maken van goede zorg. Deze essentie is meestal
niet eenduidig maar gelaagd, complex en ambigu. Door morele oordelen uit te stellen en de complexiteit open te leggen kunnen steeds nieuwe betekenissen opduiken en ontstaat er ruimte om te
benoemen wat onder de oppervlakte sluimert. Degene die religieuze taal bezigt zal zichzelf moeten
afvragen en desgewenst moeten kunnen uitleggen hoe die taal inderdaad verheldert wat zich in
de zorg als fenomeen voordoet.
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Oude en nieuwe wreedheid
Theo de Wit

W

at is er in onze geschiedenis precies met de wreedheid gebeurd? Dat begin je je onwillekeurig af te vragen wanneer je de briljante studie Dagboek van een beul (2013) van de historicus
Joel Harrington leest, over de beul Franz Schmidt (1554-1634), die in dienst was van de stadstaat Neurenberg en een dagboek bijhield over zijn werkzaamheden. Tot het arsenaal aan (openbare!)
straffen dat deze scherprechter ter beschikking stond hoorden onthoofding met het zwaard, ophanging, levende verbranding, verdrinking, radbraken, geseling, het afhakken van vingers en handen en als
klap op de vuurpijl – zij het zelden toegepast – vierendelen. De eerstgenoemde straf gold als ‘genadig’
vanwege de korte duur van het lijden – wanneer de zwaardslag je hoofd tenminste direct deed rollen.
De meest voorspelbare hedendaagse reactie op dit theater van de wreedheid (gelukkig dat wij deze
barbarij achter ons hebben gelaten!) wordt door Harrington vakkundig van vraagtekens voorzien. Er is
historisch gezien geen bewijs voor de stelling dat wij vandaag minder tot wreedheid geneigd zijn dan
onze voorouders in de zestiende eeuw. De beul van Neurenberg zou van zijn kant bijvoorbeeld gruwen
van jarenlange processen en gevangenisstraffen van tientallen jaren zoals in moderne rechtstaten
regelmatig voorkomt.
Tot de taak van geestelijk verzorgers die in justitiële inrichtingen werken behoort vandaag ook het bewaken van een humane bejegening en de ‘menselijke waardigheid’ tijdens de detentie. Deze opdracht
hebben zij als ambtsdrager gezonden door een levensbeschouwelijke organisatie én als ambtenaar
in dienst van de staat. In zijn mede op empirisch onderzoek gebaseerde proefschrift over dit onderwerp komt justitiepastor Ryan van Eijk tot de conclusie dat er weliswaar aantoonbaar een ‘guurder
strafklimaat’ heerst in Nederland, maar dat er tijdens detentie geen ernstige vormen van schending
van de menselijke waardigheid zijn aan te wijzen.1 Toch is dat zijns inziens geen reden onszelf op de
borst te kloppen. Zijn studie geeft eerder een beeld van ons nieuwe arsenaal van wreedheid, dat veel
subtieler en vooral ook veel meer aan het oog onttrokken is: afgezien van de vrijheidsstraf zelf, die van
Eijk ook als een aantasting van de menselijke waardigheid opvat, gaat het om geniepige vernederingen, ‘regelrigiditeit’, willekeur, discriminatie, minachting van de kant van bewakers – dit alles meestal
met een beroep op de ‘veiligheid’.
Maar misschien is dit wel de kern van onze eigentijdse wreedheid: wie justitiële inrichtingen bezoekt,
ziet nogal wat mensen die – door medicijngebruik, depressie, uitzichtloosheid, eenzaamheid – langzaam uitdoven. ‘Mortificatie’ heet dat in jargon – het langzaam (af)sterven van de levenslust. Sterven,
maar niet door de clean cut van een beul met het zwaard, maar door een stervensproces dat zich vele
jaren lang voortsleept. Waar is precies de vooruitgang?

1. Ryan van Eijk, Menselijke waardigheid tijdens detentie. Een onderzoek naar de taak van de justitiepastor, Wolf Legal publishers, Oisterwijk 2013.
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