
(*a.o,r^-,' /, J,

lrr 6e verschillende ur|its verl hèt F,enitentiair Cc.Ííplex

Schevenr.ngen zijn divÉrre geestelijk v€rrzol.qers w€lFRzààm: de
pàter, de humàrrist! de dcmirree err op eerr aàrrtal pleatsErr c,ok

de imam (vcor de Moslimsi en de pàÍidit (vDor de Hihdeës).
Vc,ol^ Joodse gedet ineepderr karl eerr ber.Gep wc.rdert Eedearr Gp de

rabbi die vanuit Amsterdam beschikbàar is voor de inrichtingen
in het I and.

Deze qeestelijk verzctrqErrs repr.Grsentererr eerr qeestelijk
vclGrlstrom€lÍIànd in onze samenlevirlq.
ln Ííijn bijdrage aàrl dit rrummer varl de Casttaris wil ik gr^àag

ren paar arpecten vàn orts werk ï1adtr tlfeliehterr.
Al lereerst wil ik ihqààn op de vraeg $raaFc,m er geestelijke
verzorqing is binnen de inrichtirrqen. Voor^ oÍrs werk kan e€rn

drievcudige basis worderr gGrnoemd.

In de eer'str plaatÉ is er een t.rettelijke basis. Die ligt
verarrl(erd in de gr^srrdr.ret err hcudt in dat iÉdËr in c,rrs land het
recht heeft zijn qodsdirnst of levensovÉrtuiqinq individuetl
Éf irr geÍneenschap roËt Àrlder^err! vrij te belijden trr te beleven.
In de tweede p1aàts is de geéstel ijke verzorging een .fnderdeel
ven de zc.rq vc.op gèdet irteerderr. Als Í emand gedetineerd is! is
er eÍrerzijdsi zorg nodig voor^ de I ichamel ijke en psyehisehe
dimer,sie vàr| het bestaan, mear àrrdèFzi jdB o(fk voor de

qodsd ienst ige en I evensbeschouwe I i j ke dimensie.
De deterrtiÉ kàn gepaard gaan met diepgÀande levens- er'

zinvràgen. Niet altijd zijÍl die zo dirÉct vocrr het oog

wearrreembàar. Maar i n het vert rBttwerrscorrt Àct t ttssen de

geestelijk verzorger en de gedetineÉFde kBmen deze vFàgen vaek
we I 1 rr cie lÈop varr de gesprekken nààr vÉrFÉrrr.

Geestelijk verzorgers zijn er, q€rzien hun functie err h|.tn

scholirrg err varruit het ambt dat zij beklederrt vccr^ toegeÏ-Ltst
öm mÉt mÉrnserl het innerlijk vàn hun leven te delerr.
in de del.de p1àets ligt een ba6is vec,r het werk varr de

Erestë1i.jke vrr2619irlq qelegen in de I evensbeschouwel i j ke

trÀciitiÉ hraÀr zij deel varr uitmàkerr. Geestel ijk verzo!'q€'rs
steen rriet ,fp zichzÉlfr maar zij zi.jn vert eqenwoBrd i gers van
herkertbere tràdities verr derrkeri en gelc,verrr t1àmens wie zij hun

werR birlrlen de inrichtingefi doclr'.
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D,e__gglElEn 1E vàn qee5Èei i.ikÉ verz,frErnq



tlet geet dÀai'bij C.Ín eerr zcr.E vàrruit geic,c.fs- err

I evengbeschÉllwe I Í jke qeÍnÉ€trrgchepPert di.e zich oveï' dÉ Ídul^en varr

de FenitehtiàiÏ'e Inrichtir'g heerl uitstrekt.
Het we,rk r.lÈlrdt gEdaÀn irr veï^sÉhi I lencle v§rmGlrr: irtdividLte1e
qÉspÏ'ekkerr, kErkdierrstEn eí grc.ElP5gesP)'Elkken.

Vrlerr hebber' buiten qÉErrr c.frrtàct met een kerk Éi een

l evenÉbeschc.(twe I i j ke c.rgerrisàtie. Maar birrrrerr zijn ei' veEl

vrag€rnr 'fpgerÉeP€rn d 'lc'r hÉt bewu5tzijrl và'n de I everrss i t Ltàt i e

er tle deterrtiesitttatie. VFagerr over gelc.of, de zirr vÀr' het

iÉverr, gevselens warr tFrÍ.ifelr anqst, schulÉ. (]rrzekerheid in
rÉ1àties, vrageí c,ver dÉ perseonlijke l everrsgesch i ederr 15 err

vÏ'aqErrr tfvet' de t|3ekomgt en Elen uJtq Í|aar d ie t'lek'lÍrrst '
De geestelijke verzc.rging dràaqt ertc'e bii dat het l everr vàrr

birrnertuit e,,f,rdt oPgebouwd. In het Peï^sÉonl i jR léven ert ir'

geloc,f err i evertsbÈschottw i rr9 wÉr dt gezC,ëht rlaÀi- b)'c.rrrrerr' nàar

aar'kntr P i rrg sPurrt err r r,ààr vraàrderr, nàar verhalen, symboiÉrr er|

er.varirrgerr diE ciràagkracht aan het IevErr R|-lrrnerr geverr' Dle eerr

vercjiepirrg aàn hét leven geven. t:n ciiÉ erY'mÉe verweverr !(urrnen

rÀkerr. ilet gaat erc,Íí het levert vitaler te Ííakerr err stel'kÉr err

oÍí z(1 de zcrq ':rÍ het eigen leven err het léve'í1 van andEtï'Èrr

bet er aarr t e Rurrrten.

Aàrr het wËrk vart de geestelijke verzc'rgirrB karr wc'l'den

meegrdaàrr ci,ltlr vï'iiwilliqtrs varr buitÉrr' trc.k zi-i dsen dit we}.k

nieÈ cp zlchzelfr Ínààr c'c'k zij zijrr HËrkzÀàm varrr'tit een

achterbarr' Zi.i laterr zierr dàt er ohdarlks dÉ Írruren ten

BeÍíeertEchÀP is die bfijft. Zii kunner' Ííede-kerkgarrBers zrJrr crf

deelnemen aarr gr,fElP§Àkt ivitÉiten' EnkeIE v}.ijwiIligers '/an

buiteri zi jn met tc,esteÍíÍnirrg varr cie dire,ct ieE c'Gk irtdividLtEËl

w€]rkzaàÍr'l onder Eedet ineeï'de'n. Regelmatiq zi.in er met deze

vrijwilligers b i i eerrkcÍílst err met de q€'eEteI íJk veï'zc.rqers c.m

hun ervarinqerr te bespreken err ÉÍfl hen tÉe te rr'rst err EÍlt hui'

werR. Met de vrijwilligers zijn dt'iideliit{e àfsP}'ekerr C.vE}' wat

i.rÉ| r err niet is totqestaan binnerr etn inrichting vàn justitie'

Er wat'clt dc.c,l^ de geestel i jk wer-zc't'ger^5 r'àcirrtkkEl i jk c'p

toeqezlerr cjàt zi.-r zicn oaa?' oC,k aài.| hor-rciert'

lerlslc,tte wil ik irl het kader var' het werk vÀn Eje geestei ijke

vÉrzC|r.g 1íg 1-r.:.q rr'lenrBrr de t"laz'3ï"g' .iÍ Der' llaaq z i jn vànuit hÈt

wei.R vàrr de geestel i jke verzc,I'girrg enxele naz c'i'g prc'i ect err varr

de qrs'nd get(Èmerr. Hët be't ï'Ef t de pr.triecte'í van de st icht ing



Èxc.trtr-q I Éel'r tre$ete1o HL,Èrl.rpr-ciJ ect Ínet EÉrr wE|ErrÍnc,gelrJkfietu v.-iof

1(:r oewclrrprs, daaï.àart gei(oppeld eeïi wëï'xeï'vaï' r nq Spr'È 
"l 
ec !, tElerr

tietsenrnàkeri j ) en e€lrr c,pËrr Èuis als eetcafé. IJit c,Fert hliis is
vijf dagen per weEtk gecpehd. Men kàn tr terecht vÉor ePrr

rnàe 1 t i j d err cnt lnoet i ng. Dààr kttrrrrerr de ec.nt act en Ínet de

geeÉteli jke v€lrzorging na dt detent ie worden v(f(frtgezet.
(Gaar.ne berr i k bereid hiÉI GveF ààrl wie Eiat wi I lerr rradeï'e

infc.rmat ie të geven, .

lrlc.gel i jk kàrr in een vàh de vcllgerrdÉ rr(tÍnÍoers c,p dit nàzr:,rgwerk

ncg P{at raoer Hoï^den ir'gegeen.
In dit rrazc.l^gw€|rk wcrdt tc.t uitdPukkinE gebr'acht dàt de zc.rg

voot' gedet irréërderr zich niet moet bePerken tot de peri'lde varr

de deterrtie, ÍoààF vÉc.r herr die dàt ncdig htbben c,C,k geritrht
zal moeten zijn .fp de periode na de detentle.

ds. J. D. ti. Eerbeek



Een paar jaar geleden Íras ik bezig me! de voorbereidingen van de kersLdagen

in hei huis van berraring waar ik werkte. HeL zou een kerstdienst worden met

gedeLineerden bezoekera van builen oet daarna ruimte voor. ontmoeuing meL koffie
en broodjes. Een aanlal gedetineerden had voongesteld daarbij Ín ieder geval

krenbenbollen met roomboLer Le hebben. DaL heninnerden ze zich nog van vroeger.

VooruiLkijkend naar heL verloop van de di.enst zaL ik met één probteem.

In mljn groep zaten enkele jongens van een jaar of l7 van wie ik dachL daL ze

door hun gedrag de sfeer in de kerstdlenst zouden kunnen verstoren- Als je
a1leen meL ze was ging alles goed en kon je leuk met ze praten. !,laar zo gauÍ,

ze in een groep kwamen, moesten ze zict\ uitlèven. Zonder zich aan anderen te
sioren gingen ze dan ongeremd in zichzeLf op. Ze konden geen deel zijn van een

groter geheel. Binnen de Ínrj-chting sLonden ze bekend als rraddraaiers'.

Er werd gezegd: er is geen goed garen met ze te spinnen.

Toen ik idee van de krentenbollen aangereikt had Sekregen, leek nii dat een

goede mogelijkheld Le bi.eden hen bij de diensL ln te schakelen.

Ik riep ze, en zeí daL de kersLdienst er aan krram en dat we daarin net elkaan,

ondanks het ingeslotèn zijn, Uoch iets van heL kerstfeest wilden vieren.

Ik vertelde hen dat er bij een feest j.n de kerk van alles en nog wab kont kiiken.
Zeker ook bij ons, ondat we ook nog gamen zouden eLen.

Ik vroeg hen of ze aan de dienst silden meeHerken als diakenen. Natuurliik wisten

ze nieL wat eèn dj-aken was. Ik zei hen: a1s we na de dienst sanen eten, is een

diaken ienand die zorgt voor de tafelLjes. Die let erop dat alles eerlijk lrordt

verdeeld. Want het moet nieL zo zijn dat er een paar alle krenlenbol len -nemen

en er voor ale anderen nlets overblijfb. t{e horen er allenaal bii. En het is
jullie taak on dat zo ver te krijgen. Ze wilden het doen.

In de dlensL zaben ze erbij a1s rengelenr.

Een van hen slak de kaarsen aan bij de voorbeden: rrvoor hen van wie we houden

en di.e €r nu niet zijn, bidden wf.j U....rr
Na de dienst pakten ze de ro1 op die ze gekregen hadden. Het liep goed.

HeL ras een gezellige sfeer. Ze hadden hun handen vol: broodjes, krentenbollen,

koffie, cola,.. opeens hoorde ik er een roepen: "hee joh, bllJf mef je poten

van di.e krentenbollen af, je bent nieL alleen. l{e noeien allemaal wat hebben!"

En ik dachU: lrat een aanwinsten zouden zij zijn voor de diensL van de kerk in
de sUad . . .

Mensen kunnen worden aangesproken op hun negatieve kanLen, maa? ze kunnen ook

ontdekL !íorden aan hun misschien rrel verborgen mogelijkheden. HeL is een taak

van het pastoraa! heL oorspronkelijke in mensen te ontdekken en hen daarin le



bevesLigen. DaU ls ook de taak van het justitiepasuoraat in het gevangenis-

kerkesrerk.

Mensen die met just,itie in aanraking konen rorden vaak alleen naar gezien en

beoordeeld vanuit hun tekorl. Ze vallen samen met waL ze hebben misdaan en

ze lrorden volLedig vereenzelvigd net waarin ze hebben gefaald.
Nogal eèns voelt nen zich buiten de gevangenis ver boven hen verheven.

De kwaden ziLten dan achter de muren en wij, als de goèden, kÍjken van bultèn
al op hen neer. Het kwaad is geLocaLÍseerd in crininelen en misdadigers.
En de rrereld is simpel verdeefd in rzijr en rrrljr.
Soms Írordt ook vanuit die invalshoek Legen het justitiepastoraat aangekeken.

Dan krijgen justitiepastores vragen als:'Zijn ze zicll nu ook wel van hun schuld
belrusL?r Of 'komen ze ook wel èens tot bekering?r 0f'ze gaan zeker naar de

kerk oo uit hun cel te zijn, voor de gezellj.gheid en voor de koffie. r

En dan denk ik wel eens sLiL bij mezelf: rras dat ook buiten de gevangenis maar

neer waar, daL mensen de kerk zouden lreten te vinden voor dè sfeer en om de

geslotenheid van heL leven !e doorbreken...

De inzet van het JusLitiepastoraat is niet om nensen op hun tekort aan te spreken,

maar hen juÍsL in hun persoon-zijn te versLerken.

Tj.jdens de detentie komèn veel dingèn boven. Hoe het leven gelopèn is. En we horen

i.n de gesprekken hoe veel gedetineerden de gebrokenheid van het leven zelf hebben

ervaren.

We zien dan dat crininaliteit vaak niet op zÍchzelf bestaat. Meestal is heL een

gevolg van ienands levensgeschiedenls. AIs een rode draad wordt zj-chtbaar dat

velen zijn opgegroeld i.n kansarme sltuaLies.
Het gaat dan om achoerstanden die zijn opgelopen in de persoonuJke ontwlkkeling,
de sociale inLegratie en in de basis voor maaiachappelijk functioneren (opleiding,

sociale en maatschappeli jke vaardigheden, het voeren van een eigen huishouding,

werk, en huisvesting).

In het pastoraat gaan we met mensen op zoek zíchzelf in hun levensverhaal Le

verstaan. Het is een ontdekkingtocht die gaat door de dalen v?n de pijnlijke
ervarinSen, maar daar doorheen ook op weg naar wie je mag en kan zijn, nisschien
naar lrau al.Lijd verborgen is gebleven.

Hèt gaat erom Le leren verstaan dat je neer benl dan het delic! lraarvoor Je bent

ingesloten. Een nens net een naam en een bedoeling.
In die ontmoeLing net Inaabschappeli jk getekende mensenr laten gedetineerden ons

vaak de bj.nnenzijde van hun Leven zien. Dan licht in hen ook op de zorg van een



man en vader voor zijn vrouÍ, en kinderen, of de liefde van een zoon voor zijn
ouders -

JusLiLiepasLoraat worLelt in het hart van het evangelie. Als mens mag je bestaan

voor het aangezicht van God. Wa! dat beLekent zien lre haarscherp in de geboort,e

van Jezue. Cod uordt n]ens in een kind. En dat bepaalt ons bij het ki.nd in onszelf.
rl'Iie het koninkrijk van God nieb aanneemt als een kind, za1 er voorzeker nieL

binnengaanr, zegt Jezus. In hei kind zien we heel geconcentreerd het rech! dat je
als nens hebt. om Le bestaan en te vJorden benind. Recht op bestaan en recht op

liefde is niet afhankelijk van waL je presLeert en opbou$rL, maar het is meU ons

nenszijn gegeven en heL lrordt ons van God uiL dag in dag uit bevèstigd.

In het gevangeniskerkewerk delen rrij met gedeLineerden de zorg om het leven.

Niet alleen als pastores, maar sarren meL vele vrijHilligers die vanuit de kerken

asslstentie verlenen in het jusUiLiepasLoraaU. Deze vrijwilligers bezoeken de

kerkdiensLen èn gespreksgroepen en raar nodig bezoeken zij persoonlijk gedetineerden.

In hun gaan achier de muren, in de handdnuk, in de onarning en in hun aandachL

bnengen zij daadwerkellJk tot ulLdrukking dat onze God èen God van liefde is.
En daL van Hem uiL de' eerste lroorden over ons leven gesproken zijn: liefde en

Senade .

In de wereld van God bestaan geen nuren tussen nensen. want wiJ bliiven door

alles heen kinderen van Hem en medemensen van elkaar.

Gevangeniskerkewerk is aIleen dan geloofwaardig als de zorg van de kerk zich niet
alleen richg op de periode van de deLentie, maar zich ook uitstrekL lot de periode

na de detenlie. veel gedetineerden belanden na de detenLie in dezelfde vlcieuze
cirkel als daarvoor. In Den Haag is met het justi Liepastoraat het nazorgpastoraat

verbonden van de Suichting Exodus. Exodus heeft vier nazor8projecLen ontwikkeld.
Allereerst een eeLcafé als open Huis. HeL wordt gerund door vrlJwilligers. Men

kan er dagelijks terechu voor een ÍnaaltLjd, ontnoeLing en ontspanning. Na de

gevangenis kunnen hier conLacten uorden voortgezet en opgebouwd. Naast het, eeLcafé

is er een huis voor begeleid víonen en een fieLsennakerij als lrerkervaringspro ject .

In het huis voor begeleld wonen kunnen ex-gedetineerden een jaar lang onder

begeleiding wonen en uerken aan de opbouÍa van een nieuw bestaan. HeL Saat om zaken

als: het lepen voor jezelf te zorgen op je eigen kaÍner, hei omgaan met relaUies,
het aanleren van vaardigheden, het leren praien over moeilijkheden die je tegen-
kont. De eersLe twee maanden van hun verblÍjf in huis werken de bewoners in het

werkervaringsproject. Ze leren daar een dagriLne en ze leggen de basis voor het
kunnen functioneren bij een Herkgever. Waar nodig worden de bewoners begeleid



naar een opleiding of leerwerkproJect .

Zo biedL Exodus een samenhangende begeleiding in wonen, werken, rrelzijn en

zingeving. Het hele prograrEE is erop gerichL dat mensen na deze periode weer

grond onder dè voeten hebben, onder meer in een baan en een huis.
ALs vierde proJect worden er Ín een van de Haagse kerken vier keer per jaar
Exoduskerkdiensten gehouden. Deze diensLen zijn bedoeld a1s ontmoetingsplaaLs en

inspi.ratiebron voor mensen in de marge van de kerk en de sanenleving. Het zijn
laagdrempelige diensLen met veel aandacht voor sfeer, symboliek en de ervaring
van het leven van iedere dag.

Geloven in God betekent geloven in mensen. DaL wil zeggen dat je el-kaar zo nabij
bent dat er ruimLe onLsLaat on je naar je ej.gen nogelijkheden te ontplooien.
Ik sluit af met een verhaal. Het verhaal van een berroner van het Exodushuis.

Zijn periode zaL erop, Hij ging sanenwonen meL zijn nieuwe vriendin en haar tíee
kinderen. Er was een afscheidsreceptie voor hen georganiseerd me! mensen dle voor

hem belangrlJk t{aren geworden. Zijn begeleider hield een toespraakje. Hij beslool
daL neL een synbool. In zijn ene hand had hij een rechthoekige steen, In zijn andere

hand een homp kIei. En hij zei: rals deze aLeen was Je toen je hj.er binnenkÍram.

Hard geworden door heL leven. Maar we hebben hier je andere kanL gezien. Je binnen-

kanL. Je kuetsbaarheid en je gevoel. Je vriendschap. Daarom laien we nu je ueg

gaat die sUeen naar hier. En je krijgt van ons nee dit slukje klel . Van die klei
kun je a1s je wilt zelf iets maken, net Je elgen handen, iets van jezeLf, ieLs dat

echL bij jou hoort,

Jan Eerbeek

j ust i t i e pred l kant Scheveningen


