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Het thema bij de ALV is de rraag ho€ wij omgaan met schuldwaqgn en schuldgevoelens van onze

bewoners.
? En wat doen we ermee? Zijn er oqk sghuldgevoele!§ latentHerkennen we die vragen als ze er zijn

aaÍr\iÈZre dreÍé met f,rkennen? Kan
heeft gedaan met de dingen die hij/zij

iemand
ln

verder als hii niet iets doet aelwat hij
ten opzichte van anderen heeft aangericht?

Tijdens mijn werk in de gevangenis alweer meer dan l0 jaar geledeÍL ging ha niet vaak over schuld en

scÍuldgevoelens in gesprekken. Al zouje dat misschien wel verwachten in de bajes'

In een 
-artikel 

heb ik beichreven welke belemmeringen er zijn om tot reële schuldbeleving te komen.

Er àjn allerlei afiveermechanismen.
h h; stuk dar ik jullie nu toestuur, laat ik in een ingrijpende casus zien hoe schuldontkenning

blokkeert en hoe het onder ogen zien van schuld bewijdend werkt.

In het gesprek op de ALV zou ik graag de vraag bespreken of u ij meer et in de

bezis moeten zijn met immateriële schuldvragen. Kan dat? Wat is onz e ervÍrnng ? Welke

om het te doen? taten w-c- bqwqners in de steek als rve doen? Hoebelemmeringen zijn er
,orden ridE--et moeten do€nHÈh-i§=jè antwoord op immateriële ? Vanuit welke levens-

of sErmffi-venur eltrs sal-IFEtEó-iíl
KortonL een onënterende discussie.
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Casus ALV

Jim was veroordeeld voo@@ittop zijn vriendin. Een jonge man. Hij was

een van mijn vaste kerkgang-rs in het Huis van Bewaring. Hij ontkende altijd
bij lr-soC en bij laag dat hij het gedaan had@jk enorm operL maar

iníerl'rj§schermde hij alles af. Na zijn veroordeling ging hij in hoger beroep.

Èntrogler beroep werd hij veroordeeld tot een nog hogere *raf dan hij al had.

Hij bleef ontkennen.

Na zijn veroordeling werd hij 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 andeÍe uitstÍaling 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. Hirj wilde wel met me

meegaan. We hebben het samen helemaal vooóereid. We gingen met een

auto van Justitie. Alles was beveiligd. Ik had een stok in mijn broek om niet
weg te kunnen lopen, maar dat kon me niet schelen. De dominee hield een

sooÍt dienst. lfj vroeg 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 hó 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 afiveer doorbroken werden. En vernieuwing 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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lohuldbalavlng .n datantla
Mst dal wat gabeurl ln hgt aohlnksn van vorgovlng door do
éan l8 onlo8m!k€lllk de bslsvlne van de !chuld dooÍ d€
andrr v€rbondsn. V€31 m€n!€n d6nk€n dat gsvang.nsn hoel
lfllcnrl€l mel dl€ lchuldvÍaag bezlg zl|n. Er be8taat oen
bacld van aen g€vangrnl! walíln menSan vBrl€erd worden
door wroeglng. Dat bcrld l! ochtor nlal jullt Want hct l! lulll
vrlj mo€llljk om do schuldvÍaag ln ds grvang€nl8 volult aan
da oÍd6 te krllgsn. EÍ rlJn namallik nogrl wlt belemm€rlng6n
ln de lchuldbrlevlng ondeÍ gcvlngenon, BIJ hst toewgrken
neer de'bovrUdendo vergavlng'i8 het van belang d€ze 

^bcl€mmoÍlngen le kennon, En €r ln hol pasloÍaal contact tI:
rek€nlng meo le houdsn, Wanl zonder 60n opÍechto, lnn€r-
lllk g€voeld€ en rsöel€ schuldbelovlng kan er nooll iprak€
zlin van Íuncllon€rgnde'nl€uwo lookomst op€ngnde' vergo-
vlng. Onlangs heb lk ln son artlkol ln 'ln de Waagrchaal'ean
vljÍlrl van d€zs belemmerlng€n beschravon. lk no€m ze ook
hlsr ln h€t korl.

Llamm.rlngon ln tohuldbalavln!
Eon a€Íslo bslsmmorlng h gelsgon ln d€ sltuatlo van de
d€tontle. Om schuld ondor ogsn te kunnon zlen, om bll iszelÍ
to! la laten dat je (ernltlg) golaald h€bt, h o€n velllge €n
parloonll|ko omgevlng nodlg. Een gevang€nl8 daarsnleg€n
i! ocn onvalllgc €n onporsoonllJke omgovlng H€t l! onder-
lhg r€n 8tcÍka mannsncultuuí. E€n hardr werald. Jo lEat €Í
nlol ls kwotsbsÍe kantrn zl€n. Dat kan leg€n ie wordsn
gcbrulkt.
Én dln 13 €r vard€r hot zog6naamdo morllllcatl€proceE
(Goíman). Oll mortlllcetloproca! tíe€dt op ln totaallnEtllutl€E,
Oat zlin wooírltugtles waar alloE ln h€t tlkcn staal v6n h€l
varuullEn ven ds doolcn van de organlsatle, lndlvldu8l€
bclrnoeri.komon er op d6 lwoodo pl6at!. Het mortlllcatlepro'
caa hóudl ln dal hot porsoon'zun van d€ m€ns€n dl6 or

;ilï',fïrï::tt 
aans'palt Hun ldentllrrt komt ond€r 8pana

Ean vooÍbcald daarvan ls, dat lo de rollsn di€ j€ noímaal -
.oralt n'lot m6rr kunt lpol€n (v8d€r. 6chtgcnoot, rnt.)
Al! two€do bol6mmcrlng noom lk h€t íclt det cÍlmhalllslt
maartal nl.t op zlohzelí b€rtsat. Het ls vaak verbonden met

€an hopolozo goschledanla v!n m€nlon dla kanS6rm zlln
opoaoÍo€ld op €motlon.ol. locisal on mallochappclllk
gibtet, ze hebben ook zelí d€ klàppen van h€t lav6n orva-
r9n.
ln do derde Dla6ts kan aen bel€mmerlng ln de schuldbol€-
vlng llggen ln de persoon zsll WJ. B€rglr nooírt eGn aanlal
kcimerken van mon3€n ln do gevangsnlg: gebrok aEn z6lí-
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mst klndsron) d6t esn relatlo tuosen dador
en slaohtoÍroÍ vooí e€n8 €n altljd ultg€§loton
moel word€n geacht.

ïakanan van YaÍroanlnt
Het lllkt mll van belang om blj d6 straí ten
ultvooÍlaCglng ook me€r veÍzoenlnesgsÍlcht
t€ workan, Waar h€t kan tulsen dador 6n
ElachtoíloÍ. Oí rnderr ook ln projocten dl€
a6n srag van veÍzoonlng zlchtbaar mak€n.
V6ol gevangonsn hsbben daar ook behoofto
aan. EÍ wordt nogal eens Oozegd dat m€n
bijvoorbogld na do det6ntle soclaal werk wll
gaan docn, Er zouden tljdens do dotentle
all€rlel voÍmen van verzo€nend w€Ík ont$rlk-
keld kunnen wordsn. lk denk aan oen slm-
p€le ervarlng dle lk zslí e€ns had. lk werd C
opg€beld door e€n dlaken ult Schevonlngsn.
Deze dame vÍoog m6 oÍ h€t mogglljk wa8 dat
gevangcnen van Schevonlngon ook zouden-
m€ehslpon bij het m'akon van kertstukjog
voor chronisch zlek€n. lk ral d6t het dat nu
procios yras waaÍ hot ook om glne blj a8n-
dacht vooÍ Osvengon m6demsnoon. Er lo
to6n een gÍo€p gome€ntèlodon nàar de
gsvangonls gokomen om almon m€t do
b€woneru dozo karatstuklos te maken €n van
e€n groet te voorzlon, Olt gobear maakle
grote lndÍuk blJ d. zlekan. ZIJ hobben m6l
hun baga16lder8 con mlddàg bestood om
oen wadorgÍoot aan de govsngonon to
maken.
Zo zoudon er hst jaar dooÍ all€rlel projeclon
ontwlkk.ld kunnen wordon (bUvoorboold h6l
roparergn van apoglgood) dle 6r gen tekon
Jan zun dat wÍ Ínonlen op w6g mo96n zl]n
ln 6sn bew€glno dle van God ult ln d6z€
w€rold 9aand6 l!, 6n dlo zlch or op richt dat
heel gomaakt gaat wordgn wàt gobroken lB.

Drs. J.D,W. Eerbe€k,
gevangenl§pr€dlkanl Schevenlngon

1. J.D.W. Eehaek, ln de Waagschadl, l6
§eptanbar 1989, ldargang l8 no. I 1.

2. Bgrgel W.J., Juslltlapastoraat: een ver
grootglas voor hel algemeen pasto@at
omgewer\te tekgt van eon voordracht
Eéhouden voor pastore,, vërbonden aan
lnrlchllngén vàn lus tie, naandag 11 mei
1970 te Nuland.
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oíÍer, op ts loss€n. ln plaals dat dooÍ de
ovorhald op dsz6 vorEtoorde relalls wordt
lngogaan, moet ssn eedetlnoorde 6en strat
ulttltten ton ov€rstean van oen In zek6r€ zln
anonl€m goh€el. Voor Blanchl ls o6n toe-
tslngEcrllsrlum voor Íachlrogels h€t oud-tss-
tamontl8che begÍlp'tsodakeh', TB6dakah
hocn o.a. !l! íunctle h€t voortbrengon van
bevrl/dlng (dador sn llachtoÍtar mootsn wor-
don bsvrud van hun coníllct.n). Hll wll er
nasr to€ dat hel vlnden van racht osn pro-
cos van ooclal6 Int€ràctie wordt, waar dader
on slachtoll€r beldsn bij botrokken zljn.
ln hel tweode d6el vBn zijn boek wlidt hii een
ultvoerig g€do€lte aan geschilb6slechtlng
tusssn blj €on dollct botrokk€n parllien.
Oaarbll zlin ook schad€vergo€dingsr€golin-
gon aan d€ oÍde.

ll.t Oud. ïcrt.m.nt
Blanchl beroept zlch bil zlln plsldool voor
oen ln hot t€ken van de verzoonlng staands
rochlsloopa8sing op het Oud€ T€slamont. En
lnderdaad kan g€zeod wordon dat ds recht-
sto€passlng daar als lnzot h€€ft dal rechl
g6Schledt ln d€ relatlo tus8€n dad€r en
!lachtoíor. Hel ls opm€rkellik dal eon
govangonlEstraí op grond van eon rèchler-
lllks ultspraek pa8 vorschlint na d€ balllng-
schap (Ezr6 7,26). Verdor mo€t€n ln h€t ver-
band van de rechtsplEglng de zog€naamde
vÍUst€den wordsn g€noemd, waarh€6n
l6mand dle esn dsllct g€pl8egd hs6lt kan
vluchten.

Da batakanlr an da baparklng Yan
!l.nohl
ZondoÍ twljlol lB h6t werk van Bianchl v€n ,...
grot6 b6tok€nls om de ÍechlEloepa$lng in *
h6t iulslo perspgotlol te bllJven zlen. Hotr,gaat
nlol om otraíen 6ls do6l op zlchzolí, maar
h6t moet ultolndolllk gaan om heÍ§told€ vsr-
houdlngsn. gtraí ln w6lks voÍm dan ook kaÍr
alleen Éte ultrlchton rts d6ro gorlchl ls op '
6sn hErot€lds ggmè6nEchap, Er zlt ook edn
bcperklng ln ds wsg van Blrnchl. Ér zljn
t6g6nwoordlg nogÀl wat d6llcten, wgarbll
gg€n dlr.ctlasnwlhhlre, maar vsEl ano-
nlèms eleclloJÍ.drG:Èírtgan. Hst gaat hl6rbii
vooral oin èíËllblHilr.dlífiilíarilso wóndgn oBsÍa-iw,.


