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DOOR GESLOTEN DEUREN
over gevangènisPasÈoraat

Onderverpen i.n deze uitzendinS zijn: de taken van het gevangenispastoraat i de
beÈekenis van de noorden schuld en vergeving binnen en buiten de gevangenis; of
het gevangenispastoraat wordt gesteund door de kerken; hoe je de kloof kunt
overbruggen tussen de gedeti.neerden en de gewone geneenteleden. Verder kont ook
het. gevangenispasÈoraat voor Nederlandse gedecineerden in het buitenland aan de
orde en de vraag vat er door het pastoraat gedaan wordt als mensen uit de
gevangenis ontslagen zijn, men zegt imners wel dat de straf dan eigenlijk pas
begint .
De panelleden zijn ds. J. Spoor, dhr. J.H. van l,leerd en ds. J.D.ll. Eerbeek.

Ds. J. Spoor is gevangenispastor in het jeugd huis van bewaring 'De Sprang' en voor
de Nederlanders in buitenlandse gevangenissen. Hij vertelt, a1s hen gevraagd wordt
hoe hij gevangenispasÈor werd, daÈ hij dit al- van plan was toen hij nog sÈudeerde.
Destijds werkte hij als vrijwilliger in een gevangenis. De gevangenis leek hem een

Soede plek om de woorden die vanuit het Evangelie hadden gesproken - noorden als
tschuldt, tvergevj.ngt en tverzoeningt - te 1aÈen klinken.
Dhr. J.H. van Weerd is gevangenisouderling namens de Samen-op-Weg-Semeente in
Maastricht. Hij vertelt hoe hij daar langzanerhand in Èerecht kwam, nadat hij op
55-jarige leeftijd vas gestopt met rrerken. Hij was toen al gevoon uijk- ouderling.
De gevangenispredikant vroeg om enkele echtparen die mee vilden doen met de
kerkdiensten in de gevangenis. Geleidelijk aan is hj-j mee gaan doen in de
gespreksgroepen en raakÈe hij sÈeeds meer beErokken bii heE werk. Uiteindelijk
leidde het. er Eoe daE de kerkeraad hem benoende als ouderling voor heE
gevangenispastoraat . Dit kon doordat de geneente besloot om de gevangenis als vijk
te Baan beschouwen en daar een aparte wijkouderling voor te benoemen.
Ds. J.D.hl. Eerbeek is gevangenispastor in de gevangenis van ScheveninSen en in het
huis van bewaring. ook hij vertelÈ hoe hij 1n het Eevangenispastoraat terechÈ
kwam. Het werk sprak hem aan ondat heÈ a1les te maken heeft net de Srondnoties valr

de bijbel. Het gaat bij gevangenen iímers om mensen die in een uitzichtloze
posiÈie verkeren. In het werk zelf knan hij terechÈ via contacÈen met ds. Spoor.

ZELF OPGEVEN
Bij binnenkonst in een huis van bevaring of gevangenis kunnen gedeEineerden zelf
aanger"n bij vie ze aangesloten nillen zijn: de hunanisÈi.sch raadsnan, de aalmoe-
zenier of dè predikant. Als ze die keus gemaakt hebben kunnen ze deelnemen aan dc
activiteiten die op dat vlak i.n de inrichÈin8 yorden ontplooid: kerkdiensten'
gespreksgroepen, ontmoeÈingsbi.jeenkomsten en persoonlijke gesprekken met de
pasÈor.
femand die niets
alle aan de inri
dan alsnog een k
tot de protestan
hebben met de be
is noslim of h

hebben echter ook de gelegenheid om van hun eiSen Seestelijken bezoek te
ontvangen.

Het verloop van èen eerste gesprek hAnSÈ af van waar het Pl-aaÈsvi.ndt. In een huis
van beuaring wordt dat gesprek vaak gekennerkÈ door een crisissiEuatie. Ienand die
in een huj.s van bevaring kàmt zit i.n een hele onzekere situatie. BijvoorbeeÍd net
betrekking toÈ de relaÈie net thuis, ouders, vrouv en kinderen, maar ook net
betrekking Èot de toekomst, hoe zal heÈ verder gaan. Het eerste gesprek in de
gevangeniè heeft neesÈal een ander verloop, omdaÈ ienand dan al een langere tijd
r".t gà".t gen zijn achter de rug heeft. Bij zoin gesprek Saat heÈ er veel meer on
een beeld te krijgen vie die ander 1s.

opgeeft (g.g. geen geloof), heeft het recht on kennis te maken met

chEing verbonden geestelijk verzorgers. Eventueel kan zo iemand
eus maken. Dat betekent niet dat de persoon zich dan bijvoorbeeld
tse kerkgemeenschap moet bekeren, maar hij of zij kan dan contact
treffende geestelijke verzorger. Een grote groep SedeÈineerden
indoe. Veel van hen hebben zich voor het pastoraat opgeseven' zij
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XERKGEI.íEENSCHAP
Het wezenlijke van gevangenispastoraat, vertelÈ ds. Eerbeek, is dat men Probeert
de kerkgemeenschap gesÈalte te geven ook a1 is ienand in een i.nrichEing van
justiÈie ingesloten. Het Saat oÍn een voortgaande verbondenheld.

De situaÈie in Maastricht, waar de gevangenis als aparÈe wiik met eiSen predikanE
en ouderling Hordt beschouwd, is uniek i-n Nederland. Volgens dhr. Van Weerd is het
voordeel hiervan, dat de plaaÈselijke kerk zich veel meer bij de inrichting van
justiÈie betrokken voelt. Hij kan via het kerkblad van Maastricht regelmatig
rapporÈeren. De beÈrokkenheid van de Seneente blijkt ook uit de Srote deelname
vanuit de gemeente aan de kerkdienst in de gevangenis raari.n de nieuwe
gevangenispredikant bevestigd werd. De dienst salen met de gedeÈineerden geeft hen
heÈ gevoel dat. ze er blj horen, dat ze een deel van de kerk zijn. Ds. Gijsbers'
hoofd van het gevangenispastoraaE ' heefÈ onlangs Sezegd, dat de toekomst van het
gevangenispastoraat sÈaat of valÈ met de betrokkenheld van de kerk. TegelJ.jkertijd
consÈaÈeerÈ hij dat de kerk maar L,elniS met dit pastoraat te maken heeft. Dhr. Van

Weerd beaamt dit, om die reden heeft de gevangenispredikant in Maastricht er ook
zo op aangedrongen dat er een aparte ouderling voor het gevangenis- pastoraaE zou
komen .
Van Weerd doet de eerste gesprekken net de manneliike SevanSenen die te kennen
hebben gegeven onder de protestantse 8eesteli.jke verzorging te willen vallen.
Daarnaast heeft hij de hele Seestelijke verzorging voor de - klej.ne -
vrouwenafd,eling. Soms zijn er drie vrounelijke gedeti.neerden en op dit moment is
er maar een.
Naar aanleiding van dit laatste een vraag aan Van Weerd of hij
verschil merkt tussen de beide groepen. Hij zegt daÈ hij de indruk heeft, dat de
vrouwen een rràt minder materialistische instelli.ng hebben. Ook de sfeer op de
afdeling is anders, er sÈaan plantjes en de cel-len zijn anders ingericht. De
mannelijke afdeling 1s veel zakelijker. De problemen van de vrouwen zijn ook
andere. De zorgen van de gehuwde vrouwen hebben veel neer beErekki.ng op het gezin.
De mannen ziJn meer bezig neE vragen aIs rhoe kom ik straks veer aan een baan'. De

onzekerheid en cris j.ssituaÈ j.e die er is als men net in de gevangenis terechÈ kont
verschllE nieÈ voor vrouven of nannen, neenÈ Van Weerd. Als nensen binnenkomen
hebben zij eigenlijk sinds hun arrestatie alleen maar met officiéle instanties te
maken gehad. Nu komt er dan iemand bij hen die daar helenaal buiten staat en geen
onderdeel van justiÈie is, uaar ze Èegenaan kunnen praten, Eén van de eerste
vragen is dan neestal of hij geheimhoudingsplicht heefÈ. Dan komen ze vaak los.
Hij zit dan vrij lang bij hun in de cel, vertelt Van hleerd. Hlj luistert vooral en
dat uordE op prijs gesteld. tDank u rrel voor het. gesprekr zeggen ze dan vaak en
dan heefÈ hij praktisch niets Bezegd. 0n rpastorr Èe zijn hoef je dus niet
speciaal een vakman Èe zijn, a1 mlst Van l,Ieerd weleens een Èheologische
achEergrond. Het gaaÈ er, ze8t hij in de eersÈe plaats om dat je met de mensen
meevoelt; de ander ooet uiÈ zLchzeLf komen, dat gesprek van onze kant dat komt
later vel.

GEVANGENEN IN IIET BUITENLAND
Ds. Spoor vas de eerste i.n Nederland die Nederlandse Bevangenen in het buiÈenland
bezocht. HeÈ is begonnen toen hij in Griekenland studeerde. Hij hj.eld daar nel
kerkdiensten voor de Nederlandse gemeenschap en op verzoek van de ambassadeur
kreeg hij ook te maken net de Nederlandse gevangenen daar, Toen hij later
gevangenispred ikanÈ lras heeft. hij die draad ueer opgepikt. Over de hele wereld
zitten op dit moment zotn 50O Nederlanders BevanSen.
Hij beSon net het bezoeken van deze gevangenenr eerst Privé' Iater tijdens vriie
dagen. Het vas pioniersryerk daE nog veini8 sÈeun vanuit de kerk genoot. Het eersÈe
probleem vaar hij mee te maken had was, dat hij nj.et wist waar mensen gevangen
zaten. Daarvoor moesÈ hij eersÈ het vertrouven winnen van heÈ arinisterie van
BuiÈenlandse Zaken, die imners niet zo tn€'aÍ de eersEe de beste predikant die op de
sÈoep staaÈ een lijst.je met Nederlandse gevan8enen in het buiÈenland gaf. Er moest
ook sprake zijn van enige continuiteiÈ in de hulpverlening.
Hij begon door naar bijvoorbeeld een Zveedse Bevangenis te
gaan met de mededeling dat hij a1s Nederlands predikant de Nederlandse rnensett kwam
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bezoeken. In landen a1s Zweden, Noorwegen en Denemarken uordt. je dan ook vel
binnengelaÈen, vertelÈ Spoor. In een land als Spanje kom je echter zonder brief van
de a.mbassade de gevangeni.s niet binnen. Zulke landen kwanen pas later aan
de orde, omdaÈ daar eerst de nodige relaties voor opgebouwd moesten norden. Nu
komt hij eigenlijk overal bi.nnen.
Er moeten dringend meer mogelijkheden komen om deze gevangenen beter te
begelei.den. Ds. Spoor doet heÈ nu aLleen meÈ bepèrkte niddelen. Hj.j ziet hi.er een
Èaak van de kerk. Het is niet zo d,at de Sevansenen helenaal in de steek vorden
gelaten. De consulaten en de ambassades proberen ook het één en ander Èe doen.
Mensen die gevangen zitÈen zijn sowieso al gelsoleerd en dat geldt des te sterker
voor mensen die in het buitenland gevangen zitten. Vaak krijgen zij geen bezoek
van familieleden en ook brieven konen moeilijker over, Sons komen ze nieÈ eens aan
en er zi.jn zelfs landen Haar oen nieÈ in het Nederlands nag schrijven, maar alleen
in het Engels of Frans. Men kan zich voorstellen, dat Nederlands sprekend bezoek
zeer welkom is. Heel belangrijk is dat men het gevoel heeft niet alleen gelaten te
worden, dae is eigenlijk de hele reden van dit pastoraat.
rEr zijn natuurlijk algijd mensen die zeggen dat ze heE aan zich zelf te danken
hebben t , zegL Spoor, 'en daÈ is natuurJ-ijk ook zo. Over het algeneen gaan mensen
bevust een bepaald risico aan en konen dan in de gevangenls. Maar het feit daÈ heÈ
hun eigen schuld is betekent niet daE je ze dan maar i.n de steek Ínoet laÈen. Dat
doe je nieÈ net mensen, Èenninste dat doet de kerk niet. Het 8aaÈ niet on doetjes,
zeker niet, het zijn mensen waar je behoorlijk last van kunt hebben, xnaar als uij
werkelijk kerk en werkelijk gemeenschap willen zijn, dan gooi je er nieÈ zonaar ienand
uit, daÈ doe je j.n heÈ Bezin Èoch ook niet als een zoon of dochter iets verkeerd
doet. Het Ínoet vel heel erg zijn wil je zeggen je bent mijn zoon of dochter niet
meer t .
Een gevangene heeft heg gevoel daE hij er ui.t. gegooid is door de maatschappij.
Spoor vindÈ het de kracht van de kerk, dat die kan zeggen: 'dat kan we1 zijn dat
je uit het verband van de maatschappij 8ezet. bent - en dat kan terecht zijn - maar
je bent niet uiÈ het verbond van God gezet-t.

SCHULD
Hoe Saat Spoor in zi.jn pasÈoraat on met cenErale bijbelse begrippen als schuld en
gen.àe. 'In principe niet anders als buiten de gevangenisr, zegt ds. Spoor, 'de
woorden betekenen heEzelfde. Voor de mensen die regelmaÈig i.n de bijbel lezen en de
kerk bezoeken gaan de woorden echter sons uaÈ anders klinken, misschien ook nel
een beeEje afslijtenr. Ds. Spoor noemt als voorbeeld het woord rschuld'' l{ij weLen
in de kerk wel wat schuld beÈekent: schuld tegenover God, je afkeren van God. In
de gevangenis krijgt zorn woord echter ook een andere ladi-ng. Soms lijkt het wel
een andere betekenis Èe krijgen. Mensen kri-jgen heÈ gevoel dai zii meer schuld
hebben dan andere mensen.
Ds. Eerbeek vult aan: 'We zijn nogal eens geneigd het gevoeL te hebben dat nensen
in de gevangenis schuldiger zijn dan mensen buiten de gevangenis. r Een belangrijke
taak van het Bevangenispastoraat ' ook naar de kerken toe, vindÈ Eerbeek het
onÈmaskeren van dat misverstand. Binnen de Sevangenis ziÈten Seen andere mensen
dan buiÈen de gevangenis. De schuldvraag, is daar nieÈ bij uitstek aan de orde,
hij is er óók aan de orde maar niet anders dan dat die buiten de gevangenis aan de
orde is.
Daarbij komt dat het noeilijk is on i.n de gevangenissituatie over schuld te praten'
omdat dè gevangene in een onveil-ige posiEie ziÈ. Het is een harde wereld' met
mensen om je heen die je nleÈ zelf hebÈ uitgekozen en die nieÈ echE vertrou\dd
zijn. Je rrordt er eigenlijk ledere dag veer bij bepaald dat je gefaald hebt in je
1even. In zorn siÈuaÈie is het moeilijk om de veiligheid Èe hebben de schuldvraag
ook bij jezelf toe te laten. rUiteindelijk denk ikr, zeg,t. Eerbeek, rdat als je het
vanuit heE EvangelJ-e benadert, daÈ je dan allereerst he! roordje verzoening i.n de
mond moet nemen. Het Saat er vooral om, dat je daar waar iets tussen mensen kapot
is geSaan naar mogelijkheden zoekt om !e zien of er tussen die mensen op de eíón of
andere manier een rre8 naar heelheid inSezet kan worden'.
Het zi.jn vragen die in de kerkdienst aan de orde konen. De dienst is een centraal
gebeuren in het pasÈoraat, daar konen alle lijnen van heÈ persoonlijk pasÈoraaÈ
samen en van daar uit uorden ook seer de lijnen naar dat pastoraaE Setrokken.
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Eerbeek merkE ook dat de diensten aanhaken op het diepe levensgevoel van de
Bedetineerden. Hij is heÈ niet eens neE de mensen die zeggen dat gevangenen alleen
maar naar de kerkdienst Saan oD er uit te zijn. Hij haalt een Duit.s onderzoek aan
naar de motieven van nensen in de gevangenis om naar de kerk Èe gaan, een beperkt
onderzoek veliswaar, maar heel opmerkelijk was, dat mensen vrijwel a1leen
exlstentiéle motieven hadden, notÍeven die aansLoÈen bij vat de mensen in
zíchzelf op daÈ momenL heel diepgaand voelden.
Ds. Spoor vult. aan, dat hec inderdaad nieÈ zo is dat nensen het doen om even de ce1
uit te zijn. tWel kun je zeggen daÈ mensen naar de kerk komen om even uit de sfeer
te zijn die op een vleugel heerst, waar altijd en eeuvig over inbraken vordÈ
gesproken en over je oude levent. In de kerk komen ook mensen, die zeggen niet zo
erg Èe geloven, maar die even in een andere sfeer yi.1len zijn, waar eens over
andere dingen vordÈ gesproken dan alleen over de donkere kant van het leven.

PAIJL, BART EN BERT
Een gesprek in het jeugd huis van bewaring in Scheveningen meÈ Pau1, Bart en Bert.
'Als je hier binnenkonÈ lrordÈ er gevraagd of je een geloof hebt en kun je kiezen
tussen de paÈer, dè dominee of de hunanist. Je hoeft nÍet persè lÍd Ee zijn van een
kerkgenooÈschap om je op te gevenr, vertelt één van hen. Je kunt dan naar de
diensten. Een persoonlijk gesprek kun je aparÈ aanvragen en dÍe gesprekken hoeven
niet a11een over geloofszaken te gaan, je kun over al1es prat.en: rvan je grote
teen tot je familie i .
Een kerkdienst ervaart Paul a1s meer ieÈs voor henzelf dan de gezamenlijke
recreatie, daar heerst veel neer de sfeer van jongens onder elkaar, terwijl het
geloof echt een serieuze zaak is.
Er kornen ook we1 mensen van tbuitent in de diensten en met hen kunnen ze eens over
andere dingen praten a1s over 'waarvoor zit jijr en t hoelang moet je nog'. Er
vordt ook heel serieus gepraat. Dat is weer eens líat anders. De jongens zijn dan
ook veel serieuzer, er wordÈ niet zoveel gedold.
Aan de feesten als Kerst, Pasen en PinksÈeren en ook aan het Avondnaal wordt uat
veinig Sedaan vindt dén van hen. Hij geeft er dan voor zíchzeTf aandacht aan en
heeft ook een bi.jbel in zi.jn cel. Bart heefÈ geen bijbel nodig zegt hij, hij veet
ríel wat er in staat. Als hij wi1 bidden dan bidt hij en dan ook lang niet iedere
dag, maar hij neent er a1s hij het doet wel de tijd voor en dan meent hij het ook
echt .
Niemand vi.ndt het vreemd a1s je naar de kerk gaat, ook de bewaarders nÍet, vertelt
één van de drie: rZe laten je in je vaarde, zé zuTlen je niet de grond in trappen,
want ze denken die jongens hebben het al noeili.jk genoeg hier binnen'. A1 vordi er
verder niet over gepraaÈ. Eén van de anderen heeft er echter wel eens moeite mee.
Hj.j krijgt soms uel eens wat spot.tende opmerkingen te horen a1s 'zu1 je voor me
bidden?r, vanneer hij naar de kerk toeloopt. Hij krijgr dan heÈ geroei dut r.
denken r0, daar gaaÈ neer zo'n heilig boonÈje'. Ook vàn medegedeiineerden krijgt
hij wel eens een dergelijke opmerking. Sommigen vinden het. ook wat schijnheilig,
dat je naar de kerk gaaE tervijl je waÈ hebt misdaan. Maar ieder nens naakt zijn
fouten vindÈ hij, op grond van die fouten kun je niet zeggen het geloof doet me
niets. Het is ook niet de fouÈ van het geloof dat het verkeerd ging, maar het is
de fout van hemzelf, zegt hij, de verleiding 

'ras 
groot om bepaalde dingen te doen.

Ds. Spoor reageert op dit gesprek, dat het hier vel
plezier of uit overtuiging j.n de kerk komen, dus je
gevangene zo over het geloof denk. Eén van de drie,
was, gelooft helemaal nieÈ, vertelt Spoor, maar hij
beeÈje een ander gevoel geeft.

om jongens gaat die met
moet niet denken daÈ iedere
die niet zo veel aan het r.roord
kont er omdat heÈ hem toch een

SPIJT
Aan a1le drie de panelleden de vraag of zij weleens met de gedetineerdetr overrspijÈr praten.
Ze praten er zeLf vooral over als ze binnenkomen, vert.elt Van Weerd. Na verloop
van Eijd raken ze dat spijÈgevoel echter een beetje kwijt, is zijn ervaring. Een
aantal keerÈ ook regelmatig yeer Eerug 1n de gevangenis. Reden yoor
Èel.eurstelling i.s dat ni.et voor van weerd. Hei gaai er in dit h,erk niet om dat je



ienand moet tbekerent. Je moet iets voor ienand in nood zijn, vindt hij. Hij moetin dit verband r.rel eens denken aan de ÈeksÈ irk zat in de gevangenis ei u trèut mil
bezochtr, er wordt niet gezegd 'rk zat in de gevangenis en u treut mij bekeerd'.
Ds..Eerbeek: rWat je steeds meer zieÈ, is dat nensen nieÈ op grond vàn eenincident in de gevangenis terecht komen. criminaliteit is niei iets uaÈ zo over je
heen komt. rn veel gevallen 1s het verbonden net een hele levensgeschiedenis t .
Eerbeek vat heE samen in het uoordje tkansarmr. rn veel opzichten is nen kansarm
geweest: emotioneel en in mogelijkheden om zich te ontplooien en te ontuikkelen. rn
het leven van mensen onÈsEaat een soorÈ vicieuze cirkel vaaruj.t Ínen zi.ch op eigen
kracht niet neer kan bevrijden. Dat is dan ook de reden vaaron zoveel nensen
telkens weer in de gevangenis terug komen. rn het pastoraat, vindt ds. Eerbeek,
moet je in die nood, i.n die gebrokenheid van het leven naast die ander gaan staan. Het
gaaÈ daarblj niet om resultaat in de zin van dingen die je kunt tellen èn meten.
HeÈ gaat er om dat je naast de ander gaat staan, een broeder benÈ. Je doet daarbijje teleurstelingen op, maar die doe je dan samen op.
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VERGEVING
Er zijn emotionele reacties op de uitzending. Een mevrouu uit Amsterdam vertelt
dat haar dochter vier weken geleden on het leven is gebrachÈ. Zij vraagt: Iwat
praat men over vergeving, wat praat men over een schuldvraag, hoe durft nen daar
over te praten!?, dat rril zíj ve]- eens rreten.
Ds. Spoor: rDaE is één van de noellijkste vragen die je kunt stellen en 1k kan me
ook goed voorstellen dat je die vraag hebt als er zoiets gebeurd is. Het is ook
nieÈ makkelijk om gevangenispredikant te zljn als je met zulke dingen word!
geconfronteerd. De man die zoiets gedaan heefÈ kun je a1s gevangenispredikant
ontmoeten en dan moet je daar inderdaad over gaan praÈen. Ik kan ook ni.et zonaar
praten over schuldvergeving, rJant wie ben ik dat ik die schuld zou mogen vergeven.
dat is helemaal niet aan de orde. Maar er is rreI wat anders aan de orde. Als
ik zeg dat het rnoeilijk is om gevangenispredikant te zijn, dan kan ik eigenlijk
net zo goed zeggen dat het moeilijk is om christen te zijn. Want als wij h,eten van
de rechtvaardiging van de goddelozen, dan wordt dat in de gevangenis heel erg
dui.delijk. Dat betekent niet. dat het makkelijk is, het is soms veel makkelijker om
er niet over te praÈen, on vraakgevoelens t.e hebben. Ik moeÈ veel meer moei-te
doen on die gevoelens niet te hebben, maar heÈ is nel de opdracht van het
Evangelie. Ik kom ook wel- eens meÈ iemand aan de praaE waarvan ik hoor dat hij
een klein neisje heeft omgebracht die hij nog eerst verkracht heeft. Dan vraagt
hij we1 eens "dominee kunnen we bidden?" en dan zie ik toch echt die handen
die dat gedaan hebben, daar kan ik mij niet van losmaken, Het is dan echE zo dat
i-k daar noeite mee heb en daar afkeer van heb. Maar ik denk dat je toch de
dure plicht als christen hebt, niet om het te vergeten, maar on er doorheen te
gaan. A1s ik weet van vergeving voor mijzelf, dan Èelt dat ook voor een ander,
Daar kun je niet omheen. Daar bedoel ik niet nee, dat die nevrour., maar moet
vergeven, of dat ik dat maar moet vergeven. fk kan alleen maar zeggen ttop de óén
of andere Ínani.er, hoe het. verkt daÈ yeet ik niet, kan God je vel vergevent'.t
Ds. Eerbeek: 'Juist aan zorn aangrijpende geschi.edenis kun je zi.en hoe wezenlijk
het is dat wij van het Evangelie mogen leven. In de gevangenis ben ik dieper gaan
verstaan vat eigenlijk de verkelijkheld is van de gebrokenheid. En 1n de situatie
van deze mevrouv is die gebrokenheid in a1 zrn pijnlijkheid aanwezig. Dan is er
sprake van een dader en van een slachtoffer die in die diepste gebrokenheid onder
zijn gegaan. Ik denk dat dat de betekenis van het Evangelie is, dat er in al die
gebrokenheid die je aan ueerskanten voelt toch sprake is van een God die met ons
is en ons daarin niet. alleen laaÈ. In die zin denk ik ook dat je nooit geisoleerd
van een dader of gelsoleerd van het slachtoffer van een nisdrijf moet spreken,
maar dat je juj-st vanuit heÈ Evangelie altijd beiden op het oog rnoet hebben'.

SLAC}TTOFFERS
I^/ordt er in het gevangènispastoraat ook aandacht besteed aan de slachtoffers,
wordt telefonisch gevraagd. Is de reLaÈie Eussen de dader en heÈ slachtoffer echÈ
onherstelbaar vernield? Een andere reactie is dat gevangenÍ spredikanten pas dan
objectief kunnen zijn als ze ook net de slachtoffers hebben gesproken.
Ds. Spoor reageert daE heÈ heel moeilijk is om slachtoffers er bij Ee bclrckkcD.
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Je moet rrel ueten vat je dan doet. Slachtofferhulp 1s iets tJaÈ de laatste jaren \./
opkomt, zegÈ Spoor, gevangenispredikanten doen er maar zeer veini-g aan.
Van l,leerd meent dat het om Er.ee verschillende zaken Baat. Het slachtoffer kan
terugvallen op de wijkpredikant. In de gesprekken die hij heeft komÈ de daad 1.z
natuurlijk we1 eens naar voren, maar nen heefÈ soms een heel ander idee over het
slachÈoffer en ziet niet alÈijd direkt het verband Èussen het slachÈoffer en hun
daad. \./
Het net elkaar in contact brengen van verkeersslachtoffers en veroorzakers van het
ongeluk kan helend en bevrÍjdend werkeq 7ou dat ook nj.et hier het geval" kunnen
zíjn? V
Ds. Eerbeek vindt het op zichzelf zeer wezenlijk om naar die Ínogelijkheden Èe
blijven zoeken. De moeilijkheid is alIeen dat de aard van het mlsdrijf dar niet
altijd mogelijk maakt. Àls voorbeeld noent hij de handel in hard-drugs. Het aantal V
slachÈoffers in de vorm van mensen die verslaafd zijn is nieE Èe achterhalen. Ook
in het geval van een levensdelict zijn de mensen die daar het slachtoffer van
zijn, of de faoilie daarvan vaak psychisch niet in staat om een conEact met de V
dader aan te gaan. Het is dus niet zo eenvoudig, toch denkt hij daÈ je vanuit het
pastoraat gezien wel altijd heE perspectief van de verzoening in je werk zu1È
moeten hebben. V
Ds. Spoor verEelt hoe hij te maken heeft gehad met iemand die a1 zorn tien jaar had
gezeten vanvege een eisdrijf dat ook ienand het leven had gekost, Aan het eind van
die tljd had degene er behoefte aan om net de ouders van de omgekomen jongen \-,_-,
contacE op Èe nemen om te zeggen dat het hen speet. Spoor heeft toen contact
opgenomen met de uijkpredikant, maar hij ontdekte dat die ouders ciaar niet voor
voelden. Hij heeft toen tegen die jongen gezegd: rHeÈ is jammer, maar ik ga verder \r
niet aandringen, Die mensen kunnen het nieE aan. Jij hebt het gedaan en jij moet
er maar mee leren 1even, daar kan ik ook niets aan doen', De slachtoffers gaan in
dar geval voor, vindt Spoor. V
NAZORG
Een mevrouv uj.t Scheveningen vraagt of nensen als ze vrij zijn nog ue1 eens
terugkonen. Vaak yordt immers gezegd rAls je vrij komÈ en je hebt problemen, dan
kun je alt.ijd bij nij terechÈ.
Ds. Eerbeek reageert dat het. in het algemeen belangrijk is dat de kerk er niet
alleen ti.jdens de gevangenschap is, maar dat zij ook daarna voor de mensen van
betekeni.s is. De kerk zal zích volgens hem vooral moeten richÈen op een
maatschappelijk en ook kerkelijk klimaat waarin het voor deze nensen mogelj.jk is
om toch weer een nj-euwe weg naar heÈ leven te gaan. Verder vinèhij het ook nodig
dat er projecten gestarÈ r.rorden om mensen bij heÈ inslaan van die nieuwe weg te
helpen. Zo zíjn er in Scheveningen tvree nazorgprojecten: Een open-huis project
vaar mensen makkelijk binnen kunnen lopen voor een gesprek of een kop koffi.e of
een spe1. Daarnaast is er ook een begeleid uoonproject uaar mensen een jaar lang
kunnen wonen. Daarbij Baat het om mensen die in het pastoraaÈ zelf aangeven dat ze
na hun deÈentie begeleiding zouden nillen. Zij worden dan met het nazorgproject,
Stichting Exodus, in contact gebracht.

In de zaa
vertelt d
jaar. Hij
LerechÈ g

l zit iemand die een kamer heefÈ in het huis van 'Exodus', Louis. Hij
at hj-j een aantal malen in de gevangenis heefÈ gezeten, bij elkaar acht
is nu ruim tj-en maanden vrij. Via ds. Eerbeek is hij in het woonpro.iect

ekomen. Het gaat goed vertelt hij. Hij is nu al zeven maanden 'cleani en
probeert een- ëigen zaak_ op te bouven. Hij vilde van de drugs af en in gesprekken
met de predikanÈ kreeg hlj dit als mogelijkhei.d aangeboden. ats ni3' weèr in zj.jn
oude omgeving lerug r.ras gekomen vertelt hij, dan had hij hier nu niet gezeten,
maar was hij weer gaan gebruiken.
In de zaal is ook een andere jongen aanwezig, Leen. Hij heeft een jaar in heÈ hui.s
gewoond en voont nu zelfstandig. voor hem gold eigenlijk hetzelfde als voor Louis.
Ook hij vilde niet meer Èerug naar zijn oude omgeving. Hij noemt het pro-ject_ een
uitkomst. tAls ;e ts norgens vroeg om zev(!, uur met óntslàg geschopt voràr, rl,rn
staat er echt niemand voor je klaar met een huis, met ge1d, meL kleren, rriks, daL
moeL je allemaal zelf uit gaan zoeken als je dat nier bijtijds 1ukt, dan Ba jcgeheid het verkeerde pad weer op.' Hij woont nu a1 een pàar jaar zelfstanàigl maar
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houdt nog wel contacE met het project.
Ds. Eerbeek vertelt dat het project gestart is door de plaaEselijke en regionale
kerk (Den Haag en Zuid-Hol1and). Dat is gebeurd met grote persoonlijke inzet, maar
ook met een grote financiële inspanning. I(ortgeleden heefÈ ook de Haagse
gemeenÈeraad besloten een subsidie voor diÈ project beschikbaar te stellen.
Het project zal verder uitgebouwd moeten worden vindt hij, niet. alleen in Den
Haag, maar op veel meer plaatsen, om de kerkgeneenschap als gemeenschap bij dit
werk t.e betrekken. Er kunnen nu acht nensen ondergebrachE worden. Dit zou kunnen
worden uiÈgebreid maar daarvoor zouden ook nieuwe beroepskrachEen aangetrokken
moeten worden, Men werkt zowel met vrijwllligers als met beroepskrachten.

EXODUS
Ligt dit niet op het terrein van de reclasserin8?
Ds. Eerbeek denkt van niet, het 1s aanvullend. Het 8aaÈ bij deze dingen ook ni-et
om deze of gene hulpverleningsinstantie, het is een maatschappeli jke zaak. Er zijn
goede contacten meÈ de reclassering.
ós. Spoor benadrukE het belang er van daÈ mensen via de vrijwilligers die helpen
en via de kerk, in een andere vriendenkring terechL komen, in een andere
gemeenschap.
Ín de zaal- zijn ook vrljwilligers aanwezig dle betrokken zljn bj.j het Exodus-project.
Een nevrour., vèrtelt dat zij in de werkgroep buitenland zít. Zíj verzamelt
tweede-hands boeken voor Néderlandse gàrargenen in heE buitenland. IncidenÈeel
neemt ze deel aan activiÈeiten in het 0pen-huis project. zii vertelt daÈ zij heeft
ervaren dat het Eaat om mensen als zíjzeJf. ZÍj heeft nooit het idee gehad dat ze

op moest p."".n ó, bijvoorbeeld niet bestolen Èe worden. Er is ook een

bà;aardeniruis bij het Exodus-project en bij de conÈacÈen meÈ Sevangenen betrokken'
DaÉ is onEstaan iondom de dienst. van de gaven in de gevangeniskerk' Men kneekte
plantjes die op verjaardagen van bewoners van het bejaardentehuis als -attentie
,erden ge"tr.rrà. D.t riep zoveel posi.lieve reacties op in heg tehuis daÈ er een

groepje ontstond dat de Èerkdiensten in de Sevangenis is gaan bezoeken'

Leen vertelt dat niet iedereen zo positief reageert als je de gevangenis uitkont.
Je straf begint pas a1s je buitenkonÈ vertelt hij. Ook het project ondervond wel
problenen in de buurt. Dat merkte hij aan de kleine kinderen in de buurt, die
zeiden tegen elkaar rpas op, dat is een boef, dat is een crimineelr. Het heeft een
hele Èijd geduurd voordat de buurÈ wat vertrouwen had.
Louis 1et eigenlijk nieE eens neer zo op negatieve reacEies, hij is het gewend
zegr hij.

REACTIES
Een mevrouw u1È Honselersdijk vraagt of mensen wel met gedetineerden corres-
ponderen. Dhr. Van h,eerd vertelt dat dat in MaasEricht wel gebeurt. Er komen wel
stagiaires van de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat en vandaaruj-È ontstaaÈ
soms wel correspondenÈie. Men uil er Èoch ve1 voorzichti.g Íree zijn, ondat hct vel
eens uiÈ de hand is gelopen.

Een mevrouw reageert dat zij er Been behoefte aan zou hebben on met een noordenaar
SeconfronÈeerd te vorden. Zij betvijfelÈ of zorn man daardoor zou verbeteren. Zij
vraagt zi.ch bovendien af of iemand van gevangenisstraf beter wordt.
Van gevangeni.sstraf worden mensen niet beÈer zegÈ ds. Spoor. Soms heeft men na het
uiEziEEen van een straf, bi.jvoorbeeld zes maanden voor inbraak, het idee dat
daarmee betaald is voor de misdaad. Het is alÈijd ueer een probleem dat Ínet de
gedetineerden in het pastoraat besproken moet r.rorden. Het is immers niet zo dat je
iets hebt goedgemaakt door zes naanden te rziEtenr. Zo geldt het naÈuurlijk ook
voor andere misdaden.
Een mevrouw uit Haarlem klaa8t dat het vrijwi l ligersr.rerk in de gevangenis r.rordt
tegenger.rerkt door justitie.
Ds. Spoor reageerÈ dat hij niet rdeet hoe het in Haarlem is, maar dat het 1n de
inrichting vaar hij verkt niet Èe8en wordt gehouden. Wel noet het vrijwilligers-
werk aangesloten zijn bij het gevangeni spastoraa È . Je hebt wel vri.jvilligers var) allerlcj
geneenten of sekt.en die zelfsÈandig binnen wil1en komen, daar zi jn geerr
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mogelijkheden voor, dat. klopt, als men zich aansluit bij het BevangenispasÈoraaÈ
zj.jn er geen problemen.

De laatste van de reacties, uaarvan er velen niet aan de orde konden komen ' is die
van een paÈer uit Rotterdao, die graag nog ril benadrukken daÈ er een zeer goede
samenwerki.ng is Ín het gevangenispastoraat tussen de Protestantse gevangenis-
predikanten en de katholieke aalmoezeniers. De panelleden kunnen dit alleen maar
beamen ' 
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