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Bi n nen ko rt in Open Deur:

. zegenen

. herinneringen

. het r'iarcus-evangelie

Bij een bestelling von meerdere exem-
ploren gelden de uolgende prijzen

(per exemploor, exclusjef portokosten):

10-24 exemploren € O,75

25-99 exemploren € 0,70
'100-249 exemploren € 0,65
250-499 exemplor€n € 0,60

Los nummer: a 3,50 inclusief uerzending

Dit of een onder nummer bestellenT

Direct een (proef )obonnement?
i: www.open-deurnl

e: obonnementen@boekencentrum.nl

t 079 - 3 628 628 (tussen 8u30 en 12u30)

Abonnemenc € 28,- per loar - eersce 4 nummcÉ gfat s
Proelcbonnemant: 4 nummers voor € 5
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muren tussen
I n N ederl o n dse geu a n genissen,

huizen u an b ew orin g, d etenti ecentr o,

jeugdinri chtingen en tbs-klin ieken

w erken 5 5 
justitiepr edikanten. J on

Eerbeek is hun hoofdpredikont,

hij werkt bij de Dienst )ustitiële
lnrichtingen uan het Ministerie van

J ustítíe.

Kees Posthumus

*c hristus zegt: Tk ben in de ge-

vangenis geweest en gij zijt tot mij
gekomen.'Je vindt Christus in de

gwangenis. Het is een wezenlijke taak van de kerk om
gevangenen te bezoeken en met hen een gemeenschap

te blijven vormen. De muren die in de samenleving be-

staan, bestaa[ voor de kerk niet. De kerk is geroepen om
over de muren heen de verbondenheid met de gev-ange-

nen te blijven onderhouden."

Broeders en zusters
Eerbeek (1947) werke twintig jaar als justitiepredikant,
voordat hij in 1998 hoofdpredikant weÍd. "Vanaf het
begin heeft het justitiepastoraat rnij geboeid en nooit
meer losgdaten- Juist in de gev-angenis kun je vanuit de

kerkgemeenschap met mensen zoeken naar een nieuw
perspectief Het gaat er in het evangelie ten diepste om
dat mensen op kunnen staan, ook uit hun diepste wan-
hoop en hopeloosheid. Het evangelie plaatst ons, zon-
der dat wij er een prestatie voor hoeven te leveren, in een

nieuwe werke§kheid. Er kan in je lwen veel gebeurd

zijn, maar je blijft altijd een door God gdiefd mensen-

kind. Dat is de grond waarop je staat als je probeert je
leven een nieuwe richting te geven.

Wij, justitiepredikanten, scheppen krachtens ons ambt
wijheid in exnerne onwijheid, omdat wij de mensen

altijd allereerst ontmoeten in hun oorspronkelijke ge-

daante: als kind van God. Soms lijken gedetineerden in
de gevangenis eigendom te zijn van het regime, de be-

2

RAAT

E rtrd 8 mei:oo9 WoordE! Dienst



kerk en geuangenis
waarder, de officier of de rechter. Maar in de gev-angenis-

kerk zijn zij, ten diepste, eigendom van Jezus Christus.
Zo nemen wij een voorschot op de wijheid die de gedeti-

neerde na hetuitzittenvan de straften deel zal vallen.

Wij spreken nooit over cliënten, wij spreken over broe-

ders en zusters. Dominee en gedetineerde zitten naast

elkaar, als mede-gelovigen. De pijlers van ons werk zijn
'bewogenheid en bezieling', en we doen ons werk vervol-

gens op professionele wijze."

Exodus
In de dertig jaar dat Eerbeek in het gevangenispastoraat

werk, zag hij de betrokkenheid van de kerk op het werk

in de gevangenis groeien.
'Ik prijs de kerk daarvoor. Met ondersteuning van de

kerk kwamen Exodusprojecten van de grond, oprzng
voor ex-gedetineerden in intussen ro huizen en 4 in
voorbereiding, en daarbij meer dan r5oo vrijwilligers.
Deze wijwilligers bezoeken kerkdiensten en gespreks-

groepen, wijwilligers geven individuele nazorg, brengen

kinderen naar hun gedetineerde ouders en werken in de

Exodushuizen. Er zijn dit jaar honderdduizend paas-

kaalten verstuurd vanuit de Protestantse Kerk in Neder-

land. Een jaarlijkse actie door chdstelijke organisaties

levert 34.ooo agenda's op voor gevangenen. Wij worden

uitgenodigd voor gemeenteavonden en themadiensten.

Dan merk ik hoe mensen geraak worden door de verha-

len over hoe de kerk van betekenis kan zijn voor mensen

in de gevangenis, in de marge van de samenleving. In de

gevangeniskerk wordt het evangelie concreet.

Juist in een diepe en uiterste geslotenheid, waat mensen

met de puinhopen van hun eigen leven zitten, worden

gemeenschap en perspectief voelbaar. Een kaars wordt
aangestoken. ook ikzeU, Jan Eerbeek, leer dieper en

scherper zien waar het in het leven werkelijk om gaat."

Slachtoffers
In de laatste jaren kwam er maaschappelijk en ook bin-
nen het justitiepastoraat meer aandacht voor de slacht-

offers van criminaliteit. Deze ontwikkelingen raken ook

het werk van de justitiepredikanten.

"Dit jaar gaan onze studiedagen over de vraag hoe

slachtoffers in ons pastoÍaat aan de oÍde zijn. Zelfraa}te
ik daar dieper bij betrokken door contact met de famfie

Jansons, wier dochter Sybine in 1999 verdween en werd

vermoord. Haar vader Arjen Jansons schÍeef er een boek

wer: ln het bos zijr de wilde die-

r€n. Hij en zijn wouw zullen
spreken op onze studiedagen.

Als justitiepredikant ben je al-

tijd met de daders bezig, maar
je moet je goed bewust zijn
dat er ook slachtoffers zijn.
Contact tu§sen de twee is lang
niet altijd mogelijk. Tegelijk is

het wel goed om de positie rzn
de slachtoffers een plaats te
geven in het pastoraat en alert

te zijn op wat de gedetineerde

voor het slachtoffer kan doen.

Mijn rooms-katholieke collega

"Ook ikrelí lan Eerbeek, leer diep€Í

en ich.rper zien waaÍ het in hd
leven werkeliik om gaat."

Van Iersel en ik zijn dat 'herstelgericht pastoraat' gaan

noemen. Het gaat om herstel van de gedetineerde zelf,

van zijn relaties met een partne! kinderen en familie, de

samenleving en, ds dat kan, de slachtoffers."

Deze aanpak past binnen ha beleid wan de overheid, dat er

tijdens de gehele daentie yoortdurend aandacht is voor de

tijd na de vrijlating. In Haags jargon heet clat 'doorzorg'.

Verharding
De laatste jaren is het maatschappelijk klimaat rondom

detentie verhard, onder andere door de groei van om-

vang en zwaartevan de criminaliteit,
"GisteÍen hooÍde ik iemand spreken namens de vereni-

ging ouders van een Vermoord Kind. Je raak onder de

indruk van de impact van zulke zware criminaliteit op

de nabestaanden. wij merken het ook bij de komst van

een Exodushuis. Omwonenden betwistten gedetineer-

den niet het recht op een tweede kans, maar zijn bang

voor hun khderen en hun eigen veiligheid.

Predikanten en kerk hebben te maken met dat maat-

schappelijke klimaat. Aar de ene kant willen wij de

angst van mensen serieus nemen en erkennen. Misda-

den hebben ontegenzegge§k een verwoestend effect

op het leven van mensen. Tegelijk moet je zoeken naar

nieuwe perspectieven voor degenen die hun straf heb-

ben uitgezeten.
Bij ex-gedetineerden speelt een complex van persoon-

lijke en maatschappelijke problemen. Persoonlijk: vaak

een zwakke identiteit, problemen met zingeving, in-
stabiliteit in het dage§kse leven De ene keer slapen

zij uit tot elf uu+ de andere keer staan ze om drie uur
's nachts op om te kijken of er op straat iets te doen is.

GrlT',
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Maatschappelijk: stigmatisering, geen werk, geen huis,
geen netwerk, zoalsjij en ik in onze kerkelijke gemeente

hebben. Ex-gedetineerden hebben vaak geen duurzame
contacten, maarwel contacten in de onderwereld.
Bij Exodus werken we volgens het motto: een complexe

problematiek waagt om een samenhangende aanpak.

Hoe leer je op jezelf wonen? Hoe ged-raag je je in een

normale baan? Hoe gaje met je kinderen om?"

Kerk met stip
Eerbeek ziet re-integratie van ex-gedetineerden als een taak

voor de samenleving. Kakgemeerschappen, sterke maat-

schappelijke verbanden, kurmen daarv"an de dragers zijn"

'De betekenis van de kerk wint aan l«acht warmeer zij
meer aanwezig is in de samenleving met activiteiten die
voor het leverr relevant zijn. Helaas is de groep gedetineer-

den bij de gemiddelde kerkganger ver uit beeld geraak.
Mensen in de gevangenis zijn alle eindstations van
de hulpverlening voorbij en hebben vaak in niets of
niemand nog enig vertÍouwen. In de gevangenis heb-

ben ze wel htensieve contacten met predikanten en

wijwilligers van de kerk. De grote Eaag is: hoe kan de

kerkgemeenschap ook van betekenis zijn na de gevan-

genschap? Als gedetineerden wij komen, hebben ze de
pastorale zorg misschien nog wel harder nodig dan bin-
nen de mulen.
Mijn stellige overtuiging is dat de kerken door de sa-

menleving sterk worden ondergewaardeetd in wat ze

te bieden hebben. De kerk is, linksom ofrechtsom, van
Groningen tot Maastricht en in alle kleine plaatsen die
je kunt bedenken, aanwezig als een zorggemeenschap.
Wat zou het mooi zijn wanneer de kerk al haar kracht ge-

bruik om mensen te helpen die aan de kant van de weg
terecht zijn gekomen, losers die er naar verlangen weer
iets van hun leven te maken en gelukkig te worden,"

mijn nieuwe boek interuiewde gaven aan dat het geloof,

zoals ze dat in de gevangenis beleefden, nog steeds een

rol speelt in hun leven."

Kerkdienst
In eerr streng beveiligde afdeling vierde Eerbeek ooit Kerst

samen met slechts een enkele gedetineerde. "lk keeg van

hem een kerstgeschenk een stukje karton, met eel bandje

er aan, u,aar een plaatje van een horloge op was geplak."
Ook nu gaat hij nog regelmatig voor in kerkdiensten
binnen de muren van de gevangenis. 'Ik heb dat nodig.
ln de dienstenworden de gedetineerden, de wijwilligers
en ikzelf uitgetild boven de dagelijkse realiteit, die vaak

niet florissant is. Samen ervaren we dat het mogelijk is
om in een ander licht te staan. In al die jaren ben ikjuist
in de gevangenis scherper en dieper gaan verstaan wat
het hart van het evangelie is. Ik heb geleerd dat de grens

tussen mij en de man die ingesloten is flinterdun is, dat
wij beiden van genade mogen leven.

Ik was pas begonaen bij Justitie toen ik sprak met een

man die zijn wouw had vermoord. Een dramatische
toestand, hij was erg verdrietig en wanhopig. Ik merkte
gaandeweg dat ik meer met mezelf bezig was dan met
hem. Het was een gewone man, zoals jij en ik, die mij in
de trein niet zou zijn opgevallen.
Toen dacht ik: wat hij kan, kan il ook. Ieder mens heeft
ook die mogelijkheid, om iets slechts te doen. Als dat zo
is, wat is dan nog de grond onder je voeten? Dat is dat
we van genade leven mogen, dat het levenje geschonlen
wordt. Die menselijke waardigheid hoef je niet te be-
vechten of te bewijzen, die is je geschonken en die gaat
nooit bij je weg. Omdat je beeld van God bent."

Jat Eerbeeh, Ecn rnir{afig.. 1" meer dan zijn delict,
Doom: ArhMedid, zoo9, e r7,5o, www.arkmedia.nl

Deuren open
"Ik zat laatst op een terras op de Vismark te croningen,
te bellen. Er kwam een daHoze voor me staan fie om geld
woeg. lk kon alleen uurar zeggen: 'Wacht even, ik zit te
bellen.'Toen ik klaar was, gafik hem geld en hij woeg wat
ik deed. Ík zei clat ik predikant ben. Hij vertelde mij ook
gelovig te zijn en regelrnatig naar een kerk te gaan-

In zo'n bijna terloops gesprek komen direct diq)ere za-

ken ter sprake, ik heb dat vaker. Het is een uitdaging
voor de kerk om meer te doen met de religieuze gevoe-

lens van zoveel mensen in onze samenleving, Wij kun-
nen die mensen verliezen, maar ook proberen te blijven
communiceren. Dat kan door als kerk veel meer aanwe-
zig te zijn in het dagelijkse lwen van mensen. Waarom
zou een kerk geen opvoedingscutsussen organiseren?
Waarom zouden wij de deuren niet openzetten voor ie-
dereen die zijn huwelijk wil laten zegenen, in plaats van
eerst te kijken ofze wel lid zijn?
Op allerlei manieren kun je als kerk dienstbaar zun voor
de diepe levensgwoelens van nensen- Dat luk de pre-
dikanten in de gevangenis. Ex-gedetineerden die ik voor

Gedetheerden hebben het recht om hun godsdienst of Ie-

vensovertuiging wij en in gemeenschap met anderen te
belijden en te beleven (letterlijk 'De gedetineerde heeft het
recht zijn godsdienst oílevensovertuiging, individueel of in
gemeeDschap met anderen, wij te belijden en te beleven').

Niet alleen individueel, maar ook in kerkdiensten en religi-
euze vieringen. Een gedetineerde heeft het recht een gees-

telijke van zijn of haar eigen kleur te kiezen voor pastorale
bijstand. Bij binnenkomst geeft een gevangene op wat zijn
godsdienst of levensovertuiging is. Via een spreekbrie§e
kan hij contact krijgen met een dominee ofpriester.
Een ged€tineerde mag in principe altijd naar de kerkdienst,
tenzij er sprake is van een geweldsdelict binnen de gevan-
genis. Zelfs als mensen in isolatie ztn geplaatst, proberen
predikanten hen bij de kerkdienst te betekken en pastorale
zoÍg te verlenen.

In de geestelijke verzorging bij Justitie werken zeven deno-
minaties: joods, rooms-katholiek, protestant, islamitisch,
humanisten, hindoes en boeddhisten. De preökanten zijn
tegelijk ambsdrager en ambteaaar bij Justitie.

4 E,\'trd 8 m.i 2oo9 l,voord& Diefl\t



5
Ex-gedetineerde:

lk ben een uoorbeeld

dot het kanl

§tanley Groeneveld, veertiger, woont io
D€n Bosch. EindjaÍen zeventig was hij in
de gevangenis.

"ln nia op die fietsen ouerul, zegt hij als ik

binaenkom. "lk spoft fonotiek - hotdlopen,

zwemmcn,fdsen. Htt werkt ols cen medicijn

uoot me."

Jij was in de gevangenis. Daar hebje een

dominee meegemaakt.

lk was verslaafd. Zo ben ik in de gevange-
A nis terechtgekomen. Daarna een afkick-

kliniek en twee jaar een therapeutische
gemeenschap. Daar heb ik vooral geleerd

met gevoelens om te gaan. Íja, dat aÍkic-

ken is gelukt. Oat vind ik nog steeds bij-
zonder. lk ben een voorbeeld dat het kan!

ln de gevangenis -ja, daarwas dan iemand

metwie.ie ge\yoon kon praten. Ee6t een

pastoor, later een dominee. Gewoon, over

dingen van het leven. Het ging niet aldoor

overcod ofgeloof lk heb ook meegedaan

in een gespreksgroep. Het was natuurlík
ook gewoon een gelegenheid om van je cel

afte mogen. Maardatwas heelgoed.

Met God - dat blijfik heel moeilijk vinden.

lk bid wel. En dan hoop ik dat ik de zon

weer zie schrnen. Soms gebeurt dat ook,

,^ Maar ik heb ook veel tegenslag. Dat zie ik

dan maarals beproevingen op mijn pad.

Hebje ook andere kerkmensen meege-

maalt, vrijwilligers?

Ja, ha is heel belangrijk dat er mensen

van buiten zijn die je kuntvenrouwen. Dat

vertrouwen moetje natuurlïk ook opbou-

wen. Weet je, de gevangeni5 is geen goede

omgeving. lk begrijp dat er strafmoet zijn

- mi.j hoorje niet klagen; soms is het nog

veelte licht. Maarom echtte veranderen

- daar helpt de gevangenis meestal niet
bij. lk heb er een keer een film gezien, oveí
Martin Luther King. Hij zei mooie dingen:

"le moet slim en taai leren zijn als een

slang, en zachtaardig als een duif' Oie

man inspireert mij, hï is een soort ideaal.

VeÉel eens rrat overje ideaal.

Kijk, dit moet het worden. (Hij laot een dik

monuscript zien met zijr íeuemuerhoolJ Hier

vertel ik alles in. lk wil laten zien dat het kan,

datje echt kunt afkicken enje leven kunt
veranderen. lk hoop zo dat het lukt een uh-
geverte vinden. lk moet het vertellen, liefst

aan iedereen. Maarvooral aan de jongens

die hetzelfde hebben meegemaakt. Oat is

echt mijn opdracht.

ln de keÍk zitten diejongens meestal niet.
Hebben 'keuÍig nette kerkmensen'ook iets
aanje boek?

Nou en of Leer er maar iets van kennen. lk
ben oiet zielig; een straf, dat moet alsje iet
fout hebt gedaan. Zal ik niks van zeggen.

Maardaarna - dan begint het pas. Toen ik

erweer uit kwam, bestond Exodus nog niet.

Maar mensen kunnen verandeíen. Dat wil ik

laten zien, Ook aan keurige kerkmensen.

Enje hebt plannen voor een project?

lk kom wel eens op scholen ofga door het
land met een gevangenispredikant. Dus ik

spreek heel veeljongens die er zo voorstaan

als ikzelfjaren geleden. Maar ik wil meer.

Liefuwil ik een groep jongens trainen. Der-

tienjongens, een goede mix: ex-verslaafden,

spijbelaars, Marokkanen, SuÍinamers. Het

begint met sporten, pittige duursporten: ze

moeten zichzelfleren kennen, kunnen incas-

seren, doorgaan, volhouden, Diep aftien,

maarje kan meer dan je denk.
En miníens even belangrijk: met je gevoe-

lens leren omgaan, erover praten. Dat kun-

nen dejongens niet. Datwordt hettweede

deelvan de training. Het derde deel is

scholing. Werk, opleiding: eigen kwaliteiten

ontdekken.

Een ambitieus plan...

Zeker. Nee, dat kan ik niet in mi.in eentie.
Andere trainers, adviseurs. lk moet iemand

vinden die er iets in ziet. Een stichting, een

sponsor. Ja, er moet ook iemand zijn die mij

terug kan fluiten. Maar dat wordt héél moei-

lijk. (Hii locht hortellikJ

I

Alke Liebich

Feedbock
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I n vroeger tijden zenen zwer-

! vers een teken, een stip, op huizen

I *,aat ,e *elkom waren. Een project-

groep van het protestantse en katholieke
justitiepastoraat brengt kerken in kaart
die extra openstaan voor ex-gedetineer-

den. Zulke kerken kunnen zich 'Kerk met
Stip' noemen.

Een bloeiend voorbeeld van een Kerk met

Stip is de lutherse gemeente in Amhem.

Ds. Klaas Touwen vat het geheim ervan

in een paar woorden samen: 'Er moet een

netwerk van betokken instanties zijn en

daar moetje als gemeente een actieve rol
in spelen."

Restouronts diehun goedbetolende gostenin de

w otten I eggen, kunn en M iche I inste r r en u er dien en.

Kerken die zo gosturij zijn dat de onderkont uan de

samenleuing zich er thuis uoelt, kunnen iets dergelijks

op hun uisitekoartje zetten: een stip.

Margot C. Berends

opvangcenEa. Het bleek dat sornmigen
van hen elkaar niet kenden. Ze gingen

zich aan elkaar zitten voorstellen, en dat
terwijl ze soms dezelfde klanten hadden.

Rooie Martin bijvoorbeeld was bij al die
organisaties bekend. Er vormde zich een

informeel netwerk. Daamí hebben we

ons pas aangemeld als Kerk met Stip. lnje
eentj e kun je het namelijk niet. Een clubj e

goedbedoelende gemeenteleden is niet
genoeg. Vewolgens kwam Paul Oskamp

kijken in onze gemeente. We kwamen op

de website van Kerken met Stip te staan." v
Touwen vertelt hoe je als Stipkerk erop

ingericht kunt zijn om ex-gedetineerden

een plaats te geven. Het is belangrijk dat er

veel ruimte voor ontmoeting is, bijvoor-
beeld door iedere zondag na de kerkdienst
samen kofhe te drinken. Nieuwelingen
moeten zich welkom weten, maar de

gemeente moet niet opclringerig zijn, ze

lastig vallen of willen betuttelen. Maar

gezelligheid alleen is niet genoeg. 'Onze

gemeente heeft een eucharistische spiritu-
aliteit. Dat is een echte kem en bron van

geloven en leven."

Gedoe
Inmiddels gaat het netwerken door. Er

wordt geprobeerd om in Amhem een Exo-

dushuis van de grond te tillen. De betrok-

ken partijen vergaderen als vanzelf in de

lutherse kerk, onder voorzirterschap van

Touwen. "Er is hier inmiddels veelkennis,

ewaring en deskundigheid."
Op zateÍdag neemt eeu kerkwijwilliger
deelaan de kerkdienst in de gevangenis.

'Je moet affiniteit houden met de bajes

zelf. Niet pas in actie komen als iemand

wij komt en met z'n plastic tasje buiten
staat, maar daarvoor al contact leggen.

wij stteven naar een warme overdracht
van binnen naar buiten.
Soms komt een bezoeker van de dak-

lozenopvang eten bij de maandelijkse
maaltijdgroep. Anderen gaan mee met het
jaarlijkse Hoosterweekend. Een enkeling
schuift aanbij de kerstlunch. Een van hen

Gastvrij
Hoe ziet zo'n kerk er uit? Paul Oskamp van

de projectgroep Kerken met Stip: "Gemeen-

ten en parochies waar ex-gedetineerden

gedijen, zijnvan natue gastwij, laagdrem-

pelig, niet elitair, oecumenisch, buurtge-
richt en diaconad ingesteld. Ze hebben veel

wijwilligers, vaak hebben ze contacten met

inloophuizen, soms is er een uitdeelpunt
van de voedselbank en als regd organise-

ren ze met enige regelmaat gezamenlijke

maaltijden. Dat samen eten is aan de ene

kant gemeenschapvormend, aan de andere

kant biedt het mensen de mogelijkheid om
weer eens een behoorlijke maaltijd binnen

te hijgen. Een Kerk met Stip heeft banden
met hetjustitiepastoraat en met Exodus

Nederland. Als het goed is, zijn ex-gede-

tineerden die naar een kerk gaan op den

duuÍ geen gast mee! maar gewoon lid van

de kerkgemeenschap. lk ken er die in hun
Stipkerk gedoopt zijn of die het tot diaken

geschopt hebben. Eentje, een Antilliaan,
was lector, iedereen hing aan zijn lippen.

Tot hij recidiveerde. Uiteraard bleefde
pastor hem daama bezoeken."

Rooie Martin
Het begon een paar jaar geleden, toen de

stads- en drugspastor van Amhem luthers

werd. Het gebouw van het oecumenische

pastoraat voor dak- en thuislozen en

verslaafden, het Kruispunt, staat aan de

overkant van de kerk. er was altijd een

minirnaal contact met de buren geweest.

Touwen: 'Totdat die pastoÍ gemeente-

lid werd en er natuurlijke verbia.li.gen
gelegd werden. Een groepje kinderen ging
er koken, de cantorij stak na de repetitie

de straat over en zong nog een lied irr het

Kruispunt, Kruispunters kwamen bij ons

in de kerk als de stadpastor hier voorging.

Verder ben ik naast gemeentepredikant in
deeltij d j ustitiepredikant geweest. ook dat
leidde tot contacten over en weer. Jonge-
ren die hun maatschappelijke stage deden

in de gemeente nam ik ook mee naar de

bajes, ik nampaasgroeten mee naar de

gevangenis."

"Toen we officieel Kerk met Stip wilden
worden, ben ik eerst eens met alle orga-

nisaties die iets met er-gedetineerden te

maken hebben, om de tafel gaan zitten:
met Exodu§, maatjes- en buddy-projecten,
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is gedoopt. Binnenkort hebben we een

tÍouwdienst. Ex-gedetineerden die niet
in het daklozencircuit zitten, komen op
individuele basis. Velen weten inrniddels
wel dat onze gemeente iets heeft met (ex-)

bajesklanten.'
Touwen is overigens bescheiden over de

^ 
praltijk in zijn gemeente. "lk vertel dit

' niet vanuit een zekere pretentie, en ook
niet om een succesverhaal op te hangen.

ln de aanloop naar de Stip was er best wat
gedoe in de gemeente. Mensen waren een

beetje bang, en terecht:je weet niet wie

of wat je allemaal in huis l«ijgt. Niemand
kan de garantie gwen dat het goed gaat. Er

is hier wel eens iets gestolen en soms word
je gewoon beduveld. Je hebt wienclschap
tebieden, maar je moet Diet onnozel
zijn. Je moet grenzen stellen. Pappen en

nathouden - daar heeft niemand iets àan.

Mensen moeten zich aan afspraken hou-
den- Zo niet, dan kunnen ze vertrekken.
Dat ik dat zeg, is niet om met spierballen
te rollen, maar om aan te geven dat ik ze

serieus neem. Mensen krijgen een kans,

maar ze zijn zelfverantwoordelijk voor
wat ze doen. wat wij doen is pastoraat,

geen hulpverlening."

Slachtoffer
Een verhaal apart is het feit dat enkele

gemeenteleden zelf slachtoffer zijn geweest

r"an een misdaad. Er lag een pijnlijk punt in
de gemeente. "Het was goed dat die oude

verhalen naar boven kwamen, toen we met
die Stip bezig gingen Het was heilzaam om
daar lucht aan te geven We hebben geleerd

om niet te Sauw grote woorden als lerzoe-
ning' te gebruiken. AIs er geen helderheid

is en erkenning voor wat er gebeud is, kan

er ook geen sprake zijn van verzoening en

vergeving. Zodra die begrippen een ideolo-

gische lcacht laijgen ben je nog veel verder

van huis. Wij hebben de duidelijke afspraak

dat onze loyaliteit ligt bij de zwakte panij,
dus bij het slachtoffer. Voor hem ofhaar
mo€t de gemeente een veilige plek zijn. Dat
betekent dat als de dader van een misdrijf
tegen een gemeentdid weer wij komt, hij
een ander fiIiaal van de kerk mag opzoeken

We hebben wel eens iemard de toegang

tot de kerk ontzegd. we bemiddelen in het
zoeken naar een andere Semeente, maaÍ
hier komt hij niet meer in""

Daarom zoekt de projectgroep Kerken

m€t Stip chÍistelijke gdoofsgemeen-

schappen die ex-gedetineerden zowel

godsdienstig als sociaal een dak boven

hun hoofd kunnen bieden. Een huis
voor hun ziel. Op www.kerkenmestip
presenteren zich een aantal kerken en is

informatie te vindcn over het project.
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Nict pas in actie tom€o als iemand vÍij lomt eí met z'n pleatic tarre buiten staat.

om positief te eíndigcr.: .u.at is de meen»adÍde

uat de aanweigheid van ex-gedetineeràen

in de gemeente? Totwen: 'Met de weten-

schap dat ook zij in de kerk zitten, hoor
je zelf sommige woorden op een nieuwe
manier. Woorden als 'bewijding' krijgen
een andere lading.Je gaat het Avondmaal
andersbeleven. De gemeente is niet zo

met zichzelf bezig, het binnenste wordt
beschil<baar gesteld aan de buitenwe-
reld. En voor mij persoonlijk geldt dat il
opnieuw overtuigd ben geraakÍ van de

urgentie en de relevantie van wat je als

kerk doet."

i
I
I

!

Voor de me€ste

gedetineerden is de

drernpel naar een on-

bekende kerk buiten
de muren te hoog.

)
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Woexsolc
De portier groet me vriendelijk als ik mijn
tas op de lopende band leg. De inhoud
wordt door hem via de scan bekeken en

goedgekeurd. Ik moet wel mijn schoenen

uitdoen, omdat het detectiepoonje mijn
nieuwe hakken verdacht vindt! Dan kan

ik naar binnen. Ik pak mijn sleutels, mijn
piqrer en een alarm en loop door naar de

verblij fsafdeling.
Er klinkt vrolijk gejoel vanaf de eerste

verdiepingl Dertien gedetineerden hangen

over de leuning en roepen: 'Hé dominee,

gaat het door vandaag?" Ze doelen op de

gespreksgroep die vorige week uitviel.
'Jazekef', roep ik terug, 'hls jullie even

de stoelen kiaarzetten en me helpen met
koffiezetten-"

Tijd om iets grondig voor te bereiden heb

ik vandaag niet, maar al langere tijd gaat

het thema 'bescherming' door mijn hoofd.

Pastoraat in de gevangenis ervaar ik altijd
als een vorm van bescherming bieden en

wat hebben deze mamen vaak weinig

bescherming gehad !

Eerst maak ik altijd een rondje: wie heeft

'Mijn preekis al half af'

er exha aandacht nodig, wie heeft iets be-

leefd dat nodig gedeeld moet worden, wie

moet naar de rechtbank ofis net geweest...

Soms duurt dat rondje lang en soms is er

niet zoveel te melden en kunnen we diect
aan de slag. Vaak gebruik ik de gespreks-

groep om de volgende kerkdienst voor te
bereiden; ik lees alvast de tekst en hoor
hun eerste indrukken.
Voor de gespreksgroqr vandaag melden

zich dertien mannen Een beetje veel, maar

ik vind het lastig iemand weg te sturen
Mijn katholieke collega is ziek en daarom
melden zich ook haar pastoranten.

Deze week lees ik psalm 9r, over de be-
scherming van God. Hoe beschermt God
ons, wanneer heb je dat zo ervareÍL.. ? Ik

Fragment uit het dagboek uon justitiepredikont

Follg Hemrico.

Het Licht wi nt het uan

waag hen ook wie zíj beschermen en wie

hen ooit beschermd heeft. net blijk een

bron voor een levendig gesprek te zijn en

rnijn preek is al halfai weet ik nu.

Min drie
Na de groep ga ik wen naar mijn kamer,

een soort kantoortje dat iJ< deel met mijn
collega imam. De imam is nieuw Het is

=
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De mens achter de dader...
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de nacht
een wat oudere Turkse intellectueel, met

een goed gevoel voor humor. r/fe kunnen
wel goed overweg samen. Aardig is iiat we

elkaar begrijpen ondanks de taalbarrière.
AJsof begrip en qympathie toch doorslag-

gevend zijn!
Ik draai op de computer mijn kerklijst uit,
zodat de bewaarders weten wie er aan-

staande zaterdag naar de kerk gaan.

Daama lunch ik even en kijk intussen

in mijn stapel spreekbriefies wie me wil

^ spreken. Gedetineerden schrijven op
waarom ze me graag willen zien. Soms

zijn die brieles een bron van wolijkheid.
Vorig jaar schreef een gedetineerde: 'Ik wil
graag de dominee zien. Ze heeft me nu een

bijbel gegeven, maar ik zou graag ook een

leesbril willen (min drie van het IGuid-
vat).'De slmode omschrijft ons graag als

dominee voor bijzonderewerkzaamheden
en daar denk ikvaak aan als ik dit soort
brie§es krijg. Ik heb ook d verschillende
verzoeken voor een kunstgebit gehad en

twee daarvan ook kunnen honoreren!

Schriftlezers
Terug naar de ring dus, de verblijfsafde-

,1 ling.Ikvraag aan de bewaarders ofik
gedetineerde Frans kan zien, die voor mij
een brie{e heeft ingevuld. Frans isjaren
verslaafd geweest en ook dakloos, maar nu
al sinds een jaar een trouwe kerkganger in
de bajes. Hij doet ook vaak de schriftlezing
in de dienst en kan heel goedvoorlezen.
Met Frans verdwijn ik in een spreekkamer.

Frans maak zich zorgenom zijn moeder,

die al oud is. Eigenlijk vindt Frans het erg

dat zijnmoeder zich al zo lang zorgen

om hem maak. Hij was liever een andere

zoon geweest. En nu gaat hij binnenkort
naar een kliniek en moet zijn moeder
weer verder reizen om hem te zien. We

praten uiwoerig over zijn relatie met
haar en bedenken ook hoe bijzonderhaar
onvoorwaardelijke trouw is. FÍans waagt
of ik een gebed voor haar wil uitspreken.

'Dan is ze misschien niet meer zo alleen,

domi..." Frans ontroert me altijd.Ikbreng
hem weer terug naar de afdeling.

Nee, niet te Seloven. . . ! Ik vind een brieÍje
van gedetineerde Rachid. Hoe vaak is

die man nou niet binnen geweest? Zeven

keer, acht keer? Rachid is ook een trouwe
kerkganger. Eigenlijk wonderlijk, want het
is een jonge Marokkaan, die van huis uit
moslirn is. Maar hij doet al jaren mee met
mijn gespreksgoepen en gaat trouw naar

de kerk. 'Rachid, waarom ben jij nou weer

binnen?" waag ik hem enigszins ongedul-
dig. Rachid haalt zijn schouders op. 'Wat
hadden we nou afgesproken. . . ?" Rachid

lacht. "Ja, lieve dorninee, dan moet je geen

dominee in de bajes blijven, als je mij niet
meer wilt zien l" Zo, daar kan ik hetweer
mee doen.

Ik neem hem mee naar de spreekkamer

en hoor zijn verhaal. Zijn wiendin is ook
verslaafd en net weer uit het ziekenhuis

ontslagen na een dubbele longontsteking.
Bijzonder dat hij haar, na al die jaren,

trouw is gebleven. We spreken afeen
volgende keer nog weer eens heel goed

te kijken naar waar het fout ging. Ik geef
hem een klap op z'n schouder en zeg dat

ik in ieder geval blij ben dat ik nu weer een

goede schrifdezer heb. want ook Rachid

kan heel goed lezen en is altijd bereid zijn
steentje bij te dragen aan onze kerkdienst.
Zonde toch, dat mannen met zoveel talent
toch weer steeds de fout ingaan.

Zlrenoac
Rond acht uur 's morgens fiets ik door

UtÍecht, onder de Domtoren door, op weg

naar mi.jn gwangenis. Er zijn nog weinig
mensen op straat, 'Hé, dominee, hebben

we kerk?" Ik stap wen af om de man met
het plastic tasje te gÍoeten. Het is een ex-

gedetineerde die nog precies weet dat ik
nu op weg ben naar mijn kerkdienst.

Om kwart over acht ben ik binnen Ik

loop door naar het stiltecentrum en zie

tot mijn ergemis dat het weer een chaos

van stoelen en tafels is en dat ik weer zelf
alles klaar moet zetten.Ikben d meer dan

eenjaar bezig om daar afspraken over te
makenmet de bewaarders, maar het blij}t
een lastig op te lossen probleem te zijn.
Dan maar weer zelf aan de slag.

Ik zet dertig stoelen klaar, schuifde piano
op z'nplaats, steek de kaarsen aan, zet

koffie en breng mijn kerklijsten rond. Bij

de bewaarders waag ik ofer nog nieuwe
mensen zijn binnen gekomen. Laatst heb

'Frdns ontíoert me altijd'

il voor de dienst veertien nieuwe mensen

een hand gegeven. Deze keer valt het mee,

er zijn maar vijf nieuwe. Ik nodig iedereen

persoonlijk uit en waag bfze hun eigen

stilte mee willen nemerf. Bijna iedereen

begrijptwaarom ik dat r.raag. Want alsje
komt, moet je ook echt meedoen,

De dienst is goed bezocht. Er komen zo'n

25 mannen. Ze steken de paaskaars aan

en we z€ggen tegen elkaar dat we hopen

en geloven dat het Licht het wintvan de

nacht.

Je moet wel lefhebben om dat tegen elkaar

uit te spreken en dat te geloven. En toch
is dat precies waarom we bij elkaar zijn.
Het Licht is sterkeÍ dan de nacht. Met dat
geloof kunnen we heel wat doorstaan en

dat geldt voor de pastor evenzeer ds voor

de gedetineerden.

Om twaalf uur fiets ik weer onder de Dom-

toren door naar huis. tn de viering heb ik
ook zelfweer moed opgedaan.

rolly Hettlricz isjustiticprcdiL.r in de P.ni
tentiaiE Inrichting wolvenplein in Utrecht.
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Straf en uergeuing
ERrrNurttc

F\ e aandacht voor de rechten

I I.r,h.trr.t iin van de dader. één

V u^nd" r.d"nen voor het bestaan

wn het Justitiepastoraat, verschuift naar

begrip voor de trauma's en de belangen van

de slachtoffers. Hoe moeten kerken daarin

staan? In de afgelopen decennia hebben

zij regelrnatig aandacht gewaagd voor de

tragiek waarin daders zich bevinden. Velen

zijn voor langere tijd opgesloten, in diepe

problemen door eigen toedoen maar vaak

ook mede door ongelukkige omstandig-
heden, Veelal zijn ze afgesneden van of
uitgesloten uitvertrouwde gemeenschap-

pen. En zei Jezus niet dat we onze vijanden
moeten vergeven?

Kerfstok
We beginnen bij het begin. cerechtelijke
dwalingen daargelaten, mogen we bij
de meeste gedetineerden aannemen dat
zij iets emstigs op hurr kerfstok hebben

staan. Zij hebben schade berokkend aan

mensen, resulterend in doden, gewonden,

op hun ziel getnpte, in hun belangen ofin
hun gevoel van veiligheid aangetaste men-
sen. Zelfs als er geen directe slachtoffers
worden gemaalÍ, zoals bij belastingont-
duiking of grove verkeersovertredirgen,
worden er indirect nog mensen gedu-

peerd, wordt de rechtsorde ondergraven

ofwordt de aarde geschonden.

Geen enkele misdaad is dus fout sim-
pelweg omdat zij fout is. De wet is geen

doel op zichzelf, geen bizarre hobby van
een partij die towallig de macht heeft,
noch een truc van een bevoorrechte groep

mensen om anderen eronder te houden.
Zodra de wet wél tre§es van willekeur en

machtsvertoon heeft, is het met haar ge-

loofi,r,aardigheid snel gedaan. Haar doelen
zijn bescheidener dan die van de moraal
(die zich inzet voor het bereiken van hoge

idealen), haar middelen weer uitgebreider,
maar in hurl vastberadenheid om de chaos

buiten de deur te houden staan recht en
moraal zij aan zij.

Preventie?
Maar er is meer dan clat. Net zoals pijn het
eigenlijke gevaar niet is maar een signaal

dat het lichaam in gevaar is, is ook het

vooruitzicht op strafidealiter niet de ei-

genlijke reden waarom mensen zich netjes

geclragen. Die eigenllihe reden is dat een

wesovertreding schade berokkent - aan in-

dividuen, de gemeenschap, de rechtsorde,

de aarde. Bovendien: als de enige functie
van straf is om mer»en van wetsoverke-
dingen afte houden, wordt een gedeti-

neerde feitelijk niet gestraft vanwege een

begccn orecht, maar om nizuw onrecht te
voorkomen. Maar, zo kurl jeje vervolgens

afuragen, waarom zouje daar de dader voor
uitzoeken? Als preventie het enige doel van
straffen is, wat is er dan tegen om bijvoor-
beeld kinderen van daders in hechtenis

te gaan Demen ? Dat schrikbeeld zou bij
menig potentiële wetsoverbeder m€eÍ ef-

fect sorteÍen dan het vooruitzicht om zelf
te worden gestraftl
Niettemin zou in dat geval Leiden na-

tuurlijk in last zijn: niet iemands naasten, V
maar de dader zélf moet gestraft worden.

Naast een preventieve functie heeft straf
namelijk nog een andere functie, die we

retriburie noemen. Bij retributie kijken
we niet naar voren, zoals bij preventie,

maar naar achteren: er moetrechtworden
gedaan aan datgene wat er gepasseerd is.

Het toegebrachte leed is onaanvaardbaar

en de meest aangewezen manier om dat
publiekelijk te erkennen is om ervoor te
zorgen dat de daàer en niemand anders

dan de dader op een bepaalde manier óók

slachtoffeÍ wordt.

Nieuw leed
Intussen moet de roep om strengere stÍaf- \,
fen serieus worden genomen, maar niet
zonder kanttekeningen, om te beginnen
is het moeilijk om de twee firncties van
strafhelemaal te scheiden. Bij de roep orn
strengere straffen speelt ongetwijfeld het
preventiemotief mee een rol en moet dus

niet onmiddellijk gedacht worden aan

wraakoefening. Menigeen neemt aan dat
loodzware straffen de criminaliteit gevoe-

lig zullen doen verminderen.
Een relativerende opmerking is echter

op zijn plaats: het ene leed is niet met het
andere op te heffen. Het vergoeden van veÍ-
vangbare zaken, bijvoorbeeld middels het
plukken van een oplichter, is op die regel

wellicht een uitzondering. Zodn het gaat

om persoonlijke ofandere unieke goederen
laat het toegebrachte leed zich met geen

enkele straf repareren. Wie strafverwart

De laatste tijd klinken er steeds meer stemmen om

doders uon ernstige delicten zwoorder oon te pokken.

'Laat iemand maar eens goed uoelen wat hij heeft

oongericht.' Hoe terecht is die roep?

Theo Boer

8 mei2oo9 woordE5Dienst

In het licht van die beschermende firnctie
moet ook het opleggen van straffen
worden gezien. De harde hand van de wet
is voor de beheerste dader een factor om
rekening mee te houden. Dat varieert van
verkeersovertredingen ('pas op, je kunt
zomaar geflitst worden'), via kleinere en

grotere vergrijpen ('voor mij geen suaf-
blad) tot oorlogsmisdaden (geen aan-

stichter van een massamoord zd ooit nog
ergens rustig kunnen neerstrijkerf).
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met genoegdoening, ontkent de emst en de

uniciteit van een misdaad én ontkent dat

suaf op zijn beurt nieuw leed genereert.

Zoals één misclaad le,/ens van slachtoffers

voorgoed kan beschadigen, kan een zware

straf ook het leven van een dadrr in een

levenslange slagschaduw stellen. wie eens

..- steelt, is altijd een did Niet zelden is varuf
het moment van de veroordeling iemand ei-

genlijk alleen nog maar dader en pas in veel

latere instantie ook nog moeder, verpleeg-

krmdige, katholiek en Nederlandse. Van

mensen wier identiteit samenva.lt met hun

strafblad is hun leven in zekere zin voorbij.

Ondemrssen krijgt het ouderpaar wier

kind is vermoord zelfs bij levenslang van de

dader dit verlies nog niet gecompenseerd-

Holle frase
De roq) om zware stÍaffen is begrijpelijk,
maar wie suggereert dat leed kan worden

gecompenseerd vergist zich. Herstd is

een menselijke onmogelijkheid en wordt
in de christdijke traditie dan ook van God

afgesmeek. straffungeert hooguit a.ls een

publieke erkenning dat er met het toebren-

gen van leed iets onschatbaars verloren is

gegaan- Niet minder, maar ook niet meer.

Is vergeven dar de aangewezen oplos-

sing? Hier en daar klinten pleidooienvoor
zo'n evangelische optie. soms brengt het

daders én slachtoffers rust, wanneer de

dader spijt betuigt en de gedupeerden dit
met een geste van toenadering ofverge-
ving beantwoorden - meer nog dan wan-

neer een dader simpelweg wordt gestraft

en er over vergeving niet wordt gesproken.

Toch moeten we niet in de val lopen om

straf en vergeving tegenover elkaar te

zetten. Zij liggen veeleer in elkaars ver-

lengde. om te begimen kan vergeven per

definitie niet tot regel worden verheven.

A.ls vergeven een plicht wordt, mag een

dader verongelijk reageren als de vereiste

vergeving uitblijft. De vraag '$.ilt u het mij
niet aanrekenen?' wordt een holle fiase,

net als elke waag waarvan het antwoord
op voorhand gegwen is.

Jezus' oproep om de vijanden te vergeven

lijk een goed functioneÍend síysteem

van recht en moraal (waarin daders voor

hun handelen verantwoordelijk worden

gehouden) eerder te veronderstellen dan

dat Hij het bestaansrecht van zo'n systeem

in twijfel trek. Als vergeving het eerste
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woord wordt in plaats van h€t laatste, is er

geen plaats voor rouw en woede over on-

herstelbare schade. Niet al.leen is dat een

ontkenning van psychologische en morele
realiteiten, maar ook zal het op zijn beurt
het rechtsbesef van bugers ondergraven.

Omgekeerd is, wannee! het woord 'verge-

ving'in het geheel niet klink, het risico
reëel dat retributie, 'terugbetding', gaat

ontaarden iu wraakoefening en de mens

zich bevoegilheden gaat toe-eigenen die

haar draaglcacht en kennis te boven gaan.

Een rechtssysteem dat gevolgen veÍbindt
aan het toebrengen van schade, is voor het

slachtoffer een erkenning van zijnleed en

voor de dader een erkenning van zijn ver-

antv'roordelijkheid. De christen mag voor
zo'n systeem dankbaar zijn. Tegelijk kan
het geen kwaad om cultuur en politiek te
binnen te brengen dat de kerk leeft vanuit
de hoop op een nieuwe wereld. Ze leeft
vanuit het besefdat wij allen in zekere zin

daders zijn öe vergeving en vemieuwing
nodig hebben.

fhco Boer ir Universitair Docent ethiek ea,l de

Protertartr€ Theolodischc uDiver.iteit (P1f, U)

te uhacht.
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(( | ezrs is de prote kloof

I komen overbruggen, dan rs

I het vanzelfsprekend dat wij
d"t ru.!í -.nr.n onderling ook doen.'
Martine werd een van de bezoekvrijwil-
Iigers van Gevangenenzorg Nederland, dat
toen net oPstartte. Voordat de gevangenis

in Zoetermeer girlg draaien, konje zelf
proefzitten. 'Ik ging &ie dagen. Het was

een soort retraite, boeken mee, maar je zit
toch te kijken naar die deur zonder Hink...
Vrijheidsberoving is het ergste van alles."

Wat doeje als bezoehvàjwilliger?

'Je bezoek iemand gemiddeld elke twee

weken, waarbij je een apart kamertje
lsijgt. Je mag buiten de bezoekuren om
komen, al blijft het scannen bij bimen-
komst een heel gedoe.

Je bouwt echt een relatie met de gevan-

gene op, diejaren kan duren. Degene die
ik nu bezoek, volgde ik van Scheveningen

naar IGimpen, naar De Schie, naar Dor-
drecht en nu in Zoetermeer. De normale
thuisrelaties zijn vaak verbroken en jouw
bezoek doorbreek hun eenzaamheid. Ze

zien aanjou hoe het kdn:je bent trouwén
beuokken. Zelfkennen ze vaak geen struc-
tuur of discipline.
Soms begint het eigenlijke werk pas

daama. Als ze wijkomen, kun je het flink
rlruk krijgen.
Van ieder bezoek schrijf ik een rapportje.
Zijn erproblemen, dan wordt dat tijdig
onderkend. De maatschappelijk werkers

bij Gwangenenzorg bieden ondersteuning
en begeleiding. Àsje begint, krijg je een

intakegesprek en een training. Verder is er
bijscholing met gesprekstechnieken, een

regionale ontmoeting en dejaarlijkse wij -

willigersdag met workshops en lezingen."

Marieke van der Giessen-van Velzen

a

te leven. Je ziet de mens achter de dader,

enje gdit. Juist vanuitje eigen kwesbare
leven in deze gebroken wereld waarin we

allemaal van genade moeten lev€n."

Je geeft ook eet SoS-cursus?

'Spreken Over Schuld, ja, in Zoetermeer

Laat ze ntet atten

wat blíjft je dffieer?
"De sleutelvan het bezoekwerk is het
herstel van verhoudingen. Gevangenschap

is boeten, is vergeldiag. Punt. Oog voor
het daama is er niet. Het helpt ookniet:70
tot 80 procent valt terug. Maar God heeft
zijn schepselen bedoeld om in wijheid

Andíé (r2), hbo-student,

spceh accordcon bÍ
Àpha in PÍison

in de zortermeerse gevanB€nis.

Als ik buiten sto, uril ik meteen weer terug

Of ik zin had iets voor de Heer te doen, woeg m'n
moeder. Ik zei meteen ja.

Alpha in Prison Zoetermeer zocht een muzikant. Ik speel accordeon. Vooraf heb ik
een dienst op zondag in de gevangenis meegemaak, om te zien ofik het niet te eng
vond.
Eng?

Vreselijk eng. Stel dat ik iemand tegenkom die ik ken. Kom ik daar muziek maken
en het evargelie een beetje uideggen.
Er zijn r3 bijeenkomsten op zateÍdagochtend. Met een maaltijd beginnen kan'ir
prison niet, wel is er iets lekkers bij de koffie. Er zijn r5 deelnemers en 4 teau eden.

Zelf steek ik er ook wat van op. Ze stellen best moeilijke wagen. Sommige zijn half-
gelovig, anderen heel nieuwsgierig. Ze hebben nu allemad ook een bijbel.
Ik speel tussendoor, in de pauze. Verder begeleid ik per keer ongeveer drie liederen.
opwekking, ofeen lied als 'Zoek eerst het Koninl«ijk van God'. Sommige kennen ze

uit de dienst, al moet je niet teveel van het zingen verwachten.
Ennu?

Mijn angst ben ik kwijt. Geweldige sfeer gewoon Ze zijn weselijk geÍnteresseerd. Er
wordt flink gediscussieerd. Soms ben ik zenuwachtig als ik naar binnen ga: gaat het
accordeonspelen wel goed? Maar als ik buiten sta, wil ik meteen weer terug!

Smei>oog Woord&lDienst
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Toenjaren geleden debouw uan deZoetermeerse

geuangenis stortte,begon er iets te kriebelen bij
Mortine.Zoueel geuongenen en uíer kerken op

loopofstand?
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Gemma (2i) is met

studentenveÍeniging lahthus Leiden

tvee kecr perjaarin de dieost

in.ieugdgevengeíis sassenheim.

We zijn er met studentenverenigiag lchthus op zondagmiddag. lree diensten van

clrie kwartier plus een kwaÍtieÍ ontmo€ting met cola en een snoepje. I\uee keer

twintigjongeren- De dienst is gemengd, dus ze komen graag!

Wij komen binnen door cle linlerdeur. Die gaat dicht. Pas dan komen de jongereu

door de andere deu: binnen. Zo kom je ook de gev-angeais in: eerst door een scan

en elke deur gaat achter je dicht. Eentje steek eeÏl kaars aa!, een ander leest uit de

bijbd voor. Eenjongen die vader geworden is vraagt om gebeÀ We besluiten met

'het bajeslied', dat kennen ze allemaal

LOverDoys

we stellen ons voor, zingen, met gitaar, djembe, fluit, keyboarÀ DaaÍna een per-

soonlijk getuigenis ofdrana. Een shrdente vertelde bijvoorbeeld over de scheiding
van haar ouders. Zelfspeelde ik een meisje dat haar hart aan alles en iedereen geeft.

De loappe giwist, die leuke fotograaf, Haar papierenhat raak ved«eukeld en

verscheurd. ze ziet het levea niet meer zitten Totdat een pcsoon in het wit haar

een nieuw hart geeft. Na aÍloop kwam eeujongen bezorgd naar me toe: Metrrouw' u
moet wd uitkijken voor de loverboys !'

Je hoort hun verhalen, die nnken wd indrulc Die kinderen waren waak op de ver-

keerde plek ofzijn opgegroeid in een achterstandsomgeving.

Je kunt een beetje aandacht geven en getuigen vanje geloof. Je hoopt dat ze clat op
pikken en letterlijk en figuurlijk een beter leven krijgen- Je gunt ze ilat gewoon !

en in j eugdgev'angenis Sassenheim. Eerst

dacht ik: Moet ík dit doen? Ik ben een

oma !'Maar dejongers werden binnenge-

bracht en mijn hart ging open! De leiding

in Sassenheim luisterde de eerste keer mee

en reageerde verrast: Jullie raken hun hart.'

Het zijn acht sessies, heel confionterend,
met als rode draad het verhaal van Zacheiis,

Hij was een crimineel, een ftaudeur, maar
zijn levenspatroon veranderde dankzij

Jezus. Zijn spijt zette hij om in daden.

De insteek van de cursus is diaconad: het

gaat om waarden, normen, gewetensvor-

ming. Warureer ben je dader, wanneer

slachtoffer? wat zijn de consequenties van
je daden? Een slachtoffer komt zijn of haar

verhaal vertellen, dat is een hele schok

voor ze! Daama gaat het om herstel, om

vergeving en verzoening. Ze gaan concreet

aan de slag en schrijven bijvoorbeeld een

briefvoor iemand die slachtoffer is of
maken een schilderijtje. Dat presenteren

ze en ze vertellen erbij waaÍom. Dat beken-

nen is al een hele stap. Een r8-jarige l«rul
uit de Haagse Schilderwijk maake iets

voor z'nwijkagent, want hij vond:'Ik heb

iets goed te maken met die man."

Het is hín feestje

Ik wilde me graag nuttig naken,
maar er moest wel rr,-at uitdaging in
zitten.

Elke maandag van r5.3o-r9.oo uur doe

ik nu kookbegeleiding in het Ercdus-

huis, een opvanghuis in Leiden voor
15 ex-gedetineerden" Me€st mannen,

twee wouwen Ik kijk welke twee

bewoners op de lijst staan, we overleg-

gen wat we zullen eten en doen dan de

boorischappea- Drie euro peÍ persoon,
hoofd- ennagerecht en drinken
En dat lukt hoor, al had ik een keer

iemand die zelfbijbetaalde. Dat is niet
de bedoeling.
Tijdens het koken pÍeten we wat.

Ik ben voornamelijk sociaal b-ig.
Kijk, als ze beginnen met'ik móet

koken vandaag', dat is negatid. Dat

moet je ombuigen Wonen in een

bodushuis is hun eigen keuze, mét
de consequenties. Het is hrÍn feestje.

Zíj mogen iets lel&ers op tafel zetten,
ik begeleid rlaarbij. En een pluim na

afloop is natuurlijk belengrijk

De hde materie Íondom ex-gedeti-
neerden is erg boeiend- Door Exodus

worden regelmatig dagen geg€ven

waarje verhalen hoort over gedeti-

neerden en ook waarje mee te maken

kan lrijgen- Er is wel ecns iernand bij
die een beetje de weg kwijt i§. v€€l
stmctuur hebben ze meestal niet.
lk hoop echt dat ik wat voor de bewo-

aers kan betekenen, kan laten zien
hoeje met dkaar om kunt gaan

Woord [! Dienst 8 mei2oog

ook vnjwilliger woden? zie seruice op p.r5

)e gunt ze dot gewoon

Onze erangelisatiecommissie vroeg de dominee daar of
we niet iets konden doen.

h

Hoe houdje het vol?

"Het gééft me energie I Dat stukje meelo-

pen is een voorrecht. Het zijn niet altijd
succesverhalen, maar het werk. Laat ze

niet zitten, zoek ze op!"

lr
I
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gas (64)

do€t w.k.lïk5
tootbcgelciding

in Exodushuis

leidenvaarrs

erf€datinceÍdcn
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Mededogen

Bog A is een Eritse televisiefilm

overeen jonge man die na het

uitzitten van een gevangenisstraf

terugkeert in de maatschappij.

Bij zijn veroordeling voor moord

was boyA een kind van rr .iaar.

Nu probeert hij anoniem een

nieuw bestaan op te bouwen

onder een nieuwe naam: Jack.

Ontdekking ligt echter op de

loer en wordt mooiveóeeld in

beeld en muziek. Basis voor de

film is een boek met dezelfde

titelen moordzaken uit de Britse

recente geschiedenis.

De flm steltvele vragen: het

mededogen ligt zonder meer

bij de hoofdpersoon lack, maar

ook de algemene reactie op de

moordzaak van toen is zeer her-

kenbaar. En zo blijft de hoofd-

vraag: kan de samenleving een

moordenaar vergeven? Of is 'het
kwaad volwassen geworden',

zoals een krant kopt bí zijn
vrijlating? Hetwordt ons wel wat
gemakkelijk gemaakt: die vraag

is niet zo moeilijkte beantwoor-

den bij zo'n sympathieke (ex-)

daderalsJack. i AL

Boy A is in en kele f lm h uizen te zien

en verschijnt binnenkon op dvd.
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Bajeslíed l)zersterk

Na vijftienjaar in de gevangenis

te hebben gezeten voor moord,

komtJuliette vrr. Ze trekt in
bij haarzus die al die tijd geen

contad met haar mocht hebben.

De gesloten en terughoudende

Juliette moet de confrontatie

met het heden en het verleden

aangaan.

De lucht is geladen en de span-

ning voelbaar. Gelukkig wordt ze

geholpen door de reclasserings-

ambtenaar, haarzus en diens

adoptiekinderen en vrienden-
groep.

Oe frlm ll g o longteríps que je

t'oime paktje, ontroertje en blijft
boeien. Àls kijkerword je be-

wust onwetend gehouden over

bepaalde details, maar stapie

voor stapje komt de ijzersterke

verhaallijn met antwoorden.

ll g o longtenps que je t'o ime is ee n

íerke meeslepende, mysterieu-

ze film die een goed beeld geeft

van de moeilijkheden dieeen
ex-gedetineerde tegenkomt en

die getuigt van een sterke relatie

tussen twee zussen. / HP en CEG

Verbijsterend

Leuen ochtet de trolies lees j e met

stijgeode verbazing. Zo gaat het

dus toe in de onderwereld, bÍ

iustitie en politie, zo zet iemand

dus zijn leven op het spel, zo

leef.je dus in 'onze' gevangenis-

sen. Met rechttru€ cri e. George
(r965) uit de beruchte Van DÍk-
familie doet verslag van zo jaar

achter de tralies, onopgesmukt,

zonder zijn losse handjesen

korte lontje te verbloemen.

Een'gewoon geboren' jongen

raaktverzeild in een tuóulent
leven vol criminaliteit. Het geeft

een onvermoede inkijk in het

leven achterde tralies, ontdaan v
van alle heldenromantiek. Het

maakt niet uit ofje vastzit in een

open inrichting ofeen zwaaöe-
waakte cel, heeGen en netwer-

ken vanuit de cel gaat gewoon

door. Verbijsterend hoe iemand

kan houden van zijn vrouw en

kinderen eo toch deAmsterdam-

se onderwereld niet te boven

kan komen. / AMG

George uan Dijk, Leven achterde
tralies, wheelen €n dealen in de

gevargenis, Ri,'rurkr Uitg?uerii

Elmar, zoo8,

ISBN 97E 90389 1883 9, € r6,5o

De Hdndelingen det Apostelen, Cop-

t( in: Biblia, De gantsche H.

Schrifture, Dordrerht: Pieter en Jo-
cob kur, onno t7 36 - en uele ondere

uertolingen uon de Heilige Schift

fr

I

Debuutfiln uon Philippe Cloudel,

lly longtemps queje t'aime,
duur: t zo minuten, dud, € ry,gg (of

huren)

GEVANGENIS

a
P

Omdat de p.edikers Paulus en

Silas in Filippieen meisje bevrijd

hebben van haar waazeggende

geest, worden ze opgepakt,

zondervorm van proces flink ge-

geseld en in een onderaards hol

in vezekerde bewaring geíeld.
De mond laten zij zich echter niet

snoeren: "Ende ontrent de mid-

demacht baden Paulus ende silas

/ ende songen Gode loËangen:

ende de gevangene hoorden

na haer." wít ze zongen is niet

oveEeleverd, maar het moet een

bijzonder krachtig'bajeslied' zijn

geweest: !En daer geschiedde

snellick een groote aerdbeevinge

/ alsoo datde fondamenten des

kerckers beweeght wierden: ende

teríont wierden alle de deuren

geopent / ende de banden van

allewierden los."

Dat biedt perspectiefvoor de
jongeren in jeugdgevangenis

Sassenheim die hÍn bajeslied

zingen: "Maar de bajes gaat

voorbij, hallelu-ja, omdat Hij

ons niet vergeet, hallelu-hu-.ia!"

i AMG

I
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Poorten open

Op zaterdag 16 mei openen zo'n

6o gevangenissen en huizen

van bewaring de poorten voor

publiek. Het is de zesde keer dat

de Dienst Justitiële lnrichtingen
(DJl) een Nationale Open Dag

organiseen. Bezoekers krijgen

een indruk van het leven en

werken achterde muren van

'bajes en gevang'. Van tevoren

aanmelden, legitimatiebewijs

meenemen, vanafr2 jaar. Kijk

op www. dj i. n l/act u ee I waar nog

plaats is.

DJl4Kids
Op wwv.dji4kids.nl krijgen

kinderen een virtuele rondlei-

ding doorde gevangenis. Er is

informatie voor spreekbeunen

en ze kunnen zelíeen gevange-

nis bouwen. Ook lespakketten

voordocenten.

Gevangenenzorg
Nederland
Vrijwilliger worden? Gevange-

nenzorg Nederland heeft be.

zoekvrijwilligers nodig. Ook voor

groepswerk en pr in de kerken

worden mensen gezocht, en voor

^.de cursus Spreken Over Schuld
(zie p.r2 en t3). Donateurwor-

den kan ook, giften zijn aftrek-

baar. Gevangenenzorg bezoekt

gevangenen en hun familie,

heeft een kindercadeauproject,

zoekt werk voor ex-gevangenen

en heeft herstelprogramma's

opgezet. lnformatie en brochu-

resr wwwgevangenenzorg.nl

of info(àgevangenenzorg.n I of
(o79) 331 05 68 in zoetermeer.

Exodushuizen

Exodus Nederland staat open

voor iedereen die metJustitie

in aanraking is gekomen en

gemotiveerd is om zijn ofhaar
leven defi nitief een andere

wending te geven. Exodus is op

zoek naar vriiwillige6 die (ex,
gedetineerden daarbij willen

begeleiden. Als maatje, in het

project Ouders, Kinderen en

Detentie ofin een Exodushuis. Er

zijn nu ro Exodushuizen en eeo

aantal in oprichting. Stichting

Exodus Nederland, Morssingel 5,
2312 AZ Leiden, (o7r) 51 61 95o,
wwwstichtingexodus.nl.

Erfgoedlijst
Gevangenisdorp Veenhuizen in

Drenthe staat kandidaat voor

de Werelde rfgoed lij st van de

Verenigde Naties. Provincie en

gemeente vinden dat het unieke

dorp daarop thuishoort. Veen-

huizen is hét gevangenisdorp

in Drenthe, waar naast 15oo

'gewone'bewoneG ook een paar

Bosisvorm0euing
Ruparo (lvo SikLma), www.ruparo.nl

Log-out
ÍheoWanders, D€n Haag

honderd gevangenen in drie pe-

nitentiaire inrichtingen verblij-
ven. Bekend is het koloniedorp

vanwege het Landelijk Gevan-

genismuseum, waar de historie

van armoede en gevangenschap

te bezichtigen is. Ooit was Veen-

huizen een modelsamenleving

om het armoedeprobleem in

Nederland op te lossen.

Stichting Epafras

Als Nederlandse gevangene in

het buitenland ben je vervan

huis. Ruim :58o Nederlanders

zitten in meer dan go landen

vast. Stichting Epafras stuurt

sinds 1985'pastorale gezanten'

uit voor ondersteuning en gees-

telrke vezorging. Op
www.epafras. n I informatie

over lezingen en presentaties,

fi nanciële ondersteuning of aan-

melden als geestelijk vezorger.

Contact: Schoolstraat 3oa, 358r
PW Utrecht, (o3o) 233 2432,

postmaster(àepafras. org.

Alpha in Prison
Anneke Bijleveld, juíitiepas-
tor in Krimpen ald Ussel, heeft

een speciale cursus Alpha in

Prison (kennismaking christelijk
geloofl geschreven en getest in

haar gespreksgroep in de gevan-

genis. Deze Alpha-variant draait

momenteel in 14 gevangenissen.

Werkboek met illustraties via

info(Aalpha-cursus.nl, € 9,95.
Handleidingvia

anneke.bijleveld@hccnet.nl.

Stuur een kaartje
"lk voelde me weer eventjes

mens", zeiJimmy. Met Pasen

stuurden gemeenteleden van de

Protestantse Kerk in Nederland

honderdduizend kaarten naar

gevangenen. ldee voor uw ge-

meente met Pinksteren ofdeze

zomer?

6o jaar

Het rooms-katholiek en protes-

tants i u stitie pastoraat bestaat

60jaar en dat wordt eind 2oo9

officieel gevierd. Sinds r949 zijn
justitiepredikanten en -pastores

in de huidige vorm werkzaam in

de inrichtingen vanJustitie. ZoÍg

voor gevangenen is al eeuwen-

oud en behoorttot de kerotaken
van de kerk. lnformatie:

rurw.gelangenispredikant.nl

(ook voor literatuurtips, Bijbel &
Vost bijvoorbeeld).

Stipkerken
Zie www. ke rke n metstip. n I

en p.6-7 in deze Extro;

tel. (o343) 5r8 o75 in Doorn-

R€doctie & odministrot,r
GoudstÍaal 50, 27rB RC Zo€term€€í
Postbus :9, 27oo ÀÀ Zo€trrm€€t
t€|. (o79) 163 3' 73 / far (o/9) 361 54 89
e.mail. woordendiens@boek.nc.ntum.nl
inlem€t yw*.*ooÍdendiensLnl

Ftnrnrm

ta

Redoctie Enro
Alke tiebich. oss
Arjan Markus, Utr€cht
Kees Posth um us, Apeldoorn
Marieke van deí Giersen, Zoetermeer (eindredacti€)

Uitgoue
Bo€kenc€ntrum Uit arrart

I Seruice

Extra nr 3
ln de volgende Extro gaat

het over Geloofsopvoeding.

Over hetwat, hoe, waar en

waarom. Oeze Extro ver-

schijnt in Woord & Di?nit r6

op z8 augustus zoog.
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t Is zaterdag, hij gaat v-dndaag naar pappa

Want pappa woont aI jaren niet meer thuis
Hij deed iets fout en daarom moet hij zitten
En nu is de gev-angenis zijn huis
Daar heb je Henk die altijd met hem meegaat

want mamma gaat vandaag niet op bezoek

Dan rijden ze de stad uit, door de Hoofdstraat

Met in zijn hand zijn nieuwste voetbalboek

2.

Een intercom, een slagboom, een parkeerplaats

Achter het hek staat de gerangenis

Dat hek gaat open, hij ziet uniformen
Bewakers waar hij niet meer bang voor is

De gang is leng en grijs, Henk houdt zijn hand vast

Aan't einde wan de gang is rechts een deur

Daarachter zal zijtr yader op hem rvachten

v€Ítelt hij zijn verhaal in geur en Heur

3.

We hadden gister sportdag, ik heb gewonnen

Ik was de snelste loper van de Has

En toen we de finale gingen spden
Was het zo fijn dat rnamma er ook was

En weetje dat de poes was weggdopen?

En dat zij heel de nacht is weggeweest?

wij hielden wel het kattenluikje open

Maar jou rnis ik van alles toch het meest

N.V. SMEETS & SC H IPPERS

u pappa op bezoek
+
Verrassing: pappa heeft nog een cadeautje

Tien Heuren verf, een kwast, een rol behang

Hij wil meteen gaan verven, maar dat kan niet
De tijd gaat snel, bezoekijd duurt ni* lang

Ze kijken samen naar de voetbdplaatjes

Etr pappa vraagt hoe het met mamma gaat

Dan krijgt hij nog ee1r cola en wat smaÍies
En moeten ze naar huis, het is d laat

5.

t Is zateÍdag en Henk rijdt hem naar huis -

En aóter hen lig de gevangenis v
Hij voelt iets raars achter zijn ogen prikken

Omdat hij weet dat pappa daar nog is

De auto stopt en mamma kont naar buiten
Ze zitten met zijn clrieèn aan de thee

Dan gaat de bel: zijn wiendje komt hen halen

Voor dieffie met verlos en hij gaet mee

Tekrt Kees Posthumus

M€lodie: opa's veÍiaardag
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