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GEVANGENISPASTORAAI EN
SCHULDBELEVING

In oaze nía al rc.fteqnrt lopenfu xrie ,,Sttaffex, schuld ea retgevcn", geum wl ha wood aan drs- Jan
Meek, gewngmkpredikant h S.heeeíingen. In ha oikel cea unul fumaha var *huldMeting,
de otnogelll&.id on bin cn ile nure ,'dn eot Wongorb tot hel veiuerken vot schuhl te komet m em

pleidai voor de liturgie, een Asylum van Cod*,ege-

Het komt nogal ccns voor de mensen in de gevangenis helemaal worden gezicn in de

sfeer van schuld en tekort. Hct schuldig-zijn tekent hun hele leven. Er kan alleen

,-.paar in negatieve termc'n over hsn worden gesproken. B! zo'n opvaning is dc- 
gevangenispator cr dan vooral voor om dc mensen van hun schuld bewust te maken.

Hij is de katalysator van het berouw over de begane zonde.
Aan mij wordt bij lczingen ovcr het gevangeniskcrkewerk regelmatig de vraag
gesteld ofzr zich ook van hun schrild bewust zijn.
Alvorens toe te komen aan de waag hoe schuld beleefd wordt in een detcntie''situatie
wil ik stellen dat mijns inziens het motief voor het gcvangenispastoraat niet exclusief
gelegen is in de schuld die gedetineerden dragen. Dc vraag n&u de schuld is voor
iedere mens aan dc orde. Of hij nu in de gevangcnis is of niet. Het motief voor hct
gevangenÈpastoraat ligt veeleer in het gestalte geven aan zuster- en broederschap.

Het evangelic ro€pt op om een bliivende gemccnschap gestalte te gcvcn ook als

muren ons van clkaar scheiden, Dat zien we als de gevangenis of gevangetren
worden genoemd: ,,lk ben in de gevangenis geweest", zrgtJez:us,,,en gij zijt tot mij
gekomen" (Maneus 25 : 36) en ,,Denkt aan de gevangenen alsof gij met hen
gevangeÍr waart. " (Hebr. 13 :3).
Uiteraard kan tegcn die achtergrond in de pastoralc contacten de waag naar de schuld

en de verwerking daarvan ook ecn plaas hebben.

Belemmeringen in schuldbeleving
B! mensen die korte of lange tijd in een inrichting van justitie doorbrengen zijn

4rogal wat belemmeringen waamccmbaar om dc rraag naar hun eigcn schuld onder
ogen te zien. Ik noem er een vijftal.
Een eerste belemmering wordt gcvormd door de dctcntie-srircÍic.
De gevangenis rocpt het beeld op van een omgeving waarin iernand tot inkeer komt.
Maar die inkeer bewerkt de gevangenis meestal niet. Vant om het eigen falen ondcr
ogen te zien is een veilige omgeving nodig. En om dc schaduwzijde van het leven te
kurmen tonen is cen klimaat nodig waarin men zich gcaccepteerd voslt. Maar zo'n
omgeving biedt de gevangenis in gccn erÈel opzicht. lntegendeel. Een gevangenis is
juist een onveilige siruatie om diepste gevoelens te toncn. Het is een harde wercld
waar eea sterke-mamen-culnrur onderling dominant is. Wie sterk is heeft het voor
het zeggen. Hct is moeilijk om zwakheid te tonen. Hct laten zien van je diepste
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gcvoelens kan tegen je wordcn gebruikt. Gevoelens van angst, twijfel, onzekerheid,
schuld worden dan ook zelden met elkaar gecommuniceerd. Dit wordt nog versterkt
door het feit dat een gevangenis een ,,gemeenschap" is van mensen die elkaar niet zelf
hcbben uitgekozen. Een ander punt wat in verband met de detentie.situatie genoemd
kan worden is het zogeneamde mortificatieproces. Dit mortificiatieproces is beschre-
ven door de socioloog E. Goffinan. Het needt op in zogenaamde totaalinstituties.
Dat zijn woongemeer»chappen waar het programma volledig in het teken staat van
het vemrllen van de doeleinden van de institutie. Dit mortificatieproces komt er op
neer dat het penoon-zijn van de mensen die er verbliiven wordt afgebroken. Ze
worden in de beleving van hun individualiteit aangetast. Een voorbeeld van wat in
dit proces gebeurt is dat ze van vrijwel alle verantwoordclijkheden die ze normaal
dragen worden ontdaan.
Een tweede belemmering dic gesignaleerd kan worden s dat het uhuldigzijn aan eev,
bepaald delict meatal nia op zich.zelfbestaat. Criminaliteit ligt vaak in het verlengde
van een hopeloze geschiedenÈ. Nogal wat mensen in de gevangenis kennen uit hrm
eigen levensgeschiedenis de gebrokerfteid van het leven aan den lijve. En het komt
nogal eens voor dat de pijn die ze anderen aandoen een herhaling is van de pijn die ze

zelfhebben ervaren. Iemand dic voor zware geweldsdelicten was veroordecld zei me:

,,Het enige wat ik mc van mln woegste jeugd kan herinneren is dat ik werd
opgesloten in een kast. "
Ik ontmoet veel mens€Ír die kansarm zijn opgegoeid op emotioneel, sociaal van
maaschappelijk gebied. En dan zieje dat er in hun leven een vicieuze cirkel onstaat
die ze op eigen kracht niet meer kurmen doorbreken.
ln de derde plaats kan de schuldbeleving geblokkeerd worden door factoren in de

pmoon zelJ W. J. Berger onderscheidt een aantal karakteristiekea van mensen in de

gevangenis. In het verband van dit overwcrp zijn daaóij de volgens relevant: gebrek

aan zelfl<ennis; geen introspectiq een gebrekkige of afwezige identiteit; verhoogde
kweebaarheid en onveiligheid. Voor iemand die in zichzelfdeze achtergrond heeft is

hct heel moeiliik om de verantoordeliikheid voor eigen leven en daden onder ogen te

zien.
Een vierde punt dat genoemd kan worden is de vervaging van de eigen schuld door
een zich herhalende ervaring ia de eigen getoelerc gehuetst te woíden op rcn onrcdelijkt
manier. Y eel gevangenen accepteren in zekere zin hun straC ,Je zit niet vooÈ/
zweewoetm" wordt nogal ecns gehoord. Maar er wordt weetstand opgcroepen als

de stnf een als onredelijk bcleeftle uitstraling krijgt naar het eigen leven. Zoiets
wordt blvoorbeeld gevoeld als er in de familie iets È en men wordt dan niet in de

gclegerfieid gcsteld om daarbij aanweizig te zijn (ziekte, stcrfgeval)- We zitten hier in
het gebied van de neveneffecten die de straftenuiwoerlegging heeft. Zo kan er tijdens
de detentie een vervlakking optreden van het,,eigen aandeel" en een versterking

,,van watjou (doorjustitie, de maatschappij) is aangedaan". Ik denk dat hier én van

de r.erklaringen ligt waarom de schuldvraag is een Huis wan Bewaring vaal
indringender aan de orde is dan in een gevangenis.

IN DE §AÀGSCHAAL



29 349

Àls vijfde wi! ik de grootte van de schuld noemen. Het gebeurde rondom het delict
kan zo diepingrijpend zijn dat het ontwijken van de realiteit oof een vertekening

ervan de errige kar» op overleven tjkt. Als het echt in z'n omvang toegelaten zou
worderr, zou men niet meer weten waar men het zou moeten zoeken.

Het pastorale asyl
Een belangrijke fiuraie die het pastoraat in levensbeschouwelijke zaken biruren de

inrichting van justitie venrrlt is de asylfunctie. Deze fi.rnctie is ontleend aan het Oud
Testamentische asyl, zoals men dat kon krijgen in wijsteden. Het asyt biedt
beschutting en veiligheid. De mens is er los van hen die hem op zijn huid zitten. Hij
ontkomt aan h* onheil en hij raakt aan het heil. Als het om persoonlijke beleving

-\gaat 
is een gevangerris zoals boven omschreven een in veel opzichten onveiligc

"ituatie. In de ontmoeting met de pastor mag de mens zln wie hij is. Hli mag tonen

wat in hem om1aat . Zo kan de pastoor er zijn voor de mensen. Hij hoeft niets van

hen. Wamecr iemand zich zo in al zijn kwesbaarheid geaccepteerd weet, kan ook de

veilighad groeien om aarzelend en stamelend over schuld te spreken. Het pastoralc

gesprek over de schuld kan alleen wezenlijk worden gevoerd en zijn diepte krijgen
vanuit een met zorg opgebouwde relatie van aanvaarding.

Pastoraat in het teken van de liefcle van God
Het gevangenispastoraat he€ft weet van die aanvaarding. Dat is dc kem en de

harslag van het evangelie. Het staat in het teken van de liefde van God voor de

mensen. Met zijn liefde en genade komt God ons tegemoet, hoe onze geschiedenis

ook È. Dat zien we in het verhaal van de verloren zoon. De omhelzing van de vader

gaat vooraf aan de schuldbelijdenis van de zoon. In zijn liefde voor ons laat God or»
voelen dat wij meer zijn dan de donkere bladzijden in orrze geschiedenis. Wij mogen

dragers van een nieuwe geschiedenis zijn.

Beleving van schuld
Waar beleving van schuld bestaat kan die veelsoonig zijn. Hij kan bestaan in een

gevoel voor wat het slachtofler È aangedaan. Bii rtijwel iedereen bestaat het in ieder

leval in wat de naaste relaties door de detentie'situatie wordt aangedaan. Dar
schuldgevoel is meestal ook de detentie door blijvend. Jc wordt er iedere week blj je
bezoek aan herinnerd. Daarin speelt 't zeker ook het opgoeien van de kinderen en

het appèl wat zij opje doen een rol.
Soms wordt ook het geplecgde delict als schuld tegerover God beleefd.

De duiding van de schuld
Om tot een eerlijke verwerking van schuldgevoeler» te kurmen komen is het
noodzakelijk duidelijk te hebben tegenover wie of wat die schuld bestaat cn wat dic
schuld precies inhoudt. De pastor kan e<n belangrijke rol spelen in dit proces ran
duiding van de schuld. Hierbij wil ik twee kanttekeningen maken.

TN DE VAÀGSCTIAAL



350 30

De eerste is dat onderscheid gemaakt moct worden russcn juridische schuld (als

overtreding van een norm) en religieuze schuld (het schcnden van de verbondsrelatie
met fu). Mensen in dc gevangenis zijn veroordeeld vanwege een juridisch
vastgestelde schuld. Daarmee is dus niet tegelijkertijd uitgesproken dat hun schuld
op religieus gebied groter zou zijn (een groter zondaar) dan die van anderen die in de
kcrk buiten dc gevangenis komen.
Een twcedc punt wat ik wil noemen heeft te maken met dcgene ten opzichte van wie
de misdaad is bedreven. Het komt nogal eens voor dat men denkt dat de schuld
gelenigd rs als de straf is uitgezeten.
In de kring van het gevangcnispastoraat komt steeds mcer aandacht voor de relatie
dader-slachtoffer. Dit is vooral gestimuleerd door het werk van prof. dr. H. Bianchi.
Hij pleit in het kader van de rechtspleging voor de terugkctr van het slachtoffer in
ons recht. Bianchi stelt dat in ons stelsel een conÍlict niet mecr in zijn eigenlijk\r/
proporties wordt gezien, maar vervangen is door een conílict tussen een dader en een
institutionele autoriteit. Daartcgcnover berocpt Bianchi zich op het Oude Tcstament
in een pleidooi voor conflictoplossing tussen dader en slachtoffer. Zo wil hij toe naar
onderhandelingcn waarin ccn schadevergoeding overeengekomen kan worden.

Verwerking van de schuld
De bijdragc van Bianchi kan ons ook in het pastoraat helpen de schuldwaag in zijn
juiste verhoudingen te zien. Daar waar mogclijk zal de pastor ook bemiddelend
kururen optreden. Of een opening zoeken om iets van verzoening op gang te
brengea. Dat is echter niet altijd mogeliik. De weg naar het slachtoffer kan
volkomen geblokkeerd zijn, Omdat het slachtoffer er niet mccr is. . . of omdat zoh
diepgaand leed is ervaren wat nooit verwerkt kan worden dat ieder contact tot de
onmogelijkhedcn gerekend moet worden of omdat dc slachtoffers niet precies te
achterhalen zijn ftlivoorbeeld bij grote dmgstransponen; de slachtoffers in de
persoon van gcbruikers zijn ontelbaar).
Als een contact met het slachtoffer niet mogelijk is, zal toch gezocht moetcn worden
naar mogelijkheden om in hct verdere levcn iets te doen met wat gebroken is. Nogal
wat gedetineerden hebben ook die behoeftc. Vclen nemen zich voor ics te doen ol
maatschappelijk gebied ten behoeve van anderen. In het gevangeniskerkewc.k rullerrV
wij ook creatief moeten zijn in het aanreiken van die mogelijkhcid. Zo is er vanuit het
Huis lan Bewaring Schevcningen ooit ecns contact geweest met een kindcnehuis
van het Lcger des Heils om kapot speclgotrd te reparercn. Het ging dan soms om
snrkjes speelgocd die nog hct enige waren wat kinderen van hwr cigen ouders
hadden.
Waar mogelijk zullen wij menscn zo nabij moeten zijn dat zij niet in een vcrlammend
schuldgevoel blijven steken, maar dat zij mct wat gebroken is in hun levcn toch een
weg zoeken die iets van heelheid dichterbij brengt. Tcnslotte moet nog bcnadrukt
worden dat het proces van bclcving, duiding cn verwerking van de schuld nooit op
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zichzelf bestaat. Het gaat altijd gcpaard met een wezenliike fi:nctie van het Pastoraat
die de mens waar nodig helpt bij de ontdekking en versterking van zijn persoon-zijn

De viering van de liturgie
Voor het gevangenÈpastoraat is de viering van dc liturgie van week tot week

wezenliik. Voor het aangczicht van God mogor we samenkomcn. Mct heel oru
leven. In verootmoediging en genadeverkondiging. Wij mogen leven op dc adem

van zijn stem. Belangrijk voor de kerkdiensten in de gevangenis is dat zij in relatie

stam tot de kerken buiten de gevangenis' In veel inrichtingen wordt aan de

kerkdiensten deelgenomen door kerkgangers van buiten. Hrn dcelneme is wezen-

lijk. Vant in hun persoon - in de handdruk die àj gcven, in de omhelzing, in het zich

-\erinneren 
van de naam - leggen zij zichtbaar en voclbaar getuigenis af van dc liefde

' 'an God voor de mensen.

J. D. W. Eerbeek

gevangenisprcdikant Schevcningen

Ceraadpleegde litenuur :
Fx:rgï, Ul - J., JuíínepdíoÍaat: eea vugatglas var hn olgatcm pasntaat, omgewerkte tekst vaa

een voordrecht gehouden voor Pastores, verbooden aan irvidrtingen van justitie, maandag ll
mei 1970 te Nuland.

Bianói, H., CetechngW als wijplaatt, de tetgkco van ha shthnfa ia ons rcdt, Baam 1915.

Goftn & E., Totale irLttífirtíes, Rottcrdam2 195.

GEZICHTSPUNT

4{d voor een ander beleid?
dehalve het resuluat van 6 stemmen in de gemeente Rucphen, zorgend voor een

stlging van 0,0% naat O,l"/o, heeft de oproep van een aantal Prdikanten om bij de

verkiezingen op de SGP te sterruren geleid tot o.a. een spectaorlaire wiÍlst in
Staphont (van 31,7o/o naar 32,7o/o - en dat tenvijl de opkornst aldaa! zakte van 93,77"
naar 90,7Yo , kun je nagaan!)

In de gemeente Graafstroom viel, helaas, een achteruitgang te constateren van 19,5"/o

naar 19,4o/o- De verstoktheid der harten zit er daar diep in.

Toó, mijn wereld stome in elkaar op die bewuste morgen, toen mlin oog de

paginagrote advertentie ontwaarde. De discussies over geloof en Politiek waren rnij
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