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K.A. Schippers

Redactioneel

Ditnaal gebruik ik deze ruimte om het voor u liggende thema-
nummer: Pastonat tussen veryelding en vergeving in te lei'
den. Door de toenemende criminaliteit en de voortdurende
roep om meer cellen ontstaat er geleideliik aan een klimaat,
waarin het alleen nog maar aankomt op vergelding. De biibel-
se notie van vergeving verdwiint uit het zicht.

De bedoeling is in de eerste plaats aandacht te vragen voor
een niet onbelangrijke Íunctie van de gemeente: de zorg voor
de arme en de zwakke, in dit geval de gevangene- ln de mo-
derne samenleving is de gevangenis als instituut zo geibo-
leerd van andere sectoren, dat deze taak van de gemeente
buiten het gezichtsveld dreigt te vallen. Zo'n 45 dominees ziin
werkzaam in de gevangenis. Zii vertegenwoordigen daat de
gemeente. Zij vertegenwoordigen ons. Maar ziin we ons
daarvan bewust? Kerk en baies ziin overwegend gescheiden
werelden. Daarom staat centrcalde waag hoe deze predikan-
ten hun werk doen en wat zii daarin nastreven.

Gelukkig zijn hier en daar ook gemeenteleden zelf betrckken
bij het gevangenispastoraat, terwijl gevangenen soms een
bijdrage blijken te leveren aan de eredienst van de gemeente.
Deze wisselwerking zou meer en meer moeten worden gesti'
muleerd. Dan krijgt de voorbede voor de gevangenen een
concreet kankteL

Op de achtergrond staan natuu iik de vragen van vergelding
en vergeving in onze samenleving. Wat gebeuft er in onze
rechtsstaat? Zijn wij met het strafrecht op de goede weg? ln
het eerste attikel worden deze vragen besproken.

Helaaswas het door ziekte van één van de auteurs niet moge-
lijk aandacht te geven aan de situatie van de slachtofÍers van
misdrijven- Wat betekent 'vergelding en vergeving'voor hen?
Wij hopen daar in de toekomst nog eens op terug te komen.

Voorlopig ligt er genoeg stof tot nadenken. Misschien geeft
dit themanummer ons aanleiding om de gevangenen en de
gevangenispredikanten meer dan voorheen op onze gebeds'
agenda te plaatsen. persoonlijk en in de gemeente.
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Prof.dr. Herman Bianchi

Recht, onrecht en
gevangerus

EÍ is een tijd geweest, niet langer dan een jaar oÍ tien geleden.
dat Nederland hoog aangeschreven stond tussen de onaf-
hankelijke naties omwille van een merkwaardig record. We
hadden toen namelijk. op twee landen na, Japan en lJsland,
het laagste aanta I gevangenen per honderdduizend inwoners
van de gehele wereld. We hadden toen niet meer dan onge-
veer 3000 gevangenen op 14.5 miljoen inwoners, dar is o
geveer 1 gevangene per 5000 inwoners. De meeste andeV
landen hadden veel en veel hogere cijíers. ln de Verenigde
Staten b.V had men toen 1 gevangene op 8OO inwoners. Ook
de ons omringende landen hadden relatieÍ veel meer mensen
opgesloten dan wii.
lnmiddels zijn al die gegevens dramatisch veranderd. ln Ne-
derland heeÍt men inmiddels Íuim 3 keer zoveel gevangenen
op de huidige ruim 15 miljoen inwoners. lntussen is in die an-
dere landen het aantal gevangenen ook zeer gestegen. Wii
zitten dus nog steeds onderaan in de internationale sta-
tistiek, maar we zijn dapper bezig de anderen in te halen.

WaaroB zijD er steeds neer gevalEenÈsen?
Waarom neemt het aantal gevangenen zo sterk toe? Wel.
iemand die niet verder nadenkt, of veel te slecht is geïnÍoÍ-
meerd, zal zeggen: 'Wel, dat zal wel komen omdat er meer
criminaliteit wordt gepleegd. Geen wonder dat er dan meer
mensen moeten worden opgesloten'.
Maar die redenering klopt niet. Het is wel waar dat eÍ meer
geweldscriminaliteit is in de laatste jaren. maar dat tikt niet
zozeer aan wat betreft het aantal veroordeelde gevangenen.
De toegenomen criminaliteit kan niet verklaren dat er me.
dan drie maal zoveel mensen worden opgesloten. Nee L/
ware oorzaak is, dat de rechtbanken de laatste iaren veel lan-
gere straÍÍen uitspreken-
Het maakt nog al een verschil of iemand voor een bepaald
strafbaar feit 1% jaar krijgt oÍ 5 jaar. ln het laatste geval hou-
den veroordeelden een bepaalde celveel langeÍ bezet. Dus er
is minder plaats. er komt een cellentekort en dan gaat de pers
klagen. En de minister krijgt van de Tweede KameÍ toestem-
ming om een aantal nieuwe gevangenissen te bouwen. Maar
dan denkt de rechterlijke macht: 'Nu zijn er weer meer cellen
dus we kunnen langer straffen. Dat helpt weliswaaÍ niet te-
gen de c.iminaliteit. maaí het geeÍt in elk geval een groter ge-
voel van veiligheid aan de bevolking'. Op die manier echter
ontstaat er binnen de kortste tijd weer een cellentekort en de
Minister van Justitie kan weer een paar nieuwe gevangenis-
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sen bouwen. oÍ wat nog erger is, de Minister vraagt de Twee-
de Kamer oÍ hij voortaan naast de nieuwbouw van gevange-
nissen ook nog meeÍ dan 1 gevangene mag opsluiten. Dan
worden de stràÍfen weer langer en zo door. Waarliik een vi-
cieuze cirkel.
ln Nederland ziin we nog zo fatsoenlijk om er althans naar te
streven om slechts één gevangene per celte hebben. ln ande-
Íe landen, b.V. Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten zit-
ten er soms wel 8 op één cel. Dat gaat liiken op een mensen-
batterij, vergeliikbaar met een kippen- oÍ vaÍkensbatteÍii. De

resultaten zijn er dan ook naar: de opgeslotenen worden. zo

agressieÍ, vooral ook tegen elkaar, dat het bijna op kanniba-
liime gaat liiken. Het optimisme dat er in de gevangenissen
nog iets goàds met de gedetineerden bereikt zou kunnen
worden, kan men dan wel helemaal vergeten.

3

Mensen die niet zo goed op de hoogte zijn, zullen menen-dat
het beter is om langire straÍÍen uit te delen dan kortere' Dan

zou de samenleving beter beveiligd zijn. MaaÍ dat is ook weer
niet waat want de gevangenis is bepaald geen plaats waar
men de mensen tot meer oppassende staatsburgeÍs kan ma-

ken. Precies het tegendeel is het geval. Gevangenissen zijn

eeÍdeÍ tijdbommen waar agressieve mensen woÍden ge-

kweekt. die toch weer na enige tijd worden vrijgelaten. want
men kan niet iedereen levenslang geven. Op korte termijn lijkt
de gevangenis de samenleving even te beschermen, maar op

ietJlang;Í zicht gooien we onze eigen glazen in Het is een
schiinve-iliqheid. í/aar criminaliteit is zo'n emotionele zaak
aat àe meéste mensen er niet Íationeel over kunnen naden-

ken. Tot schade van de gehele samenleving.

Een oud pEycholoEisch biigeloof irzake BolrneD
We hebben t! maken met een oeÍoud psychologisch bijge-
loof, namelijk dat men mensen zou kunnen opvoeden door
straÍfen, dui door leedtoevoeging. Hel liikt zo eenvoudig: als

iemand zich misdraagt, geeÍ hem dan maar een dreun dan

leert hii wel beter. Maàr zo zit de mens psychologisch niet in
elkaar. We leren nameliik de meeste normen van ons gedrag

niet door straÍ, maar omdat mensen zich in hun gedrag rich-
ten naar het gedrag dat ze het meest in hun omgeving aan_

treÍÍen. lndie; bepàalde mensen het aanleren van positieve
normen hebben gemist moet men vooÍal niet door straÍ
agÍessieÍ tegen hón optreden. want dan leren ze weer het
veÍkeerde voorbeeld.
Eerder moet men ze verantwoordeliik houden voor hun da-
den en van hen eisen het normale te doen wat van alle men-

sen verwacht mag worden, indien zij zich misdragen: name-
lijk voor zover dat mogeliik is, weer goed te maken wat men
anderen aan schade heeft toegebÍacht. Dan leÍen daders een



goede les die eventueel op den duur tot gedragsverbetering
kan leiden. Dit is geen zachte of vergoeiliikende houding te-
genover de misdaad. Het is juist zeer veeleisend. Maar alleen
iemand die heeft geleerd verantwoordelijk te zijn voor zijn da-
den zal zijn gedrag verbeteren.

Verlies van normbesef
Men hoort vaak zeggen dat er normverlies in de samenleving
is opgetreden. Men moet met zulke opmerkingen erg oppas--
sen. Want die klacht is van alle tiiden geweest. Dezelfde
klacht kon men honderd iaar geleden ook al horen.
Wellicht is er wat aan de hand met de normcontrole in onze
samenleving, maar dat grijpt dan minder diep dan de
meesten onzer denken. We zagen boven al dat mensen het
goede gedrag niet leÍen dooÍ straf maar door overname van
anderen. Maar dan moet er ook welgelegenheid zijn om d,
goede gedrag ook te leren. En dat leerje dus niet in de gevalv
genis.
Maar waar leer ie dat dan wel? Wel, hier is sedert een denig-
tal jaÍen iets opmerkelijks aan de hand. Er zijn door de ovei-
heid een paaÍ zeer eÍnstige Íouten begaan. De verantwoorde-
lijke autoriteiten hebben door verkeerde maatregelen van de
laatste dertig jaar veel sociale controle verwaa rlo;sd. Sociale
contÍole is het mechanisme in de samenleving waardoor
mensen goede normen leren en afgehouden worden van ver_
keerd gedrag. lndien de'zachte controle, zoals b.v. die van
tramconducteurs, kaanjescontrole bij de toegang op de stati-
ons van de grotere steden, zichtbare politie eÀ nog veel meer,
wordt afgeschaÍt oÍ te veel verminderd, komt de voorkoming
van criminaliteit in de versukkeling. Dan ziet men veel ver--
keerd gedrag om zich heen en te veel mensen richten zich
naar dat verkeerde gedrag. En dat geeft onheil. En dat kan
men niet goed maken door controle achteÍaÍ met strengere
bestÍaÍfing. Zo iets doms is eÍ gebeuÍd toen men de tramèon-
troleur aÍschafte en daarvoor in de plaats controleurs met
strafbevoegdheid heeft gesteld. Straf is altiid en ondeí alle
omstandigheden het slechtste middel voor normoveÍdracht.
StraÍ lokt altijd contra-agressie uit, wat bijde kaartjescontro-
le achteraÍ dan ook is gebeurd. Als de autoriteiten wat me\,
naar sociologen en cÍiminologen hadden geluisterd was dií
niet gebeurd.

Wat is het altertratieÍ?
Het is niet zo moeili.ik om met de Bijbel in de hand ons huidige
straÍrecht af te keuren. De Bijbel zoekt vergeving in plaats vàn
vernietiging van de mens, verzoening in plaats van straÍ, 9e-
meenschap in plaats van de uitsluiting door de celstraf. Vèr-
geving en verzoening worden vaak aangezien voorte ,zachte,
idealen die dan worden gesteld tegenover het ,harde. straf-
recht. MaaÍ verzoening is helemaal niet ,zacht,. Het eist het
uiterste van de dader en eventueel ook van de klager (slacht-
offer). En vergeving is al evenmin een 'aai-poeÀ,-houding_
Vergeving is een tweerichtingsverkeer. Het is erg moeilijk een
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niet berouwvolle dader te vergeven. En berouw tonen kan
een hele opgaaf zijn.

"verzoening is helemaal niet'zacht"'

Overgebracht in ons moderne recht zou dat betekenen: dat
de iustitie eerst van de misdadiger vraagt om te proberen het
onheil dat hii heeÍt aangericht, waar dat mogelijk is, weer
goed te maken, althans daaraan een bijdrage te leveren. En

dan wordt straf ook overbodig. Pas als hij blijft weigeren zou
men dan eventueelop het allerlaatst nog tot straÍ en leedtoe-
voeging kunnen overgaan.

Píof.dr. HeÍman Bianchi is emeritus hoogleraar criminologie.

Ds. R. Knol

Het pastoraat in de
gevangerus namens
de gemeente

Onlangs hielden we in een Haarlemse wijkgemeente een
leerhuis over de mogelíke betekenis van de kerk en gevange-
nen voor elkaar. De belangstelling viel wat tegen, maar geluk-
kig werd gaandeweg de betrokkenheid van wie weldeelnam
steeds groter. Bij de evaluatie zei iemand: 'ik zag er van te vo-
ren erg tegen op. En hetzelÍde geldt, weet ik, ook voor ande-
ren. Als onze dominee ons niet zo gestimuleerd had waren
we niet gegaan'.

Oe gevangenis Íoept waarschiinliik baiveel mensen zulke ge-
mengde gevoelens op.
Enerziids is er nieuwsgierigheid. Maar er is vaak ook een ster-
ke aÍweeÍ. Velen willen er eigenliik liever niets mee te maken
hebben.
ln een heel goed anikeldat Prof. J. FiÍet eens heeÍt geschre-
ven gaat hij op deze afweeÍ in. Hij beschrijft hoe deze afweer
samenhangt met gedachten als: 'in de gevangenis huist het
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kwaad; ingedamd, afgediikt weliswaar, maaÍ stel je eens
voor, dat het zou doorbreken... De gevangenis. die heeft iets
te maken met hetverlangen, dat de maatschappiigeen jungle
wordt en met de vrees, dat dit toch zou kunnen gebeuren.'
En deze vrees wordt sterker naarmate de nare eÍvaringen met
crimineel gedrag in de eigen omgeving toenemen. ln de bo-
vengenoemde gemeente bleek dat in de gesprekken veront-
rustend steÍk het geval. Ontelbaar was het aantal inbraken in
de buurt, groot was de angst van veel ouderen om 's avonds
alleen oveÍ straat te gaan. En 's avonds na acht uur op huisbe-
zoek gaan bleek nauwelijks nog zin te hebben, want mensen
durven niet meer open te doen.
Begrijpelijk, dat bijzo'n stand van zaken de animo om op een
liefdevolle manier over gevangenen te praten niet groot is.
Laat staan wanneer ie op nog ingrijpender wiize de dupe bent
van misdadig gedrag.

Vergelding
Mensen, die misdaden begaan, worden ervaren als viianden,
wier gedrag lijkt te schreeuwen om vergelding.
Ons strafsysteem komt in sterke mate tegemoet aan deze be-
hoefte. Het aan mensen vergelden van hun wandaden is,
naast b.V het beschermen van de maatschappij, een belang-
Íiike drijfveer achter de opsluiting van mensen. EnigejaÍen te-
rug werd getracht aan deze opsluiting ook positievere
doelstellingen te koppelen: n.l. een zo goed mogeliike voorbe-
reiding van de gevangene op diens terugkeer in de samenle-
ving. Maar die doelstelling wordt nu alleÍwege te hoog gegre-
pen geacht. OÍficieel gaan de ambities tegenwoordig niet
veel verder meer dan het zoveel mogelijk beperken van de ne-
gatieve gevolgen van de straÍ.
Het is de vraag oÍ we daaÍmee op de goede weg zijn. Het
hoeft geen betoog, dat het gevangenispastoraat namens de
keÍken een andere boodschap aan de gevangenen heeÍt dan
die van de noodzaak van vergelding.

Hoe destructieÍ de werking van ons gevangenissysteem in
heel veel gevallen kan zijn, bracht dit vooriaar een 19-jarige
gevangene heel goed onder woorden.
ln een open brieÍ aan de minister van justitie schreeÍ hij o.a.
het volgende:
'Oenkt u dat isolement, het justitiële dogma, de juiste medi-
cijn is tegen haatgevoelens? Kijk, als u ervan uitgaat, dat wie
eenmaal een misdaad begaan heeft. slecht is en slecht zal
bliiven, dan begrijp ik het allemaal beter, dan ziet u natuurlijk
het nut er niet van in om een poging te doen iets te veÍande-
ren. Maar is het dan niet inconsequent en onverantwoord om
ons na enige tijd weer los te laten op de maatschappij? Het
zou dan veel economischer ziin om ons in te vÍiezen en niet
meer te ontdooien. lk vraag me wel eens aÍ: waarom worden
we nieÍ aangemoedigd om creatief bezig te zijn? lets te
scheppen, te leren lieÍhebben?
Waarom wordt ons slechts het minimaal mogeliike toege-
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staan, zoals een uur bezoek per week? Alleen tijd, verveling.
veÍbazing, frustraties, agressie zijn hier in overvloed voor
iedereen.
Keuíig. automatisch. hygiènisch worden hier geestelijke litte-
kens aangebracht dooÍ ongeihteresseerde ambtenaren. Mis-
schien denkt u op dit moment: wat wil die jongen? HeeÍt ie
klachten? Laat hij zich dan tot de beklagcommissie wenden.
Nee, klachten kan ik niet noemen. alleen een soon onbehage-
lijk gevoel...'

Deze man geeft een goede beschrijving. 
\-

Het gevangenissysteem leidt in veel gevallen inderdaad tot
een grote beschadiging van de persoonlijkheid van de op-
geslotene. en heeft dikwijls ernstige gevolgen voor z'n con-
tacten met het gezin, de vrienden, de buurt. Wat er met
iemand gebeurt in een instituut als de gevangenis, wordt
soms terecht omschreven als een aÍstervingsproces van het
ego. En als iemand de gevangenis verlaat ziin de perspectie-
ven op een goede toekomst somber.

Onvermijdelijk is de reactie van velen, ook misschien van eni-
ge lezers van dit blad mer de zojuist genoemde vergeldinqs-
gedachte in het achterhooÍd: daar hebben ze het toch zelf
naar gemaakt? En u als lezer kunt dit veilig denken. Want de
kans biivoorbeeld dat een kerklid in de gevangenis komt is
statistisch gezien klein. De gevangenis rekruteert haar bewo-
ners nameliik tamelijk eenzijdig uit een andere laag van de be-
volking.

Kansanren
Als een puik in het pak zittende blanke heer van middelbare
leeÍtijd met een taalgebruik dat duidt op een goede algemq
ontwikkeling zich in een ruimte als de gevangenisbibliotheÈí
bevindt, kan het gebeuíen, dat hem door een nieuw perso-
neelslid oÍ door een gevangene gevraagd wordt: 'bent u de
directeur hier?'

Een dergelijke vraag berust natuurlijk op een vooroordeel,
alsoÍ een gevangene oÍ een directeurzomaar aan hun uiterlijk
te herkennen zouden zijn. Maar een vooroordeel als dit geeÍt
wel iets aan. Kennelijk wijkt een gevangene van deze signa-
tuur wat aÍ van het beeld dat de meerderheid te zien geeÍt.
Dat komt niet alleen, omdat het overgrote deelder gevange-
nen jonger is dan 40 jaar. Het heeft er ook mee te maken. dat
velen aÍkomstig zijn uit de zgn. minderheidsgroeperingen.
Bovendien kan van de meeste gevangenen gezegd worden,
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dat ze qua opvoedingssituatie, schoolopleiding, arbeidsverle-
den en arbeidsperspectieven en ook bM qua inkomen beho-
ren tot de kansarmen in onze samenleving.

Nu zou men kunnen denken: kansarm zijn is nog geen vriibrief
voor criminaliteit. Misschien is dat zo. Maar waarschijnlijk ligt
hier het probleem ook niet. Het probleem is veeleer: iemand
die tot de kansarmen behoort is ook kansarmer in het begaan
van criminele daden. Zo íemand wordt eerder opgepakt. De
ABP-affaire bijvoorbeeld heeÍt duidelijk laten zien hoe moei-
lijk het is om ingewikkelde vormen van witteboordencÍimina-
liteit aan te pakken. lemand met veel inkomsten zal eerder
iets doen in de sÍeer van belastingÍraude of speculeren met
voorkennis oÍ in werktiid bijverdienen dan een winkeldiefstal
plegen of een pompstation overvallen, En hoewel eerstge-
noemde handelingen vaak aanzienlijk meer opbrengen, blijkt
de kans op gevangenisstraf onvergelijkelijk veel kleiner. Een
werkgever die iemand na jarenlange trouwe dienst - niet uit
bittere noodzaak, maar uit puur winstbejag ontslaat geldt
niet eens als crimineel. Terwijl de gevolgen voor een gezin
misschien even groot kunnen zijn als bij een bankoverval.
Bedenkt men vervolgens ook nog, dat de kansen op een suc-
cesvolle juridische verdediging groter zijn als men in staat is
een goede advocaat te betalen, dan ziin er redenen voor de
conclusie: de gevangenis wordt voornameliik bevolkt door
mensen, die kansarm zijn, o.a. omdat dezen kansarm zijn.

Eet werk vaa de gevangenispredikatrt
Voordat iemand vast komt te zitten heeft hii. dat is hopelijk
duidelijk geworden, vaak al een lange, weinig vrolijke ge-
schiedenis achter de rug. Na de opsluiting doemen nog meer
problemen op. Ontzettend veel vragen spoken door iemands
hooÍd. Bijvoorbeeld vragen die met het politieonderzoek te
maken hebben: wat weten ze, wat moet ik zeggen, word ik
niet verraden? Vragen betreffende de contacten met relaties:
hoe zullen mijn vriendin oÍ vriend. man oÍ vrouw, mijn Íamilie,
mijn vrienden reageren? Laten ze me niet vallen, Íedden ze
het zonder me? Er is vaak onzekerheid over de toekomst: wat
hangt me boven het hooÍd, kan ik me hier wel staande hou-
denT Zal ik buiten een kans krijgen een nieuw bestaan op te
bouwen? Door al die problemen begint het hele bestaan soms
te wankelen op ziin fundamenten: wat is er van mii gewoÍden,
wie ben ik nog, deug ik eigenlijk wel, is de hele maatschappij
verrot, is God er wel. lieÍde en vriendschap: bestaat dat?
ln de crisis, die de gevangenschap voor velen met zich mee-
brengt, komen veel van dit soort zaken ter sprake in de con-
tacten met b.v. de pÍedikant. ln (strikt vertrouwelijke!) ge-
sprekken onder vier ogen, in groepsgesprekken. terwi.il van-
uit deze achtergrond ook de diensten intensieÍ worden mee-
beleefd.
(Terwiil ook op andere hulpverleners dan geestelijk veÍzor-
gers in de gevangenis een beroep gedaan kan worden, zoals
reclasseringswerkers, de arts of de psycholoog).



Soms hervinden mensen zichzelf, soms krabbelen ze op en
groeit er weer vertrouwen, soms ook worden door de eento-
nige tredmolen van het onwaardige bajesbestaan eventuele
goede voornemens vertÍapt en wordt de tijd gesleten in doÍÍe
berusting.

De gevangenis is vaak ook een voedingsbodem van haat en
van nieuwe criminele plannen. Want ons gevangenissysteem
behandelt de mensen slecht. Misschien niet in veÍgelijking
met het verleden of in vergelijking met andere landen. maar
wel gemeten naar de maatstaf van het koninkrijk Gods. Ge-
vangenen gelden binnen het systeem, gezien hun rechten €
bevoegdheden en bijvoorbeeld de waarde die gehecht worL,
aan hun woord, als tweederangs mensen.
Vanuit de reeds genoemde vergeldingsgedachte lijkt dit al-
leszins te Íechtvaardigen. Beschouw je de gevangene echter
als een broeder of zuster die evenzeer is aangewezen op veÍ-
geving als jezelf, dan impliceen dat een andere benadering.

Zoeken naar perlrcctieven
PerspectiefÍijk is niet een bestaan, dat gekenmerkt wordt
dooÍ schande oÍ schaamte of een vlucht door schuld.
Nieuwe mogelijkheden ontstaan pas, wanneer je ie ondanks
Íouten en vergrijpen geaccepteerd weet zodat je vanuit dit
vertrouwen positief aan de toekomst kunt werken en de
ruimte ervaart om de lngewikkelde knoop van eigen Íalen en
schuld en van onmacht en ongelijk enigszins te ontwarren.
De gevangenispredikant probeert vanuit deze benadering
een relatie aan te gaan met gevangenen, die dit gÍaag willen.
ln hem of haar kunnen zij iemand vinden die tracht goed naar
hen te luisteren en zich in hun situatie in te leven. En die mee-
zoekt om meer zicht te krijgen op eigen mogelijkheden. Zo-
wel binnen de gevangenis als later erbuiten. Ook de kerk-
diensten kunnen een belangrijke rol spelen door te pogen dè
persoonlijke verhalen te belichten vanuit Het Verhaal. Zo k\
Àet pastóraat misschien helpen op nieuwe manier stil ïí
staan bii de relatie tot God, de ander en zichzelÍ. Ook kan het
pastoraat - al blijlt ze hier vaker in gebreke - meezoeken bij
het ontwikkelen van een persoonlijke ethiek. Een ethiek, die
hen helpt staande te blijven in het harde gevecht voor een
eigen plaats in een maatschappij. die met weinig mededogen
omgaat met haar kansarmen en zondebokken.

Zonder steun vaÀ de getreente gaat het niet
Om te voorkomen, dat mensen als gemakkelijke zondebok in
de verdomhoek van de samenleving belanden, is een grote
verandering in denken en doen nodig. lnspanningen hiertoe
van keÍkelijke gemeenten en gemeenteleden zijn hierbij zeer
welkom. Bijvoorbeeld in het op alle niveau's meedenken over
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ons strafsysteem, over de omgang met gevangenen en ex-
gevangenen, de hulp, die geboden kan worden en de houding
van waaruit dit gebeurt.
ln den lande gebeurt ook vanuit de kerken al heel wat.
ln veel gevangenissen zijn gemeenteleden als vriiwilliger ac-
tieÍ, vaak teÍ ondersteuning van het gevangenispastoÍaat.
Het komt nogaleens voor, dat vrijwilligers op bezoek gaan bij
gezinsleden van gevangenen, die biivoorbeeld in een isole-
ment zijn terecht gekomen.

ln een aantal plaatsen hebben kerkelijke gemeenten als ge-
heel zich uitdrukkeliik verantwoordelijk gemaakt voor de on-
dersteuning van gevangenen en ex-gevangenen. Zo ziin er -
als aanvulling op de inspanningen van de reclasseringsvere-
nigingen - in een aantal plaatsen door kerken geoÍganiseer-
de nazorgprojecten. Deze nazorg kan bestaan uit het aanbie-
den van tijdelijke huisvesting en van begeleiding van ex-
gevangenen bii de terugkeer in de maatschappii. Maar ook
ian deze bestaan uit het aanbieden van de mogeli.ikheid om
binnen de gevangenis begonnen gesprekken voort te zetten.
Ook wordt in sommige plaatsen door gemeenteleden in sa-
menwerking met ex-gevangenen geprobeerd om het naden-
ken te stimuleren over een wijze van straÍfen, waarin niet de
vergelding maar de vergeving centraal staat.
Er is nog wel meer op te noemen aan activiteiten, waaruit
blijkt dat gemeenten en gemeenteleden zich het lot aantrek-
ken van de broeders en zusters in de gevangenis.
Dat is bemoedigend en zeer belangrijk, al heeÍt het iets van
roeien tegen de stroom op. Want alom wordt er in politiek Ne-
derland gewag gemaakt van de noodzaak van meer cellen,
desnoods voor minder geld. Terwiil blijkens een recent
opinie-onderzoek onder de burgers de roep om de herinvoe-
ring van de doodstÍaÍ toeneemt.

Ds. R. Knol is gevangenispredikant, werkzaam in Haarlem.
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Ds. W.H. Brouwer

De kerkgespreks-
dienst in het huis
van bewaring te
Haarlem

Tafelgesprekken
'lk vind dat hij goed geleeÍd heeft, ook al heeft hij Íouten ge-
maakt.'
'Maar hi.i is ook schijnheilig, want hij krijgt spijt van zijn leveY
Gaat dan van te voren bedenken wat hij tegen zijn vader zal
zeggen: ik vind dat heel berekenend.'
'Hij leeft als een beest, te gek. daarvoor ben je op aarde?,
'Maar dan moet ie niet teruggaan naar je vader als er proble-
men komen. Die moet re dan zelÍ oplossen.,

De reacties volgen elkaar snel op. Twaalf gevangenen zitten
rond een tafel. Ook ziin er twee vriiwilligers uit één van de
Haarlemse kerken. Op de taÍel staan bloemen. Een kaars is
aangestoken. Er ligt een kleed in de kleur van het kerkelijk
iaar. Onder leiding van ds. R. Knol praten zij over de gelijkenis
van de verloren zoon.
Zo verloren is hij niet, vinden de meesten, Maar een ander
denkt vanuit de vader: Als ik zijn vader was. had ik hem het
huis uitgezet. zonder errenis.'
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Het gesprek vindt plaats tijdens de kerkgespreksdiensr in hFr
huis van bewaring te Haarlem. Als iedereen binnen is, wor. _
er eerst koffie gedronken en bijgepÍaat. B. moest vandaf
voor de rechtbank verschijnen en heeft een eis van drie jaar
gekregen.
'Veel meer dan ik verwacht had.'
C. maakt zich druk om een weekend-verloÍ dat hem gewei-
gerd is, terwijl D. gehoord heeft dat er in zijn huis is ingebro-
ken. Genoeg stoÍ voor een smeekgebed. maar bidden ia biina
niemand gewend, zeker niet in een groep. Na de koffie deelt
de predikant werkbladen uit, waarop naast de geliikenis ook
nog andere teksten staan: spreuken, citaten en gedichten die
met het onderwerp te maken hebben. Bovenaan staat als
motto: 'lk weet wel wat ik ontvlucht, maar niet wat ik zoek,.
Drie kwartier wordt er intensieÍ gesproken over alles wat de
gelijkenis oproept. Over vaders en zonen, over het zoeken



naar genot, vriiheid en lieÍde. Over God als ideale Vader: hoe
ziet Hij eruit?
ledereen herkent wel iets van zichzelf in de beide zonen oÍ in
de vader van de gelijkenis- Toch gaat de meeste sympathie uit
naar de zogenaamd verloren zoon.
'Hij heeft het tenminste geprobeerd, maar ziin broer is bang
voor de vriiheid'.

Eet huis van be$taring 'De Schakel'
De gevangenen die aan deze gespÍeksdienst deelnemen zijn
tussen de '18 en 24 ja oud. Ze verbliiven in 'De Vest'. tot
voor kort een zelÍstandig (jeugd)huis van bewaÍing. maar in-
middels gefuseerd met 'De Koepel'. waar gevangenen van 24
jaaÍ en ouder verblijven. Dit huis van bewaring, dat in deze

nieuwe vorm'De Schakel'heet, is alleen bestemd vooÍ man-
nelijke gevangenen. Ze zitten in vooÍaÍrest, of hebben een
straï van 6 maanden of minder. Bij zaken die in hoger beroep
behandeld worden kan de duur van het voorarrest oplopen
tot ongeveer een iaar. Binnen de inrichting bestaat een aantal
voorzièningen (werk, spon,'luchten', recreatie, ondeÍwiis,
gespreks- en ontspanningsgroepen), maar over het alge-
meen zit men vaak op de eigen cel. Eén uur peÍ week bestaat
er gelegenheid voor bezoek van buiten, onder toeziend oog
van een bewaardeÍ.
Daarnaast kan men afspraken maken met advocaat en re-

classering. Bij binnenkomst kan de gevangene opgeven met
wie van de geestelijk verzorgers hii contact wenst: de pater,

de humaniste of de dominee.
Ds. R. Knol en ds. E.S. Patty zijn als gevangenispredikant
werkzaam in Haarlem.
Bij het kennismaken met een gevangene wordt verteld wat eÍ
in de gespreksgroepen en in de kerkgespreksdienst gebeurt'
Meedóen is niei geheel vrijblijvend: van de gevangene wordt
een positieve inzèt en motivatie verwacht. Daarop woÍdt hij
ook aangesproken. Het persoonliik contact tussen pÍedikant
en gevaÀgene is een belangrijke basis voor het gesprek in de
groépen. 

-Omgekeerd 
kan het gesprek in de groepen door het

àersoonlijk pastoÍaat worden voortgezet en verdiept.

De kerkEespreksdienst
ln Haarlem had de protestantse geesteliike veÍzorging meer
en meer moeite met het houden van grootschalige keÍk-
diensten in een situatie waaÍin de meerderheid van de gevan-
genen geen kerkeliike binding heeft en velen hun aÍkomst
Éebben in andere godsdienstige tradities. Een groot deel van
de gevangenen zegt'niet te geloven'. Een kerkdienst in tradi-
tionele vórm werkt dan vervreemdend. terwiil lituÍgie juist
gedragen moet worden door de gemeente.
Éet organiseren van kerkdiensten in het huis van bewaring
weÍd in het begin van de iaren tachtig ook een probleem voor
de inrichting, omdat door bezuinigingen het aantal bewaar-
ders in het weekend kleiner weÍd. Vanaf dat moment zocht
de vorige predikant, ds. A.W Lenderink, naar een dialoog-
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I)e geneente
Bij de drie kerkgespreksdiensten die wekeliiks gehouden
worden ziin steeds enkele vrijwilligers aanwezig, aÍkomstig
uit kerken in Haarlem en omgeving. De werving en begelei-
ding gebeun via het Diaconaal Centrum voor het Gevange-
nispastoraat. Dit centÍum is opgericht ter ondersteuning
uitbreiding van het werk van het gevangenispastoraat. Nr
centrum streeÍt er naar om een groot aantal gemeenten te
betrekken bij het gespÍek met gevangenen. Ook wordt aan-
dacht gevraagd voorde bij uitstek evangelische vraag hoe zo-
wel gevangenen en hun gezinnen. als ook slachtoÍÍers van
misdrijven hun plaats binnen de mensengemeenschap kun-
nen terugvinden. Door middelvan kerkdiensten en gespreks-
avonden komt het gevangenispastoraat in verscheidene ge-
meenten aan de oÍde.

vorm. in kleine groepen, waaraan later de naam 'keÍkge-
spreksdienst' gegeven werd.
Oe bijbel komt teÍ sprake, waaÍbij de predikant zijn eigen ach-
tergrond en gelooÍ zo ter zake mogeliik een plaats probeen tó
geven in het gesprek. Een gesprek dat in alle openheid ge-
voerd wordt, zonder de gevangenen tot de kerk oÍ tot een be-
paald geloof te willen overhalen. Vanuit de bijbeltekst wordt
gezocht naar aanknopingspunten in de leefwereld van de ge-
vangene.

De gevaaEenen
Wie zijn zij: de gevangenen? ln de eerste plaats allemaal weer
anders: dé gevangene bestaat niet. Onder dat voorbehoud
kan wel gesteld worden dat velen van hen biizonder kwets-
baar zijn en onder grote spanning staan.
(Zelf)vertrouwen, respect voor de ander, het hebben van een
doel of een ideaal, beseÍ van aÍhankeliikheid, geloof in de mo-
gelijkheid van verandering ('bekering'), gemeenschapsge-
voel: deze dingen ziin vaak verstoord oÍ afwezig.
De gevangenisstraf zelf heeft op de gevangen€ vooral nega-
tieve invloed. Ziin situatie wordt er moeilijker door en zijn ón-
macht vergroot.

'lk zit hier niet omdat ik geld wilde maken, maar omdat ik Ií
kwijt was. lk had geen keus, de maatschappi.idwingt jetot in-
breken. En hoe het moet als ik vrii kom, weet ik ook niet.,,.,e kunt toch een plan van je leven maken?'
'ln de bak kan dat niet: ie kunt je wel van alles voornemen,
maar dat ben je vergeten als je er uit komt.'
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De meesten voelen een grote onmacht om hun situatie te ver-
anderen. Van iongsaf aan hebben zij vaak te maken gehad
met gebroken relaties, waaÍdoor velen ook zelf moeite heb-



ben om relaties op te bouwen. Het zijn deze vragen en proble-
men die in de kerkgespÍeksdienst op taÍel komen.
De conÍlicten die de basis vormen van menig bijbelverhaal,
zoals in de gelijkenis van de verloÍen zoon, staan waarschijn-
lijk dichter bij de leefwereld van de gevangene dan bij die van
veel kerkgangers buiten. Met de oplossingen en de antwoor-
den die het evangelie biedt hebben zij misschien meer moei-
te, Maar daaÍ is dan ook alle aanleiding voor, als er bijvoor-
beeld nooit iemand vader voor je is geweest.

'Hij gaat terug naar ziin vader, maar je vader en moeder vind
je ook terug in andere mensen.'
'Oaar ben ik het niet mee eens, ie kunt biije vriendin niet zoe-
ken wat je bijje moeder had. lk zoek iemand die bij me past.'
Ue zoekt wel de lieÍde terug, die je vroeger hebt gekregen.'

Een bewaarder kijkt wat ongeduldig door het Íaampie van de
deur. De kerkgespreksdienst is enkele minuten uitgelopen.
Bij het weggaan nemen de gevangenen elk een bloem mee
naar hun cel. Eén helpt nog even bij het opruimen, samen met
de twee vriiwilligers. Een halÍ uur later staan de vrijwilligers
en de predikant weer op straat. Het is donker en het regent.
Een vooÍbijganger laat zijn hond uit: het trottoir langs de ge-

vangenismuurdoet vooral dienst als'hondenuitlaatpad'. Hier
wordt liefde zeker niet gevonden.

Ds. WH. Brouwer is als predikant voor biizondere werkzaamheden
verbonden aan het Diaconaal Centrum vooí het Gevangenispasto-
raat te Haarlem en tevens werkzaam in de hervormde gemeente van
Santpoort.

Drs. J.D.W. Eerbeek

Kansen voor
gedetineerden en
ex-gedetineerden

Het werk van de geestelijke verzorging in de inrichtingen van
justitie voorziet bij de gedelineerden in een gÍote behoefte.
Àls je ingesloten bent komt de werkelijkheid van het leven
sterk op je af- Er is veel dat verwerkt moet woÍden.



ln kerkdiensten en gespreksgroepen proberen we stem te ge-
ven aan wat mensen beleven. En in persoonlijke contacten
ziin we bezig met gelooÍs- en levensvragen.

Oorzaken
Wat mij opvalt in mijn werk als gevangenispredikant is dat cri-
minaliteit meestal niet op zichzelf bestaat.
Meestal zie ie dat het geen bewuste keus is geweest, maar
dat het een gevolg is van iemands levensloop. Zo kan het al
heelvÍoeg in het leven zijn misgegaan. Ik bedoel hieÍ niet mee
het begaan van criminaliteit goed te praten, maar we moeten
er wel rekening mee houden als we erover spreken.

Veel van mijn kerkgangers in het Huis van Bewaring hebben
van jongsaf aan de gebrokenheid van het leven ervaren. Veel-
al is er een complex aan problemen. lk ooem er een aantal.
Emotioneel verwaarloosd. Opgegroeid in achterstandsgebie-
den en al vroeg uit de boot gevallen op school. Nergens echt
biihoren. Een marginaal leven. Geen werk en ook geen kans
op werk. Al vroeg in aanraking gekomen met justitie. Kinder-
tehuizen en jeugdinÍichtingen. Samengevat kan gezegd wor,
den dat velen kansarm zijn opgegroeid op emotionéel, so-
ciaal en maatschappelijk gebied. Ze hebben veel gemist om
zich te kunnen ontplooien naar wat ze in zich hebben.
lemand zei me eens: 'Toen ik negen maanden was. hebben ze
me weggegeven bij een klooster. En daarna ben ik in een
pleeggezin terechtgekomen. lk voelde me daar niet goed. lk
had het gevoel er niet bÍ te horen. En m.n vader hàd meer
aandacht voor z'n appelboomgaard dan voor mij. lk had he1
ook welleuk gevonden als hijeens met me was gaan voetbal-
len. Vanaf m'n twaalfde jaar ben ik vaak weggèlopen. En ik
zwierf dan door de stad. Wat ik me steeds méér ga afvragen
is wat er aan mij niet goed was, dat ze me toen hóbben w-.gegeven.' v
Zo ontmoeten wij in de geesteliike verzorging mensen die in
hun ergen levensgeschiedenis opgesloten kunnen zitten. Ze
staan als het ware met hun rug naar de toekomst.
ln ons werk in de geesteliike verzorging proberen wij zo met
hen in gesprek te zijn dat ze zichzelÍ en wat in hun léven ge-
beuÍd is diepeÍ gaan verstaan. En ook zoeken naa, een wig
om van daaruit verder te gaan.
Het gaat er dus om het verleden serieus te nemen en tegelijk
ook toekomstgericht te zijn. Wat betreft dat laatste kunnén
wi.i als kerk alleen dan gelooÍwaardig onder hen aanwezig zijn
als wij ons ook met hun toekomst concreet bezig houden. in
de eerste plaats doen wij dat door in voorlichtiÀg buiten de
gevangenis over ons werk t)iite dragen aan een maatschap-

to
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Nazorg
ln Den Haag werd elf jaar geleden door pastores en vrijwilli-
gers in het iustitiepastoraat het initiatieÍ genomen om een
aantal nazorgprojecten te ontwikkelen.
lnmiddels ziin er vier projecten ontwikkeld, waarin een sa-
menhangend begeleidingsprogramma wordt aangeboden.
Exodus is gevestigd in het Statenkwartier in Den Haag, en
het weÍk is ondergebracht in twee grote herenhuizen.

Open E-i. als eetcafé
Het Open Huis is een laagdrempelig ontmoetingscentrum
waar ie viiÍ dagen in de week rondom de maaltiid terecht
kunt. Èr is ruimte voor gesprek, biljanen, darten, tv kiiken, le-

zen, etc. Het wordt geheel gerund door vrijwilligers. De
geestelijk veÍzorgers van het gevangeniscomplex Schevenin-
gen hebben hier de mogeliikheid om hun pastorale contacten
;oon te zetten. Per dag zijn eÍ zo'n 30 à 35 bezoekers.

pelijk klimaat waarin men bereid is nieuwe kansen geven aan
mensen die met justitie in aanraking zijn gekomen. Het mag
niet zo zijn dat na de detentie de stÍaf opnieuw begint.

Maar er is meer nodig. Want er zijn mensen die na hun deten-
lie een specifieke begeleiding nodig hebben om een nieuwe
levensweg op te bouwen. Deze noodzaak heeÍt alles te ma-
ken met de achterstand die zii in hun leven hebben opgelo-
pen.

Het zijn niet alleen maar ex-gedetineerden, maar ook anderen
die behoefte hebben aan contact. En dat betekent dat dit pro-
ject ook een bijdrage levert aan het weer opgenomen worden
van mensen in de samenleving.

Begeleid wolen
In dè tweede plaats heeft Exodus een Huis voor Begeleid Wo-
nen dat plaats biedt aan negen bewoners. Als iemand nog in
de gevangenis zit, kan hij zich hiervoor opgeven.
Er vindt dan een gesprek plaats met één van de medewerkers
van Exodus om samen met hem te bezien of een samenweÍ-
king in de begeleiding mogelijk is- Ook wordt gekeken naar de
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motivatie van de toekomstige bewoner en naar de dingen die
hij van de begeleiding verwacht. Als er overeenstemming is
bereikt. wordt een individueel begeleidingsprogramma op-
gesteld. Deze begeleidingsprogramma's zijn gericht op wo-
nen, werken, relaties en zingeving. Zo is er een samenhan-
gend begeleidingsaanbod dat aansluit bii de veelsoortige
problematiek die de bewoners hebben.
Concíeet gaat het om zelfstandig leren wonen, het aanleren
van sociale vaardigheden, budgetteren, begeleiding bij het
heÍstel van familierelaties, het omgaan met gevoelens,
levensorièntatie e.d.
ledere bewoner heeÍt een individueel programma, maaÍ er
zijn ook gemeenschappelijke activiteiten. Zo is er bijvoor-
beeld één keer per jaar een overlevingstocht.
Bewoners en begeleiders gaan ondeí deskundige leiding een
week lang de Ardennen in, waar ze van vrijwel alles verst^
ken zijn. Het kost veel energie om in die 'jungle, te overlevq,_,
Waar het om gaat is samen te werken, jezelf te leren kennen
en je eigen mogelijkheden te ontdekken. Een belangrijk punt
daarbijis datje leert vertrouwen in jezelf en in anderen te ont-
wikkelen. DooÍ deze tochten ervaren bewoners dat ze in
staat ziin hun eigen grenzen te verleggen. Zo eÍyaÉn ze dat
ze dingen af kunnen maken, en ze presteren onderweg din-
gen die ze van zichzelf niet voor mogeliik hadden gehouden.

Ook zijn er in het huis bewonersvergaderingen waar de sÍeer
in huis wordt besproken, en thema-avonden over diverse on-
derwerpen.

Fietsennakerij
Met het Huis voor Begeleid Wonen is de fietsenmakeíij ver-
bonden. ln het Exodusprogramma is een dagprogramma be-
staande uit vrijwilligerswerk oÍ betaald werk. verplicht. Onze
ervaring is echter dat velen die uit de gevangenis komen een
directe aansluiting op dat werk missen. Ze hebben moeite .
zelfstandig structuur en Íitme aan hun leven te geven, Va}ií
daar dat de bewoners de eerste drie maanden van hun veÍblijf
werken in de eigen fietsenmakerij van Exodus. Oude Íietse;
worden opgeknapt en verkocht, en ook is eÍ de mogelijkheid
voor particulieren om hun fiets in reparatie te geven.
De Íietsenmakerij heeft in zekere zin een bedÍijÍsmatige op,
zet. De bedoeling ervan is om arbeidservaring en regelmaat
op te doen.
Een deel van de fietsen die worden opgeknapt is bestemd
voor een project in de Derde Wereld. Dat geeft ook een ge-
heel eigen zin aan het werk.

Open Euis dieusten
Tenslotte worden rondom het werk van Exodus in één van de
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kerken in de Haagse binnenstad regelmatig Open Huis dien-
sten gehouden. Deze diensten worden geleid door pastores
uit het gevangeniscomplex.
ln deze diensten proberen we in sfeer, symbolen, liederen en
woorden zo dicht mogelijk aan te sluiten bijde belevingswe-
reld van onze doelgroep. Ook daar is de mogeli.ikheid om con-
tacten voort te zetten in het bredere verband van de gemeen-
te. En verder bieden deze diensten voor allen die bii Exodus
betrokken zijn, de mogelijkheid elkaar te ontmoeten in een
gezamenlijke viering.

Orgaaisatie
De Exodusprojecten woÍden gefinancierd dooÍ plaatselijke,
regionale en landelijke kerken, Íondsen, particulieren en voor
een deeldoor de Gemeente Den Haag.
Exodus heeft elf vaste medewerkers in dienst, die allen partti-
me werken en die voor een deel afkomstig ziin uit de banen-
pools. Verder zijn er in de organisatie en de uitvoering veel
vrijwilligers actief.
Met tevredenheid kan worden vastgesteld dat Exodus leeft in
de Haagse en regionale keÍken. Er wordt veel voorlichting ge-
vÍaagd en ook vinden er regelmatig bezoeken van aÍgevaar-
digden plaats.

Erwaringen
ln het boekje'Exodus: verhalen met peíspectieÍ' vertelt een
oud-bewoner over zijn ervaringen met het woonproject.
'...wat mij het meest heeft geholpen bii Exodus? Dat was
vooraldat ik mijerthuis voelde. lk had een plek waar ik mezelf
kon zijn. Dat macho-gedoe ben ik daar kwijtgeÍaakt.
(... ) Binnenkort ga ik trouwen. Samen met miin vriendin heb ik
een huisje gevonden. Eindelijk iets van mijzelÍ, iets van ons
samen. lk sleep nogal wat narigheid achter mijn aan, schul-
den aÍlossen enzo. Exodus heeft daar ook goed bij geholpen.
Alles is nu te overzien. Oat verleden raak ik niet meer kwijt,
maar er staat nu wel iets tegenover. En ik ben niet van plan
om dat weer te verliezen.'

TeDslotte
Het werken aan nazorg is voluit kerkeweÍk. Van zondag tot
zondag beleven wii in de gemeente dat wij ons leven mogen
verstaan in het licht van de liefde van God.

Die lieÍde van God wordt zichtbaar en tastbaar als wij de zorg
om het leven met elkaar delen, en bereid ziin elkaar het
opstaan naar het leven toe mogelijk te maken.
ln die zin laat het gevangenis- en nazorgpastoraat de kerken

19



zien hoe de gemeente een plek kan zijn om weer op de been
te komen.

Drs. J.D.W. Eerbeek as als iustitiepredikant werkzaam in hel Huis van
Bewaring te Scheveningen. Hij is voorzitter van de Stichting Exodus
en bestuurslid van de Stichting Reclassering in Den Haag.

Hei boekje'Exodus: verhalen met perspectieÍ', geschreven door Dik
Koopmans, is te bestellen door het overmaken van f 7,50 op giro
198991O, Stichting Exodus, Frankenslag 164, Den Haag.

Thema-diensten...?

20

Ds. Th.M. Middelkoop

WaaÍ mogelijk proberen we als gevangenispredikanten de
kerken te betrekken bij het wel en wee van het gevangenisle-
ven, met inbegrip van al die vÍagen rond criminaliteit, stÍaf-
recht, etc. Vragen, die ons persoonlijk maar ook als kerk en
samenleving soms hevig aangrijpen. Oe artikelen in dit blad
van diverse collega's getuigen daarvan. De redactie van dit
blad heeít mij gevraagd verslag te doen van enkele ervarin-
gen die ik opdeed met het beleggen van thema-diensten in
kerken'buiten', waarbij getracht werd de Íelatie tussen ge-
vangenis en gemeente daadwerkelijk gestalte te geven.

Voorheen ging ik bijna gretig in op elke uitnodiging om in een
gemeente voor te gaan in een thema-dienst rond het pasto-
raat in de gevangenis. Maar eenmaalop de kansel beving r :i

iets van eenzaamheid en onmacht. Hoe kun je in nauwelq-,
een uur tiids twee werelden overbÍuggen die elkaaÍ totaal
niet kennen, misschien wel afstoten 'omdat ze daar toch niet
voor niets zitten...' etc. Een bijbelse kanttekening vermag
misschien nog enige indruk te maken, maar oÍ er dan echt
iets overbrugd is, blijft twijÍelachtig. Bovendien gaar het in
zo'n kerkdienst om en over mensen die daar zelf niet aanwe-
zig kunnen zijn, noch op enige ma.tier hun stem kunnen laten
horen. Per saldo dus een bevestiging van hun detentie: isole-
ment en onmondigheid. Kortom. ik begon in te zien: er moet
meer over de brug komen dan alleen die dominee die midden
op die brug, machteloos gebarend, probeert te verenigen wat
op dat moment per definitie onverenigbaar is. En ik besloot
naar andere wegen te zoeken. Geen zwerfstenen oÍ -keien
meer, eenzaam verdwaald in een plaatselijke gemeentq maaí
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iets van langere adem, waar gemeente en gedetineerden
echt bii betrokken zijn. lets van een 'ontmoeting', een wede.-
zijds over de brug komen. Maar hoe bereik je zoiets, zolang
OÍÍicieren van Justitie oÍ Ministerie van Justitie geen veÍlof
geven tot het bijwonen van een kerkdienst buiten de strafin-
richting...?
lnmiddels ga ik als volgt te werk. Bij een uitnodiging een
thema-dienst te leiden stel ik als voorwaarde dat een aantal
gemeenteleden, in leeÍtijd variërend, bereid is tot driemaal
toe een gespreksgroep bijte wonen in het Huis van Bewaring,
Tweemaal voorafgaande aan de kerkdienst en dan nog een
keer, een 'terugkom' avond/middag, in de week volgend op
de betreffende zondag. Het gaat dus om een heel project
waar gedetineerden en gemeenteleden druk mee zijn.

Àvond /middag l:
Wederzijdse introductie, kennismaking, orièntatie. Vrarrr
als: wat is een bajes, wat is het om te'zitten', hoe ziet het le-
ven er hier uit? Maar ook dieper liggende vragen als: wat
moet er dan toch gebeurd zijn dat ie hier terecht bent geko-
men? Hangt dat mede samen met aÍkomst, milieu, levens-
kansen dan wel gebrek aan kansen. etc.? Vragend en ontdek-
kend de kloof tussen 'buiten' en 'binnen' te overbÍuggen. ln
het begin is iedereen wat onzeker en onwennig, maaÍ allengs
zal blijken dat een uur veelte kort is. Het thema voor de kerk-
dienst wordt aan de orde gesteld, de eerste afspraken ge,
maakt. Na afloop, als de gedetineerden terug zijn naar hun
cellen. volgt een korte maar noodzakeliike evaluatie. want
menig bezoeker/ster is danig onder de indruk. soms zelfs geë-
motioneerd. Toch blijkt altijd weer iedereen bereid het project
ten einde toe mee te maken.

Àvond/niddag 2:
Korte evaluatie vorige ontmoeting. Hoe heeft iedereen het er-
varen, motivatie kerkdienst, uitleg van zaken. welke oogmer-
ken en doelstellingen hopen we met deze werkwijze te berei-
ken. Vervolgens behandeling van het thema en/of bijbeltekst
en lezingen, na enige notities van mijn kant. Inbreng van alle
aanwezigen. De inbreng van de gedetineerden aan (s- -s
door hen zelÍ gemaakte)gedichten, gebeden, tekeningeÀi.
wordt op tafel gelegd, op bruikbaarheid getoetst. En de
'auteurs'mogen zelf bepalen welk gemeentelid hun tekst in
de kerkdienst mag voorlezen. Suggesties voor liederen en
voorbeden worden besproken en genoteerd. Ook na deze
ronde volgt een kone evaluatie met de bezoekers. Pastoraat
'over de muur heen'!

Kerkdieast
Al voor de kerkdienst is merkbaar dat de ervaringen en emo-
ties van de bezoekende gemeenteleden een diep en breed
spooÍ hebben getrokken door de hele gemeente. Zo ongeveeÍ
iedereen heeft in de achterliggende weken wel iets opgevan-
gen en is in gespannen aÍwachting van de kerkdienst, Íijdens
de dienst wordt behalve een geluidsopname ook een video-
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reportage gemaakt. Dit alles teÍ reproducering in de bajes.
Onlangs nam men na aÍloop van de kerkdienst ook interviews
op van enige keÍkgangeÍs, met hun reacties op de dienst en
de behandelde thematiek. lemand zei: 'De gedichten van die
iongens, dat raakte mij het meest. lk kon weljanken...' Oe be-
treÍÍende gedetineerden waren onder de indruk toen ze dit
zagen. Eigenlijk ook wel een beetje trots. op het efÍect van
hun woorden...

Avond/middaE 3:
Evaluatie kerkdienst, persoonlijke indrukken en reacties van
de bezoekers en wat zijhebben 'van horen zeggen'. Vertonen
van de video-reportage en bespreking daarvan. Evaluatie van
het hele proiect. Hoe hebben alle deelnemers dit ervaren? De
brug blijkt gewerkt te hebben. Nadien woÍdt er aÍscheid ge-
nomen. door sommigen niet zonder moeite. Wel nodig ik de
bezoekers meestal uit na verloop van tijd een kerkdienst in de
baies mee te maken. Ter ritualisering van het afscheid,

Enkele kanttekeningen
1. Mijn eenzaamheid en onmacht van weleer heeft plaats ge-
maakt voor de participatie en betrokkenheid van beide 'doel-
groepen', t.w. kerk en baies- De thema-dienst krijgt echt een
brugÍunctie.
2. De eÍfecten zijn verrassend. De gedetineerden horen en
zien hun biidragen weerklinken in een voor hen absoluut
vreemde wereld. zonder dat daar negatieÍ commentaar op
volgt. En ze horen en zien 'hun' dominee daar spreken over
voor hen heel wezenli,ke dingen. Hij is de brug waarlangs hun
stem kan klinken. En in de voorgesprekken hebben ze daar
zowaar invloed op kunnen uitoefenen, zowel ten aanzien van
de preek alsook van de voorbeden. De enkele geluidsbandjes
van de dienst worden ijverig beluisterd in de cellen, soms
zelÍs verscheidene malen.
3. Voor de gemeente is de voorganger een brug waarlangs zij
de conÍrontatie aangaat met die voor hen zo bedreigende we-
reld van de criminaliteit. Maar wel een veilige brug. want hii

^, 
weÍkt daar als predikant. Via hem kunnen ze hun gevoelens
ordenen en vanuit de dienst impulsen opdoen voor hun eigen
(veranderde?) denken.
4. Ook naderhand blijkt vaak dat het gesprek in de betrokken
gemeente nog niet is opgedroogd en dat men intern veÍder is
gegaan met de opgedane ervaringen en denkpÍocessen.
ln de bajes zelÍ gaan de ervaringen vooral individueel hun
weg. uiterlijk verdrongen door al weer nieuwe (nare) ervarin-
gen en emoties, maaí soms onderbroken door de medede-
ling: 'Oominee, ik heb dat bandle al wel twintig keeÍ ge-
draaid...'
5. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de gespreksgroepen in
de bajes inmiddels verschoven zijn van het avondprogramma
naar het dagprogramma, Dat levert een lastig dilemma op
voor gemeenteleden die door school of werk verhinderd ziin
aan de gespreksgroepen deel te nemen.



6. Pas in 1994 zou ik nog plek hebben in een thema-dienst
voor te gaan,..

Ds. Th.M. Middelkoop is Protestants Geesteliik VeÍzorger in het Huis
van Bewaring'de Schans' (onderdeel Bijlmerbajes) en het Grens-
hospitium (voor asielzoekers en illegale vreemdelingen) te Amster-
dam.

Boekbespreking
l[I.R. van der Zee, Vlam van de Geest, gebeden uit de
oecumene, Kok Kampen 1991,72 pag., prijs f 15,50.
'Op de grote oecumenische bi.ieenkomsten gaat de liturgie
een steeds belangrijker plaats innemen. Er ziin niet zel-' .l
deelnemers die achteraf zeiden: daar gebeurde het.'Zo\r-
gint WR. van der Zee de inleiding in het bovengenoemde
boekje. Hij heeít gebeden en teksten verzameld van enkele in-
ternationale bijeenkomsten als de assemblée in Canberra en
de Weíeldconvocatie in Seoel.
ln deze bundel zijn dan ook een hele verscheidenheid van ge-
beden en teksten te vinden, gerangschikt op een voo. de li-
turg b.uikbare volgorde (o.a. verootmoediging, loÍ en aanbid-
ding, gelooÍsbelijdenis, enz.).
Vele van de teksten zijn inspire.end: heÍ zljn vlammen van de
Geest. Ze zijn te gebruiken in kerkdiensten, bii opening van
gespreksavonden, vergaderingen maar ook voor peÍsoonlijk
gebruik. Een Íijn boekje om mee te werken in kerkelijk ver-
band!

c.A.B.
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Mededelingen
folder oahoethgsgïoepetr ouderr var ionge ldtderel
Het Samenwerkingsoígaan voor het PasloÍaat van GKN en NHK
heeft een Íolder uitgebracht over het opzetten van ontmoetings,
groepen voor ouders met jonge kinderen. De Íolder kan gebruikt
worden bij het opzetten van dergelijke kringen in de plaatselijke kerk.
ln de groepen kunnen vragen besproken worden rond opvoeding,
gebÍuik van kinderbijbels, hoe leer je kinderen bidden, etc. De litera-
tuurlijst vermeldt welk mateíiaal bijde gesprekken gebruikt kan wor-
den.
De Íolder is verkrijgbaar door oveÍmaking van / 2,50 (per 5 ex.) op
gironr. 597107 t.n.v het Samenweíkingsorgaan voor het Pastoraat
NHK/GKN Driebergen o.v.v 'Ontmoetingsgroepen voor ouders van
jonge kinderen'.

Experisenlen met ker&dienster
Op zaterdag 24 april a.s. vindt in Bodegraven voor de 5e keer de Ian-
delijke werkdag'ExpeÍimenten met Kerkdiensten' plaats (1O-OO

16.00 uuí). De bezoekers kunnen hun eigen programma samenstel,
len. Een greep uit het aanbod: workshops over liturgie in beweging,
kinderverhaal en preek, symbolen, rituelen, engagement en liturgie,
jongeÍen en liturgie, etc. Er is een markt om inspiGtie op te doen en
er kan gezongen worden. De dag wordt gezamenlijk geopend en er is
een slotviering.
Nadere inlichtingen bij: L.R. Boer, GereÍ. Centrum Overi,sseuFlevo-
land, van Karnebeekstraat 93, 8011 JE Zwolle tel. 038-215767.
Aanmelden uitshritend dooÍ overmaking van f 25,- p.p. lincl. con,
sumpties en lunchl op giíonr. 4726483 t.n.v R. Druyfí. Experimen-
tendag te AmeÍsÍoort. Vermeld duídelijk naam, adÍes en tel. nr. i-v.m.
het toezenden van toegangsbewijzen en programma.

Wat je zeí dat beD je zeu
Wat is íacisme en waaí komen onze vooroordelen vandaan? ls een
multiculturele samenleving mogelijk? Wat zeggen de Eijbelen de Ko-
ran over het vreemdelingschap? Deze víagen komen aan de orde in
het decembernummet van Konvooi ovet rccisme-
U kunt Koryool bestellen bij de Stichting GSA (landelijke Gereíor-
meerde raad voor Samenlevings-Aangelegenheden): door overma-
king van Í 4,- op gironr. 6902 t.n.v GSA te Leusden of telero-
nisch: 033-960351. Bi, bestelling van 10 ex. oÍ meer í 3,- peÍ ex.

Gezichten ilr beeld
Op 20 maart a.s. organiseert de Stichting GelooÍsbegeleiding Ver-
standelijk Gehandicapten in Eemeroord, Baarn een ontmoetingsdàg
met als thema: Ge2ichten in beeld. Aan de orde komen ocrde-
len/vooroordelen l.aM veÍstandelijk gehandicapten, en de invloed
daarvan op de omgang mel hen. Oe dag staatopen voor iedereen die
geïnteresseerd is. Kosten: í 25,- per persoon. lnÍormatie en opgave
bij de stichting, Postbus 3606, 1OO1 AK Amsterdam- Tel.
O2O -62327'13 lop dinsdagochrend ).
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Tinus OhhoJ'
Samen bouwen aan de gemeentè
van Christus
Een we*boek voor geloofsverdieping en
g emee nte o p b ouw. Een pra ktische bii-
drage aan een verdere bezinning. Met
een schat aan materiaal om tenminste
een heelserzoen te gebíuiken in gespreks.
kringen, kerkeraden enz. 0e laatste zin
van het boek:Doe ie mee? Doen, want jii
kunt het (ook)!

93 blz.,, I 9,90

Biibelatlas
Bijzonder mooie atlas met vier door kleuÍ
onderschelden delen: l. Alle geograÍische
aspecten van Palestina en het Midden-
oosten.2. 0e ontwikkeling van de oosterse
rijken. 3. Biibel-histoÍische kaarten.
4. Planegronden van vele bekende steden.
Een tweetal registers maken deze atlas
extra qebruiksvriendeliik.
qeb. Í 35.-

Ds. T.H. Attenu-Roosjen
De brief van Judas, pastoÍ bii
uitstek
Een beknopte, maar heldere uitleg van dit
bijbelboek. Waarbij het er vooral om gaat
de gemeente te bewaren teqen de
zuigkracht van de gnostiek.
68 blz.,, I5.50

Clown en kind
Symboliek tussen pastor en kind.
0e paíoí als clown. Wre op de2e speelse
wiize met kinderen in een pastorale
relatie treedt, zalmerken dat het
leerproces wederziids is. Het kind als
geliikwaardige en scherp Íeagerende
tegenspeler.
131 blz., í 22,50

Verkriigbaar in de boelhandel
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