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Yaln1979 tot en met 1997 heb ik gewerkÍ als justitiepredikant in huizen van
bewarin[en geuaogeoGà en aan de opbouw rran de nryggprqecten van
Exodus (opvang en begeleiding van ex-gedetineerden). Sinds 1998 ben ik
hoofdpredikant van het protestants justitiepastoraat.

Ook ben ik drie jaar lid geweest van de gemeenteraad van Den Haag, niet in de

functie van wethouder, maar als gewoon lid van de raad.
Vanuit die èrvàngsvelden is mijn bijdrage aan het thema van vandaag
opgebouwd

De doelsroeo gedetineerden

In de eerste plaats wil ik in het algemeen iets zeggen over de do_etgroep
gedetineerden en-patiënten.
Wat mij als een rdtíe {ryrad is bijgebleven is de vicieuze cirkèl waarin velen van
hen zich met hun bestaan bevinden. De meesten gÍurn g-enangenis-in gevangenis-
uit. Er is 75% recidive.
Criminaliteit staat meestal qg1Lqa1iS@elf. Want het bestaan van gedetineerden
kenmerkt zich veelal door achterst4nden in de persoonlijke levenssfeer en
maatschappelijke achterqtanden.--: ' 1

Wat de persoonlilke ixoblematiek befeft zijn veel probleemvelden te noemen,
die zich nogal eens concentreren in een persoon. - '
Ik noem er een paar: ach-tèrsEnden in de-pers-soonlijke ontrvikkeling en
identiteitsproblematiek; problemen in het gm&qÍl meT relaties;
verslavingsproblqmatiek; problemen met de eigen religieus-culturele
achtergrond; achterstínden in persoonlijke en sociale vaardigheden, scholing en
maatschappelijke vaardigheden; het ontbreken van persoonlijke motivatief

I

In de inrichtingen van justitie, Huizen van Bewaring, gevangenissen, TBS- , ! .,. ( , . ,

inrichtingen en jeugdimichtingen met een totale capaciteit van ca. 14.000 cellen, t ,
is onder de gedetineerden en patiënten grote behoefte aan geestelijke-veEóighg
Uit een klein ond-erzoek is gebleli-en dét 7 so/o'NaÍt hen zeg! daaraanbehoefte te
hebben.
En dat blijkt ook uit het inschrijvingsoverzicht: de meesten zijn ingeschreven bd
éen van de in de inrichtingen aanw-ezige denominaties: de rooms-kàtÏ'olieke,
humairistische, prot-esta4tseftodse, hindoe eí-moslim geestelijke verzorging.
Dat grote bereik van de geestelijke verzorging is opmrerkelijk, omdat de meeste
gedetineerden buiten de gevangenis meestal geen contact hebben met een kerk
ofeen levensbeschouwelijke organisatie. Sterker nog: vaak hebben ze met njgts
of met niemand van de geihstitutionaliseerde sarnenleving contact, vaak ook zijn
ze vo-orbr.i àll-le e4dstatiolg-rran de hulpverlening. Znieven in-ile-- marge en vaak
ook nog buiten de mÍuge van de samenleving.
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Er zljn 60 predikanten op 47 fulltime formatieplaatsen.
Globaal genomen houdt het werk van een justitiepredikant in: individueel
pastoraat, het leiden van groeplgesprekken, het voorgaan in kerkdiensten en het
deelnemen aan interdisciplinair inrichtingsoverleg.
Daarbij hebben geestelijk verzorgers ook een firnctie om te adviseren over de
humaniteit van de detentie.
De geestelijke verzrrging als gehsel is erop gericht ilt"@ in de inrichtingen
werkzaamÍe zijn.

Waar gaat net (trgg_Ag§ik om in het protestanls iustitiepastoraat?
In hetjaarverslag 1998 van het protestantsjustitiepastoraat zijn
veelvoorkomende gespreks thema's bij de justitiepredjkanten geiïventariseerd.
Nogal eeni ten gevangenis heQe{d dat gedetineerden de
geestelijk un cel n. Niets is minder
waar. De thema's van geloof en leven
Het hoogst scoorden de gesprekken over geïoofen zingeving: over onder meer
de persoonlijke betekenis van gel-oof en ffaumatisc n gekoppeld
aan geloofswagen.
Vervolgens weiden genoemd: wagen op het gebied van schuld, schaamte
verantwoordelijkheid, veigeving, A;elict en delictbelevin g, straf en strafbeleving,
zn en onz m van gewetensqqgen en vragen op het gebied vqllg1ssn
en

Als derde werden genoemd gesprekk en in verband met de toekomst van de
gedetineerde.
En?ï§ vierde Bgdctinee4!zijn en relaties, *.lig!ry4gCeÍL rory

zingevingsp.robjematiek; het ontbreken van duurzame sipificante contacten;
verweemding van de buitenwereld; eenzaamheidsproblematiek.
Aan maatschappelijke prólemen kunnen onder meei worden genoemd: het
ontbreken van werk (en als er werk is: het kunnen omgaan met werk);
huisvesting; het ontbreken van voldoende steunende contacten; stigmatisering.
Gesteld kan worden dat tussen de persoonlijke en de maatschappelijke
problematiek meestal een verband bestaat; ze versterken elkaar over en weer.
Er ligt hièr een grote uitdaging voor het pastoraat en voor de kerk om een
bijdrage te leveren mensen rrit der" vicieuze cirkel te bewijden. Door hen te
helpen verweíke_n en zichzelf te verstaan, doói te zoeken naar bronnen en
ervaring_eri die dràgkracht krrnnsi geven, door mee te zoeken naar èoncreet
perspèètief. Het gaat om heelheid te zoeken aan de gebrokenheid vooibrj.

Het werk van het justitiepastoraat
In de tweede plaats eetr p,ur opmerkingen over het ryefl< van het
justitiepastoraat.
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van de detentie en de eiEn tenslotte de beleving
om met de tijd
slachto er of dader. . .

gen invloed daarop, hoe gaje
itsvragen, wie ben ik, wat is nE@CId, ben-ik 

--

Een overvolle rnarkt voor de theolo
de te t van et es1even

gle . Alle prote theologische thema's zijn in
aen de orde.I

De waqen van iustitiepredikanten
In verband met het thema van deze dag heb ik aan aU9!§titiepredikanten een
korte vrage-nhjst toegestuurd. In korte tijd ontving ik ca.35o/ovan de formulieren
terug.
Er sprak een grote befrokke4heid op dit thery uit. Een grote behojfte ook aan
toerusting vanuit de theo e en aaÍr reflectie op de ervaringen.
Ik schets een paar grote I en van wat ik Íeru-g[reeg:- 

-
I n

Bij pa$qraai, kerkdienst en groeps rekS

specifi ek christeliike kernwoorden
brJ m-nsen dièffet thuis 

-ijn 
in de

o Ct

leersGllig naar waar et om gaat m het evan en hoe dit te verbinden is met
het leven van iedere e.LaÉ;c elige theologie. Er werd gewaag S

mogelijkeen thóïogie voor de 1S te ven? Geloven amo 2000, waar kan
dat voor staan en wat zie je ervan in de praktijk? Zoudít ook op intemet

ut^Llrt
nli or no wat collega's

gewaagd naar een ei dse rnwlhnob van begripgen als veran twoordeli kheid,
zonde, schuld, schuldverwer!ing, vergevmg.
En verder stelde iemand de vraag nààíËstun-he. Hoe kunje besplqglbaar
maken 'Waarom overkomt mij dit? Wat bGdoelt God hjqrmee?'
Er is behoefte aan ps logt e scholing en reflectie op de verhouding tussen
psychopathologie en p4storaat. Er is een brede waag naar contextueel pastoraat
Een collega, werkzarrm met wouwen in detentie, woeg om sexe-specifiek '

pastoraat.
Over de kerkdienst schreef iemand: 'Hoe houd e een kerkdienst voor
grotel(pelg jonee.-mensen die over het algemeen weini of niets weten van

t

kunnen?'
Op het gebied van het persoo

bijbql, kerk,
stammen?'

godsdienst, en ook nog t vers

Verder werd als behoefte uitgesproken:
zo leren prekín dat er in de dienst r
reflectie oq- presen e. Het pakkende verhaal.

theolbgre
- een bez-inning op-de multireligieuze eredienst en op de vraag ofer in een

geseculari seerde cultuur iets van een seculiere liturgie is te ontwikkelen.
teksten voor liederen op b_ekende melodieën
aandacht voor een liturgre van parti§patie. Toehoorders die meedoeners
worden.

ul culturen en le lden

werd op
ln

an

een narratieve



Wat betreft groepswerk werd gevraagd om
- bajescatechese, voor zeer laaggeschoolden, allochtonen, aansluitend bij hun

geloofs- en belevingswereld
- ethische en morele verkenningen voor mensen met levenservaring, maar

zonder kennis.

Over de vethoudiug van de geestelijke verzlyglng tot de inricEing eí aglere
disciplines werd-Ë-et vol gende op gemerkÍ.

Het gaat dan ook om wagen als hoe vertaal je je werk naar mensen die jouw taal
niet spreken. Op dit gebied ligt ook de víaag naar de meerwaardJvan gel-oven-
en kerk. Wat voegt dit wezenlijk togl
Er wordt gewaagd naar lqiren omgaari met een managementssystee

Er is beloefte aan reflectie het ei , de betekenis en de zin van geestel rjke
verzorging in interdisc linair werken. Iemand "Het gaat om de
communlcatle met modern en verliqht heidendom. Men gelooft van alles,
behalve het traditionele."

m.
Er is verder behoefte aan: christeli rnt lnstltuhes, toerustrng bij het
leveren van een bijdrage aan humaniteit en kwalit van detentie en een actuèle
f szinnin g op iF§chéÍfi n§Èn kerk en staat.

en de9icvan
tegenstelling tot

zakelijkheid en nu{rgheid; religie als bindenden activiteit uitgewerkt en
doordacht.

3. Men ziet graag bezinning op de individualisering. Iemand stelde: 'Geloof,

Vervolgens heb ik gevraagd aan welke nieuwe theologische reflectie behoefte is
in.eerr tijd van individualisering, verT4keliikinq en s9:ularise11ng.
Uit de reacties een viertal punten.
l. Gevraagd wordt een theologie die nuances kan ontdekken wat betreft

secularisatie. GodsdienstsoÍologisó6-on<lerzoek is gewenst naar spiritualiteit

"n 
tcl@sef bij jonge Antillianen, Surinamers, lfrikaners,.jongà

Marokkanen en Turkse moslims.

religie heeft iets te make
iniii-vidualiserin g. We he

n met het doorbreken van ggnzgn van
bben iets at meer ls de som van de

individuen. V/at is dat meer? Druk dat eens theologisch uit.'
4. Verichil-lende predil6ten vToegen om tln oog met andereb

religies vanuit de eigen bronnen. Een preilikffi't schreef:'faí?e theologie
ons helpenln de interrel rgleuze cultuur van vandaagonze wereld te bezien
als eenheid in verscheidenhe idIMíídere woordérrTfr <GTéólole ons

aken van westers christeli k denken naar
in andere religi

v er dr aagzaarnheid te kweken?'
es teneinde begrip en

q-

2. Er is een waag
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De laatste vraagin de wagenlijst was of er een taak is weggelegd voor de
theologie inzake
ten behoeve van
kerken. Er werd
wat er in het justitiepastoraat omgaat.
ervaringen van het justitiepastoràt in beeld te brengen als bron van theologische

Vervllgens er een lgt om de

reflectie en als bron van rratle voor de eente. Ook vond men dat
studenten ge enen te nemen van de praktijk van 4its

pastoraat. Gevangerf_sp4gJolaal,zo werd gesteld, is een vergrootglas voor het
gewone pastoraat.

Ervaringen vanuit het nazorgpastoraat
In vervq§ op het justitiSp4@aat wil ik ook nog kort ingaan op het
nazgrgpS§llgg]at.
Veel gedetineerden hebben ook na de detentie behoefte zum opvang en
begeleiding-
ln verbaod daarmee is aan het b.gn yaIldeiClg!_EO in Den Haag vanuit
pastores en wijwilligers werkzaam in het justitiepastoraat het project Exodus
ontstaan.
De grondgedaclte van Exodus was mogelijkheden te scheppen om de pastorale
zorg die trjdeqs-de detentie van betekenisffien
zetten De kerken als samen levin werden daarb U beÍokken
om voor de opvan en bege eiding ook een maatschappelijk te
hebben. De lijn was: pro onele begelei mÍuu rnge ln
samenleving.
Er ontstond in Den Haag eerst,een waar ex-
8edetineerden konden aanl voor persoo k contactnli Het werd gerund door
vru
Daarnaast ontstond een huis voor begeleid wonen met 16 plaatsen waar ex
gedetineerden in een professioneel et ges gramma een
jaar lang en wonen. Ook werd een ergen fietsenmakerij
opgezel als werkeryaq!4gsproject.

deze inging op de-copLplqre
grondsproblematiek, zoals hierboven

omschreven.
Zo ofistoàd een begeleidingqplggamma dat zich afspeelt op alle
levensgebieden: woÍr9!, wgrkg!, relaties en zngevlng . De spits van het
pro ls maatsc li ke inte e, inhoudende dat4-6-erlpners na het
programma beschikken over eigen huisveSing, werk en nieuwe of hers telde
contacten.
Deze-5ègeleidin gsaanpak is bij
de criminaliteitsspiraal kunnen

zonder succesvol en Iqidt ertoe {at veel bewoners

naar
ls voor

laagdrempeli g opvanecentnrm



Inmiddels zijn er ook Exodus huiaen in Uftaót, Alkmaar, Amsterdam, Leiden,
's Hèfi-ogenUosch en in voorbereiding in Rotterdam-èn-in GEqnÏngen. Het geheel
wordt overkpgpeld door de stichting Exodus Nederland.
Essentieel is dat naast woon_en werk b4gleiding veel aandacht wordt gegeven
aanÍffi>(re
ae ÈrGótijte

laties ook in familieverband) en <tngefing. Z^gygzowel in
be leiding van de als in de groepsgesprekken in huis.

wordt ingebracht om de beeeleidinesfasen te frarFéEn 6-tE--S

overbruggen.
H.et iíé6n Eíö-tè;maar oo. k zware uitdag!4g om metlalne het
zingevingsprogramma in dit U'_ogfarmna verdelle_qnllwikkelen, zowel wpt
betreft de
Uiteraard sche
faculteit die de markt gm instellinsen van

>___-___x<+
begeleiding voorJon en.

Personeelsbeleid justitieoastoraat
Een opmerking wil ik maken in verband met het persong§lsbe!§id van het
protestantsjustitiepastoraat. Een opmerking die ook geldt vóor de andere
diensten geestelijke verzorging.
Justitiepredikanten zitten in een zogenaamde fuikfunctie. Dat wil zeggen dat er
in het verlengde van hun functie weinigof geen caÍTl e n.
terugkeer naar eenvot4g Ook een overstapS

naar ander werk llen i k. Dt gel naar
ik begrepen heb ook voor een och beschikken predikanten
en misschien met name ook
el om ook in andere functies te kunnen functioneren. Ik
noem in dit verban? bijvoorbeeld het mediation aanbod in het bedrijfsleven:
bemiddeling interp_ersoonlijk en fussen es. /x tr^./,-
Een essentiële waag is mijns inziens : hoe liomen voor andere
functies betgr in beeld in de samenlevin en hoe kan in lei en bijscholingg
hierop
b +@xqdeng@i^ru4 L b-Oa-u 6zez-*a-7a^t

in de gemeenteraad
Ik had ondermeer zitting evln bouw met
daarbij ook het programma van de mul e at mr1 opviel
was enerzijds de vl e nts e eenschap in kon
hebben (en op nogal wat laatsen ook en tegelij en nret

ln een

a"t wezie ziJï in allerlei netwerken van welzijn en
elj nèt gesE!!%gygn van.-FwglzijnsbeleE?n de
grote multicqlturele stad kan een in6ÈÉ§ van de k

.:2
DeteKenls zrJn.

/-

over

Ervaringen vanuit de gemeenteraad.
Ik sluit af met een enkele opmerking vanuit mi werk

van grote
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vanuit de
lnzlens uitermate

Tenslotte: als de theologie vandaag de markt op gaat, gaat zil een bloeiende tijd
tegemoet met, voorspel ik, een hoog rendement.
De velden zijn wit om te oogsten.


