
"We zijn met z'n allen onbewust selectief bezig"
een intentiew oan Piet ÍIalma met ds. D.H. Gijsbers,

boofdpredikant bij bet Ministeie oan Justitie

"Gevangenis werpt mens€n op zichzelf terug"
door H. Fijn, werkzaam bij de afdeling Reclasseing

oan bet Leger des Heils

"Leven net een geweten is een zwaar leven"
een interuiew oan Jacqaelien Bos met ett-ged,etineerde Hans

"Weer 'in de fout' bij gebrek aan opvang en begeleiding"
door ds. Th.M. Middelkoop, protestdnta geeatelijk óerzorgei in de

Huizen uan Beuaing "De Schans" en "Demersbuis" te Amsterdam

"Exodus breekt de geslotenheid open"
door ds. Jan D.W. Eerbeek, Protestants geesielijk uenorger

Huis oan Bewaing en G.eztangenis Scbezteningen
en ooorzitter oan de Sticbting Exodus

"De samenleving straft soms levenslang"
een intertieu uan Piet Halma met de beer J.H. oan Weerd,

ouderling ooor justitiepastoraat in bet Huis uan Bewaring in Maasticbt

"Feest in het huis van bewaring"
door Jannie Brouwer,

lid oan de u;erkgroep Kerk en Geaangenis te lJtrecbt I
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We njnmet z'nallen
onbewust selectief bdg

door PIET HALMA

De oorzaken van criminaliteit neem je niet weg door meer cellen te
bouwen. Je moet de ziekmakende elementen in onze eigen samenle-
ving opsporen. Ds. D.H. Gijsbers is hoofdpredikant bij het Ministe-
rie van Justitie en nauw betrokken bij de ongeveer 30 protestantse
geestelijke verzorgers die in 70 inrichtingen van Justitie werkzaam
zrln.
Tijdens ons gesprek legt hij niet zozeer de nadruk op de gedetineer-
den die een welverdiende straf moeten uitzitten, alswel op hoe onze
eigen samenleving inelkaar steekt. Hij zet zich met name af tegen de
wat hij noemt Telegraaf-mentaliteit: mensen die wijzen op toene-
mende normvervaging en zelf buiten schot blijven.

Vindt ds. Gijsbers dat onze sa-
menlevins zich kenmerkt door r.l'il-
lekeur, hét is maar toetallig ofje
gepakt u ordt en een lage of hoge
itraf krijgt? "Het is erger", zegt ds.
Gijsbers. "We zijn met z'n allen on-
bewust selectief bezig. Zo is de kans
om met Justitie in aanraking te ko-
men voor iemand die een kleur heeft
veel groter dan voor anderen. Kleur
op zichzelf is voor veel mensen al
verdachtmakend".

Ds. Gijsbers' "Het is vaak aan-
doenlijk dat je in hoge mate te
maken hebt met mensen die veel
tekort zijn gekomen in aandacht.
Ze ervaren het als een weldaad
serieus genomen te u,orden".

Ds. Gijsbers vertelt van een ge-
detineerde die hem om een gesprek
vroeg. Deze gedetineerde wilde alles
van hem weten: wie hij is en wat hij
doet. Het gesprek duurde anderhalf
uur. De gedetineerde zei na afloop
dat andere hulpverleners geen tijd
wilden uittrekken voor zijn vragen.
Heb je dan geen probleem? was hun
weden'raag. Ds. Gijsbers, "Het be-
schikbaar zijn zonder een direct
gericht hulpaanbod maakt ons werk
bevrijdend. "

Anonimiteit

De wekelijkse kerkdienst is voor
ds. Gijsbers een centraal gegeven in
de protestantse geestelijke verzor-
ging, "Deze diensten staan open
voor iedereen, ze kenmerken zich
door een zekere anonimiteit. Van
hieruit kun ie met mensen verder
praten. De liracht van het Woord
staat daar garant voor." Andere pre-
dikanten zien de kerkdiensten meer
als een sluitstuk van ontmoetinsen
die in de voorafgaande week heb-
ben plaatsgevonden, te rwijl weer
andere predikanten kiezen voor ge-
spreksdiensten. Door de bezuinigin-
gen zijn deze kerkdiensten echter
steeds meer in de knel gekomen.
Diensten op zondagmorgen worden
bijna niet meer gehouden. Nacht-
diensten in de weekends draaien tot
zondagmiddag l2 uur. .. "Het is
jammer dat we deze slag verloren
hebben", zegt ds. Gijsbers.

De hoofdpredikant gaat volgend
jaar met pensioen. Dan is hij bijna

konvooi

Conflictbemiddeling

De uitbreiding van de cellen-
capaciteit is voor ds. Gijsbers niet
de oplossing om recidivisme te voor-
komen. Eerder denkt hij aan vor-
men van conflictbemiddeling tussen
dader en aanklager, ofanders gezegd
tussen klager en verweerder. ldeeën
die zijn uitgewerkt door de inmid-
dels met VUT gegane prof. dr. H.
Bianchi, voormalig criminoloog aan
de V. U. te Amsterdam, wiens crimi-
nologisch lnstituut bij diens vertrek
is opgeheven. Al tijdens het voor-
arrest van gedetineerden zouden
dergelijke confrontaties plaats moe-
ten vinden.
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twintig jaar betrokken geweest bij
J u stitiepastoraat. Eerst in jeugdge-
vangenis De Corridor te Zeeland,
naast zijn werk als predikant te
Veghel en Uden. Sinds 1980 werkt
hij full-time bij J ustitie.

Welke grote veranderingen heeft
hij in deze periode me egemaakt?
"De jarcn zeventig kenmerkten zich
door wat genoemd wordt resociali-
satie. het voorbereiden van gedeti-
neerden op hun terugkeer in de
samenleving." Misschien heeft men
in de jaren van voorspoed de wezen-
lijke problematiek rond deviant
gedrag wat onderschat en te gemak-
kelijk gedacht over gedragsverande-
ring. Eind zetentig. begin tachtiger
jaren, onder invloed van de econo-
mische regressie, worden door
beleidsmakers veel goed bedoelde
initiatieven binnen het gevangenis-
wezen terzijde geschoven: het no-
nonsense beleid vraagt om efficiencl'
zonder franje. Er is meer aandacht
gekomen voor de beveiliging en de
tenuin oerlegging van straffen. Dit
betekent een behoorlijke stap terug
en doet geen recht aan de grote inzet
van hulpverleners in voorbije jaren".

Ds. Gijsbers denkt dat goed ge-
schoolde, wijze mensen, die bijvoor-
beeld in de VUT zijn gegaan, hieraan
hun medewerking zouden kunnen
verlenen.

Nu weet Justitie en de hele sa-
menleving vaak geen raad met het
''uitschot", zoals dat in de gevange-
nissen terecht komt ' drugsgebrui-
kers, psychiatrisch gestoorde men-
sen, minderheden. Binnen deze
werkelijkheid werken de geestelijke
verzorgers. Zij onderscheiden zich
veelal van andere hulpverleners bin-
nen de inrichtingen.
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Àls troost wijst ds. Cijsbers op golf-
bewegingen in deze sector, "Keiken
kunnen misschien het voortouw ne-
men en zich sterk maken voor een
andere benaderins van de criminali-
teitsbestrijding. " -

Solisten

". . . Vooral nu bet justitie-pastoraat met bezuinigingen is gecon-
fronteerd, uorden de problemen duidelijk.

Inricbtingen gaan proberen met zo ueinig mogelijk personeel
tocb een zo o?timaal m.ogelijke .bewaking te realkeren. Dit beeft
ernstige geoolgen ooor bet welzijnsuerk ten behoeoe aan gedetineer-
den in bet algemeen en uoor bet justitieAasbraat in bet bijzonder.

Binnen een aantal inichtingen wordt dit Pastoraat als een lastig
fenomeen erlaren.

Predikanten zien bun werk op allerlei man;eren in de oerdrakking
komen. Kerkdiensten worden naar andere tijden oerscbooen, soms
zelfs naar de zaterdag.

Groepsuerk oeradlt of kofit op een dnder - meestal ongunstiger
- tijdstip Hier en daar tseroalt bet stafooerleg aan begeleidend kader.
Zo zien justitiepastores hun zo moeizaam opgebouude werk in korte
tijd snel acbteruit gaan en ze oragen zicb af waar dit proces zal stop-
Pen..."
(Deputaten voor de ceestelïke V€Ízorging in de inrichtingen van het Minist€rie van Jusritic
aan de Synod€ van couda).

Als het gaat om een grotere
betrokkenheid van kerken bii de
inrichtingen van J ustitie ziet ds.
Gijsbers r erschillende mogelijkhe-
den. Het liefst zou hij zien dat ker-
ken actief bij het J ustitiepastoraat
in hun eigen rvoonplaats bctrokken
zijn. "Het is een slechte zaak als
kerken het als een alibi zien dat er
al iemand op dit terrein bezig is.

Just itiepredik anren op hun beurt
rnoeten oppassen dat zij geen solis-
ten r.r,orden. Zi1 zitten in een een-
zame positie. Als je eenmaal be-
noemd bent, ben je aan jezelf over-
geleverd". Met r eel waardering
spreekt ds. Gijsbers or er het depu-
taatschap voor de geestelijke verzor-
ging in de inrichtingen van Justitie,
dat vanuit de gereformeerde kerken
in Nederland contacten onderhoudt
met J ustitiepredikanten en binnen-
kort een handreiking voor kerkelijke
lrijwilligers uit wil geven.

Verder zouden kerken meer
gevoelig moeten zijn voor het op-
vangen van gedetineerden, meent
,ls. Gijsbers, alhoewel hij erkent dat
hier een barrière ligt tussen het
establishment binnen de kerken en
,.le uereld r.an (ex) gedetineerden.
"Misschien zou een zekere screening
van kerkelijke medewerkers niet zo
gek zijn. Het gevaar van systeembe-
vestigend bezig-zijn is niet denkbeel-
dig. Toch zou een vraag van bijvoor-
beeld plaatselijke diakonieën aan
J ustit iepredikanten naar meer be-
trokken heid een weldaad kunncn
zijn. Diakenen kunnen meer doen
dan dit werk opnemen in hun col-
Iccterooster. Ze kunnen meedenken
en meewerken om structuren te be-
denken voor professionele hulp,
zoals projecten voor begeleid kamer-
bewonen.

Verder zijn Justiriepastores
g.urrt *.t 

"Ën 
iààiitérr.àJ .r

een commissie van bijstand. De pre-
dikanten zouden terJg moeten
kunnen vallen op zo'n adviescollege.
bestaande uit mensen die van wan-
ten weten en medeverantwoordelijk
willen zijn voor praktische hulp. Nu
is de situatie vaak zo dat de meesle
kerkeraden niet eens weten dat dit
werk gebeun, terwijl er al veel vrij-
willigers bij betrokken zijn".
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Gevangerus
werpt mensen

terugop ncl:r:elf door HERMAN FIJN

Wat zich afspeelt binnen de ,,hoge muren" van gevangenissen, is
nauwelijks bekend. Wat het gevangenispastoraat daar doet, onttrekt
zich ook aan de aandacht van de mensen buiten de muren. In onze
samenleving is de plaats van de kerk een andere geworden. Dit is ook
merkbaar bij hen die binnen de inrichtingen van Justitie werken. Het
justitiepastoraat verdient aandacht, omdat juist in gevangenissen
mensen in een situatie komen te verkeren, die hen terugwerpt op
zichzelf. Zij vragen ook wat hun plaats is onder ons.

vormen van de sociale omgeving van
de gevangene is niet voldoende. Het
gaat om her totaalbeeld. Dat brengt
het gesprek op de oorzaken van de
detentie in het leven buiten die ge-
vangenis. Hoe ervaar je het leven?
Hoe gaat het feitelijk met dat leven?
Wat verwacht je van het leven?
Levert die detentie een positieve
bijdrage aan de totaalbeleving?
Gevreesd moet worden dat het
meestal niet zo is. Dat heeft niet
alleen te maken met de tijd en wijze
van gerangenzitten. Het zijn de ge-
volgèn van dat gedetineerd zijn, die
soms zo heel lang merkbaar blijven.

Perspectief

Wat heb je als pastor te bieden
aan iemand bii wie het ontbreekt
aan zelfrespeci, zelfvertrouwen, le-
vensverwachting en moed? Bevoog-

ding wordt afgewezen. Pasklare ant-
l§oortlen ziin er niet. I e biedt een
perspectief, een God die investeert
in mensen. Elk mens is yoor God
een schepsel van Hem, kostbaar in
zijn ogen. Hij accepteert de mens
juist in zijn zwakheid. De pastor
vertelt van die betrokkenheid van
God op de mens. Geprobeerd moet
worden de mensen weer op de been
te helpen. Zij moeten hun respect
weer hen inden. \{eer verantwoor-
delijkheid durven nemen voor zich-
zelf, maar ook voor de mensen die
zij thuis moe ten achterlaten.

De werkwijze van de pastor is in
de loop der jaren niet veel veran-
derd. Er zijn kerkdiensten, groeps-
gesprekken en persoonlijke gesprek-
ken. In de gespreksgroepen worden
de onderwerpen vaak door de ge-
vangenen zelf aangedragen.
Gesprekken kunnen mislukken,
want de mensen staan onder enorme
druk. Gesprekken zijn toch heel
wezenlijk. Mensen leren elkaar op
een andere manier kennen. Het is
soms voor het eerst in hun ler.en dat
ze heel gericht met een gesprek bezig
zu n.

Het komt voor dat met enkele
ex-gedetineerden blijvende contac-

Een boodschap van bevrijding
komt moeiliik uit de verf in een in-
richting..De gevangerte bevindt zich
nret ln ztln natuurluke omgevlng.
Dat weet hij. Dat maakt hem op-
standis- Een van de sevansenis-
pastorï schrijft in de"medëdelingen
óver 1983 van de hoofdpredikant
bij de inrichtingen van Justitie, dat
de mens buiten die muren thuis-
hoort. Daar wonen zijn vrouw, kin-
deren, fami lieleden. vrienden. Ook
al is dat thuisfront niet altijd hecht
te noemen. De pastor wil foto's
zien van de omgeving. Zijn dat de
kinderen, de vrouw? Vist hij daar
altiid? Foto's van de laatste vakan-
tie-- Het seeft een beeld van die
p..toonlE.n aanknopingspunt om
verder te praten. Hoe gaat het nu
thuis? Aan het afstrepen op de ka-
lender is ook te zien dat de mens
hier niet thuishoort. Een beeld
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ten ontstaan. Het initiatief ligt bij
hen. Dat geeft aan dat de pastorale
zorg positief ervaren is. Men wil
daar iets mee doen.

Er zijn ook andere blijvende
contacten. ln de inrichting terugke-
rende mensen. Schaamte ípreekt
vaak uit hun houdins. Een sroer
grapje in de sfeer vaí "hier ben ik
ueer..." verandert daar weinig aan
Het is een zeer ontmoedigde groep
mensen. Je blijft hopen dp .ó *,.1-
ziging in het leven van deze mensen
Een wonder.

De kerkdiensten zijn ook een
vorm waarin de pastor het Evangelie
binnen de muren br.ngt. Dat rvórdt
op zeer terschillende manieren ge-

daan. Een eenvoudige liturgie. Een
korte veelal directe preek. Een min
of meer open einde kan aanleiding
zijn voor een gesprek dat volgt na
die preek. Muzikale medewerking is
geregeld aanwezig. Soms lukt het
gedetineerden zelf in te schakelen
bij de dienst.

Bezuinigingen hebben ook de
geestelijke verzorging in de inrich-
tingen getroffen. Vanuit J ustitie
werden voorstellen gedaan de gees-
telijke verzorging uórtaan u"íuit
de plaatselijke gemeentes re laten
geschieden. Een aandeel door die
plaatselijke kerken in de geestelijke
verzorging is belangrijk. Om de con-
tinuiteit van het werk te waarborgen

wordt toch de voorkeur seseven
aan de huidige structu,rrïaï het
categorale pastoraat. Juist de aan-
wezigheid van een eigen geestelijke
verzorglng tllnnen de rnflchtlngen
van Jusritie maken het moseliik dat
de inbreng van plaarseli jke'keíken
in de geestelijke verzorging deskun-
dig begeleid wordt. Hei gei,angenis-
pastoraat mag niet op zichzelf sraan,
het moet wortelen in de gemeente.
Er is een gemeente "binn"en" en een
daar buiten. De gemeentes moeten
op elkaar betrokken ziin. De ge-
meenre kan deze bemrieienis iiet
alleen beperken tot het onderhouden
van de gemcenschap in de inrichting
Na de detentie moet zii ook van be-
tekenis zijn.

Kerkzaal met decoratie ztan Cbarles Eych,
buis oan beoaing Maastricbt
C.W.O.I. Der Haag

)

. -"Ak ecbte pioiteit zie ik bet zorgdragen uoor een breder draag-
olak oan bet justitie-pastoraat binnen ile plaatselijke kerken/gemeen-
ten. Het zou goed zijn oia bijaoorbeeld de classes daar aan te werken.
Dit is goed itoor:
1. bet lunctioneren aan de justitieAastur binnen de kerk;
2. contacten tussen (ex-)gedetineerden en kerk;
3. bet goed ueraullen tsan de dienende taak aan de gemeente."

(Deputaten voor de ceesr€lijke Verzorging in de inrichtingen ven herMinisteÍie vaD.lustirie
aen de Synodc van couda).
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Dienstverlening als alternatieve straf

door HERMAN FIJN

Sinds 1981 kent men binnen bet strafrecbtsapparaat een nieuw
instrument: dienstoerlening. Via een expeiment ii een wetsooorstel
tot stand gekomen. Dit is een alternatief uoor de korte onttooruaar'
deliike oiiheidsstraf (tot die maanden).

' Do o r'ma a ts c bappel ij k nu n ige ae rkzaamb e de n te oenic b te n, ka n
iemand die een delict seoleesd beeft de scbuld tegenoaer de maat-
scbappij op e1n zinooÍ1e'ma.íier.ueíeffenen. Bij een ttijheidsstraf 

.
uordt rc and weggerukt utt ztln geztn, zrln uerk, atln soctale m teu.
Na de periode uai oijbeidsstraf moet ueer getacbt worden de
"draaà" op te pakken. Voor oelen begint dan een lijdensweg, die ook
kan leidei tothet opnieuw plegen oan delicten. De reclassering hecbt
grote uaarde aan dàze oorm oan anders afdoen ttan strafrechtelijke
àaken. f)aarom wil reclasseing ook oerantwoordelijk zijn ttoor de
realiseing, de organisatie en de beicbtgeaing ooer de alloop oan elke
dienstzterlening.

Hoe komt een dienstoerlening tot stand?
Het tsoorstel om aoor dienstae ening te kiezen als altematief ooor de
te oerwacbten ztrijbeidsstraf wordt doorgaans na ooe eg uooraf met
de adoocaat, de reclassering, of beide, door de oerdacbte zelf gedaan.
De reclasseàng speelt een actiezte rol bij bet oinden oan een gescbikt
werkproject, èn bet oerder regelen uan de dienstaerlening. Gemaakte
afspraken worden in een ouereenkomst, T.oaaraan de dienstoerlener
zicb moet bouden, aastgelegd.

Aan welke projecten oalt er te denken?

- Onderboudswerkzaambeden aan scbolen en andere gebouwen
met een maatscbappelijke functie;

- plantsoenwerkzaamheden;

- bet knotten uan wilgen;

- administratierte werkzaambeden.
Werken in bet kad.er tsan dienstoerlening mag uiteraard geen concur-
rentiezteroalsing zijn. Het gaat om werk dat anders niet, of door een
andere tijwilliger, zou uorden gedaan.

De duur uan de dienstoerlening wordt in de context oan de struf-
rechtelijke bebandeling oastgesteld. Het minimum is 3O uur en bet
maximum is gesteld op 24O uur.
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kven met een geweten
a

1S een zvvaat leven door JACQUELIEN BOS

Vierenhalf jaar heeft Hans in de gevangenis gezeten. Hij is bereid
om over zijn ervaringen te vertellen.
Bij binnenkomst blijkt er een hevige stoeipartij met zijn zoon
achter de rug te zijn: ,,Je ziet daar John, dat is mijn gabber. Mijn
zoon en zo voelt hij dat zelfook. Je hebt contact met die kerel".
Hans is een rondborstig mens die geen blad voor de mond neemt.
Zijn persoonlijkheid is sterk als zijn vuisten; zijn verleden onver-
gelijkbaar met dat van, wat hij noemt, ,,de burgers". Jarenlang
leverde hij een bikkelhard gevecht met zichzelf en met de maat-
schappij om te worden die hij is. Door zijn werk bij de reclassering
is de gevangenis nog steeds een realiteit in zijn leven.

Als ik Willl niet had gehad dan
had ik hier op dit moment niet ge-
zeten. Dat is weemd dat je op een
gegeven moment iemand leert ken-
nen, in dit geval Willy, uaar je van
houdt, waar je een heel raar gevoel
lan in je lijf krijgt. Dat je in eén
keer week wordtr vroeger was je
kei- en keihard en nou word je in-
eens ueek. Dat kan iets met je gaan
doen. Ik denk ook dat zij degene is
die mij gereclasseerd heeft en niet
de reclassering. Zíj heeft dat eelt op
mijn ziel zacht gemaakt. Hoe oud
was zij? Heel jong. zevenentwintig
maar gewoon gevoelsmatig iets voor
je betekenen. lk wist echt niet wat
me was overkomen. Eerlijk niet.

Soestdijk

Het is gewoon bepalend waar je
geboren bent. AIs ik op Soestdijk
was geboren, dan was ik nu. hoe
heet een van die flapdrollen, Willem
Jan of hoe heet die koekebakker.
Niet dat ik met hem wil ruilen, be-
grijp me goed.

Maar als je ergens geboren
wordt: je moeder speelt de hoer, je
vader zit in de bajes, je moet je als
klein kind buiten zelf redden. Er
wordt niet naar gekeken of je wel
of niet naar school gaat. Alles wat
je gestolen hebt kun je lekker mee
naar huis nemen. Je doet op een
gegeven moment zaken met je vader,
je moeder, met je eigen familie . Dat
is een wereld, die anderen niet kun-
nen begrijpen omdat ze zelf uit een
heel beschermd milieu kome n.

De meeste jongens, waar ik dan
mee praat, zijn mensen die bedrijfs-
ongevalletjes waÍen. Ze weten vaak
niet eens rvie hun vader is.

Wat denk je dat er door kinde-
ren heen gaat wanneer ze op zeeÍ

jeugdige leeftijd de klanten van hun
moeder moeten versieren, de men-
sen die met schepen aankomen. bij-
voorbeeld in Amsterdam of Rotter-
dam of waar dan ook, die dan zo
nodig moeten, dat je die dan bij je
eigen familie om de deur moet
gooreni

Mijn moeder was een temeier
(een hoer, red.). Die heeft net zoveel
om mij gegeven als om die tafelpoot
want ik was een be<irijfsongeluk. In
die dagen had je die pillen niet, hè.
Nou en toevallig is ze nog teveel
mens geweest om me niet ter plekke
in het zand te stoppen.

Grote verschillen

Willy of tegen mij, ik vind he t vaak
zo moeilijk om nog tegen iemand te
zeggen dat het leven nog zin heeft.
Wàt is er dan zo mooi? Ja, als je in
het hiernamaals gelooft, dan is dat
hoogstwaarschijnlijk kolder, maar
goed, wat heeft het leven voor zin
voor sommige jongens? Die echt
niemand, echt helemaal niemand
hebben, die buiten op ze wacht?

Er is niemand, geen moeder of
vader die zegt: "mijn zoon heeft
vier, vijf jaar in de gevangenis geze-
te n, morgen 

.l<omt 
hij vrij en dan ga

ik hem ophalen. We gaan een nreuw
leven beginnen."

Er is niemand, hij komt terug
bij zijn oude gabbers, bij zijn eigen
ellende. Dus wat moet je dan? Dan
is het heel moeilijk, vooral voor een
pastoraal werker, om te zeggen: het
leven heeft nog zin.

\Uaarom zo?

Ik heb een eigen mening over
het geloof. Als er iiberhaupt iets be-
staai hè, dan kijkt Hij naar beneden
en dan denkt Hij in zijn eigen, wat
hebben ze er een rotzooi van ge-
maakt. Dít denkt Hij in zijn eigen.
Als ik ooit bij Hem kom te staan,
dan zal ik ook aan hem vragen,
waarom heb je mij in die dagen dóír
neergezet, als er zoveel mogelijkhe-
den waren op die hele aardbol hè,
waarom nou juist in dàt Amsterdam,
in díe wijk, in díe straat, bij díe
moeder, waarom?

lk zeg het altijd zo, er is een
grote strontput, een ladder waar
dertig treetjes op zitten en voor vijf-
tien treetjes staat hij in de stront hè.
Nou, bovenaan die ladder staat ie-
dereen die het in deze maatschappij
gemaakt heeft, dat zijn alle bolle
boffen van Nederland bij elkaar. En
als ik dan voor mezelf ga kiiken, dan
sta ik op de vijftiende sport, dan sta
ik ze allemaal, zoals ik zeg. in de
kont te kiiken. want ze staan alle-
maal boveï me hè. Maar als ik het
omdraai, sta ik boven hen. En dan
bedoel ik, ik heb geleerd om op
niemand neer te kijken. Maar ik heb
toevallig vijftien van die sportjes af-
selesd in de stront voordat ik eruit
ïurt]uoor ik een normaal leven ging
leiden. Voordat ik normaal met een
vrouw, kinderen, een hond een nor-
maal leven ging leiden. Daar heb ik

Het is een hele harde wereld. Er
zijn hele grote verschillen, mensen
begrijpen elkaar niet. lk bedoel: de
mensen die gevangen zitten begrij-
pen de mensen die dan "de burgers"
worden genoemd niet en de burgers
weten helemaal niet wat het bete-
kent om in zulke situaties opgevoed
te worden.

Ik heb diepe bewondering voor
de gevangenispredikant hier en voor
de pater. Dat zijn mensen, ik begrijp
het- niet; elke zbndag doen ze hun
werk; door de week ziin ze altiid
bereikbaar voor iedere gedetineerc
En het lijkt me nog vreselijk on-
dankbaar werk ook, want je moet
natuurlijk niet verwachten dat daar
de meest gelovige mensen op de
banken zitten. Want dat zijn over
het algemeen allemaal jongens die
buiten nooit in de kerk komen. En
toch de moed op kunnen brengen
om het te blijven doen. Dat vind ik
klasse, dat enkel al, dat is klasse ja,
een stuk liefde van binnen geven en
een stuk vertrouwen aan de jongens.

De pater zei laatst nog tegen
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kei- en keihard voor moeten knok-
ken, niet alleen ik, Willy heeft ont-
zettend veel mee moeten maken, Ik
sta op dat sportje, net boven die
stront. Degenen die boven me staan
zijn allemaal op het 1óe of l7e
sportje begonnen. Die hebben nooit
door de stront hoeven kruipen. Zo
simpel ligt het gewoon.

Niemand heeft tegen mij te zeg-
gen: die heeft het helemaal gemaakt.
Ik zou het nooit meer over willen
doen. Nu denk je misschien, die
criminalireit, nee, ik zou nooir meer
dat gevecht met de maatschappij
over willen doen. Nooit meer. Dat
is het hardste gevecht dat ik ooit ge-
leverd heb. Dat is het erssre, ik heb
daar nog altiid de meesté moeite
mee.

Vroeger was het zo, oog om
oog, tand om tand. Degene die slaat
zal geslagen worden. lk heb nog wel
eens de neiging om van me af te
slaan en om van me af te beuken
want als het aan mezelf ligt spring
ik zo bij iemand naar binnen en
beuk ik hem achter zijn bureau van-
daan-

Eigen werelden

Een leven met een geweten is
een heel zwaar leven. Dat is echt
heel zwaar. En dan kom ik weer
esen terug op die mensen die naar
iedereen in de maatschappij lopen
te hakken en te zakken. Die zitten
enkel maar in hun eigen wereldje.
ledereen die erbuiten komt, die
anders leeft, die is niet qoed, die
deugt niet. Dat kan van buitenlandse
mensen tot mensen zijn die niets
met het geloof te maken willen heb-
ben. Dan denk ik bij mijn eigen,
zijn die mensen nou net zoals ik
vroeger was, hebben zrj eigenlijk
wel een geweten?

Neem Lubbers. Een man die
rijk is. Steenrijk. Van mij heeft hij
de zegen, hij mag van mij honderd
keer zoveel hebben als hij nu heeft,
maar Iaat hij kijken naar de mensen
die van f. 1300,- rond moeten ko-
men. Mensen die vier, vijf keer
rnodaal verdienen.die mogen er elk
jaar nog op vooruit gaan, terwijl de
mensen die op de armoe-grens zit-
ten moeten dokken. Ik vind dat je
je als kerk dan met elkaar sterk
moet maken en zeggen: Lubbers,
CDA, dat kan niet.

Kun je in je werk iets doen
met het gegeven, dat de Kerk
ook ooit een lijdende Kerk
was?

"Ik denk dat de (aestene)
kerk buiten de muren onool-
doende weet beeft oan de oiin
oan bet leuen Hit is iukt àit
die soms zelfuoldane' kerk die
marglnale. groepen nodig heeft
om drc prln ueer te leren ïer-
staqn. De theolo§e is tocb een
tbeologie oan bet in beinneing
roepen'nan bet lijden €n adn
bet daain ook toegaan naar
opstanding. Ik denk dat in de
(protestantse) kerk die bele
fu n da m e n t e I e geuo e lsae reld
na u we lij ks ge me e nsc bappe lij k
wordt beleefd. Als gemeènscbap
moet je inderdadd eruaing
hebben met pijn, met onler-
drukking, om tot de essenties
tan gelotsen en Eoangelie te
komen. "

(Uit een interview van Joost de KoÍt met
justitiepastoÍ ren Eerbeek in "Kohel€r"
een mei 1987).

Weer in de))

en begeleidir
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fout" bij gebrek aan opvang
ls De Proresrantse Geesteliike Ver-

zorging in de getangenissen ën Hui-
zen van Bewaring wordt namelijk
gedragen door eËn Interkerkelijïe
Commissie, waarin de grote kerken
met dir,erse kleine kerken samen-
rverken.

Toch loopt de waardering voor
ons u erk nogal uiteen. Op spreek-
beurten en dergelijke kom je daar
allerlei varianten van tegen, r'anaf
"sat spannend om juist daar domi-
nee te zijn" tor aan "kun je het
Koninkrijk Gods nier ach!enswaar-
diger dienen dan juist op deze
plek...".

Vooral dat laatste is wellicht
een indicatie van een veel groler en
breder spanningsveld als hët gaat
om de criminaliteit. Want op afstand
mag de criminaliteit dan spànnend
lijken en bijna "magisch" (zie de
TV-series), als het diep in onze eigen
stad binnendringt. of misschien rivel
ons eigen leven, dan blijkt het een
dodelijk vergif dat mensen onreerr,
bang maakt, angstig en kwaad.

Ook ik kan als krantenlezer net
zo geëmotioneerd reageren op ge-
welddaden, moord, chantage en
gijzelingen als ieder ander Surger.
Maar de volgende dag zit ik uel oog
in oog met de dader en leen hem
mijn luisterend oor en toegewijd
hart. Waarom? Omdat we als ker-
ken toch intuitief het besef hebben
meegekregen dat zonde en schuld
niet ophouden bij de grenzen van
5trafrecht en gevangenis. De uit-
spraak van Jezus: "Wie van u zonder
zonde is, werpe de eerste steen . . . '
is geen poging de ernst van de zonde
te bagatelliseren of te negeren, in-
tegendeel, maar wel om ons er aan
te herinneren dat het verschil tus-
sen zondaar en rechn aardige hoogst
betrekkelijk is.

Weinig ruimte om te staan

Eigenlijk weten we dat ook wel.
Het verschil tussen de knoeier met
zijn belastingaangifte en een bank-
overvaller mag dan emotioneel erg
groot zijn, r'oór de wet is dat hoog-

uit een gradueeI verschil.
Wijzer is het ons te meten aan

het woord van de apostel Paulus:
"Wie meent te staan, zie toe, dar hij
niet valle . . ." (1 Cor. l0 , 12).
Intussen ziin velen in onze samenle-
ving wélgeíallen. Maar de eerlijkheid
gebiedt te zeggen, dat ze voordien
ook weinig ruimte hadden om te
staan. ln grote meerderheid zrjn ze
afkomstig uit groepen die we
gemakshalve typeren als rand- en
rlsrcogroepen.

Het welslagen van een (opgroei-
end) mens in onze samenlevins is
namelijk afhanketijk van een a"antal
grondvoorwaarden. Ik noem er en-
kele: een veilig huis (materieel en
immaterieel), perspectief, een basis-
opleiding. werk. Al die dingen die
een mens binding geven aan de sa-
menlevins en daardoor een besefvan
erkenninfi kunnen zich vroeg of laat
gaan verfalen in onverschilligheid,
haat en agressie en dan is het hek
van de dam, en spoelen mensen xan
in een gevangenis. Zo wil de samen-
leving dat, zo vertaalt de politiek
dat eh zo voert het strafrecht dat
uit. Ik heb daar geen moeite mee,
mits er maar een preventieve werking
van ult zou gaan, mrts strenger
straffen zou afschrikken dan wel
dat mensen als vernieuwd de gevan-
genis zouden verlaten.

Maar juist hier beginnen mijn
grootste zorgen. Heel in het begin
van de detentie willen mensen, in
het gesprek met de dominee, nog
wel eens heel open staan. bewust
van hun daad en de ernst daarvan
voor derden. Maar allengs, als er
straf zonder pardon wordt uitge-
voerd en maanden tot jaren gaat
duren, zie ik hoopvolle idealen. ge-
baseerd op de wil om iets goed te
maken of opnieuw èn anders te be-
ginnen, menigmaal omslaan in diepe
teleurstelling en verbittering.

En naar de "vernieuwde" mcns
kun je fluiten, tot schade van hem
en ons, want wat voor type mens
krijg je terug? Wat er nog aan ban-
den met de samenleving was, is

door Th. M. MIDDELKOOP

goeddeels verminkt of gewoon ver-
dwenen, relaties,'werk, inkomen,
perspectief en vooral de achting van
de mensen. Eens een dief, altild een
dief. Eens een bajesklant, akiid een
bajesklant. En zo zie 1e mensèn in
een necrwaartse spiraal verder ver-
loederen

Een triest verhaal? Ja, maar ik
kan ook andere punten noemen.

ln het contact met de dominee
ontstaat vaak weer een besef van
mens-zijn, van erkenning en soms
ook hoop. Daar licht ook de ont-
moeting op met de Ander Die geko-
men is om het verlorene te zoeken
én te behouden. Soms onuitgespro-
ken is die sfeer aanwezig, in de per-
soonlijke gesprekken, in de gespieks-
groepen en in de kerkdiensten die
bijna massaal bezocht worden. En
dat niet alleen om "er even uit te
zijn" - velen kunnen kiezen tussen
recreatie of kerkdienst - want in
menig persoonlijk of groepsgesprek
klinkt de preek terug! Daarnaast is
er het contact met de relaties, waar
soms minstens zoveel wanorde cn
hopeloosheid heerst als bij de ge-
detineerden zelf. Voorts draaien de
geestelijk verzorgers mee in het staf-
overleg, de gedetineerdenbespre-
kingen, het directie-overleg en zijn
er contacten met advocaten, reclas-
seringsambtenaren en natuurlijk last
but not least met de kerken. Want
zij toch zijn het die haar Dienaren
afvaardigen naar deze plek.

Ook al is ons werk omgeven met
de grootst mogelijke geheimhouding
en vertrouwelijkheid, men moet we-
ten dít we er zijn en hoé we er zijn,
name lijk als getuige van Hem Die
niet laat varen het werk van Zijn
handen. Zijn maaksel zijn wij èn zij,
hoe dan ook!

Daarom blijf ik toch maar ver-
der gaan met dat bijzondere werk in
"De Schans" en de "Demersluis",
twee torens van de Billmerbajes,
van paviljoen naar paviljoen én van
cel naar cel, met hier een traan en
daar een lach. Zo doen de andere
collega's dat met mij en vele n zijn
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Behalve predikanten die ,,staan" (in een gemeente), of .,liggen" (in
het leger), zijn er ook predikanten die ,,zitten". Ik bedoel dè gevan-
genispredikanten.
Zo'n dertig in getal, her en der verspreid door het hele land over
allerlei Inrichtingen van Justitie; full-timers en part-timers door el-
kaar, komend uit verschillende kerken.



ons daarin vooruegaan, waaronder
de in het Amste"rdamse niet onbe-
kende ds. A.A. Klaowiik.

Ook de sisnalen'naír buiten blii-
ven niet onbàantwoord. Vanuit Mil-
drecht waar ik woon en waar ik
kerkelijk en ambtelijk onder ressor-
teer, ls €r een actleve gloeP gemeen-
teleden die mijn lr erk naar vermogen
tracht mee te dragen onder andere
in sesprekssroepen en kerkdiensten
en ïeèft ro-ecn'bijzondere band
met "De Schans". De kerken van
Abcoude hebben dat weer met de
"Demersluis" en ook diverse Am-
sterdamse kerken waaronder de
Waalkerk en de Thomaskerk-ge-
gemecnte Iaten zich niet onbetuigd.
2o ziin de kerken ook achter die
hoge'betonnen muren "vindplaatsen
van het heil".

Maar er blijven wensen over.
Veel ex-sedetineerden gaan weer
opnieuwa'in de fout" bïj gebrek aan
oil ang, begeleiding en vasrigheid.
zie het voorafgaande. Daarom zou

. er. dunkt mij. naast het zeer gewaar-
deerde werk van het " Regenboog-
project", dat zich vooral richt op de
verslaafden. ook plaats kunnen zijn
voor een project voor ex-gedetineer-

den met rets als begeleide kamer-be-
woning etc., vergelijkbaar met het
Exodui-project van de Haagse Ker-
ken en de gevangenispredikanten
ald,aar. Zo vele n weten niet hoé te
Ieven of opnieuw te beginnen. Zo'n
project zou zeker in een klemmen-
ile behoefte kunnen voorzien. Ach,
misschien pakt een gemeente of
Diakonie deze hartekreet wel op en
komen we elkaar hier of daar wel
tesen . . . Maar als dit artikel ertoe
heleft bijgedragen u een beter inzicht
te verschaffen over ons werk én
over de achtergronden van veel cri-
mineel gedrag, dan ben ik heel erg
blii. Want de kloof tussen hen en
oni lijkt groter dan die in r.rerkelijk-
heid is. Zeker. slachtoffer kunnen
we allemaal worden, maar dader
eveneens, tenzij ...

Ds. Tb.M. Middelkoop is Prot. Gees-
telijk Verzorger in Huizen oan Be-
waing "De Sibans" en "Demersluis"
in Amsterdam.

Dit artikel is ooergenomen uit bet
Kerkblad Amsterdam
14e jaargang nr. 13
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(Uit een intervicw van Joo6t dc Kort met
justitiepastor JaÍ! Eerb€ek in "Kohelet"
van m€i 1987).
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Kan de boodschap van Jezus
Christus een nieuwe zingeving
aan de gedetineerden schen-
ken?

" Ni e uw e z in ge oin g o n t s taat
alleen daar uaar je identiteit
kunt uinden, dat'kan bier wel,
mdar dat araagt erg aeel. Veel
mensen bier staan, gezien bun
acbtergronden, uiterst kuets-
baar in bet leuen. Geloof geeft
ons m.i. een identiteit, we uor-
den ueer personen, en ue beb-
ben weer deel aan die beilsge-
schiedenis, die ook niet zonder
ons kan. Je bent allereerst bezig
met mensen heloen te ontdek-
ken dat ze meei ziin dan dat
uaanoor ze bier zítten, je helpt
mensen tot zichzelf komen- Je
kunt alleen ooer sàbuld spre-
ken aanuit een uezenlijk geooel
uan geaccepteerd zijn door de
ander- Dan ga ie samen met
die ander zoeken naar uat er
met jou is gegezten aqn deze
wereld en hoe in jou een stuk-
je aan bet Koninkijk tot ont-
wikkeling komt. Als je zo naar
mensen kijkt, ontdek je aelke
fijne mensen hier zijn."
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Exodus breekt de
geslotenheid oDen

f 
door Jax EERBEEK

De dienst beeint. "Naar de kerk-
dienst op zonda[ kijk ik uit" zei
iemand eens "omdat je daar even
iets heel anders beleeft." "Het lucht
j. op . . .".Onze hulp is in de naam
van de Heer . . . Genade zij u en
vrede . . . Er wordt met overgave
gezongen. We bidden samen. En er
is grote aandacht bij de lezing uit de
bijbel en de uitleg. En dan aan het
eind de voorbeden en de zegen, De
Here zegene ons en Hil behoede ons.
Uitgesproken in een met diepe eer-
bied gevulde stilte.

Integratie

Naast de kerkdiensten is er het
individueel pasroraar en zijn er
wekelijks druk bezochte gespreks-
groepen. Tijdens deze gespreks-
groepen wordt meestal het thema
tan de komende kerkdienst aan de
orde gesteld. zodat ze ook als voor-
bereidingsgroep functioneren. Dit
ucrk kan en mag niet op zichzelf
bestaan. Het zal gedragen moeten
worden door de kerkelijke gemeen-
schappen buiten de gevangenis.

Veel mensen in de gevangenis
voelen zich afgeschreven en gaan er
van uit voor het leven getekend te
zijn. Het evangelie roept ons ertoe
op de gemeenschap met medemen-
sen in de getangenis te onderhou-
den. Zo wil de Stichting Exodus de
Haagse kerken betrekken bij het
gevangenispastoraat. Exodus gaat
uit van de Haagse Raad van Kerken
en is vijfjaar geleden opgericht door
predikanten, aalmoezeniers en vrij-
willigers die in het gevangeniscom-
plex Scheveningen werkzaam zijn.

Vrijwilligers

De lerbondenheid komt tot uit-
drukking in de deelname van vrij-

Kerkzaal getsangcnis Brcda 6.1y 9.1 Het Open Huis

Voor de vrijwilligers in het pas-
toraat worden regelmatig evaluatie-
bijeenkomsten gehouden.

Nazorg

De zorg van de kerk zal zich.
indien nodig. ook moeten uitstrek-
ken tot de periode na de detentie.
Dat is de tweede doelstellins van de
Stichting Exodus. Er zijn tfee pro-
jecten van nazorg: een Open Huis
cn een Huis voor Begeleid wonen.
De aan de projecten ten grondslag
liggende gedachte is dat de kerkelijke
gemeente in mensen en mogclijkhe -

den dienstbaar kan zijn bij wat
mensen nodig hebben om op weg te
kunnen gaan naar een als zinvol be-
leefde toekomst.

Het Open Huis bestaat bijna vijf
jaar en wordt draaiende gehouden
door vrijs illigers. Het is twee keer
per week geopentl en biedt mogelijk-
heid van ontmoeting, gesprek, ont-
spanning en creativiteit. Er zijn
goedkope maaltijden. Verder kan er
op beperkte schaal in voorkomende
gevallen praktische hulp worden ge-
boden-

Het Huis voor Begeleid \{onen

Als trveede project van nazorg is
eind april het Huis voor Begeleid
Wonen gcopend. Veel bewoners van
de gevangenis heeft het aan kansen
en mogelijkheden ontbroken om
naar een door hen als zinvol beleefd
bestaan toe te groeien.

Je ontmoet veel mensen die zijn
opgegroeid in achtersrandsituaties.
Er is een complex r.an factoren
waardoor een vicieuze cirkel kan
ontstaan. Criminaliteit staat veelal
niet op zichzelf, maar heeft te ma-
ken met de persoonlijke geschiedenis
en leefomstandigheden.

ledere bewo-ner heeft een eigen
kamer en er is een huiskamer voor
gemeenschappelijk gebruik. Maar
het gaat om meer dan wonen alleen.
Met de ber,l'oner samen wordt een
begeleidingsplan opgesteld. Het doel
is mensen te begeleiden in het ont-
plooien van hun mogelijkheden op
weg naar zelfstandigheid. De bege-
leiding richt zich op het kunnen
voeren van een eigen huishouding,
het zoeken naar (wijwilligers-) werk.
het vinden van een zinvolle vrije-
tijdsbesteding. het leggen van èon-
tacten, het ontwikkelen van sociale
vaardigheden en het geven van on-
dersteuning bij het volgen van een
opleiding. Het komt voor een be-
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Zondagmiddag kwart voor zes. Zoals iedere zondagmiddag kerk-
dienst in het Huis van Bewaring aan de van Alkenradelaan in Scheve-
ningen. Veertig bewoners en een aantal mensen van buiten begroe-
ten elkaar. Er is koffie en de mensen raken met elkaar in gesprek. De
ontmoeting, voor en na de dienst, hoort er wezenlijk bij. We vormen
met elkaar een grote kring rondom de liturgische tafel met de bijbel,
de kaarsen en de bloemen. Het is het begin van een wekelijkse
viering te midden van de grote geslotenheid van het leven achter de
muren.

willisers. Door de bewoncrs wordt
die íeelname op zeer hoge prijs gc-
steld. Zij doorbraken de geslotenheid
en door hun aanwezigheid geven ze
er blijk van dat mensen in de ge-
r angenis erbij blijven horen. De
vrijwilligers komen regelmatig. Ze
nemen gemiddeld één keer per twee
weken aan een kerkdienst of
gespreksgroep deel. De ervaring van
de meesten is dat ze uiteindelijk
vooral ook voor zichzelf komen. De
intentie iets te doen voor anderen is
gebleken van gÍote betekenis voor
henzelf te zijn. Zotls iemand eens
zei "het verandert je kijk op het le-
ven, je gaat veel bewuster geloven".
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langrijk deel neer op het vergroten
van kansen. Er is een werkgelegen-
heidsproject in voorbereiding om de
bewoners gelegenheid te bieden
werken'aring op te doen.

Beroepskrachten en vrij willigers

Aan de nazorgprojecten is een
aantal beroepskrachten, allen op
parttime basis, verbonden. Het zijn,
een coördinator voor het gehele
werk en een coördinator voor het
Open Huis, vier begeleiders voor be-
woners, een psychologe, een pasto-
raal werker en een administratief
medewerker. Deze beroepskrachten
zijn nodig vanwege de deskundig-
heid en de continuiteit. Maar het
professionele werk is in deze projec-
ten onlosmakelijk met de deelname
van vrijwilligers verbonden. De vrij-
willigers kunnen veel praktische
ondersteuning geven en door hun
aanwezieheid en contact met de
mensen "meehelpen een goede sfeer
in het huis te maken. ln de diversc
projecten van Exodus werken 150
vrijwilligers mee, waaronder een aan-
tal in het woon-project.

Op korte termiin wordt een
initiatief genomen'om te komen tot
een kring van gastadressen.
Het gaat dan om mensen die een
"thuis" u illen ziin voor een bewo-
ner, een plaats wàar je je geaccepteerd
weet, ervaringen kwijt kan en nieuvl'e
ervaringen kan opdoen.

Stand van zaken

Het woonproject is gevestigd in
twee herenhuizen. Ze bieden de
mogelijkheid van bewoning aan tien
personen. In de eerste fase zijn we
van start gegaan met vier bewoners.
Dit vanwègé de beschikbare begelei-
dinssstructuur. Deze is nog onvol-
doóde voor een groteÍ aaítal be-
woners.

De financiering van de verbouw-
ing van de huizen en de toekomstige
exploitatie in de eerste fase is moge-
lijk gemaakt door plaarselijke en
regionale kcrken. fondsen en dona-
teurs.

Wij hopen meer kerken.voor her
prolcct te rnteresseren om daarmee
àe 6eeeleidins te kunnen uitbreiden
en heí aantallewoners te kunnen
\:ergToten.

In gevangenispastoraat en nazorg
liggen voor de keiken vele mogelijk-
heilen om pastoraal en diakonaal
over de grenzen van de eigen ge-
meente heen te reiken. En mensen
nabij te zijn in de zorg om het leven.

t2

Een handreiking over het justitiepastoraat en de kerkelijke gemeente.

De gereformeerde depataten ooor de geestelijke aenorging in de in'
ricbtingen oan bet Ministerie oan Justitie dragen zorg uoor de uitgaoe
aan booengenoemde bandreiking. Daarin wordt informatie geboden
owr bet juititiepastoraat, bet "orijwilligercwerk" en de betrokkenbeid
oan de kerhen bii één en ander.

De handreiking dient ertoe de inboud en de oonngezsing aan de
cofiticten tussen bet justitiepastoraat en de kerkelijke gemeente te
belpen inaullen. Met name plaatselijke werkgroepen en commissies
kunnen hiermee hun uinst doen.

De bandreiking oerscbijnt in de loop uan 1988 en is dan te bestel-
len bii het Diensteicentrum oan de Gereformeerde Kerken in
Leusàen. De pàjs aan de uitgaae is nog iiet bekend.
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De samenleving
Ouderling v oo r J ustitie p asto raat

Hij ziet zichzelf als een verbrn-
dingsschakel tussen de kerk binnen
en buiten de gevangenis. De heer
J.H. r'an Weerd is ouderling met een
speciale opdracht r oor J ustitie-
Dastoraat in het Huis van Bewarins
in Maasrricht. Hij doet dit vanuit àe
protestantse kerkgemeenschap in
zijn soonplaats. Via het deelnemen
aan kerkdiensten en het meedraaien
in gespreksgroepen raakte de heer
Van Weerd geinteresseerd in deze
bijzondere vorm \:an pastoraa!.

"lk vind het belangrijk dat er
een goede relatie is tussen de plaat-
selilke kerken en de geestelijke ver-
zoreers in de penitentiaire inrichtin-
sen-r'an iustitie, omdat de kerk zich
íiet kan onttrekken aan de opdracht
de mens in nood bij te staan", ver-
telt de heer Van Weerd, die zich
hierbij beroept op een rvoord van

Jezus-"lk zaf in iie gerangenis en gij
hebt Mii niet bezocht".

De heer Van Weerd, "Wat de
gedetineerde ook heeft gedaan, hij
óf zij blijft een mede mens die je
niet in de steek mag laten".

Schuld

Wat doet dit werk jezelf als je er
zo nauw bij betrokken bent?

"Je komt uit op allerlei vragen,
waarom zit die ander achter tralies
en kan ik vrij in- en uitlopen? Ben
ik wel zoveel beter? Door dit werk
ben ik degene die in de fout is ge-
gaan. met andere ogen gaan zien.
Daarbij moet je uiteraard wel de re-
aliteit in het oog houden; de schuld
voor het gepleegde komt toch gro-
tendeels voor rekening van de gede-
tineerde. Verder maakt dit werk je
duidelijk dat de maatschappij bij-
zondei hard over ex-gedetineerden
oordeelt. Al is voor de daad geboet,
de samenleving straft soms levens-
lang. De delinquent bhjft een paria.
Dit is volgens mij de voornaamste
oorzaak van recidivisme. Van de op-
voedende werking die van een straf
uit moet saan koÀt zo niets terecht.
Dit overk"omr niet alleen de (ex) ge-
detineerde, maar ook de eigen
familie en soms vriendenkring".
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straft soÍns levenslang
door PIET HALMA

Doen en laten

Ook kritiek op het justitie-
apparaat houdt de heer Van Weerd
niet voor zich, "Door het te weinig
aandacht schenken aan het feit dat
een gedetineerde van de vroege
morgen tot de late avond verteld
wordt wat hij heeft te doen èn te
laten, werk je onrust in de hand. Na
een lange dètentie verliest een gede-
tineerde zijn zelfstandigheid, wat
bij terugkomst in de maatschappij
tot moeiliikheden leidt. Verder ont'
ttaat vaak-de indruk dat er willc-
keurig recht wordt gesproken, van-
wese de srote diversiteit in straffen
voór eeníelfde of soortgelij k delict."

Kerkewerk

Hoe kijkt een gedetineerde aan
tegen de geestelijke verzorging en
de betrokkenheid van een plaatselij-
ke kerkgemeenschap?

Volgens de heer Van Weerd
realiseert zo iemand zich nauwelijks
dat de geestelijke verzorging kerke-
werk is. Men voelt zich immers niet
of nauwelijks verbonden met de
kerk? De geestelijke verzorger wordt
wel als onmisbaar en'aren: hij is
iemand tegen wie je vrijuit kunt
Praten.

Eerste opvang

De heer Van Weerd laat regel-
matig weten waar hij mee bezig is
en waarom, onder andere in het
plaatselijk kerkblad. Toch is hij nog
niet tevreden, onbekendheid met
het gevangenispastoraat blijft. Voor
plaatselijke kerken ziet hij vooral
een taak liggen voor eerste opvang
als iemand vrijkomt. om een terug-
vallen in de criminaliteit te voorko-
men. "luist het sebrek aan voldoen-
de midàelen urn"b.rtr*n is er vaak
de oorzaak van dat men de proble-
men op de voor hem bekendste en
gemakkelijkste weg oplost. "
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Vrij parkeren
in Maastricht

door PIETER HOOGESTEIJN

Het nieuue opoanghuis ooor ex-
gedetineerden in l4aasiicbt, bet buis
"Vrij Parkeren", draait sinds kort
op ztolle toeren. Nadat de gelijk-
namige sticbting bet pand in okto-
ber ooig jaar officieel opende, heeft
bet opoangbuis zooeeI bekendbeid
gekregen dat alle negen kamers bezet
zijn. "Vii Parkeren" is bet derde
o Poa n gbuis l o o r e x -ged e tin e erd e n
in Nederland, naast "Huis artikel
26" en het "Tussenfasebuis" (aoor
arou ue lij ke e x-ge d e tine erd en ) in
Amsterdam.

"Vij Parkeren" is een initiatief
oan een aantal maatscbappelijk uer-

t4

kers oan bet Leger des Heils n
Maasticbt. Eén aan ben, Roelie
Verbeek, "De plannen 1)oor een op-
oanghuis uaren er beel lang geledèn
al, maar bet is altijd een béetie blii-
aen liggen. l,t/e lieiten in ons uerk-
m€t mensen in bet Huis oan Bewa-
ring steeds tegen de noodzaak tan
zo'n buis aan. Mensen die, als ze uit
de cel komen, op strdat komen te
staan. Geen buis, daardoor geen geld
lan de sociale dienst: ze komen in
een kinsetie terecht. Met een ob-
tnngbuiï kin je dat doorbreken'."

In de Pastoor Heijnenstraat iz
Maasticht uerd uiteihdelijk e en
pand geaonde.n en na een opknap-
beurt tngertcbt als opwnghuts.
Coördinator is Frank Rademaker,
net afgestudeerd oan de sociale aca-
demie, die bet buk als oijwilliger
draaiende boudt. Rademaker: "We
kunnen bier acht à negen mensen
tegelijk onderdak bie[en. De optsang
is bedoeld 7)oor mensen die hiisues-
tingsproblemen bebben doordat ze
in aanraking zijn geweest met Justi-
tie. Ze kunnen bier ongeoeer die
maanden blijuen, zodat ze een
beetje de tijd kijgen om aaste buis-
oesting te zoeken. Als ze bier
wonen, kunnen ze dit adres aan de
sociale dienst opgezten zodat ze in
ieder getal een uitkering kijgen.
Iedereen uanaf ongeleer achttien
jaar han bier terecbt, zowel mannen

als orouwen. Je betaalt dan elke
maand ongeaeer oierbonderd gulden
buut. Dat is wel tij oeel, maar bet
is dan ook de bedoeling dat ze uit-
e in de lij k se lf-su pp orting w o rd e n. "

Anders dan Huis artikel 26, dat
sinds de opichting te maken heeft
met aijandige buurtbewoners die
bet maar niks ainden om ex-gedetï
neerden in de straat te hebben, werd
"Vij Parkeren" al snel door de
buuït ged c ce pte erd. Radema ker'
"Vóór de opening bebben we de
buurt uitgenodigd om kennis te ma-
ken. Daar zijn zo'n aijftig mensen
op afgekomen. Tot nu toe hebben
we nog geen enkele negatieïe reactie
gebad."

Langzaam maar zeker begint
bet Maastichtse opl)dnghuis meer
behendbeid te kijgen en neemt de
klandizie toe. Rademaker: "De
mensen kunnen bier een beetje tot
ntst komen, ze kunnen zicb íerke-
lijk een beetje toorbereiden op bun
terugkeer in de maatscbappij.'l e
zijn nu uoor zooer ik weet bet enige
opuanghuis in beel zuid-Nederland
en ik 6en bang dat dat niet genoeg
is; als we nog meer bekendlieid kii-
gen, denk ik dat we met wacbtlijs:
ten gddn werken."

Het adres oan "Vij Parkeren" is:
Pastoor Heijnenstraat 44, 6227 TE
Maasticbt, telefoon 043 - 61 3 973.

Overgenomen uit KRI van april '87.
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Feest in het huis
vanbewaring

door JANNIE BROUWER

Zondag in het Huis van Bewaring
in Utrecht. We zitten in een grote
kring. Stoelen worden bijgezet, er
zijn zeker wel 3 5 mensen. Dominee
Noordhoek stelt de vele nieuwko-
mers voor. Dan begint de dienst met
"Vandaag is het feest!"

Sommigen lachen begrijpend en
instemmend. lk - één van de pro-
testantse bezoek(st)ers - denk:
Feest? Het is toch lijdenstijd? Vas-
tentijd?

De predikant vertelt dat het
vandaag Holi Phagwafeest is voor de
Hindoestanen. Dit hebben enkelen
uit onze kring hem verteld. Ze vin-
den het heel moeilijk om juist nu
niet thuis te kunnen zijn. Het
Phagwafeest is een nieuwjaarsfeest
volqens de lndiase ( maan-)kalender.
Maàr het is ook een lentefeest, het
symboliseert de dood van de winter
(het koude en sombere jaargetijde)
en de geboorte van het warme. fleu-
rige jaargetijde. Het is een feest van
de overwinning van het goede op
het kwade. Een eenheidsfeest.

We zingen met elkaar. Een duo
speelt klassieke muziek op gitaren.
Er worden enkele stukken uit de
bijbel gelezen, ook een indiaas ver-
haal. In de preek rvordt hierop
ingegaan. Het gaat over
- het nieuwjaarsfeest zoals Hin-

does dit beleven - met veel
svmboliek, o.a. het verbranden
vin huisvuil, het naar elkaar

strooien van kleurstoffen, het
besoroeien van reukwater r

het'nieuwe jaar zoals wij dat in-
luiden - met veel vuunverk en
geknal;
het lentefeest zoals in het oosten
van het land gevierd wordt -
met Daasvuren:
het riaasfeest zoals christenen
dat irieren het feest van de
overwinning. voorafgegaan door
de lijdenswèken, een tijd van in-
keer, gebed en vasten.

Tot zover iets over de preek.
Er is veel om over na te denken. Tij-
dens het gitaarspel is het dan ook
muisstil. Totdat. . . een snaar knapt.
Er wordt gelachen en spontaan ge-
applaudisseerd. Het ijs is gebroken.

ln de voorbeden wordt speciaal
sedacht aan twee mensen uit ons
íidden. He t slorlied "We sball ooer-
come" wordt nog forser gezongen
dan anders. Vooral het moedgevende
refrein

"oh, deep in my heart
I do belieoe
we sball ooercome someday"

Na de zesen wordt een kranten-
artikel uitgeËikt over het Holi

Phagwateest. De dominee besproeit
ons met reukrvater. Fnkele Hindo-
staanse Surinamers delen bloemcn
uit: ieder gaat met een narcis-in-knop
naar eigen huis of cel. Eén knop:
teken van hoop, r,an leven.

De volgende avond, bij thuis-
komst, mijn narcis staat in bloei.
Weer dat gevoel van blijdschap, van
verbondenheid. Zouden de anderen
dat vandaag ook zo beleven?

Het gaat over vergeving, verzoe-
nins. over Christus de opgestane í r r
Heeï. Geven - vergeven'È'oren bij' bnKele a0fessen
elkaar.

Centraal Bureau Reclassering Leger
des Heils
Leidseplein 3

1017 PR Amsterdam
Tel. 020 - 262606

De Nederlandse Federatie van
Reclasseringsinstellingen
Bureau van de Federatie
Zuiderparkweg 28O
5216 HE's-Hertogenbosch
Tel.073 -723221

Federatie van lnstellingen
voor Alcohol en Drugs, FZA
Rembrandtlaan 2A
3720 AD Bilthoven
Tel. O30 - 78O72+
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Themadag
op 16 januari 1988

Gevangenis
pastoraat-

In plaatsen, waar ecn gevangenis
(inrichting van Justitie) is gevestigd,
bestaat doorgaans geen contact tus-
sen het pastoraat aan of met gedeti-
neerden en het pastoraat in de
kerkelij ke gemeente. Daardoor voe-
len de pastores die aan zo'n inrich-
ting zijn verbonden zich vaak ge-
isoleerd, terwijl de gemeenre geen
§ eet heeft van wat er zich diChtbrj
op het eigen grondgebied afspeelt.

ln Den Haag rracht de Stichting
Exodus, die zic6 inzet voor de op-
vang van gedetineerden en hun
familieleden, beide vormen van
pastoraat op elkaar te betrekken.
hetgeen voor alle betrokkenen een
verrijking blijkt te betekenen.

Wat dit concreet inhoudt en
hoe de in Den Haag opgedane erva-
ringen ook elders benut kunnen
worden. staat op deze dag centraal.

Deelname:
Kerkeraadsleden uit plaatsen
met een inrichting van J ustitie

Medewerking,
J.D. Eerbeek van de Stichting
Exodus te Den Haag

Begeleiding,
Mevrouw L. Hacquebord

Nadere informatie'
Toerustingscentrum, Postbus
2O2, 3830 AE Leusden.
Telefoon 033 - 943244

t6

Huizen van Bewaring
Alkmaar h.v.b. " Bergerhout"
Almelo h-v.b- voor mannen
Amsterdam penitentiaire inrichting

"Over-Amstel" waarin onderge-
bracht
h.v.b. voor mannen "De Amstel"
hr..b. voor mannen "Demersluis "
h.v.b. voor mannen "De Schans"
h.v.b. voor mannen "Het

Schouw"
h.v.b. voor mannen "Het Veer"

+(foba)
h.r'.b. voor mannen "De Weo"
h.v.b. voor vrouwen "De Sinbgel"

Amsterdam h.v.b. Havenstraat
Arnhem h.r,.b. voor mannen
Assen h.v.b. voor mannen
Breda h.v.b. voor mannen
's-Gravenhase h.r .b. voor mannen
's-Gravenhale jeugdh.v.b. "De

SPrang"
Croningen h.v.b. voor mannen en

h.v.b./eev. \'oor vrouwen
Haarlem je"ugdh.v.b. "De Vest"
Haarlem h.v.b. voor mannen
's-Hertogenbosch h.v.b. voor mannen
Leeuwarden h.v.b. voor mannen
Maastricht h.v.b. voor mannen cn

h.v.b./gev. voor vrouwen
Middelburg h.v.b. r,oor mannen
Nieuwersluis h.v.b. voor mannen
Roermond h.v.b./gev. voor mannen
Rotterdam h.v.b. voor mannen
Utrecht h.v.b. voor mannen (Wol-

venolein)
Utrecht h.v.b. voor vrouwen (öans-

straat)
Vught h.v.b. voor mannen "De Ley"
Zutphen h.v.b. voor mannen
Zwolle h.v.b. voor mannen

P.O.L's (Open Inrichtingen)
Almelo "Niendure"
Almen "Rozenhof"
Grave "De Marstal"
Hoorn "De Sluis"
Maastricht p.o.i. voor vrouwen
Middelburg p.o.i.
Roermond "Te Roer"
Veenhuizen "Vleddervoort"
Warnsveld "De Graafse Kamp"

Bijzondere inrichtingen van het ge-
vangeIuswezen
's-Gravenhage Penitentiair Selectie

Instituut
's-Gravenhage Penitentiair

Ziekenhuis

Gevangenissen
Alkmaar gev. "Schurterswei"
Breda gev. "De Boschpoort"
Doetinchem gev. "Nederheide"

(half open inrichting)
Grave gev. "de Raam" (half open

inrichting)
's-Gravenhage gevangenis
Heerhugowaard eev. "Westlinse"

(haiÍ open in-richting en siïds
1 986 ook h.v.b. voor subsidiair
gestraften)

Hoorn gev. "Oostereiland"
Sevenum gev. "Ter Peel" (half open

inrichting voor wouwen)
Stevensbeek (half open inrich-

trng voor mannen)
Veenhuizen Strafinrichtineen

gev- " Esserheem" -
gev. "Groot Bankenbosch"
gev. "Norgerhaven"

Vught jeugdgev. "Nieuw Vosseveld"
Winschoten jeugdgev. " Noorder-

schans',
Zeeland P.T.K. "De Corridor" (half

open inrichting )
Zutphen jeugdgevangenis

T.B.R. Inrichtingen
Balkbrug rijksasiel "Veldzicht"
Groningen "Dr. S. van Mesdag-

kliniek "
Utrecht rijksasiel

Pieter Baan Centrum
Utrecht advieskliniek

"Dr. F.S. Meijers lnstituut"

Kinderbescherming
Amersfoort rijksinr. voor jongens

"Op de Berg"
Amsterdam rijksinr. r'oor jongens

"Lloydhotel"
Breda rijksinr. voor jongení

"Den Hey-Acker"
Den Dolder rijksinr. voor jongens

"Den Engh"
Nijmegen rijksinr. voor jongens

"De Hunerberg"
Overberg rijksinr. voor jongens

"Overberg"
Rotterdam rijksinr. voor jongens

"Kralingen"
Zeist rijksinr. voor meisjes

"De Lindenhorst"
Zeist rijksinr. voor jongens

"Eikenstein"

O a

Stichting
Landelij ke Gereformeerde raad
voor Samenlevings-Aanselegenheden
Burg. de Beaufor-t*eg ti "
Postbus 203, 1830 AE Leusden-C
Tel. 033-943244

gemeentepastoraat
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