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Een kale vloer. Een radiator. Een plant in een donkere bak. 
Het stiltecentrum. 
 
Drie ramen met afbeeldingen. Licht schijnt naar binnen. 
Kleuren worden zichtbaar op de vloer. Het stiltecentrum. 
 
Nog even en het stiltecentrum krijgt nog meer kleur. 
Benodigdheden worden klaargezet. Meubels worden van 
achter gordijnen tevoorschijn gehaald. Er is een keuze uit 
onder andere tapijten, schilderijen, stoelen, een liturgische 
tafel, kaarsenstandaards, meditatiebankjes, zitkussens en 
een karretje om koffie- en theekannen op te zetten. 
De geestelijk verzorger van de denominatie die op het 
rooster staat, gaat aan de slag, eventueel geholpen door 
collega's en vrijwilligers 
 
Echt leven krijgt het stiltecentrum zodra de mensen komen. 
Mensen die welkom worden geheten. Mensen die een goed 
woord krijgen te horen. Mensen die hun hart mogen luchten. 
Mensen die in stilte mediteren. Mensen die voor hun 
geliefden bidden. Mensen met al hun angsten en 
onzekerheden, en ook met al hun wensen en verlangens. 
 
Als de mensen het stiltecentrum weer hebben verlaten en 
alles wordt opgeruimd en de gordijnen worden 
dichtgetrokken, is het stiltecentrum dan weer die kale ruimte 
met een radiator en een plant in een donkere bak? Of kan 
het stiltecentrum een ruimte zijn waar hoe dan ook een sfeer 
van bezinning is? 
 
Namens de redactie, Dr. Renilde van Wieringen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het redactieadres: 
Hoofdaalmoezenier en Hoofdpredikant 

Dienst Geestelijke Verzorging 
Bezuidenhoutseweg 20, 2594 AV Den Haag 
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Bij de inrichting van 
ruimtes is men nog wel 
eens te veel gefocust op 

de symbolen. 

THEMA 

 
De stilteruimte 
door Jan-Gerd Heetderks 
 
 
“Waarvan we ons wellicht weinig bewust zijn, is hoe sterk een ruimte ons beïnvloed. Meestal worden we 
ongemerkt stil of juist uitgelaten, gestuurd door de ruimte waarin we verkeren. Wat als mooi ervaren 
wordt, is afhankelijk van de tijd en de plaats waarin wij leven. In de hectiek van alledag ervaren we rust en 
stilte als mooi en onalledaags. Het stemt tot contemplatie. Met het ontwerp en de inrichting van een 
stilteruimte kunnen we de ervaringen van de bezoekers betekenis geven!” 
 
 
 
In gesprek met een deskundige 
Pim van Dijk adviseert over het inrichten van 
kerken en ruimten voor stilte en gebed. Hij heeft 
in de afgelopen jaren vooral geadviseerd over de 
renovatie en inrichting van kerkgebouwen, maar 
zijn blik is breder. Zo ontwierp hij onder andere 
de ruimte voor stilte van het Canisius Wilhelmina 
Ziekenhuis in Nijmegen, een ruimte geschikt voor 
het gebruik door verschillende religies en 
levensbeschouwingen. 
Een dergelijke ruimte vraagt om visie op wat er 
ten diepste in die ruimte gebeurt. Van daar 
uit kan een beter ontwerp gemaakt 
worden. 
 
Voor de redactie reden 
voldoende om voor dit 
nummer over stiltecentra 
met Pim van Dijk in 
gesprek te gaan en hem 
te bevragen over zijn 
visie. Onderstaand artikel 
is een weergave van het 
gesprek. 
 
 
Stilte-ruimte 
Het begint al direct met de voor 
de geestelijke verzorgers bij justitie zo 
gebruikelijke term ‘stiltecentrum’. Waarom 
niet ‘stilte-ruimte’? Ruimte is een veel mooiere 

metafoor. Stel je voor – er is ruimte in een 
gevangenis! Dat klinkt toch al heel anders. Het 
woord 'centrum' is convergerend; het woord 
ruimte is divergerend. Het woord 'ruimte' geeft 
ook letterlijk ruimte. Maar wat geeft een 
stilteruimte die bijzondere kwaliteit, zodat we stil 
worden en misschien een verbinding vinden met 
de bron van het bestaan? Wat maakt een ruimte 
tot 'gewijde' ruimte? 
 
Het antwoord op die vragen ligt niet zozeer in de 

symbolen die daar te vinden zijn, maar in wat 
mensen daar doen. Bij de inrichting 

van ruimtes is men nog wel eens 
te veel gefocust op de 

symbolen. Dan is echter het 
gevolg dat de beleving een 
passieve houding van 
kijken is. Maar het gaat 
om de ontmoeting. Het 
gaat om de ontmoeting 
met elkaar en met de 
kern van je bestaan of 

levensbeschouwing.  
 

 
Ontmoeting 

Als het goed is komt deze 
ontmoeting al tot zijn recht bij de 

ingang. Eerst kom je binnen en kijk je even 
rond.  
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Dit is 'de treuzelplek', ruimte van voorbereiding. 
Je gaat de ruimte in met je verwachtingen – maar 
ook met wat je meegemaakt hebt. Dit is 'een plek 
van herinnering'. Waar je vandaan komt kan 
gemarkeerd worden met een symbool; 
bijvoorbeeld water of wijwater uit de christelijke 
traditie. 
Op die plek heb je ook overzicht over de ruimte 
en die kan je hier verkennen. De lichtinval, de 
akoestiek, de gebruikte kleuren nodigen je uit om 
naar binnen te gaan en je plek in de ruimte in te 
nemen, stil te worden en weer in beweging te 
komen.  
 
 
Verleden – heden - toekomst 
Die beweging is daarbij essentieel Het kan de weg 
verbeelden van verleden, via heden naar de 
toekomst. Je hebt veel meegemaakt, je neemt 
hier nu de plaats in de gemeenschap in en je hebt 
mogelijk vragen over de toekomst. Wat er kan 
gebeuren? In een stilteruimte is elke ontmoeting 
uiteindelijk gericht op de toekomst. Hier wordt je 
geïnspireerd in je hoop en verwachting en ontdek 
je mogelijkheden en kansen. Het is binnen 
komen, er zijn, stil worden, hoop en verlichting 
vinden en van daar weer verder gaan. Dat kan de 
belangrijkste universele functie zijn van de 
stilteruimte.  
 

 
  
schets Pim van Dijk 

De kern van de viering 
Het is maar de vraag of de inrichting van de 
ruimte voor elke levensbeschouwing of religie 
dezelfde kan zijn, want er zijn verschillende 
inzichten. 
 
Waar de ene levensbeschouwing of religie zich 
meer richt op de ontmoeting met elkaar en het 
bijzondere dat de deelnemers delen, richt de 
andere levensbeschouwing of religie zich meer op 
het 'het heilige' vóór of tegenover hen. De één 
heeft de aandacht gericht op het midden de 
ander richt de aandacht op hetgeen vóór de 
deelnemers ligt. Dat heeft invloed op de 
verschillende concepten voor de indeling van de 
ruimte en de opstelling van de stoelen of 
knielplekken. 
 
 

 
  
schets Pim van Dijk 
 
 
Waar je in de ene opstelling bijvoorbeeld in een 
kring met elkaar zit (plein-model), omdat je 
samen naar de waarheid zoekt en met elkaar in 
gesprek bent, zit of kniel je in de andere 
opstelling naast en achter elkaar (bus-model), 
omdat je met zijn allen naar binnen gekeerd bent 
richting Mekka, of met zicht op het altaar of op 
de kansel en de Bijbel. 
 
Belangrijk is dus de vraag: hoe vormen deze 
groepen zich, welke bewegingen horen daarbij en 



6 
 

kunnen die bewegingen wel gecombineerd 
worden in één ruimte? 
 
 
Eenkennigheid 
In onze inrichtingen is het vaak de gewoonte de 
symbolen van andere religies en 
levensbeschouwingen af te dekken of weg te 
halen. Zou het mogelijk zijn om met de verhalen, 
met de mythe van de ander – uitgedrukt in 
symbolen – de verbinding te vinden met de bron 
van het bestaan? Als je met verschillende religies 
of levensbeschouwingen van één ruimte gebruik 
wilt maken, dan vereist dat enkel variaties in de 
richting van de indeling met stoelen, bankjes of 
matjes. 
 
 

 
  
foto's stiltecentrum PI Nieuwersluis, met dank 
aan Violette van Liebergen 
 
 
Maar dat stelt nog geen eisen aan de 
betekenisvolle voorwerpen die hangen aan de 
muren of staan voor de wanden. Wat maakt de 
aanwezigheid van symbolen – bedreigend? In een 

ruimte die door meerdere religies of 
levensbeschouwingen gebruikt wordt, is 
eenkennigheid eigenlijk een vreemd gegeven. 
Kunnen de symbolen in een stilteruimte 
universeel gebruikt worden voor elke 
levensbeschouwing?  
 
 
Geen neutrale ruimte 
Dus nogmaals de vraag: Wat maakt een ruimte 
tot stilte-ruimte die door allen gebruikt kan 
worden zonder een neutrale, oppervlakkige plek 
te worden? Die vraag is niet gemakkelijk te 
beantwoorden. De sfeer in de ruimte kan hulp 
bieden om te focussen. Soms lijkt het of de sfeer 
los is gekomen van de wereld er omheen. De 
ruimte trekt de aandacht weg van de dagelijkse 
hectiek. 
 
Bij de inrichting van de ruimte kan je bepalen 
waar de aandacht naar toe trekt. De beoogde 
ontmoeting kan daar plaats vinden en niet 
essentiële symbolen kunnen dan aan de aandacht 
ontsnappen. 
 
Esthetische kwaliteiten spelen een belangrijke rol 
daarbij. 
Die kwaliteiten worden bepaald door: 
- de afmetingen van de ruimte; 
- de afwerking; 
- van de gebruikte materialen; 
- de kleuren; 
-  de veranderingen in het kunstlicht; 
- de akoestiek. 
In het algemeen wordt dit onbewust ervaren en 
niet waargenomen. Het roept verwondering op 
en het kan je gemoed beïnvloeden, en stil maken 
of je ‘denkruimte’ geven. Dat betekent dat de 
ruimte functioneel is.  
 
 
Het is waardevol als je er geld in stopt  
Pim van Dijk heeft in het verleden eens een 
ontwerp gemaakt voor een stilte-ruimte in één 
van de inrichtingen van justitie. 
Echter – het ontwerp is destijds niet gerealiseerd 
omdat de directie van de PI de kosten te hoog 
vond. Hij vindt het begrijpelijk maar jammer dat 
het financiële aspect voorop stond.  
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Hoe kan je met beperkte middelen nu toch een 
hoge kwaliteit mogelijk maken? 
Het eerste advies van Pim van Dijk aan directies 
is: Het is waardevol als je er geld in stopt.  
De Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn op zich – ook in 
vergelijking met het buitenland of met de zorg  – 
ruimhartig met de geestelijke verzorging. Daar is 
waardering voor. Maar zie de stilteruimte als een 
functioneel instrument in de geestelijke 
verzorging. Het is de werkplek van het pastoraat, 
bespaar daar niet te veel op. Wat daar te beleven 
en te ervaren is door gedetineerden is kostbaar 
en kan zeer effectief zijn.  
 
 

 
 Een stilteruimte die goed is ingericht heeft 

een evenwichtige aandacht voor 
spiritualiteit. 

 

 

 
 
Onze zintuigen merken de harmonie in vorm, 
kleur, klank, licht en klimaat. Daarin herkennen 
we kwaliteit van schoonheid en het hogere. Dat 

draagt bij tot rust, tot overweging en de 
verbinding met het geestelijke. Dat bepaalt de 
sacrale kwaliteit van de stilteruimte. 
Let in ieder geval op de volgende zaken: 
 
* Kleuren: 
De kleuren sturen de emotie. 
In het kleurenpalet gaat het om de veilige balans, 
ritme en harmonie. 
 
* Symbolen: 
Een symbool is geen decoratie maar een 
gebruiksvoorwerp verbonden met een bijzondere 
activiteit. Waar het staat, heeft invloed op de 
ontmoeting. 
Als het wat los staat in de ruimte en niet hangt, 
behoort het toe aan de bezoeker en ontstaat een 
beter contact. 
 
* Licht: 
Maak veel gebruik van gefilterd daglicht, zonlicht. 
Het is een symbool van vrijheid. 
Binnenvallend licht verbindt je met de tijd van de 
dag, het weer, de seizoenen en de eeuwigheid.  

 
 
 
Jan-Gerd Heetderks, hoofdpredikant  
 
 
 
 
Pim van Dijk: 
 
Sinds 1996 bestaat mijn bureau voor de inrichting van kerken en liturgische 
vormgeving. We hebben meer dan honderd kerken van verschillende 
denominaties ingericht. 
We hebben ervaren dat de kracht van de liturgische ruimte neer komt op 

esthetische harmonie en balans. In zo'n ruimte herkennen we kwaliteit en 

schoonheid. Hier komt je makkelijk tot rust en ontstaat er ruimte voor 

openheid voor het mysterie. 

Dus voor spiritualiteit en voor geestelijk onderhoud. Dit bepaalt in grote 

mate de sacrale kwaliteit. Die kwaliteit is onze uitdaging.  

  
 
 

Voor informatie over Pim van Dijk Designs, zijn projecten en zijn visie zie: 
https://www.pimvandijkdesigns.nl 

  

https://www.pimvandijkdesigns.nl/
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Het resultaat is 
uiteindelijk een beetje 

anders dan het spirituele 
leeg dat we bedachten 
van een afstand: eerder 
kaal leeg, dan spiritueel 

leeg. 

THEMA 
 
Toelichting bij de foto’s van stiltecentrum 2 in JC Zaanstad 
door Brigit Kerkhof 
 
 
De GV van JC Zaanstad heeft de beschikking over drie ruimtes die dienst doen als stiltecentrum. 
Eén in het PPC; een multifunctionele ruimte, sinds kort primair toegewezen aan de GV. Binnenkort start de 
herinrichting van deze ruimte tot “een volwaardig stiltecentrum”. Na een langdurig en tamelijk moeizaam 
interdenominatief overleg over hoe en wat van de herinrichting.  
 
 
 
Belast of uitverkoren 
Het gevangenisdeel van de inrichting heeft twee 
stiltecentra naast elkaar, in de activiteitenzone 
van de inrichting. Tussen de stilteruimtes bevindt 
zich een opbergruimte. Een van de stiltecentra zie 
je op de door mij bijgeleverde foto’s (zie: 
volgende pagina). 
 
Het GV team van de Bijlmerbajes was, tijdens de 
bouw van JCZ, belast (of uitverkoren?) met de 
opdracht samen met voorstellen te komen voor 
de inrichting van de stiltecentra. 
Door ‘Den Haag’ was een van de collega’s als 
‘kwartiermaker’ aangewezen.  
Na lang en moeizaam 
interdenominatief overleg 
kwam het team tot het 
compromis, dat de 
ruimtes er ‘door de 
week’ (als de ruimte 
niet in gebruik is voor 
een bepaalde dienst) 
zo neutraal mogelijk 
uit moesten zien. Dus 
dat je, als je 
binnenkomt, niet denkt: 
hé, dit is een kerk! /een 
moskee!/ een tempel!  
Dit betekende: leeg.  
 
 
Leeg 
Het resultaat is uiteindelijk een beetje anders dan 
het spirituele leeg dat we bedachten van een 
afstand: eerder kaal leeg, dan spiritueel leeg. 

 
Dit ‘neutraal’/leeg betekende ook, dat ieder voor 
zijn/haar dienst, zelf alle attributen neer moet 
zetten en naderhand opruimen. Het had veel 
sleepwerk tot gevolg, naast veel opslagruimte, 
dat er toentertijd niet was.  
 
Het idee werd geboren, om, naar voorbeeld van 
de Middeleeuwse drieluik, kasten te laten maken, 
voor iedere denominatie een, waarin de 
betreffende denominatie z’n belangrijkste 
attributen kwijt kon. 
Aldus geschiedde.  

De kasten zijn verdeeld over de twee 
stiltecentra.  

 
 

Denominatieve kasten 
Op de foto’s zie je een 
opstelling voor een 
kerkdienst (even neergezet 
voor de foto, voor het 
gemak  zonder stoelen 
voor de kerkgangers). 
 

Je ziet de ‘christelijke’ kast 
met daarin de paaskaars, die 

je als de deur open is, naar 
voren kunt halen. 

 
De bijbel ligt op een naar voren 

uitschuifbare lessenaar; een kruis afkomstig uit 
de Bijlmerbajeskerk en een icoon, geschonken 
door de Russisch Orthodoxe kerk in Amsterdam. 
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De gele kast wordt gebruikt door de moslims. Zij 
hebben twee kasten in gebruik, een beter 
gevulde hangt in het andere stiltecentrum, waar 
op moment van fotograferen een gespreksgroep 
aan de gang was (daarom geen foto). 
 
 
Het andere stiltecentrum is identiek aan het op 
de foto’s zichtbare stiltecentrum, met dit verschil: 
de gebedsrichting voor de moslims is daar 
aangegeven en het raam in het dak is meer in het 
midden van de ruimte, in de vorm van een rond 
koepeltje. 
 
Je ziet geen altaar. Het altaar van de Bijlmerbajes 
hebben we daar achtergelaten; te groot en te 
gammel. Wel hebben we de altaarsteen 
meegenomen en in de houtbewerking van de 
Oostvaarderskliniek is dit in net zo’n blok gezet 
als op de foto zichtbaar is. 
 
Er is zodoende wel een altaar, maar verplaatsbaar 
en niet teveel ruimte in beslag nemend.  
 
 

Balans zoeken 
Voor de keuzes die gemaakt zijn, was het delen 
van de beperkte ruimte met alle verschillende 
denominaties, zonder dat daarbij de grootte van 
de denominatie bepalend zou zijn, een belangrijk 
motief. 
 
 

 
 Het is niet eenvoudig om elkaar de ruimte 

te geven en tegelijk voor eigen ruimte op 
te komen. 

 

 

 
 
We zochten naar een balans daarin, dat niet altijd 
zonder strijd is gegaan, en ook niet klaar is; het 
komt steeds terug. We zijn ons (soms meer, soms 
minder) bewust van het feit dat we als GV in de 
inrichting ook een voorbeeldfunctie hebben, hoe 
we als verschillende 
geloven/levensbeschouwingen met elkaar 
omgaan en samenleven.  

 
 
 

 
 

 
 
 
Brigit Kerkhof 
JC Zaanstad 
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De ruimte brengt een 
effect te weeg: een 

sensatie van opgetild 
worden boven het 

alledaagse, een 
bewustzijn dat stil maakt. 

THEMA 
 
Stiltecentrum - ruimte voor verwondering  
door Hendrik Jan Groeneweg 
 
 
Wat zouden de uitgangspunten moeten zijn om een stiltecentrum in een Nederlandse gevangenis te 
ontwerpen? Een centrum dat gedeeld wordt door alle religies en levensbeschouwingen (christenen, 
moslims, humanisten, joden, hindoe’s). Hoe zou een dergelijke spirituele ruimte voor meditatie, vieringen/ 
bijeenkomsten er uit moeten zien en welke ingrediënten zouden in het ontwerp moeten worden gebruikt 
om tot een voor iedereen aansprekend resultaat te komen?  
Om die vraag te beantwoorden zouden we eerst moeten kijken wat het fenomeen ruimte betekent voor de 
mens in het algemeen. 
 
 
 

 
  
Gedenkkapel voor verstandelijk gehandicapten in 
Druten (niet uitgevoerd) – architect 
Hendrik Jan Groeneweg 
 
 
Als kind 
Het overkomt mij vaak. Ik 
denk dat ik het als kind al 
had: Bij het binnengaan 
van een oude kerk of 
kathedraal kun je worden 
overvallen door een 
gevoel van verwondering. 
De ruimte brengt een 
effect te weeg: een sensatie 
van opgetild worden boven 
het alledaagse, een bewustzijn 
dat stil maakt. 
 
Met dit in gedachte benader ik als architect altijd 
de ontwerpopgaven voor kerken en 
meditatieruimten die mij worden opgedragen. 

Dat zijn opgaven voor gebouwen en plekken voor 
uiteenlopende kerkelijke gezindten en spirituele 
groepen. Ook heb ik een aantal jaar geleden een 
ontwerp gemaakt voor een stiltekapel als 
gedenkplek voor verstandelijk gehandicapten. 
 
 
De ervaring van ruimte 
Het is ingewikkeld om het begrip ruimte te 
definiëren, woorden schieten daarbij te kort en 

we blijven al snel in abstracties steken. 
Mijn leermeester  Aldo van Eyck gaf 

ooit een slimme definitie: 
‘Ruimte is de ervaring ervan’. 

 
Het mooie van deze 
definitie is dat de mens 
niet buitengesloten 
wordt maar als 
ontvanger onderdeel is 
van de definitie. De 
menselijke psyche, de 

menselijke ziel, ondergaat 
wat ruimte is.  

Voor het ervaren van ruimte 
staan ons alle zintuigen ter 

beschikking. Zien is alleen 
mogelijk als er licht is waarvan het 

mooiste, meest levendige, het daglicht is.  
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 Le Corbusier formuleert het als volgt: ‘ 

Architectuur is het meesterlijke zuivere en  
verheven spel van volumes 
samengebracht in licht. Onze ogen zijn 
gemaakt om vormen in licht te kunnen 
zien; licht en schaduw onthullen deze 
vormen;….’  

 

 

 
Dit spel van licht is in de door hem ontworpen 
kapel van Ronchamp geniaal tot uitdrukking 
gebracht. 
 
 
Icoon van de architectuur 
Deze kapel, een van de iconen van de moderne 
twintigste eeuwse architectuur, heeft ondanks 
zijn moderniteit zichtbare historische wortels. In 
tegenstelling tot zijn puristische vooroorlogse 
ontwerpen vertaalt Le Corbusier hier de 
romaanse en gotische architectuur in een nieuw 
ruimtelijk concept.  
 
Volgens de kubistische methode zoals ontwikkeld 
door Picasso en Braque wordt het object  
‘kerkgebouw’ in fragmenten uit elkaar gehaald en 
opnieuw in elkaar gezet. 
De zware muren van de romaanse kerken worden 
doormiddel van licht dat binnenvalt door een 
groot aantal kleine ramen in diepe nissen, 
ontdaan van hun zwaarte. Het gekleurde glas in 
deze nissen is geïnspireerd door de 
gebrandschilderde ramen uit de gotische 
kathedralen. Drie hoge kapellen met bovenin 
lichtopeningen vangen het daglicht van 
verschillende windrichtingen.  
 
 

 
 Hier maakt de architect zijn credo :'Je 

compose avec la lumiėre',meer dan waar: 
hij beroert de ruimte door licht en kleur. 

 

 

 
 
 
Een van de kapellen van de ‘lichthappers’ van de 
kapel van Ronchamp- architect Le Corbusier 
foto hiernaast: H.J. Groeneweg 

 
 
 
 
Zintuigen 
Hoewel ‘zien’ ongetwijfeld het belangrijkste 
zintuig is bij het ervaren van ruimte, zijn ook 
andere zintuigen van belang: horen, ruiken, 
voelen. 
 
De akoestiek is in de beleving van de ruimte niet 
weg te denken. Denk aan koorzang met een 
prachtige nagalm in de kerk. Gesproken woord 
vraagt weer om een drogere akoestiek. Een 
geluid als de resonantie van de eigen 
voetstappen maakt de ruimte meetbaar. 
Ook hoe een ruimte ruikt, is van betekenis. De 
geur van materialen zoals hout of boenwas op 
een stenen vloer of van de wierook die gebruikt 
wordt in de Rooms Katholieke kerk of in een 
Indiase tempel zijn bepalend voor de sfeer. 
 
Er zijn architecten die met de beplanting van het 
terrein daar rekening mee houden zoals 
bijvoorbeeld Aldo van Eyck deed. Bij zijn Molukse 
kerk in Deventer liet hij de gevels en de perken 
rondom de kerk begroeien met rozen om de 
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bezoekers buiten al in een bepaalde stemming te 
brengen. Je zou kunnen zeggen: de liturgie begint 
al buiten bij aankomst. 
 

 
 
Bruder Klaus Kapelle in Wachendorf- architect 
Peter Zumthor 
foto: N. van der Kooij 
 
 
De Zwitserse architect Peter Zumthor was zich 
ook van de reukzin bewust bij het ontwerp van de 
Bruder Klaus kapel in de Duitse Eifel. Deze in een 
weiland gesitueerde kapel werd in nauwe 
samenwerking met de architect door de boer en 
andere dorpsbewoners zelf gebouwd. 
Van buiten ziet het bouwwerk eruit als een 
rechthoekige betonnen toren. 
Het binnenkomen is een bijzondere ervaring. De 
ruimte heeft de vorm van een wigwam en het 
licht valt op een spectaculaire wijze door een 
open gat in de nok naar binnen. De wanden 
bestaan uit in de beton gevormde cannelures, 
ontstaan door de bekisting van ranke 
boomstammen. Deze zijn door een langzame 
verbranding in drie weken tijd tot as 
getransformeerd, waardoor het beton een fraai 
donker patina heeft gekregen. 
De aanwezige geur van verbrand hout versterkt 
de ruimtelijke ervaring in deze wonderlijke 
gebedsruimte. 
 
 

 
 De combinatie van de gewaarwordingen 

van de verschillende zintuigen bepaalt 
uiteindelijk de ruimtelijke beleving. 

 

 

 

De perceptie kan per persoon verschillen: welke 
associaties worden opgeroepen en hoe worden 
de ervaringen geïnterpreteerd?  
 
 
Opgenomen voelen in de ruimte 
Het is bij het bouwen van een spirituele ruimte de 
kunst om de ruimte zodanig vorm te geven dat de 
bezoeker zich opgenomen voelt in die ruimte en 
zich kan openen voor het hogere.  
 

 
 
Ontmoetingskerk Haarlem – architect Hendrik Jan 
Groeneweg 
foto: H.Kooyker 
 
 

 
 In een stiltecentrum zou zowel de 

individuele ervaring mogelijk gemaakt 
moeten worden, als ook de viering met of 
de bijeenkomst van een groep mensen.  

 

 

 
 
De liturgie, de inrichting, maar ook de compositie 
en de geleding van de ruimte moeten hierop 
worden afgestemd. 
Voor de individuele meditatie zou een hoek of 
kapelachtige plek gevormd kunnen worden. 
Een plek waar kaarsen kunnen worden 
opgestoken ter nagedachtenis van nabestaanden. 
Het kan ook een tros van plekken worden in vorm 
van nissen met attributen die de verschillende 
wereldreligies vertegenwoordigen. 
 
Voor de viering van groepen kan gedacht worden 
aan diverse opstellingsmogelijkheden met een  
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verplaatsbaar podium. Hier op of rondom kunnen 
dan een verplaatsbare avondmaalstafel, altaar, 
doopvont en lezenaar worden opgesteld. 
 
 

 
 
Schets stiltecentrum 
van architect H. J. Groeneweg 
 
 
 
Het zou mooi zijn als in het ontwerp ook een 
plaats werd gereserveerd voor de mirab,  
de Islamitische gebedsnis, aan de oostzijde van 
de ruimte.  
Om het gevoel van samen zijn te versterken zou 
het mijn voorkeur hebben om het podium  
achterwege te laten en de liturgische meubelen 
op een zinrijke manier in de stoelopstelling te 
integreren. 
 
Door de afstand tussen doopvont, 
avondmaalstafel en lezenaar te vergroten wordt 
de gehele ruimte gebruikt voor de liturgie en 
zitten de bezoekers midden tussen de liturgische 
handelingen en bewegingen, het ontbranden van 
de paaskaars, het zegenen van het brood bij de 
christelijke viering, het offeren van prasada, het 
uitvoeren van een puja bij de hindoeïstische 
gebedsdienst. Wat voor de christelijke viering de 
avondmaalstafel is kan voor de hindoeïstische 

bijeenkomst het altaar zijn, als een soort mandir. 
Voor de Joodse eredienst zouden dan de thora en 
de menora op het altaar geplaats kunnen 
worden. 
 
De benodigde attributen zouden een plek kunnen 
hebben in de verschillende nissen van de wereld 
godsdiensten. 
De architectuur van de ruimte en de inrichting 
daarvan zou generiek moeten zijn, minimalistisch 
in vormgeving zonder ornamenten, terwijl de 
attributen meer specifiek de identiteit van de 
godsdienst zouden moeten vertegenwoordigen. 
 
 

 
 Bovenal zal een stiltecentrum als 

spirituele ruimte, stilte, sereniteit en 
geborgenheid moeten bieden. 

 

 

 
 
Alle zintuigen spelen daarbij een rol. De manier 
waarop het daglicht de bezoeker de ruimte laat 
ervaren is daarbij misschien wel de belangrijkste 
factor. Een stiltecentrum zou een ruimte moeten 
zijn die verwondering oproept. 
 
 
 
 

 
 
 
Abdij Sint Benedictusberg Vaals- architect Dom 
Hans van der Laan 
foto: N. van der Kooij 
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Hendrik Jan Groeneweg is in 1978 samen met Arie van der Meijden als architect cum laude afgestudeerd 
op de TU Delft. Afstudeer mentors waren Herman Hertzberger en Aldo van Eyck. In 1979 begonnen zij 
samen in de binnenstad van Dordrecht het bureau Groeneweg Van der Meijden Architecten. Naast 
culturele centra, woningbouw en centrumplannen zijn inmiddels vijf kerken gerealiseerd: het Kruispunt in 
Prinsenbeek (1987), de Lucaskerk in Breda (1994), de Ontmoetingskerk in Noordeloos (1998), de Lichtkring 
in Nieuwerkerk aan den IJssel ( 2004) en de Ontmoetingskerk in Haarlem (2007). 
Als voorzitter van Stichting DE STAD was hij de initiator van de in maart 2008 in Dordrecht gehouden 
manifestatie BOUWEN VOOR DE GEEST. 
 
 
1 ‘Architecture is the masterly, correct and magnificint play of mass brought together in light. Our eyes are 
made to see forms in light; light and shade reveal these forms….’ Le Corbusier, Towards a new 
architecture, London 1931. 
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THEMA 
 
Stiltecentrum in de PI Veenhuizen - foto's met dank aan Anneke 
Poelma,communicatiemedewerker 
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Waar moesten we als 
eerste naar gaan kijken? 
Symbolen? Wat er wel / 

niet zichtbaar mag zijn en 
afgedekt zou moeten 
kunnen worden? Hoe 

groot de oppervlakte zou 
moeten zijn? 

THEMA 
 
Een nieuw stiltecentrum 
door Renilde van Wieringen 
 
 
Als team Geestelijke Verzorging in de PI Nieuwegein kregen we vanuit de directie de vraag om na te denken 
over een nieuw te bouwen stiltecentrum en bijbehorende ruimten. 
De PI Nieuwegein gaat namelijk uitbreiden. Er zal nieuwbouw komen. In deze nieuwbouw zal ook een 
stiltecentrum en de ruimten die daarbij horen, worden opgenomen. Door de nieuwbouw zal er een 
uitbreiding van capaciteit komen. Er zullen dan, wanneer alle bouwplannen zijn uitgevoerd, mogelijk zo’n 
600 gedetineerden in de PI Nieuwegein kunnen verblijven. 
 
 
 
Ruimtetekort 
We waren blij met de vraag, want nu al hebben 
we gebrek aan ruimten. Voor het vrijdaggebed 
bijvoorbeeld moet er uitgeweken worden naar de 
sportzalen, omdat op hetzelfde tijdstip de 
bezinningsbijeenkomst plaatsvindt in het 
stiltecentrum.  
 
De zondagse vieringen worden soms zo 
druk bezocht, dat we boven de 
maximale aantallen dreigen uit 
te komen. 
Bij een behoorlijke 
verhoging van de 
capaciteit is het helemaal 
noodzakelijk om naar 
het probleem van 
ruimtegebrek te kijken. 
 
 
Werkgroep 
De eerste stap die we 
hebben gezet om de vraag 
van de directie zorgvuldig te 
kunnen beantwoorden, was het 
samenstellen van een werkgroep. 
 
Deze werkgroep heeft (onder andere door 
wisselingen in ons team) diverse samenstellingen 
gekend, maar heeft telkens een bezetting gekend 
vanuit de verschillende denominaties. 
 

Werkbezoek 
Waar moesten we als eerste naar gaan kijken? 
Symbolen? Wat er wel / niet zichtbaar mag zijn 
en afgedekt zou moeten kunnen worden? Hoe 
groot de oppervlakte zou moeten zijn? 
 
Hoe zien de stiltecentra van onze collegae eruit? 
Kunnen we foto's bekijken, verhalen horen, een 

nieuw stiltecentrum gaan bekijken? 
 

De directeur raadde ons aan om 
een werkbezoek af te gaan 

leggen in de PI Zeist. 
Daar is nog niet zo lang 
geleden een nieuw 
stiltecentrum tot stand 
gekomen, ook in overleg 
met de geestelijk 
verzorgers. 
 

Met vier mensen uit ons 
GV-team zijn we gaan 

kijken. We werden hartelijk 
ontvangen door onze collega 

imam aldaar. Hij liet ons eerst de 
oude ruimte zien die als stiltecentrum 

had gefungeerd. 
 
Toen we vervolgens de nieuwe ruimte zagen, 
begrepen we meteen dat de vooruitgang super 
was. 
 



19 
 

Inmiddels was het nieuwe stiltecentrum in de PI 
Zeist in gebruik en kon de imam vertellen wat er 
goed was aan de ruimte en het meubilair, en 
waar er minpunten lagen. 
Eén van die minpunten is het feit dat er geen 
daglicht is. Misschien kon dat met het 
construeren van een nieuw stiltecentrum in de 
bestaande situatie destijds niet anders, daar 
sprak de imam niet over, maar het was in ieder 
geval vervelend dat er geen direct daglicht in het 
stiltecentrum kon schijnen. 
 
 
Positionering 
Mede door dit werkbezoek groeide het besef dat 
in eerste instantie vooral de plaats van het 
stiltecentrum in de inrichting van belang is. 
 

 
 Wáár in de inrichting komt het 

stiltecentrum? Die vraag gaat vooraf aan 
de vraag hoe het interieur moet gaan 
worden. 

 

 

 
Eerst bespraken we dit in onze werkgroep, 
vervolgens in onze teamvergadering en daarna 
met de directeur. Hij adviseerde ons het één en 
ander op schrift te stellen. 
 

 
 We besloten een brondocument te maken 

waarin we aandacht wilden vragen voor 
de plaats van het stiltecentrum in 
combinatie met het belang van geestelijke 
verzorging. 

 

 

 
Wanneer er namelijk nieuwbouw komt, dan weet 
men bijvoorbeeld hoe belangrijk het is dat er 
sportaccommodaties zijn. Ook een of meerdere 
stiltecentra zijn belangrijk. Dat wilden we graag 
specifiek onderstrepen. Degenen die betrokken 
zijn bij (nieuw)bouw moeten daarvan 
doordrongen zijn. 
 
 
In ons brondocument heb ik namens het team 
het belang van geestelijke verzorging als volgt 
geformuleerd: 

De PI Nieuwegein wordt steeds meer een huis van 
re-integratie en herstel. De Geestelijke Verzorging 
wil graag hieraan meewerken, omdat het voor de 
gedetineerden belangrijk is in het kader van re-
integratie en herstel om in verbinding te komen / 
te blijven met de bron van hun bestaan. In de 
vorm van met name diensten (zoals: 
kerkvieringen, vrijdaggebed, 
bezinningsbijeenkomsten), cursussen (zoals: 
‘filosofie en humanisme’ en ‘christelijke 
meditatie’), gespreksgroepen en individuele 
gesprekken biedt de Geestelijke Verzorging 
momenten aan om naar deze bron te zoeken en 
daar kracht uit op te doen.  
 
 
Ga naar het stiltecentrum 
Vervolgens gaven we in het brondocument het 
nijpende tekort van ruimten aan en beschreven 
we onze wensen voor het nieuw te bouwen 
stiltecentrum met de bijbehorende ruimten. 
Voor het nieuw te bouwen stiltecentrum hebben 
we onder andere aandacht gevraagd voor de 
grote aantallen mensen die wensen te komen; 
voor daglicht door de zijmuren en voor goede 
bereikbaarheid.  
 
In het kader van zelfredzaamheid vinden we het 
van belang dat het stiltecentrum op een gangbare 
looproute ligt binnen de nieuwbouw (denk in het 
bijzonder aan LVB-gedetineerden). Dit werkt 
drempelverlagend. Tevens werkt het als een 
soort van advies: ga naar het stiltecentrum. Daar 
is de plek voor onder andere: 

 rust, 

 bezinning, 

 het in gesprek gaan met elkaar,  

 het leren luisteren naar anderen (met een 
andere overtuiging), 

 het nabij zijn met het thuisfront / 
dierbaren,  

 het leren soulfulness en mindfulness te 
worden / zijn / blijven, 

 het bevorderen van het contact met de 
bron van het bestaan. 

 
 
Bijbehorende ruimten 
Ook de ruimten die bij een stiltecentrum horen, 
hebben we in het brondocument aangegeven. 
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Die ruimten zijn namelijk eveneens heel 
belangrijk. Zo moeten er bijvoorbeeld mensen 
aan rituele wassing kunnen doen, er moeten 
opslagmogelijkheden zijn voor de attributen van 
zeven denominaties en moet er een keuken zijn. 
 
 
Opdate huidige stiltecentrum 
We hebben het brondocument afgerond met 
wensen voor het huidige stiltecentrum en de 
omringende ruimten.  
Nu er aandacht is voor het stiltecentrum, is dat 
een mooie timing om het huidige stiltecentrum 

onder de aandacht te brengen. De vloer 
bijvoorbeeld is bijna twintig jaar oud en mag wel 
een opknapbeurt gebruiken. 
 
 
Proces 
Tot zover zijn we in het proces. Binnenkort zal de 
directeur weer uitgenodigd worden voor een 
teamvergadering. 
We hopen samen verder te bouwen (letterlijk en 
figuurlijk) aan een mooi en groter wordend huis 
van re-integratie en herstel. 

 
 
 
 
Dr. Renilde van Wieringen 
PI Nieuwegein, huis van re-integratie en herstel 
redactielid Pastorale Verkenningen 
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THEMA 
 
Stiltecentrum in de PI Roermond, foto's met dank aan Mahmoud El 
Gharabawy 
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Een paar grote tafels in 
verder kale ruimtes. De 

ruimte totaal niet 
aangekleed. En de grote 

hoeveelheid stoelen 
zwierf nog altijd rond, 

met name het magazijn 
stond overvol. 

THEMA 
Inrichten stiltecentrum detentiecentrum Schiphol 
Tel uw zegeningen… 
door John Gillissen 
 
 
Ergens in 2015 begon ons team GV na te denken over het opknappen van het stiltecentrum. Het 
stiltecentrum was sfeerloos.  Dat moest toch beter kunnen. 
 
 
 
Sfeervoller en praktischer 
Eind 2017 werd het stiltecentrum daadwerkelijk 
opnieuw ingericht. Er kwam een prachtige 
kastenwand met veel bergruimte en een 
praktisch keukenblok. Mooi liturgisch meubilair 
voor vrijdaggebed en kerkviering werd 
aangeschaft en er kwamen warme sfeervolle 
kleuren op de muren. Ook werd een houten 
wand met een  aansprekende tekst geplaatst en 
werden mooie tafels voor de gespreksgroepen 
geplaatst. Mooie vloerkleden en altaardwalen 
kwamen uit andere inrichtingen. Hierdoor 
werden de ruimtes bij vieringen met grote 
groepen (vrijdaggebed, humanistische 
bezinningsdienst en kerkvieringen) veel 
sfeervoller en praktischer in gebruik. 
Pure winst dus. 
 
 
Leerproces 
De eerlijkheid gebiedt 
ook te zeggen dat de 
ruimtes door de week -
dan verdeeld door 
scheidingswand- nog 
altijd sfeerloos bleven. 
Een paar grote tafels in 
verder kale ruimtes. De 
ruimte totaal niet 
aangekleed. En de grote 
hoeveelheid stoelen zwierf nog 
altijd rond, met name het magazijn 
stond overvol. 
Dit kon beter. Dit kon beter? Dit kan beter, we 
schrijven inmiddels begin 2019.  

Wat kan dit proces van twee stappen vooruit, een 
stap achteruit ons leren? 
Begin met het zoeken van een interieurarchitect 
die affiniteit met de opdracht heeft en niet alleen 
voor het grote geld gaat. Immers, deze brengt 
haar deskundigheid mee, heeft overzicht en kan 
vanwege haar onpartijdigheid waar nodig ook 
knopen door hakken. Bestaat een team geestelijk 
verzorgers immers niet per definitie uit een 
aantal zelfstandigen, waarbij een ieder het 
meestal ieder beter weet dan de ander? 
Zorg voor draagvlak. Toen de directie zag dat er 
een kwalitatief goed plan op tafel lag, nam haar 
betrokkenheid toe, ook zij wilde een 
representatief stiltecentrum. Dit vertaalde zich in 

een ruimer budget. 
 

 
Geluk 

Soms heb je geluk. Via een 
zakelijke collega in de 
inrichting waren er goede 
relaties met de 
arbeidsplaatsen van DJI in 
Nederland. Op die manier 
konden klussen worden 

uitbesteed. Zo verzorgde 
bijvoorbeeld de 

arbeidsplaats van PI 
Veenhuizen al het houtwerk. 

Dat was een win-winsituatie: 
Veenhuizen zag het als een uitdaging 

die de inrichting de mogelijkheid gaf zich 
landelijk te profileren en omgekeerd was de prijs 
lager dan dat van een commercieel bedrijf.  
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En de architect van het gebouw (grijs, grijs, grijs) 
gaf zelfs toestemming voor warmere kleuren op 
de muur! De directie verruimde aanmerkelijk het 
budget en de opdrachten gingen de deur uit. 
 
 
Twee jaar later 
In december 2017 -oké, we waren ondertussen al 
twee jaar onderweg- gebeurde het echt. De 
schilder bracht sfeer aan in het stiltecentrum en 
de arbeidsplaats van de PI Veenhuizen leverde 
meer dan waar voor zijn geld. Kastenwanden en 
keukenblok werden geïnstalleerd en prachtig 
liturgisch meubilair werd afgeleverd. Letterlijk en 
figuurlijk: wat een ruimte!  
 
 
Sfeer? 
Toch waren de reacties van in ieder geval onze 
kerkgangers nogal lauw. Zagen ze wel wat er 
allemaal veranderd was? 
 
 

 
 Maar gedetineerden zijn gevoelig voor 

sfeer - mooi al het nieuwe, maar als de 
gordijnflapjes nog altijd lelijk grijs zijn, 
het plafondlicht even wit en er geen 
plant of mooie afbeelding te bekennen 
valt, is de klus dan wel af?  

 

 

 
 
Je zou denken…2018 het jaar voor de finishing 
touch! Nou nee. 2018 werd het jaar van de 
machtsstrijd die boven onze hoofden werd 
uitgevochten. Wat was het geval? De 
interieurarchitecte was duur in haar consulten en 
werd -ondanks de uitdrukkelijke toezeggingen 
van directie- naar de zijkant geïnstrueerd. Wij 
hebben haar vervolgens slechts nog digitaal 
kunnen raadplegen. 

Vervolgens had je bij de finishing touch het 
gedonder in de glazen! Vragen moesten 
beantwoord worden. Zoals: Gordijnen of 
raamfolie? Hoe breng je sfeer in de ruimtes aan? 
Hoe richt je het magazijn in? Als een gv-team dat 
op moet lossen, krijg je veel gepalaver maar geen 
besluiten. Zo zijn wij wel. 
Het leerpunt moge duidelijk zijn: team GV blijf 
eigenaar van het proces, laat je dit niet afnemen. 
Zonder regie van een architecte, natuurlijk 
binnen bepaalde financiële kaders, stokt het 
proces. Je hebt er als team GV gewoon de 
deskundigheid niet voor. Ieder haar vak. 
 
 
Terugblik 
Ondergetekende heeft inmiddels in het kader van 
een remplaçantenregeling het pand verlaten.  
Hoe ik terug kijk? Het is inspirerend om als team 
GV met elkaar aan de slag te gaan. Het was mooi 
om te zien hoe directie en andere medewerkers 
zich engageerden. Prachtig was wat bijvoorbeeld 
de arbeidsafdeling van PI Veenhuizen heeft 
afgeleverd! We hebben toch veel bereikt, al 
ontbreekt de finishing touch nog. Tel uw 
zegeningen. 
Houdt wel de vaart in het proces. Een klus moet 
op een bepaald moment afgerond zijn. Je kunt 
niet twee jaar voorbereiden, dan (een deel van) 
de klus uitvoeren om vervolgens weer stil te 
vallen. Zo’n proces maakt zelfs de grootste 
optimist onverschillig. 
 
Eind goed al goed? Op (internet)afstand heeft de 
interieurarchitecte advies gegeven en besloten 
welke raamfolie op de ramen komt. Dat kan de 
ruimtes wel eens een grote “boost” geven. Ook 
de verlichting wordt binnenkort aangepast. Dan 
de symbolen, afbeeldingen en planten nog.  
Of ik nog een keer terug gevraagd wordt om het 
resultaat te aanschouwen? 

 
 
 
 
 
John Gillissen 
tot voor kort werkzaam in Detentiecentrum Schiphol 
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Dwars door de vaak 
harde machocultuur 

heen, durven 
gedetineerden zich ook 
kwetsbaar op te stellen. 

ONTWIKKELINGEN 
 
Wat doe ik hier?  Alpha – Prisons en levensvragen  
door Kees de Bruijn 
 
 
Tijdens een stage in 2017 onder de bezielende leiding van Martin 
van Hemert in de PI De IJssel, leert de auteur dat er tijdens hun 
detentie specifieke vragen bij gedetineerden leven. 
Maar hoe gaat de cursus Alpha – Prisons daarmee om?  
 
Dat leidt in 2018 tot een nadere verkenning over het onderwerp en 
de HBO-afstudeerscriptie ‘Wat doe ik hier?’ 
 
Hieronder volgt een samenvatting met de inhoud op hoofdlijnen. 
 

 
 
 
 
Samenvatting  
Het onderzoek brengt in beeld hoe een aantal 
gedetineerden omgaat met levensvragen.  
Inzicht hierin is van belang voor 
ondersteuning bij geloofs- en 
levensvragen door de Geestelijk 
Verzorger (GV-er) en de 
cursus Alpha – Prisons. 
Immers, gedetineerden 
kunnen bij deze bekende 
cursus kennis maken met 
het christendom en daar 
terecht met hun 
levensvragen. 
 
Bij zeven mannelijke 
(oud)cursisten is in PI 
Dordrecht en PI De IJssel een 
semigestructureerd interview 
afgenomen. 
 
De deelnemers zijn verrassend open en 
tonen zich positief gestemd. De bevindingen 
leren dat levensvragen gesteld worden als 
onderdeel van een iteratief proces.  

 
Het is van belang om gedetineerden zowel bij de 
professionele GV-er als bij de vrijwillige 

cursusbegeleider erover aan het woord te 
laten.  

 
Een eventuele spanning tussen 

partijen condenseert de 
gedetineerde als het ware 

en hij kiest zelf het 
moment om 
levensvragen in 
bespreking te geven. 
 
Gesprekken blijken 

essentieel voor 
levensvragen, zo ook de 

gehouden interviews. 
 

Uit de verkenning komen een 
aantal verbeterdingen naar voren en 

het pleidooi voor een slimme combinatie 
van kwantitatief onderzoek met het 
levensverhaal van gedetineerden.   
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Inleiding  
Detentie is een extreme situatie met een eigen 
aard aan morele en existentiële vragen. 
Voor gedetineerden vallen relaties, autonomie en 
competenties weg en dat confronteert met 
wezenlijke vragen van het bestaan. De 
belangrijkste vraag lijkt te zijn: Hoe moet ik me 
(opnieuw) oriënteren op mijn leven? 
 
Dwars door de vaak harde machocultuur heen, 
durven gedetineerden zich ook kwetsbaar op te 
stellen. Bijna elke geestelijk verzorger (97%) acht 
de doelstelling ‘verheldering van levensvragen 
van gedetineerden’ belangrijk of heel belangrijk.  
 
 
De cursus Alpha – Prisons heeft vooral een 
missionaire insteek en biedt volgens de brochure 
gedetineerden een kans om de grote 
levensvragen te stellen.  
Het empirisch interpretatief onderzoek beoogt de 
GV in de regio Zuid-Holland meer helderheid te 
geven over de aandacht voor specifieke geloofs- 
en levensvragen van gedetineerden in de cursus.  
 
 
Levensvragen 
Het christendom – en Alpha – Prisons - weet de 
belangrijkste vragen te beantwoorden vanuit de 
Bijbel. De specifieke levensvragen hoe men 
‘overleeft’ in detentie gaan vaak gepaard met 
angsten en onzekerheid, ook voor de periode 
daarna. Hoe men daarmee leert omgaan verschilt 
per denominatie.  
 
Te onderscheiden signalen van geloofs- en 
levensvragen duiden op een 
bewustwordingsproces van het eigen 
levensverhaal wat gepaard gaat met een innerlijk 
gevecht en een verlangen naar  herstel. 
 
 

 
 Voor de gedetineerde zijn elementen van 

verleden, heden en toekomst misschien 
nog het beste samen te vatten met de 
korte persoonlijke vraag: ‘Wat doe ik 
hier?’ 

 

 

 

Methode  
Het belangrijkste meetinstrument in de 
onderzoekopzet is het semigestructureerd 
interview. 
Zeven (oud)deelnemers zijn niet representatief 
voor de hele gedifferentieerde doelgroep, maar 
geven wel een goede indruk van praktijk en 
context. Ook de GV-er, cursusbegeleider en – 
coördinator zijn bevraagd.  
Verder is literatuuronderzoek verricht en kennis 
genomen van de opzet van Alpha – Prisons. Op 
het specifiek gebied van levensvragen in detentie 
is betrekkelijk weinig recent onderzoek. 
Bijvoorbeeld De Smet en anderen1 pleiten voor 
gestandaardiseerde instrumenten en meer 
kwalitatieve studies met een focus op 
benaderingen die (oudere) gevangenen in staat 
stellen hun ervaringen en gevoelens te onthullen. 
 
 

 
 
 
Dataverzameling 
De interviews zijn getranscribeerd voor 
kwalitatieve analyse met software pakket Atlas.ti 
8. In eerste instantie zijn de (oud)deelnemers 
gevraagd via de GV-er, maar nadat in Dordrecht 
twee werden overgeplaatst en één niet meer 
wilde, zijn via een sneeuwbalmethode drie 
andere deelnemers bereid geweest om mee te 
werken. 
 
De interviews cirkelden rond de volgende topics: 
1. Persoonlijke achtergrond; 
2.Motivatie voor Alpha – Prisons; 
3. Spirituele ontwikkeling; 
4.  Rol van Alpha – Prisons; 
5. Invloed van de omgeving; 
6. Omgaan met levensvragen ; 
7. Huidige stand van zaken en evaluatie, met 
zoveel mogelijk ruimte voor het levensverhaal. 
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Resultaten  
Uit gesprekken met GV-ers blijkt een zorg dat 
vrijwilligers niet goed snappen hoe het er echt 
aan toe gaat in een PI en in het hoofd van de 
deelnemers. Alpha – Prisons focust al snel op de 
persoon van Jezus terwijl de levensvragen van 
gedetineerden vooral betrekking hebben op hun 
crisis van dat moment.  
 
Bij de cursusbegeleiders hoor je helder het 
missionaire karakter van Alpha Prisons terug, met 
nadruk op de community gedachte van christen 
zijn. 
Ze geven nadrukkelijk ruimte voor levensvragen 
en zoeken samen naar antwoorden gekoppeld 
aan het geloofsleven. Het gevoel is wel dat de 
cursisten niet met hun echte persoonlijke 
(levens)vragen naar voren komen.  
 
De (oud)deelnemers geven veel inhoudelijke 
informatie over hun achtergronden en aspecten 
van hun detentie. Hun levensvragen houden 
verband met hoe men in een crisissituatie is 
gekomen, met socialisatie en ook met geloof en 
bestaan. 
De impact van detentie is duidelijk groot. Men 
heeft het over schuld, schaamte en angst, maar 
ook over het goed (gehad) hebben, 
rechtvaardigheid en eergevoel. In gesprekken 
komt ook een proces van strijd, volhouden en een 
verwachting naar boven met grote waardering 
voor de ondersteuning en zorg. 
 
Alle deelnemers blijken positief over Alpha – 
Prisons. Er wordt een vertrouwelijke sfeer 
geschapen en er is veel gespreksruimte. Dat eigen 
levensvragen veranderen of even naar de 
achtergrond verdwijnen wordt niet als 
tegenstrijdig ervaren.  
 
 
Discussie 
Goed beschouwd lijkt Alpha – Prisons niet het 
juiste instrument te zijn voor de specifieke 
levensvragen van deze (oud)deelnemers. 
Sommige vragen worden, bijvoorbeeld door 
schuld- en schaamtegevoelens, bewust niet 
gesteld. 
 
 

 
 De deelnemers ervaren wel een positieve 

ontwikkeling op cognitief, affectief en 
spiritueel gebied. 

 

 

 
 
Daarmee is de cursus voor hen zeker een goed 
hulpmiddel; naar verwachting mag de narratieve 
integratie van detentie in hun levensverhaal, 
leiden tot meer begrip voor het leven als geheel.2  
 
 

 
 De verkenning onder een klein aantal 

gedetineerden geeft een goed beeld hoe 
levensvragen hun beleving 
weerspiegelen. 

 

 

 
 
Iets dat verteld wil worden, kan al vertellend 
onderzocht, gedeeld en verstaan worden. Dat 
geldt niet alleen bij individuele gesprekken, maar 
ook in groepen. 
 
Verhalen van andere lot- en tijdgenoten die tot 
de verbeelding spreken geven meer zicht op het 
eigen levensverhaal. Alpha – Prisons heeft 
kennelijk een eigen positie in een iteratief proces 
en wat de gedetineerden betreft moet die zeker 
blijven bestaan.    
 
 

 
 Een gedetineerde is blij dat hij 

ongedwongen zijn verhaal kwijt kan op 
een moment waar nieuw perspectief kan 
ontstaan. 

 

 

 
 
Is het niet bij Alpha – Prisons, dan wel bij de GV-
er. De scriptie wil beide partijen verbinden als 
twee geleidende posities. Dat betekent dat er ook 
afstemming moet zijn om voor goede 'geleiding' 
te blijven zorgen.  
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De scriptie geeft de volgende aanbevelingen:  
 

1. Laat Alpha – Prisons als volwaardig 
instrument bestaan binnen het 
Justitiepastoraat; 

2. Bereidt vrijwilligers goed voor op wat er 
bij de doelgroep speelt; 

3. Houdt vooraf een intake of een 
introductiegesprek met de beoogde 
deelnemer(s)3; 

4. Besef dat levensvragen zich vernieuwen of 
pas later concreet worden; 

5. Heb als GV-er na afloop een evaluatief 
pastoraal gesprek per deelnemer; 

6. Zoek met (oud)deelnemers naar een 
passend vervolg; 

7. Ga met God en met elkaar. 

 
 
 
 
 
Kees de Bruijn, geestelijke verzorger in opleiding aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
 
 
 
 
De scriptie is te vinden op: 
https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_che:oai:surfsharekit.nl:a8b96808-fb39-450e-ba16-
b5a5978ce699?q=wat+doe+ik+hier+2018  
 
 
 
 
1 De Smet, S., De Donder, L., Ryan, D., Van Regenmortel, S., Brosens, D., & Vandevelde, S.  (2017). Factors related to 
the quality of life of older prisoners.  Quality of Life Research, 26(6), 1571-1585. 
2 Hartog, I., Scherer-Rath, M., Kruizinga, R., Netjes, J., Henriques, J., Nieuwkerk, P. & van Laarhoven, H. (2017). 
Narrative meaning making and integration: Toward a better understanding of the way falling ill influences quality of 
life. Journal of health psychology 1-17. Vergelijking met het iteratief proces van zinvolle interpretatie bij de 
contingentie ervaring van ernstige ziekte (p.10). 
3 Deze aanbeveling kan verschillend ingevuld worden met de deelnemer(s); individueel of in groepsverband door de 
begeleider(s). De GV-er is vaak al bekend met de deelnemer en evt. beperkingen. Het zou zeker goed zijn om het 
groepsgewijs te doen in een kennismakingsbijeenkomst met de deelnemers; dan weten ook de deelnemers van 
elkaar waar men staat aan het begin van de cursus.  

https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_che:oai:surfsharekit.nl:a8b96808-fb39-450e-ba16-b5a5978ce699?q=wat+doe+ik+hier+2018
https://hbo-kennisbank.nl/details/sharekit_che:oai:surfsharekit.nl:a8b96808-fb39-450e-ba16-b5a5978ce699?q=wat+doe+ik+hier+2018
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‘Ik ben een beetje een 
ontregelende dominee.’ 

CULTUUR 
 
Boekbespreking : Harry Brandsma, Ik is een Ander, 
uitgeverij Narratio Gorcum, 2018 
door Ype Viersen 
 
 
Op het festival ‘Broken Tears’ waarmee Harry Brandsma in oktober 2018 zijn werk als justitiepredikant 
afsloot, kregen zo’n dertig collega’s, familieleden, buurtgenoten en andere opiniemakers in Harry’s leven de 
gelegenheid om in een paar minuten iets over hun passie te vertellen, te zingen of te spelen. Het werd een 
bont en vrolijk feest. Na elk blok van vijf korte optredens van samen twintig minuten, was er in de volgende 
twintig minuten alle gelegenheid om nader kennis te maken, bij te praten en een glas te drinken.  
Waar mensen elkaar ontmoeten en met elkaar hun ‘drive’ delen, ontstaat door de verwarring en verbazing, 
de lichtheid en de ernst, een ruimte waar het leven goed is. ‘Daar gebeurt G’d’, zou de gastheer van het 
festival kunnen zeggen. 
 
 
 
Harry Brandsma begon in 1998 in het HvB aan de 
Noordsingel en werkte als justitiepredikant in 
meer dan tien bajessen tot hij in 2017 het werk 
tot zijn grote spijt vanwege ziekte moest 
opgeven. In Ik is een Ander heeft hij meer dan 
vijftig brieven, preken, artikelen en interviews 
verzameld die samen een gevarieerd beeld geven 
van zijn manier van werken, niet alleen als 
gevangenispredikant maar ook als 
verzoeningswerker en 
theatermaker in Noord-Ierland 
in de jaren daarvoor.  
 
Het is een boek geworden 
van bijna 300 pagina’s dat 
zich niet zo gemakkelijk 
laat samenvatten. Het 
bevat stukken over 
theater en lichamelijkheid, 
over gender en een 
pleidooi voor een derde 
sekse, over geweld en 
verzoening, over gedetineerden 
en hun verhalen en over G’d. En 
we leren Harry zelf kennen, zijn 
persoonlijke (geloofs)geschiedenis, zijn stijl 
van werken en hoe hij omgaat met een slopende 
ziekte. Het boek is opgedragen ter herinnering 
aan Martin Zandstra, zijn vriend en collega die in 

2013 overleed. Een van de hoofdstukken bevat 
een boeiend verslag van hun gezamenlijke reizen 
naar gevangenissen in Noord-Ierland en een 
briefwisseling over beider werk in de bajes.  
 
‘Ik ben een beetje een ontregelende dominee’, 
staat boven een van de interviews en dat is ook 

wel de indruk die na lezing achterblijft. Als 
er, grofweg genomen, in het 

justitiepastoraat twee richtingen 
bestaan, waarbij de ene aan 

gedetineerden vooral een 
religieus onderdak wil 

bieden en de andere 
mensen eerder uit hun 
comfortzone probeert 
te halen, dan hoort 
Harry Brandsma 
duidelijk bij die tweede 

stroming.   
 

God is het podium. 
“Wat je nodig hebt voor dit 

werk is een grote dosis argwaan. 
Argwaan ten aanzien van je eigen 

motieven, je eigen fantasie en argwaan ten 
opzichte van de motieven waarom gedetineerden 
bij je komen. Mensen, en ik ook,   
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we willen allemaal graag thuiskomen en gekend 
zijn. Maar dat is in voorlopigheid, niet vastomlijnd 
of definitief. … Mijn theologie: God is het podium 
waarop we onszelf mogen hernemen. Je hoeft 
niet samen te vallen met jezelf, want dat is het 
ergste wat er is. … Ruimte bieden en niet loslaten, 
aanwezig zijn zonder grote antwoorden. Samen 
lezen van eigen verhalen en verhalen uit de 
Bijbel. Leren over het leven en de metaforen die 
daarbij horen.”  - dat is in het kort de visie van 
waaruit Harry heeft gewerkt.  
 
 

 
 Daarbij zijn theologie en theater twee 

kanten van dezelfde zaak. Beide vragen 
om een ‘podium’, een ruimte waar je de 
vrijheid hebt om met beelden te spelen. 

 

 

 
 
Een ruimte waarin je kunt spelen met wie-je-
bent-of-denkt-te-zijn en waar mechanismen van 
uitsluiting en insluiting zichtbaar kunnen worden. 
‘Dansen in de open ruimte tussen de regels’, 
wordt het genoemd. Een onderbreking waarin 
mensen uitproberen wie ze ook zouden kunnen 
zijn. De inspiratie hiervoor komt uit het boek 
Plaatsbekleding van Dorothee Sölle: Christus die 
tijdelijk onze plaats ‘bekleedt’ tot wij mensen 
onze plaats (en verantwoordelijkheid!) weer 
innemen. 
 
Het is een heel persoonlijk boek geworden waarin 
Harry zijn kaarten open op tafel legt. Wat ik me al 
lezend over deze uitdagende manier van werken 
afvroeg, is of deze aanpak op dit moment wel de 
meest vruchtbare vorm van justitiepastoraat is. Ik 
weet dat niet. 
Mijn indruk is dat we nu in gevangenissen vooral 
mensen tegenkomen die wel verlangen naar een 
‘thuis’, maar geen enkel idee hebben waar ze dat 
zouden kunnen vinden. En vaak ook niet weten 
hoe ze er naar kunnen zoeken.  

Dat vraagt naar mijn idee om andere accenten. 
 Ik zou op dit moment eerder een pleidooi 
houden voor pastoraat in de klassieke betekenis 
van het woord: als het werk van een herder die 
mensen daarbij een weg kan wijzen. Vanuit een 
traditie die ons menselijk verlangen kent en 
serieus neemt en tegelijk ook het gevaar van een 
voorbarige, anderen uitsluitende identiteit 
onderkent. 
 
 

 
 
 
Pastoraat dat mensen helpt bij het zoeken naar 
een identiteit die wortelt in een 
onvoorwaardelijke liefde die geen ander mens je 
verstrekken kan. Omdat die liefde een ruimte 
schept waarbinnen je de ander kunt ontmoeten. 
Want zij is een mens als jij! 

 
 
 
 
Ype Viersen, 
voormalig justitiepredikant  
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In dit werk verdiept hij 

zich in geloof als bron van 

veerkracht en neemt hij 

als wetenschapper religie 

serieus. 

CULTUUR 
 
Religie en geloof als bron van veerkracht en van religieus geïnspireerd 
terrorisme na traumatische ervaringen 
 
Boris Cyrulnik, God als therapeut, Waarom mensen zich hechten aan een god, 
Lannoo, 2018 
Scherven en tranen 
boekrecensie door George Scholte 
 
 
Een kindje had een vaas van duur kristal gebroken.  
Val Saint-Lambert. Scherven en tranen, alleen nog verdriet. 
De moeder raapte de scherven op, tilde haar kindje op de arm 
en plukte bloemen in de tuin, een heerlijke ruiker in een mengeling van kleuren, 
de armen van het kindje vol, op enkele bloemen blonk een saffieren kindertraan. 
En de moeder zei: “Kindje huil niet meer, de vaas diende alleen maar om bloemen in te zetten. 
Maar nu draag jij de bloemen en ik draag jou! 
Kom we spelen ‘vaas’, jij en ik. Zing je iets? gelukkig kind! 
Als je groot bent zal ik je vragen: ‘Wie is God?’ 
En je zal antwoorden: ‘Iemand die scherven opraapt als ik iets gebroken heb, 
iemand die met mij bloemen plukt, die mij draagt, die mij vraagt.  
‘Zing je iets?’” 
 
 
 
Hechting, religie en geloof 
Het bovenstaande korte verhaaltje 
drukt precies de centrale these 
uit van het hier te bespreken 
boek van neuropsychiater 
Boris Cyrulnik: De wijze 
waarop kinderen 
opgroeien met een al dan 
niet veilige hechting aan 
hun ouders en opvoeders 
bepaalt ook de wijze 
waarop zij zich al dan 
niet aan een god hechten 
en of die in hun latere 
leven voor hen al dan niet 
een bron van veerkracht kan 
zijn wanneer slagen van het 
noodlot hen in dat leven treffen.In 
eerdere publicaties is de auteur diep ingegaan 

op het belang en vormen van veerkracht 
van mensen na traumatische 

ervaringen.1 In dit werk verdiept 
hij zich in geloof als bron van 

veerkracht en neemt hij als 
wetenschapper religie 
serieus. 
 
Aanleiding tot dit werk 
was voor de schrijver een 
ontmoeting met enkele 
kindsoldaten in Congo, 

waarvan een hem vroeg: 
‘Waarom voelen we ons 

pas goed als we in de kerk 
zijn?’ Op deze vraag had hij 

geen antwoord en dat zette hem 
aan tot een diepgaand onderzoek, 

waarvan dit boek de neerslag vormt..
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 De auteur beschrijft nauwkeurig hoe bij 

de mens taal en verbeelding leiden tot 
vormen van spiritualiteit en geloof en 
hoe ze daar in tijden van nood en lijden 
troost en bescherming aan ontlenen. 

 

 

 
 
Dit gaat tenminste op voor kinderen die veilig 
gehecht zijn; dan kunnen religieuze rituelen en 
symbolen hen geruststellen, kracht geven en 
helpen zich verbonden te voelen in hun sociale 
omgeving. 
 
Wanneer er sprake is van onveilige of 
ontwijkende hechting wordt hechting aan een 
god al gauw problematisch en kunnen religie en 
geloof een januskop krijgen: in hun behoefte aan 
veiligheid en zekerheden kunnen mensen zich op 
een exclusieve wijze aan religie en geloof 
vastklampen en zich ontwikkelen tot 
fundamentalisten en eventueel terroristen.  
Onveilige hechting kan ontstaan binnen een 
onveilige gezinssituatie, maar ook in een 
combinatie met andere factoren zoals 
gedwongen migratie vanwege oorlog of extreme 
armoede met eventueel een culturele 
ontworteling tot gevolg.  
 
Op basis van de toepassing van de 
hechtingstheorie op religie en geloof komt de 
auteur als menswetenschapper mijns inziens tot 
een reële kijk op het belang ervan voor het 
menselijk leven en samenleven, zowel ten goede 
als ten kwade. Enerzijds dus als bron van 
veerkracht in ons leven, anderzijds als mogelijke 
bron van religieus geïnspireerd geweld. Met 
name over dit laatste verschaft hij in dit werk 
belangrijke inzichten, die in ons werk met 
gedetineerden van groot belang kunnen zijn.  
 
Deze inzichten kunnen ons, geestelijk verzorgers, 
helpen om oog te krijgen voor de wijze waarop 
heel wat gedetineerden omgaan met religie en 
geloof en hoe ze door hun belastte verleden 
ofwel hun geloof gemakkelijk kunnen verliezen 
omdat het nooit tegemoet kan komen aan hun 
niet realistische verwachtingen ervan, ofwel 
kunnen ontsporen in hun geloof omdat ze zich er 

op een volstrekt onkritische wijze aan 
vastklampen en eventueel gemakkelijke 
doelwitten zijn van radicale, sektarische mensen 
en groepen. 
 
Hechting, religie en neurologie 
De auteur is, zoals gemeld, neuropsychiater. Door 
het hele werk heen maakt hij melding van de 
uitkomsten van recent neurologisch onderzoek 
waarin in de hersenen van mensen zowel de 
uitwerking van positieve als van ontwijkende en 
ambivalente hechting zichtbaar gemaakt kan 
worden door middel van fMRI scans. Daaruit 
blijkt dat er in de hersenen van onveilig gehechte 
mensen duidelijk aantoonbare afwijkingen te 
ontdekken zijn in de ontwikkeling van neurale 
circuits ten opzichte van veilig gehecht 
opgegroeide mensen. 
 
Veilig gehechte mensen hebben onder andere 
circuits ontwikkeld die hen helpen zich veilig te 
voelen in hun leven te midden van andere 
mensen, zich te kunnen verplaatsen in die 
anderen en hun primaire impulsen te kunnen 
filteren en uitstellen. Precies deze circuits zijn bij 
onveilig gehechte mensen veel minder of zelfs 
nauwelijks ontwikkeld. Echter beschrijft de 
auteur ook onderzoeken waaruit blijkt dat bij 
goede verwerking en doorwerking van de 
onderliggende problematiek, dergelijke neurale 
circuits zich alsnog (gedeeltelijk) ontwikkelen.  
 
 

 
 Ook de regelmatige geruststellende 

werking van religieuze rituelen en 
ervaringen blijkt neurologisch 
aantoonbaar te zijn in de hersenen van 
mensen. 

 

 

 
 
Hij beschrijft dergelijke neurologische inzichten 
zeer genuanceerd en blijft verre van de mijns 
inziens te simpele stelling van Dick Schwaab: Wij 
zijn ons brein. Helder en inzichtelijk beschrijft 
Cyrulnik de wisselwerking tussen neurologie en 
menselijk leven en ervaring, zonder de 
uitkomsten van zijn vak te verabsoluteren. 
Hiermee komt dus ook de vrije wil van de mens 
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niet principieel ter discussie te staan zoals in het 
werk van Schwaab c.s.  
 
 
Slot 
Op basis van dit werk zou ik willen pleiten voor 
het kritisch bekijken van onze omgang met 
mensen die criminele feiten plegen. Het feit dat 
er mensen zijn die neurologisch aantoonbaar 
(sterk) verminderd in staat zijn tot empathie en 
het filteren van hun primaire impulsen zou ons 
aan het denken moeten zetten over het huidige 
vooral op straffen gerichte juridische discours. 
Hiermee pleit ik niet voor het massaal 
veroordelen van mensen tot TBS, maar wel voor 
het meer genuanceerd kijken naar en omgaan 
met mensen in het strafrechtelijk circuit. 
 
Tevens wil ik nog enkele opmerkingen maken 
over psychologische behandelingen in het 
algemeen en die binnen justitiële inrichtingen in 
het bijzonder. 
Op dit moment zijn kortdurende behandelingen, 
gericht op gedragsverandering dominant binnen 
de wereld van de psychologie en psychotherapie. 
Voor mij is het de vraag of met dergelijke 
behandelingen voldoende diepgang bereikt wordt 
om het door Cyrulnik genoemde herstel van 
onderontwikkelde neurologische circuits in de 
hersenen na (complexe) PTSS te bewerkstelligen. 
De op dit moment steeds meer, ook binnen 
justitiële inrichtingen, ingezette methode van 

EMDR lijkt meer diepgang te bereiken. Vanuit 
mijn contacten met enkele gedetineerden die een 
dergelijke behandeling begonnen, blijkt er echter 
een belangrijk bezwaar te zijn. Absolute 
voorwaarde, ook binnen de theorievorming rond 
PTSS erkend, is veiligheid voor de persoon die 
behandeld wordt. Binnen justitiële inrichtingen 
lijkt deze veiligheid voor gedetineerden te 
beperkt of geheel afwezig te zijn. Wanneer zij na 
een EMDR behandeling terug moeten naar hun 
afdeling ontkomen ze niet aan de 
overlevingsstand, waarin zij daar vaak 
noodzakelijkerwijs functioneren. Bovendien 
worden zij dan veelal direct ingesloten in hun cel, 
hetgeen communicatie met een vertrouwd 
persoon over de opgedane ervaringen, die zij dan 
vaak nodig hebben, onmogelijk maakt. 
 
Om deze redenen hebben deze gedetineerden 
hun behandeling onderbroken om deze uit te 
stellen tot ze buiten de justitiële kaders zijn. 
In dit korte bestek is het onmogelijk dit boek 
recht te doen. Maar ik zou het graag ter lezing 
aanbevelen, ook aan collega’s bij andere 
denominaties, daar het mijns inziens goede 
inzichten verschaft met betrekking tot het belang 
van religie en geloof, ook bij mensen met 
extreme levenservaringen, zoals complexe 
traumatisering, en in extreme situaties zoals 
detentie of in gedwongen migratie. 
 

 
 
 
 
George Scholte 
PI Vught 
 
 
 
1 Zie: B. Cyrulnik, Veerkracht, Over het overwinnen van jeugdtrauma’s, Ambo/Anthos, 2002; en ook: George Scholte, 
Herstel van complexe PTSS. Een zoektocht naar veerkracht in het leven van jong getraumatiseerden, in Pastorale 
Verkenningen, jaargang 12, nr. 1, januari 2017. 
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Het trauma is pre-
verbaal. 

UIT HET VELD 
 
Trauma en Geestelijke Verzorging 
een cursus onder leiding van Prof. dr. Ruard Ganzevoort 
door Ludger Schüling 
 
 
De redactie van Pastorale Verkenningen heeft me gevraagd iets over deze cursus te schrijven. Het is geen 
verslag, maar aanstippen van enkele subjectieve inzichten en leerpunten, die mij voor mezelf  als geestelijke 
verzorger bij justitie van belang lijken. 
 
 
 

 
 Een trauma is altijd een stress-reactie.  
 

 
 
Rust uitstralen 
Soms is er één gebeurtenis waarop iemand met 
gezonde stress reageert, maar de stress zakt niet 
meer af. Of door steeds opeenvolgende 
gebeurtenissen ontstaat een constante opbouw, 
verhoging van stress. 
Daaruit volgen al enkele principes voor het 
omgaan met mensen met een trauma, 
namelijk: in het contact rust 
uitstralen, eigen stress 
uitschakelen.  
 
En: praten over trauma 
doseren zodat een 
gesprek altijd eindigt op 
veilig terrein voor de 
getraumatiseerde. 
 
En: het soms vreemde 
gedrag van een 
getraumatiseerde niet als 
probleem labelen, maar als 
natuurlijke 
overlevingsstrategie.  
 
 
Vergeving en verzoening 
Als een trauma is ontstaan door toedoen van een 
ander (als ‘schuld’ aan de orde is), dan zijn vanuit 

levensbeschouwelijk oogpunt vergeving en 
verzoening klassieke modellen om tot hertstel te 
komen. 
 
Zo'n model is noodzakelijk, maar juist in situaties 
van trauma ingewikkelder dan in andere situaties, 
omdat de gevolgen van trauma het vermogen tot 
vergeving of verzoening aantasten: 
 
- het vermogen zichzelf realistisch waar te nemen 
is verminderd, omdat de getraumatiseerde 
zichzelf te laag inschat; 

 
- het vertrouwen dat de ander het 

kwaad niet zal herhalen is 
geschonden; 

 
- het vermogen om eigen 

autonomie te beschermen 
is beperkt, omdat je 
autonomie aangetast is; 
 
- onder ogen zien en 
erkennen van de 

gevolgen van trauma is 
gecompliceerd, omdat 

vermijding een 
kenmerkende 

overlevingsstrategie is. 
 

 
Beperkingen van taal 
Het trauma is pre-verbaal, zetelt meer in de 
limbische delen van de hersenen dan in het   
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bewuste deel. Daarom heeft taal in het omgaan 
met trauma beperkingen. 
 
Toch is taal, één van onze kerncompetenties als 
GV-er, een belangrijk middel bij trauma; maar 
dan de verhalende en beeldende taal, niet de 
argumentatieve taal. 

Wel moet de GV-er voor zichzelf op 
argumentatief niveau duidelijk hebben: 
welke boodschap wil ik in het verbeeldende 
verhaal overbrengen? 
En dan ‘overbrengen’ niet als laten kennen, maar 
als laten voelen. 

 
 
 
 
Ludger Schüling 
PI Almelo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(terug naar de inhoudsopgave) 


