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'Je kurt de verzorgihg niet te-
rutbrcngen tot een entele
kerkd ienst of gespr€ks$oep.
Voorwaarde daarvoor is een
Soede vertrou$,ensrelatie, die
juist in gevaar komt door de
voorgest€lde bezuinigrngen. Je
met de mensen aandacht kun.
nen geven. Vergeet niet dat een
Sevan8enisbevolking €en eigen
karakt€r heeft. De onwùheid ir
constant vo€lbe&, tot in de
klernste dingen. Het is een cul-
tuu-r vàn sterke mannen, die
niet snel hun zwakke ziiden to-
nen. Behoudens uitzonderi.n-
8en leeft iedereen op zichz€lf;
er zijn weinig onderlinge con.
tgcten c/aarin gevoelens ùt
wisselbaar zùn. Verder is de on-
rakerheid gloot: over het prq
ces. de straf, delTienden. de
echtgenote, de toekomsl Ten-
slotte gaat aan de opsluiting
vaak eeD ellendige geschiede
nis vooraf: hrt is geen incidenl
lk heb te maken met mensen
die nret gewensit zijn geweest,
verwaarloosd. Het is tespecia-
Lis€erd werk. dat we doen. Pa§-
toraat kulr je niet bedruven ds
voorbijgan8er. Het betekent d-
lereerst het leven van de men-
sen delen met a.lle zorgen',

Plantjes
V àjrJ'illige"s klan7ren vl€tk
oten*nvt, unrdt O ezegd-
'Det gebeurt al. Ik heb €€n
groep van vij fendertig vrùwi[i-
gers die kerkdiensten en 8e
spreksFoepen bùwonen. Het is
van b€lang dat de tedetrneer-
den contact houden met men-
sen van buitèn de 8èvengenis.
Onder h.n zijn bewoners van
het bejaardencentrum Uitzicht
in Den HaaS die in gro€pies de
kerkdiensten in ScheveninSen
bezoeken. Ze krùgen aarde-
werk en plan§es, doorde 8e.
van8enan zelfgemaakt en gè-
stekt. die hun bij witze van col-
lecte $'orden aangeboden. Om-
gekeerd gaan de beJaarden
u,andkleden voor de kerkruiro-
te bordulen.
Deze oudere mensen blirten -
door hun leeft[d eeh erEen rol
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wr ll€l ittts@'ar rmn al,€tw-
ti.lP sarqfren? V on tyls,rol b
,tq i@it iar and, btzt 9É1Nt-
atzi-
'lndedaad, maar in de tussen-
tiid kun je je oiet teru8trckkeL
Binnen de hrichtingen kuEen
we meesprcken over het beleid.
Onze stem wordt tehoord. Ik
kan me voorstellen dat dat op
hoger niveau ook gebeù1. Js,
het nut van gevangenisstraf. Ik
weet het niet. het is nog een
algeme"n aanvaard gegeven
dat mensen òe over de sch.reèf
zijn gegaan worden opgesloten.
Ik vhd het goedkoop te zeggen
dat gevangenisstraf niet deugt
en verder niets. MiiD ervarinE is
dat ik in m'n werk mogeNkhè
den genoeg Ìreb iels te berei-
ken.
Ande.zijds is het het belang- .

rii&st dat ie moet probercn
mens€n uit de cel tehouden.
De na2org, mael vo(rrtl de
voor.org is b.lan8 jk. Ook d-
ternariett sù'af!s een straf.
Hoe r oorkorr rc dal meisen

men? In Den Haag hebben trre
sinò anderhdfjaar een ruùìte
voor exdelinquenten, een
soort springplank om nieuwe
contacten op le doen. We wil.
len ook mensen die op kamers
88an wonen daarbij beSelei-
den. Da( is heel b€lsng{iL,
maar daar heb je behdvc vrù.
willigers ook geld voor nodiS'.

Dg,a klitl*a filpi,fl,aot o'rdft-
av.§n !turdzl et ureer fiat ceL
slÌqffen 'ailged4rld dan e?4
p,at io,at geladan. De caFE.ai-

',ia 
von da geùo,nge'4i!§Eat

tDotdt uitgebreid- En op M,
ao,tutol h€lu|,okaas rlord,t Ù4z,.rl-
nigd.. Er is on'r/§t, eÌ zijn octi4,,
Het l.jl,e?,k l,/,]lcrd,t tof,,h oidzt jc
la'nde7^ otgebakzn?
'AIs dc òezuini8ingen ùr deze
mate doorgaen wel. Dat gevel
heb iÌ nu nog niet. We zulleB
wel duideli,ker moeten aange-
ven wat de inhoud var ons
werk is. Vmeger dacht mer!
dat we een aanta.l zielige stak-
kers die vastzitten zouden wil-
len bekeren. Dat is natuu-r\ik
onzin. Het gaat b€halv€ om
kerkòensten om individuele
Sesprek[en en SroepswerL
Dat vereist eigen vormen. An-
derc hu.lpverleners in het ge
vangeniss,ezen kunnen ercp i.D.
haken.
Het vervelende is, dat het justi-
tiepastoraat zich lanSe tijd in
de schaduu, heeft sfgesp€eld.
Dit werk laat zich ni€t vertalen
in klinkend. statistieken. Je
hebt te meken met mensen die
hun levcnsverhaal vertellen, je
hebt nawerk. femilieleden bc.
zoeken. Daar G qid voor nodig'.

7a! L zi.h in ,/l,..o.ts v(rlr op da
geod7n,g(,ùsbeoolJ(ing niet fieet
op da gelrona bèrrol}i?rg ntetan
t;chtÉlt? Doar tEet*n iq da
id.eàt dia hat gebf in ctl6lrqf
in tto,nd, hotden-
'Exacl. Daar werk ik ook aer.
Een vrouw uit het bejaarden-
centrum òe in de gevantenis
op bezoek was, uit een SesloteD
grreforrheerd milieu, werd dool
een gedeùneerde de tlep efg§.
holpen.Ik heb me no8looit zo
veiliS tevcld, zei z€- Dat ziin
dah derelfde mellsen dle ar)-
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Dit werk laat zich
niet ueltalen in

klinkende statistieken
eenkomsten voor een ontsfra.D-
nen sfeer. Voor.l de Marok-
kaanse gedctheerden waaide.
ren hen. In hun cu.ltuur worden
ouderc mensen gerespectaerd.
'U hebt het leyeD al Ael€efd, u
hebt wijsheidopgedaar., m Àe
ik u', zei laaGt iemand. Voor de
bejaarden geefi, het b€zoek-
werk ook een rueuwe zin aan
hun leven. Z,e praten er veel
over.
Voor mij b€tekent dat, dat iL
pe.rlevinler ben tussen twee
werelden die elkaar totaal niet
kennen. Voor de niet-gedeti-
n€crden is de gevangenis iet!
waarvoorje bang zou moet€n
ziin. Maar er bLiiken drn men.
sen te huiz€n zoals u ctr i.k. D.t
vraagt b€geleiding'.

n,€iigera.
'Ik merk juist, dat er een $ote
belsnSstelling voor is. In Den
Bosch b.n il( begonnen met
een vaste gmep van vijft.ien;
het zijn er nu deÉig De meD-
s€n wordeg er ùtgetild boven
het gesprek v'an Elledag. Ik zie
de gevangenis rondom kert-
dienst en catechese als een o+
fenpl,aats, r/aar mensen dcà
we€r kunnen oriénteren op elen
wercld die 8rcter is dan de 8e-
vangenis. De mastschappd zie
je daar door een vergootgl,Es.
We praten erover, wSarje je 8e-
lul( va,l moet verwachten, van
teld, ecn goot huis, een boot -
iedereen praat daemver - of
van mensen. Veel gedetineer-
den kennen geen zingevende
levensverbanden. Ze staan vol-
strekt alleen in het leven.
Drugsverslaafden, tweede ge-
ncralie buitEnlanders, z€ wor-
den gemangeld tussen hoop en
B,anhoop. Nou. daa.r prob€rcn
we €en artwoord op te vinden.
Lécr je t€ oriènteren op de bui-
tenwereld.In Den Bosch r€s-
taù€rcn de Sedetr neerden
speclgoed. Dat is zinvolle ar--
beid. Er is ook een muziek-
Sroepje. Mensen leEn semen te
werkeo'.

Zov de geesteliike wrzoiging
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Eagen van schuld en verSe_
vrng komen op die manier
drcht blj je. Je leeÉ ook ver-
staan wrcje zelfbent,. .

Acties


