–12. 
143 Dit is een typisch remonstrants kritiekpunt waar de gepredestineerde dief ook al naar verwees. 
144 Heering, Tragiek; van Aeschylus tot Satre, 200–212. 
145 Uit: Mattheus 23:34 
146 Heering, Tragiek; van Aeschylus tot Satre, 232–40. 
147 Johannes 3:19 
148 Heering, Tragiek; van Aeschylus tot Satre, 232–33. 
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ervaren tragische werkelijkheid .149 Een logische vervolgvraag aan Heering hierop is hoe om te gaan 

met mensen die deze werkelijkheid niet aanvaarden of anders zien. Hierover gaat het volgende 

hoofdstuk over verdraagzaamheid. 

Samenvatting 

In dit hoofdstuk is ingegaan op verantwoordelijkheid en op tragiek die voor Heering onlosmakelijk 

met verantwoordelijkheid verbonden is. Een belangrijke vraag binnen de tragiek is in hoeverre de 

tragische mens zelf voor de(ze) tragiek verantwoordelijk is. Duidelijk is geworden dat Heering bij 

tragiek uitgaat van bewust en gewild handelen. Tegelijk kan de mens de tragische situatie niet 

ontlopen. Daarbij is het kenmerkend voor de tragiek dat er een spanning tussen vrijheid en 

noodwendigheid bestaat waar niet aan kan worden ontsnapt.  

De mens kan zijn tragische situatie als noodlot zien. Heering verzet zich hiertegen en gaat uit van een 

grote verantwoordelijkheid. Zelden is de tragiek immers zo scherp dat de mens geen 

verantwoordelijkheid meer heeft en de situatie niet kan veranderen. Daarbij vindt hij dat de mens ook 

een gedeelde vorm van verantwoordelijkheid heeft. De vraag naar de verantwoordelijkheid en schuld 

berust voor Heering hiermee op een keuze, net als de vraag of de tragiek een werkelijkheid is of een 

manier van kijken.  

In veel beschouwingen wordt binnen de tragiek uitgegaan van een tragiek overstijgende kracht. Zo ook 

in het christendom. Binnen het christendom wordt uitgegaan van een meta-tragische werkelijkheid 

waarin de tragiek niet erkend wordt. De tragiek maakt namelijk deel uit van een grotere werkelijkheid 

waarin hoop, vergeving en liefde zich openbaren. Door Jezus wordt de mens in deze werkelijkheid 

betrokken hiervoor moet hij echter zelf verantwoordelijkheid nemen zowel in de erkenning van deze 

meta-tragische werkelijkheid als in het bewerkstelligen van dit eschatologische ‘wordende’ koninkrijk.  

 

 

 

 

 

 

 

 
149 Heering, 237–40. 
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Hoofdstuk 6: 

Verdraagzaamheid 
 

Artikel 2 uit de vijf artikelen van de Remonstrantie: 

“Dat in overeenstemming daarmee Jezus Christus, de Zaligmaker van de wereld, voor allen en voor 

ieder mens gestorven is, zo, dat Hij voor allen door de dood van het kruis de verzoening en de 

vergeving der zonden verworven heeft, echter zo, dat niemand deze vergeving der zonden metterdaad 

geniet, dan alleen de gelovigen, mede naar het woord van het evangelie van Johannes 3:16; Want God 

had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet 

verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. en in 1 Johannes 2:2; Hij is het die verzoening brengt voor 

onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld.”150 

Inleiding 

In het vorige hoofdstuk zijn we ingegaan op verantwoordelijkheid. We zagen dat verantwoordelijkheid 

bij Heering vooral gekoppeld wordt aan ‘tragiek’ en dat hij tragiek als de voorlaatste werkelijkheid 

ziet omdat met de opstanding van Jezus de tragische werkelijkheid doorbroken is. Een logisch 

vervolgthema hierop is verdraagzaamheid naar mensen met een andere levensbeschouwing en 

daarmee andere kijk de opstanding en tragiek. 

Binnen de Remonstrantie stond verdraagzaamheid centraal in het tweede artikel, dat in de hertaling 

van de 5 V`s verdraagzaamheid wordt genoemd. Het tweede artikel stond in het teken van de 

vergeving door de opstanding voor alle mensen en daarmee ook voor andersgelovigen.  

Heering heeft vooral over verdraagzaamheid geschreven in relatie tot andere overtuigingen. In dit 

hoofdstuk zal ik trapsgewijs ingaan op Heerings denken over verdraagzaamheid. Eerst richt ik mij in 

§6.1 op Heerings visie op religies en de plaats van het christendom hierbinnen. Vervolgens zal ik in 

§6.2 aan de hand van Heerings artikelen over oecumene ingaan op verdraagzaamheid binnen het 

christendom. Vervolgens richt ik mij in §6.3 aan de hand van Heerings politieke ethiek op 

verdraagzaamheid als algemeen geldend gegeven. Aan de hand van zijn ethiek ga ik in op de grenzen 

en het verdedigen van verdraagzaamheid.  

 
150 Holtzapffel en Leeuwen, “De vijf ‘leerpoincten’ uit de Remonstrantie”, 14–15. 
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§6.1 Verdraagzaamheid naar andere religies en waarom het christendom? 

In Heerings werk komen verschillende levensbeschouwingen aan de orde. In dogmatische 

verkenningen 151 gaat Heering in op de vraag waarom hij specifiek het christelijk geloof aanhangt, en 

geen andere religie. 

Dit is een relevante vraag aangezien Heering vindt dat religies in hun essentie weinig van elkaar 

verschillen. Zo verwijzen de rituelen volgens Heering veelal naar: “dezelfde dramatische verbeelding 

van wat zich toch niet zeggen laat”.152 Daarbij is iedere religie gebaseerd op absolute kennis uit 

goddelijke waarheden of op onfeilbare profeten. Deze kennis is volgens Heering in zijn absolutie niet 

vast te stellen, ook niet in godsbewijzen. Heering haalt als voorbeeld Immanuel Kant aan die beweerde 

dat het christendom de ware religie was door te wijzen op haar praktische rede of ethiek. Hiermee 

worden volgens Heering de donkere bladzijden uit het christendom, zoals de kruistochten en de 

slavernij, te makkelijk vergeten.153  

Doordat elke religie uitgaat van dezelfde principes gaat er volgens Heering een zekere relativiteit en 

subjectiviteit uit van geloven. Het relatieve karakter van levensbeschouwingen houdt volgens Heering 

echter niet in dat er gezocht moet worden naar universaliteit. Hierdoor zou er immers een nieuwe 

religie, met een eigen gevoel voor superioriteit ontstaan.154  

Religie laat zich volgens Heering in essentie niet kennen door rationaliteit of het absolute, maar blijft 

een kwestie van gevoel en geloof. Deze opvatting vraagt om verdraagzaamheid. Wanneer je namelijk 

een relatieve positie aanhoudt, heeft het weinig zin om je superieur te stellen boven een andere positie.  

Toch is het voor Heering belangrijk om oog te hebben voor het eigene onderscheidende karakter van 

een religie. Binnen het christendom is dit Jezus, die alleen binnen het christelijk geloof gezien wordt 

als Messias. Heering ziet in het christendom niet een betere religie, maar wel een andere, 

onderscheidende religie. Binnen het christendom vindt er namelijk in de figuur van Jezus 

communicatie155 of dialoog plaats tussen God en de mens. God wendt zich in het christendom tot de 

mens, waardoor de mens zich weer tot God kan verhouden en zijn verantwoordelijkheid kan nemen.156  

Dit sluit aan bij Heerings theologie en kijk op het absolute waarin God op een bepaalde manier tot de 

mens spreekt. Hierdoor kan er nooit absoluut of objectief over religie worden gesproken, omdat hierin 

altijd het individu meespreekt. Dit betekent echter niet dat religie geheel relatief is, maar als relationeel 

 
151 Heering, “Waarom het christendom?” 
152 Heering, 66. 
153 Heering, 65–71. 
154 Heering, 68–71. 
155 In het volgende hoofdstuk wordt er ingegaan op communicatie en dialoog. 
156 Heering, “Waarom het christendom?”, 70–72. 
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begrepen kan worden. Het gaat in de religie om wat deze voor de mens, in een bepaalde situatie, 

betekent en hoe de mens in zijn relatie wordt aangesproken. Hierin is religie niet altijd hetzelfde, en 

blijft deze aan tijd en plaats onderhevig.157 Doordat Heering het christendom dialogisch opvat, is het 

niet verwonderlijk dat hij de verhouding tussen verschillende religies ook dialogisch ziet.158  

Dit wil zeggen dat Heering het belangrijk vindt dat er ook tussen religies dialoog plaatsvindt. Iedere 

gelovige communiceert namelijk op een andere manier met het Heilige. Heering vindt het belangrijk 

om andere gelovigen te ontmoeten omdat in iedere relatie iets van het heilige van God duidelijk kan 

worden. Hierin heeft geen enkele religie het alleenrecht. Dit vraagt een zekere verdraagzaamheid, 

maar niet ten koste van alles. Zo schrijft Heering: “Het christendom is fundamenteel niet anti maar 

pro: pro de mens, het volk, de aarde, die zich hun plaats in Gods orde beter of slechter realiseren- en 

vanuit dat ‘pro’ moet de afwijzing van bepaalde religieuze houdingen soms radicaal zijn”. Het kan dus 

voorkomen dat er vanuit de eigen overtuiging tegen de overtuiging van een ander ‘nee’ gezegd moet 

worden en verantwoordelijkheid moet worden genomen, zoals in de vorige twee hoofstukken duidelijk 

werd.159 

Volgens Heering heeft levensbeschouwelijke samenwerking alleen kans van slagen als zij zich niet 

richt op de leerregels, maar op de ontmoeting. Hierbij is net als binnen de levensbeschouwing het 

gevoel belangrijk. Wanneer er contact gemaakt wordt met iemand van een andere levensbeschouwing 

is het belangrijk om deze te doorvoelen. Het gaat niet enkel om het leren kennen van de leer en de 

gebruiken van de religie, maar veel meer over hoe deze door mensen wordt verstaan en gebruikt in het 

dagelijks leven. Juist in dit verstaan moet contact worden gemaakt. Dit geldt niet enkel tussen, maar 

ook binnen religies.160,161 

§6.2 Verdraagzaamheid binnen de kerk 

Binnen de christelijke kerk is er veel diversiteit. Hierin pleit Heering voor dezelfde verdraagzaamheid 

als naar andere religies. Heering lijkt de verschillen binnen het christelijk geloof niet belangrijk te 

vinden, en richt zich vooral op de overeenkomsten. Dit wordt onder meer duidelijk in de wijze waarop 

hij zich heeft ingezet voor de Raad van Kerken en de Wereldraad van Kerken. De diversiteit van 

kerken is voor Heering geen probleem. Belangrijker vindt hij het dat kerken dienstbaar zijn aan het 

 
157 Heering, De God die niet meer nodig is, 41. 
158 Heering, “Waarom het christendom?” 
159 Heering, 71–73. 
160 Dit heeft verwantschap met het ‘speldenken’ dat ook binnen hedendaagse vrijzinnige denkers populair is. 

Hier deed ik eerder onderzoek naar zie: Joël Vlasblom, “Religiewetenschappen en het buitenstaander- en 

belevingsperspectief: Twee verschillende vormen van religiewetenschap?” (Universiteit Utrecht, 2016). 
161Heering, De God die niet meer nodig is, 41. 
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evangelie en daarmee aan Jezus en aan God. Theologie gaat immers niet alleen over denken maar ook 

over handelen.162  

Zo geeft Heering aan dat hij tijdens zijn onderduikperiode in de Tweede Wereldoorlog door vijf 

kerkdiensten in het bijzonder werd getroffen. Een Remonstrantse, een vrijzinnig Hervormde, twee 

orthodox Hervormde en een orthodox Gereformeerde. Het gaat er volgens Heering niet om bij welke 

stroming een kerk hoort, maar hoe zij je aanspreekt. Zo schrijft hij “dat het voor een soldaat niet 

uitmaakt tot welke denominatie zijn predikant behoort. Het gaat er om wat deze hem te zeggen 

heeft.”163 

Daarbij vindt Heering het geen goed teken dat de kerken onderling vooral aan “de wereld” laten zien 

waarin ze van mening verschillen in plaats van waarin ze overeenkomen. Hierbij geeft Heering ook 

kritiek op de Remonstranten. Wanneer je verdraagzaamheid in je beginselverklaring opneemt, maar je 

buiten andere kerken plaatst, is er dan geen sprake van onafhankelijkheid in plaats van 

verdraagzaamheid? Heering was er tijdens het Samen op Weg-proces dan ook een voorstander van dat 

de Remonstranten zich bij de PKN zouden aansluiten.164, 165, 166 

Volgens Heering heeft iedere kerk zijn eigenheid maar kan deze bestaan naast een gezamenlijke 

gerichtheid op God, waarbij iedere kerk op een eigen wijze wordt aangestuurd door de Heilige Geest. 

Een fusie tussen de verschillende kerken vond Heering nog voorbarig, wel geloofde hij dat meer 

communicatie en samenwerking op het gebied van lidmaatschap, het ambt, opleiding, sacramenten en 

diaconie stappen in de goede richting zijn.167  

§6.3 Verdraagzaamheid als menselijke zaak 

Heering benadert levensbeschouwing vanuit de dialogische communicatie tussen de mens en God. 

Hierin gaat Heering uit van een vorm van verdraagzaamheid waarbij ieder mens op een eigen manier 

met zijn levensbeschouwing kan omgaan. Dit betekent echter niet dat alles verdraagzaam toegedekt 

moet worden. In “Moed voor de politiek” gaat Heering in op de grenzen van verdraagzaamheid. 

 
162 H.J. Heering, “Lustrum betekent reiniging”, in Geloven Denken Doen; Weerspiegeling van evangelie en 

cultuur in Wending- artikelen van H.J. Heering 1947-1989, bewerkt door van Leeuwen E.J. Kuiper; Th. M, 

1956, 73–77.  
163 Heering, 71. 
164Heering, 83.  
165 Heering vond het geen probleem dat er binnen de vorming van de PKN de artikelen tegen de Remonstranten 

werden opgenomen: Verduyn, “VUILE HANDEN - H.J. Heering”; F. Groeneveld, “Ondogmatisch theoloog en 

ethicus”, NRC, 20 oktober 2000. 
166 Over de rol van de Remonstranten in het latere: “Samen op weg proces” heb ik voor het vak Remonstrantica 

een krantenonderzoek gedaan en een essay geschreven: Joël Vlasblom, “‘Samen op Weg’ of de ‘eigen weg’” 

(Remonstrants Seminarium, 2018). (op aanvraag beschikbaar) 
167 Heering, “Lustrum betekent reiniging”. 
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Heering vindt dat er tegen onverdraagzaamheid moet worden opgetreden. Bijvoorbeeld wanneer de 

veiligheid of het bestaan in gevaar komt, maar ook wanneer de eigenheid van een minderheidspartij in 

het geding komt. Zo is het volgens hem bijvoorbeeld kenmerkend voor Europa dat zij verschillende 

minderheidsculturen opneemt binnen haar verscheidenheid. Heering verbindt de verdraagzaamheid, 

aan de rechten van de mens.168 

Heering geeft in zijn (politieke-) ethiek een belangrijke plaats aan het recht en de politiek om tot 

verdraagzaamheid te komen. Hierbij is het belangrijk dat het doel en het middel om tot 

verdraagzaamheid te komen goed op elkaar worden afgestemd. Hiervoor is een goed functionerende 

rechtstaat belangrijk die tegen onrecht beschermt, en waar een onpartijdige macht voor nodig is. Deze 

macht moet het recht handhaven. Maar juist deze macht is vaak dát waartegen opgetreden moet 

worden, omdat in onverdraagzame situaties een grotere macht vaak een lagere macht onderdrukt. Deze 

machtsverhouding zal nooit geheel in balans zijn. Daarom is het voor verzoening en herstel van 

conflicten dan ook belangrijk dat er een grotere, van de machten gescheiden, neutrale macht is. 

Hiermee wordt namelijk het machtsevenwicht en de veiligheid gegarandeerd.169 

Heering vindt dat er soms onverdraagzaam gehandeld moet worden. Soms moet verantwoordelijkheid 

worden genomen wanneer verdraagzaamheid of veiligheid in het geding komt. In “De moed voor 

politiek” richt Heering zich voornamelijk tot politieke en rechtelijke machtsmechanismen. Hierbij 

blijft de afweging tussen het geweldsmiddel en de verantwoordelijkheid een belangrijke keuze. Hier 

komt een motief van Heerings denken terug; het maken van ‘vuile handen’. Soms is het uit 

zelfverdediging of het verdedigen van de bedreigde medemens nodig om ‘vuile handen’ te maken. 

Binnen zo`n situatie moet er verantwoordelijk en principieel, maar ook pragmatisch en met oog voor 

de verhouding tussen middel en doel naar een situatie worden gekeken. Zo is Heering geen 

voorstander van een pacifistische houding. Er kan dan namelijk door een tegenstander schade worden 

toegebracht, zoals de vermoorde pacifistische Mahatma Gandhi en Martin Luther King illustreren. 

Soms is het voor een hoger doel of ter verdediging nodig om onverdraagzaam te zijn. Toch sluit 

Heering het hoofdstuk waarin hij het over het gebruik van geweld heeft af met de hoop op een betere 

wereld. Op weg naar deze betere verdraagzame wereld moet soms ook geweld worden gebruikt 

wanneer er geen betere middelen voor handen zijn.170  

Tot slot van dit hoofdstuk past het om een door Heering aangehaald citaat van de remonstrantsgezinde 

geleerde Casper Barleus aan een joodse stadsgenoot te vermelden. ‘Al lopen onze opvattingen uiteen, 

 
168 Heering, De moed tot de politiek, 79–96. 
169 Heering, 97–110. 
170 Heering, 97–137. 
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laten wij Gode leven als vrienden. Zo zal ik een discipel van Christus zijn, zo gij een zoon van 

Abraham zijn’.171 Dit citaat vormt een mooie brug naar het volgende hoofdstuk over vriendschap. 

 

Samenvatting 

In dit hoofdstuk ben ik ingegaan op verdraagzaamheid. Duidelijk is geworden dat Heering 

verdraagzaamheid tussen en binnen religies van groot belang vindt. Dit komt ook door Heerings 

religiebegrip. Iedere religie gaat volgens hem over dezelfde beginselen en geeft gestalte aan het 

(eigen) heilige. In navolging van de communicatie tussen het Heilige en de gelovige binnen religie 

vindt Heering dat er ook communicatie tussen religies moet plaatsvinden.  

Ook binnen het christendom moet er tussen de verschillende stromingen gecommuniceerd worden. 

Deze communicatie moet vooral gericht zijn op de overeenkomsten tussen de stromingen. 

Samenwerking is dan een logisch vervolg. 

Verdraagzaamheid heeft voor Heering grenzen. Wanneer er onverdraagzaam wordt gehandeld of 

mensen in gevaar zijn is er de verplichting om verantwoordelijkheid te nemen en desnoods “vuile 

handen” te maken in de hoop op een betere, verdraagzame, wereld. 

 
171 Heering, De God die niet meer nodig is, 43. 
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Hoofdstuk 7: 

Vriendschap 
 

Artikel 5 uit de vijf artikelen van de Remonstrantie 

“Dat zij, die Jezus Christus door een waar geloof zijn ingelijfd en derhalve Zijn levendmakende Geest deelachtig 

zijn geworden, overvloedige kracht hebben om tegen de satan, de zonde, de wereld en hun eigen vlees te strijden 

en de overwinning te verkrijgen, wel te verstaan: altijd door de bijstand van de Heilige Geest. En dat Jezus 

Christus hen door Zijn geest in alle verzoekingen bijstaat, de hand biedt en wanneer zij maar alleen ten strijde 

bereid zijn en Zijn hulp begeren en niet in gebreke blijven, staande houdt, zodat zij door geen list, noch door 

geweld van de satan verleid of uit de handen van Christus getrokken kunnen worden, naar het woord van 

Christus: Niemand zal ze uit Mijn hand rukken (Johannes 10:29). Maar of zij niet door nalatigheid het beginsel 

van hun wezen in Christus verlaten, de tegenwoordige wereld weer aannemen, van de heilige leer, die hun 

eenmaal is overgegeven afwijken, de goede consciëntie verliezen, de genade verwaarlozen, zou eerst nader uit 

de Heilige Schrift onderzocht moeten worden, voordat wij met volle verzekering van ons gemoed zouden kunnen 

leren.” 

Inleiding 

Binnen de hertaling van de vijf artikelen wordt er gesproken van vriendschap, omdat Jezus en de 

Heilige Geest de gelovige ten alle tijden in alle verzoekingen bijstaat en de hand biedt. Dit is zoals een 

vriend die je bijstaat in goede en in kwade dagen. Vriendschap kan hier niet alleen worden begrepen 

als iets tussen vrienden, maar ook als een vriendschappelijke houding naar alle mensen. 

In deze vriendschap klinken de v`s uit de vorige hoofdstukken door. Vrienden kies je immers in 

vrijheid, en kunnen een bevrijdende werking hebben. In de vriendschap ben je beiden 

verantwoordelijk, en je verdraagt moeilijke aspecten van de vriendschap. Maar je bent misschien ook 

eerlijk over moeilijke onderwerpen, waarin je de vrede verbreekt of in het oog houdt om de 

vriendschap te onderhouden.  

De officiële naam van de Remonstranten is de Remonstrantse Broederschap. Binnen de hertaling van 

de vijf artikelen van de Remonstranten wordt er bepleit dat broederschap geïnterpreteerd kan worden 

als vriendschap. Verder komt vriendschap op andere manieren binnen de Remonstranten terug, zo is 

het naast een lidmaatschap mogelijk om vriend te worden.  

Ook het pastoraat wordt door (remonstrantse) theologen en geestelijk verzorgers als vriendschap 

geduid. Zo spreekt de huidige hoogleraar van de Remonstranten, Christa Anbeek in haar werk van een 

pastorale attitude die geuit wordt alsof je een vriend bent, waardoor er gesproken kan worden over 
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contrastervaringen.172 Johan Goud noemt in “Schrijven in het zand; predikantschap in de 21ste eeuw” 

dat de hedendaagse predikant zich niet moet opstellen als traditionele herder, maar meer als vriend.173  

Heering sluit zijn boek Moed voor politiek af met een uitspraak waarin hij ook lijkt te pleiten voor een 

dergelijke rol: 

 “Onze presidenten en premiers hebben geen hofpredikanten, hofkapelaans en biechtvaders meer, - 

Willem van Oranje, Maurits en vele anderen naast en na hen wel, officieel en officieus. Ik weet het ook 

niet of in deze tijd veel pastores tot politiek pastoraat in staat zijn. Ervaren kritische vrienden kunnen 

soms hun plaats innemen. Hieraan zou meer aandacht moeten worden gegeven.  

Uit dit citaat blijkt dat aandacht voor de geest belangrijk is, en dat vrienden, of andere mensen die 

hierbij een belangrijk zijn. Toch is Heering nooit specifiek ingegaan op het thema vriendschap. Dit 

maakt de bespreking van dit thema lastiger dan de overige vier V’s. Waar we bij de reflectie van de 

andere thema’s vrij direct konden putten uit het werk van Heering, gaat het over vriendschap op een 

meer indirecte wijze. Het blijkt dat er -verborgen onder de oppervlakte- delfstoffen in zijn werk te 

vinden zijn, die materiaal leveren om tot een idee rond Heerings denken over het begrip vriendschap te 

komen.  

Zo had Heering een bijdrage in de bundel voorbeeldige vriendschap.174 Deze bundel is een reactie op 

een eerdere publicatie en gaat vooral in op concrete vriendschap175 en werd uitgegeven ter ere van het 

emeritaat van E.J. Kuiper. Heering gaat in zijn bijdrage in deze bundel in op de vriendschap met 

Kuiper en de verhouding tussen de kerk en de universiteit. Dit laatste ziet Heering vooral als een 

dialoog, en die in zijn eigen woorden misschien ook wel vriendschap mag worden genoemd.176 

De dialoog heeft verwantschap met een belangrijk aspect van Heerings denken, namelijk zijn affiniteit 

met het joodse gedachtegoed.177 Heering stond bekend als een kenner van Franz Rosenzweig, Martin 

Buber, Emmanuel Levinas en andere joodse denkers. Over Franz Rosenzweig heeft hij uitgebreid in 

 
172 Anbeek, “Kwetsbaarheid als bron van geloof, hoop en liefde; Ontwikkeling van een dialoogspel”. 
173 Johan Goud, Schrijven in het zand; predikantschap in de 21ste eeuw (Kampen: Theologische Universiteit van 

de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen, 2000). 
174 welke prof. E.J. Kuiper werd aangeboden ter ere van zijn emeritaat: H.J Aadriaanse, Voorbeeldige 

vriendschap; vrienden en vriendinnen in theologie en cultuur (Groningen: Styx, 1993). 
175 E.J. Kuiper, Remonstrants vlugschrift: Mi langt na di; gedachten over vriendschap, 1992. (hier had Heering 

echter geen bijdrage in). 
176 H.J. Heering, “Vriendschap tussen preekstoel en leerstoel?”, in Voorbeeldige vriendschap (Groningen: Styx, 

1993). 
177 Zo werd er ter ere van Heerings tachtigste verjaardag een feestbundel over joodse filosofie uitgebracht: R. 

Munk en F.J. Hoogewoud, Joodse filosofie; tussen rede en traditie (Kampen: Uitgeverij Kok, 1993). 
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twee publicaties geschreven.178 Uit deze boekjes wordt duidelijk hoeveel invloed deze denkers op hem 

hebben gehad. 

In dit hoofdstuk zal ik in §8.1 vanuit het denken van Rosenzweig ingaan op vriendschap vanuit 

verbindingen. Vervolgens zal ik in §8.2 ingaan op de liefde die zich uit deze verbindingen openbaart. 

Ten slotte zal ik in §8.3 ingaan op het belang van verbindingen in Heerings denken. 

§7.1 Franz Rosenzweig en het belang van verbindingen 

Franz Rosenzweig was nog maar 43 jaar oud toen hij in 1929 stierf aan ALS. Toch is hij met zijn 

denken invloedrijk geweest. Zo was hij bevriend met Martin Buber en zette hij zijn denken uiteen in 

Der Stern der Erlösung.179 

In dit boek gaat Rosenzweig volgens Heering in tegen de westerse filosofische en godsdienstige 

traditie, waarin de tendens bestaat om de veelvormige werkelijkheid onder te brengen onder één 

principe. Dit was bij de Grieken en Romeinen de ene natuur. In de middeleeuwen werd dit God en in 

de moderne tijd de mens en de rede. Deze ‘oerfenomenen’ van de natuur, of wereld, God en de mens, 

laten zich echter volgens Rosenzweig niet vatten in één principe. Het gaat om de verbondenheid en de 

relaties hierbinnen.180 

Voor Rosenzweig is de relatie tussen God en mens hierin van groot belang. God wordt in deze relatie 

kenbaar door zijn openbaring. Hierdoor ontstaat er een dialoog tussen God en mens. In deze dialoog 

onderhoudt de mens een relatie met God.181 De mens heeft volgens Rosenzweig de vrijheid om hier op 

in te gaan en open te staan voor deze openbaring. Door de openbaring krijgen de overige categorieën 

betekenis. Zo wordt, zoals we zagen in het hoofdstuk over verantwoordelijkheid, in de openbaring de 

tragiek van de mens doorbroken, en krijgt de schepping door de openbaring betekenis.182 

Door de mens kan God invloed uitoefenen op zijn schepping, om zo te werken aan Zijn koninkrijk en 

verlossing. Daarbij wordt in de openbaring de mens verzocht de wereld te verlossen. God werkt 

namelijk met zijn profetie via mensen. Voor Rosenzweig was het belangrijk dat dit koninkrijk een 

‘wordend’ karakter heeft. De mens moet werken om dit koninkrijk gestalte te geven. Dit voorgaande 

 
178 H.J. Heering, Franz Rosenzweig; Joods denker in de twintigste eeuw (Den Haag: Martinus Nijhoff, 1974); 

H.J. Heering, Vier joodse denkers in de twintigste eeuw (Kampen: Kok Agora, 1987). 
179 Heering, Franz Rosenzweig; Joods denker in de twintigste eeuw, 10–21. 
180 H.J. Heering, “Frans Rosenzweig: ‘Ich bleibe also Jude’”, in Vier joodse denkers in de twintigste eeuw 

(Kampen: Kok Agora, 1987), 12–13; Heering, Franz Rosenzweig; Joods denker in de twintigste eeuw, 23–26. 
181 Deze relatie lijkt op de ik- Gij relatie van Martin Buber 
182 Heering, Franz Rosenzweig; Joods denker in de twintigste eeuw, 24–32; Heering, “Frans Rosenzweig: ‘Ich 

bleibe also Jude’”, 12–17. 
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resulteert naar de ster waarnaar Rosenzweig zijn boek Der Stern der Erlösung heeft vernoemd en die 

hieronder staat weergegeven. 183,184,185 

 

Van groot belang binnen het denken van Rosenzweig is dat de thema`s uit de ster betekenis krijgen in 

hun relaties en dialoog. Door de relatie krijgt de andere categorie, of onderdelen binnen de categorie 

betekenis. Zo wordt de mens door de profetie betrokken bij God, maar wanneer de profetie niet 

gehoord wordt heeft deze ook geen betekenis. Daarbij krijgt de mens betekenis door de ander. Deze 

A/ander kan in het joodse denken dubbel worden gelezen. De Ander als God of de ander als ander 

mens.186,  

In dit gegeven zie ik een belangrijk onderdeel terug van vriendschap. Ook de vriendschap krijgt in 

relatie tot de ander betekenis. Ook is het binnen de vriendschap belangrijk dat de ander voor deze 

vriendschap open staat. Daarbij verhoudt de vriendschap zich ook tot de andere categorieën binnen het 

bestaan, zoals in de schepping waarin we leven. Ook vriendschap heeft in mijn ogen een wordend 

karakter. Vriendschap is constant aan verandering onderhevig, je deelt met elkaar, en krijgt via de 

ander betekenis. 

§7.2 De liefde die zichtbaar wordt in de profetie 

God heeft binnen Rosenzweigs denken niet zomaar de wereld geschapen en maakt zich niet zomaar 

aan de mens kenbaar. Dit doet Hij volgens Rosenzweig namelijk uit liefde. Over de liefde heeft 

Heering in Dogmatische verkenningen gepubliceerd. Hierbij benadrukt hij dat Gods liefde niet kenbaar 

wordt uit zijn aard maar uit zijn handelingen, doordat de mens ondanks zijn afwendende handelingen 

 
183 Heering, Franz Rosenzweig; Joods denker in de twintigste eeuw, 26–32; Heering, “Frans Rosenzweig: ‘Ich 

bleibe also Jude’”, 13–16. 
184 Helaas gaat het voor dit werkstuk te ver om het denken van Rosenzweig recht te doen. 
185 De ster wordt onder meer weergegeven in: Heering, “Frans Rosenzweig: ‘Ich bleibe also Jude’”, 15. 
186 Heering, Franz Rosenzweig; Joods denker in de twintigste eeuw, 26–28; Heering, “Frans Rosenzweig: ‘Ich 

bleibe also Jude’”, 13–16; H.J. Heering, “God is liefde”, in Dogmatische verkenningen (Den Haag: 

Boekencentrum, 1968), 89–93. 
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niet aan zijn lot wordt overgelaten. Vanuit deze liefde wordt de mens bevrijd uit zijn tragische 

situatie.187 

De liefde van God ziet Heering anders dan menselijke liefde. Het Bijbelboek Hooglied krijgt vaak de 

exegese dat in de liefde tussen mensen ook een verbinding ligt met Gods liefde. De liefde is niet enkel 

menselijk maar ook goddelijk. Toch maakt Heering onderscheid in de liefde van God en die van 

mensen. De mens wordt door de openbaring op God betrokken. De mens is niet meer tragisch maar 

kan in de relatie ook zichzelf en God liefhebben. Het verschil tussen de liefde van God in het Nieuwe 

Testament en de liefde tussen mensen is volgens Heering dat de liefde van God altijd wordt 

geschonken en de liefde van mensen afhankelijk is van de menselijke reactie.188  

Deze liefde komt ook tot uiting in het ‘hoofdgebod’: uw naaste liefhebben als uzelf. Hierin wordt 

volgens Heering de liefde tot God verbonden aan de mensen om ons heen. Heering benadrukt dat 

Gods liefde vooral tot uiting komt tussen, en door mensen. De liefde tussen mensen heeft net als de 

liefde van God volgens Heering namelijk een bevrijdende werking. Heering benoemt dat dit geldt voor 

verschillende opvattingen van het christendom, maar ook Sartre stelt volgens hem dat: “de grond van 

de vreugde in het bestaan ligt in de liefde.”189 

Heering benadrukt dat de liefde van God die uit de Bijbel en Jezus spreken als echte liefde te zien zijn. 

Heering waarschuwt echter dat niet alle vormen van liefde even heilig of bevrijdend zijn. Volgens 

Heering is de bevrijdende liefde naar de naaste, de kern van het Evangelie. Vanuit de mensen en de 

liefde wordt ook de hoop op het koninkrijk vorm gegeven.190 

In deze liefde zie ik een belangrijke grondstof voor de vriendschap. Wanneer ik zoek naar een 

onderscheidend gegeven in vriendschap ligt deze in de liefde. Daaruit volgt dat vriendschappen een 

bevrijdende werking kunnen hebben. Wanneer je bijzondere situatie doormaakt, zowel positief als 

negatief, willen mensen deze vaak delen met hun vrienden. 

§7.3 Het belang van relaties bij Heering 

Binnen Heerings werk spelen relaties een belangrijke rol. In de relaties openbaart God en de naaste 

zich. Hierin is hij onmiskenbaar beïnvloed door joodse denkers en Rosenzweig in het bijzonder. 

Daarbij gaat Heering wel een eigen weg, waarbij hij een grote plaats inruimt voor de christologie. God 

heeft Jezus naar de aarde gebracht om de relatie tussen God en de mens vorm te geven. Dit openbaren, 

vanuit Jezus, doet God vanuit liefde. Rosenzweig gaat volgens Heering ook in op de relatie tussen het 

 
187 Heering, Franz Rosenzweig; Joods denker in de twintigste eeuw, 24–31; Heering, “Frans Rosenzweig: ‘Ich 

bleibe also Jude’”, 14–17. 
188 Heering, “God is liefde”, 89–90; Heering, Franz Rosenzweig; Joods denker in de twintigste eeuw, 30–32; 

Heering, “Frans Rosenzweig: ‘Ich bleibe also Jude’”, 14–16. 
189 Heering, “God is liefde”, 91–92. 
190 Heering, “God is liefde”. 
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jodendom en het christendom. Binnen het jodendom staat de relatie tussen mens en God binnen de ster 

centraal. Rosenzweig positioneert deze relatie binnen het model van de ster. Heering plaatst het 

christendom buiten de ster, waarbij de nadruk ligt op goede werken om de medemens te verlichten op 

weg naar het koninkrijk, zoals zichtbaar gemaakt door Jezus. Heering benoemt elders dat Jezus relaties 

aanging met andere mensen zoals machthebbers, tollenaars en hoeren, waaruit God zich vervolgens 

openbaarde. Toch is het koninkrijk dat Jezus liet zien nog geen werkelijkheid. Heering benadrukt dat 

er nog niet overal liefde is en dat er nog veel relaties verbroken zijn.191 

Hierin zie ik een overeenkomst met vriendschap. Een vriendschap kan een mens bevrijden, misschien 

juist omdat hij anders is. Jezus kon echter een vriendschap aangaan met totaal andere mensen.  

 

Conclusie 

In dit hoofdstuk is in een zoektocht naar vriendschap ingegaan op Heerings weergave van 

Rosenzweigs denken. Hierin werd er nadruk gelegd op relaties. Duidelijk werd dat in het denken van 

Rosenzweig de mens en de wereld betekenis krijgen door relaties. Hierin ligt een belangrijk onderdeel 

van vriendschap omsloten, juist omdat vriendschap een relatie impliceert. 

Verder is binnen de relatie van God, maar ook in vriendschap tussen mensen de liefde belangrijk. 

Heering stelde dat deze liefde zowel in menselijke relaties als in de relatie met God kan putten uit 

dezelfde bron van liefde. De liefde verbindt mensen. Hierin ligt een belangrijke grondstof voor 

vriendschap besloten.  

Daarbij geeft Rosenzweig aan dat de menselijke tragiek door God verbroken wordt door de liefde. 

Hierbij wordt de mens gevraagd om te werken aan het komend wordende koninkrijk. Vanuit het 

christelijk geloof wordt dit zichtbaar door het gebod “de naaste lief te hebben als jezelf.” In de 

openbaring van Jezus wordt zichtbaar hoe dit gestalte kan krijgen. Wellicht geldt dit in het bijzonder 

in de vriendschap. Dit is vaak lastiger vorm te geven, zoals Jezus dat deed, met mensen aan de 

onderkant van de samenleving. 

Hierin ligt mogelijk een belangrijke grondstof voor vriendschap besloten. In de vriendschap wil je 

naast vrede namelijk ook werken aan iets moois en het goede nastreven. Ondanks die liefde zijn we er 

nog niet, er zijn nog genoeg gebroken relaties en er is nog erg veel lijden. In het volgende hoofdstuk 

zal duidelijk dat in de vriendschap een belangrijk aanknopingspunt ligt voor het met elkaar verbinden 

van verschillende contexten 

 
191 Heering, Franz Rosenzweig; Joods denker in de twintigste eeuw, 28–31; H.J. Heering, “Jezus en de moraal”, 

in Christus in vrijheid; Remonstranten over Jezus (Kampen: Uitgeversmaatschappij J.H. Kok, 1992), 96–

108;Heering, “God is liefde”, 93; Heering, “Frans Rosenzweig: ‘Ich bleibe also Jude’”, 14–16. 
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Hoofdstuk 8: 

Intermezzo: kunnen de levensbeschouwelijke reflecties van 

Heering verbonden worden aan de context van het 

herstelgericht justitiepastoraat? 

 

Inleiding 

In de voorgaande hoofdstukken heb ik geprobeerd het omvangrijke werk van Heering te categoriseren 

volgens de 5 v’s. Niet om daar Heering mee in een systeem te persen, hoe zou dat kunnen, maar om te 

onderzoeken of zijn werk verbonden kan worden aan de context van het herstelgericht justitiepastoraat 

op zo’n wijze dat recht te wordt gedaan aan beide contexten. Voordat ik de 5V’s van Heering probeer 

te koppelen aan de 5 V’s van het justitiepastoraat is het tijd voor een intermezzo. Waarin ik eerst in 

§8.1 inga op de verschillende contexten van dit werkstuk. Vervolgens behandel ik in §8.2 de 

ervaringsgerichte theologie waarin ik mogelijkheden zie om de theorie van Heering aan de praktijk 

van het justitiepastoraat te verbinden. Tenslotte in §8.3 richt ik mij op de verbinding in de 

ervaringsgerichte theologie tussen de theoretische theologie en de praktijk. 

§8.1 Heering en de hedendaagse Remonstranten en samenleving 

Hoewel we het denken van Heering structureren volgens de 5 V`s die gebruikt worden om een schets 

van het hedendaagse remonstrants denken te geven, is het niet mogelijk om Heerings denken één op 

één te verbinden aan het hedendaagse remonstrants denken. Ook al was de theologie van Heering in 

zijn tijd vrijzinnig en modern, in deze tijd zou hij door veel remonstranten als (té) orthodox worden 

betiteld. Zo maken zijn sterk op verzoening gerichte christologie en eschatologie hem minder 

toegankelijk en bruikbaar voor hedendaagse remonstranten. Waar Heering voor Remonstranten, die in 

het verleden door hem gevormd zijn, al vervreemdend is, is dat nog veel meer het geval voor 

buitenkerkelijken.  

Na het verschijnen van de publicaties van Heering is het levensbeschouwelijk klimaat in Nederland 

namelijk, mede door ontkerkelijking, sterk veranderd. Zo zijn Bijbelverhalen geen gemeengoed meer, 

laat staan dat men theologische concepten nog begrijpt.192 Kernbegrippen van Heering zoals zonde, 

opstanding of verzoening hebben voor de postmoderne mens van vandaag weinig betekenis. Dit 

 
192 Tal van publicaties zijn ingegaan op de veranderende positie van religie in het huidige levensbeschouwelijke 

klimaat waaronder Anbeek in haar oratie: Christa Anbeek, Aan de heidenen overgeleverd (Utecht: Ten Have, 

2013). Voor een gedetailleerdere beschrijving hiervan verwijs ik naar het invloedrijke werk: Charles Taylor, Een 

seculiere tijd (Rotterdam: Lemiscaat, 2010). Voor de Nederlandse context wordt er vaak verwezen naar de 

publicatie: Joantine Berghuijs en Ton Bernts, God in Nederland (Utrecht: Ten Have, 2016). en de cijfers van het 

CBS: CBS, “Meer dan de helft Nederlanders niet religieus”, Meer dan de helft Nederlanders niet religieus, 2018, 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/43/meer-dan-de-helft-nederlanders-niet-religieus. 
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terwijl de Remonstranten met hun hedendaagse motto “geloof begint bij jou” juist bij de moderne 

mens wil aansluiten. Dit betekent echter niet dat de thema`s uit de theologie van Heering niet in het 

leven van de geseculariseerde mens, waaronder veel gedetineerden, voorkomen. 

§8.2 Ervaringsgerichte theologie  

Christa Anbeek pleit in haar werk over contrastervaringen voor een ervaringsgerichte theologie. In 

haar werk rond contrastervaringen. Dit zijn openbrekende ervaringen die de bekende alledaagse 

werkelijkheid overstijgen, en maken de kwetsbaarheid van het bestaan voelbaar.193 Anbeek verbindt 

deze ervaringen in haar werk met de theologie. Zo legt ze in “ De berg van de ziel” een verbinding 

tussen de klassieke loci194 van de systematische theologie en concrete ervaringen.195 

Zelf wil ik het belang van ervaring illustreren aan de hand van een glas en lood raam: “prisoners of 

conscience”196 dat ik tegenkwam op studiereis in Salisbury en dat in mijn verdere studietijd belangrijk 

is geweest voor mij. Dit raam maakt voor mij duidelijk dat de ervaring een brug vormt tussen de 

abstracte theologie die het raam representeert en het alledaagse leven van mensen. Dit raam 

visualiseert de ervaring dat men de (theologische) woorden als verlossing, verzoening, bevrijding, het 

boze niet hoeft te kennen om deze te ervaren.  

 
193 Anbeek, “Kwetsbaarheid als bron van geloof, hoop en liefde; Ontwikkeling van een dialoogspel”, 13. 
194 Loci zijn thema’s of aandachtsgebieden binnen de theologie. 
195 Christa Anbeek en Ada de Jong, De berg van de ziel (Utrecht: Ten Have, 2013); Anbeek, Aan de heidenen 

overgeleverd. 
196 Natuurlijk zijn lang niet alle gevangenen gewetensgevangenen. Toch geldt de boodschap van het raam voor 

mij voor gedetineerden in het algemeen. 
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In dit raam zijn in het donkerblauw veel miniaturen van gevangenen weergegeven. Deze gevangenen bevinden zich veelal in 

het donker. Om de woorden van Heering te gebruiken; zij zijn gevangen in de tragiek of de boze handelingen. Ondanks hun 

gevangenschap valt er licht op hen. Dit licht valt op hen via de in het rood abstract weergegeven gekruisigde Jezusfiguur, die 

voortkomt uit een nog abstracter weergegeven lichtstroom van God. Deze komt in Heerings theologie tot de mensen via (de 

verzoening) van Jezus. Hierdoor wordt de tragische werkelijkheid doorbroken en het meta-tragische licht zichtbaar op de 

gevangenen. Dit licht biedt mogelijkheden zoals de vrijheid om het leven te veranderen maar ook de hoop op een beter leven. 

In mijn ontmoetingen met gedetineerden zie ik iets van het licht van God op gedetineerden schijnen, concreter en pakkender 

dan de theologie kan verbeelden. 

Dit zie ik ook bij gedetineerden die vaak geen behoefte hebben aan een abstracte intellectuele 

weergave van God en Jezus, maar des te meer aan concrete verhalen of ervaringen die reflectie bieden 

op hun dagelijks leven. Heerings theologie lijkt daarom misschien achterhaald, maar de thema’s die hij 

behandeld zijn nog steeds actueel. Er is echter een hermeneutische vertaalslag nodig om Bijbelse en 

theologische begrippen te laten landen in het alledaagse leven. Het is de uitdaging aan de -praktische- 

theologie die vertaalslag te maken. Johan Goud benoemt dat het kenmerkend is voor de remonstrantse 

theologie om verbindingen te leggen en te ‘multitasken’, tussen verschillende verbindingen hierin 
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heeft hij ook waardering voor Heering.197 Ook ik zie dit ook als de belangrijkste uitdaging voor de 

hedendaagse -remonstrantse- theologie.  

De voortdurende uitdaging is steeds weer gericht te zijn op de concrete mens en zijn ervaringen. De 

ervaringsgerichte theologie van Anbeek is hier naar mijn idee helpend bij. Omdat juist hierin de 

theologische thema`s en structuren toegepast worden op het geleefde leven van mensen. Anbeek wordt 

echter vaak de vraag gesteld of hierbij nog sprake is van theologie in plaats van algemene levenskunst 

omdat de theologische concepten niet direct traceerbaar zijn. Anbeek haalt in “Aan de heidenen 

overgeleverd” Ruard Ganzevoort aan, die pleit dat het voor theologen belangrijk is de waardevolle taal 

van de theologie te spreken naast het vermogen om dit te verbinden aan alledaagse menselijke 

ervaringen en de tijdsgeest van de samenleving.198 Wanneer de theologie van betekenis wilt zijn moet 

het enerzijds aansluiten bij de alledaagse mens en anderzijds wel verbinding houden met de 

theologische bronnen waar de spreekwoordelijke schatten liggen om van betekenis te kunnen zijn 

binnen de ervaringen van mensen.  

Een vaak herhaald kritiekpunt op de ervaringsgerichte theologie is dat door het vertalen van de 

theologie naar de ervaring de theologie haar nuance, diepgang en coherentie verliest. Dit wordt naar 

mijn idee voorkomen wanneer een theoloog zowel de theologische bronnen kent als het vermogen 

heeft dit te verbinden aan de praktijk. Hierin schuilen Ganzevoorts woorden “de expertise van de 

hedendaags theoloog”. 

§8.3 De verbinding van de theologie aan de praktijk  

Binnen de praktijk zijn de contexten echter heel divers. Zo is de context van de Remonstranten het 

christendom terwijl er in andere contexten, zoals het justitiepastoraat, sprake is van een pluriforme of 

geen religieuze affiniteit. De meeste gedetineerden zullen zich niet thuis voelen bij de remonstrantse 

context, en omgekeerd. Dit komt onder meer door een verschil in denken, geloven en vieren, maar ook 

in zaken als achtergrond, kleding en taal. 

Dit betekent echter niet dat er geen mogelijkheden zie voor het verbinden van verschillende contexten. 

De bespreking van de 5 V`s sloot ik niet zonder reden af met het thema vriendschap. Binnen deze 

laatste V, zie ik namelijk de eerste stap voor het verbinden van de 5 V`s met andere contexten. 

Wanneer de Remonstranten in verbinding willen treden met bijvoorbeeld het justitiepastoraat, stel ik 

voor dat dit in relaties of vriendschappen moeten gebeuren. Hiermee doel ik niet op een werkelijke 

vriendschappelijke houding, maar een gespeelde houding, of een houding alsof er een vriendschap is. 

In de speltheorie van Johan Huizinga wordt er gesproken van “het doen alsof” er een werkelijkheid 

 
197 Johan Goud, “Multitasken of robuuste eenzijdigheid? De opdracht van de remonstrantse theologie”, in Als 

geloof bij jezelf begint; Remonstranten en hun identiteit (Utrecht: Arminius Instituut, 2015), 12. 
198 Anbeek, Aan de heidenen overgeleverd, hfdst. 3. 
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bestaat. Dit kan gelden voor religie maar ook voor vriendschap. Er wordt gespeeld alsof er een 

vriendschap is. Het begrip spelen komt niet serieus over,  dit is het wel, sterker nog het moet uiterst 

serieus worden genomen.199 In een houding alsof er vriendschap is kunnen ervaringen waar 

theologische thema`s naar verwijzen ter sprake komen.  

Op het Remonstrants Seminarium wordt er de laatste jaren gewerkt aan instrumenten die vanuit een 

vriendschappelijke houding vanuit het remonstrantse denken een hermeneutische vertaalslag mogelijk 

maken. Zo is er op het moment onder leiding van Bert Dicou aandacht voor contextueel bijbel lezen, 

waarbij er met een alternatieve context of inslag naar Bijbelverhalen wordt gekeken.200 En heeft 

Christa Anbeek vanuit haar ervaringsgerichte theologie van contrastervaringen een dialoogspel 

ontworpen waarin de remonstrantse 5 V`s een belangrijke rol hebben.201,202,203,204  

In het voorgaande heb ik laten zien dat er, hoewel de contexten van Heering, de hedendaagse mens in 

het algemeen, en de mensen binnen het justitiepastoraat in het bijzonder, totaal verschillend zijn, er 

wel degelijk verbindingen gelegd kunnen worden. Wanneer ik in het volgende hoofdstuk 

vergelijkingen trek tussen het herstelgericht justitiepastoraat en Heering, probeer ik recht te doen aan 

de verwantschap en de eigenheid van Heering en het justitiepastoraat. Ik ga hierbij na in hoeverre in 

het herstelgericht justitiepastoraat de theologie van Heering structuur en diepgang biedt. Wanneer ik 

het heb over overeenkomsten tussen beiden gebieden is dit dan ook meer bedoeld als een 

verwantschappelijke relatie. In de filosofie wordt hiervoor ook wel het begrip family resemblances205 

gebruikt. De thema`s of de wijze van denken van Heering en in het herstelgericht justitiepastoraat, 

hebben haast hetzelfde karakter maar hebben toch een eigenheid. Wanneer deze eigenheid in plaats en 

context erkend wordt en bezien vanuit de ervaring, bestaat er de mogelijkheid Heerings denken en het 

herstelgericht justitiepastoraat met elkaar in verbinding te brengen. 

 
199 Anbeek heeft het in haar boek: Christa Anbeek, Voor Joseph en zijn broer; van overleven naar spelen en 

andere zaken van ultiem belang (Utrecht: Ten Have, 2018). een centrale rol voor deze spelende houding. Maar 

ook het denken van Johan Huizinga en André Droogers verduidelijken deze houding. 
200 Zie: Anna-Claar Thomasson-Rosingh, Sigrid Coenradie, en Bert Dicou, Re-imagining the Bible for Today 

(London: SCM-press, 2017).  
201 Christa Anbeek, “Reisgids; handleiding bij het dialoogspel” (Utrecht: Ten Have, 2018). 
202 Helaas voert het in dit werkstuk te ver om een uitgebreide vergelijking te maken tussen het werk van Heering 

en Anbeek. Kort gezegd gaan beiden met een andere verwoording uit van dezelfde concepten. Dit is 

bijvoorbeeld terug te zien in hun gebruik van de concepten dialoog, kwetsbaarheid, verantwoordelijkheid en 

vrijheid. 
203 Binnen mijn studie heb ik me verdiept in de relatie tussen contrastervaringen en gedetineerden. Het leven van 
gedetineerden en de detentie zelf kennen vaak veel contrastervaringen.  
204 Tijdens mijn studie heb ik geprobeerd Anbeeks dialoogspel te contextualiseren voor gedetineerden. Hieruit 

bleek dat er in vorm veel veranderd moest worden om het te gebruiken voor gedetineerden. De methode en 

structuur werkte goed.  
205 Family resemblances is een begrip uit de (taal)filosofie, waarmee aangegeven wordt dat er tussen bepaalde 

woorden of concepten overeenkomsten zijn, maar dat de begrippen toch een eigen karakter hebben. Voor dit 

begrip wordt vaak verwezen naar de taalfilosoof Ludwig Wittgenstein, die inging op de verschillende 

betekenissen die in taal verscholen kunnen liggen zie bijvoorbeeld: Anat Biletzki, “Ludwig Wittgenstein; 3.4 

Language-games and Family Resemblance”, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2002, 

https://plato.stanford.edu/entries/wittgenstein/#LangGameFamiRese. 
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Samenvatting 

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de context van het denken van Heering vervreemdend werkt 

naar de hedendaagse maatschappij en de Remonstranten. Dit betekent echter niet dat ze geen waarde 

kunnen hebben. Deze waarde wordt vooral duidelijk in de context of ervaring. De ervaringsgerichte 

theologie biedt mogelijkheden om ervaringen verstaanbaar te maken en te structureren met behulp van 

de theologie. Om deze ervaringen te delen is het belangrijk dat er een vriendschappelijke houding is, 

waardoor het mogelijk is om ervaringen te delen. Binnen de theologie en de praktijk kan er een 

hermeneutische vertaalslag worden gemaakt naar theologische thema`s, die verwijzen naar 

waardevolle thema`s en inzichten die structuur en betekenis kunnen bieden. Hierdoor kunnen de 

ervaring en theologie samenvallen.  

Ondanks dat er nog sprake is van twee op zichzelf staande contexten, deze hebben echter wel 

verwantschap met elkaar in de vorm van als family resemblances. Door deze overeenkomsten te 

onderzoeken, kunnen zij reflectie op elkaar bieden en elkaar verreiken.  
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Hoofdstuk 9: 

Hoe kunnen de levensbeschouwelijke reflecties van H.J. 

Heering het herstelgericht justitiepastoraat verrijken? 
 

Inleiding 

In dit hoofdstuk zal ik het denken van Heering zoals ik dat in hoofdstuk drie tot en met acht heb 

gestructureerd heb aan de hand van de 5 V`s verbinden met theorie van het herstelgericht 

justitiepastoraat. Deze verbinding zal ik voornamelijk leggen door de 5 V’s, die ik heb gedestilleerd 

uit Heerings denken, te verbinden aan de elementen van het herstelgericht justitiepastoraat: erkenning, 

relationeel werken, rituelen, betekenisgeving, vrijwillige deelname, empowerment, 

verantwoordelijkheid, veiligheid, vergeving, gelijkwaardigheid, restitutie, professionaliteit, en liefde. 

Dit zal ik doen door voor iedere V afzonderlijk te verbinden aan het herstelgericht justitiepastoraat 

(§10.1-§10.5). In §10.6 zal ik concluderen hoe en of de reflecties het herstelgericht justitiepastoraat 

verreiken.  

§9.1 Heerings reflectie over vrede in relatie tot het herstelgericht justitiepastoraat. 

In het eerste hoofdstuk ben ik ingegaan op vrede. Hieruit wordt duidelijk dat vrede verbroken wordt 

door het boze. Heering ziet het boze als: 

“Het boze is de opzettelijke en fundamentele aanranding van het menselijk bestaan”.206 

Door de opzettelijke, boze, handelingen worden relaties tussen mensen en God beschadigd. Dit is 

zowel binnen Heerings denken als in het herstelgericht justitiepastoraat een belangrijk startpunt. In de 

bespreking van de theorie van het herstelgericht justitiepastoraat werd duidelijk dat deze theorie begint 

met een misdaad, waardoor relaties beschadigen. Gedetineerden komen namelijk gevangen te zitten 

door beschadigende misdaden waarvoor ze zijn veroordeeld. Binnen deze handelingen ligt een 

mogelijkheid om te werken aan herstel. Dit betekent echter niet dat het herstelgericht justitiepastoraat 

zich enkel richt op het misdrijf waarvoor de gedetineerde gevangen zit. Het justitiepastoraat richt zich 

op alle gebroken relaties, maar ook de relaties waar de verleidingen uit voortkomen.207 In het 

uitgevoerde hersteltraject hadden de deelnemers talloze uiteenlopende misdrijven gepleegd. In de 

 
206 Heering, Over het boze, 12. 
207 Jonckheere, “Justitiepastoraat en herstel; een positiebepaling”. 
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eerste bijeenkomst vertelden ze waar hier de oorzaak van lag. In veel gevallen lag een gebroken relatie 

ten grondslag aan de misdaad ten grondslag, bijvoorbeeld het verlies van een geliefden.208 

Volgens Heering maken boze handelingen dat de mens van zijn doel afwijkt. Dit afwijken noemt 

Heering, vanuit het christelijk geloof, zonde. Volgens Heering komt de zonde tot stand door 

verleidingen. Deze verleidingen zijn inherent aan het menselijk bestaan. Tijdens het traject werd dit 

ook zo ervaren door de deelnemers: door verleidingen konden ze niet datgene doen waartoe ze zich 

eigenlijk verplicht voelden, zoals bijvoorbeeld de zorg voor hun kinderen.209 

Het gegeven dat verleidingen en zonde verbonden zijn aan het menselijk bestaan, ziet Heering terug in 

het theologische begrip van de erfzonde. De mens wordt namelijk geboren in een bestaan waarin 

verleidingen en gebroken relaties al aanwezig zijn. Voor veel gedetineerden is het geboren worden in 

een gebroken bestaan een gegeven. Zo komen gedetineerden vaak uit een beschadigde sociale 

omgeving of kampen met psychische stoornissen. Voor de deelnemers van het herstel traject gold dit 

ook: geen van de deelnemers had een opleiding afgerond, velen hadden sterk leed ervaren en een 

instabiele gezinssituatie.210  

In het hoofdstuk over vrede wordt duidelijk dat Heering een onderscheid maakt tussen verschillende 

soorten verleidingen, waardoor een boze handeling wordt gepleegd. Zo zijn er verleidingen uit lust of 

lijden. Voor de deelnemers van het traject kwam dit lijden voort uit een gevoel van onmacht, uit 

zelfbehoud, of pijn uit het verleden. Veel gedetineerden hebben bijvoorbeeld hechtingsproblematiek. 

Het bestaan is voor hen een grote uitdaging, ze worden door het leven beproefd. Dit heeft, met een 

hermeneutische vertaalslag, verwantschap heeft met de beproeving van Heering. Ook sprak Heering 

van verzoeking. Hierin gaan lust en lijden samen, zoals bij een verslaving. Dit kan grond zijn voor het 

plegen van misdaden. Enerzijds is er lust, anderzijds lijden dat hierin samen gaat. In het herstelgerichte 

traject was dit terug te zien in de verslavingsachtergrond van de deelnemers. Er ging lust uit van de 

verslavingen, terwijl ze wisten dat dit hun doelen in de weg stond.211 

Binnen Heerings denken over verleidingen is de notie van de escalatie van het boze belangrijk. Binnen 

het justitiepastoraat is dit ook terug te zien. Veel gedetineerden zitten vast in een leven van misdaad en 

gebroken relaties. Dit kan voortkomen uit eenmalig drugs gebruik, één kleine diefstal, of één keer met 

dwang opkomen voor het eigen genot. Vanuit deze handelingen wordt het boze een genormaliseerde 

macht in het leven van de gedetineerde. Voor de deelnemers van het herstelgerichte traject gold dit 

ook. Na een gebroken relatie belandden ze vaak in een vicieuze cirkel door het plegen van meer 

 
208 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 99–102. 
209 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”. 
210 Vlasblom, 44–46, 99–118. 
211 Vlasblom, 109. 
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misdaden of langdurig drugsgebruik. Na een periode normaliseerde dit zich in het bestaan: het boze 

was geëscaleerd en normaal geworden. Zo erkenden de deelnemers in de bijeenkomst bij het 

woninginbraakslachtoffer dat ze verslaafd waren. Aan het eind van de bijeenkomst noemde een 

deelnemer dat hij een andere ‘hobby’ moest zoeken.212 

Veel gedetineerden ervaren het boze als een transcendente werkelijkheid. Heering geeft aan dat het 

boze veel verschijningsvormen heeft. Deze verschillende verschijningsvormen van het boze komen 

ook terug in het justitiepastoraat, waar gedetineerden het boze vaak zien als geesten of de duivel die 

hen verleiden. In het traject kwam dit aan de orde tijdens de bijeenkomst in concentratiekamp Vught, 

waar veel gedetineerden aangeven dat er geesten in de huidige gevangenis dolen.213 De pastor heeft 

een belangrijke functie in het begeleiden van de gedetineerde die worstelt met het boze. Binnen de 

literatuur van het Centrum voor Justitiepastoraat (SJP),214 wordt er ook wel gesproken van de pastor 

als exorcist. Voor de verwerking van het boze en het herstel heeft de pastor belangrijke instrumenten 

in huis. Zo kan hij215 rituelen gebruiken om de gedetineerden te helpen in de verwerking van de 

schuld, om herstel vorm te geven, en hem te beschermen tegen het boze. Heering benoemde dat binnen 

het ritueel het boze een plaats en een betekenis krijgt. Binnen het hersteltraject is hier ook gebruik van 

gemaakt. Na iedere bijeenkomst staken de deelnemers een kaars aan in een potje waarop ze hun 

levensweg hadden verbeeld. Tijdens dit kaarsen moment vertelde iedereen wat ze meenamen uit de 

bijeenkomst en waar ze op hoopten. Het boze, de verbroken relaties, en de verleidingen kregen hierin 

een plaats.216 

Verleidingen kunnen volgens Heering overal uit voortkomen. Dit wordt zichtbaar in de gevangenis, 

waar om tal van redenen misdrijven worden gepleegd en relaties worden beschadigd. Zowel binnen 

Heerings denken als in het herstelgericht justitiepastoraat is het belangrijk dat de beschadigde relaties 

worden hersteld, zodat de mens weer in vrede met God en de medemens kan leven. Bij Heering lag 

hierbij de nadruk op het volgen van Gods geboden en op Jezus die de relaties herstelt. Het 

justitiepastoraat biedt hierin een kritische aanvulling op Heering. In veel gevallen is de problematiek 

en de gebrokenheid van relaties echter té complex en té groot, om in vrede te kunnen leven; het boze is 

te ver geëscaleerd. Een belangrijke waarschuwing binnen het herstelgericht werken is dan ook dat de 

gebroken werkelijkheid niet te licht moet worden opgevat. In Heerings denken heeft de hoop op een 

betere wereld een belangrijke plaats. Deze hoop kan echter ook bedriegen, en een valse hoop zijn. 

Binnen publicaties over het herstelgericht justitiepastoraat wordt vaak benadrukt dat er moet worden 

 
212 Vlasblom, 106. 
213 Vlasblom, 107. 
214 In het vervolg van dit hoofdstuk zal dit aangeduid worden als SJP 
215 Met ‘hij’ wordt er verwezen naar zowel mannelijke als vrouwelijke justitiepastores, werkzaam voor de Dienst 

Geestelijke Verzorging (DGV) van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het Ministerie voor veiligheid en 

justitie. 
216 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 99–118. 
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gewerkt vanuit de hoop, maar dat er geen sprake mag zijn van valse hoop.217,218 Dit kwam ook terug in 

het herstelgericht traject. Zo had de organisatie grootse verwachtingen van het traject, maar werkelijk 

herstel bleek lastiger dan gedacht.219 

Ondanks dit moet er wel naar herstel en hoop worden gezocht. Voor het herstellen van deze relaties 

moet de mens echter zijn zonde en boze handeling erkennen. Heering benadrukt dat het boze als 

werkelijkheid moet worden erkend. Deze (schuld)erkenning is ook binnen het herstelgericht 

justitiepastoraat van cruciaal belang. Pas wanneer de misdaad en schuld erkend worden, kan er herstel 

plaatsvinden. Dit gaat echter altijd samen met het benoemen en erkennen van het leed en de moeizame 

situatie van de gedetineerde. In het agenderen van de schulderkenning heeft de justitiepastor een 

belangrijke rol. Door zijn vertrouwelijke positie, zoals onder meer zijn ambtsgeheim, kan hij schuld 

ter sprake brengen. Uit publicaties van het SJP blijkt dat de justitiepastor hier belangrijke 

mogelijkheden voor heeft en dat ook de gedetineerde hier behoefte aan heeft.220 Uit het hersteltraject 

bleek dat de deelnemers graag relaties wilden herstellen, maar bleek dit in de praktijk lastig. Hieruit 

blijkt dat Heering wel kan pleiten voor schulderkenning en hoop, maar dat vervolgens 

verantwoordelijkheid nemen lastiger is dan vaak wordt gedacht.221 

Belangrijk binnen Heerings betoog binnen vrede was dat het boze veel verschillende 

verschijningsvormen kan aannemen. Het boze en de manier waarop deze zich in het leven van 

gedetineerden manifesteert kan erg verschillen. Binnen Heering maar ook het justitiepastoraat is het 

belangrijk dat het specifieke lijden en de diversiteit hierbinnen erkend wordt. In het traject betekende 

dit dat iedere deelnemer een eigen verhaal had van hetgeen dat hij wilde herstellen. 

Pas wanneer de schuld en het boze erkend worden, kunnen er herstelhandelingen worden ondernomen. 

Deze herstelhandelingen hebben een relationeel karakter. Ook Heering plaatst het herstellen van het 

boze in een relationeel kader, met het boze worden relaties verbroken. Binnen de publicatiereeks van 

 
217 Volgens cijfers pleegt 47% van de gedetineerden binnen twee jaar recidive: Rijksoverheid, “Recidive 

verminderen recidive en veelplegers”, geraadpleegd 7 mei 2019, 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/recidive/verminderen-recidive. 
218 Jonckheere, “Justitiepastoraat en herstel; een positiebepaling”; Jan Bodisco Massink, “Pastoraat en 

psychopathologie: ‘Jezus keek hem vriendelijk aan’”, in Handboek justitiepastoraat, bewerkt door A.H.M. van 

Iersel en J. Eerbeek (Budel: Damon, 2009), 144–55. 
219 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 99–118. 
220 Veldhuis, “De verborgen kracht van schuldverwerking; Een bijbels-theologische fundering van herstelgericht 

pastoraat”; Melissa van van der Kamp, Kamp, en Reijer J. de Vries, “Een daad van medemenselijkheid: over de 

plaats van het theologische begrip ‘schuld’ binnen het herstelgerichte justitiepastoraat.”, in Koorddansen; 

Ethische vragen in justitiële inrichtingen (Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2016), 111–19; Leo Spruit, “Het 

religieus profiel van de gedetineerden met het oog op herstelgericht pastoraat”, in Handboek justitiepastoraat, 

bewerkt door F. van Iersel en J. Eerbeek (Budel: Damon, 2009), 155–70. 
221 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”. 
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het CJP wordt de justitiepastor een verbindingsofficier genoemd222 Omdat hij binnen de inrichting een 

verbindende rol heeft in de relaties met het zelf, het slachtoffer, de naasten, de samenleving en God,223 

maar ook in de relaties binnen de gevangenis. 

Tussenconclusie vrede 

Heering pleit in zijn theologie voor het erkennen van het boze, door boze handelingen wordt de vrede 

verbroken. Dit is een belangrijke levensbeschouwelijke inbreng naar het justitiepastoraat. Daarbij is de 

benadering van het boze als relationele categorie verrijkend. Hierdoor biedt ze namelijk handvatten 

om herstelgericht te werken. Heerings systematiek van zonde biedt hierin een waardevolle insteek. Zo 

wordt bijvoorbeeld zichtbaar dat met zonde een relatie doorbroken wordt.  

Daarbij maakt Heerings kijk op het boze dat het boze een plaats kan krijgen en verwerkt kan worden 

binnen rituelen. Dit biedt in reflectie met herstelgericht justitiepastoraat belangrijke mogelijkheden om 

het boze te erkennen en te werken aan herstel.  

§9.2 Heerings reflectie over vrijheid in relatie tot het herstelgericht justitiepastoraat. 

Het tweede kernbegrip is “vrijheid” vrijheid is binnen het justitiepastoraat een belangrijk thema. De 

gevangenisstraf is allereerst een vrijheidsontneming. Omdat Heering zelf niet ingaat op het begrip 

vrijheid heb ik hiervoor gebruik gemaakt van Heerings uitgebreide weergave en interpretatie van 

Sartre voor wie dit een centraal begrip is. 

In hoofdstuk vier werd duidelijk dat Sartre uitgaat van een ruim vrijheidsbegrip, dat uitgaat van 

keuzes. Hij ziet dat in iedere situatie de mens voor een keuze wordt gesteld. De mens heeft de 

mogelijkheid om tegen verleidingen nee te zeggen. Sterker nog, juist door nee te zeggen tegen de 

verleiding, geeft de mens betekenis aan zijn leven. Voor de mens is het belangrijk dat hij zich bewust 

wordt van de vrijheid om keuzes te maken. Binnen het justitiepastoraat is het aankaarten van 

keuzevrijheid heel herkenbaar. Door keuzes te maken kan de gedetineerde betekenis geven aan zijn 

leven. De justitiepastor heeft een belangrijke rol in het verlenen van inzicht aan de gedetineerde over 

wat de mogelijkheden zijn en diens positie hierin. Zo zal de justitiepastor willen laten zien dat een 

mens, ondanks zijn verleden, altijd nog waardevol en van betekenis is, en keuzes kan maken voor 

herstel. Het hersteltraject stond ook in het teken hiervan. In bijeenkomst 4: “De eigen kracht centrale”, 

werd er uitgebreid ingegaan op de vrijheid van de deelnemer tot het maken van keuzes en voor welke 

 
222 Martin van Hemert, “De pastor als verbindingsofficier”, in Onze manier van straffen; Essays van geestelijk 

verzorgers bij justitie, bewerkt door Theo.W.A. de Wit, Reijer J. de Vries, en den Toom; Niels 

(Tilburg/Amsterdam: Wolf Legal Publishers, 2017), 35–45. 
223 Het justitiepastoraat heeft vele mogelijkheden om deze relaties het zelf, het slachtoffer, de naasten, 

samenleving, en God te herstellen, in het werkstuk waar dit werkstuk een aanvulling op is ga ik hier uitgebreid 

op in: Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”. 
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krachtbronnen ze konden kiezen. Er bleken veel mogelijke krachtbronnen te zijn, waaronder het 

justitiepastoraat omdat het justitiepastoraat veel mogelijkheden biedt om te herstellen en gedetineerden 

in hun kracht te zetten.224 

Binnen het justitiepastoraat is vrijheid of vrijwillige deelname bij iedere activiteit belangrijk. Hierin 

heeft het justitiepastoraat een onderscheidende plaats. Veel activiteiten binnen de gevangenis zijn 

verplicht, maar voor het contact met de justitiepastor moet de gedetineerde zelf kiezen. Deze vrijheid 

is ook belangrijk in het ondernemen van herstel. Dit kan namelijk niet worden afgedwongen. De 

gedetineerde moet zelf zijn daden willen herstellen en kan er zelf voor kiezen om zijn leven anders 

vorm te geven.225 Hierin kan de justitiepastor wel een belangrijke rol spelen, zowel in het aanwakkeren 

van dit verlangen, als door de gedetineerde in contact te brengen met mogelijkheden tot herstel. Het 

hersteltraject stond dan ook in het teken van het aanbieden van mogelijkheden om te herstellen. Een 

belangrijk onderdeel in de voorbereiding van het traject was het nagaan van de motivatie van de keuze 

van de deelnemers om te willen herstellen.226 

Sartre en Heering geven aan dat de mogelijkheid tot het maken van keuzes vaak wordt ontkend. Sartre 

noemt dit “te kwader trouw”. Ook veel gedetineerden ontkennen de mogelijkheid te kiezen en kruipen 

in een slachtofferrol. Vaak stellen ze dat hun vrijheid en verantwoordelijkheid wordt ontnomen en ze 

hun delict hebben gepleegd door iets of iemand anders. De justitiepastor kan de gedetineerde 

uitnodigen om “voorbij zijn excuses” te kijken, waardoor de noodzakelijke schulderkenning voor 

herstelgericht justitiepastoraat aannemelijker wordt. 

Desalniettemin benoemt Sartre dat instituties een beschadigende werking kunnen hebben en de 

vrijheid van de mens wel degelijk kunnen inperken. Een gevangenisstraf is hierop ingericht en wordt 

ook wel vrijheidsbeperking genoemd. Sartre ziet het als plicht tegen vrijheidsbeperkende instituties op 

te komen. Binnen het justitiepastoraat is empowerment een belangrijk aandachtsgebied. Hiermee 

worden de gedetineerden de mogelijkheid gegeven hun krachten te gebruiken voor herstel. Binnen het 

hersteltraject bleek de institutie van de gevangenis een belangrijke belemmering. Binnen de 

vormgeving van het traject was het belangrijk de rol van de gevangenis zo klein mogelijk te maken. 

Om deze reden vonden de meeste bijeenkomsten plaats buiten de gevangenis. Toch ontkwamen we 

niet geheel aan de gevangenis. Zo moesten er bewaarders deelnemen aan het traject en was het een 

belangrijke vraag in hoeverre justitie aanwezig was binnen het traject. Een deelnemer stopte het traject 

 
224 Vlasblom, 110–12. 
225 A. van Iersel en J. Eerbeek, “Bijlagen B: Ambtelijke competenties van de protestantse geestelijk verzorger/ 

justitiepredikant/pastor bij het ministerie van justitie”, in Handboek justitiepastoraat, bewerkt door A.H.M. van 

Iersel en J. Eerbeek (Budel: Damon, 2009), 545–56. 
226 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 139–47. 
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door het verplichte justitievervoer en drugscontroles.227 Hieruit wordt de observatie van Sartre dat 

instituties vrijheid beperken zichtbaar.  

Ondanks de beperkingen heeft de gedetineerde volgens Sartre vrijheid. In iedere situatie heeft een 

mens namelijk de mogelijkheid om te kiezen hoe hij met de situatie omgaat. Ook de justitiepastor kan 

hier een belangrijke rol in hebben door te wijzen op de mogelijkheden die de gedetineerde, ondanks 

zijn detentie, nog heeft. Een belangrijk punt binnen Heerings en Sartres begrip van vrijheid is dat de 

mens gebonden is aan andere mensen. Binnen het justitiepastoraat is dit onder meer zichtbaar in de 

categorisering van het slachtoffer, de naaste, de samenleving en God. Juist de relaties, en dan 

voornamelijk tegenover de naaste, zijn voor gedetineerde vaak de motivatie om te willen herstellen.228 

Daarbij is de relatie met God binnen het justitiepastoraat erg belangrijk. We zagen dat Sartre en 

Heering in hun opvatting over deze relatie met elkaar verschillen. Sartre ziet God en religie als vrijheid 

onderdrukkende instituties waar de mens zich van dient te ontdoen. Heering zag juist een bevrijdend 

karakter in de joods christelijke religie. Juist God maakt, volgens Heering, de mens vrij. Volgens 

Heering staat heel het christendom in het teken van bevrijding. Binnen de door God gegeven regels 

wordt duidelijk hoe de mens in harmonie met God en de medemens in vrede kan leven. De opstanding 

van Jezus werkt ook bevrijdend, de mens mag namelijk in vrijheid voor God kiezen. De mens wordt in 

het christendom bevrijd van schuld en mag steeds weer voor dit bevrijde leven kiezen. Binnen het 

justitiepastoraat wordt ook uitgegaan van het bevrijdende karakter van het geloof. Juist vanuit het 

christendom met haar nadruk op verlossing en vergeving van schuld, biedt deze religie mogelijkheden 

om in hernieuwde vrijheid verder te gaan.229 Deze overwegingen zijn ook binnen het justitiepastoraat 

van groot belang. In de praktijk van het hersteltraject traject speelde het christelijk geloof enkel 

impliciet een rol. Hierin wordt duidelijk dat de theologie minder makkelijk toepasbaar is op de praktijk 

van het herstelgericht werken. 

Tussenconclusie vrijheid 

Bij het verbinden van het begrip vrijheid -in Heerings interpretatie van Sartre- met het herstelgericht 

justitiepastoraat, werd duidelijk dat de aandachtsgebieden van vrijwillige deelname, betekenisgeving, 

en empowerment uit het justitiepastoraat verwantschap hebben met Heerings denken. Heering biedt 

belangrijke levensbeschouwelijke reflecties over vrijheid die toepasbaar zijn binnen het herstelgericht 

 
227 Vlasblom, 99–118. 
228 Toke Elshof, “Die nedergedaald is ter helle”, in Van kwaad verhalen, bewerkt door Theo.W.A. de Wit, Evert 

Jonker, en Ryan van Eijk (Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2010), 125–45. 
229 Zie voor het ontvangen van vergeving binnen het justitiepastoraat: Anne van Voorst, “De onverdiende gift 

van de liefde (h)erkend”, in Onze manier van straffen; Essays van geestelijk verzorgers bij justitie, bewerkt door 

Theo.W.A. de Wit, Reijer J. de Vries, en Niels den Toom (Tilburg/Amsterdam: Wolf Legal Publishers, 2017), 

81–96. 
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justitiepastoraat. De gedetineerde kan in vrijheid kiezen voor herstel. De pastor kan vanuit Sartres 

analyses de gedetineerden wijzen op de gedetineerden zijn vrijheid om het leven betekenis te geven.  

De pastor heeft dus een taak in het benoemen van de verborgen vrijheid. Sartre laat echter zien dat 

deze vrijheid ingeperkt kan worden door instituties. In het justitiepastoraat wordt dit duidelijk 

zichtbaar doordat de gevangenis de gedetineerde in zijn vrijheid beperkt.  

§9.3 Heerings reflectie over verantwoordelijkheid in relatie tot het herstelgericht justitiepastoraat. 

In hoofdstuk vijf bleek dat verantwoordelijkheid voor Heering in het teken staat van tragiek. Een 

centrale vraag voor Heering is in hoeverre de mens verantwoordelijk, en daarmee schuldig, is voor zijn 

daden. Binnen justitie, zoals in de rechtsgang, is het een belangrijke vraag of de verdachte 

verantwoordelijk is voor de misdaden en of hij hier toerekeningsvatbaar voor is. 

We zagen dat Heering tragiek definieert als: 

“Geen uitweg meer hebben in een wereld die in zichzelf gesloten is, zodat de mens niet meer 

appelleren kan bij iets anders” 

Kenmerkend hierbij is dat de mens vast zit tussen vrijheid en noodwendigheid. De mens komt in een 

gesloten situatie terecht, waardoor hij niet anders kan dan overgaan tot een bepaalde tragische 

handeling. We zagen dat Heering voor het ontstaan van zo`n handeling een onderscheid maakt tussen 

het karakter, de situatie, het beginsel, en het goede dat nodig is voor het kwade. Binnen de gevangenis 

komen deze categorieën in verschillende vormen vaak in combinatie voor.  

Door het karakter van de gedetineerde kan hij vaak niet anders dan een misdaad plegen. Veel 

gedetineerden hebben stoornissen of zijn op een andere manier psychologisch belast. Een antisociale 

persoonlijkheidsstructuur kan een belangrijke oorzaak zijn voor het plegen van een misdaad. Veel 

gedetineerden geven ruiterlijk toe dat ze “boeven” zijn, waarna dit wordt aangevuld met: “ wel eerlijke 

boeven”. Tijdens het hersteltraject werd dit bijvoorbeeld duidelijk toen een gedetineerde aangaf dat het 

de ‘erecode’ van inbrekers is om niet op kinderkamers te komen.230 Binnen het herstelgericht 

justitiepastoraat is het belangrijk niet naïef of te hoopvol te zijn, maar ook oog te hebben voor de 

beperkingen in het karakter van de gedetineerden.231 

Een bekend gezegde is: “de situatie maakt de dief”. In veel gevallen van misdaad is er sprake van een 

verkeerde situatie waardoor een misdaad wordt gepleegd. In veel gevallen ziet de mens geen andere 

uitweg dan het plegen van een misdaad. Daarbij komen veel gedetineerden uit een achterstandssituatie, 

 
230 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 107. 
231 Bodisco Massink, “Pastoraat en psychopathologie: ‘Jezus keek hem vriendelijk aan’”. 
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waarin het plegen van een misdaad genormaliseerd is. In het traject noemde een deelnemer dat 

wanneer een huis of een auto niet goed wordt afgesloten, je vraagt om een diefstal.232 Ook 

herstelgericht justitiepastoraat is situatiegericht, net als het denken van Heering. Vaak vervallen 

gedetineerden ondanks de hoge verwachtingen van herstel weer terug in hun beschadigende situaties. 

Heerings onderverdeling voor het ontstaan van tragiek is toepasbaar op de oorzaak van een misdrijf. 

Beginselen spelen in de criminaliteit een belangrijke rol. Beginselen als respect, broederschap en liefde 

zijn in het criminele milieu belangrijk en maken vaak dat er een misdaad wordt gepleegd. Wanneer 

bijvoorbeeld iemand in de onderwereld iets wordt aangedaan, wordt dit vergolden met ander geweld, 

omdat respect moet worden teruggewonnen.  

Het kwade is nodig voor het goede. Veel gedetineerden plegen een misdaad met het idee dat ze dat 

doen voor een groter goed. Hierbij wordt de misdaad gezien als een handeling om het goede te 

realiseren. 

Binnen (of in een combinatie van) deze categorieën ervaart de gedetineerde dat hij in een situatie 

gebonden zat, waardoor hij genoodzaakt was tot het plegen van zijn misdaad. Heering benadrukt 

echter dat de tragiek zelden zo groot is dat de mens gevangen zit in een situatie en genoodzaakt is tot 

het plegen van de tragische handeling. Hij benadrukt bijvoorbeeld dat een situatie kan veranderen en 

dat er vaak nog genoeg mogelijkheden zijn om aan de tragische handeling te ontsnappen. 

Gedetineerden ervaren dit zelden zo, terwijl dit vaak wel het geval is. Tijdens het traject bezochten we 

Oudezijds 100. Een deelnemer benoemde dat hij op een van de zwaarste momenten in zijn leven, daar 

op de hoek van de straat had gezeten, niet wetende dat een paar huizen verderop een instantie was die 

hem kon helpen. Vaak zijn er inderdaad veel mogelijkheden om aan de situatie te ontvluchten. Hier 

heeft de gedetineerde echter geen weet van. Hierin is het wederom de taak van de justitiepastor om de 

gedetineerden hierop te wijzen.  

Heering ging in op de vraag of tragiek bestaat of dat het een zienswijze is. Voor veel gedetineerden 

wordt misdaad, en ook detentie, ervaren als een tragiek. De schuld wordt vaak niet erkend, zo beweren 

ze vaak ten onrechte vast te zitten. De gedetineerde wil of kan het niet anders zien. Hierin wordt 

Heerings punt duidelijk dat voor de tragische mens de tragiek een werkelijkheid is.  

In relatie met het justitiepastoraat is Heerings vervolgstap van groot belang. Heering benadrukt dat de 

tragedie niet zo gesloten hoeft te zijn als deze wordt ervaren. Met het christelijk geloof komt de 

tragedie namelijk in een ander licht te staan. Heering benadrukt dat met de opstanding van Jezus de 

tragische werkelijkheid doorbroken is. De mens leeft in de tragedie niet meer in een gesloten maar in 

 
232 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 107. 
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een open werkelijkheid, waarin de tragedie de voorlaatste werkelijkheid is. Heering benoemt dat met 

de open werkelijkheid er hoop, vergeving en verlossing mogelijk is. Dit zijn kernbegrippen waaruit het 

-herstelgericht- justitiepastoraat werkt. De tragiek is in dit geloof niet zo gesloten als het lijkt. Het 

maakt onderdeel uit van een groter verhaal van onder meer medelijden, vergeving en verlossing. Voor 

Heering is hierin de hoop op het koninkrijk belangrijk. Door deze opengebroken werkelijkheid mogen 

ook gedetineerden, ongeacht wat ze hebben gedaan, in deze hoop, vergeving en verlossing leven. Dit 

betekent niet dat alle relaties herstelt kunnen worden. Het justitiepastoraat is een ambassadeur van 

deze open werkelijkheid. Het justitiepastoraat staat voor een God waarmee de mens door 

verantwoordelijkheid te nemen kan verzoenen.  

Belangrijker was de in het vorige hoofdstuk genoemde hermeneutische vertaalslag van deze theologie. 

Alle deelnemers hadden ervaring met een tragische werkelijkheid, die ook doorbroken werd. Voor 

meerdere deelnemers was dit de geboorte van een kind. Iedere deelnemer had op zijn eigen manier 

hoop op herstel, verzoening en vergeving. Hoop op een beter leven, met vergeving en verlossing. In 

het traject kwam deze theologische onderbouwing niet aanbod. Wel was het voor de deelnemers 

duidelijk dat het traject van het christelijk justitiepastoraat uitging. Zo vonden verschillende 

bijeenkomsten plaats in kerken. Onder de deelnemers en gedetineerden in het algemeen geldt dat de 

kerk gezien wordt als instituut dat medeleven toont voor gedetineerden, en mogelijkheden biedt om de 

tragiek van misdaad en gevangenisstraf te doorbreken. Hiervoor is een christelijke overtuiging niet 

noodzakelijk, zoals bleek uit het traject. Slechts een deelnemer noemde zichzelf christen. Dit sluit aan 

bij het gegeven dat het justitiepastoraat werkt vanuit het christelijk geloof en dat herstelgericht werken 

hier een hermeneutische vertaalslag van is, maar dat het niet letterlijk in gaat op deze meta-tragische 

werkelijkheid.233 

Uit deze meta tragische werkelijkheid komt ook verantwoordelijkheid voort. Wanneer er voor de open 

meta-tragische werkelijkheid gekozen wordt, doet dit ook een appel op de verantwoordelijkheid van 

de mens. De justitiepastor heeft een belangrijke agenderende functie om gedetineerden bewust te 

maken van hun verantwoordelijkheid binnen de voorlaatste werkelijkheid. Na schulderkenning volgt 

volgens het justitiepastoraat namelijk het appel om schuld te herstellen. Dit 

verantwoordelijkheidsgevoel is ook belangrijk binnen het justitiepastoraat. De gedetineerde kan en 

mag verantwoordelijkheid nemen voor zijn daden. Hierin zie ik verwantschap met het aandachtsgebied 

restitutie. Wanneer er verantwoordelijkheid wordt genomen, kan de gedetineerde naar zijn slachtoffers 

en naar God ook in zijn keuzes en verantwoordelijkheid iets terug te geven om daarmee de relatie te 

herstellen. Veel gedetineerden voelen zich echter niet verantwoordelijk voor hun delict en schrijven de 

schuld voor delicten toe aan andere factoren.  

 
233 Vlasblom, 99–118; van Iersel en Eerbeek, “Bijlagen B: Ambtelijke competenties van de protestantse 

geestelijk verzorger/ justitiepredikant/pastor bij het ministerie van justitie”. 
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Het verantwoordelijkheid nemen dat binnen het herstelgericht justitiepastoraat een belangrijk 

aandachtsgebied is, sluit in veel opzichten aan op wat Heering in: tragiek; van Aeschylus tot Sartre 

schrijft over verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn er veel dwarsverbanden te leggen met de overige 

V`s. Juist de verantwoordelijkheid voor het maken van keuzes zijn in heel Heerings denken belangrijk. 

Zo heeft de gedetineerde de vrijheid om te kiezen voor verantwoordelijkheid. Daarbij kan de door de 

gedetineerde ervaren tragische situatie opengebroken worden in de boodschap van het christendom 

over hoop op vergeving en verzoening. Deze boodschap staat centraal binnen het herstelgericht 

justitiepastoraat en wordt zichtbaar in de herstelgerichte praktijk. Voor de open werkelijkheid en de 

thema`s die hieraan verbonden zijn, moet de gedetineerde echter wel verantwoordelijkheid willen 

nemen om de gebroken relaties te herstellen. Het erkennen van de open werkelijkheid betekent ook dat 

er iets terug moet worden gedaan, er moet verantwoordelijkheid voor herstel of verandering worden 

genomen, waar mogelijk in een vorm van restitutie. In het agenderen van deze verantwoordelijkheid 

heeft de justitiepastor een belangrijke taak. 

Tussenconclusie verantwoordelijkheid 

Heerings levensbeschouwelijke reflectie over verantwoordelijkheid en tragiek biedt waardevolle 

inzichten voor het herstelgericht justitiepastoraat. Allereerst doordat de gedetineerde het misdrijf en de 

gevangenschap vaak als een tragische werkelijkheid ervaart. Voor de justitiepastor kan Heerings 

beschouwing over de meta-tragiek van belangrijke waarde zijn in het onderbouwen en vormgeven van 

een traject van herstel.  

De oorzaken die Heering noemt voor tragiek, en het ontlopen van verantwoordelijkheid zijn goed 

toepasbaar binnen het herstelgericht justitiepastoraat en bieden aanknopingspunten van waaruit 

hersteld kan worden en een restitutie voor de misdaad kan worden aangeboden.  

Heerings observatie dat de tragiek vaak minder prangend is dan dat het lijkt biedt ook belangrijke 

inzichten. Hieruit kan de justitiepastor de gedetineerden namelijk wijzen op de mogelijkheid 

verantwoordelijkheid te nemen. Dit is nuttig omdat gedetineerden vaak hun verantwoordelijkheid 

ontkennen.  

§9.4 Heerings reflectie over verdraagzaamheid in relatie tot het herstelgericht justitiepastoraat. 

In het competentieprofiel van de justitiepastor staat dat hij er is voor een ieder die een beroep op hem 

doet.234 Hiervoor hoeft de gedetineerden dus niet christelijk te zijn. In het handelen van de 

justitiepastor is het een belangrijke competentie om bij de gedetineerde aan te sluiten. Een belangrijke 

vraag binnen het justitiepastoraat is de vraag in hoeverre het christelijk geloof een plaats heeft binnen 

het justitiepastoraat. In ieder geval is het belangrijk dat de gedetineerden open staan voor het 

 
234 van Iersel en Eerbeek, “Bijlagen B: Ambtelijke competenties van de protestantse geestelijk verzorger/ 

justitiepredikant/pastor bij het ministerie van justitie”. 
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christelijk geloof. Dit sluit aan bij het thema verdraagzaamheid uit de 5 V’s. Het justitiepastoraat zet 

ook in op samenwerking met geestelijk verzorgers uit andere denominaties.235,236
 Daarbij 

vertegenwoordigt het protestants justitiepastoraat alle protestantse kerken en werken deze onderling 

samen. Binnen het herstelgericht werken gaat het niet om de kerkelijke verschillen maar om praktisch 

herstelgericht handelen waarin er gezocht wordt naar verbinding. Tijdens het herstelgericht traject zag 

slechts één deelnemer zichzelf als christen. Dit betekende echter niet dat de andere deelnemers werden 

uitgesloten van het hersteltraject.237 

Heering staat voor een openheid naar andere opvattingen van geloof. Volgens hem kan er in iedere 

religie iets van het Heilige doorblinken. Zoals Heering pleit voor openheid naar andere godsdiensten 

doet hij dat des te meer naar de verschillende denominatie binnen het christelijk geloof. Hij benadrukt 

dat in de praktijk de verschillen tussen kerken minder duidelijk zijn dan de overeenkomsten. In de 

praktijk van het justitiepastoraat heb ik dit ervaren, in mijn werkzaamheden maakt het niet uit van 

welke denominatie is was maar wel dat ik wanneer nodig uit de christelijke traditie kon spreken. De 

oecumene waar Heering voor lijkt te pleiten wordt zichtbaar in het justitiepastoraat waarin veel 

activiteiten een oecumenisch karakter hebben. Hierbij is het verhelderend dat Heering niet pleit voor 

denominatieve verschillen, maar het vermogen om met het geloof voor een mens van betekenis te 

kunnen zijn. 

In gevangenissen heerst er onder gedetineerden geen verdraagzame sfeer. Bepaalde groepen, vooral 

zedendelinquenten, hebben vaak te lijden aan onverdraagzaam gedrag. De justitiepastor heeft een 

belangrijke taak om op te komen voor verdraagzaamheid. Alleen vanuit verdraagzaamheid en een 

veilige situatie kan er gewerkt worden aan herstel. Een onverdraagzame situatie gaat vaak samen met 

gevaar. Terwijl in het herstelgericht justitiepastoraat juist het aandachtsgebied veiligheid belangrijk is. 

Enkel vanuit een veilige situatie kan men spreken over thema`s van de 5 V`s. 

Heering benoemde dat het binnen verdraagzaamheid belangrijk is om het geloof van de ander niet 

enkel feitelijk te begrijpen maar ook invoelen betekent. Juist binnen de diversiteit van het 

justitiepastoraat is het belangrijk dat de pastor een goede hermeneut is. Zowel in het levensverhaal als 

in de geloofsopvattingen van de gedetineerden komt het erop aan de ander te verstaan. Heering 

benadrukt dat dit op een dialogische wijze moet gebeuren. In de dialoog kan de justitiepastor ingaan 

 
235 Binnen de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV) is binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 

denominatief van karakter. Naast de protestantse dienst bestaat er een katholieke, humanistische, islamitische, 

joodse, boeddhistische, hindoeïstische en een orthodoxe dienst. 
236 In theorie zouden deze diensten goed moeten samenwerken. De praktijk leert echter dat dit bemoeilijkt wordt 

door het systeem. Zo zijn de diensten bijvoorbeeld in hun formatieplaats afhankelijk van de keuze van 

gedetineerden. 
237 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 31–41. 
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op het geloof van de gedetineerden en hiermee wijzen op hoe zijn geschiedenis vanuit het geloof 

betekenis kan krijgen, en zo herstelt kan worden.  

De justitiepastor sluit aan bij de gedetineerden. Heering benoemt in zijn werk meerdere keren dat 

verantwoordelijkheid nemen ook ‘vuile handen’ maken betekent. Soms moeten justitiepastores vuile 

handen maken. Een voorbeeld hiervan is om in een bepaalde situatie een gedetineerde te laten 

telefoneren op de kamer van de justitiepastor. Veel vaker echter maakt de justitiepastor “vuile oren”. 

Hij krijgt namelijk te horen wat er onder de gedetineerden leeft. Vaak zijn dit beschadigende verhalen 

tegen bijvoorbeeld het gevangenisregime of de maatschappij. 

Toch heeft de verdraagzaamheid en het maken van “vuile handen” zijn grenzen, zowel bij Heering als 

binnen het herstelgericht justitiepastoraat. Heering vindt het belangrijk dat er in de hoop op een betere 

wereld soms onverdraagzaam wordt opgetreden. Zo vindt hij het belangrijk dat er geen gevaar dreigt 

of minderheden worden uitgesloten. Dit geldt ook in de praktijk van het herstelgericht werk van de 

justitiepastor. Voor de justitiepastor is het belangrijk om in sommige situaties nee te zeggen en 

onverdraagzaam te zijn. Zo staat de veiligheid en de wens van het slachtoffer voorop. Ook in het 

overige herstellende werk van de justitiepastor is het belangrijk grenzen aan te geven. Bijvoorbeeld 

wanneer iemand geen verantwoordelijkheid neemt of een ontwrichtende of uitsluitende inbreng heeft. 

Soms zijn gedetineerden te kwetsbaar om te werken aan herstel. In het hersteltraject werden er 

bijvoorbeeld verschillende deelnemers voor het traject afgewezen omdat ze te kwetsbaar of 

onverdraagzaam waren. Ook tijdens het traject moest een deelnemer helaas stoppen omdat hij na een 

bijeenkomst stennis schopte en meermaals in de periode van het traject cocaïne gebruikte. Bij Heering 

is met het maken van ethische handelingen het situationele belangrijk. Dit is niet anders binnen het 

herstelgericht justitiepastoraat. 

Er is nog een belangrijk raakvlak op het gebied van verdraagzaamheid van het denken van Heering 

met het justitiepastoraat. Heering stelde dat het in conflictsituaties belangrijk is dat er een grotere 

onpartijdige macht aanwezig is. Binnen herstel handelingen is dit de justitiepastor. Deze heeft kennis 

en professionaliteit in het begeleiden van herstelhandelingen en neemt binnen herstelhandelingen een 

onafhankelijke positie in. Bij dader-slachtoffer gesprekken heeft hij een mediërende rol, waarin hij ook 

zorg moet dragen voor de veiligheid en verdraagzaamheid van beide partijen. Binnen het gehele 

herstelgericht justitiepastoraat is professionaliteit van groot belang. In het benoemen van een kundige 

grotere macht die voor Heering belangrijk is om tot verdraagzaamheid te komen, zie ik een aspect van 

de professionaliteit van de justitiepastor terug. In het hersteltraject had de justitiepastor een belangrijke 

rol: hij organiseerde, coördineerde en stuurde het traject. Tijdens de bijeenkomsten nam hij vaak de 

taak van gespreksleider op zich. 



69 
 

Tussenconclusie verdraagzaamheid 

Heerings gedachten over verdraagzaamheid bieden belangrijke reflectie voor binnen het herstelgericht 

justitiepastoraat. Voor het werken aan herstel is een verdraagzame houding nodig. Deze houding is 

nodig voor verschillende geloofsovertuigingen, omdat ieder mens iets van het heilige kan laten 

doorblinken en de christelijke theologie niet alleen voor christenen is bedoeld. Binnen het 

herstelgericht justitiepastoraat wordt de bindende kracht van de christelijke boodschap en Heerings 

streven naar oecumene zichtbaar.  

Heering benadrukt dat het in sommige situaties belangrijk is om niet verdraagzaam te zijn. 

Bijvoorbeeld wanneer de veiligheid in het geding komt. Binnen onverdraagzame situaties, of 

herstelsituaties heeft de justitiepastor vanuit zijn professionaliteit als onpartijdige macht een 

belangrijke taak om leiding te geven en het herstel of de ontmoeting te leiden en een verdraagzame 

situatie mogelijk te maken. 

§9.5 Heerings reflectie over vriendschap in relatie tot het herstelgericht justitiepastoraat. 

In het hoofdstuk over vriendschap werd duidelijk dat Heering het niet specifiek over vriendschap 

heeft. Wel werd duidelijk dat in het werk van Heering, in navolging van joodse denkers, de dialoog 

belangrijk is. Dit heeft verwantschap met relaties. Rosenzweig verbindt de dialoog aan de relatie met 

God die zich uit liefde aan de mens openbaart. De inhoud van deze thema`s heeft verwantschap met 

relationeel werken en liefde uit het herstelgericht justitiepastoraat.  

Zoals eerder genoemd zijn relaties binnen het herstelgericht justitiepastoraat van cruciaal belang. Zo 

staat de relatie tussen de justitiepastor en de gedetineerden centraal. In het hoofdstuk over vriendschap 

leek het alsof Heering, net als hedendaagse remonstrantse theologen, de relatie tussen een pastor en 

een pastorant ziet als een vriendschappelijke relatie. Binnen het herstelgerichte traject was dit ook een 

belangrijk punt. De justitiepastores werden op een vriendschappelijke wijze benaderd door de 

deelnemers. De deelnemers hadden meer moeite met de aanwezigheid van bewaarders dan met de 

justitiepastores. Zo benoemde een deelnemer dat hij een specifieke bewaarder niet vertrouwde.238 

Binnen zowel de publicaties van het justitiepastoraat als de theologie van Heering is er weinig 

aandacht voor het ontstaan of verstevigen van relaties. Er wordt uitgegaan van een bestaande relatie. 

Naar mijn mening zou er meer aandacht moeten uitgaan van het leggen van relaties. Dit sluit aan bij 

mijn aanmerkingen in het vorige hoofdstuk, waarin ik bepleitte dat het de kunst van de predikant is om 

theologie te vertalen naar de belevingswereld van de pastorant.  

In het hoofdstuk over vriendschap werd duidelijk dat Rosenzweig en Heering veel waarde hechten aan 

dialoog. Binnen het justitiepastoraat wordt hier ook voor gepleit. Jonckheere noemt in het handboek 

 
238 Vlasblom, 99–118. 
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voor justitiepastoraat dat het na het nemen van verantwoordelijkheid belangrijk is om een dialoog met 

de betrokken partijen op te zetten, en zo te zoeken naar manieren van herstel.239 Zowel Heering als het 

justitiepastoraat pleiten voor deze dialoog. Een probleem hierbij is dat alle betrokken partijen open 

moeten staan voor de dialoog. Daarbij bedien je als -justitie-pastor altijd maar een beperkte groep 

binnen een groter geheel, omdat veel partijen hier niet voor openstaan. Dit was ook herkenbaar in het 

hersteltraject. Aanvankelijk wilden er veel gedetineerden meedoen aan het hersteltraject. Uiteindelijk 

bleek maar een beperkte groep geschikt om werkelijk de dialoog over herstel te voeren. Ook tijdens 

het traject vielen er deelnemers uit omdat ze niet openstonden voor verdere deelname of dialoog.240 

Binnen Heerings werk is de liefde van God een belangrijke motivatie voor de dialoog. Vanuit Gods 

liefde gaat Hij namelijk de dialoog met de mens aan. In het justitiepastoraat wordt er gesproken van de 

liefdevolle aanblik van de justitiepastor die gezien wordt als aanjager voor het nemen van 

verantwoordelijkheid en het werken aan herstel. Met de liefdevolle aanblik heeft de justitiepastor ook 

een vertegenwoordigende blik van Gods liefde. Zowel bij Heering als in het justitiepastoraat werkt 

deze liefde bevrijdend.241,242 Binnen het hersteltraject werd dit op verschillende momenten zichtbaar zo 

lag de motivatie om deel te nemen aan het traject niet in de misdaad of bij de deelnemers, maar veel 

meer bij geliefden, partners, kinderen of familie waarvoor ze wilden herstellen. Ook gaven zowel de 

deelnemers als het betrokken personeel aan dat de attitude van de justitiepastor belangrijk was 

geweest. Ze voelden zich gezien omdat er voor hen een heel traject werd opgezet. Hierbij is er 

mogelijk dus sprake van een hermeneutische vertaalslag, de werkelijke liefde van God wordt niet 

benoemd maar krijgt wel, net zoals Rosenzweig dat benoemt, gestalte in de relatie en dialoog.243 

Anne van Voorst gaat in “De onverdiende gift van de liefde (h)erkend in op het gegeven dat het voor 

gedetineerden moeilijk is te vertrouwen op liefde, omdat de gedetineerde in de gevangenis al wordt 

overgeleverd aan het gevangenissysteem. Van Voorst benadrukt dat het overgeleverd zijn aan het 

systeem iets anders is dan de overgave aan liefde. Bij liefde gaat het namelijk om overgave, een keuze 

om ontvankelijk te zijn voor de liefde. Deze liefde roept verantwoordelijkheid op om in verzet te 

komen tegen liefdeloze situaties. Vanuit de liefde die we ontvangen kunnen we ook liefde geven en 

een liefdevolle gift aan andere geven.244 

Pas wanneer iemand zich erkend voelt kan er volgens Jonckheere verantwoordelijkheid worden 

genomen voor herstel.245 In het hersteltraject werd dit ook zichtbaar. De deelnemers gaven vaak aan 

dat ze het belangrijk vonden dat alles goed zou gaan, omdat de uitkomst van het traject bepalend zou 

 
239 Jonckheere, “Justitiepastoraat en herstel; een positiebepaling”, 215. 
240 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 44–46, 99–118. 
241 In theologische taal soteriologisch beschreven. 
242 Jonckheere, “Justitiepastoraat en herstel; een positiebepaling”, 223–25. 
243 Vlasblom, “Een mozaïek aan mogelijkheden van herstel”, 53–64, 99–118. 
244 van Voorst, “De onverdiende gift van de liefde (h)erkend”. 
245 Jonckheere, “Justitiepastoraat en herstel; een positiebepaling”. 
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zijn voor eventuele vervolgtrajecten voor andere deelnemers. Ook Heering benadrukt dat de liefde van 

God oproept tot het nemen van verantwoordelijkheid. Hierbij gaan verschillende auteurs ervan uit dat 

door liefde de pastorant verantwoordelijkheid neemt. Hierin werkt volgens zowel Heering als 

Jonckheere de liefde bevrijdend te midden van het lijden binnen het bestaan.246 

Zowel Heering als het justitiepastoraat hechten veel waarde aan het nemen van verantwoordelijkheid. 

De nadruk op liefde betekent namelijk niet dat er van een zachte aanpak moet worden uitgegaan. 

Want, zo stelt Veldhuis in een publicatie van het herstelgericht justitiepastoraat, zachte heelmeesters 

maken stinkende wonden. Voor de justitiepastor is het belangrijk dat de gedetineerden vanuit de liefde 

verantwoordelijkheid nemen. Heering vind het hierin belangrijk om handen vuil te maken. Het 

justitiepastoraat waarschuwt in deze lijn voor verhullend pastoraat. Wanneer het leed van de pastorant 

verdoezeld wordt onder de liefde van God, verhuld dit werkelijke problemen. Bodisco Massink 

benoemt dat juist ook het leed van de pastorant liefdevol erkend moet worden.247 

Verder is het punt dat Heering maakt over verschil in liefde belangrijk. Dit wordt ook zichtbaar in het 

herstelgericht justitiepastoraat waar gedetineerden relaties als liefdevol zien, terwijl die eigenlijk een 

beschadigende werking op hen hebben.  

Tenslotte is het belangrijk te beseffen dat binnen het justitiepastoraat vrijwilligers van buiten van 

cruciaal belang zijn. Veel vrijwilligers, veelal verbonden aan kerken, zetten zich onder begeleiding 

van de justitiepastor in voor gedetineerden. Zo hebben veel gedetineerden een bezoekvrijwilliger 

waarmee ze een vriendschappelijke relatie hebben. Ook ondersteunen vrijwilligers de kerkdiensten 

van het justitiepastoraat. Tijdens het traject hielpen er veel vrijwilligers mee, bijvoorbeeld in kerken 

die we bezochten of vrijwilligers die een lunch verzorgden. Voor de deelnemers was dit erg belangrijk. 

Hierdoor hadden ze namelijk het gevoel dat ook de maatschappij hen steunde. De vrijwilligers worden 

door gedetineerden vaak verbonden aan de liefde van God, waar de kerk en haar vrijwilligers een 

belangrijke representatie van zijn. Dit sluit aan bij Heerings invulling van vriendschap en liefde 

waarbij hij in zijn weergave van joodse denkers als Rosenzweig beargumenteerd dat de liefde en het 

heilige zich ontvouwen in de dialoog of in de ontmoeting met de ander.248 

Tussenconclusie vriendschap 

Binnen de invulling van vriendschap komen de elementen relationeel werken en liefde uit het 

herstelgericht justitiepastoraat terug. Heering biedt via het joodse denken belangrijke reflecties over 

 
246 Jonckheere, 225. 
247 Veldhuis, “De verborgen kracht van schuldverwerking; Een bijbels-theologische fundering van herstelgericht 

pastoraat”, 231–39; Bodisco Massink, “Pastoraat en psychopathologie: ‘Jezus keek hem vriendelijk aan’”. 
248 In het maken van dit contact, of vriendschappelijk contact, zie ik veel mogelijkheden voor de Remonstranten. 

Dit contact is de centrale stap om de overige invulling van de V`s van waarde te laten zijn binnen justitie, zoals 

ik benoemde in het vorige hoofdstuk. 
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vriendschap in relationeel werken. Binnen de relatie met de gedetineerden kan zich iets van liefde of 

het heilige ontvouwen. Voor het justitiepastoraat is het belangrijk dat in de ontmoeting gedetineerden 

erkenning krijgen. 

Binnen het thema liefde geeft Heering belangrijke reflecties voor het justitiepastoraat. De liefde maakt 

iets zichtbaar van Gods liefde, maar ook hier is een hermeneutische vertaalslag nodig. Vanuit de 

liefdevolle ontmoeting, of liefdevolle relaties, worden gedetineerden aangesproken om 

verantwoordelijkheid te nemen en te werken aan herstel. Hierbij is Heerings aanvulling dat liefde 

beschadigend kan zijn waardevol. Binnen het justitiepastoraat kennen gedetineerden vaak een 

vertekend of geen beeld van liefde. Vanuit de relatie met de gedetineerden kan deze liefde zich 

openbaren. 

§9.6 Conclusie van Heerings reflecties op het herstelgericht justitiepastoraat..  

In de vorige paragrafen heb ik onderzocht hoe Heerings denken gestructureerd naar de 5 V’s een 

reflectie kan bieden op de bouwstenen van het herstelgericht justitiepastoraat. Hierbij vonden we dat 

de bouwstenen van het herstelgericht justitiepastoraat zoals die zijn benoemd in hoofdstuk twee 

verbonden kunnen worden aan Heering zoals dat is weergegeven in een tabel 1. 

Tabel 1: De 5 V`s in relatie tot de bouwstenen van het herstelgericht justitiepastoraat 

De vijf V’s De bouwstenen van het herstelgericht justitiepastoraat 

Vrede Erkenning Relationeel werken Rituelen 

Vrijheid Betekenisgeving Vrijwillige deelname Empowerment 

Verantwoordelijkheid Verantwoordelijkheid   

Verdraagzaamheid Veiligheid Professionaliteit  

Vriendschap Liefde Gelijkwaardigheid  

 

In deze tabel worden alleen de meest elementaire bouwstenen aan de verschillende V’s verbonden. In 

veel gevallen zijn er nog meer bouwstenen op een V te betrekken. Vanuit de veelheid aan 

verbindingen die er zo tussen het (volgens de 5 V’s gestructureerde) denken van Heering en het 

herstelgericht justitiepastoraat te vinden zijn, wordt duidelijk dat het denken van Heering een 

mogelijke levensbeschouwelijke motivering biedt aan de justitiepastor in zijn herstelgericht pastoraat.  

De praktijk is weerbarstiger dan de theorie 

Bij de structurering van Heerings denken volgens de 5 V’s heb ik me zoveel mogelijk beperkt tot een 

sobere weergave van zijn denken zonder daar inhoudelijk op te reflecteren, binnen dit werkstuk 

ontbrak de gelegenheid tot een dergelijke reflectie. Volgens de structuur van de 5 V’s bleek er 
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eenvoudig een verbinding te leggen met de bouwstenen van het herstelgericht justitiepastoraat. In de 

praktijk van het herstelgerichte traject, zoals dat binnen de penitentiaire inrichting werd uitgevoerd, 

werd duidelijk dat de praktijk weerbarstiger is dan de theorie. In de praktijk bleken de verbindingen 

die we vonden minder eenvoudig te leggen. Dit werd bijvoorbeeld zichtbaar in gedetineerden die 

ageerden tegen de verantwoordelijkheid. Maar belangrijker doordat herstel van het boze en tragiek 

vaak veel complexer blijken dan dat dit lijkt vanuit Heerings denken. 

Dit verschil tussen de theorie en de praktijk is grotendeels te verklaren vanuit het feit dat Heerings 

denken is ontstaan vanuit een geheel andere context. De grote afstand in de contexten van de 

publicaties van Heering en de praktijk van het herstelgericht justitiepastoraat maakt het lastig om 

Heerings denken te implementeren in de praktijk van het herstelgericht justitiepastoraat; sterker nog, 

het herstelgericht justitiepastoraat plaatst kanttekeningen bij dit denken.  

Heerings theologie vraagt een hermeneutische vertaalslag vanwege de vervreemding van Heerings 

denken in de huidige tijd 

Heerings denken biedt een waardevol levensbeschouwelijke reflectie op het herstelgericht 

justitiepastoraat. Toch blijkt zijn denken niet direct toepasbaar op de praktijk van het herstelgericht 

justitiepastoraat. Zo is er voor zijn theologische ideeën, zoals de structurering van de zonde, de 

bevrijdende kracht van God, en de meta-tragiek een hermeneutische vertaalslag nodig om ze te 

vertalen naar het leven van gedetineerden.  

Een belangrijke vraag blijft in hoeverre de theologische inhoud van Heerings denken toepasbaar is in 

de praktijk van het herstelgericht justitiepastoraat voor gedetineerden die minder bekend zijn met de 

theologische concepten en Bijbelverhalen uit het christendom.  
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Hoofdstuk 10:  

Conclusie en aanbevelingen 
 

In dit werkstuk heb ik de vraag onderzocht: Hoe het werk van H.J. Heering, geanalyseerd aan de hand 

van de 5 V`s, een levensbeschouwelijke reflectie kan geven op het herstelgericht justitiepastoraat? 

Ik heb hiervoor het werk van H.J. Heering gecategoriseerd volgens de 5V's, zoals die zijn benoemd in 

de bundel die werd uitgegeven ter gelegenheid van het 400 jarig bestaan van de Remonstrantse 

Broederschap, “De vijf artikelen van de Remonstranten, 400 jaar”. Een publicatie waarin 

verschillende auteurs de vijf artikelen van de Remonstranten – herformuleren en schetsen aan de hand 

van de 5 V’s: Vrijheid, Verdraagzaamheid Verantwoordelijkheid, Vrede en Vriendschap. De auteurs 

probeerden met deze publicatie een schets te geven van het huidige remonstrants denken. 

Ik koos mede voor deze categorisering omdat deze 5 V’s goed leken aan te sluiten bij een aantal 

basisprincipes van het herstelgericht justitiepastoraat: Relaties, Vrijwilligheid, Verantwoordelijkheid, 

Veiligheid en Gelijkwaardigheid. 

In het onderzoek bleek, ook al leken de 5 V’s aan te sluiten bij de bouwstenen van het herstelgericht 

justitiepastoraat, het niet goed mogelijk het herstelgericht justitiepastoraat rechtstreeks te verbinden 

met het denken van Heering zoals ik dat structureerde volgens de 5 V’s. De context waarin Heering 

publiceerde (die van de theologische academie in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw) 

bleek te veel te verschillen van de context van de praktijk van het huidige herstelgerichte 

justitiepastoraat om ze zo maar te kunnen koppelen.  

Via de brug van de ervaringsgerichte theologie -zoals die onder andere is geschetst door de huidig 

Seminarium hoogleraar Anbeek blijkt dat er echter wel degelijk verbindingen te leggen zijn. Op deze 

manier blijkt dat het denken van Heering, gestructureerd volgens de 5 V’s, een zinnige reflectie biedt 

op het herstelgericht justitiepastoraat. Elk van de V’s blijkt inspiratie te kunnen bieden aan de 

justitiepastor. 

Tegelijk werd duidelijk dat de theologie van Heering weliswaar interessante reflecties biedt aan de 

justitiepastor, maar dat zij tegelijk ook te ver af staat van de praktijk van het herstelgericht 

justitiepastoraat om daar een daadwerkelijke bijdrage aan te kunnen leveren.  
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Het antwoord op de onderzoeksvraag: Hoe kan het werk van H.J. Heering, geanalyseerd aan de hand 

van de 5 V`s, een levensbeschouwelijke reflectie geven op het herstelgericht justitiepastoraat? is 

daardoor in zekere zin wat onbevredigend. In de verbinding van de 5 V’s met bouwstenen van het 

herstelgericht justitiepastoraat, blijkt Heering waardevolle reflecties te bieden op het werk van het 

herstelgericht justitiepastoraat, maar deze reflecties bieden geen nieuwe inzichten voor het werk van 

de justitiepastor.  

Tegelijk blijkt deze analyse onverwachte inzichten op te leveren. Het blijkt dat de 5 V’s, die door de 

auteurs van de bundel “De vijf artikelen van de Remonstranten, 400 jaar”, als elementair voor het 

huidige remonstrantse denken worden beschouwd, eenvoudig te verbinden zijn met de basisprincipes 

van het herstelgericht justitiepastoraat. Ook al is de koppeling van de 5 V’s met de bouwstenen van het 

herstelgericht justitiepastoraat eenvoudig te maken, in de praktijk blijkt deze koppeling niet vanzelf te 

verlopen. De Remonstrantse Broederschap een van de participerende kerken in de Interkerkelijke 

Commissie voor het Justitiepastoraat, de commissie die verantwoordelijk is voor het protestants 

justitiepastoraat. Maar in de praktijk is er vanuit de Remonstranten slechts beperkte affiniteit met het 

justitiepastoraat. 

Een aanbeveling die haast vanzelf uit dit werkstuk voortvloeit, is dan ook dat de Remonstranten de 

relatie met het (herstelgericht) justitiepastoraat verdiepen en daadwerkelijk een relatie aangaan met het 

justitiepastoraat. Vanuit de beginselen van de Remonstranten lijkt een intensieve bemoeienis met het 

justitiepastoraat en daarmee met de gedetineerden een vanzelfsprekende zaak te zijn. 

Het zou dan ook aanbevelenswaardig zijn dat Remonstrantse kerken, zogenaamde “kerken met stip” 

worden. Dit is een vereniging van kerken die, gesteund door het justitiepastoraat, openheid biedt aan 

(ex-)gedetineerden.  

Een andere aanbeveling betreft het Remonstrants Seminarium. In dit werkstuk werd duidelijk dat het 

niet altijd mogelijk is om thema’s uit klassieke theologie hoe waardevol ook, rechtstreeks te verbinden 

aan de praktijk. In het geval van mijn poging het denken van Heering en de praktijk van het 

herstelgerichte justitiepastoraat te verbinden bleek hiervoor een hermeneutische vertaalslag nodig. Het 

is daarom van belang de aandacht die het Remonstrants Seminarium voor deze vertaalslag heeft te 

continueren. Dit kan door het ontwikkelen van instrumenten die deze vertaalslag op verschillende 

manieren mogelijk maken. De ervaringsgerichte theologie kan hierbij een voorbeeld zijn. Het verdient 

aanbeveling deze ervaringsgerichte theologie, waarvan de ontwikkeling nog maar net in gang is gezet, 

verder te ontwikkelen. De grote uitdaging daarbij zal zijn hoe zowel de ervaring als de theologie tot 

hun recht kunnen komen. 
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Hoofdstuk 11: 

Discussie 

Dit onderzoek biedt de nodige discussiepunten over onderzoeksmethoden, de toepasbaarheid van het 

onderzoek, en de relatie van de Remonstranten tot het (herstelgericht-) justitiepastoraat.  

De onderzoeksmethoden 

In een poging het denken van Heering te verbinden met het herstelgericht justitiepastoraat, heb ik zijn 

oeuvre gestructureerd naar de 5 V’s zoals die zijn benoemd in de gelegenheidsbundel “De vijf 

artikelen van de Remonstranten, 400 jaar”, een bundel die is uitgegeven ter gelegenheid van het 400 

jarig bestaan van de Remonstranten. De auteurs hebben geprobeerd een hedendaagse verwoording te 

geven van de vijf artikelen van de Remonstranten, die de basis hebben gevormd van het ontstaan van 

de Remonstranten. Dit boekje heeft -in tegenstelling tot het werk van Heering- geen wetenschappelijke 

pretenties. Dat ik desondanks voor de structurering van de 5 V’s heb gekozen heeft twee redenen. In 

de eerste plaats geven deze 5 V’s, ondanks de hier genoemde kanttekeningen, een goede actuele schets 

van het remonstrants denken. Daarnaast lijken deze 5 V’s goede aanknopingspunten te bieden om de 

verhouding tot het herstelgericht justitiepastoraat te onderzoeken. Het is de vraag of het mogelijk is het 

werk van Heering te structureren volgens deze 5 V’s. Het is de vraag wat Heering zelf van deze 

structurering gevonden zou hebben, waarbij enkele V’s zelfs niet expliciet door hem benoemd zijn, 

maar slechts gedestilleerd konden worden uit Heerings verwerking van Sartre en Rosenzweig. 

Zo is het ook de vraag of het aldus gestructureerde werk van Heering kan dienen als reflectiemodel 

voor het herstelgericht justitiepastoraat. De context van Heering was de theologische academie van de 

vorige eeuw (hij was hoogleraar godsdienstwijsbegeerte, ethiek en encyclopedie der godgeleerdheid 

aan de universiteit van Leiden van 1964-1978). Kan het daaruit voortkomend denken met een sterk 

dogmatisch karakter zomaar verbonden worden met het hedendaags herstelgericht justitiepastoraat? 

Een context waar Heering zich vanuit zijn achtergrond nooit mee bezig heeft gehouden. Om de 

genoemde concepten van Heering en het herstelgericht justitiepastoraat met elkaar te kunnen 

verbinden heb ik gebruik gemaakt van het concept van de hermeneutische vertaalslag, eigen aan de 

ervaringsgerichte theologie van Anbeek. Op basis hiervan bepleit ik dat de overeenkomsten als family 

resemblances gezien dienen te worden. Men kan zich afvragen of daarmee wel recht gedaan wordt aan 

de eigenheid van de concepten en niet te gemakkelijk voorbij wordt gegaan aan het unieke karakter 

van de contexten. Ook dient de vraag zich aan waar een goede hermeneutische vertaalslag aan moet 

voldoen. 
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De toepasbaarheid van het onderzoek 

Dit werkstuk is (gebaseerd op) een literatuurstudie met/ een reflectief en exploratief karakter. Een 

belangrijk discussiepunt is in hoeverre de theoretische reflecties van Heering toegepast kunnen worden 

in de praktijk.  

Het is de vraag of de vertaalslag van Heerings theologische reflecties naar het herstelgericht 

justitiepastoraat niet ten koste ging van zijn theologische inzichten. Meer in het algemeen kan de vraag 

gesteld worden of dogmatische inzichten verbonden kunnen worden aan actuele maatschappelijke 

kwesties.  

Discussie met betrekking tot het herstelgericht justitiepastoraat 

Met dit werkstuk bestond de hoop een vrijzinnige theologie te verbinden aan het herstelgericht 

justitiepastoraat. Het is de vraag in hoeverre dit gelukt is. Het is de vraag in hoeverre Heerings denken 

(dat in zijn tijd als vrijzinnig werd beschouwd) vandaag binnen de Remonstranten nog als vrijzinnig 

wordt beschouwd én in hoeverre er vanuit zijn denken een relatie met het herstelgericht 

justitiepastoraat tot stand kan worden gebracht. 

Verder staat het concept van het herstelgericht justitiepastoraat mogelijk ter discussie. Er worden 

binnen het herstelgericht justitiepastoraat veel bouwstenen genoemd die wezenlijk zijn voor het 

herstelgericht justitiepastoraat. Concrete definities ontbreken echter, waardoor het herstelgericht 

justitiepastoraat mogelijk meer een denkrichting is in plaats van een sluitende theorie. 

Discussie met betrekking tot de hedendaagse Remonstranten 

In dit werkstuk heb ik over “de Remonstranten” en “het remonstrantse denken/de remonstrantse 

theologie” geschreven alsof dat duidelijk gedefinieerde kaders zijn. Juist een vrijzinnige gemeenschap 

als de Remonstranten die verre wil blijven van dogmatisme, valt niet onder één noemer te brengen. De 

5 V’s heb ik gebruikt als ‘dogmatisch’ uitgangspunt van de Remonstranten, iets waar de publicatie niet 

voor bedoeld is. De vraag kan worden gesteld worden of ik op deze manier recht heb gedaan aan het 

remonstrants denken. 
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Dankwoord 
 

Met deze scriptie komt er een eind aan mijn studententijd. In mijn studententijd ben ik door veel 

mensen gesteund, helaas is het onmogelijk om iedereen te bedanken. Toch wil ik in dit dankwoord de 

volgende mensen die tijdens het schrijfproces van deze scriptie betrokken waren in het bijzonder 

bedanken. 

Allereerst mijn eerste begeleider, Christa Anbeek. Christa, ik wil je bedanken voor het vertrouwen en 

geduld bij het schrijven van mijn scriptie. Meer nog ben ik je dankbaar voor je inspirerende werk, en 

de wijze waarop je je ondanks tegenslagen voor kwetsbare mensen blijft inzetten. Vergeet niet hoe 

veel je mensen hiermee inspireert en ondersteunt. 

Ook mijn tweede begeleider, Bert Dicou, wil ik bedanken, Bert, bedankt voor al je wijze lessen. Ik gun 

iedere student een docent als jou, een docent die uitgaat van een positieve interpretatie van mensen en 

teksten. Dankjewel voor alles. 

Binnen de Remonstranten ben ik veel mensen dankbaar, velen lieten mij zien wat Broederschap 

betekent. In het bijzonder wil ik mijn stagebegeleider Japke van Malde bedanken, Japke, dankjewel 

voor je betrokkenheid op mijn leren, je bent nog altijd een uitstekend docent. 

Ook wil ik mijn andere stagebegeleider Anne van Voorst bedanken voor zijn vertrouwen. Anne, het is 

een groot gemis voor gedetineerden dat je geen justitiepastor meer bent, al ben ik ervan overtuigd dat 

je in je nieuwe functie –indirect- voor veel gedetineerden en justitiepastores een herder bent. 

Mijn vrienden wil ik erg bedanken voor hun steun. Jullie waren er voor me in hoogte en dieptepunten. 

Ik was door de studie vaak geen goede vriend. Ik hoop nu eindelijk, na acht zware studiejaren, voluit 

van onze vriendschappen kan gaan genieten. In het bijzonder wil ik de ‘relibro`s’ Stijn en Pieter 

bedanken, zonder jullie had ik de jaren in de universiteitsbibliotheek waarschijnlijk niet uitgehouden. 

Ik heb intens genoten van onze vakinhoudelijke gesprekken en grappen. Pieter, dankjewel voor het 

redigeren van dit werkstuk 

Zonder mijn familie was ik nooit tot een academische studie gekomen. Wie had gedacht dat het 

dyslectische ‘bomme’ jongetje ooit zou afstuderen. Jullie zagen dit in me en waren mijn rots in de 

branding, waarop ik tijdens mijn studententijd kon bouwen. Elianne, bedankt voor je positiviteit en 

mooie kijk op mensen. Christel, herstel kent vele vormen, dankjewel voor het herstellen van dit 
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werkstuk door jouw redactie en al het andere herstel. Wanneer jouw toekomstige patiënten een fractie 

van herstel mogen ervaren van wat jij mij bracht ben je een uitmuntend psycholoog. 

Pap en Mam, jullie kan ik niet genoeg bedanken, ik kan me geen andere ouders wensen. Mam je bent 

een enorme steun voor me, je gaf me energie en hielp me om vol te houden. Pap, ik kan je niet genoeg 

bedanken voor het twintig jaar lang op spelling controleren van mijn werkstukken, er bestaat geen 

hoeveelheid krijtjes om mijn dank hiervoor te uiten, je bent een voorbeeld voor me, als mens en als 

pastor.  

Tenslotte wil ik de gedetineerden die me inspireerden bedanken. Dit werkstuk begon met een citaat 

van Jesaja, hier was het uiteindelijk allemaal om te doen. Jullie laten mij het licht van God zien in de 

duisternis. Ik hoop dat ik dit licht ook voor jullie zichtbaar mag helpen maken, dat is namelijk waartoe 

ik mij geroepen voel in het werk als -remonstrants- geestelijk verzorger. 
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