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Inleiding 
“Zo dat waren de regels. Dan gaan we nu over naar de realiteit”, zegt een tekst van Loesje. 

In schril contrast hiermee staat mijn ervaring in 2003. Zo werd ik beboet voor het in een 

straatvuilnisbak gooien van een wasbolletje, omdat het hier ging om restafval en niet om 

straatafval. Het wasbolletje deed op menig feestje de wenkbrauwen fronsen. Maar dit 

triviale feit steekt schril af tegen de zaak van Anouk. Haar vader werd beboet voor het te 

snel rijden van de speciale rolstoelbus van Anouk. Anouk moest vanwege haar hart met 

spoed naar het ziekenhuis. Dat kon alleen met haar eigen rolstoelbus. Dat een 

ambulancebroeder de bus reed en omringd werd door loeiende sirenes van politie en 

ambulance mocht niet baten. Het bezwaar van vader werd ongegrond verklaard, omdat "de 

belangen van overige weggebruikers zwaarder wegen”.1  Uiteindelijk werd de boete in 

beroep kwijtgescholden. Een heftige verontwaardiging heeft dan al op facebook 

plaatsgevonden. Zo schrijft ene Jean-Pierre Pieternella: “Dit laat maar weer al te goed zien 

wat voor harteloze robot organisatie het CJIB is.” En Willem Stevens: “Waar blijft " DE 

REDELIJKHEID EN BILLIJKHEID".2   

Probleemstelling 
De Nationale Ombudsman stelt in zijn speech van 2013 over de complexiteit van de 

wetgeving dat dwingende sanctiestelsels en stapeling van maatregelen tot onaanvaardbare 

en onoplosbare problemen in de praktijk leiden. In de spanning tussen mens en systeem, 

ius en lex, samenleving en maatschappij bedreigt een grotere hang naar het systeem de 

autonomie van de mens. Burgers, maar ook ambtenaren, dreigen robots te worden en zo 

horen ze niet te fungeren. 3 

Hoe kunnen ambtenaren in hun uitvoerende taken met de steeds grotere hang naar 

dichtgespijkerde regelgeving billijk omgaan met de gegeven beperkte speelruimte, die 

discretionaire bevoegdheid heet, zonder te vervallen in willekeur of rigiditeit? 

Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is om vanuit de toepassing van de billijkheid in de Benedictijnse 

spiritualiteit handvatten aan te dragen aan ambtenaren in het publieke domein hoe in de 

uitvoering van hun discretionaire bevoegdheid om te gaan met de spanning tussen mens 

 
1 http://www.metronieuws.nl/binnenland/rotterdam/2015/11/doodzieke-anouk-17-krijgt-onterechte-boete, 
geraadpleegd op 9 augustus 2016. 
2 https://www.facebook.com/ravzhz/posts/783176355142460, 29 november 2015, geraadpleegd op 9 augustus 
2016. 
3 Brenninkmeijer, 2013. 

https://www.facebook.com/jeanpierre.pieternella?fref=ufi&rc=p
http://www.metronieuws.nl/binnenland/rotterdam/2015/11/doodzieke-anouk-17-krijgt-onterechte-boete
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en systeem. Daarnaast wil dit onderzoek handvatten aandragen aan geestelijk verzorgers 

hoe zij een plek kunnen innemen in het publieke domein in het kader van de uitvoerende 

macht. Tenslotte wil dit onderzoek een oproep doen aan alle burgers om een tegenwicht te 

bieden aan een té rigide toepassing van de Nederlandse wetgeving. 

Vraagstelling 
De  vraagstelling luidt dan ook als volgt:  

In hoeverre kan billijkheid, gezien vanuit het perspectief van de Benedictijnse spiritualiteit, 

behulpzaam zijn bij de uitvoering van de discretionaire bevoegdheid door ambtenaren in het 

publieke domein? 

Aan de hand van de volgende deelvragen zal een antwoord gezocht worden op de 

vraagstelling:  

1. Hoe kan billijkheid binnen de discretionaire bevoegdheid van ambtenaren in het publieke 

domein, gezien vanuit het perspectief van de Benedictijnse spiritualiteit, theoretisch geduid 

worden?   

2. Hoe wordt billijkheid volgens beoefenaars van de Benedictijnse spiritualiteit en 

ambtenaren in de uitvoerende macht toegepast binnen de eigen context?  

3. Welke inzichten over billijkheid leveren de toepassing van deze billijkheid door de 

beoefenaars van de Benedictijnse spiritualiteit en de ambtenaren in de uitvoerende macht 

op?  

De grootste bron van onderzoek om de vraagstelling te beantwoorden zijn interviews met 

vier abten/abdissen uit Benedictijnse kloosters in Nederland en vier ambtenaren van het 

Openbaar Ministerie in Nederland. De vraag waarom gekozen is voor de Benedictijnse 

spiritualiteit en niet voor bijvoorbeeld de Ignatiaanse spiritualiteit als zoeklicht verdient een 

antwoord. De Ignatiaanse spiritualiteit heeft immers een rijke denktraditie op het gebied 

van billijkheid. 4  Juist het feit dat de Benedictijnse spiritualiteit op het terrein van de 

billijkheid in bepaalde mate een onontgonnen terrein is, heeft de keuze bepaald om de 

Benedictijnse spiritualiteit als zoeklicht te gebruiken.   

De methode die gebruikt wordt, is  de kwalitatieve casestudie. In het eerste hoofdstuk zal 

deelvraag 1 aan de hand van de begrippen Benedictijnse spiritualiteit, billijkheid, 

discretionaire bevoegdheid, publieke domein en ambtenaar beantwoord worden. Deze vijf 

 
4 Bocken, 9 januari 2014. 
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begrippen zullen gedefinieerd worden en aan het einde van hoofdstuk 1 voorzien worden 

van op de begrippen toegepaste vragen. Deze vragen zullen in het verloop van deze scriptie 

theoretische vragen genoemd worden. In hoofdstuk 2 en 3 zal een antwoord gezocht 

worden op deelvraag 2. Hoofdstuk 2 spitst zich daarbij toe op hoe de waarneming van de 

geïnterviewden onderzocht is, terwijl hoofdstuk 3 een feitelijke beschrijving beoogd te 

geven van de waarneming van de geïnterviewden. Afgesloten zal worden met een 

beantwoording van de deelvragen en vraagstelling. Waarbij aan de hand van de 

theoretische vragen uit hoofdstuk 1 een antwoord zal worden gegeven op deelvraag 3. 

De Ombudsman meent dat het dreigende verlies van autonomie tegengegaan kan worden 

door een goede verbinding tussen mens en systeem en geeft een aantal praktische 

handvatten. Het is een interessante vraag of op dit grensvlak tussen mens en systeem naast 

praktische handvatten ook  spiritualiteit een verbindende factor kan zijn. Is het niet zo dat 

juist in een dergelijke liminele sfeer spiritualiteit kan ontstaan? Kan spiritualiteit en kunnen 

geestelijk verzorgers in casu in het publieke domein een rol vervullen?  

Mijn hypothese luidt dat de Benedictijnse kloosterling ons op weg kan helpen bij de laatste 

vraag. Net als de Nederlandse maatschappij kenmerkt de Benedictijnse spiritualiteit zich 

immers onder meer door haar veelheid aan regels. Ook in het klooster zullen abten en 

abdissen in deze zelfde soort van over beregelde cultuur tegen de spanning tussen mens en 

systeem aanlopen. En net als in het recht wordt in hoofdstuk 3 van de Regel van Benedictus 

gewezen op de billijkheid. Gaat u mee?  
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Hoofdstuk 1 Theoretisch kader 
De hoofdvraag is een hele mond vol. In hoeverre kan billijkheid, gezien vanuit het 

perspectief van de Regel van Benedictus, behulpzaam zijn bij de uitvoering van de 

discretionaire bevoegdheid door ambtenaren in het publieke domein? Om antwoord te 

kunnen geven op deze vraag zullen in dit hoofdstuk de cursief gedrukte termen in de 

volgende paragrafen één voor één onderzocht en geduid worden. 

1.1 De Regel van Benedictus 
Wat is de essentie van de Regel van Benedictus? Deze vraag omvat twee sub vragen, 

namelijk wat zegt de RB zelf over haar essentie5 en wat kan deze essentie vandaag de dag 

voor betekenis hebben.6 Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zal ik aan de hand van 

de authoritatieve methode verwoorden wat ik zie als de essentie van de RB.  

1.1.1 De regel van Benedictus in de 6e eeuw 

De authoritatieve methode hanteert drie perspectieven: historisch-kritisch; participerend; 

existentieel.7  

1.1.1.1 Historisch-kritisch 

Dit perspectief plaatst de tekst in zijn context. In het kader van dit onderzoek richt ik me op 

de periode waarin de RB geschreven is en welke bronnen de RB gebruikt heeft.  

Tijd 

De RB, die geschreven is in de 6e eeuw in Italië en met grote zekerheid Benedictus van Nursia 

als auteur heeft, brengt radicale veranderingen op wereldlijk en kerkelijk vlak. Het Italië van 

de 6e eeuw kenmerkt zich op wereldlijk niveau als chaotisch; de Barbaren voeren er oorlog, 

de overheid is corrupt en er zijn epidemieën en overstromingen. In de wereldlijke chaos 

verwachtten mensen stabiliteit en autoriteit van de kerk.8 Benedictus voldeed hieraan door 

de RB. Casey zegt het als volgt: “This is what Benedict did: establish an ordered way of life 

within a disordered world”.9 Op kerkelijk niveau gaat de RB in tegen de heersende visie over 

goed en kwaad. De RB plaatst goed en kwaad in het heden. Het klooster fungeert hier als 

een soort van transformator waar het kwaad door middel van zelfdiscipline, gebed en 

 
5 Wathen, 1977, 117. 
6 Belsole, 1997, 21. 
7 Belsole, 1997, 25. 
8 Fry, 1981, 66. 
9 Casey, 2007, 33. 
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arbeid omgezet kan worden in liefde.10 Casey noemt deze interactie tussen RB en de cultuur 

van zijn tijd: inculturation.11 

Bronnen 
De monastieke traditie bestaat uit de volgende bronnen: de Heilige Schrift; de liturgie; de 

kerkvaders.12 Het zou bijzonder interessant zijn om van al deze bronnen de overnames, 

wijzigingen en verwerpingen door de RB te onderzoeken. Ik beperk me tot de Regula 

Magistri (RM). De RM is drie keer zo lang als de RB en kenmerkt zich door de 

gedetailleerdheid van alle regels. De proloog en de eerste zeven hoofdstukken van de RM 

over de spirituele doctrine neemt de RB in zijn geheel bijna klakkeloos over. Het vervolg van 

de RB met een beschrijving van de regels is echter aanmerkelijk korter en minder 

gedetailleerd dan de RM.13 De RM gaat uit van een negatieve en dualistische mens- en 

wereldvisie en eist blinde gehoorzaamheid van de monniken aan de abt. Tegenover deze 

rigiditeit kent Benedictus de abt meer speelruimte toe om aan de hand van de 

omstandigheden de RB naar eigen inzicht toe te passen. Tegenover de grote nadruk van de 

RM op de verticale verhouding tussen abt en monniken legt Benedictus de nadruk op 

termen als fraternal love en community zonder de verticale verhouding uit het oog te 

verliezen.14 De RB is in die zin een synthese tussen ascetisch en cenobitisch leven.15 Oftewel 

de RB zoekt naar een balans tussen individu en community, maar ook naar de balans tussen 

rigiditeit en willekeur, openheid en interne structuur. Door dit zoeken naar een balans is 

deze regel niet compleet, maar slechts een gids.16  

1.1.1.2 Participerend 

Mijn juristenhart knarsetandt bij het zien van al die regels. Juristen zijn er om wetten te 

maken en monniken niet. Schoenmaker blijf bij je leest! Ik krab nog meer achter mijn oor 

als Casey deze imperfecte wetgeving ook nog vergoelijkt.17 Maar ik vergis me. De RB is een 

regula en geen κανων. Het verschil is wezenlijk. Een κανων legt de focus op grenzen. Een 

regula is ruimer en kan ook uitgelegd worden als een handleiding. 18  De RB is geen 

wetgeving, maar valt onder de wijsheidsliteratuur. De RB is praktische wijsheid. Praktische 

 
10 Gorsuch, 1983, 161. 
11 Casey, 2002, 16 – 17. 
12 Belsole, 1997, 27. 
13 Fry, 1981, 91. 
14 Böckmann, 2005, 6. 
15 Vromen, 2002, 11. 
16 Böckmann, 2005, 7 – 8. 
17 Casey, 1995, 4 – 14. 
18 Casey, 2007, 39. 
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wijsheid is luisteren en praktiseren. Op die manier kan de praktiserende mens een beweging 

maken van zichzelf naar God. Deze beweging wordt conversion genoemd.19 Casey geeft aan 

dat de richtlijnen zijn bedoeld om menselijke verlangens te ordenen en obstakels te 

verwijderen.20 De ruimte die ontstaat, is bedoeld om God te ontvangen. Het is dus tegelijk 

een weg van God richting de mens! Op deze wijze worden regels een vervoermiddel! 

Kardong parafraseert op dit punt De Vogue treffend: “In this type of literature, the 

observances, far from being expendable, are precisely the vehicle through which spirit is 

expressed. If the observance is abandoned, the spirit evaporates into thin air for want of 

practical incarnation”.21 

1.1.1.3 Existentieel 
Existentieel heeft te maken met de wezenlijke dingen in het leven. Hoe gaan mensen om 

met situaties als dood en ziekte. Belsole geeft aan dat existentieel te maken heeft met de 

goddelijke en menselijke dimensie.22 Op welke wijze zijn deze twee dimensies aanwezig in 

de RB? Hoe verhouden deze dimensies zich tot elkaar? Zijn er vormen van transformatie te 

ontdekken in de RB?23 

Menselijke werkelijkheid 

In de RB zijn in ieder geval twee vormen van transformatie te ontdekken. In de eerste plaats 

spreekt de RB de lezer in de proloog aan als individu. In de hoofdstukken zelf wordt de 

kloostergemeenschap als geheel aangesproken. In de proloog sta je als beginnend monnik 

op het scheidingsvlak van huidige leven naar kloosterleven. Het klooster is de 

transformatieve ruimte. De RB is behulpzaam om deze ruimte in het eigen leven als monnik 

te verinnerlijken. In de tweede plaats hanteert Benedictus in de eerste zeven hoofdstukken 

bijna klakkeloos de RM. Daarna wordt hij vrijer en worden zijn regels meer op zijn eigen 

ervaringen gebaseerd. Dynamiek en stabiliteit gaan dus hand in hand. 

Goddelijke werkelijkheid 

De bronnen van de RB zijn de Heilige Schrift, de liturgie en de kerkvaders. Dit zijn christelijke 

bronnen. Dus de RB is christelijk gekleurd en gaat uit van een christelijk godsbeeld. God is 

hier de God van Abraham, Izaäk en Jakob. De RB heeft een persoonlijke God, waarmee je 

 
19 Belsole, 1997, 32 – 39. 
20 Idem 
21 Kardong, ‘The Rule of St. Benedict Today’. 1982, 270. 
22 Belsole, 1997, 40. 
23 Van Gennep, 1999. 
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een relatie kunt aan gaan, op het oog. Het gaat om een God, die in zijn eigen schepping 

aanwezig is.  

Verhouding tussen God en mens 
De RB keert zich, zoals in de paragraaf over het historisch-kritisch perspectief is beschreven, 

tegen de dichotomie van goed en kwaad van zijn tijd. Benedictus plaatst goed en kwaad 

niet als externe krachten buiten de mens zelf, maar maakt er een innerlijk 

transformatieproces van.  

1.1.2 En nu? 
De RB is flexibel en fungeert als vervoermiddel van spiritualiteit. Regels kunnen een middel 

zijn om God te ontmoeten en spiritualiteit te beleven. Casey koppelt in de spiritualiteit deze 

flexibiliteit of stabiliteit aan het voorbeeld van staan op een surfboard. Stabiliteit is dan de 

handigheid van het constant in het midden blijven staan van de verandering.24 Dat is wat 

dit onderzoek door middel van de authoritatieve methode mij nu leert. Wat versta ik in dit 

onderzoek onder spiritualiteit?   

1.1.2.1 Een definitie van spiritualiteit 

Grof geschetst kunnen er twee stromingen van spiritualiteit erkend worden, namelijk de 

Franse en de Amerikaanse stroming. De Franse stroming duikt voor het eerst op in de vijfde 

eeuw na Christus. Spiritualiteit heeft hier te maken met mystiek en omgang hebben met 

God. Het is nog sterk institutioneel georiënteerd. De Amerikaanse stroming is een 

fenomeen van de laatste drie decennia. Spiritualiteit is hier losgeweekt van instituties en 

doet voor sommigen ‘zweverig’ aan.25   

Het is moeilijk één exclusieve definitie van spiritualiteit te geven. Er bestaan er namelijk al 

zoveel. Het is misschien daarom zelfs beter om met behulp van een paar begrippen aan te 

geven waar spiritualiteit in een tekst kan oplichten. Ik zal daarom in deze paragraaf eerst 

één mogelijke definitie van spiritualiteit noemen en dit vervolgens in een context plaatsen 

om vervolgens tot een aantal begrippen te komen.  

Een mogelijke definitie van spiritualiteit is te vinden bij Waaijman. Hij zegt dat spiritualiteit 

te maken heeft met de verhouding tot het Absolute.26 Zijn definitie van spiritualiteit luidt 

dan ook: “Het werkelijkheidsgebied van de spiritualiteit kan worden gedefinieerd als een 

godmenselijk betrekkingsgebeuren [...]. Dit werkelijkheidsgebied kan adequaat worden 

 
24 Casey, 2005, 191. 
25 Van der Meulen, 2013, 73 en Nissen tijdens een seminar Geestelijke Verzorging op juli 2014. 
26 Waaijman, 2003, 1. 
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bestudeerd als omvormingsproces [...].”27   

In de spiritualiteit van Waaijman staan twee begrippen centraal, namelijk het godmenselijk 

betrekkingsgebeuren en het omvormingsproces. Het godmenselijk betrekkingsgebeuren is 

weer onder te verdelen in de elementen goddelijke werkelijkheid, menselijke werkelijkheid 

en de betrekking tussen beide werkelijkheden. Dit eerste begrip heeft grote gelijkenis met 

het hierboven toegepaste existentiële perspectief. 28  Het tweede begrip is een erkend 

begrip voor spiritualiteit, omdat het ook bij andere schrijvers in soms andere bewoordingen 

gehanteerd wordt.  

Zo onderscheidt Van Gennep drie fasen bij overgangsrituelen, namelijk scheiding, 

transformatie en integratie.29 Ook Chauvet hanteert op een andere wijze een dergelijke drie 

fasen structuur in zijn symbooltheorie. Hij benoemt het echter anders. Zo heeft hij het over 

een symbolic rupture waar Van Gennep spreekt van scheiding.30 Ook benoemt hij na de 

scheiding in het symboliseringsproces twee effecten binnen de transformatie. Bij Chauvet 

heeft de transformatie een horizontaal effect en een verticaal effect.31 Hiermee bedoel ik 

dat de transformatie ziet op mensen in relatie tot elkaar, bijvoorbeeld als individuen 

veranderen in een groep of gemeenschap. Terwijl transformatie bij Chauvet tegelijk ziet op 

een ontvankelijkheid van diezelfde mensen voor het Heilige of Absolute of goddelijke 

werkelijkheid in het midden van die gemeenschap. Ook Quartier zegt dat de 

transformatieve ruimte of leegte gevuld wordt van elders of met wat sommigen God 

noemen.32   

Hoewel het lastig is een eenduidige definitie van spiritualiteit te formuleren, is het me 

hopelijk wel gelukt door middel van verschillende auteurs een aantal begrippen te 

destilleren. Voor het vervolg hanteer ik als begrippen van spiritualiteit: het godmenselijk 

betrekkingsgebeuren met zijn drie elementen van Waaijman in combinatie met het begrip 

transformatie van Van Gennep gekoppeld aan de horizontale en verticale transformatieve 

effecten van Chauvet. 

1.2 Het publieke domein 
Spiritualiteit en publieke domein? Dat riekt naar een verkapte manier om kerk en staat weer 

aan elkaar te knopen. Nu had ik laatst een verdiepende discussie over het wel of niet 

 
27 Waaijman, 2003, 424. 
28 Belsole, 1997, 40. 
29 Van Gennep, 1999. 
30 Chauvet, 1995, 148. 
31 Chauvet, 1995, 110 – 113. 
32 Quartier, 2013, 29. 
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aanwezig mogen zijn van religie binnen het publieke domein. Ik vond dat het niet kon. Kerk 

en staat dienen toch zeker gescheiden te blijven van elkaar? De ander vond dat religie wel 

aanwezig kon zijn in het publieke domein. Achteraf bleek dat we een totaal verschillende 

definitie van ‘publieke domein’ hanteerden en helemaal niet zoveel van elkaar verschilden 

qua mening over de plek van religie in het publieke domein. Wie nadenkt over spiritualiteit 

in het publieke domein zal met een uitleg moeten komen.   

In de literatuur over het publieke domein en religie worden begrippen als ‘maatschappij’ en 

‘samenleving’ door elkaar heen gebruikt. Voor een student van de rechtsfilosoof Van Dun 

is dat bijna een gruwel.33 Van Dun zet de πολις van Aristoteles af tegen de staatsvorm van 

Plato. De πολις kenmerkt zich door respect voor veelheid en verscheidenheid en wil ruimte 

scheppen aan spreken en handelen.34 De staatsvorm van Plato daarentegen heeft als doel 

om eenheid en evenwicht in taken te creëren en te voldoen aan de behoefte van de staat.35 

  

De πολις in zijn zuivere vorm doet denken aan de letterlijke betekenis van een samenleving. 

Het woord samenleving is een woord waar we in Nederland zuinig op moeten zijn. In andere 

landen hebben ze er namelijk geen specifiek woord voor. In het Engels zou je het kunnen 

vertalen met people living together. Het woord ‘samen’ in ‘samenleving’ geeft al aan wat 

het betekent. Mensen leven met elkaar samen. Het woord ‘samen’ is verwant met het 

Latijnse woord similis. Dat betekent ‘gelijkaardig’ of ‘dezelfde’. De samenleving is dus de 

levenswijze van mensen die als gelijken met elkaar omgaan. Een samenleving heeft op zich 

geen gemeenschappelijk doel. Het is voldoende dat men samenleeft als gelijken. Ook kent 

men in een samenleving geen overheid, eigenaars of verantwoordelijken.36  

De staatsvorm van Plato heeft meer weg van een maatschappij. Het woord ‘maatschappij’ 

betekent letterlijk: mensen die van dezelfde tafel eten oftewel van dezelfde inkomsten 

leven. Het Latijnse woord voor maatschappij is societas. Societas is afgeleid van het woord 

socius (gezel, maat) en van het werkwoord sequi (volgen). Een maatschappij is een 

vereniging van leiders en volgelingen die gezamenlijk een zelfde doel nastreven. Anders dan 

bij een samenleving is er bij een maatschappij sprake van een werkverband en is 

 
33 In het studiejaar 2000/2001 volgde ik het einddoctoraalvak Rechtsfilosofie voor mijn studie Nederlands Recht 
aan de Universiteit van Maastricht bij Prof. F. Van Dun, waarin hij mij inwijdde in de etymologie van de begrippen 
‘maatschappij’ en ‘samenleving’.  
34 Van Dun, 2013, 356. 
35 Idem, 350. 
36 Van Dun, colleges september tot en met november 2000, Universiteit Maastricht: Of google op de termen lex, 
ius en ‘Van Dun’. 
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lidmaatschap vereist om deel te nemen aan de maatschappij.37  

Het verschil tussen het gebruik van de woorden ‘maatschappij’ en ‘samenleving’ is 

hierboven verwoord. In de hiërarchische relatie tussen overheid en burgers past het woord 

‘maatschappij’. Het woord ‘maatschappij’ legt dus de focus op de verticale dimensie van het 

publieke domein. Terwijl het woord ‘samenleving’ de nadruk legt op de horizontale 

dimensie van het publieke domein. In de samenleving gaat het immers om de relatie tussen 

mensen onderling.  

Deze verticale en horizontale dimensies kunnen ook teruggevonden worden in het gebruik 

van het woord ‘recht’. In het Nederlands is het woord ‘recht’ namelijk een vertaling van de 

Latijnse woorden lex, rectum en ius/iura. Waar lex en rectum door hun etymologische 

achtergrond geassocieerd worden met macht, heeft de combinatie enkelvoud en meervoud 

ius/iura een betekenis van als gelijken tot afspraken komen.38  

Het publieke domein heeft dus een horizontale en verticale dimensie oftewel omvat 

‘samenleving’ en ‘maatschappij’.  

Het woord ‘publiek’ is dan mogelijk ongelukkig gekozen. Publiek is immers pas publiek als 

iedereen er toegang toe heeft. 39  Het private domein is echter niet toegankelijk voor 

iedereen. Waar bevindt zich dan het private domein? En toch ook niet alles in de 

maatschappij is toegankelijk voor iedereen? De term ‘publieke domein’ is echter zo’n 

gangbare term in de discussie over zaken rond religie en overheid dat ik toch deze term 

hanteer. Daarnaast zijn deze horizontale en verticale dimensies bedoeld als een raster om 

naar onze driedimensionale werkelijkheid te kijken. Want per slot van rekening ligt de 

fysieke werkelijkheid ten grondslag aan structuren als een samenleving of maatschappij.40 

Het raster probeert enkel dat wat er in de praktijk gebeurt te duiden. Het is een hulpmiddel 

om op publiek niveau van perspectief te kunnen wisselen. De ene keer kijkend naar de 

verticale machtsstructuur van onze werkelijkheid. De andere keer naar de horizontale 

structuur van gelijkwaardige mensen.   

De kritiek van Post op de tegenstelling tussen privaat en publiek domein brengt ons meteen 

tot de vraag of maatschappij en samenleving wel zo van elkaar te scheiden zijn. Natuurlijk 

niet! Post heeft gelijk dat privaat en publiek domein niet van elkaar te scheiden zijn, maar 

 
37 Idem 
38 Idem: In de Romeinse tijd was lex een bevel voor mannen om in militaire dienst te gaan. Rectum komt van 
regere en betekent dan ook ergens over regeren of ergens recht op hebben. 
39 Habermas, 1962, 85. 
40 Lefebvre, 1991, 402. 
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juist vaak vloeiend in elkaar overgaan.41 Zo zijn ook samenleving en maatschappij niet strikt 

van elkaar te scheiden. Het is dan ook helemaal niet mijn bedoeling om ze als tegenpolen 

van elkaar te scheiden, maar juist wel om ze als twee facetten binnen het publieke domein 

van elkaar te onderscheiden. Juist om de praktijk te kunnen duiden en te voorkomen dat 

we langs elkaar heen praten.  

Ten slotte wil ik nog iets opmerken over de horizontale en verticale dimensie in mijn 

definitie van publiek domein. De hiërarchische verhouding tussen abt en monniken en de 

gelijkwaardige relatie tussen de monniken (fraternal love) in de RB vertonen dezelfde 

dimensies als in de rechtstheorie van Van Dun en mijn definitie van publiek domein. 

Diezelfde analogie tussen recht en spiritualiteit is ook terug te vinden in de symbooltheorie 

van Chauvet en de rechtstheorie van Rousseau. Beide theorieën gebruiken een verticale 

(hierarchische) en een horizontale (gelijkwaardige) dimensie om een transformatie te 

bewerkstelligen. In de symbooltheorie van Chauvet transformeert een individu als het een 

gezamenlijk ritueel instapt naar deelnemer die als onderdeel van het geheel het Heilige kan 

ontvangen.42 Rousseau stelt: “Wie de poging aandurft een volksgemeenschap in te richten, 

moet zich bekwaam voelen om de menselijke natuur te veranderen; om ieder individu, dat 

uit zichzelf een perfect en van alle anderen te onderscheiden geheel is, te transformeren in 

een deel van een groter geheel waarvan dit individu in zekere zin zijn leven en zijn wezen 

moet ontvangen;[…]”. 43 Dit resulteert bij Rousseau in een geheel onderworpen burger. Van 

Dun verwerpt deze totale onderworpenheid en ik ook. Maar de treffende gelijkenis tussen 

theorieën in recht en spiritualiteit blijft frappant. Alsof we met een tweeluik te maken 

hebben. In mijn vergelijkend en analoog redenerend onderzoek van spiritualiteit en de 

toepassing van het recht lijkt me een dergelijk tweeluik geen overbodige luxe.  

1.3 Billijkheid 
Billijkheid is een interdisciplinair woord. In verschillende disciplines als recht, theologie en 

filosofie kom je het woord tegen. Het woord ‘billijkheid’ heeft als grondwoord het woord 

‘bil’. Oorspronkelijk betekende dit ‘goed’ of ‘onschuldig’. ‘Bil’ kan in het Grieks ook vertaald 

worden met ϕιλος. Dit betekent ‘lief’.44 Namen van goede geesten en elfen, zoals ‘bil(e)wiz’ 

en het woord ‘beeldwitte’, zijn mogelijk ook afgeleid van het woord ‘bil’.45    

 
41 Post, 2010, 72. 
42 Chauvet, 1995, 113. 
43 Rousseau: Du Contrat Social. 1762 11/7: In Van Dun, 107. 
44 De Vries (eds), 2005, 69.  
45 http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/billijk, geraadpleegd op 10 september 2014. 

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/billijk
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Algemeen wordt aangenomen dat het woord ‘billijkheid’ in het Grieks wordt vertaald met 

επικιε en in het Latijn met aequitas. Omdat het westerse denken en dus ook het recht en 

de spiritualiteit sterk beïnvloed zijn door personen uit de Klassieke Oudheid, zal deze 

periode zo veel mogelijk het startpunt zijn van de sub paragrafen.   

Billijkheid wordt toegepast op momenten wanneer regels niet meer afdoende werken. Dat 

maakt het meteen een lastig toepasbare term. Want op welke bronnen baseer je deze 

toepassing? Deze vraag is van zo groot belang dat ik me genoodzaakt zie hier een eerste sub 

paragraaf aan te wijden. Daarna zal gekeken worden naar de ontwikkeling van billijkheid in 

het publieke domein en in de spiritualiteit. Ten slotte zal ik in een hypothetische sub 

paragraaf beschrijven op welke bronnen wij ons in deze huidige tijd misschien zouden 

kunnen baseren als we billijkheid willen toepassen in de praktijk. 

1.3.1 Positief recht en natuurrecht  
In het Griekenland van voor de 7e eeuw voor Christus bestond recht voornamelijk uit 

rechtsbewustzijn. De Grieken wisten door een gemeenschappelijk rechtsbewustzijn wat 

recht inhield en voerden dit meteen in de praktijk uit. Pas toen Griekenland als gevolg van 

kolonisatie in aanraking kwam met andere volken was dit rechtsbewustzijn niet afdoende 

en ging men over op het opschrijven van rechtsregels. Door het bestaan van geschreven 

recht – ook wel positief recht genoemd – ontstond er een probleem. Geschreven recht is 

onveranderlijk. De Grieken dachten dat het rechtsbewustzijn ook onveranderlijk was. Maar 

blijkbaar was het flexibeler dan ze dachten, want er ontstond een spagaat tussen het 

geschreven recht en het rechtsbewustzijn.46 Sophocles geeft deze spagaat heel helder weer 

in de tragedie van Antigone. In deze tragedie wordt de heilige plicht van een zus om haar 

broer te begraven tegenover het bevel van de koning om een deserteur niet te begraven 

geplaatst.47  

Wanneer het Romeinse Rijk het christendom als staatsgodsdienst omarmt, beïnvloedt de 

kerk ook het recht. De natuurrechtstheorie van Thomas van Aquino is hier een voorbeeld 

van. Hierin stelt hij dat recht alleen recht is als het rechtvaardig is. Deze rechtvaardigheid 

kan gekend worden door de schepping van God als een wetboek te lezen. Binnen het 

positieve of geschreven recht ontstaan twee gelijkwaardige soorten recht, namelijk het 

canonieke en Romeinse recht.48 Het canonieke recht behelst het recht van de kerk, dat 

 
46 Stoffels, 1954, 36 en 37. 
47 Göbbels, 1996, 24. 
48 In het meervoud van recht in de titel ‘meester in de rechten’ zijn deze twee rechten nog zichtbaar.  
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anders dan in de huidige tijd ook recht spreekt in onder andere strafzaken. De 

verstrengeling van canoniek en Romeins recht slaat uiteindelijk door ten tijde van de 

inquisitie.49   

Met het aanbreken van de Reformatie wordt een tijdperk ingeluid van ontvlechting van kerk 

en staat. Deze scheiding wordt concreet door de grondwet van 1848 als de neutraliteit van 

de staat wordt vastgelegd. Uiteindelijk wordt pas in 1983 door het afschaffen van de 

‘zilveren koorden’ de laatste begunstigingen aan bepaalde religieuze instellingen door de 

staat opgeheven.50 De scheiding van kerk en staat en de opkomende secularisatie maken 

het natuurrecht impopulair. Recht wordt niet meer gezocht bij God of zijn schepping als 

bron. De meeste juristen accepteren alleen de wet of de ‘organisatie van regelgeving’ als 

bron van recht en hangen daarmee de positieve rechtstheorie aan. Recht wordt in het 

positieve recht minder gekoppeld aan rechtvaardigheid, maar eerder aan macht. Het 

positieve recht heeft dan ook een sterke verticale dimensie in zich en associeer ik eerder 

met het woord lex, terwijl ik het natuurrecht eerder associeer met de term ius/iura en ik dit 

natuurrecht een sterke horizontale dimensie toedicht.      

1.3.2 In het publieke domein 

“Wanneer nu de wet universele uitspraken doet, en wanneer er zich dan een concreet geval 

aandient dat een uitzondering hierop vormt, is het juist om daar waar de wetgever nalatig 

is en een fout begaat, omdat hij in absolute termen spreekt, de omissie te corrigeren en te 

bepalen wat de wetgever zelf zou hebben bepaald als hij aanwezig was, en wat hij zelf zou 

hebben voorgeschreven als hij de situatie kende.”51   

Deze woorden van Aristoteles over het inherente tekortschieten van de wet, doordat ze in 

algemene termen wordt beschreven, worden door Hugo de Goot overgenomen. Het woord 

επιεικεια wordt daarbij door De Groot vertaald met aequitas.52 In het Nederlandse recht 

gebruiken we hiervoor de term ‘billijkheid’. Aequitas, ‘billijkheid’ en επιεικεια lijken hiermee 

één en hetzelfde begrip te vertegenwoordigen.   

Stoffels plaatst hier enkele kanttekeningen bij. Zo verstond Aristoteles onder επιεικεια veel 

meer dan wat in het Romeinse en Nederlandse recht onder billijkheid valt. Bij Aristoteles 

viel ook vergeving onder επιεικεια.53 Daarnaast was het rechtspraktijk geworden dat de 

 
49 www.rechtshistorie.nl/canoniek-recht  en Melkebeek: http://users.ugent.be/~mvmelkeb/Page5.htm 8 
september 2014. 
50 Brugmans, 2011, 14. 
51 Aristoteles, 192. 
52 De Groot: In Stoffels, 1954, 86.. 

53 Stoffels, 1954, 59. 

http://users.ugent.be/~mvmelkeb/Page5.htm
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rechters naar rechterlijk inzicht met de wet als richtlijn oordeelden en niet, zoals zij onder 

ede hadden beloofd, de wet toepasten en als deze wet ontbrak naar rechtvaardigst inzicht 

oordeelden. De Grieken hadden er dus geen behoefte aan om een beroep op billijkheid te 

doen, maar vroegen de rechters veel eerder om te oordelen volgens de wet. De Grieken 

kenden zo geen eigen woord voor ‘billijkheid’. Als ze al een beroep deden om de wet ‘billijk’ 

toe te passen, dan gebruikten ze hiervoor het algemene woord δικαιον. Dit woord houdt 

‘recht’ in z’n algemeenheid in en dat de rechter niet volgens de wet oordeelde, omdat dit 

zou leiden tot een onrechtvaardige beslissing.54 Andere beroepen op het niet toepassen van 

de wet waren: indien het belang van de staat anders eiste (συμφερον); indien de beslissing 

volgens de wet te hard voor de betrokkene zou zijn (επιεικες).55  Dit laatste beroep noemt 

Aristoteles dus vergeving en kan in het Latijn het beste vertaald worden met clementia.56 In 

het Nederlandse recht komt dit nog voor in de vorm van gratie verlenen.  

Aristoteles kent ook nog een andere betekenis toe aan het woord επιεικεια. Hij gebruikt 

deze term ook om aan te geven dat een burger afstand kan doen van zijn recht.57 In het 

Nederlandse recht is deze strikte vorm van επιεικεια terug te vinden in de toepassing van 

bijvoorbeeld de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Wie namelijk 

conform de wet deze tegemoetkoming krijgt, kan dit geld terugstorten als hij vindt dat hij 

er geen recht op heeft.58   

Aristoteles kende dus twee vormen van επιεικεια. De επιεικεια die uitgevoerd wordt door 

rechters, waarin de verticale hiërarchische dimensie tussen staat en burger tot uiting komt. 

De επιεικεια uitgevoerd door burgers zelf, waarin de horizontale gelijkwaardige dimensie 

tussen burgers tot uiting komt.   

Het Griekse en Romeinse recht verschilden sterk van elkaar. Griekse rechters hadden 

namelijk alleen de keuze om de wet toe te passen of de wet niet toe te passen. In het 

Romeinse recht was er de mogelijkheid om in plaats van de wet een andere regel toe te 

passen. Επιεικεια betekent dan ook het niet toepassen van de wet of regel, terwijl aequitas 

het toepassen van een andere regel inhield.59   

Het onderscheid van beide woorden komt ook naar voren bij de Stoa. Zij moesten niets 

hebben van Aristoteles vergevingsgezindheid. De stoïcijn Gellius maakt dan ook een scherp 

 
54 Idem, 54-55. 
55 Idem, 54. 
56 Idem, 29. 
57 Idem, 69. 
58 http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-3-67-5-geen-wtcg-ontvangen 13 september 
2014. 
59 Stoffels, 1954, 73. 

http://www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-3-67-5-geen-wtcg-ontvangen
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onderscheid tussen επιεικεια en aequitas.60  

In Rome werd aequitas gebruikt door de praetor als tegenwicht op te strikte toepassing van 

het civiele recht. De functie van de praetor was dan ook om het civiele recht te 

ondersteunen, aan te vullen en te verbeteren. Wanneer het civiele recht onbillijke gevolgen 

had, greep de praetor in met een beroep op de ‘natuurlijke’ billijkheid, naturalis aequitas. 

Het praetorische recht wordt dan ook wel het viva vox iuris civilis oftewel ‘de levende stem 

van het civiele recht’ genoemd.61   

In de middeleeuwen vinden we aequitas terug in de term aequitas canonica.62  Kerkelijke 

gerechtshoven gebruikten het canonieke recht wanneer in een zaak een geestelijke 

betrokken was. Wanneer het canonieke recht niets geregeld had over de zaak dan werd het 

Romeinse recht toegepast. Behalve als het Romeinse recht niet tot billijke resultaten leidde. 

Wet en gewoonte moesten immers wijken voor het natuurrecht. Het bekijken van het 

Romeinse recht door de bril van de aequitas canonica had ook de voorkeur bij niet-

geestelijken. Op deze manier kreeg de kerk steeds meer macht op het wereldlijke terrein.63 

  

Het natuurrecht is een term die bij de theoloog Thomas van Aquino wegkomt. Hij ziet 

billijkheid als een hogere richtsnoer van menselijk handelen.64 Door billijkheid onder de lex 

naturalis te laten vallen, wordt billijkheid van menselijk rechterlijk inzicht opeens onderdeel 

van goddelijk ongeschreven recht. Hiermee maakt Thomas van billijkheid een 

buitenwettelijk rechtsfilosofisch criterium65 en plaatst hij het buiten het gezichtsveld van de 

mens. Hoewel hij wel meent dat de kennis over billijkheid (επιεικεια) door ervaring gekend 

kan worden.66   

De jurist en theoloog Cusanus haalt de billijkheid (aequitas) weer naar het technisch-

juridisch terrein van de mens. Hij gebruikt hiervoor de term concordantia in plaats van de 

term aequitas. Met concordantia bedoelt Cusanus dat we billijk handelen niet leren door 

een theorie, God, en dus van buiten, want God is een zwijgende God. Billijkheid leren we in 

de praktijk door het te doen oftewel door het toepassen van ervaring en wet.67   

In het Nederlandse rechtssysteem vinden we de term ‘billijkheid’ letterlijk terug in het 

 
60 Idem, 28. 
61 Lokin & Zwalve, 1992, 50. 
62 Idem, 25. 
63 Idem, 110. 
64 Bocken, 9 januari 2014. 
65 Stoffels, 1954, 10. 
66 Bocken, 9 januari 2014. 
67 Idem. 
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bestuursrecht en privaatrecht. De combinatie ‘redelijkheid en billijkheid’ is niet alleen een 

ongeschreven rechtsbeginsel, maar onderdeel van het geschreven recht. In het strafrecht 

is de term ‘billijkheid’ terug te vinden in zaken waar van de strikte letter van de wet wordt 

afgeweken. Zo kent het strafrecht strafuitsluitingsgronden en rechtvaardigingsgronden om 

ondanks het bewezen feit iemand toch te ontslaan van rechtsvervolging of een lagere straf 

op te leggen. Anders dan bij Thomas en Cusanus, die billijkheid ook of juist gronden op 

ervaring, en het Griekse en Romeinse rechtssysteem, die billijkheid aan rechterlijk inzicht 

overlaten, is billijkheid in Nederland een onderdeel van het geschreven recht. Daarmee is 

het de vraag of er in het Nederlandse rechtssysteem nog wel echt sprake is van billijkheid. 

Dat ligt er aan of we ‘billijkheid’ rechtsfilosofisch of technisch-juridisch benaderen. In 

rechtsfilosofische zin is billijkheid een buitenwettelijk criterium. Billijkheid staat hier 

tegenover het positieve recht en wordt in de rechtsfilosofie liever benoemd als 

rechtvaardigheid. Billijkheid heeft in de rechtsfilosofie een te grote associatie met het 

afgedane natuurrecht. In technisch-juridische zin heeft billijkheid te maken met de manier 

van wetstoepassing. Bij billijkheid in deze zin is de wet wel richtlijn, maar tegelijk wordt er 

gekeken naar wetsbepalingen buiten de desbetreffende wetsbepaling voor het concrete 

geval. In technisch-juridische zin staat billijkheid tegenover de strikte toepassing van de wet, 

waarbij wordt vermeden om wetsbepalingen buiten de toepasselijke wetsbepaling te 

gebruiken. In technisch-juridisch opzicht kan billijkheid vervangen worden door woorden 

als ‘redelijkheid’ of ‘vrij inzicht’. 68  Het ligt uiteindelijk aan de mate van discretionaire 

bevoegdheid, die de wetgever aan de rechterlijke en uitvoerende macht geeft, hoeveel 

ruimte er is om de wet billijk toe te passen. Het komt er op neer dat hoe gedetailleerder de 

wetgeving is, hoe minder ruimte er is om de wet naar billijkheid oftewel vrij inzicht toe te 

passen. Het lijkt een tendens dat wetgeving steeds gedetailleerder wordt in Nederland, 

daarmee lijkt het of ook de billijkheid en dus de toepassingsruimte van de ambtenaar 

verdwijnt.  

1.3.3 In de spiritualiteit 
Billijkheid heeft in de geschiedenis een plek gekregen in het wereldlijke en kerkelijke recht. 

Daarmee kan billijkheid juridisch en religieus geduid worden. In de vorige paragraaf is 

billijkheid juridisch geduid in het publieke domein. Het lijkt daarom logisch nu het begrip 

 
68 Stoffels, 1954, 9. 
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‘billijkheid’ ook te bekijken vanuit spirituele bronnen. De Bijbel en de regel van Benedictus 

zullen gebruikt worden als bronnen om het begrip ‘billijkheid’ nader te duiden.69 

1.3.3.1 De Hebreeuwse Bijbel 
Het is lastig zoeken zonder grondige kennis van het Hebreeuws naar billijkheid. Zeker, 

omdat in het Griekse en Romeinse recht er al grote vertaalproblemen zijn. Επιεικεια is al 

niet zomaar te vertalen in Aequitas. Om vertaalproblemen te omzeilen, heb ik gezocht in de 

Hebreeuwse Bijbel naar situaties die recht doen aan de betekenis van billijkheid in het 

Romeinse en Griekse recht en bij Aristoteles. Dit betekent dat er gezocht moet worden naar 

de volgende situaties: Het geheel buiten werking stellen van de wet door de staat (Grieks 

recht), het plaatsen van een alternatief recht tegenover het geldende recht (Romeinse 

recht), het afzien van een recht als burger (Aristoteles’ επιεικεια).  

Sodom en Gomorra  

In Genesis 18: 16 – 33 wordt het verhaal beschreven van Mozes die God op grond van de 

rechtvaardigen beweegt om Sodom en Gomorra niet te vernietigen. God zal inderdaad van 

zijn besluit afzien als er minstens 10 rechtvaardigen in Sodom en Gomorra te vinden zijn. Ik 

zie in dit verhaal een voorbeeld van het geheel buiten werking stellen van een wet. In de 

Hebreeuwse tekst vallen de woorden tsĕdaqah (vers 19), mishpat (vers 19 en 25) en 

tsaddiyq (vers 25) in dit verband meteen op. In de Septuaginta worden deze woorden 

vertaald met δικαιοσυνην, κρισιν en δικαιον/δικαιος. De Vulgaat vertaalt de woorden met 

iustitium, iudicium en iustum. De King James Versie (KJV) vertaalt met righteousness, 

justice/justly en rigtheous. Nederlandse vertalingen als de Naardense Bijbel, de Nieuwe 

Bijbelvertaling (NBV) en de Statenvertaling (SV) vertalen met woorden als 

'gerechtigheid'/’rechtvaardig’, ‘recht’/‘rechtvaardig’, ‘rechtvaardige’/’onschuldige’. Google 

vertaalt δικαιοσυνην en κρισιν met ‘gerechtigheid’ en ‘discretie’.  

Het meervoud van mishpat is mishpatim. Mishpatim zijn de rechtsregels, rechtsgewoonten 

en wetten. In het Semitische recht zijn recht en gerechtigheid niet van elkaar te scheiden. 

Het woord tsĕdaqah betekent de waarheid aan iemand doen of doen wat je zegt. Zo is God 

rechtvaardig, omdat Hij doet wat Hij zegt. Mishpatim zijn niet bij voorbaat vastgestelde 

wetten, maar in eerste instantie de reëel gemaakte tsĕdaqah: zoals men de boom herkent 

aan de vruchten, zo herkent men de tsĕdaqah aan de mishpatim.70  

 
69 In deze paragraaf is gebruik gemaakt van de volgende websites: www.blueletterbible.org; 
www.greekbible.com; www.biblija.net; www.naardensebijbel.nl september 2014. De gevonden resultaten zijn 
ook weergegeven in een Excel-bestand dat als bijlage is gevoegd op CD 1. 
70 Bianchi, 1964, 59 – 61. 

http://www.blueletterbible.org/
http://www.greekbible.com/
http://www.biblija.net/
http://www.naardensebijbel.nl/
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Wat verder opvalt, is dat in het Grieks het woord of afgeleiden van het woord δικαιον 

gebruikt worden. Dit is precies het woord, waarvan Stoffels zegt dat de Grieken dit woord 

gebruikten als grond om de wet buiten toepassing te laten.71  

Esther 

In het boek Esther komt een voorbeeld naar Grieks en Romeins recht voor. Esther overleeft 

een onuitgenodigd bezoek aan haar man, de koning. De koning zelf stelt hier de wet buiten 

werking. Esther vindt genade in de ogen van de koning.72  

In de Hebreeuwse Bijbel wordt het woord chen gebruikt. De Naardense Bijbel en de SV 

vertalen dit woord met ‘genade’. De Septuagint gebruikt het woord χαριν.  

In hoofdstuk 8:5 vraagt Esther expliciet aan haar man om de wet, om haar volk te doden, 

terug te draaien. Opnieuw wordt het woord chen gebruikt. Daarnaast vallen de woorden 

kasher (zuiver) en towb (goed) op.73   

In zijn antwoord in vers 8:8 gebruikt de koning alleen het woord towb. De wet van Haman 

terugdraaien, kan niet. Een wet, geschreven in de naam van de koning en bekrachtigd met 

de zegelring van de koning, kan niet teruggedraaid worden. Dat is de Wet van Meden en 

Perzen. Toch mag Esther wel iets doen. Zij mag een alternatieve wet maken als tegenwicht 

voor de wet van Haman. Zij mag dit doen naar eigen goeddunken.  

Het boek Esther is dus een prachtig voorbeeld van alternatief recht, zoals de praetor dat in 

het Romeinse rechtssysteem ook beoefende. Het is verwonderlijk dat de Vulgaat het woord 

towb niet vertaalt met aequitas. Nederlandse vertalers hadden het woord towb ook prima 

kunnen vertalen met ‘billijk’. Etymologisch is het woord ‘billijk’ immers terug te voeren op 

het woord ‘goed’.74  

Salomo 

In 1 Koningen 3:26 doet een moeder afstand van haar moederrecht. Ik zie dit als een 

voorbeeld van επιεικεια. In het kort doet het verhaal in 1 Koningen 3: 1 – 28 verslag van het 

beroemde Salomons oordeel. Twee vrouwen komen met één kind bij Salomo. De vraag is 

wie de moeder van het kind is. Beiden zeggen namelijk de moeder te zijn. Salomo geeft 

meteen opdracht het kind letterlijk in tweeën te hakken. In het Hebreeuws wordt voor dit 

splitsen van het kind het woord gazar gebruikt. Dat schreeuwt natuurlijk om een reactie 

van beide vrouwen. In de Hebreeuwse tekst staat dat de baarmoeder (racham) van de ene 

 
71 Zie noot 67. 
72 Esther 5:2 en 8. 
73 Vertaling volgens de Naardense Bijbel. 
74 Zie de inleiding bij paragraaf 1.3. 



   
 

22 

   

vrouw brandt (kamar). Deze vrouw wil nog liever dat de andere vrouw het kind krijgt, dan 

dat het kind gedood (muwth) wordt. De andere vrouw verraadt zichzelf. Van haar mag het 

kind in tweeën gehakt (gazar) worden. Salomo weet genoeg. Hij beveelt het kind niet te 

doden (muwth) en aan de moeder terug te geven. Deze beslissing levert Salomo veel ontzag 

op bij zijn volk. In vers 3:28 wordt verteld waarom. Het volk zag namelijk in dat deze koning 

oordeelde (mishpat) vanuit zijn binnenste (qereb).   

Dat woord qereb moet bijna wel terugslaan op het woord racham. Qereb betekent namelijk 

emotie, binnenste of ingewanden van heilige dieren. Het woord racham wordt in de Vulgaat 

vertaald met viscera. Viscera betekent in het Nederlands ingewanden. De KJV vertaalt met 

bowels. Dit zijn de darmen. Het woord racham kan ook ‘compassie’ betekenen. Armstrong 

verwijst ook naar het woord racham in haar boek ‘Compassie’.75 Het is mogelijk dat de 

schrijvers aan zo’n wijze koning als Salomo geen baarmoeder durfden toe te meten en 

daarom het woord qereb in plaats van racham gebruiken. In Genesis 43:30 wordt Jozef wel 

in de combinatie van racham en kamar genoemd. Dat qereb wel terug moet slaan op 

racham blijkt ook uit de veranderende woordkeus van Salomo. Waar Salomo in eerste 

instantie heel feitelijk aangeeft dat het kind in tweeën gehakt (gazar) moet worden, neemt 

hij na de reactie van de vrouwen de inhoudelijke woordkeus van de moeder over: het kind 

mag niet gedood (muwth) worden.   

In dit verhaal wordt mishpat gekoppeld aan qereb en racham. Blijkbaar kan recht niet alleen 

op feiten gebaseerd worden. Het is ook noodzakelijk aan dat recht inhoud te geven. Recht 

is niet alleen een zaak van het hoofd, maar ook van de buik. Er zit wel een grote afstand 

tussen die twee.  

1.3.3.2 De Griekse Bijbel 

Het zoeken naar billijkheid in de Griekse Bijbel is een stuk gemakkelijker dan de zoektocht 

in de Hebreeuwse Bijbel. Aan de hand van de drie Griekse woorden van Stoffels, te weten 

δικαιον, συμφερον en επιεικες, vervolg ik mijn zoektocht naar de betekenis van billijkheid. 

Δικαιον 

In het Nieuwe Testament komt het woord δικαιον achttien keer voor. De Vulgaat vertaalt 

stelselmatig met iustum. In de KJV worden voornamelijk de woorden righteous, right en just 

gebruikt. De Naardense Bijbel, NBV en SV vertalen zo goed als altijd met ‘rechtvaardig’. In 

Colossenzen 4:1 wordt de term δικαιον και ισοτης gebruikt. In de Naardense Bijbel wordt 

 
75 Armstrong, 2012, 26. 
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dit vertaald met ‘rechtvaardig en billijk’. In 2 Korinthiërs 8:14 wordt nog één maal het woord 

ισοτης gebruikt. Hier wordt ισοτης in de Naardense Bijbel vertaald met ‘evenwicht’. De 

Vulgaat vertaalt ισοτης met aequalitas. De bewering van Stoffels dat aequitas eerder een 

vertaling is van het Griekse woord ισοτης lijkt hiermee bevestigd.76  

Συμφερον 
In het Nieuwe Testament77 komt het woord συμφερον vier keer voor. De Vulgaat vertaalt 

het drie keer met een vorm van utile en één maal met expedit. De KJV vertaalt het in 

dezelfde drie gevallen met een vorm van profit en één maal met expedient. De SV houdt het 

op de woorden ‘nut’ en ‘oorbaar’. De NBV komt met de term ‘ten bate van de gemeente’ 

en de Naardense Bijbel gebruikt een aantal keer het werkwoord ‘bijdragen’. Συμφερον 

heeft, zoals we ook al zagen bij Stoffels, met het belang van het grotere geheel of de staat 

te maken.  

Επιεικες  

In het Nieuwe Testament komen variaties op de zoekterm επιεικ… zeven keer voor. De 

Vulgaat vertaalt één keer met clementia en verder consequent met een vorm van modestia. 

Modestia betekent bescheidenheid. De KJV volgt de Vulgaat op de voet voor wat betreft 

het woord clementia. De KJV vertaalt dit met clemency. De andere zes keer vertaalt de KJV 

met woorden als gentle, patient en moderation. De SV gebruikt zo goed als steeds het 

woord ‘bescheidenheid’, terwijl de NBV woorden als ‘mild’, ‘vriendelijk’, ‘vredelievend’ en 

‘welwillend’ gebruikt. Bij de Naardense Bijbel valt het eenmalige gebruik van het woord 

‘inschikkelijk’ op.  

1.3.3.3 De Latijnse Bijbel 

In de Vulgaat komt het woord aequitas vier keer voor. Verrassend genoeg alle vier de keren 

in het Oude Testament. Aequitas is een vertaling van de Hebreeuwse woorden mishpat, 

yosher (straight), tuwshiyah (wijsheid) en nekochah (straight). De Septuaginta vertaalt 

respectievelijk met κριματι, ευθεις (straight), ασφαλεια (veiligheid), ευθειας (straight). De 

KJV vertaalt met judgement, uprightness, wisdom en equity. De Naardense Bijbel, NBV en 

SV vertalen de eerste twee woorden respectievelijk met recht en oprechtheid. Interessant 

is nog dat de Naardense Bijbel het woord tuwshiyah vertaalt met beleid.   

 
76 Stoffels, 1954, 77. 
77 Liever zou ik de termen Oude en Nieuwe Testament ontwijken vanwege de hiërarchische connotatie die er 
doorheen klinkt. Wanneer ik het gebruik, doe ik dat echter puur functioneel om een makkelijk onderscheid te 
maken tussen de Joodse en de christelijke boeken. 



   
 

24 

   

Aequitas lijkt hier te maken te hebben met recht, wijsheid en oprechtheid. Het zou kunnen 

dat de vertalers van de Vulgaat voor het woord aequitas hebben gekozen, omdat zij vonden 

dat dit de eigenschappen waren die bij een praetor hoorden of misschien wel omdat dit als 

aequitas canonica werd gezien? Het is slechts een hypothese. In ieder geval komt de 

kenmerkende functie van aequitas in het Romeinse recht als alternatief recht niet klip en 

klaar naar boven drijven. 

1.3.3.4 De Regel van Benedictus 

In de vertaling van Vromen komt het woord ‘billijkheid’ één keer voor in hoofdstuk 3:6.78 

Met behulp van het commentaar op de RB van Kardong ontdekte ik dat ‘billijkheid’ hier een 

vertaling is van iuste. Via ditzelfde commentaar vond ik ook nog het gebruik van de term 

aequitatits in Proloog: 47.79 Ik vervolg mijn zoektocht naar de term ‘billijkheid’ door de 

gevonden passages aan een onderzoek te onderwerpen. 

Aequitatis 

[…]sed et si quid paululum restrictius, dictante aequitatis ratione, propter emendationem 

vitiorum vel conservationem caritatis processerit[…]80  

‘Maar mocht er toch iets in voorkomen, dat wel wat streng lijkt, maar op redelijke gronden 

voor de verbetering van fouten en het behoud van de liefde vereist wordt,[…]’81 

In dit citaat geeft Benedictus een waarschuwing aan de beginnende lezer over de mogelijke 

striktheid van de regels. Die striktheid is gebaseerd op ‘redelijke gronden’ om ‘fouten te 

verbeteren’ en ‘de liefde te bewaren’. In het Engels worden deze drie termen vertaald met 

dictates of equity, amendment of vices en preservation of love.82 De regel zelf wordt hier 

dus nog eens kritisch bekeken en niet de toepassing van de regel.  

Het woord aequitatis komt drie keer voor in de Bijbel, namelijk in de boeken Psalmen, 

Spreuken en Hebreeën. In het Hebreeuws worden de woorden miyshowr en yosher 

gebruikt. Beide kunnen vertaald worden met straight. De Nederlandse Bijbels en KJV 

vertalen met ‘recht’ en right. In Hebreeën 1:8 wordt in het Grieks het woord ευθυτητος 

gebruikt. Dit is een samentrekking van het woord ‘goed’ en ‘plaatsen’.  

 
78 Vromen, 2002, 24. 
79 Kardong, 1996, 2. 
80 Idem 
81 Proloog: 47 RB: Vromen, 2002, 18. 
82 http://ldysinger.stjohnsem.edu/@themes/NFP_conf/03_NFP-nat-con.htm: geraadpleegd op 23 september 
2014. 

http://ldysinger.stjohnsem.edu/@themes/NFP_conf/03_NFP-nat-con.htm
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Iuste 

Sed sicut discipulos convenit oboedire magistro, ita et ipsum provide et iuste condecet 

cuncta disponere.83  

‘Maar zoals het aan de leerlingen past hun meester te gehoorzamen, zo dient ook deze 

laatste alles met beleid en billijkheid te regelen.’84 

Dit citaat staat in hoofdstuk 3 dat als titel heeft: ‘Over het betrekken van de broeders in het 

beraad.’85 Op het moment dat er iets belangrijks gaat gebeuren in het klooster moet de abt 

naar de broeders luisteren en hun raad meenemen in zijn beslissing. Kardong vertaalt 

‘beleid en billijkheid’ met foresight and justice.86 In dit citaat gaat het om het nemen van 

een beslissing door de abt op grond van de meningen van de broeders. Maar natuurlijk 

neemt de abt een dergelijke beslissing niet alleen op grond van de meningen van de 

broeders. De andere bron zal de RB zelf zijn. Het gaat hier dus wel, in tegenstelling tot het 

citaat met het woord aequitatis, om het toepassen van de RB. Let wel, het toepassen van 

de RB in combinatie met de raad van de broeders.  

Of hier nu echt vertaald had moeten worden met ‘billijkheid’ betwijfel ik. In hoofdstuk 63:2 

van de RB vertaalt Vromen het woord iniuste met ‘ongerechtigheid’. Dat getuigt niet van 

consequent zijn.   

In de Bijbel komt het woord iuste twaalf keer voor. In het Hebreeuws wordt het woord 

tsedeq gebruikt. De Nederlandse Bijbels vertalen met ‘gerechtigheid’ en ‘rechtvaardigheid’. 

In de KJV worden woorden als righteousness, rightly en justice gebruikt. In het Grieks wordt 

telkens een vorm van het woord δικαιον gebruikt.   

Dat ‘billijkheid’ normaal geen vertaling is van iuste blijkt ook duidelijk uit Colossenzen 4:1. 

Hierin wordt de Griekse combinatie δικαιον και ισοτης in het Latijn vertaald met iuste et 

aequum.    

In de context van het gebruik van het woord iuste in de Bijbel en het woord iniuste in de RB 

zelf had dus ook vertaald kunnen worden met ‘beleid en gerechtigheid’. Waarbij dan 

‘beleid’ zou kunnen verwijzen naar de raad van de broeders en ‘gerechtigheid’ naar de RB 

of vice versa.   

Ik kan me wel voorstellen dat het beslissen op grond van ‘beleid en gerechtigheid’ samen 

 
83 Kardong, 1996, 69. 
84 Hoofdstuk 3:6: Vromen, 2002, 24. 
85 Vromen, 2002, 23. 
86 Kardong, 1996, 70. 
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een vorm van billijkheid bij uitstek is. Mogelijk heeft Vromen dat ook gedacht en deze 

gedachte tot uitdrukking willen brengen door toch te vertalen met ‘beleid en billijkheid’. 

1.3.4 Iura, lex et aequitas versus ora, lege et labora 
Van Leeuwen doet een interessante uitspraak in het kader van dit onderzoek. Zij zegt: “De 

middeleeuwse (religieus geïnspireerde) rechtsleer maakte een onderscheid tussen de 

begrippen lex, aequitas en iustitia. lustitia (gerechtigheid) was het ideaal, een christelijke 

kardinale deugd die ieder menselijk handelen moest voorafgaan. Lex was de wet die de mens 

had gemaakt om de gerechtigheid na te streven. Als men deze wet op een eerlijke manier 

toepaste op een concrete situatie, sprak men van aequitas (rechtvaardigheid).” 87  In de 

Middeleeuwen bestond er dus een drie-eenheid tussen deze drie begrippen. Ik ben van 

mening dat de drie begrippen inderdaad met elkaar verbonden zijn. Wie dus wil nadenken 

over een definitie van ‘billijkheid’ zal dit altijd moeten doen in relatie tot de andere twee 

begrippen. Ik zal daarom nu kort elk begrip positioneren, waarbij ik in plaats van de term 

iustitia gebruik maak van de term iura.  

U als lezer heeft natuurlijk al ontdekt, dat we weer op een tweeluik zijn gestuit: iura, lex et 

aequitas versus ora, lege et labora. Recht en spiritualiteit hebben meer raakvlakken dan we 

dachten. 

Iura 

Eerder is al uitgelegd dat iura het meervoud is van ius. Dit is hetzelfde woord dat ook in het 

woord iustitia voorkomt. Consequent gebruik ik steeds de meervoudsvorm van ius. Ius 

zonder meervoud kan namelijk ook recht in de zin van macht betekenen. 88 Ik vind het 

gebruik van het woord iura van belang, omdat het een woord is dat los staat van macht en 

juist de gelijkwaardigheid van mensen benadrukt.   

Iura is in die zin dus de horizontale dimensie binnen de toepassing van billijkheid.  

Je zou ook kunnen zeggen dat iura het rechtsbewustzijn is van een volk. Het 

rechtsbewustzijn, dat bij de Grieken al voor het geschreven recht aanwezig was. Het is het 

recht, dat we geweten hebben. Maar verloren is geraakt of dreigt te raken door het 

geschreven recht. Is ons rechtsbewustzijn werkelijk uit het publieke domein verdwenen? In 

de spiritualiteit komt de term ‘symbolisch bewustzijn’ voor. Van den Berk beweerde dat dit 

symbolisch bewustzijn uit de kerk was verdwenen. 89  Ik denk eerder dat een 

 
87 www.ru.nl/publish/pages/619205/1998_2_leeuwen_j_van.pdf 25 september 2014. 
88 Van Dun, colleges september tot en met november 2000, Universiteit Maastricht. 
89 Van den Berk, 2007, 180. 

http://www.ru.nl/publish/pages/619205/1998_2_leeuwen_j_van.pdf
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gemeenschappelijk symbolisch bewustzijn is verdwenen. Zo denk ik ook dat een 

gemeenschappelijk rechtsbewustzijn uit het publieke domein kan verdwijnen.     

Wulf plaatst het geweten in het hart met onder andere een verwijzing naar bijvoorbeeld 

psalm 26:2. In deze Bijbeltekst onderzoekt God ‘hart en nieren’. Het hart is volgens Wulf de 

plek voor emoties en affecties. 90  In het verhaal van Salomo hebben we gezien dat de 

baarmoeder ook een grote plek voor compassie is. Daarnaast onderzoekt God niet alleen 

het hart in psalm 26:2, maar ook de nieren. In spreekwoorden als ‘de nieren proeven’, ‘iets 

op je lever hebben’, ‘ergens mee in je maag zitten’, blijkt dat de buik toch ook aandacht 

verdient als we het hebben over ons rechtsbewustzijn of geweten. Artsen noemen dat in 

hun vakjargon een ‘niet-pluis-gevoel’. Een gevoel, waarmee soms levens gered worden.

  

Toch aarzel ik om ‘gerechtigheid’ enkel een plaats te geven in de buik van de samenleving. 

Gerechtigheid kan dan zo maar gelijk getrokken worden met een negatieve associatie van 

onderbuikgevoelens. Daarnaast kan de vraag gesteld worden of het werkelijk legitiem is om 

een ambtenaar de wet te laten toepassen in het concrete geval op grond van de wet en de 

onderbuikgevoelens van de samenleving? Moet een ambtenaar niet gewoon zijn hersens 

gebruiken en z’n hoofd er bij houden? Armstrong legt in haar boek via het hormoon 

oxytocine een link tussen de baarmoeder/compassie en de hersenen.91  Ter Horst gaat in 

zijn boek ‘Eerherstel van de liefde’ in op de technische linkerhersenhelft en de belevende 

rechterhersenhelft.92 Deze analyserende en inhoudelijke kant zagen we ook al sterk naar 

voren komen in het verhaal van Salomo; door midden snijden of doden. Ik ben van mening 

dat de maatschappelijke gerechtigheid van de ambtenaar terug te vinden is in deze 

belevende of inhoudelijke rechterhersenhelft. Deze visie wordt ondersteund door Kardong 

die er op wijst dat er een verschil bestaat tussen aan de ene kant de Hebreeuwse 

gerechtigheid (tsedek) en aan de andere kant de Griekse en Latijnse gerechtigheid; De 

Hebreeuwse gerechtigheid ziet op de gerechtigheid van God naar mensen, terwijl de 

Griekse en Latijnse gerechtigheid ziet op de menselijke gerechtigheid. 93 Je zou kunnen 

zeggen dat de Hebreeuwse gerechtigheid wordt gekenmerkt door een bepaalde hiërarchie, 

terwijl de Griekse en Latijnse gerechtigheid wordt gekenmerkt door gelijkheid.  

In het vervolg zal ik de Hebreeuwse gerechtigheid benoemen als de maatschappelijke 

 
90 Wulf, 2013, 55. 
91 Armstrong, 2012, 26. 
92 Ter Horst, 1997, 37. 
93 Kardong, ‘Justitia in the Rule of Benedict’. 1982, 45. 
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gerechtigheid of korter als ius. Ius is dus gerechtigheid, maar wel gerechtigheid toegepast 

vanuit een machts- of hiërarchische ongelijkwaardige positie.   

Met iura bedoel ik in het vervolg de samenlevende gerechtigheid. Iura is dus de 

gerechtigheid in de samenleving met een nadruk op gelijkwaardigheid. Het is de 

gerechtigheid die kan opborrelen in de vorm van compassie, maar ook in de vorm van 

verontwaardiging als lex en ius in disbalans worden toegepast door ambtenaren.  

Lex 

De ambtenaar moet zich een beeld kunnen vormen van het concrete geval en hij moet 

rekening houden met het rechtsbewustzijn van het volk. Maar met alleen zijn 

belevingsvermogen en met ons rechtsbewustzijn redden we het niet. Dan brandt onze 

baarmoeder naar ons hoofd. Spuwen we gal en komen er vonken uit onze ogen. 

Heethoofden als we dan zijn. Het mag wel een graadje minder warm. Eén verdieping lager 

alstublieft. En daarvoor hebben we dus de wet. Dat wat we weten. Dat is het geschreven 

recht. Zo biedt lex een tegenwicht tegen al te veel ius en iura. Zoals ius en iura een 

tegenwicht behoren te bieden tegen al te veel lex. Het is zeker nodig een tegenwicht te 

bieden aan de macht van de lex. Wanneer dat niet gebeurt, leidt dit in het publieke domein 

tot (politieke) ‘mystificatie’.   

Van Dun legt dit woord met een voorbeeld uit: “Het is niet uitzonderlijk dat politici onder 

vier ogen of in privégesprekken blijk geven van een gezond inzicht in de absurditeit van het 

beleid dat zijzelf voeren, maar collectief, in hun rol als politici, “kunnen zij er niets aan doen”, 

kunnen zij zelfs niet in publiek herhalen wat ze in privé zo gemakkelijk toegeven.”94  

De toepassing van de wet kan inderdaad soms een bevreemdend effect hebben. We 

schudden ons hoofd en kunnen er met dat zelfde hoofd niet bij. Zoals ik er nog steeds niet 

bij kan dat ik bekeurd ben voor het in een prullenbak gooien van een wasbolletje. En dan 

gaat het hier nog om een futiel feit. Maar wat dacht u van de situatie dat iemand een 

tegemoetkoming op basis van de Wet chronisch zieken en gehandicapten krijgt, omdat hij 

een middel tegen kanker gebruikt voor een wratje.95 Terwijl een daadwerkelijk - medisch 

gezien - chronisch zieke kan fluiten naar een dergelijke tegemoetkoming.  

In alledaagse en existentiële situaties kan de wet bevreemdend werken. Er ontstaat dan bij 

de toepassing van de wet een breuk tussen rechtsbewustzijn en het concrete effect van de 

 
94 Van Dun, 2013, 363. 
95 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33726-3.html, geraadpleegd op 25 september 2014. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33726-3.html
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wet. Er is sprake van trivialisatie96 als de breuk plaats vindt in een alledaagse concrete 

situatie. Er is sprake van hieratisme97 als de breuk plaatsvindt in een existentiële concrete 

situatie. Met existentieel bedoel ik situaties, waarin levensbeschouwelijke zaken als dood, 

ziekte, scheiding en dergelijke de boventoon voeren.   

Aequitas 
In het voorgaande stelde ik dat er twee twee-richtingswegen van tegenwicht zijn. De weg 

tussen lex en ius en de weg tussen lex-ius en iura. De ambtenaar dient in de toepassing van 

de wet in een concreet geval een brug te slaan tussen lex en ius. Zoals elk mens een 

bruggetje nodig heeft tussen z’n beide hersenhelften. Die brug en die samenwerking tussen 

lex en ius is nodig om een disbalans in iura te voorkomen.   

Wanneer in deze scriptie gesproken wordt over ‘billijkheid’, wordt hiermee bedoeld: Het 

zoeken naar balans tussen lex en ius door de ambtenaar in de toepassing van de wet op het 

concrete geval om een disbalans in de samenleving (iura), zoals gevoelens van trivialisatie 

en hieratisme, in dat concrete geval te voorkomen.   

Symbolisch gezegd, dient het complete hoofd één etage neer te dalen en de buik vanuit de 

diepte één etage op te staan om elkaar te ontmoeten in het hart. Alleen dan kan er waarlijk 

sprake zijn van billijkheid. In Christelijke zin denken we mogelijk vaak dat we vanuit 

hetzelfde punt dienen neer te dalen en op te staan. Misschien zit het geheim wel in het feit 

dat neerdalen en opstaan vanuit verschillende plaatsen wordt gedaan. Het perspectief 

verandert maar de plek waar we dienen uit te komen niet. Hiermee is het hart van de zaak 

geraakt. 

1.4 Discretionaire bevoegdheid 
In de vorige paragrafen kwam de term ‘discretionaire bevoegdheid’ al voorbij. Wat houdt 

zo’n bevoegdheid precies in? In deze paragraaf zal deze term verder onderzocht worden in 

het recht en in de spiritualiteit.  

1.4.1 Discretionair in het recht 

De onderzoeksvraag richt zich op de discretionaire bevoegdheid van de ambtenaar in dienst 

van de uitvoerende macht. Dan gaat het wat betreft de discretionaire bevoegdheid 

voornamelijk om opsporingsambtenaren (strafrecht), ambtenaren in dienst van 

uitvoeringsinstanties als het UWV, CAK en ambtenaren in dienst van de provincies en 

 
96 Chauvet, 1995, 335 
97 Chauvet, 1995, 332 
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gemeenten met een uitvoerende taak (bestuursrecht). Ik volsta met een selectieve 

opsomming van strafrechtelijke en bestuursrechtelijke wetteksten, waarin de discretionaire 

bevoegdheid van deze ambtenaren wordt vermeld.  

In artikel 3 van de Politiewet wordt de discretionaire bevoegdheid van de politieambtenaar 

als volgt verwoord: “De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag 

en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke 

handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven”. De 

taak van de politie wordt gekoppeld aan ondergeschiktheid aan gezag en overeenstemming 

met regels.98 Er is op deze manier geen ruimte om als ambtenaar zelfstandig te bepalen hoe 

je je taak uitvoert. Volgens Fijnaut is deze bepaling een reactie op de Napoleontische 

dictatuur. Het schrikbeeld van een zelfstandige politie op straat werd niet gewaardeerd.99 

Maar het voorbeeld van het andere uiterste is toch ook niet aan te bevelen? Wat te denken 

van een geheel onder de SS vallend politieapparaat tijdens de Tweede Wereldoorlog? Er is 

toch wel een middenweg mogelijk tussen geheel zelfstandig en geheel afhankelijk? Als 

reactie op een casus over de discretionaire bevoegdheid geeft ‘Vent’ op een politieforum 

kort, maar krachtig, een andere invalshoek wat betreft discretionaire bevoegdheid: 

“Discretionaire bevoegdheid houdt niet in dat je 'terplaatse zomaar wat doet'. Discretionaire 

bevoegdheid betekent het kunnen maken van onderscheid, en het getuigt van 

professionaliteit om de toepassing van discretionaire bevoegdheid te kunnen 

onderbouwen”. 100  In dit citaat staat de toepassing van de wet, waar de 

opsporingsambtenaar aan is gebonden, centraal. Twee termen zijn van belang, namelijk 

‘onderscheid’ en ‘onderbouwen’. Op de term ‘onderscheid’ kom ik terug in de volgende sub 

paragraaf. Over het ‘onderbouwen’ wil ik nog het volgende melden. Een 

opsporingsambtenaar zal zijn handelen wetmatig en rechtmatig moeten kunnen 

verantwoorden. Wetmatig houdt in dat het handelen gebaseerd moet zijn op een regel in 

de wet. Dit is voornamelijk het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering. Rechtmatig houdt 

in dat zijn handelen valt binnen de beginselen van een behoorlijke procesorde.101 102 Soms 

 
98 Politiewet 2012, www.wetten.nl geraadpleegd op 12 juni 2014 
99 Fijnaut, Volkskrant, 6 januari 2011 beschikbaar via 

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/1789198/2011/01/06/Volgens-de-wet-dient-

de-diender.dhtml. Geraadpleegd op 12 juni 2014 

100 ‘Vent’, 19 juli 2013 Beschikbaar via: http://forum.infopolitie.nl/viewtopic.php?f=69&t=35751 via zoektermen 
‘discretionaire bevoegdheid’, ‘politie’. Geraadpleegd op 17 oktober 2014. 
101 Proportionaliteitsbeginsel, subsidiariteitsbeginsel, fair play, verbod van detournement de pouvoir 
102 http://www.bezoekme.nl/boa.htm geraadpleegd op 17 oktober 2014. 

http://www.wetten.nl/
http://forum.infopolitie.nl/viewtopic.php?f=69&t=35751
http://www.bezoekme.nl/boa.htm
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wordt wel gesteld dat de beslissing om proces-verbaal op te maken valt onder de 

discretionaire bevoegdheid van de opsporingsambtenaar. Ik kan daar een eind in mee 

komen, maar ook deze gedachte heeft z’n grenzen. Het kan natuurlijk nooit zo zijn dat een 

opsporingsambtenaar uit een vorm van vriendjespolitiek geen proces-verbaal opmaakt.

  

Ook in het bestuursrecht zijn de termen ‘onderscheid’ en ‘onderbouwen’ van belang. In de 

Algemene wet bestuursrecht wordt in plaats van de term ‘onderscheid’ gebruik gemaakt 

van de term ‘afwegen’. Zo stelt artikel 3:4 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb): 

“Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen af, voor zover 

niet uit een wettelijk voorschrift of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid een 

beperking voortvloeit”. De plicht om het besluit te onderbouwen, staat in artikel 3:46 Abw: 

“Een besluit dient te berusten op een deugdelijke motivering”. Er zijn verschillende soorten 

besluiten. Eén van deze soorten is de beschikking. Een beschikking is een besluit genomen 

op grond van een individueel geval. Er zijn vrije en gebonden beschikkingen. Een gebonden 

beschikking is een beschikking waarbij het bestuursorgaan door de wet precies 

voorgeschreven krijgt onder welke voorwaarden de beschikking afgegeven mag worden. 

Een vrije beschikking is een beschikking waarbij het bestuursorgaan een zekere speelruimte 

heeft om zelf te bepalen of en hoe zij de beschikking verstrekt.103 Deze speelruimte kan 

gezien worden als de discretionaire bevoegdheid van bestuursorganen en dus van 

ambtenaren in dienst van de uitvoerende macht. Deze discretionaire bevoegdheid is te 

herkennen aan het werkwoord ‘kunnen’ in de desbetreffende wetsartikelen. Hoe strikter 

dus de wetgeving, hoe minder speelruimte er is voor de ambtenaar of en hoe hij de 

beschikking verstrekt in het concrete geval. Ook voor de ambtenaar in het bestuursrecht 

geldt dat hij zijn handelen wetmatig en rechtmatig moet kunnen verantwoorden. 

Rechtsregels, die de ambtenaar moet hanteren bij het nemen van een beslissing op een 

beschikking, zijn: bevoegdheid van het bestuursorgaan; 104  vormvoorschriften; 105 

beleidsregels; algemene beginselen van behoorlijk bestuur.106 107 

 
103 Verheugt, 1997, 134 – 135. 
104 Attributie, delegatie, mandaat. 
105 Hoorplicht, motivering, beslistermijn, bekendmaking. 
106 Zoals: zorgvuldige voorbereiding, zorgvuldigheid, detournement de pouvoir, rechtsgelijkheid, rechtszekerheid, 
opgewekte verwachtingen. 
107 Verheugt, 1997, 143. 
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1.4.2 Discretionair in de spiritualiteit108 

In de vorige sub paragraaf hebben we ontdekt dat een discretionaire bevoegdheid te maken 

heeft met drie dingen: speelruimte; onderscheiden; onderbouwen.  

Speelruimte kan te weinig en te veel aanwezig zijn. Wanneer er geen speelruimte is, kunnen 

beslissingen rigide worden. Chauvet noemt dit in de context van zijn symbooltheorie 

‘fixisme’.109 Wanneer er te veel speelruimte is, kunnen beslissingen willekeurig worden. 

Chauvet noemt dit in zijn symbooltheorie ‘deprogrammering’. 110  Gefixeerde en 

gedeprogrammeerde beslissingen kunnen beiden tot bevreemdende uitspraken leiden 

(hieratisme en trivialisatie).  

Onderscheiden is een belangrijk onderwerp in de spiritualiteit en het monastieke leven. 

Onderscheiden betekent verschil kunnen zien, aanvoelen van spanning, het zien van 

verdeling.111 In het Latijn wordt voor de spirituele onderscheiding de term discretio gebruikt 

in het Grieks de term διακρισις. In het verhaal van Sodom en Gomorra wordt het 

Hebreeuwse woord mishpat in de Septuagint vertaald met κρισιν. Dit woord κρισιν is een 

afgeleide van het woord διακρισις en betekent oordeel. In het Nederlands kennen we het 

woord ‘crisis’ ook. Dit is in de eerste plaats een keerpunt in een ziekteproces. Het woord 

‘crisis’ vertoont ook verwantschap met het Latijnse woord cernere. Dit laatste woord heeft 

een betekenis als zeven of filteren.112  Het is interessant in dit verband op te merken dat 

ons lichaam, ons hoofd en onze buik, beide een filterende functie hebben: het hoofd filtert 

via de zintuigen letterlijk prikkels van buiten naar binnen en de buik filtert letterlijk van 

binnen naar buiten afvalstoffen van voedingsstoffen. Dit betekent niet dat het filteren een 

kosmisch moreel onderscheid maakt tussen goed en kwaad. Ons hoofd en onze buik maken 

een praktisch onderscheid tussen dat wat in de concrete situatie functioneel is voor het 

lichaam en wat niet.   

De onderbouwing dient volgens de RB gebaseerd te zijn op gerechtigheid. In RB 2:16 – 22 

legt Benedictus de nadruk op de discretionaire bevoegdheid van de abt om af te wijken van 

de richtlijn dat hij alle monniken op gelijke wijze dient te behandelen. Alleen op 

rechtvaardige gronden (iustitia dictante) mag de abt van deze richtlijn afwijken. Kardong 

wijst er op dat het niet zozeer verrassend is dat Benedictus aan een abt een bepaalde 

 
108 In deze paragraaf belicht ik nadrukkelijk discretio in de RB. Wat geldt voor billijkheid, geldt ook voor discretio: 
Er zijn buiten de Benedictijnse traditie verschillende spiritualiteiten bezig met het onderwerp discretio. 
109 Chauvet, 1995, 342. 
110 Chauvet, 1995, 344. 
111 Waaijman, 2003, 484. 
112 http://www.etymonline.com/index.php?term=crisis: geraadpleegd op 23 oktober 2014. 

http://www.etymonline.com/index.php?term=crisis


   
 

33 

   

speelruimte toebedeelt maar wel dat deze speelruimte gebaseerd is op iustitia.113 Kardong 

vertaalt iustitia met justice. Zoals we hebben gezien in het verhaal van Sodom en Gomorra, 

wordt iustitia in Nederlandse Bijbels vertaald met ‘gerechtigheid/rechtvaardigheid’, in de 

KJV met righteousness en in het Grieks met δικαιοσυνη. In het Hebreeuws wordt het woord 

tsedaqah gebruikt. Het woord Justice wordt wel gebruikt in de KJV, waar in het Hebreeuws 

het woord mishpat wordt gebruikt. In het Nederlands wordt dit vertaald met 

‘rechtvaardig/recht’. In het Latijn wordt het woord iudicium en in het Grieks het woord 

κρισιν gebruikt. Mishpat, Iudicium en κρισιν kunnen allemaal het woord ‘oordeel’ als 

betekenis hebben. Een discretionaire bevoegdheid is in feite een bepaalde ruimte om vrij 

te kunnen oordelen. In die zin is het niet gek dat Kardong iustitia vertaalt met justice. 

Gerechtigheid kan inderdaad in het Engels vertaald worden met righteousness of justice. Ik 

blijf voor de duidelijkheid de vertaling volgens het verhaal van Sodom en Gomorra 

gebruiken. Gerechtigheid is dan in het Engels righteousness en een oordeel is in het Engels 

justice. Wat Kardong dus verrassend vindt, is volgens mij niet dat Benedictus aan de abt een 

bepaalde mate van vrijheid geeft om te oordelen, maar dat hij deze vrijheid baseert op 

‘gerechtigheid’. Al eerder is betoogd dat het hier gaat om tsedaqah-gerechtigheid oftewel 

een hierarchische gerechtigheid. Deze gerechtigheid noemde ik eerder al ius om het te 

onderscheiden van iura. Iura is gelijkwaardige gerechtigheid, die maar al te gauw als 

ongeleid projectiel alle kanten op kan schieten.  

Wat is er nu zo speciaal aan die tsedaqah-gerechtigheid? Wat bedoelt Benedictus er precies 

mee? Met de tsedaqah-gerechtigheid wordt in de Bijbel bedoeld de relatie tussen God en 

Israël. Een relatie die door middel van een verbond door God eenzijdig is gesloten. God en 

Israël gaan bij wijze van spreken met elkaar om als familie. Waar de Israëlieten zelf als 

broeders en zusters met elkaar omgaan, is God in hiërarchische zin de vader. Hiërarchie ziet 

hier dus niet op een tiran of dictator, maar op de ongelijkwaardige, maar wel liefdevolle, 

houding tussen vader en kinderen. De wet zelf is in die zin geen soeverein gegeven, maar 

een cadeau. Een cadeau, waardoor Israël leert hoe zij in deze relatie kan leven. Het 

verwerpen van deze relatie is onvergeeflijk.114 In de RB gebruikt Benedictus acht keer het 

woord iustitia met een verwijzing naar passages in de Bijbel welke de woorden tsedaqah en 

δικαιοσυνη gebruiken. Vier keer is dat een verwijzing naar een psalm en vier keer een 

verwijzing naar Mattheus. Behalve in RB 2:14, daar is iustitia een vertaling van het woord 

 
113 Kardong, ‘Justitia in the Rule of Benedict’. 1982 ,43 . 
114 Kardong, idem. 1982, 44 - 46 
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hukkim in Psalm 50:16. De eerder genoemde passage RB 2:16 – 22 over de bevoegdheid van 

de abt gebruikt wel de term iustitia dictante, maar verwijst hiermee niet naar een bepaald 

vers in de Bijbel. Gezien de toepassing van iustitia op de andere plekken in de RB met de 

verwijzing naar de passages in de Bijbel, waarin het woord tsedeqah wordt gebruikt, kan 

wel gesteld worden dat voor Benedictus de abt fungeert als een vader richting de 

mannenbroeders in het klooster. Deze horizontale en verticale dimensie in het 

kloosterleven is eerder al gesignaleerd. Nieuw is dat deze hierarchische dimensie liefdevol 

is. Kardong stelt aan het einde van zijn betoog over het gebruik van iustitia (dictante) in de 

RB, dat Benedictus wil benadrukken dat iedere gemeenschap een regelsysteem nodig heeft 

voor stabiliteit, maar dat tegelijk de abt noodzakelijk is om menselijkheid in de concrete 

situatie te waarborgen. “Someone must continually humanize the details of life. In the 

teaching of RB, this someone is preeminently the abbot.”115 Benedictus en ik lijken wel op 

één lijn te zitten. Naast lex heb je ius nodig als ambtenaar. Ambtenaren dienen niet alleen 

technisch-juridisch onderlegd te zijn, maar ook inhoudelijk (menselijk dus) met de voeten 

op de grond te gaan staan. Kinderen snijden we niet rigide door midden. We behoren te 

beseffen dat we dan met het kind ook de menselijkheid weggooien. De goddelijke 

gerechtigheid (ius/tsedeqah) is dus misschien wel menselijker dan we op het eerste gezicht 

dachten. Misschien wel alleen maar goddelijk vanwege zijn hiërarchische karakter.  

We hebben gezien dat in het recht en in de spiritualiteit er drie facetten zijn die 

geassocieerd worden met een discretionaire bevoegdheid. Deze drie facetten zijn 

speelruimte, onderscheiden en onderbouwen. Wanneer ik vanaf nu de term ‘discretionaire 

bevoegdheid’ gebruik, bedoel ik hiermee:   

De door de wetgever aan de ambtenaar in de uitvoerende macht verleende, in meer of 

mindere mate gefixeerde of gedeprogrammeerde, speelruimte om regels toe te passen in 

het concrete geval gelegitimeerd door een rechtmatige (ius) en wetmatige (lex) 

onderbouwing. 

1.5 De ambtenaar draagt een zonnebril 
De blinddoek van Vrouwe Justitia zou in deze tijd best vervangen kunnen worden door een 

polaroid zonnebril. De ambtenaar in de uitvoerende macht lijkt soms wel eens te vergeten 

om zijn polaroid zonnebril af te doen. Het kenmerk van een polaroid zonnebril is dat het 

een verticaal filter heeft, waardoor de horizontale dimensie, zoals de glinstering van het 

 
115 Kardong, idem. 1982, 73 
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water of het wegdek, onderdrukt wordt.116 In de auto is dat handig. Voor een ambtenaar is 

dat ook handig om onbevooroordeeld te kijken hoe een situatie technisch-juridisch 

geregeld is. Het wordt funest als de ambtenaar weigert of vergeet om zijn zonnebril weer 

af te doen en dan geen oog meer heeft voor de realiteit. De buik van de samenleving kan 

dan zo maar gaan borrelen. Als ambtenaar moet je dan niet gek op kijken dat je zonnebril 

hardhandig wordt afgeslagen. Dat is dan weer niet zo handig van die samenleving. Voor je 

het weet, sla je ook nog dat inhoudelijke oog dicht. Wie is nou die ambtenaar? Een 

armetierige en getergde sandwich? Of toch iets anders? We gaan het in deze paragraaf 

onderzoeken in het recht en in de spiritualiteit. 

1.5.1 De ambtenaar in het recht 
Als ambtenaar kun je inderdaad het gevoel krijgen dat je een sandwich bent. Je doet het 

nooit goed. Wat je ook beslist. Ik zie me nog zitten als senior-secretaris achter m’n bureau 

bij het Openbaar Ministerie met voor me een proces-verbaal over een hazewindhond. Deze 

hond had een haas gevangen op eigen erf. Niet heel verrassend voor een hazewindhond. 

Technisch-juridisch had de politie een punt. Artikel 16 lid 3 van de Flora- en Faunawet was 

overtreden. De wettekst luidt: “Een ieder is verplicht te verhinderen dat een dier dat hem 

toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt 

of bemachtigt”.117 Dat de verdachte een hek om de eigen tuin had gezet, doet daar niets 

aan af. Een tuin valt ook onder de term ‘veld’. Je bent net zo goed strafbaar op grond van 

dit artikel als je je kat niet verhindert om een vogeltje te vangen in je eigen tuin. De 

beslissing van het Openbaar Ministerie was uiteindelijk een transactie van 60 euro. De 

verdachte liet het er niet bij zitten en betaalde niet. Dus moest de verdachte voor de rechter 

verschijnen. SBS6 maakte er ook nog melding van. Dus zag ik heel verbaasd mijn eigen zaak 

op een avond thuis op de televisie voorbij komen. Het verweer van verdachte was: “[…] Al 

onze grond is afgezet met gaas en schrikdraad. Ook hebben we een apart weiland voor al 

het wild uit de buurt waar onze honden niet bij kunnen komen. Daar maaien we niet zodat 

de dieren daar ongestoord kunnen grazen. […] Maar we hebben het hier wel over mijn eigen 

grond. Mijn dieren kunnen het terrein niet af, want daar heb ik al die dure hekken voor laten 

plaatsen. Dan kan ik het toch niet helpen dat zo’n haas het dan toch nodig vindt om op mijn 

 
116 http://nl.wikipedia.org/wiki/Polarisatiefilter: geraadpleegd op 25 oktober 2014 

 
117 Dagblad van het Noorden, 6 december 2006 en 
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009640/geldigheidsdatum_27-10-2014#HoofdstukIII_Paragraaf4_Artikel16: 
geraadpleegd op 27 oktober 2014. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Polarisatiefilter
http://wetten.overheid.nl/BWBR0009640/geldigheidsdatum_27-10-2014#HoofdstukIII_Paragraaf4_Artikel16
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erf te komen.[…]”118 De rechter vindt dat er wel een strafbaar feit is gepleegd, maar legt een 

voorwaardelijke straf op. De verdachte hoeft het bedrag van 60 euro dus nu niet te betalen, 

maar gebeurt het nog een keer dan wordt het bedrag van 60 euro alsnog als boete 

opgelegd.119 Had ik dat als ambtenaar niet ook kunnen beslissen? De rechterlijke beslissing 

klinkt toch veel reëler. Het gaat om een dooie haas! Dient deze beslissing het publieke 

domein? Ik had deze beslissing als ambtenaar ook kunnen nemen. Zoiets heet in vakjargon 

een voorwaardelijk sepot. Aan sepots hebben politieambtenaren een hekel. Het wordt - 

onterecht is mijn mening - gezien als een teken van falen en onvermogen. Als jonge nog 

onervaren ambtenaar was ik mogelijk gevoeliger voor dergelijke interne onderbuik 

gevoelens dan ik zou willen. Dus toch een positie van een sandwich.   

Wat behoren nou de eigenschappen van een ambtenaar te zijn? De Ambtenarenwet geeft 

in artikel 1 lid 1 de volgende definitie: “Ambtenaar in de zin van deze wet is degene, die is 

aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn”. Okay, deze definitie geeft in ieder 

geval aan dat een ambtenaar voor de overheid werkt, maar het zegt nog niets over de 

eigenschappen van een ambtenaar. Hermans noemt er zes: sociale betrokkenheid; 

flexibiliteit; politieke voelsprieten; vasthoudendheid; netwerken; dikke huid.120 Het klinkt 

allemaal erg bruikbaar voor mijn ambtenaar, maar Hermans heeft vooral de 

beleidsambtenaren op het oog. De ambtenaren van de plannen en niet mijn ambtenaren 

van de beslissingen. Intermediair doet hetzelfde als ze spreekt van de ambtenaar 2.0. Deze 

ambtenaar is sociaalvaardig, creatief en ICT geletterd. De ambtenaar 2.0 kan netwerken 

openleggen en als een procestovenaar partijen bij elkaar brengen.121 Tovenaar? Wat een 

ongelukkig gekozen term. De ambtenaar doet toverkunstjes? Beslissen is toch geen hocus 

pocus? Het wordt volgens mij tijd om te zoeken naar de ambtenaar in de spiritualiteit. 

1.5.2 De ambtenaar in de spiritualiteit? 

Bestaan er ambtenaren in de spiritualiteit? Etymologisch gezien, komt het woord 

ambtenaar van ambacht. Vroeger bestond er geen verschil tussen de woorden ambt en 

ambacht. Pas in de 17e eeuw wordt er een onderscheid gemaakt tussen ambacht 

(handwerk) en ambt (hogere functies).122 Hoewel mijn ambtenaar geen beleidsmaker of 

 
118 Dagblad van het noorden, 6 december 2006. 
119 Idem 
120 Hermans, 2011, http://www.intermediair.nl/carriere/een-baan-vinden/beroepen-functies/6-
essenti%C3%ABle-eigenschappen-van-een-ambtenaar: geraadpleegd op 27 oktober 2014. 
121 http://www.intermediair.nl/vakgebieden/overheid/ambtenaar-20-adaptief-creatief-online-en-sociaal-vaardig: 
geraadpleegd op 27 oktober 2014. 

122 http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ambtenaar: geraadpleegd op 27 oktober 2014. 

http://www.intermediair.nl/carriere/een-baan-vinden/beroepen-functies/6-essenti%C3%ABle-eigenschappen-van-een-ambtenaar
http://www.intermediair.nl/carriere/een-baan-vinden/beroepen-functies/6-essenti%C3%ABle-eigenschappen-van-een-ambtenaar
http://www.intermediair.nl/vakgebieden/overheid/ambtenaar-20-adaptief-creatief-online-en-sociaal-vaardig
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/ambtenaar
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wetgever is, is het dus ook geen doener. Hij zit er inderdaad tussen in. Hij is niet de wet, 

maar ook niet de realiteit. Hij lijkt misschien wel een beetje op een abt. De man tussen de 

RB en de werkelijkheid van de monniken en het klooster. En als ze in het recht toch beginnen 

te praten over tovenaars dan lijkt de ambtenaar misschien wel op de heilige mannen en 

vrouwen uit de 6e eeuw. Heilige personen waren er in alle soorten en maten. Er waren 

christelijke heilige mannen en vrouwen en er waren heidense heilige mannen en vrouwen. 

Een paar overeenkomende kenmerken van deze heilige personen zijn: leider; 

wonderdoener; vreemdeling; medium.  

Heilige personen vervulden een hoge publieke rol in het publieke domein van de 6e eeuw. 

In deze tijd van St. Benedictus waren er oorlogen, corrupte overheden en natuurrampen. In 

deze chaos was de roep om orde groot. De RB was zo’n manier om het leven te ordenen.123 

Hoge maatschappelijke verwachtingen, moeilijke keuzes en te veel vrijheid zorgden er ook 

voor dat mensen graag een beroep deden op een heilig persoon.124  

Qua wonderdoener bestond er een verschil in visie over heidense en christelijke heilige 

personen. De heidenen meenden dat de wonderen een bewijs waren van de eigen kracht 

van de heilige persoon. De christenen meenden dat de wonderen een bewijs waren van 

Gods kracht die door het wonder van de heilige persoon zichtbaar werd.125 Een christelijke 

heilig persoon was dus als het ware een instrument in Gods hand. Een heidense heilig 

persoon daarentegen was in feite een zelfstandig en individualistisch werkend persoon, die 

zijn eigen goddelijkheid ten toon spreidde.126  

Over de goddelijkheid van heilige personen waren de meningen ook verdeeld tussen 

christenen en heidenen. Heidenen vonden dat een heilig persoon God en mens was. 

Christenen zagen heilige personen als mens en instrument in Gods hand. Heilige personen 

waren zeker geen God. De Heilige Macrina heeft op haar sterfbed dan wel een gezicht als 

van een engel.127 Dus bepaalde boven mensen verheven trekken kunnen wel toegeschreven 

worden aan christelijke heilige personen. Maar goddelijk werden ze niet. Hoogstens 

betekende dit dat christelijke heilige personen gezien werden als engelen. Als mensen die 

zich bevinden tussen hemel en aarde. Mensen die functioneren als mediators. Chauvet zou 

stellen dat heilige personen media zijn. Individuen die zich identificeren of verbinden met 

 
123 Casey, 2007, 33. 
124 Brown, 1998, 369. 
125 Fowden, 1982, 50. 
126 Idem 
127 Cummings, 1984, 242. 
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deze media komen zo ook in aanraking met dat Heilige.128   

De heilige persoon in de 6e eeuw isoleerde zich van het publieke domein door zich af te 

zonderen in de woestijn of in een klooster.129 Dat betekende niet dat hij/zij geen invloed 

had op het publieke domein. Volgelingen bezochten de heilige personen in de woestijn. De 

isolatie maakte hen onafhankelijk en daardoor ook redelijk onaantastbaar.  

1.5.3 Heilige ambtenaren? 

Moeten we ambtenaren in de uitvoerende macht nu echt gaan afschilderen als tovenaars? 

Volstrekt niet! En al helemaal geen tovenaars die uit eigen kracht hun toverkunstjes doen. 

Wie ambtenaar wil zijn, weet dat hij of zij is aangesteld in openbare dienst. Dus eigen kracht, 

eigenbelang of vriendjespolitiek zijn uit den boze. In die zin is de ambtenaar inderdaad een 

instrument. Maar toch geen instrument in de hand van God? Nee, met zulke flauwekul moet 

je niet aankomen als je als jurist gaat werken bij de overheid. Dat kunnen christenen wel 

denken, maar een jurist zal je schaapachtig aankijken. Verkeerde woordkeus, fout 

perspectief. Misschien een instrument in de hand van het publieke domein? Ja, laten we 

dat maar even aanhouden als mogelijk antwoord.  

Functioneert de ambtenaar ook als een medium? Lijkt me wel dus. Nee, geen medium 

tussen hemel en aarde. Dat vocabulaire hadden we in de context van de overheid toch al 

afgeschaft? Maar wat is er op tegen om de ambtenaar te zien als een medium tussen de 

horizontale en verticale dimensie van het publieke domein? Ik heb een beetje moeite met 

het woord medium. Het doet me te veel denken aan het spirituele medium Jomanda. Okay, 

wat is er op tegen om de ambtenaar te zien als een mediator tussen de verticale en 

horizontale dimensie, ius-lex en iura, samenleving en maatschappij, wet en realiteit? Niets, 

denk ik.  

Hoe zit het dan met dat isoleren? Moet de ambtenaar de isoleercel in? Tja, lastig punt. Bij 

het Openbaar Ministerie waarschuwden ze ambtenaren altijd om privé geen Facebook 

account aan te maken of er in ieder geval terughoudend en wijs mee om te gaan. Dat lijkt 

me ook wel een vorm van isolatie. Maar of dat handig is? Als mediator behoor je in twee 

werelden te staan. In dit geval de wereld van de samenleving en die van de maatschappij. 

We moeten ook niet vergeten dat de ambtenaar gewoon een mens is en ook zelf privé 

deelneemt aan het publieke domein. Moeten we de ambtenaar dan maar eerst in tweeën 

snijden? Ja, misschien wel. Niet letterlijk natuurlijk! Maar er moet wel een onderscheid 

 
128 Chauvet, 1995, 110. 
129 Brown, 1998, 368. 



   
 

39 

   

gemaakt worden tussen de persoon privé en de persoon als ambtenaar. Een ambtenaar 

moet zelf realiseren dat hij niet op Facebook ’s avonds kan plaatsen dat hij tegen een 

bepaald soort beleid is en dan dat beleid de volgende dag gewoon als ambtenaar uitvoeren. 

Om nu dieper in te gaan op het privéleven van een ambtenaar gaat niet. Deze scriptie gaat 

over de ambtenaar in de uitvoerende macht en niet over de ambtenaar in zijn privéleven.  

Als ik in deze scriptie in het vervolg schrijf over de ambtenaar dan bedoel ik met deze term: 

Een mens in dienst van het publieke domein die zich als een mediator in zijn uitvoerende 

taak om de wet toe te passen op het concrete geval met in achtneming van zijn 

discretionaire bevoegdheid beweegt tussen de horizontale (iura) en verticale (lex-ius) 

dimensies van dat publieke domein. 

1.6 Theoretische vragen 
Naar aanleiding van de gevonden definities wil ik de volgende vragen beantwoorden. 

a. Op welke manier kan de mediator bij het toepassen van regels op een concreet geval 

zoeken naar een balans tussen lex en ius?  

b. Welke invloed heeft de gefixeerde en gedeprogrammeerde speelruimte op het zoeken 

naar een balans tussen lex en ius ?  

c. Welke invloed heeft de gefixeerde en gedeprogrammeerde speelruimte op het ontstaan 

van disbalans in iura (trivialisatie en hieratisme)?  

d. Welke invloed heeft de gefixeerde en gedeprogrammeerde speelruimte op het mens-zijn 

van een mediator? 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Methode 
In dit hoofdstuk wordt verantwoording afgelegd over de gebruikte methode. Ethische 

dilemma’s en de objectiviteit van het onderzoek worden verantwoord. Daarnaast wordt 

uitleg gegeven over het onderzoeksobject, de bronnen van onderzoek en de gebruikte 

middelen.  
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2.1 Situatie 
In dit onderzoek is gekozen voor de kwalitatieve casestudy. Kenmerkend voor de casestudy 

is dat het onderzoeksobject als geheel wordt onderzocht. 130  Voor deze holistische 

benadering is gekozen om daardoor zoveel mogelijk aspecten over billijkheid binnen de 

Benedictijnse spiritualiteit te kunnen onderzoeken.   Ethische dilemma’s deden zich voor bij 

het anonimiseren van de interviews Het was spannend of de geïnterviewden toestemming 

gaven voor weergave van het hele interview. Het ging per slot van rekening soms over 

vertrouwelijke informatie. Er is daarom zoveel mogelijk zorg besteed om de anonimiteit van 

de geïnterviewden en de vertrouwelijkheid van de inhoud te waarborgen. De interviews zelf 

zijn om deze reden dan ook niet bij de scriptie gevoegd, maar eventueel wel opvraagbaar 

op een in de inhoudsopgave zo genoemde CD 2.131 

2.2 Onderzoeksobject 
In het kader van dit onderzoek is het onderzoeksobject een term, te weten billijkheid.132 Er 

zijn twee niveaus gevonden om deze term te onderzoeken: een theoretische analyse van 

de term billijkheid in de RB, Bijbel en in het Nederlands recht; in totaal twee keer vier 

interviews met abten/abdissen van Benedictijnse kloosters in Nederland en ambtenaren 

van het Openbaar Ministerie.133   

Mijn oude werkgever, het Openbaar Ministerie, is gekozen als organisatorische informant, 

omdat de toegang tot deze ambtenaren al aanwezig was. De volgende regel is hierbij 

gehanteerd: “There is no reason to select a site that is difficult to enter when equally good 

sites are available that are easy to enter”.134 De makkelijke toegang tot de organisatorische 

informant was mede van belang vanwege de persoonlijke vragen aan de individuele 

informanten tijdens de interviews. Een vertrouwd gezicht stimuleert de respons en zorgt er 

mogelijk voor dat individuele informanten zich eerder onbevangen uitlaten over 

persoonlijke beelden, gevoelens en gedachten.   

De keuze van de geïnterviewde abten/abdissen is gedaan aan de hand van de in Nederland 

beschikbare Benedictijnse kloosters. De bereidwilligheid om mee te werken aan dit 

onderzoek en de eigen kennis van de geïnterviewde individuen maakte hen tot zeer 

gewaardeerde Key informants.135   

 
130 Verschuren/Doorewaard, 2010, 185. 
131 Uiteraard zijn deze interviews op CD 2 wel toegevoegd voor de examinators. 
132 Verschuren/Doorewaard, 215. 
133 Russel Bernard, 2002, 180. 
134 Russell Bernard, 32002, 335. 
135 Russell Bernard, 2002, 188. 
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Er zijn vier abten/abdissen geïnterviewd. Drie van hen hebben meer dan 15 jaar ervaring als 

abt/abdis. Eén van hen heeft rond de vijf jaar ervaring. Er zijn vier ambtenaren geïnterviewd. 

Eén van hen heeft meer dan 15 jaar ervaring als ambtenaar. Drie van hen hebben rond de 

vijf of minder dan vijf jaar ervaring.  

2.3 Bronnen en ontsluiting 
Om inzicht te krijgen over het onderzoeksobject, te weten billijkheid, zijn er acht interviews 

gehouden. Deze bron, te weten de interviews, zijn ontsloten door een semi-gestructureerd 

interview.136 De vragenlijst voor deze interviews is toegevoegd op CD 1. De vragenlijst is 

ingedeeld in inleidende, inhoudelijke en afrondende vragen. De acht getranscribeerde 

interviews zijn niet standaard bij de scriptie gevoegd, maar eventueel opvraagbaar.137  

2.4 Codering en analyses 
Uiteindelijk zijn alle ontsloten bronnen geanalyseerd via een constaterende vergelijkende 

analyse met behulp van deductief coderen.138 Er zijn tien codes afgeleid aan de hand van 

het theoretisch kader beschreven in hoofdstuk 1. De codes zijn als volgt benoemd en 

gedefinieerd. 

Alledaags: Een dilemma met een dagelijkse component.   

Existentieel: Een dilemma met een levensbeschouwelijk component.  

Lex: Wettelijk en zakelijk.   

Ius: Gecontroleerde menselijke maat (hierarchische gerechtigheid).  

Fixisme: Een vaststaand gegeven dat weinig speelruimte geeft voor een eigen beslissing. 

Deprogrammering: Een niet vaststaand gegeven dat veel speelruimte geeft voor een eigen 

beslissing.  

Hierarchisch: De verticale en ongelijkwaardige positie tussen mensen.  

Iura: De horizontale en gelijkwaardige positie tussen mensen en ongecontroleerde 

menselijke maat (gelijkwaardige gerechtigheid).   

Discontinuïteit: Een breuk met het verleden in tijd en regelgeving.  

Continuïteit: Een verbinding met het verleden in tijd en regelgeving.   

Tijdens het coderen is nog één code toegevoegd, te weten praxis (praktijk). De gecodeerde 

transscripties van de interviews en een Excel-bestand met de analyse van alle interviews 

 
136 Russell Bernard, 2002, 205. 
137 De interviews worden in de inhoudsopgave aangegeven als toegevoegd op CD 2. 
138 Russel Bernard, 2002, 464. 
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zijn toegevoegd op CD 2. In het Excel-bestand zijn de gecodeerde citaten opgenomen met 

regelverwijzing naar het desbetreffende interview.  

2.5 Procedures 
De interviewer is tijdens de colleges Klinische Onderzoeksmethoden aan de Faculteit der 

Filosofie, Theologie en Religiestudies van de Radboud Universiteit te Nijmegen in 2012  

getraind in onderzoeksmethoden. Tijdens deze colleges zijn instructies gegeven hoe een 

interview afgenomen dient te worden en is er geoefend met coderen en analyseren van een 

interview. Op 4, 11 en 29 december 2014 en 9 januari 2015 zijn vier interviews afgenomen 

in vier kloosters. Op 24 februari 2015 zijn twee interviews met twee ambtenaren 

afgenomen op het werk van de twee ambtenaren. Op 18 en 20 mei 2015 zijn twee 

interviews met twee ambtenaren afgenomen bij de interviewer thuis. Alle interviews zijn 

opgenomen op een geluidsbestand en worden bewaard op een databestand van de 

interviewer. De duur van elk interview is bovenaan de transscriptie van elk interview 

vermeld. Alle geïnterviewden hebben een afschrift van de transscriptie van hun interview 

per mail ontvangen. Een aantal geïnterviewden heeft correcties aangedragen. Deze 

correcties zijn onder aan het desbetreffende interview toegevoegd. 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Resultaten 
Dan is het nu eindelijk tijd om de resultaten van de interviews op te schrijven. In hoofdstuk 

2 zijn de tien gebruikte codes genoemd en gedefinieerd. In dit hoofdstuk zullen per code de 

resultaten van de codering en analyse beschreven worden. Wanneer uit interviews wordt 

geciteerd,  wordt tussen haakjes het nummer van het interview en de desbetreffende 

regelaanduiding genoemd. Aan het einde van dit hoofdstuk volgt een korte samenvatting 

van het beschrevene. 
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3.1 Alledaags 
In het klooster worden 7 dilemma’s besproken met een alledaags karakter. Het gaat dan 

om zaken als een kopje koffie met boterham bij de portier drinken (interview 1, 96), het 

gezamenlijk wandelen (interview 2, 126), het geven van presentaties buiten de 

kloostermuren (interview 3, 121 en 136), het hebben van bezittingen als individu (interview 

3, 275), verzoek om filmopnames voor televisie (interview 3, 166), de griep hebben tijdens 

het vasten (interview 4, 276). In interview 1 tot en met 3 komt nieuwe media zoals internet 

en het gebruik van wifi aan de orde als dilemma (interview 1, 199; interview 2, 212 en 314; 

interview 3, 232).  

Bij de overheid worden 6 dilemma’s besproken met een alledaags karakter. In interview 5 

(46) en interview 6 (48) wordt er geworsteld met een tekort aan mestrechten. Andere zaken 

zijn het slopen van een schuur (interview 6, 254), het voorhanden hebben van één vogeltje 

(interview 7, 84), het voorhanden hebben van te veel gasflessen (interview 7, 156) en een 

diefstal (interview 8, 207). Daarnaast worden strafbare feiten gepleegd door de overheid 

als dilemma genoemd. Volgens vaste jurisprudentie kan de overheid niet snel vervolgd 

worden. Wanneer de overheid echter taken, die niet voorbehouden zijn aan de overheid 

alleen, uitvoert, leidt dat soms tot een dilemma. Een voorbeeld is het hebben van een eigen 

weg in beheer van de overheid (interview 7, 236).  

3.2 Existentieel 
Het klooster benoemt vijf als existentieel bestempelde onderwerpen waarover de abt/abdis 

zelf weinig discussie kent bij zichzelf. Deze onderwerpen zijn het dragen van het habijt 

(interview 1, 308), de zwaarte en uitvoering van het koorgebed (interview 2, 141 en 

interview 4, 204), het niet meer uitvoeren van lijfstraffen (interview 3, 363). In het klooster 

wordt water bij de wijn gedaan om een grote groep nieuwelingen te laten integreren in de 

groep ouderen (interview 4, 55). Tenslotte zijn twee abten duidelijk over hun plek in de 

groep. De één wil bij naam genoemd worden. De ander wil juist apart bediend worden aan 

tafel. (Zie hiervoor interview 2, 169 en interview 4, 213).  

Zes van de zeven dilemma’s in het klooster met een alledaags karakter kunnen ook als 

existentieel bestempeld worden. Zo is het kopje koffie bij de portier een manier om de dag 

door te komen (interview 1, 89). De presentatie buiten de deur zorgt er voor dat de 

desbetreffende persoon afwezig is in de gemeenschappelijke diensten (3, 136). De 

televisieopname wordt gelijktijdig gezien als een opname die ‘tekenwaarde’ heeft 

(interview 3, 171). Het vasten op zich behoort tot het religieuze leven en is in die zin 
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existentieel.  Bij het hebben van bezit als individu wordt een duidelijke grens aangegeven: 

“Afhankelijk zijn van God of van het apparaat” (interview 3, 294) en “Als we niet in 

gemeenschap van goederen leven dan zijn we ook geen Benedictijnen meer” (interview 3, 

330). Internet kan je gebed voeden (interview 3, 239), maar ook tot een verslaving worden. 

Deze verslaving kan er toe leiden dat je monastieke roeping schade oploopt (1, 236).   

De ambtenaren benoemen twee onderwerpen, waarbij het duidelijk is dat er gehandeld 

wordt vanuit het strafrecht. Het ene onderwerp gaat over een mortier die afgaat in een 

woonkamer in aanwezigheid van twee kinderen (interview 6, 341). Het andere onderwerp 

gaat over geweld tegen hulpverleners (interview 8, 70).   

Vier van de 6 dilemma’s bij de ambtenaren hebben ook een existentieel component. Zo 

leidt een hoge boete voor het niet hebben van mestrechten tot het failliet van een 

boerenbedrijf (interview 6, 57). De schuur blijkt een monumentaal pand te zijn (interview 

6, 269). De brandveiligheid is bij tien in plaats van zes gasflessen in het geding (interview 7, 

159). Over de eigen weg zegt de ambtenaar: “Het gaat niet om een bananenschilletje die in 

de grond verdwijnt. Het gaat echt om situaties waar het uit de klauwen is gelopen om zo 

maar te zeggen” (interview 7, 300).     

Tenslotte worden alledaagse feit gecodeerde 139  verkeerszaken als het niet verzekerd 

rondrijden in een auto juist minder snel als dilemma ervaren (interview 7, 124).  Terwijl 

verkeerszaken, waarin sprake is van een aanrijding, wel veel oproept: “Het kan ook jou 

overkomen” (interview 8, 263).  

3.3 Lex 
In interview 1 wordt er op gehamerd dat er een verschil bestaat tussen de Regel van 

Benedictus (RB) en de Nederlandse wetgeving (interview 1, 15). De geïnterviewde 

nuanceert deze stelling met de woorden: “Hoewel een wet is idealiter […]. Het  wil ook een 

samenleving ordenen en op weg helpen” (interview 1, 18). In de concrete dilemma’s wordt 

aan de ene kant een beroep gedaan op de RB en de constituties. Zo stelt de voorstander 

van het apart bediend worden aan tafel: “Het is omdat de Regel het voorschrijft” (interview 

2, 176). Met een beroep op Benedictus wordt over het individuele bezit van goederen 

gezegd dat een abt alles aan een monnik moet geven wat goed is voor de monnik (interview 

3, 286). En het wel of niet geven van presentaties wordt getoetst aan de constituties 

(interview 3, 84). Aan de andere kant nuanceren de omstandigheid van ziekte tijdens het 

 
139 Feitgecodeerde zaken zijn zaken die zo goed als geautomatiseerd afgedaan worden via een feitcode. 
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vasten de letterlijke toepassing van de regels. “Er is bij mijn weten geen enkel klooster dat  

helemaal letterlijk de Regel toepast” (interview 4, 263). Tenslotte is er nog het internet. Een 

fenomeen dat in de tijd van Benedictus nog niet bestond en dus niet geregeld is. Eén van 

de drie kloosters, waarbij internet een dilemma is, geeft aan dat het belangrijk is om niet 

iedereen zo maar zijn gang te laten gaan hierin. De ervaring leert dat het dan moeilijker te 

reglementeren is (interview 2, 314).  

De dilemma’s van de ambtenaren kunnen op grond van het codewoord lex in twee 

categorieën verdeeld worden. In de eerste categorie heerst de gedachte ‘regels zijn regels’ 

en wordt tot actie besloten. Hiervan is sprake in interview 5 en 6 over de mestrechten. Het 

dilemma over het monumentale pand valt ook in de eerste categorie wanneer expliciet 

wordt aangegeven dat het verboden is zonder vergunning te slopen (interview 6, 261). In 

interview 7 worstelt de geïnterviewde met het onderscheid dat in de jurisprudentie 

gemaakt wordt tussen overheid en burgers. In het dilemma van de openbare weg 

overtreedt de overheid bepaalde regels. In deze situatie wordt niet overgegaan tot 

vervolging, maar wordt via lokaal overleg de overheid wel aangesproken op het laakbare 

gedrag. In de tweede categorie ligt de nadruk op de omstandigheden van het dilemma. 

Letterlijk voldoet het geverbaliseerde feit wel aan de wettelijke delictsomschrijving. Toch 

zijn er redenen voor de ambtenaren om niet te vervolgen of af te wijken van de richtlijn. Zo 

wijkt in interview 7 de ambtenaar van de richtlijn af voor het beboeten van het voorhanden 

hebben van 1 vogeltje. In de zaak van de gasflessen telt het snelle opruimgedrag van de 

verdachte mee om niet te vervolgen (interview 7). Andere zaken die in deze tweede 

categorie vallen, zijn het geweld tegen hulpverleners (strafmaat) en de verkeersovertreder 

richting het ziekenhuis in interview 8.   

3.4 Ius 
De Regel van Benedictus wordt, als tegenhanger van een wet, gezien als een levenswijsheid 

en aanwijzing (interview 1, 17). Geïnterviewde 2 voegt een menselijk familiair aspect toe 

met de woorden: “De regel is een handleiding voor een vader om met zijn kinderen om te 

gaan” (interview 2, 106). Een dergelijke handleiding moet in de praktijk flexibel toegepast 

worden met respect voor elk individu (interview 2, 97 en 107).  Dat de RB genuanceerd 

toegepast moet worden, wordt gestoeld op de RB zelf: “Er is een verschil van sfeer in 

hoofdstuk 2 vergeleken met hoofdstuk 64. Mensen die de Regel uitleggen die zeggen: 

Benedictus heeft die Regel geschreven en is dan tot hoofdstuk 64,  63, 62 gekomen. Heeft 

op het eind van zijn leven nog een aantal  hoofdstukken toegevoegd waarvan hij dacht: dat 
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kan de zaak wat nuanceren en verdiepen” (interview 4, 194). Bij het codewoord ius worden 

5 dilemma’s gevonden. Vier van deze dilemma’s zijn ook bij het codewoord lex benoemd. 

Eén van deze vier dilemma’s is het existentiële dilemma over de plaats van de abt als vader. 

“vader en moeder zijn niet cultureel gebonden. Dat zijn dingen die bij ons mens-zijn horen” 

(interview 2, 193). Twee andere dilemma’s leggen de focus op de verschillende 

perspectieven van een dilemma. Zo is er bij het geven van presentaties oog voor de 

persoonlijke kwaliteiten van de desbetreffende presentatie gever en het 

gemeenschappelijke belang van bekendheid voor het klooster (interview 3, 144 en 150). Bij 

het verbreken van de vasten in verband met de griep wordt als vanzelfsprekend het welzijn 

van de mens en naastenliefde genoemd (interview 4, 281 en 287). Bij het dilemma van het 

bezit worden de gevolgen voor het individu benoemd. Zo legt het flexibel hanteren van de 

RB een grotere verantwoordelijkheid bij het individu (interview 3, 271).  Het dilemma over 

de twee groepen wordt niet bij het codewoord lex benoemd. Bij dit existentiële dilemma 

zijn ‘menselijke wijsheid’ en ‘verschillende karakters’ belangrijke woorden om met het 

dilemma om te gaan (interview 4, 99).  Belangrijke algemene citaten rond besluitvorming 

zijn: “Als je een mens er mee kunt redden” (interview 2, 239) en “Dat staat niet exact in de 

Regel. Dat is misschien gewone menselijke manier van omgaan” (interview 3, 386).   

In het algemeen wordt het door de ambtenaren bij de beslissing over de strafmaat niet 

alleen wet technisch naar een dilemma gekeken, maar ook naar de omstandigheden van de 

situatie. En naast wettig bewijs speelt ook de overtuiging mee om over te gaan tot 

vervolging. Door de aspecten ‘overtuiging’ en de eigen rol in de strafmaat blijft het werk 

van de ambtenaren mensenwerk (interview 8, 331). Een ander noemt het eigen gevoel, dat 

onderbuikgevoelens (!) wordt genoemd, een raadgever. “Dat is mijn raadgever om zaken 

naar eer en geweten af te doen” (interview 7, 345).  In interview 5 wordt aangegeven dat 

het eigen gevoel, zoals het sneu vinden van een strafvervolging voor de verdachte, zo veel 

mogelijk aan de kant wordt geschoven om zaken conform wetgeving af te doen.  In 5 

concrete dilemma’s komt het codewoord ius naar voren. Als eerste bij de mestrechten waar 

wel degelijk de persoonlijke en financiële situatie van de boeren in de strafmaat worden 

meegenomen (interview 5 en 6). Als tweede bij de schuur, die volgens de geïnterviewde 

voornamelijk op gevoel van de beoordelaar en collegae met een hogere strafmaat is 

afgedaan (interview 6). Als derde bij de alledaagse zaak over het ene vogeltje, waarbij 

afgeweken wordt van de strafmaatrichtlijn. Bij 1 tot en met 10 vogels zou een bedrag van € 

500,- moeten worden opgelegd. “Als die € 500,- niet goed voelt, dat is nou net die 
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menselijke factor die er in zit” (interview 7, 95). Als vierde bij het geweld tegen 

hulpverleners, waarbij de bedoeling van de wet en het strafrecht een bepalende factor zijn 

bij het afdoen van de zaak (interview 8). Als vijfde bij de verkeerszaken, waarbij de houding 

van de verdachte van invloed is op het gevoel van de rechters tijdens de zitting. Maar 

waarbij ook de gevaarzetting en de verwondingen van het slachtoffer meespelen bij de 

strafmaat (interview 8). Heftige emoties ontstaan soms door de foto’s die bij een proces-

verbaal zijn gevoegd. Bijvoorbeeld de foto’s van de gewonde kinderen door de mortierbom 

in de woonkamer (interview 6, 359). 

3.5 Hiërarchisch 
In het algemeen blijkt dat er sprake is van een hiërarchische positie van de abt/abdis door 

het feit dat hij/zij onderricht kan geven door middel van conferenties (interview 2) en 

mensen kan ‘terugfluiten’ (interview 3). De hiërarchische positie van de RB wordt 

genuanceerd. “Of uiteindelijk boven de Regel staat nog het evangelie van Christus” 

(interview 3, 391). De hiërarchie tussen lex en ius wordt aangestipt door de citaten: “Altijd 

laat hij de barmhartigheid winnen van de rechtvaardigheid” (interview 4, 406) en “Het 

welzijn van de zielen is de hoogste wet” (interview 4, 332).  Het laatste citaat werd 

uitgesproken bij het dilemma over de griep tijdens het vasten. Visitatoren (interview 4), de 

raad in het dilemma van de habijt (interview 1) en individuele medebroeders in het geval 

van het kopje koffie en de boterham (interview 1) kunnen een beroep doen op de abt om 

een beslissing te nemen. In het voorbeeld van internet besliste de abt uiteindelijk zelf 

(interview 1). In zaken die existentieel zijn, zoals de plaats aan tafel van de abt, stelt de abt 

zich eerder hiërarchisch op  (interview 2, 167). Een abt met veel ervaring beslist sneller 

zaken. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting bij het stroomlijnen van twee groepen tot één groep 

(interview 4, 83). De keuze om buiten de muren te gaan, heeft soms tot gevolg dat het 

gemeenschappelijke doel verdrongen wordt door individualisme (interview 4, 370). Hier 

moet steeds weer voor gewaakt worden.   

Er zijn drie hiërarchische aspecten te ontdekken bij de ambtenaren. Allereerst is de wet zelf 

hiërarchisch. Geïnterviewde 5 zet de wet op de eerste plaats. “En dat moet je ook houden, 

want anders krijg je rechtsongelijkheid” (interview 5, 60).  Feit gecodeerde zaken hebben 

ook een hiërarchisch karakter, omdat de ambtenaar weinig ruimte heeft om zelf nog te 

toetsen. In de tweede plaats kan het Openbaar Ministerie zelf hiërarchisch optreden. In 

redelijk alledaagse zaken als het ene vogeltje en de tien gasflessen komt naar voren dat de 

parketsecretaris zelf de knoop doorhakt. “En dat is ook eigenlijk in de scheiding der machten 
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wel gepast om daarbij ieders bevoegdheid in acht te nemen, te waarderen en te 

respecteren” (interview 7, 205). Hoewel niet strafrechtelijk treedt de overheid ook naar 

zichzelf hiërarchisch op als de overheid zich op de rand van het laakbare begeeft (interview 

7). In de derde plaats kunnen slachtoffers en de maatschappij een dwingende invloed op 

het strafrecht hebben, zoals blijkt uit verkeers- en geweldszaken (interview 8). 

3.6 Iura 
De kloosters staan niet op zichzelf, maar zijn met elkaar verbonden door een 

samenwerkingsverband (interview 1, 270). Op deze wijze kunnen de kloosters elkaar met 

raad en daad bijstaan. Het codewoord iura dat de gelijkwaardigheid van individuen in het 

klooster aanstipt, komt op twee manieren tot uiting in de interviews. In de eerste plaats 

wordt veelvuldig aangegeven dat bij de besproken dilemma’s overleg wordt gevoerd met 

de raad in het klooster en de dilemma’s ter sprake worden gebracht in de hele gemeenschap 

van het klooster zelf. Dit geldt bijvoorbeeld in de dilemma’s over het kopje koffie en de 

boterham bij de portier (interview 1), een modern middel als internet (interview 1 en 2), 

het dragen van het habijt (interview 1), het houden van presentaties buiten de 

kloostermuren en de opnames voor de televisie (interview 3).  In de tweede plaats wordt 

benadrukt dat elke beslissing de functie van het gemeenschappelijk leven voor ogen houdt. 

Zo wordt de beslissing bij de alledaagse gezamenlijke wandeling als een evenwichtsspel 

ervaren: “een evenwichtsspel tussen de vrijheid die je geeft en de noodzakelijke 

communautaire samenhang” (interview 2, 139). De existentiële keuze om als abt een aparte 

plaats te hebben, wordt als heilzaam voor de gemeenschap ervaren (interview 2). Dat het 

evangelie van groot belang is bij de gemeenschap wordt tenslotte verwoord in het volgende 

citaat: “En het evangelie wijst de andere weg. Laat zien dat je eigenlijk alleen samen maar 

iets kan bereiken. En ja, dat je… Dat het fijn is om iets te mogen betekenen voor een ander” 

(interview 1, 28).   

Bij de overheid vindt overleg en een collegiale toetsing plaats bij existentiële zaken, zoals 

geweld tegen hulpverleners (interview 8, 94) en verkeerszaken (interview 8, 149), bij 

alledaagse zaken met een existentieel component, zoals een te kort aan mestrechten 

(interview 6, 73) en bij meer alledaagse zaken, zoals het voorhanden hebben van één 

vogeltje (interview 7, 93), het voorhanden hebben van te veel gasflessen (interview 7, 196) 

en bij de eerder genoemde diefstal (interview 8, 239). De functie van deze collegiale 

toetsing is steeds om de rechtsgelijkheid in de beslissingen tegenover burgers onderling te 

waarborgen. Zo moet steeds uit te leggen zijn dat bijvoorbeeld de ene boer een hogere 
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sanctie krijgt opgelegd dan bijvoorbeeld een andere boer in een soortgelijke zaak (interview 

5, 115). Of waarom de sloop van de ene schuur in hetzelfde dorp twee jaar later bij een 

andere schuur hoger beboet wordt (interview 6, 270). In interview 7 wordt gehamerd op de 

rechtsgelijkheid tussen het vervolgen van de overheid en burgers in gelijksoortige zaken. In 

interview 6 wordt net als bij de kloosters het belang van de gemeenschap gezien. Als 

bijvoorbeeld de uitstoot van emissie door vee niet gecompenseerd wordt door 

emissierechten te kopen, dan levert dat schade op aan het milieu en dus aan de 

gemeenschap (interview 6, 62).  

3.7 Fixisme 
In de kloosters zijn het anderen die een strikte uitvoering van de RB vragen. Zo wijst een 

medebroeder de abt op de koffie met boterham in de porterie: “Daar moet je toch een einde 

aan maken. Dat kan toch niet” (interview 1, 97). Is het de raad die adviseert om zonder 

overleg het habijt van bovenaf op te leggen (interview 1, 346). Zijn het de ouderen bij de 

twee groepen die het liefst alles bij het oude laten (interview 4, 63). In het algemeen zijn de 

geïnterviewden het met elkaar eens dat je de RB niet precies op de werkelijkheid kan 

leggen. “Het is nooit, bijna nooit, een handelen van punctueel van A naar B. Van mens tot 

mens. Of van daar gebeurt iets. Ik doe iets. Als een medicijntje als het ware” (interview 2, 

84). “Als je de Regel niet integreert in de nieuwe cultuur, dan krijg je een fundamentalistisch 

museum” (interview 2, 217). “De Regel creëert misschien wel als je hem letterlijk zou 

toepassen een te extreme situatie voor ons” (interview 3, 270). “Je moet natuurlijk oppassen 

dat je niet je eigen ideaal verabsoluteerd” (interview 4, 413). 

Bij de overheid wordt weinig ruimte gevoeld om af te wijken van de wet wat betreft het 

dilemma over de mestrechten (interview 5 en 6). Terwijl de ruimte om af te wijken van de 

richtlijn wat betreft de strafmaat in het dilemma met het ene vogeltje wel wordt genomen. 

“Aan de andere kant moet je ook niet overdrijven, niet doorschieten in je bestraffing” 

(interview 7, 87). In het algemeen wordt aangegeven dat feit gecodeerde zaken veel minder 

eigen beslissingsruimte geven dan niet feit gecodeerde zaken. Zaken met richtlijnen geven 

weer minder eigen beslissingsruimte dan zaken waarbij de overheid geen specifieke 

richtlijnen heeft opgesteld. De regels en richtlijnen strikt toepassen, wordt gezien als nuttig. 

“En dat moet je ook houden, want anders krijg je rechtsongelijkheid” (interview 5, 60). 
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3.8 Deprogrammering 
Waar de medebroeder wil verbieden dat oudere broeders bij de portier koffie drinken, 

denkt de abt er over om de koffie met boterham te gedogen (interview 1, 105). Het 

koorgebed en internet zijn ook onderwerpen waar geïnterviewde 2 ruimte geeft aan de 

individuele verantwoordelijkheid van de broeders. Het ruime begrip ‘sociale verplichtingen’ 

in de slotbepalingen biedt ruimte om flexibel om te gaan bij het dilemma presentaties 

(interview 3, 109). Dat de RB cultureel gezien soepel wordt toegepast, blijkt ook uit het 

voorbeeld rond het vasten. “Zelfs de meest traditionele kloosters die in Frankrijk hebben ’s 

ochtends een  petit dejeuner, zoals ze dat hebben” (interview 4, 263). Het gedogen van zaken 

heeft als keerzijde dat er bepaalde gewoontes inslijten die niet meer te corrigeren vallen 

(interview 4). Overleg met elkaar heeft als voordeel dat deprogrammering geaccepteerd 

wordt bijvoorbeeld in het dilemma van de twee groepen. “Maar dat is…we stellen gewoon 

vast dat door die gesprekken waar iedereen eigenlijk het nut wel ziet, het niet meer zo scherp 

komt te liggen” (interview 4, 184).   

De eigen beslissingsruimte van de ambtenaar doet zich in de eerste plaats voor in de 

overtuiging dat het geconstateerde strafbare feit wettig en overtuigend is bewezen 

(interview 8, 59). In de tweede plaats heeft de ambtenaar beslissingsruimte in de bepaling 

van de strafmaat (interview 8, 61). Wie afwijkt van de richtlijnen doet dit uiteraard 

gemotiveerd. Wanneer je echter te vaak afwijkt van wetgeving en richtlijnen loop je het 

gevaar om de regie kwijt te raken. “Want als je het voor de ene doet, moet je het ook voor 

de ander doen” (interview 5, 108).  Het kwijt raken van de regie kan tot willekeur leiden en 

dat is niet gepast (interview 7, 87). 

3.9 Discontinuïteit 
In de kloosters kunnen bij de code ‘discontinuïteit’ 4 categorieën onderscheiden worden. 

Bij de eerste categorie is er sprake van een niet meer toepassen van RB en richtlijnen. 

Lijfstraffen worden bijvoorbeeld in de 21e eeuw niet meer toegepast. “Ik denk dat een 

lijfstraf niet gemakkelijk begrepen wordt” (interview 3, 341). In de tweede categorie worden 

in de praktijk niet meer toegepaste regels juist weer meer aangetrokken. Zo wil een abt het 

habijt weer in ere herstellen (interview 1). In de derde categorie wordt de RB en andere 

richtlijnen en gebruiken wél toegepast, maar anders geïnterpreteerd en aangepast aan de 

hedendaagse omstandigheden. Zo wordt elke keer weer zorgvuldig afgewogen of de 

praktische argumenten, zoals financiën en kwaliteiten van de inleider, rond het geven van 

een presentatie zwaarder wegen dan de regel om binnen het slot te blijven (interview 3, 
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95). Andere voorbeelden van de derde categorie zijn het samen wandelen, het koorgebed 

en het hebben van bezittingen als individu. In de vierde categorie bestaan er voor de 

hedendaagse situatie geen duidelijke regels. Een voorbeeld van deze categorie is internet. 

Alle kloosters gaan op hun eigen wijze met dit nieuwe fenomeen om. De grootste moeite 

om een beslissing te nemen wordt met name ervaren bij randgevallen (interview 2, 100 en 

4, 340). “het zijn meer de grijze dingen, vind ik, die moeilijk zijn” (interview 3, 263). 

Lijfstraffen vallen in die zin niet in dit grijze gebied. Voor de kloosters is het helder dat je die 

niet meer uitvoert. In het grijze gebied is het misschien soms moeilijk om een beslissing te 

nemen. Toch hebben de kloosters een duidelijke toetssteen voor zichzelf. Als situaties 

leiden tot schade aan de gemeenschap of een individueel persoon. “Omdat ze in de 

gemeenschap negatief gaan doorwerken” (interview 2, 250). “Als je daar aan gaat tornen. 

Ga je tornen aan je wezen als monnik” (interview 2, 207).   

De dilemma’s van de ambtenaren zijn niet als zodanig in 4 categorieën te plaatsen. De focus 

bij deze dilemma’s ligt eerder bij het feit dat discontinuïteit ontstaat richting de 

buitenwereld. Zo zegt een ambtenaar over het dilemma met de mestrechten: “En dat het 

voor de buitenwereld soms toch moeilijk te snappen is” (interview 5, 224). En de ambtenaar, 

die de zaak met het geweld tegen hulpverleners behandelde, zegt: “Maar dat je het ook 

moet verantwoorden aan een publiek dat niet alle nuance kent“ (interview 8, 82). Ook intern 

tussen collegae leiden zaken soms tot discussie, zoals in de zaak met de monumentale 

schuur. “Ja, maar er bestond hier op kantoor ook verschil van mening welke boete er 

opgelegd had moeten worden” (interview 6, 265).  Tenslotte kan een zaak ook in de persoon 

van de ambtenaar zelf gaan knagen. “Het gevoel dat je denkt: Hier gaat iets knagen. Dit 

voelt niet goed. En dat kun je niet echt aangeven waar dat inzit. Soms heb je wel het gevoel: 

Dit stinkt een beetje. Dit doet geen recht aan die zaak. […] Dat noem ik onderbuikgevoel. […] 

Nee, dat is dus ook niet de leidraad waarop ik alle zaken afdoe. Maar het is wel het 

lichaamsdeel, zou ik bijna zeggen, het lichaamsdeel dat gaat knagen als iets niet goed voelt” 

(interview 7, 336). 

3.10 Continuïteit 
Continuïteit wordt op twee manieren geuit. In de eerste plaats als een balans in tijd. Zo is 

het kopje koffie met boterham bij de portier langzaam zo gegroeid (interview 1, 88). Tevens 

wordt een beroep op het verleden gedaan om het habijt in ere te herstellen. “Waar wij 

samen zijn, daar dragen we het habijt. […] Dat is altijd geweest” (interview 1, 324). Tenslotte 

wordt er op gewezen dat aan de hand van een nieuw fenomeen als internet de RB opnieuw 
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geduid moet worden. “Dan moet je dus de Regel gaan integreren in de nieuwe cultuur” 

(interview 2, 216). In de tweede plaats wordt continuïteit bevordert binnen de 

gemeenschap. “Ik denk dat hier het gunnen aan elkaar van een eigen beslissingsvrijheid ook 

kan bijdragen tot een communautair gevoel” (interview 2, 147). De taak van een abt/abdis 

gaat zelfs voorbij het creëren van een gemeenschapsgevoel. “de uitdaging hoe kan ik deze 

mens, hoe kan ik mijn gemeenschap, de aan mij toevertrouwde gemeenschap, hoe kan ik 

die leiden naar hetgene wat nu eigenlijk zijn reden tot bestaan is” (interview 2, 268).  De 

continuïteit wordt bevorderd door overleg met de gemeenschap in het algemeen, de raad 

van een klooster en in de overwegingen van de abt/abdis zelf. Dit te rade gaan bij zichzelf 

is een serieuze zaak. “Dat hij dus echt bij de Heilige Geest zijn inzicht gaat vragen” (interview 

2, 263).  De abt/abdis heeft dus een belangrijke plaats in het leiden van de gemeenschap en 

het bereiken van consensus. “Als overste ben je ook een stukje bemiddeling tussen de 

consensus van de gemeenschap, of de vermeende consensus van de gemeenschap en de 

individuele zuster” (interview 3, 217). De abt/abdis is in die zin niet alleen een bemiddelaar, 

maar fungeert ook als voorbeeld. “Ja, ik ontdek steeds nadrukkelijker, steeds meer uit 

ervaring hoe belangrijk het is dat een abt zelf leeft van z’n monastieke roeping. […] Dus die 

correspondentie tussen de eigen authenticiteit en de waarheid, authenticiteit van de 

gemeenschap, en van de broeders afzonderlijk” (interview 3, 217). Tenslotte helpt het om 

de continuïteit tussen de mensen te bewaren, als de gemeenschap begrijpt waarom er 

afgeweken wordt van de gangbare regels. Zo zegt de abt over het eten van vlees bij griep 

tijdens de vasten: “als de grote lijn duidelijk is, dan kunnen ze ook heel makkelijk aanvaarden 

dat er van tijd tot tijd afgeweken wordt in een individueel geval zonder dat ze zeggen: Nou, 

moet je het mij ook geven. Dat ze heel goed kunnen begrijpen: Voor deze is dat beter. Zonder 

dat ze zelf zeggen, dat wil ik zelf ook” (interview 4, 435).  

Continuïteit bij de overheid wordt bereikt onder mensen. Bijvoorbeeld in het overleg met 

de opsporingsambtenaar en de ambtenaar van het Openbaar Ministerie in het dilemma 

over de mestrechten (interview 5). Of in het overleg met collegae over de monumentale 

schuur (interview 6). Belangrijk is ook dat de ambtenaar zelf vindt dat hij of zij een 

weloverwogen beslissing heeft genomen (interview 6). Een indicatie voor een 

weloverwogen beslissing is dat de ambtenaar de beslissing kan uitleggen. “als ik het kan 

toelichten dan is het een goede beslissing” (interview 8, 114).  In verkeerszaken met 

slachtoffers wordt het begrijpen ook belangrijk gevonden. “Een reactie die het slachtoffer 

ook begrijpt” (interview 8, 157). Continuïteit wordt door de jonge en minst ervaren 
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ambtenaren ook gevonden in de strafmaat. Continuïteit heeft dan te maken met 

rechtsgelijkheid. “Dat iedereen die het artikel overtreedt, gelijk behandeld moet worden. 

Dus ook de zelfde boete moet krijgen” (interview 5, 125). 

3.11 Praxis 
Tijdens het coderen was er één citaat dat zeer nauw aansluit op de term ‘billijkheid’. “Je 

hebt voor iedere wet heb je een speciale deugd nodig. Je hebt een speciale deugd nodig. Om 

iedere wet te kunnen toepassen. […] Dat is de deugd volgens Sint Thomas, van de epikia” 

(interview 2, 222). Dit citaat geef ik een eigen code: praxis. Dat het uiteindelijk om de 

praktijk te doen is als een geleefde regel blijkt uit het volgende citaat: “Dus de gemeenschap 

is als het ware de geleefde Regel met alle ongeregeldheden die het dagelijkse leven oplevert” 

(interview 3, 219).  

3.12 Samenvatting codes 
Het klooster en de overheid kennen beide alledaagse en existentiële dilemma’s. Wat opvalt 

is dat de alledaagse dilemma’s in beide contexten ook een existentiële component in zich 

hebben. Waar de ambtenaren de wet altijd als uitgangspunt hebben, doen de kloosters juist 

in existentiële dilemma’s een beroep op de RB en richtlijnen. Voor de kloosters is de RB een 

handleiding. De menselijke omstandigheden nopen soms om van deze handleiding af te 

wijken. Ambtenaren plegen mensenwerk doordat zij kunnen afwijken van de wet en de 

richtlijnen als ze de overtuiging missen en bij de strafmaat. Hiërarchisch gezien komt bij de 

kloosters dus ius op de eerste plaats, terwijl lex bij de ambtenaren op de eerste plaats komt. 

In de kloosters wordt overleg gevoerd ten behoeve van de gemeenschappelijke samenhang. 

Het wordt daarbij als waardevol gevoeld om van betekenis te zijn voor elkaar. Ambtenaren 

voeren overleg om de rechtsgelijkheid te waarborgen. Mensen om de abt/abdis heen, zoals 

medebroeders en de raad, dwingen de abt/abdis soms om besluiten te nemen. Ambtenaren 

voelen door strikte richtlijnen minder eigen beslissingsruimte. Ruime begripsbepalingen en 

cultuurverschillen dragen er aan bij dat de RB soepel toegepast kan worden. Afwijken van 

de wet en richtlijnen heeft volgens de ambtenaren het gevaar in zich van willekeur. 

Wanneer er een breuk ontstaat tussen individu en gemeenschap grijpt de abt/abdis in. Bij 

de ambtenaren is discontinuïteit voelbaar als zij een beslissing niet kunnen verantwoorden 

naar zichzelf en de maatschappij. Continuïteit is in de kloosters voelbaar als een balans in 

tijd en een balans in gemeenschapsgevoel. Bij de ambtenaren is continuïteit op drie 

manieren aanwezig, namelijk door intern en extern overleg, door de beslissing te kunnen 
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verantwoorden en door zaken qua strafmaat gelijk af te doen. Eén abt maakt een 

onderscheid tussen de wet en het toepassen van de wet. Bij het toepassen van de wet heb 

je een deugd als billijkheid nodig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie 
Het onderzoek is gedaan. Conclusies kunnen getrokken worden. Ik zal nu eerst aan de hand 

van de drie deelvragen een antwoord geven op de vraagstelling. Aan de hand van de 

theoretische vragen uit hoofdstuk 1 zal ik deelvraag 3 beantwoorden. Daarna wil ik met de 

verworven inzichten een aantal suggesties doen voor verder onderzoek, zoals praktische 

handvatten meegeven aan ambtenaren en geestelijk verzorgers. Daarnaast wil ik enkele 

vragen ter reflectie aan de Nederlandse burger meegeven. Als alle vragen beantwoord zijn, 

zal ik nog een keer kritisch het onderzoek evalueren. Tenslotte zal ik nog één keer achterom 

kijken naar de hypothese van de Nederlandse Ombudsman dat er een verbinding mogelijk 

is tussen systeem en mens.  

Beantwoording vraagstelling 
De vraagstelling voor dit onderzoek luidde als volgt:   

In hoeverre kan billijkheid, gezien vanuit het perspectief van de Benedictijnse spiritualiteit, 
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behulpzaam zijn bij de uitvoering van de discretionaire bevoegdheid door ambtenaren in het 

publieke domein?   

1. Hoe kan billijkheid binnen de discretionaire bevoegdheid van ambtenaren in het 

publieke domein, gezien vanuit het perspectief van de Benedictijnse spiritualiteit, 

theoretisch geduid worden?   

Spiritualiteit wordt in hoofdstuk 1 gevangen in termen als: het godmenselijk 

betrekkingsgebeuren met haar drie elementen van Waaijman in combinatie met het begrip 

transformatie van Van Gennep gekoppeld aan de horizontale en verticale transformatieve 

effecten van Chauvet. De RB fungeert als een  vervoermiddel voor spiritualiteit.  

Het publieke domein wordt gekenmerkt door: een horizontale en verticale dimensie oftewel 

omvat ‘samenleving’ en ‘maatschappij’. 

De discretionaire bevoegdheid van de ambtenaar heb ik omschreven als: De door de 

wetgever aan de ambtenaar in de uitvoerende macht verleende, in meer of mindere mate 

gefixeerde of gedeprogrammeerde, speelruimte om regels toe te passen in het concrete 

geval gelegitimeerd door een rechtmatige (ius) en wetmatige (lex) onderbouwing. 

 

Onder ambtenaar wordt verstaan: Een mens in dienst van het publieke domein die zich als 

een mediator in zijn uitvoerende taak om de wet toe te passen op het concrete geval met in 

achtneming van zijn discretionaire bevoegdheid beweegt tussen de horizontale (iura) en 

verticale (lex-ius) dimensies van dat publieke domein. 

Billijkheid duid ik als: Het zoeken naar balans tussen lex en ius door de ambtenaar in de 

toepassing van de wet op het concrete geval om een disbalans in de samenleving (iura), 

zoals gevoelens van trivialisatie en hieratisme, in dat concrete geval te voorkomen. 

Een opvallende overeenkomst tussen het publieke domein en spiritualiteit is dat beide 

gekenmerkt worden door een verticale (hierarchische) en een horizontale (gelijkwaardige) 

dimensie. Van Dun gebruikt de verticale en horizontale dimensie in zijn theoretisch verschil 

tussen maatschappij en samenleving. In het kader van spiritualiteit is bij Chauvet een 

verticale en horizontale dimensie te ontdekken in zijn uitleg over de transformaties bij 

symboliseringsprocessen.  
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Het vernieuwende van de Benedictijnse spiritualiteit is dat zij de RB ziet als een flexibel 

vervoermiddel van de spiritualiteit. Analoog redenerend kunnen we ons afvragen wat in het 

publieke domein ons vervoermiddel is. Ik ben er van overtuigd dat in de context van 

Nederland ons vervoermiddel is de Nederlandse wetgeving. Wat de RB is voor de 

Benedictijnse spiritualiteit is de Nederlandse wetgeving voor een, noem het, 

maatschappelijke spiritualiteit. Binnen deze maatschappelijke spiritualiteit in een 

Nederlandse setting behoort billijkheid tot één van de smaakmakers.  

De kracht van billijkheid is immers haar balans. Zij hoedt zich voor rigiditeit en willekeur. 

Waar Casey deze balans of stabiliteit koppelt aan de metafoor van het surfboard, zou ik in 

de context van het publieke domein in Nederland de metafoor van het water willen 

gebruiken. Nederland is immers een waterland. Het klimaat van het water wordt onder 

andere op peil gehouden door de vissen in het water. Net als in Genesis de wateren gevuld 

worden door wendbare zeedieren, zo zou de Nederlandse wetgeving ook toegepast moeten 

worden met een voedzame, maatschappelijke spiritualiteit.  Een spiritualiteit dus die 

ambtenaren in het publieke domein inspireert. 

 

 

  

2. Hoe wordt billijkheid volgens beoefenaars van de Benedictijnse spiritualiteit en 

ambtenaren in de uitvoerende macht toegepast binnen de eigen context?  

Om achter de waarneming van de beoefenaars van de Benedictijnse spiritualiteit en de 

ambtenaren in de uitvoerende macht op het onderzoeksobject te komen, is gebruik 

gemaakt van een kwalitatieve casestudy. Het onderzoeksobject is de term ‘billijkheid’. Het 

onderzoeksobject is op twee niveaus onderzocht. In de eerste plaats via het theoretisch 

kader in hoofdstuk 1. In de tweede plaats door vier abten/abdissen te interviewen en vier 

ambtenaren van het Openbaar Ministerie. Op de interviews is een constaterende 

vergelijkende analyse met behulp van deductief coderen toegepast.    

De tien codes zijn afgeleid  van het theoretisch kader genoemd in hoofdstuk 1. De tien codes 

luiden als volgt: Alledaags; existentieel; lex; ius; hiërarchie; iura; fixisme; deprogrammering; 

discontinuïteit; continuïteit. Tijdens het coderen en analyseren is nog een elfde code 

toegevoegd, namelijk praxis.   
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Uit de resultaten, die in hoofdstuk 3 zijn beschreven, blijkt dat de abten/abdissen eerder de 

menselijke maat als uitgangspunt nemen om af te wijken van de RB. De ambtenaren waken 

er eerder voor om rechtsongelijkheid en willekeur te voorkomen als zij afwegen om af te 

wijken van de wetgeving.   

Voor een samenvatting van de concrete waarneming van de deelnemers wordt verwezen 

naar de samenvatting aan het einde van hoofdstuk 3.  

3. Welke inzichten over billijkheid leveren de toepassing van deze billijkheid door de 

beoefenaars van de Benedictijnse spiritualiteit en de ambtenaren in de uitvoerende 

macht op? 

Deze vraag zal beantwoord worden aan de hand van de vier vragen benoemd aan het einde 

van hoofdstuk 1. 

a. Op welke manier kan de mediator bij het toepassen van regels op een concreet geval 

zoeken naar een balans tussen lex en ius?  

De balans tussen lex en ius of systeem en hiërarchische menselijke maat kan op twee 

manieren gevonden worden bij de abten en abdis. In de eerste plaats door overleg op intra-

, inter-, en transpersoonlijk niveau. Het overleg, maar ook het gebed, in de abt zelf is het 

intrapersoonlijke niveau. Het overleg met de raad of de gemeenschap als geheel is het 

interpersoonlijke niveau. Het overleg tijdens de visitaties is het transpersoonlijke niveau. 

Deze drie niveaus van overleg zijn ook zichtbaar bij de ambtenaren. Zo gaat de ambtenaar 

te rade bij zichzelf. Bijvoorbeeld door kritisch te kijken naar zijn overtuiging of het strafbare 

feit bewezen is. Op interpersoonlijk niveau vraagt de ambtenaar advies bij collegae. Het 

transpersoonlijk niveau kan gevonden worden in het overleg met externe partners, zoals 

opsporingsambtenaren.   

In de tweede plaats is bij de kloosters op te merken dat balans tussen lex en ius gevonden 

wordt door het grondig afwegen van verschillende perspectieven. Zo is er in de casus met 

de kop koffie met boterham bij de portier oog voor de behoefte van de kwetsbare broeder. 

Daarnaast treedt de abt/abdis duidelijk op als mediator in casu over internet wanneer de 

monastieke roeping of de gemeenschap zelf er schade door leidt. Dit oog voor 

perspectieven is ook aanwezig bij de ambtenaren. Zo wordt er bij de behandeling van de 

strafmaat in het dilemma van de mestrechten duidelijk rekening gehouden met de 

armlastige boeren. Toch kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat vooral bij de jongere 
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ambtenaren de wet handhaven zwaarder weegt dan de individuele perspectieven. Terwijl 

bij de kloosters de nadruk toch echt bij de mens ligt: “Het welzijn van de zielen is de hoogste 

wet”.   

b. Welke invloed heeft de gefixeerde en gedeprogrammeerde speelruimte op het zoeken 

naar een balans tussen lex en ius? 

Bij de ambtenaren ligt in het algemeen de nadruk op het voorkomen van rechtsongelijkheid 

en willekeur. Of er nou sprake is van een gedeprogrammeerde of een gefixeerde 

speelruimte. De balans schiet dus door bij de ambtenaren richting lex. Bij de abten/abdissen 

is van een doorschieten naar lex in het algemeen juist geen sprake. Terwijl bijvoorbeeld het 

vasten in de kloosters strikt geregeld is, wijkt een abt er bij griep toch vanaf. Een ander 

voorbeeld is het houden van presentaties buiten het klooster. Een abdis gebruikt een ruime 

interpretatie van de richtlijnen om dergelijke presentaties toch doorgang te verlenen. In 

gefixeerde situaties biedt de abt/abdis dus een tegenwicht op een te veel aan lex en 

integreert de strikte regels in nieuwe situaties. De positie van de abt/abdis lijkt het afwijken 

van strikte regels te rechtvaardigen. Oftewel de abt/abdis is in zijn/haar positie gerechtigd 

om af te wijken van lex. We hebben met deze hiërarchische gerechtigheid dus exact met ius 

te maken. Bij de meest ervaren ambtenaar wordt deze positie van hiërarchische 

gerechtigheid ook gevoeld. 

   

c. Welke invloed heeft de gefixeerde en gedeprogrammeerde speelruimte op het ontstaan 

van disbalans in iura (trivialisatie en hieratisme)? 

Disbalans ontstaat volgens de abten/abdissen en de ambtenaren met name als een 

beslissing of situatie niet begrepen wordt door mensen. Zo wordt een in tijd gefixeerd 

fenomeen als een lijfstraf niet meer begrepen en dus niet meer uitgevoerd. Lijfstraffen zijn 

in die zin hieratisch geworden. Onbegrip ontstaat ook als een abt het habijt weer wil 

invoeren. Met name de door de raad ingegeven strikte manier van opleggen om het habijt 

weer aan te trekken, stuit op weerstand bij de gemeenschap van broeders. Ook bij het habijt 

is er in die zin sprake van hieratisme. Maar onbegrip ontstaat ook bij een triviaal dilemma 

als het kopje koffie met boterham bij de portier. Eén van de broeders vindt het maar niks 

dat de abt zoveel ruimte toe laat om bij de portier te gaan eten. In het kader van internet 

meent een abt dat de gemeenschap volledige vrijheid mag krijgen. Deze 
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gedeprogrammeerde speelruimte leidt volgens hem tot een grotere mate van individuele 

verantwoordelijkheid. De abt suggereert er mee dat de broeders zelf binnen de gegeven 

speelruimte moeten nadenken over wat ze doen en laten zonder dat het gelijk dwingend 

wordt opgelegd. De gedeprogrammeerde speelruimte leidt in deze zin dus tot vrijheid.   

d. Welke invloed heeft de gefixeerde en gedeprogrammeerde speelruimte op het mens-zijn 

van een mediator? 

De Ombudsman gaf al aan dat te rigide wetgeving van ambtenaren robots maakt. Uit de 

interviews blijkt dat de ambtenaren worstelen met de gefixeerde speelruimte. Vooral de 

jongeren voelen niet meteen de vrijheid om af te wijken van wetgeving en richtlijnen. Van 

een gedeprogrammeerde speelruimte is enkel sprake als er geen richtlijnen zijn voor de 

strafmaat. Wanneer deze richtlijnen ontbreken, zijn vooral de jongere ambtenaren snel 

onthand. Waar ambtenaren de wet en rechtsgelijkheid steeds voor ogen hebben, leert het 

klooster een andere weg. In interview 1 geeft de abt aan dat het fijn is om iets voor een 

ander te betekenen. Dit van betekenis zijn geeft een nieuwe dimensie aan het zijn van 

ambtenaar. In het van betekenis zijn voor de samenleving en maatschappij, voor het 

slachtoffer en de verdachte komt het mens-zijn van de ambtenaar aan het licht. 

 

 

Aan de hand van de antwoorden op de deelvragen en de theoretische vragen wil ik de 

vraagstelling als volgt beantwoorden: 

Billijkheid, gezien vanuit het perspectief van de Benedictijnse spiritualiteit, kan op de 

volgende manieren behulpzaam zijn bij de uitvoering van de discretionaire bevoegdheid van 

ambtenaren in het publieke domein.   

In de eerste plaats als billijkheid gezien wordt als één van de ingrediënten van een 

maatschappelijke spiritualiteit, die gegrond is in een flexibele Nederlandse wetgeving.  

In de tweede plaats als de balans tussen lex en ius (onderdeel definitie billijkheid) 

gewaarborgd wordt door overleg op intra-, inter-, en transpersoonlijk niveau. In deze 

overleggen dienen de verschillende perspectieven van een zaak belicht te worden.  

In de derde plaats als de ambtenaar zich bewust is van zijn hiërarchische positie 

(hiërarchische gerechtigheid) en deze positie zorgvuldig gebruikt om een tegenwicht te 
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bieden aan te gefixeerde en gedeprogrammeerde wettelijke speelruimtes.  

In de vierde plaats als de ambtenaar zijn beslissingen grondig motiveert om begrip in de 

samenleving en maatschappij voor deze beslissingen te bevorderen.  

In de vijfde plaats als de ambtenaar, die zich soms een robot voelt door een te veel aan 

wetgeving en zich dan weer onthand voelt door een te kort aan richtlijnen, beseft hoe hij in 

zijn functie en in individuele zaken van betekenis kan zijn.    

Evaluatie 
De resultaten zijn inhoudelijk beoordeeld, maar kunnen bovenstaande uitspraken wel 

gedaan worden? Hoe betrouwbaar is dit onderzoek eigenlijk? Aan de hand van twee keer 

vier interviews kunnen onmogelijk objectieve uitspraken gedaan worden over welke 

invloed billijkheid heeft op de werkzaamheden van ambtenaren.  

Suggesties 
Toch meen ik dat er door dit onderzoek een tipje van de sluier is opgelicht. Met een blik op 

datgene wat de sluier niet meer verhult, voel ik me toch zo vrij om enige suggesties te doen 

richting ambtenaren, geestelijk verzorgers en burgers in het algemeen. 

Ambtenaren 
In mijn onderzoek suggereer ik dat vooral de jongere, minder ervaren ambtenaren moeite 

hebben met de gefixeerde en gedeprogrammeerde wettelijke speelruimte. Het zou aan te 

bevelen zijn door objectief onderzoek deze hypothese te staven. Wanneer mijn hypothese 

objectief te staven is, zou de overheid serieus moeten nadenken of het juist is steeds weer 

nieuwe ambtenaren in dienst te nemen en deze ambtenaren steeds te laten switchen van 

plaats. Mogelijk is het nog niet zo gek om oudere en meer ervaren ambtenaren te koesteren 

naast de jonkies. Daarnaast zou op wetenschappelijk niveau gewerkt kunnen worden aan 

cursussen om de jongere ambtenaren te ondersteunen in het zich bewust en eigen maken 

van de steeds genoemde hiërarchische positie die zij innemen.  

Geestelijk verzorgers 

Geestelijk verzorgers zijn niet aanwezig bij het Openbaar Ministerie. Dat is op z’n zachtst 

gezegd eigenlijk heel erg vreemd. Bedreigingen in grote zaken richting officieren van justitie 

zijn realiteit. Daarnaast kan de inhoud van een zaak een grote impact hebben op 

ambtenaren. Denkt u bijvoorbeeld aan zedendelicten of moordzaken op juist een kind. Het 

zou de overheid niet misstaan om in een seculier land als Nederland haar ambtenaren te 

voorzien van geestelijke bijstand. De vraag hoe ambtenaren in hun functie en in concrete 
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zaken van betekenis kunnen zijn, is in die zin een typische levensbeschouwelijke vraag. Een 

vraag die elke ambtenaar zichzelf zou moeten stellen. Geestelijk verzorgers zijn de 

geëigende personen om ambtenaren te kietelen om over deze essentiële vraag na te 

denken. Zo kan de betekenis-vraag naar mijn mening bijdragen om te voorkomen dat de 

ambtenaar zich een robot voelt door een te veel aan wetgeving of zich onthand voelt door 

een te kort aan richtlijnen. De vraag zorgt er ook voor is mijn overtuiging dat het menselijke 

aspect in een zaak belicht blijft. Zo biedt de betekenis-vraag een tegenwicht aan een te veel 

aan te gedetailleerde wetten van een rigide wetgever.  

Burgers 

In mijn verhaal zijn onderbuikgevoelens een aantal keren naar voren gekomen. In het 

Bijbelverhaal van de wijze koning Salomo bijvoorbeeld. Onderbuikgevoelens zijn naar mijn 

oordeel dan ook niet verkeerd. Hoewel er vaak denigrerend gedaan wordt over deze 

ongecontroleerde gevoelens. Onderbuikgevoelens mogen geuit worden door burgers als 

rigiditeit of willekeur in de toepassing van de wet aanwezig is. In de eerste plaats kunnen 

deze gevoelens geuit worden door de koninklijke weg te bewandelen. Die koninklijke weg 

is in dit verband de procedure van in bezwaar en beroep te gaan. Als burger heb je dan wel 

geduld nodig. In de tweede plaats kunnen media als facebook, de krant en de televisie 

hiervoor gebruikt worden. Geweld gebruiken is niet gepast. Het zou de hiërarchische positie 

die de ambtenaar bekleedt niet respecteren.  Laten de onderbuikgevoelens, zoals die van 

de vrouw in het verhaal van Salomo, de motor zijn om gemotiveerde beslissingen van de 

ambtenaar te krijgen. 

Kortom 
Is er nu, zoals de Ombudsman hoopt, een verbinding te leggen tussen systeem en mens? 

Naar mijn idee kan dat inderdaad als de ambtenaar zich bewust is van zijn hiërarchische 

positie en de betekenis-vraag durft te stellen. Op deze wijze voorkomt de ambtenaar dat hij 

in een sleur komt van krampachtig proberen niet van de wetgeving af te wijken. Het blijft 

belangrijk dat ambtenaren hun beslissingen kunnen motiveren. Ik ben er van overtuigd dat 

als ambtenaren zich bewust zijn van hun positie en hun betekenis in hun functie en in 

individuele zaken, zij sneller en gemotiveerder een beslissing kunnen nemen.  Ik ben er van 

overtuigd dat als ambtenaren zich bewust zijn van hun positie en hun betekenis in hun 

functie en in individuele zaken, hun beslissingen billijker zijn. Deze billijkheid als onderdeel 

van een maatschappelijke spiritualiteit houdt de praxis, oftewel de geleefde wetgeving, 

gezond. Mijn hypotheses ruiken naar een nieuw onderzoek.   
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Samenvatting 
De Nationale Ombudsman stelt dat dwingende sanctiestelsels en stapeling van maatregelen 

tot onaanvaardbare en onoplosbare problemen in de praktijk leiden. In de spanning tussen 

mens en systeem, bedreigt een grotere hang naar het systeem de autonomie van de mens. 

Burgers, maar ook ambtenaren, dreigen robots te worden.  

Het doel van dit onderzoek is om vanuit de toepassing van de billijkheid in de Benedictijnse 

spiritualiteit handvatten aan te dragen aan ambtenaren, geestelijk verzorgers en burgers 

hoe om te gaan met de spanning tussen mens en systeem.    

De  vraagstelling luidt dan ook als volgt: In hoeverre kan billijkheid, gezien vanuit het 

perspectief van de Benedictijnse spiritualiteit, behulpzaam zijn bij de uitvoering van de 

discretionaire bevoegdheid door ambtenaren in het publieke domein?   

Om de vraagstelling te beantwoorden is gekozen voor de kwalitatieve casestudy. Om inzicht 

te krijgen over het onderzoeksobject, te weten billijkheid, zijn er acht interviews gehouden. 

Het gaat om vier interviews met abten/abdis uit de Benedictijnse spiritualiteit en vier 
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interviews met overheidsambtenaren.  

Aan de hand van de interviews en het theoretisch kader is de vraagstelling als volgt 

beantwoord:  

In de eerste plaats als billijkheid gezien wordt als één van de ingrediënten van een 

maatschappelijke spiritualiteit, die gegrond is in een flexibele Nederlandse wetgeving;  

In de tweede plaats als de balans tussen lex en ius (onderdeel definitie billijkheid) 

gewaarborgd wordt door overleg op intra-, inter-, en transpersoonlijk niveau. In deze 

overleggen dienen de verschillende perspectieven van een zaak belicht te worden;  

In de derde plaats als de ambtenaar zich bewust is van zijn hiërarchische positie 

(hiërarchische gerechtigheid) en deze positie zorgvuldig gebruikt om een tegenwicht te 

bieden aan te gefixeerde en gedeprogrammeerde wettelijke speelruimtes;  

In de vierde plaats als de ambtenaar zijn beslissingen grondig motiveert om begrip in de 

samenleving en maatschappij voor deze beslissingen te bevorderen;  

In de vijfde plaats als de ambtenaar, die zich soms een robot voelt door een te veel aan 

wetgeving en zich dan weer onthand voelt door een te kort aan richtlijnen, beseft hoe hij in 

zijn functie en in individuele zaken van betekenis kan zijn.    

 

 

 


