
Toesprook ds. J.D.W. Eerbeek, Haorlem, werkgrcep Humoniteit en SttoÍrccht von het Dioconool Gntrum voor

het ievongenispastotoot op 78 Íebruai 1gg8 ovet 'De huidige stroítenuitvoertegging en de belevinq von de

verdochten'; somen met proÍ.dr. C. Kelk

Bedankt voor de uitnodiging en bedankt ook om iets te mcgen
zeggelr vanuit d.e er.raring van het j ustitlepastoraat .Ik zou daarbi; aan wil"len sluiten bij datgene ,rat ai !s
opgemerkt in de uitnodiging om vanuit de positie van d.egeestelÍjke verzorging in te gaan op de rol die rechtars
hebben in de beleving van gedetineerden in het strafprcces en
vervolgens ook in Ce ver^rerking van het 'ronnis door de
veroordeelde.
Ik baseer mij daarbij op nijn eigen L8 jarige ervaring j.n heE
j ustitiepastoraat, in Deo Bosch en in S che.Teningien.

ÀIs voorbereidj.ng og dèze bij eenkonst heb ik een aantai coL-lega's gevraagd schriftelj.jk, het is niet echt representarlef,
of zij eens op een aantal punten konden aangeven wat naar hun
indrukken de ervaringen van de gedetineerden in de procesgang,
met nane ook de positie 

"an de rechters, waren. Sommigen
hebben dat 1n hun gespreksgroepen aan de orde gesteld; hebbendat ooh breed besproken. Ik wil ook een aantal van dj.e
elementeÍr inbrengen in ÍBi jn verhaal . Centraa] daarbij staat
de ro1 die de rechter kan hebben, met nane voor de verwerking
van het proces, de verwerking van het vonnis en vooral ook de
verwerkinqr van het delict of als i.k het samenvat de integratie
van de straf in het leven.van mensen.

ÀlLereerst wil lk voor ik wat nader i-nga op di.e .rraag, ie.-s
zeggen over de nensen die voor de rechtbank komen. Deten-.ie
r.rer:<t sterl< depersonal iserend.: Prof . Tulkens noemt in zi jn
bijdrage :.n de reader Goffman en Goffman, d:.e de gevangeais
beschrilft als een totaalinstituut met ste.ke depersonali-
serende kanten. Je wordt er niet a11een van je identiteitsul ---
rusting, maar ook van je verantwcord.el j. j kheíd ontdaan, kortom
het 'ik' van mensen komt heel sterk onder druk te staan. ien
j ustiti e-predikant wijst er in dat kleine onderzcekj e op, dat
de gedetineerde tijdens de voorlopige hechtenis zelden a1s
verdachte maar toch heel erg vaak direkt als schul_dige wordt
behandeld. Dat is al in de rrerhoors ituaties het geval naar i.s
ook heel vaak de visie van mensen die in huj.zen van bewaring
wer-ken. À1sof de gedetineerde a1 veroordeel-d is.
Een tweede punt dat ik wil noemen is de gevangeniscultuur n.n.
de cultuuÍ onder de gedetineerden. Ook dj.e werkt sterk
depersonaliserend. IIet is een echte macho cultuur waar het
heel erg moeilijk is om je eigen identiteit overeind te
houden. De grote nadruk ligt op sterk zijn, op flink zijn en
op kracht. De passie van de criminali-teit en het grote geld.
In de derde glaats de persoon vao de. gedetineerde. Natuurlijk
geldt aiet 'roor iedereen wat ik nu ga zeglJen maar ik ben dit
t-och ',vei in de contacten met heel veel gedetj. eerden aIs een
rode draad gaan zj,en. Het zijn vaak mensen die kansarn zir.n op
rrele gebieden van het leven: op emotioneel, sociaa.L en naa*--
schappelijk gebied. Vaak zijn ze met hun le.ren :.n een vicieuze
c:-rkel terecrtgekomen, ïaar ze zich op ej-gen kracht niet meer
uit kunnen bev:rjden. Een aantaL jaren heb ik met een rocms
kathol:eke ccllega een onderzoekje gedaan bij rooms katholieke
en protestantse justitie pastores waarbij het ging om de aard
van de probLematiek die zij tegenkwamen in hun ',{erk.

I
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Het was echt schokkend on de lijst te zien die daaruitvoortkwan. Ik za1 een aantal punten noenen:
- achterstanden in de persoonlijke ontwikkeling en identi-

teits-problematieken.
- het ontbreken van basic trust
- zwakke famiLiebanden
- instabiliteit in de dagelijkse levensverrichtingen en depersoonlij ke levenssfeer.
- vers I avingsprob l enati ek
- problematiek met betrekking tot het ongaan net de eigenreligieuze culturele achtergrond
- achterstand i.n persoonlijke en sociale vaardigheden:

scholing en maatschappelij ke vaardj.gheden.
- het ontbreken wan persoonLijke motivatie, z ingevingsproble-

matiek.
- het ontbreken van duurza.me significante contacten.
- onverwerkte detentieervaringen
- verwreemding, ook ten aanzien van justitie
- eenzaamheidsprobleoatiek
- Het ontbreken van Herk, van huisvestiog en stigmatisering.
Dat alLes Ièidt tot een perspectj.ef op een hard maatschap-pelijk bestaan. En wat we d.an zien is dat er vaak sprake is
vEin een complexe problena.tiek samengebald in een persoon.

Een van de pastores die ik in mijn voorbèreiding heb aalge-
schreven schreef "de persoon van de verdachte in de optièk van
het vermogen on eèn proces aan te kunnen.,, IIet gaat om het
ontbreken van comrnunicatieve vaardigheden, om het niet echt
kennen van het spel in de rechtszaaÉ. Vaak is het een mens d.ie
minder bekwaam is om te kunnen incasseren. Je moet overigens
heel wat kunnen incasseren a1s je in zo'n spel meedoet.
Daarbij komt nog dat nogal wat mensén erg veel moeite hebben
met gezag in hun leven-

Een tussenbala.os Iaat zien dat veel mensen zwak staan om een
proces aan te kunnen gaarn, om een proces te kunnen dragen, om
ook een veroordeling te kunnea dragen en om een straf in hun
leven te kunnen Íntegreren. In het j ustitiepastoraat is het
vaak moeilijk om over de schuldvraag te spreken. Een aantaL
punten zijn daarbij te noemen: een zwakke identiteit,
'ikzwak', maar ook een depersonat i serendè omgeving, een omge-
ving eraar het eigenlijk heel erg onveilig is om je kwetsbare
kanten te Iaten zien. Zelf slachtoffer zijn in het leven en
dan de grootte vaÍr d.e schuld die er soms kan zijn, bij jezelf
te moeten toelaten kan heel noeilijk, zijn. Zeker aIs je zwak
in je schoenen staat.
Ik kon nu tot een samenvatting van de reakties van de colle-ga's over de ro1 van de recttter. Met nadruk zeg ik daarbij dathet hier het gevoel betreft dat gedetineerd.en overtrouden aan
het proces. IIet za1 zeker niet de volledj.ge waarheid. zijn,
maar eèÍr aantal lijnen komen heel nadrukkelijk naar voren.
SaneÍrgevat bl ij kt dan:
- het strafproces werkt sterk depersonaliserend, waarbij een

aantal opmerkingeÍr;
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.. Ilet ontbreken van persoonlijke aandacht, vooral ook in deraadkamer. Genist worclt de ruimte om de eigen voorstel-ling van vrat gebeurd is voor het voetlicht te brengen in

de nuanceringen die elke menselijke gebeurtenis nu
eenmaal eigen zijn. Elke menselijke daad heeft velekanteo, de misdaad zeker.

.. De versmalling van eetr menselijke gebeurtènis tot feiten,aI dan niet bewijsbaar, wordt altijd a1s onrecht gevoeld.

.. Er is niet genoeg ruimte voor de eigen visie.

.. Men is niet echt geinteresseerd.
Dan het beeld van de verdachte. Er is een grote concentratie
op de negatieve kanten. Àlsof er niets goeàs is aan mij.
Er wordt geen rekening gehouden net nijn persoonlijke ensociale achtergrond. Men heeft zelden het gevoel iàts bil te
kunnen dragen aan het beeld dat word.t gewikt èn gewogea.
De hele setti,ng van een rechtbank, schrijft ienand, É:.:.it<t
een vernederende. À1leen het negatieve wordt oaar voreÍr
gehaald.
Het verhaal vaD de politie wordt altijd geloofd.
Dan de concentratie op het juridische. Er is een gevoel dat
rapportages van de reclassering niet echt word,en meegeqrollen.
De politie en de recherche vult teveel in bij het rondkrij-
gen v€rn het plaatje van het delict. Er t ordt ówangmatig
daarbij geredeneerd vanuit een hl4)otetísch plaatje.
En dan de overmacht. Het Openbaar Ministerie komt als agres-
sj-ef over. Officieren die er met verbaal geweld tegenaan
gaan en rechters die dit tolererèn- zè overd.onderen je.
Advocaten geven vaak het advies je moet gewoon in het spel
meedoen, je vooral niet te kwetsbaar opstellen en vooral ook
niet van je schuld laten blijken- Je moet je nond dichthou-
d.en, want het rrordt tegen j e gebruikt .
Vervreemding en afstand, waarbij een hele waslijst wordt
genoe8d-
.. De taal en de cultuur, justitiéIe en ambtenareÍrtaal zon-

der uitLeg.
.. Een andere planeet.
.. Je klapt dicht ondanks je goede voorbereidinq.
.. Een toneelspel, er wordt niet geluisterd.
.. Het is zo koud ti.jdens de rechtzittingen, vooral in die

ceI, waarin je zit te erachten onder de rechtzaal .
.. Afstand, geen aandacht voor het verbaal . De rechter kijkt

naar de larpen.
.. Rechters zijn mensen van het gezasl, wij zijn niet van het

gezag. Het zíjn andere mensen.
.. Het is mijn taal niet, het is mÍjn wereld niet.
. . Je bent een speelbal van institgties.
., Er is eèn arrogantie in procedurele ziÍr, er wordt nooit

verteld waarom iets langer duurt, aangehouden wordt,
Í:Èerhaupt waaroE iets gebeurt .

-. Een gedetineerde in a1le beperkingen: gisteren, aldus depolitie, waren we bij jouw vrouw tlruis eÍr je kinderen
huj.lden en riepen voortdureod om pappa.

Een heel belangrijk punt wat door alles heen wordt genoemd
is, dat de motÍvatie van d.e straf ontbreekt. Dat wordt doorheel veel gedetineerden als een heel cruciaal en wezenlijk
punt ervaren. Motivatie ontbreekt.



Terzijde nu iets over de inzet, de taal, de rol en de taak van
de geestelijke verzorg j.ng - Kort enkel.e punten.
- Gezegd wordt dat het j ustitiepastoraat een asielfunctie

verwult. Er wordt een vertrouweasrelatie opgebouwd en vanuit
de principiële achtergrond v.rn de geestèIijke verzorging
gaan ere ervanuit dat ieder mens er mag zijn en dat ieder
mens ook altijd meer is dan hèt delict waarvan hij verdacht
wordt , i.raarvoor hi j i s ínges loten .

- Mensen mogen op hun eÍgen persoonlijke verantwoordelij kheid
word.en aangiesproken. De inzet daarbij is mensen te proberen
in hun persoonzija te versterken en het verwerken van het
verleden eÍr het gericht zj.jn op de toekomst met hen te
ondergaan. Het gaat erom om in het heden te overleven.

- Mensen nogen dragers van een nieuwe gescbiedenis zijn. In
die zin zijn geestelijk verzorgers bezig met de verwerking
van een misdrijf, het ondergaan vaD. een straf en het leggen
van een basis voor een nieuwe toekomst. In het eigen levens-
verhaaL van d,e gedetineerde en in het verhaal van God en
mensen word,eo aanknopingsprrnten gezocht die draagvlak en
draagkracht aan het leven kunnen geven.

Terug nu naar de ro1 die d.e rechter kan hebben in het straf-
proces, met nane ook met het oog op de acceptatie vaÍr het
vonnis, de verwerking .van de straf en het ondergaan ook vErn
die straf. Veel mensen buiten de gevangenis beLeven de rechter
als een onafbankelijke waarheidsvÍnder. Men denkt dat de
rechter eigenlijk een symboolfi$lur is die in zijn ambt staat
voor het recht, het geschj-edeq van het recht. De rechter heeft
een hele hoge maatschappelij ke statusr
Ik wi.l daar persoonlijk iets over zeggeÍr. Toen wè pas met de
exodusproj ecten begonnen waren was het een hele kwetsbare
geschiedenis, een heel kwetsbaar gebeuren ook. Zou het iets
word.en, zou het niks worden en zou het aan kunnen slaan? Zou
het een idee zijn? Op een gegeven moment kwam er iemand, die
zich aanmeldde bij het bestuur. Het vras een redelijk bekende
bestuurder Eet grote kwal j.teiten. Ik vond het eigenlijk aI
vreend dat ieoand zich aanmeldde. Het project was toch nog
heel erg kleinschalig. Ik had een gesprek met heln err op een
gegeven moment vroeg ik: Maar hoe bent u èigenlijk aan het
project Exod.us gekomen? Nou zegt ie, ik ben doorve:rrrezen door
de vice-presideot van de Haagsche Rechtbank. Ik qreet nog
steeds dat er iets door ne heenging van "Nou, daÍt zijn we
toch een eind op weg a1s de vice-president van d,e rechtbank,
hier aI lets in ziet. DaÍr moet het toch ook wat voorstellen-
Nou, dan is dus een rechter denk ik altijd maatschappelijk een
syoboolfiguur. I emand die toch voor iets staat.
Een collega justitiepastor schreef "de houding van de rechter
is esseD,tieel voor de beleving van d.e verd.achte". A1s de
rechter nadrukkelijk zijn positie a1s onafhankelijke waar-
heidsvinder uitoefent dan heeft dat een bijzonder positief
effect op de beleving van de verdachte. Een verdachte zal zich
meer recht gedaan voelen als rechters trun werk goed doen.
Daarbij wordt dan gewezen op het jeugdrecht, waar veel ruimte
is voor de verdachte.

-4-
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De rol die rechters zouden kunnen spelen zou ook een positieve
keerzijde kunnen hebben. Een aantal mensen hebben ook hunpositieve ervaring omschreven. Die kwamèn neèr op de volgende
punten.
- Persoonlijke aaÍrdacht, op je geBak stellen, uj.t1eg.
- Een duidelijke toèlichting op het vonnis, het waaiom van de

bepaling van de strafnaat.
- De eigen positionering vÉur de rechter ook ten opzichte vanhet Openbaar Ministèrie.
- Ruimte voor je eigen verhaal . I enand schrijft "aIs de rech-ter de dader serieus neemt, dan is Inen over het algeseenpositief, ook al valt de strafmaat tegen".
- Belangrijk is dat de rechter mee laat vÍegen dat er aI zoveelstuk is in het leven.
- Positief, aIs men aan het woord kwam of aLs de rechter bleek

door te vragen en de waarheid bleef zoeken, a1s er kennis
van zaken bleek te zijn.

- Een teken van menselijkheid temidden van de foreal,iteit van
de zitting, hoe klein ook.

Verdachten zitten in een proces met voornamelijk mensen di.e
hun op de huid zitten. Ze zí)n bedreigd in hr:n bestaan en d.e
verwachting is dan: er komt een rèchter die onafhankelijk is
en die recht spreekt. Dat is ergens in díe route een baken,
dat za1 nog komen. Een rechter kan zo a1s hij optimaal func-
tiolreert van grote betekenis zijn, maar ook als het de andere
kant opgaat de verwerking in de weg staan.

Ik wil nu nog iets zeggen over d.e invloed van d.e rectrter op de
strafexecutie. Eeirr paar opmerkingen. Ik zelf kies heel duj,de-
lijk voor een op de persoon van de dader toegesrredeÍr vonnis en
een duidelijke motiver j.ng. Het gaat om het subj ectiveren van
het delictgedrag en een vonnis zo mogelijk als Eaatwerk, waar-
in ook iets van de toekomst vao de gedetineerde in mee zou
kunnen spelen. Bij het vonnis zou rD. j.. ook betrokken kunnen
worden de realiteit van de verschillende strafexecuti.evormen.
Er zijn uitspraken geweest waarin de detentiesituatie heeft
meegespeeld in de uiteindelijke uitspraak. Zo zijÍr er nogal
r^,at Bènsen die in een detentiesituatie zÍch ten opzictrte van
het gemiddelde j.n een ongelii kwaardige situatie bevinden. Ik
noem hierbij maar even als voorbeeld de ontwikkèling van het
sober regieÍn. De extra beveiligde instellingeÍr. Aspecten van
werk-za-me detentÍe. Ook de vreemdelingen, mensett die eeÍt
uitwijzing krijgen en die op grond van die uitwijzing van geen
eukele faciliteit, bv. verlof, gebruik kunnen maken. Bij hen
is het vonnis zwaarder dan bij anderen.
Kan er i.o het vonÍris niet op een zekere detentiefaseriÍrg gean-
tici.peerd word.en? Ik denk dat het heel goed zou zj.jn, met nallre
voor gedetineerden die nisschj.en niet altijd zo bekend staan
a1s model-gedetineerdè, die het dus niet altijd van hun gedragj.n de j-nrichting kunnen laten afhangen. IíeeI betaÍrgrijk is dat
er toch een zekere route r.rord.t uitgezet. IIoe zou de straf
geëxecuteerd kunnen erorden. Dat moet eerr hard gegeven zijn wat
met de gedetineerde mee gaat.



ÀIIe predikanten spreken verd.er over het nutteloze van eengevaÍrgenisstraf boven de drie jaar. Daarbij een paar
opmerkingen uit de praktij k.
Het zou op zichzelf genomen heel goed zijn a1s rechters,voorzover ze het aI niet weten, goed georiënteerd zouden zijnin de diverse detentiekli,maten en d.e executievormen die erzijn. Zich daarvan voortdurend.op de hoogte te blijven stel-len van wat zitten in een concrete situatie betekent.
Een enkele opmerking daarbij over de betekenis van rituelen en
scharniermomenten - Ik denk dat het heel belangrijk is datgedetineerden, ook in voorlopige hechtenis aan slmbolen enrituelen en vooral scharniermomenten in het Leven kunnen
deelneroen. Die hebben een heel belangrj.jk dynamiserend effectia het leven. Dopen, eèn sterfgeval , een huwelijk, noe.tn maar
op. Dat zijn hele belangrijke dingen waar gedetineerden aan
mee moeten kunnen blijven doen in het familieleven.

-6-

TensLotte vind i.k dat er veel meer werk en aandacht besteed
moet worden aan de verwerking van het misdrijf en de voorbe-
reiding op een nieuw bestaan en dan is er ook d.e vraag of de
rechter hier een ro1 in kan speLen. Ik heb net aangegeven dat
ik de rol van de rechter eigenlijk voornanelij k zie tijdens
het proces. In de wijze van het proces voeren, de motivatie
van de straf en eventueel het richting geven aan de straf. Ik
denk dat het belangrijk is, dat de rechters ook contact hebben
rnet gedetineerd,eo tijdens hun detentie. Dan niet dÍrect de
mensen die zij veroordeeld hebben, maar andereo. Dat is ook
voor gedetineerden van wezenl j.jk belang.
Ik heb a1 verschillende collega's gehoord die dit in de
gespreksgroep aan de orde gesteld hadden. Die zeiden dat gede-
tineerden het van belang vinden a1s rechters hiermee bezig
zouden vriLlen zijn. Meerderen zoud.en het ook erg fijn vinden
als ze eens rechters in hun gespreksgroep zoudeÍr kunnèn uit-
nodigen.

Ik zie een heel belangrijke taak weggelegd. voor rechters om
het maatschappelijk klimaat te beï.nvloedeo en dan vooral in
die zin te bei.nvloeden dat tijdens de detentie en ook na de
detentie de samenlevingsstructuur moet bijdragen tot terugkeer
van gedetineerden in tle samenlevi.ng. A1les wat er in het
detentj.etraj ect gebeurt, a1Ies wat ook om mensetl heen gebeurd,
wat wel of niet wordt toegestaan, wat wel of niet wordt
opgelegd, heel centraal komt te staan in het kader van de
vraag hoe rre i eÍrand weer op z'n bei.en kunnen zetten in die
samenleving. Eij moet zijn eigen verantwooÍdel i j kheid weer
kunnnen nemen.

Als laatste punt nog. Ik denk dat rechters heel goed op de
hoogte moeten zijn van de verschillende alternatieven in de
detentie- Er onstaan op dit moment vele variéteiten in nazorg
voor ex-gedetineerden. Die ontstaan niet alleen vanuit bv. het
j ustitièpastoraat, de reclassering of d.e kerken Je ziet ook
initiatieven ontstaan in grote stedeÍr: het grote stedenbeleid.
In bv. Rotterdam, Den Haag en Anrsterd.an zie je projecten van
meÍlsen aan de onderkaÍrt van d.e samenleving en j.k denk dat het
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heel_ goed zou zijn on op enigertei wijze ook in de executieaansluiting te vinden lij dat soort piojecten. Vaak zijn hetprojecten die de bedoeling hebben om nensen weer terug tebrengen in de samerxleving. Ik vi.nd een heel tlpisch pírrt indit verband de marokkanen-problematiek. We ziiien in veelgrote steden met een gÍoot probleem van marokkaanse jongeren.IIeeI veel marokkaarse jongèren.zitten bj_j voortdurini ii eenhuis van.bewariug en in gevangenj,ssen. rn Oen ttaag, óat iipersoonlijk goed ken, kont langzamerhand iets op ;ang tussende situatie waarin de j ongeren leven en de bajei. -oai is-à",vaak een situatie waar de jongens wel aanspreàkbaar zoud,en
kunnen zijn. rk denk dat we met elkaar vee]. meer zouden moetenlrerken aan de aansluiting tussen hulpverleningsproj ecten
!91tgl de gevangenis en trajectèn in de gevanóenis.Ik wil het hierbij afsluiten.
18 februari 1998.



Diaconaal
Centrum voor het
Gevangenispastoraat

Haar'l em, januar.i , 1998

Betreft: ui tnodi gi ng voor een gesprek tussengeestel ij k verzorgers bi j i nnichti ngen
rechters en

van Justi ti e

De Wenkgroep Humaniteit en Strafrecht in Haarlem nodigt uhierbij uit om deel te nemen aan een gespr-ek over de huidigestnaftenuitvoerlegging en over de bele-vi ng van a" .à"ni"à"ngdoon vendachten, zoal s deze door rechtelrs en ge""t"Íi j iverzongers en leden van de werkgroep wordt waargenomei.

Deze wenkgroep van het Di akonaa l Centnum voor hetgevangeni spastoraat bestaat ui t een aantal geeste.l i j kvenzorgens, een bij de inrichtingen van justitie wenkzame
ondenwi jskracht, een envari ngsdeskundige en iemand, die a.l svrijwiiliger intensief betrokk-en .i s Éii hetgevangeni spastoraat. Zij is ontstaan vanuit de behoófte omaandacht te vragen voor de bredere maatschappel i jke contextvan veel problematiek van gedeti neerden,
De werkgroep heeft .i n di t kader si nds 1999 j aarl i j ks een(klein) symposium georgani seerd. Het laatste symposi um -Een testraf beleid!?" was gewijd aan de vraag naar hèt waarom van delangene straffen in het laatste deceÀnium. Op dit symposi umh'ielden Pnof,mr.C.Kelk, hoogleraar straf(proces)retht enpenitentiain recht aan de Universiteit van Utnecht en Mn, t{.Molster, vice-pres'i dent bij de rechtbank in Haarlem, eeninleiding.
Deze uitnodiging komt voort uit een gesprek van leden van dewerkgnoep met prof. Kelk na afloop van dii sympos.i um.Tevens heeft prof. J.J.J, Tulkens, o.m. hoofdredakteur van"Sankti es", zijn deel name toegezegd.
Prof.Tulkens heeft de werkgnoep tot nu toe vele malen van

Zeer geachte meneer/ mevrouw,
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advi €s gedi end .

Voor een nadere beoaling van het ondenwenp geven wij een kortetoel i chti ng op het . wE-rk. ""; 
- l; l;estel ,i j ke v€rzorgers omvervoi gens een aantal .punt€n te noemËn-, di e 

-i Ír "ei"iie 
-t-ói 

nunwerk en dat van de rechtens van UJtin! 'kunnln zi'j-n',- 
-

A] s verdachten in detenti e verblijven, doen zij d.i kwi j.l s eenberoep. op geesteli. j k ,"..o.!""3' met het verzoek omondersteuni ng bi j trlt ,"",r".-kàn- ,r"n de ."i 
"i "l 

-ij à deenrestatie €n de daarop volgende detentie veeiat- veiooizàart.Geconfronte€rd met de grenzein ,"n ï"i' u.staan zoeiàn -ii i-"""r.houvast bjj een goàsd.iensti à. i""oitie of een andere'I evensbeschouwi ng. o;k f "t a,nUtsgàhËi, ,an 
- o" -!"""i.i i: r.vezonser is voor menige gedeiineerde - 

een-- uËiàiàIi:r"bi j komende neden om deze iÀ ue"i"àr*.n1" n.r"n.
Víanneer dit contact reeds i-n de begi nfase van de detentie totstand komt, worden geestelijke ,ri..o"ge"" in ,eet--óèràtteni ntensi ef betrokken - bi j de -wi5ze- *à""op gedeti neerden degehel e rechtsgang bel evénDe spanni ngen rond . hEt proces komen i n dE persoonl i j kegesprekken aan de orde, de achtergronàen, die tot net-Jeirctof. 9g verdenki ng hebben ge1eid, - evàtueet de mate lvaarinschuld wordt ervaren en oo-k wat 'deie- 

detenti J- r.an 
-uet.[àn"n

voor iemands toekomst met betrekki ng tot familie eÀ *e"-f .- 
'-

Nogal -eens laten gedetineerden aeteï van hun dossier rezen, zevarte'l I en over de advi ezen van hun àdvokaten, Uàt.ef Ën aegeestel i j k verzorgers bi j de voorberéi di ng vaï -"à - i"ii"t"woord en vragen advies aangaande hun wiSze i"n Ë".síi""Ei-t"noverstaan van de rechte r s

Na afloop van de . zitting krijgt de geeste.l ,i jk verzorgermeni gmaa1. een ui tgebn€i d v!rs1aj,- Kernt-hema 
-i 

s- daaÀrl ui -teraard de mate waarin de verdacÈte zich voelt recht g.d"ln 
"nook hoe zij de houding van de rechters àien"angaanà" 

";;;;;;.Op grond van deze werkervari ngen komen wij tot de volgendemogel i j ke gespreksthema,s I

1,
w'i j zouden ons kunnen voorste l r en, dat het voor rechterswaardev.ol kan zijn om van geestelijk verzorgers te vernemenhoe zij vanuit hun positie te r-echispraak en de ror van derechtor daari n waarnemen.
Di t temeen omdat de contacten met de geeste.l i j k verzorgersvoor gedeti neerden een.verhoudingsgewijs geringe -i nstrumàniàr"waande bezi tten: men kan vri juit- p"a1en, zoÀden vreeg uoo.sankti es en met wei ni g hoop oó bemi ddet i ni aoJ" 

-a" 'g"-"Jt.ij: 
r.verzorger.

Omgekeerd zouden geeste l i j k verzorgErs graag meer i nzi chtknijgen i.n de .wi jze waarop rechters bi nn-"n n-u n iàarstàii ingmet m€erdere doelen in concr€to recht probenen te Ooén 
-àan 

aepensoon van de verdachte en diens kansen op nesocialisatie enwe1 k gewicht zij daarbij toekennen aan de ontmoeti ng ï"i a"verdachte,



2.
De geestetijk
be levi ng van
gedet i neenden
st rafduu r .

H€t programma voor 1g

20,00 uur wel kom

20.05 uur inleiding
20.25 uur inleiding
20.45 uur pauze

21 .00 uur debat.

verzorgen heeft niet alleen ervarino
l"t strafproces, maar ook met à" *iji"hun vonnis verwerken en hoe zij-orsjan

met de
waarop
met de

(0p het punt van de strafmaat is onder geestel,i jk verzorgersdui de'l i j k sprake van ongerusthe,i d ovàr. . de toegenomen .l 
eÀgtevan veel straffen gedureÀde het iaatjtà oecenniuríi. -"-'Kennis van deze envari ngen en opr"iiins"n kan voor rechterswe]licht.. nuttig zi jn.,. tErwijf- hÀi omgekeerd voor deg€estel.i jk. verzorger uiterst zínvor làn .ijn-meer ie ,à-"ner"nover de beweegnedenen die leiden -iot een vonnis en deoverwegi ngen die leiden tot een bepaaldà strafmaat,

3.
In de laatste jaren is de praktijk van destnaftenuitvoerleggi ng . ingnijpend gewi jz.i gd. Sinds deinvoering van werkzame oete-ntË ià oe-kans op resoc.i aiisatievoon een snoot 1""-] van de justit.i abeien ààniiénii:rverk l ei nd, Immers 80 .96 van ae geaeii neerden kómt Ë"ïJï i n.h"t zogenaamde standaardreg-i em,-- 

"aa"i n nauwer i j ks aandachtbesteed kan worden aan bese-1 
"i 

ii ng -r"i tre.-ào! óp- 
"à-"öË"a"terugkeer in de samen l evi ng.

Op de sel ecti e voor. .a'l óf ni et op resoci a.l i sati e g€ni chteregi emes he€ft de rechter geen invloé.Bij de werkgroep "Humaniteit en stràirecht' is en ongerustheidover deze ontwi kkel .i ngen.
En. onz.e _vraag aan de nechters is: achten zij een dengelijkeontwikkeling juistr waarbj j bij een ze.l fde vonnis de kansen.opresoci a t i stai e per g€d€ti neeeiae aanz,i ent i j t< verscÍi il 

"].,ï' 
otzou de nechter i n dezen me€r i nv.l oEd w-i I .l en -a;; i -f rnn.nui toefenen?

Pnof. dr . C. Ke l k en drs. J . D. W, Eerbeek hebbenverklaard een inleiding te verzongen.
.(Drs. Eerbeek is justitiepredi kint en vanafnootdpnedi kant bij de inricht,i ngen van Justitievan de Exodus nazorgprojecten).

De. h.edoel i ng van de de werkgroep
enkel e. stelIingen te ontwik-ke.len,
bovenstaande themat i ek,Aan de hand van deze stei 1i ngenvoorzet geven voor het debat,

zi ch bere,i d

1 maart 1g9B
en grond I egger

m€t bei de inleiders
verband houden met

is om
di e

drs. J, D,W. Eerbeek

Pnof . dr , C. Kel k,

februari ziet er als volgt uit:

doo r
door

zul len de inleiders een



P'l aats: Hotel Restaurant Lion d, Or,
Krui sweg 34 - 36
Haar'lEm (tegenover CEntrum- uitgang v,h. station).Tel: 023 - 5321750

Tijd: De zaal is geop€nd vanaf 19,30 uur.

Met vniendeli jke groeten,

Namens de werkgroep Humaniteit en Strafrechtl
ds. R. Kno l
Li ndengracht 146
1015 KK Amsterdam
te'l : werk: 023- 5309177,

ds. M. van Hemert

privé 020 - 5278185

Diakonaal Centrum voor het gevangeni spastoraattel: 023 -5262166



SteIlingen:

1a. De verdachte vrordt menigrmaal geconfronteerd met zoveelwantrouwen ten gevolge ,an àe orrei rre* iamengestelde dossiersen de weergave van zijn geschiedenis, dàt naar zijn gevoelzijn. eerlijkheid op àe i:.tting Ài-niet-meer toe doet.Dit kan ten koste gaan van ziji zaak.

b..Oe communicatiepatroÍren van d,e strafzitting vormen,gezlen de belansen die voor de verschiiiende bei.rokk;;;; 
"phet spel staan, een sterke Uerernmeiing-ioo. .., onbevangengesprek, terwijl dit door veel verdacËten toch a1s essentieelwordt ervaren.

2a. Gezien de versch-iltend.e en soms scherpe vormen vanstrafexgcutie zou de*Eëhter meer te ,-§fu;;iJ' tàilt"r, o.,r",de tenuitvoertegging a1s gevolg op ,i jrr=rronnis.

2b. De detentie zou zo moeten worden ingericht, dat er eenverwerking kan plaatsvinden van het misórijf en er voraàànaeruimtè is om zich voor te bereiden op een nieuw leven.Daarbij. is de vraag van belang of de ...ht", daarop invloedwiI en kan hebben.


