
Ik vind het bijzonder om vanmiddag een beeld te mogen geven van het protestants
justitiepastoraat, de achterliggende visie en de prahijk van het werk.

I . ODzet Dienst Geesteliike Verzoreins bii Dienst Justitiële lnrichtineen (DJI) / Ministerie
van Justitie
Ik begin met kort iets te zeggen over de opzet van de Dienst Geestelijke Verzorging.
De basis van de geestelijke verzorging bij justitie is het wettelijk recht van gedetineerden,

TBS-gestelden en jeugdigen om hun godsdienst of levensovertuiging, individueel of in
gemeenschap met anderer; wij te belijden en te beleven.

Het Rk en Prot justitiepastoraat werlc in de inrichtingen van justitie sedert 1949. Volgend jaar
dus 60 jaar.

Het ontstond na de Tweede Wereldoorlog, met name vanuit de geestelijke zorg die vanuit de

kerken werd gegeven aan politieke delinquenten. Een jaar of l0 later kwam daar de

Humanistische geestelijke verzorging bij. En ook de Joodse geestelijke verzorging kwam
erbrj
Gevieren vormden zij de traditionele denominaties. Inmiddels zijn alle godsdiensten in de
dienst vertegenwcordigd: moslims, hindoes, boeddhisten en orthodoxen. De financiële
middelen worden volgens een verdeelsleutel verdeeld op basis van I fte voor 90
gedetineerden.
Tot eind negentiger jaren van de vorige eeuw functioneerden deze denominaties binnen DJI /
ministerie zonder strakke organisatiestructuur- Die ontstond pas in 2003, toen na een lange
discussie de Dienst Geestelijke Verzorging werd gevormd. Deze dienst is binnen de
overheidsorganisatie een bijzondere dienst. Kerk en staat werken erin samen.

De overheid faciliteert in geld en middelen en de kerken zijn verantwoordelijk voor de
inhoud.
Uitgangspunt is dat er langs denominatieve lijn wordt gewerkt. Iedere gedetineerde kan
kiezen voor een geestelijk verzorger en neemt dan vervolgens aan de activiteiten van die
geestelijk verzorger deel. Hij hoeft niet de geloofs- of levensovertuiging te hebben van de
geestelijk verzorger.

De Dienst heeft een Hooftl van Dienst die verantwoordelijk is voor beheerszaken en
hoofclgeestelijken die verantwoordelijk zijn voor het inhoudelijke werk van hun denominaties
Hoofd en hooftlgeestelijken vornen samen het Management Team

2. Detentie en detentie-effecten
Om zicht te lnijgen op de betekenis van het justitiepastoraat is het nodig te weten \À/at detentie
betekent, wie gedetineerden zijn en wat hun problematiek is.
Wat is detentie?
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Protestantse geesteliike verzorgins in de inrichtitrgen van iustitie

Nader voorstellen: Jan Eeóeek. Sinds 1998 hoofdpredikant ministerie van justitie. Ik geef
leiding aan 60 justitiepredikanten in alle inrichtingen van justitie.

Daarvoor 20 jaar gewerkt als gevangenispredikant in Den Haag, 's -Hertogenbosch en Vught.

In l9E 1 begon ik met het werk van de Stichting Exodus, een opvang- en begeleid woonproject
van de rooms-katholieke en protestantse kerken. Ik ben voorzitter van de Vereniging Exodus

Nederland. l0 Exodushuizen en 1500 wijwilligers.



Ik ben detentie gaan omschrijven als het geschieden van excommunicatie. Het woorde
geschieden is belangrijk. Het geeft aan dat iemand insluiten niet een eenmalige gebeurtenis is

Het is in feite een plegss: een voortdurende ervaring dat .ie er niet meer bijhoort. Binnen dat

proces van het geschieden van excommunicatie is sprake van een veelsoortige slotenheid

In de eerste plaats is er het feit dat je bent afgesloten van de mensen die je lief en dierbaar

zijn. Iemand in de gevangenis is tegelijk ook vader of moeder, partner, zoorl vriend, wiendin.
En alles wat tot een gewone relatie behoort is er niet meer bij. Je kunt elkaar niet bereiken in

de dingen die in het leven gebeuren, Ook alsje vast zit isje kind jarig, je wouw kan ziek zijn,
je moeder sterven. Dat afgesloten zijn maakÍ een detentie zwaar. Iemand zei eens bij een

lezing: 'Ik vind eigenlijk dat gevangenen het veel te goed hebben'. Toen ik woeg wat ze

daarmee bedoelde, zei ze: 'Ik heb gehoord dat ze zelfs een kleurentelevisie hebben!'. Ik heb

toen geantwoord: Ik beklaag u wel dat het goede leven bij u bij de kleurentelevisie begint. Dat

begint bij mij ergens anders-.

Een tweede geslotenheid is die op de gevangenisvleugel onder de gedetineerden zelf Je zou

misschien veronderstellen dat daar een grote saamhorigheid is, omdat men met z'n allen in
hetzelfrle schuitje zit. Er is in ieder geval één gemeenschappelijkheid en dat is datje samen

eén tegenstander hebt: het Ministerie van Justitie, degenen die je hebben ingesloten. Maar
verder is er geen enkele gemeenschap. Integendeel: een gevangenisvleugel bestaat uit een

gÍoot aantal enkelingen. Het is een onveilige situatie. Het gaat om mensen die elkaar zelf niet

hebben uitgekozen. Ze zijn gedwongen samengebracht. En verder zijn er mensen die als

gevaarlijk bekend staan en mensen met zwaar problematisch gedrag. De cultuur is een echte

machocultuur. Het recht van de sterkste geldt. In aanzien is wie zich breed maakl. Mensen die
het in de criminaliteit hebben gemaakt hebben het voor het zeggen. In zo'n klimaat is het niet
gemakkelijk je kwetsbaar op te stellerq diepste gevoelens met medegedetineerden te delen.

Dat betekent dat men sterk aan zichzelfis overgeleverd en dat het moeilijk is om te werken
aan een stabiele levenssituatie.
De derde geslotenheid vind ik persoonlijk de meest aangrijpende. In de bijna 30 jaar dat ik in
de gevangenis werlg heb ik als rode draad gezien hoe heel veel gedetineerden met hun rug
naar de toekomst en met hun gezicht naar het verleden staan. Ze zitten niet alleen gevangen in
de gevangenis, maar ook in hun eigen levenssituatie.

Het gaat daarbij om persoonlijke problematiek en om het ontbreken van maatschappelijke
voorwaarden. Op het persoonlijke vlak gaat het onder meer om achlerstanden in persoonlijke
ontwikkeling, in relationele en sociale vaardigheden en in scholing, onvermogen tot het

kunnen voeren van een eigen huishouding, instabiliteit in de dagelijkse levensverrichtinge4
verslavingsproblematiek, problematiek met betrekking tot het omgaan met de eigen religieus-
culturele achtergrond, motivatie- en zingevingsproblematiek, het ontbreken van duurzame
signifi cante contacteÍL eenzaamheidsproblematiek.
Wat betreft de maatschappelijke voorwaarden gaat het om: het ontbreken van werk en
huisvesting het sociaal milieu, het ontbreken van voldoende steunende contacterq het

straÍblad, onvoldoende toegankelijkheid van bestaande voorzieningen.

Vaak zien we een aantal problemen in #n persoon. Dan is er sprake van een complexe of
multiple problematiek.
De achterstandsfactoren versterken elkaar. Er is een enorm recidivep ercenlage van 7 5o/o .

Twee factoren licht ik er nog in het bijzonder uit, omdat daar het justitiepastoraat een

belangrijke rol in kan spelen: het ontbreken van motivatie en het ontbreken van binding met

de samenleving.
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Veel gedetineerden willen een nieuwe levensweg inslaan. Iets anders van hun leven maken

dan hoe het tot nu toe gelopen is. Er zijn momenten van een sterke motivatie.
Maar je ziet ook dat veel van deze motivatie verdampt tijdens de detentie. Het is vaak heel

moeilijk om die goede voornemens vast te houden. Men is alleen azn zichzelf overgeleverd en

niet in staat staande te blijven in alles wat op hen afkomt. Dat geldt ook voor de tijd na de

detentie. Er zijn veel verleidingen en tegenslagen waardoor men weer terugvalt in het oude
patroon.
Naast motivatie is binding met de samenleving nodig om criminaliteit te voorkomen'
De criminologe Junger-Tas wijst op dit essentiële punt. Ik citeer. "Binding - met je naaste, je
gelieftle ofje ouders, maar ook met instituties zoals school, werk, vrienden ofde spoÍclub -
is een zeer belangrijke àctor bij de integratie. Kinderen - en volwassenen trouwens ook -
moeten gebonden zijn aan de samenleving waarin ze leven. Want als die binding er niet is
hebben ze geen boodschap aan de eisen die de samenleving stelt. Ze hebben niets te verliezen,

het kan ze niets schelen."

Samengevat kan worden gesteld dat veel gedetineerden zich met hun leven in een vicieuze
cirkel bevinden. Deze cirkel wordt gevormd door persoonlijke achterstanden en door
maatschappelijke achterstanden. De meesten kunnen zich op eigen kracht niet uit deze

vicieuze cirkel bewijden en gaan een groot deel van hun levensweg gevangenis in -
gevangenis uit.

Bij het geschieden van excommunicatie in een veelsoortige geslotenheid komt nog dat de

detentie als zodanig een eigensoortig effect heeft op de gedetineerden. Dit is beschreven door
de socioloog Goffinann. Hij beschrijft de gevangenis als totaalinstituut. Een totaalinstituut is
een woongemeenschap die tegelijk een formele organisatie is. Het hele leven speelt zich afop
een plaats. De grenzen tussen wonen, werken en recreëren zijn vervallen. Alles wat gebeurt.

gebeurt in de directe omgeving van een gÍoot aantal anderen. Het dagelijks leven is sterk
geprogrammeerd.
Het programma staat niet in het teken van het individuele welzijn van de bewoners, maar in
het teken van de doelstellingen van de institutie, dat is de beveiliging van de samenleving.
Het totaalinstituut heeft volgens Goffmann als effect op de bewoners dat hun ego wordt
gemortificeerd. Hun ik, hun persoonlijke identiteit, wordt ontzet, afgebroken.
Anderen spreken in dit verband van het wegvallen van de autonomie en individualiteit (de

Jonge) of depersonalisering (Buitelaar en Sierksma). Mortificatie betekent verlies van de
gewone rollen die iemand speelt. En dat gaat gepaard met een groot gevoel van
machteloosheid.
Mortificatie of depersonalisering dus als effect van de gevangenis en dat komt dan nog eens

bovenop de zwakke persoonlijke identiteit die veel gedetineerden als gevolg van hun
levensloop al hebben.

Wie zitten er in de gevangenis?
Mensen als u en ik.
Een van mijn eerste contacten was met een man die ervan verdacht werd zijn vrouw te hebben
vermoord. Hij had 3 kinderen, van 8, 14 en 17 jaar oud- Ze wilden niets meer met hem te
maken hebben. Hij was radeloos en hij wilde van de bovenste ring van het Huis van Bewaring
afspringen om een eind aan zijn leven te maken. Als hij bij mij was, hielp ik hem zijn
gevoelens te uiten over wat in hem omging en huilde hij vee1. Ik probeerde hem te troosten. Ik
was zijn enige contact, want hij kreeg geen enkel bezoek. Iedere zondag was hij trouw in de
kerk. Van kleine stukjes hout van de werkzaal maakte hij kruisen.
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Ik kon me eerlijk gezegd goed vooÍstellen dat hij een einde aan zijn leven wilde maken. De

wanhoop die je voelt om zoiets onherstelbaars datje zelf hebt aangericht.

Zijn situatie bepaalde mij ook sterk bij mijzelf. En wat me voortdurend bezig hield was dat

een gewoon mens, niet een monster, mÍur een man als ikzelf zoiets kon doen. En ik dacht:

wat hij karl kan ik dus ook.
De grens tussen hem en mij is flinterdun.

3. Praktijkervaring
En dan nu een illustratie uit mijn eigen pastorale prakttjk.
Het was in de gevangenis van Scheveningen. Destijds de zwaatste gevangenis van Nederland

EÍ zdenmensen die gemeenschapsongeschilÍ warer\ dat wil zeggen: in een gewone

gevangenis niet te handhaven vanwege gedrag of andere problemen, of mensen die

vluchtgevaarlijk waren, ofgemeenschapsongeschikt én vluchtgevaarlijk. Een uiterste situatie,

dus.

Andrew was een Engelsman en hij was tot t2 jaar veroordeeld.
Hij had een zwaar levensdelict begaan. Iemand gedood. Ik ontmoette hem toen ik
gevangenispredikant was in de gevangenis Scheveningen.

Éij tió attija in militaire kleding. Het was een in zichzelf gekeerde marq sterk op àcl:Eelf

Geleidelijk aan kreeg ik meer contact met hem. Hij kreeg nooit bezoek of post. Hij had ook

geen behoefte aan contacten, zei hij. Stukje bij beetje vertelde hij mij zijn levensverhaal. Op

éen keer ging hij heel diep. Hij gooide alles eruit. Hij was in het Engelse leger opgeleid tot

terreuóeitrijder van de IRA. Er werd dal een film gedraaid met hoofclen van mensen aan de

lopende band. Hij werd erin getraind in de film zoveel mogelijk hooftlen te raken. T{et heeft

alie gevoel uit me weggehaald. Als je daar gevoel bij zou hebbeg zouje kapot gaan.' Later

kwam hij bij het Engelse leger in Duitsland terecht, deseÍteerde uit ha leger en raalt verslaafd

aan hard drugs.
Na een tijd sprak ik hem wekelijks, soms maar eveíL dan weer wat langer.

Zo nu endan raakte hij helemaal vast in zichzelf. Een enorme spanning hoopte zich dan in

hem op. Hij stond dan op ontploffen.
Hij wóeg dan of ik bij hem wilde zijn. Zomaar zitten op mijn kamer. Er hoefde niets gezegd

te worden. Het licht uit. Hij met een zonnebril op.

Andrew kwam in de gevangenis nooit naar de kerk. 'Ik vind het leuk om met jou te praten,

maar naar de kerk gÀ zie ik niet zitten. Ik weet niet hoe dat gaat-' Het leek me toch wel goed

voor hem om wat meer contacten te hebben ook met mensen van buiten.

Een keer vertelde ik hem dat er een groep ouderen uit een verzorgingshuis als gasten de

kerkdienst zouden bezoeken-
En terloops vroeg ik hem of hij me wilde helpen ze te ontvangen. Ik verwachtte eerliik gezegd

dat hij dai rnet zag zitten en niets zou zien in mensen die hij niet kende. Tot mijn verbazing

zei hij spontaan: 'Ik hou van oude mensen. Ik voel me altijd bij ze op m'n gemak Dat w-as

woegeial zo.' En hij zei ook direct dat hij zeker zou komen. Voor de zekerheid voegde hij

eraan toe dat het maar voor eén keer zou zijn.
Toen onze gasten er waren zag ik al snel dat hij met ze aan de praat ging en koffie voor ze

haalde. Een zorgzame kant van hem werd ineens zichtbaar. Tijdens de dienst had ik een

ontroerende ervaring die ik nooit zal vergeten.
Het was in de adventstijd. We zongen het lied 'Licht dat ons aanstoot in de morgen'.

Tijdens het zingen keek ik even naar Andrew en ik zag zijn lippen mee bewegen bij die laatste

zinnen Dat wij niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.'
Na die eerste keer heeft hij nooit meer een kerkdienst overgeslagen.
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4. Biibels theolosische motieven voor het ltreDastoraat

Zorg voor gevangenen behoort tot de kern van het christelijk geloofl
Jezus identificeert zich met hen als Hij zegt: 'Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot
mij gekomen'. (mt. 25)
Een andere wat minder bekende tekst is Hebreeën 13 : 3. 'Gedenkt de gevangenen als
medegevangenen.'
Hebreeën 13 begint met een oproep tot broederlijke lief<le en heóergzaamheid. De oproep
gevangenen te gedenken als medegevangenen staat dus in het teken van de liefde. Gedenkt de

gevangenen.
Het woord gedenken is in de bijbel geladen met een uitzonderlijke kracht. Het is iets andeÍs

dan even aan iemand denken. Zoals ie kan zeggen 'Ik zal voorje duimen!'
Ats God mensen gedenkt, ontstaat toekomst in toekomstloosheid. Leven in levenloosheid. Het
betekent bijvoorbeeld de gave van een kind aan kinderloze ouders. (Jacob en Rachel) "Toen
gedacht God Rachel en God verhoorde haar- Hij opende haar schoot en zij werd zwanger en

baarde een zoon (Gen. 30 . 22). Als God gedenlt, schept Hij heil. Een niet meer verwachte

toekomst-
DaaÍ waar het leven snrkbreekÍ op de feiteq schept Hij nieuw leven. Gedenken staat in de
bijbel in tegenstelling tot woorden als vergeten en wegwissen, wegschrappen uit de
geschiedenis. Mensen worden bij God niet afgeschreven, maar houden door alles heen het
perspectief op een nieuwe geschiedenis.
Gedenkt de gevangenen als medegevangenen. Dit woordje 'als' is heel belangrijk. Het is een

correlatief woord, een'als' van wederkerigheid.
Ons omgaan met gevangenen is geen eenrichtingsverkeeq maar tweerichtingsverkeer. We
ontmoeten elkaar als medemensen. Niet geloof brengen Íum gevangener; maar geloven met
gevangenen.
Tegenover het proces van het geschieden van excommunicatie (wat detentie is), werkt het
justitiepastoraat aan het geschieden van communicatie.
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5. Ambt en wiiolaats
Wezenlijk voor het functioneren van het justitiepastoraat is dat de geestelijke verzorging staat

in het ambt. Dat ambt markeert de bijzondere positie van de justitiepredikant.

In de eerste plaats wordt erin duidelijk dat h\lzij niet op zichzelf werkt. Hij is geen

inrichtingsfunctionaris, geen zingevingsdeskundige die functioneel beschikbaar is. Nee, hij is
een gezondene van de kerkgemeenschap van buiten. En daarmee is er een verbondenheid
tussen de kerkgemeenschap in de gevangenis en de kerk buiten. In de justitiepredikanten - en

in de wijwilligers die met hen samenwerken - wordt duidelijk dat er wel muren bestaan
tussen mensen, maar dat die muren voor de kerk niet gelden. Over de muren heen is er een

verbondenheid die blijft .

In de tweede plaats ontstaat door het ambt een bijzondere vertrouwensrelatie met de
gedetineerden. De ambtsdrager heeft een ambtsgeheim. Het ambt schept midden in een
wereld van onwijheid en onveiligheid: wijheid en veiligheid. Er ontstaat ruimte en veiligheid
voor de mensen om zich als persoon uit te spreken, met alles wat er in hen omgaat over
verledeq heden en toekomst, over schuld, angst, pijn, woede, schaamte, verloren drome4
verlangen naaÍ een ander leven.
In de derde plaats stelt het ambt de gedetineerden en de predikant ook in een bijzondere
relatie. Niet de zakelijke relatie van hulpverlener en cliënt, maar een op elkaar betrokken
relatie van medegelovigen,



6. De mensvisie van het iustitieoastoraat
De mensvisie van het justitiepastoraat is dat de mens geschapen is naar het beeld van God.

Dat geeft hem een onverweemdbare menselijke waardigheid Hij kan zijn menselijke

waardigheid geschonden hebben door een misdaad, maar hij verliest die uiteindelijke nooit.

Daar staat God zelf in Ckistus gaÍant voor.
Ieder mens is als een uniek mens geschapen. Als uniek mens bestaat hij niet op zichzelf, maar

hij is als mens geschapen in gemeenschap met anderen.

Hij realiseert zijn menszijn in verbondenheid met andere mensen. Hij draagt dan ook
verantwoordelijkheid voor zichzelf, zijn medemensen en de aarde die hij bewoont

Vanuit de christelijke theologie en antropologie blijft er voor ieder mens een perspectief op

heel worden in de mensengemeenschap.

7. Vragen van sedetineerden
Een onderzoek naar de geestelijke verzorging bij justitie door het KASKI in 2003 toonde aan

dat 87o/o van de gedetineerden behoefte heeft aan geestelijke verzorging. 810% maakt er

feitelijk gebruik van. Dat percentage is hoogst opmerkelijlq omdat het hier gaat om mensen

die vaak geen enkele vertrouwen meer hebben in hulpverleners en instanties. Ze zijn meestal

aan alle eindstations van de hulpverlening voorbij.
Verder blijkt uit dat onderzoek dat existentiële geloofs- en relationele thema's in de contacten

het meest voorkomen.
In de prakijk speelt het pastoraat zich aftussen de uiterste polen van'het uithouden met

verwoest menszijn' en het 'hervinden van zin en bestemming van het leven'.
Bij de dominee mag je komen met alles wat je op je hart hebt. Nu eens gaat het om een diep

verdriet en schuldgevoelens. Een man die zijn moeder om het leven heeft gebracht, omdat hij

haar dementie niet langer kan aanzien. Dan weer om een wiendin, met wie het contact
verbroken is. Ofde waag naar een bijbel. Een zegen voor een kind. Een gebed- Een huwelijk
in de bajes. Of de dominee vijf euro kan lenen voor de televisie. Een moeder die op sterven

ligt. Of: ik wil met u praten of er voor mij nog toekomst is.

In de contacten over de dagelijkse dingen die mensen bezig houden, wordt de basis gelegd

voor vertrouwen om te kunnen praten over de diepste dingen.

Soms hoorde ik pas bij een zoveelste detentie van iemand hoe het werkelijk zat in zijn leven.

Zoals bij die man die zei: 'Dominee weet u nog dat u de vorige keer namens mij met een bos

bloemen naar de begrafenis van mijn oma bent geweest?' Je bent dan bijna een beetje familie
geworden. In ieder geval heel dichtbij.

Er wordt veel gesproken over God en over geloof En er zijn heel veel kerkgangers.
Kerkgangers in de gevangenis zijn meestal geen lid van een kerkgemeenschap, maar er is

vaak wel geloof in God. Sommigen vinden dat hypocriet var. zichzelf. Buiten niet naar de

kerk en binnen ineens wel. Ik vind dat niet hypocriet. In de crisis vanje bestaar! alleen aan
jezelf overgeleverd, ontstaat er gevoeligheid voor wat er toe doet en wat er niet toe doet.

Ook spreken over wat men gedaan heeft en over schuld waagÍ een diepe vertrouwensrelatie.

Jim was veroordeeld voor moord op zijn wiendin. Een jonge man. Hij was een van mijn vaste

kerkgangers in het Huis van Bewaring. Hij ontkende bij hoog en bij laag dat hij het gedaan

had. Uiterlijk enorm operL maar innerl'rjk schermde hi.i alles af. Na zijn veroordeling ging hij
in hoger beroep. In hoger beroep werd hij veroordeeld tot een nog hogere straf dan hij al had.

Hij bleef ontkennen.
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Anders dan je misschien zou verwachten, wordt er in de gevangenis niet zo gauw over
schuldgevoelens gesproken- Integendeel, het is vaak moeilijk om erover te spreken.

Ik heb daarvoor een aantal verklaringen.

Een eerste belemmering wordt gevormd door de situatie van de detentie. Het erkennen van
schuld en onder ogen zien wat je hebt aangericht waagt veiligheid.
Een omgeving waar je je persoonlijk vertrouwd voelt. Een gevangenis is het tegendeel van
een veilige en persoonJijke omgeving.
Een tweede belemmering is erin gelegen dat veel gedetineerden kansarm zijn opgegroeid op

emotioneel, sociaal en maatschappelijk gebied. Ze hebben emstige dingen gedaan, maar ze

hebben ook zelfde klappen van het leven ervaren.
ln de derde plaats kan een belemmering om tot schuldbeleving te komen liggen in de persoon

van de gedetineerde. W,J. Berger noemt een aantal kenmerken van mensen in de gevangenis:

gebrek aan zelfkennis, gebrekkige identiteit, verhoogde kwetsbaarheid en onveiligheid,
afgewentelde schuldgevoelens, (spanning tussen ideaal en capaciteiten).
In de vierde plaats wordt het zicht op de eigen schuld nogal eens gerelativeerd door de
ervaring in de eigen gevoelens gekwetst te worden op een onredelijke manier- Men accepteert

zijn eigen detentiesituatie, maar de gevolgen ervan voor familie zijn niet te accepteren. Zo kan

het zijn dat.ie moeder gestorven is en dat je niet bij het afscheid kunt zijn. Dat gevoel niet
erkend te íjn groeit over het eigen falen heen.

In de vijfde plaats is er de grootte van de schuld. De schuld kan zo groot zijn dat de enige
manier om te overleven is de schuld aan het delict te ontkennen of te relativeren.

Na zijn veroordeling werd Jim overgeplaatst. Ik hoorde zo nu en dan nog wel over hem. Zijn
gedrag was zeer problematisch. Hij bracht zichzelf regelmatig verwondingen toe.
Jaren later was ik voor een bezoek in de Van Mesdagkliniek in Groningen. In deze kliniek van
justitie worden mensen die ter beschikking van de regering zijn gesteld psychiatrisch
begeleid. Hij bleek daar ook verpleegd te worden en hij had gewaagd of ik ook nog even bij
hem langs wilde komen. Toen ik op zijn kamer kwam en we elkaar begroetteÍL zag ik een

totaal andere man. Hij had een heel andere uitstraling gekregen. Een rustige blik in zijn ogen.
Zijn kamer was sfeervol ingericht.
'Je ziet er goed uit', zei ik. 'Ja', zei hij, 'dat komt omdat ik heb bekend. Ik heb hier verteld dat
ik het zelf heb gedaan. Ik wilde ook naar het grafvan Jane. Ik heb dat toen met de dominee
hier besproken. Hij wilde wel met me meegaan. We hebben het samen helemaal voorbereid.
We gingen met een auto van Justitie. Alles was beveiligd. Ik had een stok in mijn broek om
niet weg te kunnen lopeq ma-ar dat kon me niet schelen. De dominee hield een soort dienst.
Hrj woeg om Gods hulp. Hij heeft gebeden. En toen heb ik bij God tot haar gezegd hoe kapot
ik ervan ben dat ik haar dit heb aangedaan. En dat het me nooit meer zou loslaten. Dat ik haar
en mijn leven had verwoest. Dat ik geen recht op leven meer had. Ik heb haar bij God
gewaagd of ik verder mocht leven. Ik heb toen weselijk gehuild en toen we weggingen heeft
de dominee mij de zegen gegeven.'
Verwerking van wat hij gedaan had kon bij hem pas beginnen toen de ontkenning en de

afueer doorbroken werden. En vemieuwing van zijn leven begon daar waar hij ging voelen
dat hij alleen verder kon als het leven hem opnieuw geschonken werd.
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8. Aanbod: kerkdiensterL gesp ÍrÍoeDen- individuele sesorekken
De kerntaken van de justitiepredikant zijn individuele gesprekkeq groepsgesprekken en

kerkdiensten en hij heeft een adviesfunctie over de humaniteit. Dat kan individuele
gedetineerden betreffen of het detentieregime.
Ik ben vanuit de praktijk van mijn werk een overtuigd voorstander van het integrale aanbod

van kerkdiensten, gespreksgroepet persoonlijke gesprekken, vormgegeven door eén

geestelijk verzorger, vanuit een opgebouwde vertrouwensrelatie. De gedetineerde - gelovig of
niet - behoort in die visie tot de geloofsgemeenschap in de gevangenis.

Het integÍaal pastoraat betekent dat de verschillende onderdelen van het pastoraat elkaar

kunnen aanvullen. Wat in de kerkdienst ter sprake komt of wordt beleefd, kan bespreekbaar

worden in de individuele gesprekken. Wat in de gespreksgroep wordt besproken kan ook aan

de orde komen in de kerkdienst.
Voor het integraal pastoraat zijn 4 richtinggevende punten voor de begeleiding geformuleerd,
Deze punten dragen bij aan de persoonlijke en de maatschappelijke ontplooiing.
I . Versterking van de persoonlijke identiteit.
2. Het gaan deelnemen aan gemeenschap, het versterken van relaties met anderen.
3. Het dragen van verantwoordelijkheid
4. Het scheppen van peÍspectief

9. Vrijwilligers
Vrijwilligers van buiten zijn belangrijk in de gevangeniskerk. Ze maken zichtbaar en voelbaar
dat er een verbondenheid is die blijft. Ze tonen oprechte belangstelling. En in de gesprekken
laten ze zien dat de wereld groter is dan de gevangenis. Ze leveren een bijdrage aan motivatie
en binding met de samenleving.

Ik vertel u een verhaal over een wijwilligster uit Scheveningen. Ze is 92 jaar. Toen ik nog in
Scheveningen werkte als predikant begon ze daar als wijwilligster op 80-jarige leeftijd.
Samen met een aantal anderen vertegenwoordigÍ ze daar de kerk van buiten. Door weer en

wind. Ze helpt met de koffie en ze praat met de gedetineerden.
En als de dienst begint, zit ze midden tussen ze in. De gedetinerden noemen haar met veel
respect'oma'. En als ze jarig is traoeert ze en zingen ze met z'n allen lang zal ze leven.
Oma heeft haar hart gegeven aan de gedetineerden.

Op een keer had ik een gesprek met een gedetineerde die altijd tegen me had gezegd dat hij
het met z'n leven en met z'n toekomst niet meer zag zitten.
Hij had al veel detenties achter de nrg en hij was cynisch geworden.
Ik geloof niet meer dat het met mij nog iets wordt. En ik wil er ook niet meer aan denken. Ik
maak geen plannen meer, want ik bedrieg mezelf en ook de mensen om me heen.

Die keer in dat gesprek zei hij me dat hij weer was gaan nadenken over de toekomst en dat hij
daar met mij ook over verder wilde praten- Gaan kijken of er ook voor hem weer iets mogelijk
zou zljn.
Ik woeg hem wat verbaasd hoe dat zo ineens gekomen was- Dat is toch wel een hele
verandering in jezelf
Hij zei me: 'van de week na de kerkdienst bij de koffie heb ik een tijdje met oma zitten
praten. En oma zei me dat ze iedere zondag naar de kerk komt in de gevangenis omdat ze in
ons en ook in mij gelooft- Dat ze denkt dat er voor ieder mens toekomst is. Na die kerkdienst
heeft me dat eigenlijk de hele avond bezig gehouden. Het heeft me aan het denken gezet.
lk dacht: als oma nou, zo oud als ze is, nog steeds in mij gelooft, wie ben ik dan dat ik op m'n
28' niet meer in mezelf zou geloven?
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10. Nazorg
Pastoraat in de gevangenis vanuit de kerk is alleen dan geloofivaardig als er ook aandacht rs

voor na de detentie. Zo is in Den Haag het werk van de Stichting Exodus ontstaan. Exodus
heeft nu 10 huizen voor begeleid wonen, met 400 bewoners perjaar en 1500 wijwilligers. In

de huizen krijgen ex-gedetineerden een intensief begeleidingsprogramma.
De wijwilligers nemen deel aan het kerkenwerk in de gevangenis of begeleiden ex-
gedetineerden individueel. Kern van het Exodusprogramma is een samenhangend

begeleidingsprogÍamma dat gericht is op de complexe problematiek. Begeleiding vindt plaats

op alle levensgebieden volgens de vier Exodussleutels: wonen, werken, relaties en zingeving.

Exodus begon destijds alleen met vrijwilligeÍs in een Open Huis als laagdrempelig

opvangproject. Doel was de contacten die tijdens de detentie door dejustitiepastores en

vrijwilligers waren opgebouwd, na de detentie voort te zetten. Dat Open Huis werd later als

eetcafé ondergebracht in het eerste Exodus woonproject. H€t e€tcafé bestaat nog steeds en

wordt geheel gerund door wijwilligers.
Het is 5x per week open en er zitten zo'n 20 à 30 gasten aan tafel.

Het was vele jaren later nadat ik Andrew in de gevangenis had ontmoet. Hij was inmiddels uit
de detentie ontslagen en op de boot naar Engeland gezet.

De telefoon ging bij mij thuis. "Kun je horen met wie je spreekt?", werd er gezegd. Ik hoorde
het direct en ik noemde zijn naam. "lk ben naar Nederland gekomen, zei hij, omdat ik niet

meer in Engeland kan wonen. Ik heb ook mijn naam veranderd en ik zit hier met een aantal

andere mensen in een kraakpand. Ik wil naar Exodus to€ en naar de mensen van de kerk uit
Scheveningen."
Lange tijd kwam hij als vaste bezoeker in het eetcafe van Exodus in Den Haag.

Hij kwam met z'n hond en zonder geld om te kunnen betalen. Iedere dag dan maar als gast.

Want iedereen is welkom. Na afloop nam hij altijd nog wat eten dat overgebleven was mee

voor z'n hond.
Een keer was hij een tijd weg en ineens belde hij me op uit België. Hij zei: "Ik ben hier in net
zo'n soort huis als bij ons in Den Haag." NeÍ zo'n huis als bij ons. . .

Hoe het verder met hem gegaan is, weet ik niet. Ikben hem uit het oog verloren. Maar wat ik
zeker weet is dat hij van de mensen iets ervaren heeft van liefde en van heóergzaamheid.
Bewogenheid met zijn leven.
En daar begint het toch mee om een nieuwe levensweg te kunnen gaan,

o
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Betreft: Uitnodiging gastspreker 'de multireligieuze context yan geestelijke

verzorging'

Leiden,

Hooggeachte Hoofdpredikant JDWE Eerbeek,

De cursus'De multireligieuze context van geestelijke verzorging' wordt dit studiejaar

in het voorjaar (2008) gegeven. In dit college vertellen gastdocenten uit de praktijk

van de geestelijke verzorging met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke

achtergronden over hun werk. Wij zouden zeer verheugd zijn als u een gastcollege

zou willen verzorgen. Uw deelname wordt bijzonder op prijs gesteld, gezien uw

deskundigheid en ruime ervaring op dit terrein.

Studenten

Het seminar kan worden gevolgd door studenten Godgeleerdheid,

Wereldgodsdiensten, Islamitische sndi", 
"n 

rtudenffidere faculteiten. De

er.,,aring Ieert dat ook studenten van andere faculteiten, meestal van sychologie en

Pedagogiek, dit seminar graag volgen als keuzevak. Het is op dit moment nog niet

bekend hoeveel studenten er precies zullen deelnemen. Over het algemeen geldt

binnen onze faculteit dat de groepen niet erg groot zijn (ongeveer 10 studenten).

Vergoeding

De universiteit Leiden kent de volgende vergoeding voor gastsprekers: 130 euro per

gastcollege (inclusief voorbereiding). Daamaast worden reiskosten vergoed. De

vergoeding wordt contact betaald dircct na het gastcollege.

Opzet gaslcollege

Het college begint om 13.15 uur en eindigt om 15.00. Er is een pauze van 14.00 tot

14.15. Voor de pauze is het woord voomamelijk aan de gastspreker. Na de pauze is er

meer inbreng van studenten mogelijk. Er is telkens een student die een discussiepunt

heeft voorbereid naar aanleiding van theorie over geestelijke verzorging.

ingekorner'

29 il0v. m7
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lnhoud gastcollege (zie ook cursusinformatie)

Wij vinden het met name belangrijk dat studenten een beeld krijgen van de praktijk

van de geestelijke verzorging. Hierbij zijn we niet zozeer geihteresseerd in een

algemeen verhaal over geestelijke verzorging, maar meer in de religieuze of

levensbeschouwelijke traditie van waaruit u weÍkt als geestelijk verzorger. Wat is

bijvoorbeeld het mensbeeld en godsbeeld binnen deze traditie? Hoe wordt vanuit deze

traditie vorm gegeven aÍln geestelijke verzorging? Welke problematiek/thema's komt

u tegen in uw werk als geestelijke verzorger?

Een aantal suggesties voor de inhoud van het college:

- beschrijving van dagelijkse activiteiten + type instantie waar u werkt ofheeft

gewerkt

- behandeling van een casus (met dezelfde ofjuist een andere culturele of

religieuze achtergrond)

- samenwerking met collega's (o.a. geestelijke verzorgers met een andere

achtergrond, andere behandelaars)

Het is voor de voorbereiding van het college goed mogelijk om materiaal uit eerdere

lezingen te gebruiken. Daamaast kan gebruik gemaakt worden van videomateriaal. Er

is een beamer, een overheadprojector en videoapparatuur aanwezig in het lokaal.

lÍlanneer?

De cursus zal in het voorjaar van 2008 van start gaan. Het eeÍste college is op

maandagmiddag I I september. Wij zouden u willen vragen een gastcollege te

verzorgen op:

Woensdag 9 april
Van 13.00 tot 15.00

Zou u zo vriendelijk willen zijn een eerste reactie op ons verzoek te richten aan:

Faculteit Godgeleerdheid, tav Dr. E.M. de Boer, Matthias de Vrieshof 1, 2300 RA

Leiden. U kunt uw reactie ook doorbellen (071-5272562), faxen (071-5272571) of

mailen (e.de.boer(rDlet.leidenuniv.nl). Op dit (mail)adres en telefoonnummer kunt u

bovendien terecht voor meer informatie over de cursus.
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Mocht u wel mee willen doen, maar niet kurmen op de geplande dahrm, zou u dan

kunnen aangeven ofu wellicht op een andere woensdagmiddag in februari, maart,

april of begin mei. Alvast hartelijk dank voor uw reactie.

Hoogachtend,

Elpine de Boer

MeeÍen ter Borg

G
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Cursusinformatie / Course description Page I of2

e-Studiegids
Faculteit der

home nieuws zoeken contat
Godsdienstwelènschappen /

Cursusinformatie / Gourse description

Ook te volgen als: Keuzevak A la Catte: Conlnct

De multireligieuze context van geesteliike
verzorging

ll:)irrqrziíx t lzirl'dk::

r Home

. Archeologie
r Leids Universitair Medisch

Centrum

Godsdienstwetenschappen
. Kunsten

. Letteren

. Rechtsgeleerdheid

. Sociale Wetenschappen
r Vviskunde en

NatuuMetenschappen
. Wjsbegeerte
. Keuzevakkengids
. Bijvakkengids
. A la Carte-gids
. Courses in English
. Contractonderwijs (Rechten)

. Blackboard

Opleiding:
Docent(en):
ECTS:
Niveau:
Jaar:
PeÍiode:
Blok:
Cursuscode:
Collegejaar:
Vo€rtaal:

Godgeleerdheid
M.B. ter Borgy' E.M. de Boer
10.0
500
Niet van toopassing
2e semester
Blok I & ll

2m7-2008
NedeÍlands

Beschrijving

Geestelirke vezorging vindt plaats in een multireligieuze en multicutturele contex
lemands opvattingen-bijvoorbeeld over lióaam, ziekte, schuld,
verantwoordeliikheid--+yorden in hoge mate bepaald door iemands
levensbeschouwelijke, religieuze en cullurele acttergrond.

ln dí college zullen gastdocenten uit de pÍaklÍk van de geesteliike vezorging me
verschillende religieuze/levensbeschouweliike achteÍgÍonden (o.a. pastoÍ, pandil.
imam, boeddhist, rabbi) over hun weÍk veíellen. wat zien zii binnen hun eigen tri
als de achtergronden, uitgangspunten en doelstelling van hun werk? Hoe geven;
daar in de praktiik vorm aan?

Geestelijk verzorgers hebben in hun weÍk ook te maken met mensen die een anc
culturele en Íeligieuze achlergrond hebben dan zÍzelf. ln Nederland is er bovendi
een grote groep mensen die los van tradities een geheel eigen levensbeschouwÍ
construeert. Ook kunnen veranderingen in de maatsóappii aanleiding geven om
een andere manier na le denken over zingeving en existentiele vÍagen. ln de coll
zullen geestelijke vezorgers vertellen hoe zÍ omgaan mel de diversiteit aan cultu
en religieuze achtergronden waar zij in hun werk mee geconftonteerd worden. T€
zullen er gastspÍekeÍs aan hel woord komen die zich op een niet-tradilionele mar
bezighouden met geesteliike vezorging (o.a. personalcoach, omgaan met bijna-
dood-ervaringen).

Een geestelïk verzorger werkt niet alleen in een multireligieuze mnleí maar ook
een bepaalde organisatorische context. Dit vÍaagt om een bepaalde sensitiviteit r/

de oÍganisatie waaöinnen men werld. Bovendien stelt een bepaald type organisí
bijvoorbeeld de zorg, krijgsmacht oÍ de politie, andere eisen aan de geestelijke
verzorger. Om deze reden zullen in hel college geestelijk vezorgers uit verschill€
organisaties aan het woord komen.

Doelstelling

1 . Studenten weten na afloop van de colleges wat het vak geestelijk€
vezorging inhoudt, en hoe daaraan vorm wordt gegeven vanuit

http://www.studiegids.leidenuniv.nl/index.php3?m=22&c=17&t:3&v:300&F19730&o...26-ll-2007
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verschillende religieuze tradities (o.a. leren over individuele
begeleiding en hulpverlening, rituelen, houden van
bezinningsbijeenkomsten, vieringen)

2. Studenten leren over de praktijk van geestelijke vezorging in een
context van levens- en wereldbeschouwelijke pluriformiteit (o.a.
confÍontatie met andeÍsgelovigen, Íungeren als intermediair)

3. Studenten nemen kennis van de verschillende eisen die worden
gesteld aan de geesteluke vezorger in verschillende type organis(
en leren oveÍ het functioneren in een hierarchisch aangestuurde
organisatie (o.a. advisering aan de organisatie, zorgvisie, identiteit
geestelijk verzorger)

http://www.studiegids.leidenuniv.nl/index.php3?m=22&c=17 &F3&v:300&k:19730&o... 26-11-2007

OndeíwiFYoÍm

Hoorcollege met gastsprekers.

Tostslng

ActievE deslname liidens het college en het sódiven van een paper.

To€lating

Graag eerst contad opnemen met dr. E.M. de Boer vooí inscirÍiiving voor deze ct
(e.de.boer@let.leidenuniv.nD.

vorige pagina top PÉ
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J.D.W. Eerbeek

Van:
Aan:
Vèrzonden:
Biilage:
OndeÍYYeÍp:

"Boer, E. de' <E.de.BoeÍ@relgion.leidenuniv.nl>
"J.D.W. Eerbeek" <j.eeÍbeek@planet.nl>
dinsdag 8 april 2008 13:43
programnn.doc
gastcollege I april 20OB

,P.A.H d, ítw-
Du,vZv-t

Geachte Hoofdpredikant Eeóeek,

Het college van morgen (9 april ) begint om 13.15 uur ivm academisch kwartiertje. De groep is dit
jaar nia zo groot maar het is wel een geinteresseerde groep mensen. Er zijn ongeveer 6 studenten,

waaronder veel toehoorders. (Ik hoor zojuiS dat u heeft gebeld, het is wat mij betreft prima als

andere mensen het college bijwonen).

Bijgevoegd is het programma, dan kunt u zien welke gastsprekers er al zijn geweest.

We hebben een zaal voor u gereserveerd (l173,012) waarin het eventue€l mogelijk is om gebruik te
maken van een beamer en ook mogelijk is om een dvd afte spelen.

We kunnen elkaar van te voren nog even ontmoeten om 13.00 uur bij de Faculteit Godgeleerdheid,
Matthiashof l, vlakbij de Witte Singel, kamer 004b.

' Op de website van de Universiteit Leiden staat een kaart en een routebeschrijving
(hnp. srvu.leidenunir.nl). U kunt het
aànhouden als u naar het Matthiashof k

he«e de routebeschri vln van de F
Faculteit Godgeleerdheid, gebouw

I 172) ligl aan de andere kant, over de bru rtte l.Igel (Faculteit Letteren, Laktheater,
Ku n stgeschi etlei-r §f.TEi-ook èontact en met Barry d' Arnaud ( secretariaat Faculteitopnem
Godgeleerdheid) voor informatie over de beste route (071-527.25.87)

Voor noodgevallen Lr:nt u bellen naar mijn móiele numm

Tot morgen !

Vriendelijke groet,
Elpine de Boer

1982400

84-2008



De multireligieuze context van geesteliike verzorging
Wocnsdag ven 13.fi) tot 15.fi) (2" semester)' Vricshof 4/012

Dit vak is ond€rdeel van de rracer goddienstpsychologie geÍichl op de Seestelijke veÍzoÍgitrg maaÍ

kan ook als keazpvak worden gwolgd OUvoolteeld door studenten Godgeleerdheid, Wereld-
godsdiengen, Islamitische Theologie, Psychologie, Pedagogiek). Toehoorders zijn welkom- Het is voor

toehooÍdeÍs ook mogeli.yt om slechts ën ofenkele colleS€§ te volgen (15 € per college)

Meer infornratie: c.de boer rt lct.leidertutir .ttl (Elpine de Boer)

DATIIM VOORLOPIG PROGRAMMA

6 febr 1' coll4e

Bespreking van de opzet van de c'ursrrs + Inleidend hooÍcollege (M.8. ter Borg)

13 lebr I collqe

Geestelijke verzorging in &, nrgvznrluit rooms*atholiet perspecrief (Paíor S.EYeÍs)

20febr ï co zge

Geestelijke verzorging in de zorg vanuiuoods perspoctief (RatÈUn J. S. JacÓs)

27 Jebr 4 collqe

helijke verzoÍging ia & zorgrzalitil islamÍisel, P€rspedief (lm,m v. Bomnel)

5mi Í college

Geestelijke verzorging in & zsgvanuit hindoer§rr'§c, persp€cti€f (Pandit A. Ramdhani)

12 mí d college

Geeselijke verzorging bij 1v§itie vanuit boeddhrírscrr peÍsp6tief (C. HissiÍk)

2 april T college

Geesrelijke verzorging bij defensie vanuit lnrmanisliscà perslectief (M. Vogels)

9 april § college

I6 qptil Í collqe

Geestelijke verzorging (zingevinSÉFoblemaliek) a biizon&re enaringen (Ptof. J. CreÍding)

23 april 1lÍ ullqe

7 mei lÍ oll4e

AÍsluitend college, afspraken over de paper (E.N{" de BoeÍ of M.B. ter Borg)

Geestelijke verzorging bij jusitie vanuit pro testantchi§elijk Frspoctief (Hoofdpredikan J.Eerbeek)

Geesrelijke verzorging (zingevingisproblemaliek) an prsonal coaching


