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Wat kan je in het pastoraat bieden? Wat kan je geven? Die 
vraag kun je letterlijk beantwoorden. We hebben tastbare 
zaken zoals een Bijbel en een rozenkrans. Maar het antwoord 
kan ook bestaan uit minder grijpbare dingen, zoals een 
luisterend oor en een gebed. 
Op de voorkant van deze Pastorale Verkenningen zijn open 
handen te zien. In de handen ligt een bol met daarin een 
kruis. Een toverbol? Een toekomstvisioen? Een kijk op de 
eeuwigheid? Lijden en opstanding? 
In dit nummer zijn de artikelen die bij het thema horen 
voorzien van een afbeelding met open handen met een bol, 
als een mogelijke visualisatie van wat de auteur ons te 
bieden heeft. 
En verder heel veel boeiende teksten. Hierbij alvast een 
voorschot: 
- God is verborgen in de ziel. 
- Het gaat in de contemplatieve psychologie vooral om het 
mysterie in de mens zelf. 
- Mensen proberen in de warwinkel en ontreddering van hun 
bestaan zin te vinden, samenhang, verbondenheid met een 
groter verhaal. 
- De eerste omgeving met veel taal is vaak de wereld van de 
hulpverlening. 
- Ware hoop wordt zichtbaar waar een kerk-buiten-de-muren 
de tbs’er niet afwijst. 
- Op grond van eigen ervaring en die van collega’s, zowel 
binnen als buiten de geestelijke verzorging, ben ik van 
mening dat het van groot belang is de dialoog en 
evenwaardigheid in de contacten met gedetineerden en 
patiënten in justitiële en forensische inrichtingen te blijven 
zoeken. 
- ‘Maar wanneer houdt dan de betrokkenheid van een kerk 
hierbij op?’ ‘Dat zal op de jongste dag zijn!’  
 
Namens de redactie, Dr. Renilde van Wieringen 

 
 
 
 

Het redactieadres: 
Hoofdaalmoezenier en Hoofdpredikant 

Dienst Geestelijke Verzorging 
Bezuidenhoutseweg 20, 2594 AV Den Haag 

Postbus 90829, 2509 LV Den Haag 
 

r.van.eijk@dji.minjus.nl  en  j.heetderks@dji.minjus.nl 
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In de tbs zijn allerlei manieren 
van horen nodig. 

THEMA 

Geestelijke verzorging in de zorg 
door Bauk Zondag 
 
 
In ‘Onze manier van straffen’1 beschreef ik de dagelijkse praktijk van de TBS met de complexe politieke en 
maatschappelijke inbedding. 
In onderstaande tekst verken ik de rol van de geestelijk verzorger in de TBS verder. 
 
 
 
‘Jullie vergeten dat wij onze straf voor ons delict 
al in de gevangenis hebben gehad.’ 
Ik wandelde met een van onze mannen op het 
voetbalveld. Hij heeft nog nooit voor alarm 
gezorgd, is altijd op tijd op zijn werk, heeft nog 
nooit iemand uitgescholden. Niemand heeft hem 
ooit gehoord. Hij heeft een mooie filosofische 
inslag, voor wie het horen wil. 
Praten met Michaël (gefingeerde naam) luistert 
nauw. Hij is nieuwsgierig naar de betekenis van 
de dingen die ik zeg. 
"Wat bedoel je daar precies mee, Bauk?" 
Door alle jaren in de tbs heeft hij veel tekst 
gehoord. Al wandelend komt zijn niet gehoorde 
stem steeds terug. Zelfs heel letterlijk. 
 
"Als we op de afdeling aan tafel zitten en 
er is een gesprek en dan zeg ik ook 
iets, dan is er niemand die op 
mij reageert, het gesprek 
gaat gewoon verder." 
 
In ons meest recente 
gesprek zei hij: "Jullie 
vergeten dat wij de 
straf voor ons delict al 
in de gevangenis 
hebben gehad. Ook jij 
Bauk vergeet dat zo nu 
en dan." 
 
En verder: "Wij zijn hier om 
ons leven te veranderen, we zijn 
hier niet vanwege ons delict. Wél 
omdat ons leven zo gelopen is dat we een delict 
hebben gepleegd, dus het moet over ons léven 

gaan, hoe kunnen we dingen in ons leven 
veranderen." 
 
 
Gehoord worden 
In de tbs zijn allerlei manieren van horen (niet 
juridisch bedoeld) nodig. Zoals boven beschreven 
met Michaël. We hebben ook psychotische 
patiënten met hun eigen taal, die vragen een 
ander luisterend oor. Zowel pastoranten met een 
persoonlijkheidsstoornis of psychotisch 
ziektebeeld zijn soms afgezonderd; met 
afdelingsarrest, op hun kamer óf in de separeer. 
 
Alleen al deze twee bijzonderheden, verschil in 
stoornis en de noodzaak alert te zijn op de 

verschillende afgezonderden en het 
afdelingsklimaat, hebben ons er toe 

gebracht niet per denominatie 
maar territoriaal te werken. 

Dat heeft vanuit onze optiek 
een aantal voordelen. We 
kunnen onze eigen 
specialiteit inzetten of 
ontwikkelen voor wat 
betreft de verschillende 
‘soorten’ pastoranten. We 
voorkomen splitsend 

gedrag van patiënten. 
Er is maar één gv-er per 

afdeling nodig om contact op 
te bouwen met het team van de 

afdeling. 
 

In het gv team zelf vloeit de energie minder weg 
over gedoe over de verdeling van de pastoranten. 
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De patiënten hebben onze energie namelijk nodig 
om hun stem te laten horen als het gaat om 
existentiële zaken. In de tbs zijn de dagen gevuld 
met regelzaken, zaken van de dag en het halen 
van behandeldoelen. In die drukte gaat, net als 
buiten, een luisterend oor voor het existentiële 
en transcendente gemakkelijk verloren. 
 
Daarnaast is het in een therapeutische setting 
verleidelijk te denken dat alle aspecten van het 
leven wel ter sprake komen. Michaël kan 
bijvoorbeeld in een therapie oefenen met 
assertiviteit. Dat is iets anders dan gehoord 
worden. Als afdelings-gv-er kan ik het belang van 
deze andere laag, de betekenis van de 
symbolische orde, inhoudelijk met behandelaars 
bespreken zonder specifiek over één patiënt te 
spreken.  
 

 
 
 
Taal die lééft 
Als theoloog en geestelijk verzorger ga ik, 
vakmatig en in gesprek met de pastoranten, op 
zoek naar andere woorden. De noodzaak van het 
vinden van andere woorden blijkt bijvoorbeeld 

uit het in zwang geraakte ‘verbinden’ en ‘herstel’ 
bij andere disciplines. 
 

 
  Ik zoek niet naar andere woorden omdat 

ik niet met de anderen mee wil doen maar 
omdat ik geloof in taal die lééft. 

 

 

 
Ik ben op zoek naar taal die hoort bij de vraag: 
"Wie luistert er nu echt naar mij?" En dat 
betekent dat ik met Michaël spreek over het 
effect van een tandwieltje op de andere 
tandwielen; hij begrijpt dat, want hij is 
klokkenmaker. En zo verkent hij het effect van 
het spreken en zwijgen, vroeger thuis, tot nu toe 
in de hulpverlening. Zo ontdekt hij zijn eigen 
nieuwe manier van spreken. 
 
Thuis was de taal vaak schraal. De eerste 
omgeving met veel taal is vaak de wereld van de 
hulpverlening. Dan heet je familie opeens 
‘netwerk’. Ik vraag wie dat zijn. We hebben het 
over vrienden en familie, heel concreet. Niet 
omdat de mannen dom zijn, maar om de taal die 
leeft. Dat doe ik ook in de vieringen. Als Jezus 
vraagt: ‘hebben jullie iets te eten’ dan spreken we 
over de keren dat je honger had of de keer dat je 
werd uitgenodigd om mee te eten. Pas daarna 
kijken we naar de overige betekenissen van het 
verhaal. Die betekenissen hebben in ons 
pastoraat altijd als basis dat jij, met al je 
gebreken, je honger, je dorst, onvoorwaardelijk 
welkom bent in Gods liefde. 
 

 
 Het klinkt eenvoudig. Maar het is van 

fundamenteel belang in een wereld waar 
bepaalde taal het voor het zeggen heeft, 
dat de mensen voor wie het systeem is, 
hun eigen stem en taal kunnen vinden.  

 

 

 
 
Een kier creëren 
Michaël kan door zijn vrijheden in de kliniek zelf 
bij mij aankloppen. De pastoranten die meer of 
minder zijn afgezonderd, hebben onze bijzondere 
aandacht nodig. Ze staan niet altijd in onze 
agenda, we lopen ze niet tegen het lijf en zelf 
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hebben ze niet de kans ons te vragen, vaak 
denken ze er ook niet aan. Om bij hen te komen 
moeten we plannen. Contact kan maar op 
bepaalde momenten en onder bepaalde 
voorwaarden. Over die voorwaarden moet het 
altijd van te voren gaan. Goed opgebouwd 
contact als afdelings-gv-er met het team helpt 
daarbij. Het organiseren van een dergelijk contact 
van meestal maximaal tien minuten kan zomaar 
drie kwartier in beslag nemen. Soms is het 
verleidelijk het uit de weg te gaan en tijd te 
besteden aan makkelijke situaties. Het is 
vermoeiend om steeds een kier in de 
mogelijkheden en de druk te creëren. 
 

 
  
Het bezoeken van de resocialiserende patiënten, 
die veel vrijheid hebben, vraagt overigens ook 
veel doorzettingsvermogen, omdat zij ook maar 

al te graag druk zijn met buiten zijn. We moeten 
dus opletten dat er tijd en aandacht blijft voor de 
randen. Een omgeving met hekken, muren, 
deuren, behandeldoelen en orde en veiligheid 
vraagt van alle werkers veel inspanning.  
 
De geestelijk verzorgers zijn er verantwoordelijk 
voor om de ruimte van de symbolische orde en 
het transcendente te bewaken en steeds weer ter 
sprake te brengen. Zowel bij Michaël als alle 
anderen in de organisatie. 
 
Dat vraagt van de geestelijk verzorger nadenken 
over de eigen bronnen en motieven. Het vraagt 
collegialiteit die over de denominaties en overige 
disciplines heen gaat, het vraagt inzicht in eigen 
beperkingen en mogelijkheden. Het vraagt kennis 
en beweeglijkheid in de eigen denominatie, het 
vraagt vakmanschap als geestelijk verzorger. 
 
 
Stil staan 
Binnen de druk en de kloppende haast van het 
risicomanagement sta ik als geestelijk verzorger 
stil, ik vertraag en stel, soms ontregelende, 
vragen. Ik probeer steeds te beginnen bij de 
menselijke maat en ben blij als Michaël mij op de 
vingers tikt als ik te veel in tbs jargon spreek en 
denk. 
Luisteren en spreken in de menselijke maat 
maakt mij als gv-er soms ook lastig. En als 
dominee misschien nog wel meer. Ik doe het 
omwille van Michaël, de andere pastoranten, 
mijn vak en de organisatie.

 
 
 
 
 
 
 
Bauk Zondag is predikante in de Pompekliniek. 
 
 
 
1Niels den Toom, (red), Onze manier van straffen, essays van geestelijke verzorgers bij 
justitie Tilburg, Amsterdam, 2016. 

 
  

                         (foto uit eigen archief) 
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Een doel kan bijvoorbeeld zijn 
iemand zijn levensverhaal te 

laten vertellen. 

THEMA 
‘Ben je gek!?’ (Niet) naar de psycholoog 
door Sjaak Körver 
 
 
In gesprekken met geestelijk verzorgers, vooral bij justitie en defensie, valt mij regelmatig op dat zij veel tijd 
gebruiken om te formuleren waarin zij zo bijzonder zijn. Bijzonder in vergelijking met andere geestelijk 
verzorgers, bijzonder ook in vergelijking met de andere medewerkers van een justitiële instelling. 
 
 
 
Inleiding 
De argumenten benadrukken vooral het niet 
werken met doelen (want dat is te 
therapeutisch), het spreken over geloof en schuld 
alleen te doen als de ander daarover begint 
(anders dring je hem of haar iets op), en niet 
samen te willen werken (want dan schendt je je 
beroeps- en ambtsgeheim) (Körver, 2014). 
 
Als een geestelijk verzorger bij justitie zich 
inderdaad ideologisch op deze manier opstelt, 
zijn gesprek en samenwerking met de psycholoog 
onhaalbaar en niet realistisch. Want als je met 
een andere begeleider, hulp- of zorgverlener wilt 
samenwerken, moet een geestelijk verzorger een 
idee hebben van wat hij1 aan het doen is, beoogt 
met de gesprekken, contacten en 
activiteiten die hij aanbiedt, weet 
wat het domein van zijn 
expertise is en dit kan 
omschrijven, en eerst en 
vooral wil samenwerken 
en daar de mogelijke 
voordelen van ziet. 
In het vervolg van deze 
bijdrage sta ik stil bij de 
drie punten: doel, 
domein en delen als 
voorwaarden voor 
samenwerking. 
 
 
Doel 
Op basis van literatuuronderzoek in het 
kader van het Case Studie Project Geestelijke 
Verzorging (CSP) constateren Myriam Braakhuis 
e.a. (2019) dat geestelijk verzorgers in hun 

contacten met cliënten, gedetineerden en 
militairen vooral inzetten op de relatie. Het lijkt 
erop dat de relatie die basis en voorwaarde is 
voor welk mensgericht beroep ook, bij geestelijk 
verzorgers tevens ook het doel is. Het gaat om 
vertrouwen, laagdrempeligheid, presentie, 
empathie en aandacht. 
 
Na het verschijnen van de Theorie van de 
presentie van Andries Baart (2004) is het 
gevleugelde woord ‘er zijn’ vervangen door 
‘presentie’. Dat klinkt verantwoorder maar blijkt 
in praktijk en theorie nog steeds zo onbepaald te 
zijn als het eerdere begrip. 
 
Natuurlijk zijn er goede redenen te geven voor 

het belang van een goede relatie. En 
ook is het waar dat spreken over 

geloof, levensbeschouwing, 
zingeving en schuld een 

vertrouwde en aandachtige 
relatie vraagt. Het blijkt 
echter dat de relatie die 
een geestelijk verzorger 
met een ander aangaat, 
nooit zonder doelen is – 
zelfs als die relatie ‘om 

niet’ is. Dat blijkt in ieder 
geval bij de analyses van 

de casestudies in het CSP.  
 

Ondanks dat geestelijk 
verzorgers keer op keer zeggen dat 

zij geen doelstellingen nastreven in het 
contact, blijkt in de reflectie dat dit wel degelijk 
het geval is. Een doel kan bijvoorbeeld zijn 
iemand zijn levensverhaal te laten vertellen en  



8 
 

daarbij te zoeken naar iemands krachtbronnen. 
Het kan ook gaan om respect te hebben voor 
iemands angst en het daardoor mogelijk maken 
dat zij die angst beter onder ogen kan zien. Bij 
onderzoek naar wat geestelijk verzorgers op 
(Amerikaanse) vliegvelden doen, benoemen 
geestelijk verzorgers hun werk als ‘intentioneel 
rondlummelen’ (Cadge, 2017). Hoewel de 
geestelijk verzorgers zelf vooral het accent leggen 
op het ‘rondlummelen’ ziet de onderzoeker 
vooral uitdrukkelijke aandacht voor mensen die 
verlies hebben geleden of met hun ziel onder de 
arm lopen. Het doel is om mensen ruimte te 
geven om te rouwen, hun verhaal te doen, troost 
te vinden. 
 

 
 Wat ik wil benadrukken is dat een 

geestelijk verzorger zicht moet hebben 
op de (impliciete) doelen van zijn inzet 
en deze moet kunnen verwoorden. 

 

 

 
Kan zij dat niet, dan kan zij de psycholoog ook 
niet duidelijk maken wat zij doet. Afstemming is 
dan onmogelijk, samenwerking buiten bereik. 
 
 
Domein 
Het doel hangt, en dat bleek al in het onderzoek 
van Cadge, samen met het domein. Als blijkt dat 
geestelijk verzorgers vooral oog hebben voor 
verlies, tragiek en vergankelijkheid, voor de 
ontregelende ervaringen in het leven, maakt dat 
iets duidelijk over het domein. 
Het domein van de geestelijke verzorging is – 
aldus de Beroepsstandaard van de VGVZ (2015) – 
levensbeschouwing en zingeving. Mensen 
proberen in de warwinkel en ontreddering van 
hun bestaan zin te vinden, samenhang, 
verbondenheid met een groter verhaal. Daarbij 
blijkt de betrokkenheid op levensbeschouwelijke 
bronnen (verhalen, overtuigingen, gebruiken, 
gebeden) vaak een kader te bieden voor het 
zoekproces naar zin. Dit kunnen verhelderen, 
differentiëren en concretiseren is noodzakelijk 
om tot vruchtbare samenwerking te komen. 
 
Indertijd al heeft de praktisch-theoloog Gerben 
Heitink (1977) inzichtelijk gemaakt dat alle 

mensgerichte beroepen elkaar overlappen als het 
gaat om empathie, betrokkenheid en relationele 
gerichtheid. In zekere zin is dit een voorwaarde 
voor onderlinge afstemming. Want op basis van 
deze relationele gerichtheid kan iedere discipline 
verhelderen waar het hem/haar om gaat. 
Doelgerichtheid en eigen domein specificeren 
ieders eigen expertise. Die helder formuleren 
 – over en weer – helpt om de zorg voor de ander, 
in dit geval de gedetineerde, te verbeteren. 
 
 

 
  
 
Delen 
De allerbelangrijkste voorwaarde wordt echter 
gevormd door de wil om überhaupt samen te 
werken en de nieuwsgierigheid hoe dit de zorg 
voor de gedetineerde kan verbeteren. Het 
uitgangspunt is steeds dat samenwerking de zorg 
voor en de begeleiding van gedetineerden 
verbetert. Het is geen doel op zich. Dat betekent 
dat samenwerken niet naïef is. 
 

 
 De wil om samen te werken moet van 

twee kanten komen. 
 

 

 
Dat betekent ook dat beide gesprekspartners 
bereid moeten zijn hun uitgangspunten, doelen 
en domein onder woorden te brengen, dat 
beiden respect opbrengen voor de deskundigheid 
van de ander en bereid zijn om de relativiteit en 
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beperkingen van het eigen perspectief te 
erkennen. Misschien kan juist de geestelijk 
verzorger – expert als hij is op het gebied van 
relaties – hierin het voortouw nemen: betrokken 
(zonder zichzelf te verkopen), open (zonder naïef 
te zijn) en aandachtig (zonder zich als underdog 
op te stellen). 
 
 
Tot slot: professioneel zelfbewustzijn 
De in de inleiding genoemde ideologische nadruk 
op het bijzondere van de geestelijke verzorging 
heeft – althans dat is mijn indruk op basis van 
jarenlange ervaring in supervisie en Klinische 
Pastorale Vorming – vaak te maken met of komt 
voort uit een vorm van professionele 
minderwaardigheid. ‘Als ik verklaar dat ik iets 
bijzonders doe, kan dat niet worden vergeleken 
met wat anderen doen, kan ik niet worden 
bekritiseerd en kan ik dus ook niet door de mand 
vallen.’  
 
Zo blijft de geestelijk verzorger buiten schot, 
maar wel geïsoleerd. Naarmate geestelijk 
verzorgers in het Case Studies Project op basis 
van de gezamenlijke reflectie op de casestudies 
beter in staat zijn genuanceerd en concreet te 
formuleren wat hun doelen en domein zijn, blijkt 
het dat zij zelfbewuster zijn geworden in hun 
professionele handelen en in de samenwerking 

met anderen – dus ook met een van de andere 
pratende beroepen, de psychologie. Zij hebben 
de woorden gevonden om het hoe en waarom 
van hun interventies te verhelderen en daarmee 
af te stemmen op wat anderen doen. 
 
Wat geestelijk verzorgers doen, sluit vaak 
wonderwel aan op wat anderen doen. Als je met 
vier, zes of acht ogen kijkt, zie je meer, zie je 
andere perspectieven, andere verbanden en 
andere mogelijkheden. Dat leidt tot betere 
begeleiding en ondersteuning. 
 

 
 Samenwerking is een relationeel 

gebeuren, dat geoefend moet worden, dat 
met vallen en opstaan wordt geleerd. 

 

 

 
 
Het is niet in één keer uitgelegd wat ieders 
expertise is. Dat wordt geleidelijk helder als 
steeds opnieuw situaties samen besproken 
worden, ieder kan proeven en ervaren welke 
vragen de ander stelt, welke observaties haar 
opvallen en welke conclusies ieder trekt. Dat 
maakt samenwerking net zo boeiend als de 
zoektocht met een gedetineerde naar zijn of haar 
vraag en verhaal. 

 
 
 
 
Dr. Sjaak Körver is directeur Universitair Centrum voor Geestelijke Verzorging en universitair hoofddocent 
aan de Tilburg School of Catholic Theology. 
 

  
1 Waar ‘hij’ staat moet ook ‘zij’ gelezen worden, en waar ‘zij’ staat ‘hij’. 
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Want in de Bijbel staan 
straffen en veroordeling toch 

in het licht van herstel? 

THEMA 
Werven en begeleiden van tbs vrijwilligers 
door Arjan Noordhoek  
 
 
Ik sta alleen, geen God of maatschappij 
die mijn bestaan betrekt in een bezield verband 
geen horizon of zee, geen poovre korrel zand 
in 't naamloos wel en wee der brandende woestijn. 
 
uit: H. Marsman: ’Ik die bij sterren sliep’ (Tempel en kruis) 
  
 
 
De juiste vraag 
"Ik hoor er toch niet meer bij, dus het maakt niet 
uit wat ik doe", dat hoorde ik vaak door patiënten 
gezegd worden. Ik kon niet anders dan hen te 
ontmoeten en te verbinden met anderen, door 
het werven en inzetten van vrijwilligers.   
 
In februari 2010 heb ik mij laten uitnodigen om in 
de Parousia gemeente van Almere, waar sinds 
kort een tbs kliniek was gevestigd, te vertellen 
over mijn werk als dominee daar. Ook om begrip 
voor de tbs te vragen en vrijwilligers te vinden. 
Natuurlijk vanuit de oproep dat het de taak 
van de hele samenleving is om een 
tbs’er te blijven zien als een mens. 
Die (gefinancierd door jouzelf 
als belastingbetaler!) zijn 
behandeling door 
deskundigen heeft 
ondergaan en door 
deskundigen wordt 
beoordeeld op gevaar 
voor zichzelf en anderen.  
 
En wie dat meent beter te 
weten, deelt een extra 
oordeel uit, en voegt dus leed 
toe. Want in de Bijbel staan 
straffen en veroordeling toch in het 
licht van herstel? Door het 
daadwerkelijk ontmoeten wordt dan afgezien van 
veroordeling.  
Maar het was voor velen, met name jonge 
ouders, een brug te ver om tbs’ers op verlof in 

hun kerk te gaan welkom heten. Mijn vraag: “Zijn 
wij als christenen ‘geborgen genoeg’ om risicovol 
te kunnen leven?” was voor velen te groot. 
 
Toch heeft diezelfde avond een aantal blijvende 
vrijwilligers zich gemeld, omdat die vraag voor 
hen de juiste was en ze zich zouden schamen als 
ze als gelovigen geen respons zouden geven op 
deze fundamentele vraag.  
 
 
Wel ingesloten, niet uitgesloten 

In zijn boek 'Een misdadiger is meer dan 
zijn delict' spreekt onze oud-collega 

en oud-hoofdpredikant Jan 
Eerbeek over vrijwilligers als 

‘de uitgestoken hand van 
de samenleving’. 
 
Ze vertegenwoordigen 
de goede wil om 
mensen erbij te houden. 
Ze brengen een 
verbinding aan met de 

samenleving. 
En ze dragen ertoe bij dat 

ook de samenleving zelf, en 
niet alleen professionals, 

betrokken is bij het re-
integratieproces. 

 
Voor gedetineerden betekent dat: vrijwilligers 
laten je voelen dat je erbij blijft horen, ook als je 
vast zit. Ze geven je de ervaring dat je van  
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betekenis bent. En dat je meer bent dan het 
delict waarvoor je ingesloten bent.  
 
 
Meer dan begrijpen 
Het werken met vrijwilligers in de tbs vraagt veel 
tijd, maar het gaf mij ook veel terug. Je staat niet 
alleen in je werk en in je bedoelingen. Die worden 
door een behandelkliniek niet altijd begrepen, er 
is altijd wel een groepsleider of behandelaar die 
meent ‘dat de g.v. zieltjes wil winnen'. Maar voor 
mij was warmte en begrip niet bedoeld als 
instemming van wat er aan kwaads gebeurd is. 
Datzelfde heb ik mijn vrijwilligers voorgehouden 
en ook van hen gevraagd: je leert de patiënten 
soms zo kennen, dat je meer doet dan begrijpen.  
 

 
 Je gaat wat voor elkaar voelen, er komt 

dan ruimte voor echt mee-lijden. Dat is 
voor mij zielzorg aan daders: 
vertrouwenspersoon te zijn die 
betrouwbaar is, en bij wie het allemaal 
niet in de kouwe kleren gaat zitten. 

 

 

 
Die zijn tranen kan laten zien, soms hard kan 
meelachen en nooit iets hoeft te rapporteren van 
wat gezegd of verzwegen is. 
 
 
Onbetaalde liefde 
Een vrijwilliger is iemand die uit eigen vrije wil en 
zonder betaling iets doet. Een justitiële 
hulpverlener kan een heel groot hart hebben, 
maar blijft verplicht om zijn taak te doen en de 
justitiabele blijft verplicht zich te houden aan 
regels die niet van henzelf zijn. Dat legt absoluut 
een stempel op de relatie. Wanneer dat wegvalt 
kom je uit op meerwaarde. 
 
Wie een betrouwbare derde zoekt, is heel 
gevoelig voor het verschil tussen de betaalde en 
de onbetaalde liefde. Ook al legde ik regelmatig 
uit dat ook mijn schoorsteen als geestelijke 
rookte door Justitie, maar dat ik benoemd ben 
door de kerk en daardoor toch meer 
onafhankelijk ben dan anderen. Een 
‘onbezoldigde’ vrijwilliger is voor hij die zich 
gestraft en ontkend voelt door de staat nog een 

stapje hoger! Over een vrijwilliger ‘van de kerk’ 
hoefde ik zelden uit te leggen dat hij betrouwbaar 
is. Met de attributie van ‘die leeft dichtbij God’ 
kon ik samen met mijn vrijwilligers een vrijplaats 
bieden die in een ‘totaal instituut’ als de tbs van 
onschatbare waarde bleek te zijn.   
 
 
Met wijsheid van de straat 
Tbs’ers zijn vaak mensen met een meervoudige 
problematiek, waardoor ze zich snel in de steek 
gelaten voelen en vaak denken dat anderen niet 
betrouwbaar zijn. Je moet als werker in de tbs 
een groot hart hebben om dat op te vangen. Daar 
screende ik ook mijn vrijwilligers op. Het hoeven 
geen volmaakte mensen te zijn en zeker ook geen 
professionals. Maar graag wel met wat wijsheid 
van de straat en wat zelfkennis. Dat is het eigene 
van een goed vrijwilligerswerk. 
In de Oostvaarderskliniek van Almere kwam het 
regelmatig voor dat we met 20 patiënten én 20 
vrijwilligers de kerkdiensten vierden: één op één, 
wat een geweldige rijkdom voor mij om zó je 
geestelijk werk te mogen doen. 
 

 
 Voor veel patiënten die niet zoveel bezoek 

krijgen omdat een tbs zolang kan duren, is 
de kerkdienst niet alleen een viering, maar 
ook een extra bezoekuur. 

 

 

 
Gemiddeld verblijven tbs-patiënten zeven jaar in 
een kliniek.  
Er is weinig waardering voor mensen die in tbs-
klinieken werken, dat horen zij in hun directe 
omgeving. “Dat je met dit soort mensen wil 
werken!”. Als zij vanwege hun beroep al 
gediscrimineerd worden, hoe zal dat dan gaan 
met vrijwilligers in de tbs? 
 
 
Temidden van professionals 
In 2010 schreef de toenmalige minister van 
Justitie over tbs’ers: ‘Velen bevinden zich vaak - al 
hun leven lang - in een vicieuze cirkel, waar ze 
zich op eigen kracht niet uit kunnen bevrijden. Er 
is dus veel begeleidings-professionaliteit en 
concreet maatschappelijk perspectief nodig om 
hen daaruit te bevrijden’.  
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Begeleidingsprofessionaliteit….wat mogen we 
verwachten van vrijwilligers, die niet als 
professional maar wel met een warm hart zich 
inzetten voor de tbs-ers?  
 

 
 Ik ben van mening dat hun inzet recht 

heeft en vraagt om training en instructie 
omdat het gaat om mensen met 
gedragsstoornissen en psychiatrische 
problemen. 

 

 

 
Want of het nu gaat om een specifieke situatie 
na-de-tbs of om begeleiding van een 
zedendelinquent, het vrijwilligerswerk is 
kwetsbaar, waar je niet zomaar iedereen voor 
kunt inzetten. Niet alleen in de tbs zitten mensen 
met gedragsstoornissen. Zeker ook in een HvB en 
wie daaruit vrijkomen zijn velen met 
persoonlijkheidsstoornissen, die soms niet 
worden onderkend. Organisaties als Exodus, 
Gevangenenzorg en Kerken en Gevangenen 
werken aan het organiseren van goede band 
tussen de vrijwilligers. 
 
 

 
  
 
Dat maakt dat zij als het nodig is eerder contact 
met elkaar opnemen, elkaar raad vragen of elkaar 
aanraden om te melden dat een patiënt of 
gedetineerde een vreemd of dreigend gedrag 

vertoont. Als geestelijk verzorger voelde ik het als 
mijn verantwoordelijkheid om vrijwilligers daarin 
te begeleiden, ook al zal het misschien bij de 
vrijwilligers nooit leiden tot 
‘begeleidingsprofessionaliteit’ .  
 
 
Zeden en wantrouwen 
Maar er ligt nog wel een taak voor vrijwilligers in 
het verder specialiseren in begeleiding van 
bijvoorbeeld pedofielen. In 2009 schreef het ND 
in ’Minder recidive door inzet vrijwilligers’ dat de 
aanpak via de methode COSA van de Reclassering 
Nederland zeker een kans van slagen heeft.  
 
Volgens hoogleraar Hjalmar van Marle: “Het is 
eigenlijk de schakel die nog miste in het 
reclasseringsproces van deze mensen. Pedofielen 
hebben al een hele behandeling achter de rug. De 
hulp van vrijwilligers voor sociaal contact bij 
terugkeer in de maatschappij is eigenlijk de 
laatste stap in dit proces. 
Forensisch psychiaters hebben daarbij altijd twee 
verantwoordelijkheden; de veiligheid voor de 
samenleving en de patiënt zelf. Nu is de tijd 
gekomen dat we het blijkbaar ook echt 
aandurven. 
 
Deskundigen zijn het er over eens dat de kans op 
recidive minder groot is als deze mensen goede 
sociale contacten hebben dan wanneer ze in een 
isolement moeten leven”. 
Maar er leeft bij met name zedendelinquenten 
vaak een wantrouwen naar alles wat in de 
samenleving gewoon is. De vrijwilliger is ook een 
onderdeel van de samenleving die hen straft. Er 
moet hard worden gewerkt aan het winnen van 
vertrouwen en een relatie waarin dat kan 
groeien. Dan gaat het om een presentie die 
effectief is als we dat doen met hoofd, én hart én 
handen.  
 
 
Gezond wantrouwen 
"Ik kan eigenlijk alléén met jóu praten …" Wat 
wordt er in ons losgemaakt als we dit uit de mond 
van een patiënt horen? Is er dan alleen 
mededogen of klinkt er ook iets van achterdocht 
bij onszelf? Wat wil hij nu met mij, ben ik echt de 
enige? Soms is een gezond wantrouwen op zijn 
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plaats, een wantrouwen dat de gedetineerde zelf 
ook kent en dat soms ook gewoon bespreekbaar 
is.  
 
Op de studiedagen van de protestants geestelijk 
verzorgers bij Justitie heeft door de jaren heen 
theoloog /therapeut Jan Bodisco Massink ons 
veel meegegeven van zijn kennis op dit gebied. 
Een ongezond wantrouwen en achterdocht is 
vaak aanwezig bij mensen met een 
ontwikkelingsstoornis. Die kan zijn veroorzaakt 
doordat iemand langdurig aan een traumatische 
omgeving blootgesteld is geweest, bijvoorbeeld 
agressie thuis, verlatende ouders, seksueel 
misbruik, te weinig aandacht of bevestiging, 
verbaal of fysiek geweld in de jeugd. 
 

 
 De tbs’er denkt vaak dat de hele wereld 

tegen hem is, dus onveilig is. 
 

 

 
Als ik hem er op wil wijzen dat er nog best wel 
veel goede en fijne mensen rondlopen op deze 
aarde, dan zal hij het dat niet direct herkennen 
als normaal: want de wereld is gevaarlijk, mensen 
zijn als wolven voor elkaar, zo is het nu eenmaal, 
zo ben ik nou eenmaal! Wat voor vrijwilligers of 
hulpverleners fijn is, is voor hem/haar 
bedreigend. Als wij het belangrijk vinden en 
willen leren dat je je moet 'inleven in de ander' 
om hem /haar beter te kunnen begrijpen, dan is 
dat voor de tbs’er een regelrecht gevaar: als hij 
probeert te voelen wat een ander voelt dan 
ervaart hij dat als een onverdraaglijke overgave, 
een opgeven van de strijd, als je je overgeeft dan 
moet je maar afwachten wat er met je gebeurt, 
dan wordt je gebruikt en zullen ze jou een loer 
draaien. 
 
 
Deze manier van kijken en afweren is niet over 
één nacht zo gegroeid, maar het trieste resultaat 
van een langzaam proces. Op je 
gedrag aangesproken worden is voor veel tbs’ers 
bedreigend, het leven wordt op eigen wijze 
geleefd en zo is het goed, en daarover twijfelen is 
zwakte, dus verliezen, een zelf-verlies...  
Doordat zijn geest in de jeugd is gesplitst, zijn 
deze twee moeilijk te verbinden (dissociatie) en 

de twee delen zullen bij elke nieuwe vriendschap 
of relatie en bij elke veranderde situatie op 
onverwachte manier weer te voorschijn komen. 
Omdat het gaat om een langdurige 
traumatisering, heel anders dan een éénmalige 
shock van bv een ongeluk of een stukgelopen 
relatie.  
 
  
Werken aan eigen initiatief 
Wat betekent dit voor behandeling/of pastoraat 
en het contact met maatjes en vrijwilligers?  
Je zult je steeds bewust moeten zijn dat een echt 
contact bij de tbs-patiënt angst oplevert, omdat 
hij als het ware zijn ‘oude ik’ achter zich moet 
laten. 
Daarom vraagt het ook veel tijd en volharding van 
de behandelaar/ geestelijke/ vrijwilliger. En 
achter elke winst of oplossing of 'goede periode' 
loert de depressie van het toch weer niet gelukt 
zijn. 
 
Op de achtergrond van het omgaan met 
personeel én vrijwilligers zit dit verzet, deze angst 
en deze strijd. Aan vrijwilligers raadde ik aan: je 
maakt het contact veiliger door minder te zeggen 
wat jij ervan vindt, hoe jij er tegenaan kijkt en 
meer te vragen wat de ander ervan vindt. Omdat 
dat per definitie minder bedreigend is en de 
ander minder snel in het autoriteitsconflict 
brengt (en wat niet wordt uitgesproken: jij weet 
het altijd beter; wat voor jou geldt, geldt zeker 
niet in mijn situatie; je moest eens weten hoe 
mijn leven in elkaar zit....) 
 
Kunnen wij dat aspect van angst voor dat wat 
moet, voor het 'moeten' vermijden? Want als dat 
zó wordt ervaren, is er geen echt contact, maar 
brengen we alleen maar een afstand, een 
tegenbeweging op gang. 
 

 
 Is er een manier om het contact een 

'ontmoeten' te laten worden waarbij we 
mee kunnen werken aan een houding die 
eigen initiatief oproept? 

 

 

 
Het vraagt oefening om te letten op uitspraken 
als 'je moet - ben je bang - maak je je zorgen - 
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gaat het je lukken - je moet weten' als de ander 
daarmee op slot kan worden gezet.  
 
 
Het grotere verband 
Naast het gestoorde basisvertrouwen bestaat in 
de wereld van de bajes gelukkig ook een erecode: 
doe jij wat voor mij, dan doe ik iets voor jou 
terug. 
Dat kan zichtbaar worden in het koekje bij de 
koffie dat speciaal is gekocht om de 
bezoekvrijwilliger te kunnen verrassen. Een teken 
van dankbaarheid naar degene die men als een 
betrouwbare persoon heeft leren kennen. 
Iemand die ‘onafhankelijk’ is van het systeem dat 
mensen straft en opsluit, met een eigen ‘wetboek 

van genade’ van waaruit wordt geleefd en 
gehandeld. De gedetineerde heeft daarvoor 
straatwijsheid en een speciale neus. Zo kan het 
toch gebeuren dat er vertrouwen groeit waar dat 
nooit eerder was, en zijn de wonderen voor de 
vrijwilligers de wereld nog niet uit! 
 
Ware hoop wordt zichtbaar waar een kerk-
buiten-de-muren de tbs’er niet afwijst zoals de 
buurt dat waarschijnlijk wel zal doen. Waar 
vrijwilligers bezig blijven met een warm hart en 
kennis van zaken over wat detentie is en doet. 
Waar plaats wordt gemaakt voor gebutste 
mensen, die soms een leven lang nazorg en 
begeleiding nodig zullen hebben om op het 
rechte pad te blijven.  

 
 
 
 
 
Arjan Noordhoek werkte van 1980 tot 2018 als protestants geestelijk 
verzorger in de justitiële jeugdinstelling Overberg, Huizen van Bewaring 
in Rotterdam, Breda en Utrecht. 
Daarna de tbs kliniek te Almere tot 2015 en het Pieter Baan Centrum 
waar hij in 2018 afscheid nam vanwege pensionering. 
 
Als voorganger van de Baptisten Silo-gemeente in Utrecht konden 
bruggen worden geslagen tussen kerk en gevangenis, waaronder een 
maandelijks maaltijdproject voor nazorg en doorzorg. 

 

 
  

                                            (foto uit eigen archief) 
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Een ontmoeting met het 
onuitsprekelijke vraagt om 
een respectvolle houding 

voor het heilige. 

THEMA 
Wat kan geestelijke verzorging betekenen in een psychiatrische setting? 
Over een weerbarstige werkelijkheid met onverwachte mogelijkheden 
door Jan Wolters 
 
 
In ontmoetingen binnen penitentiaire instellingen ervaar ik regelmatig dat bewoners mij vertellen dat God, 
Jezus of Maria iets tegen hen heeft gezegd. Ze verkeren dan in grote blijdschap en zijn zeker van hun zaak. 
Ze zien de toekomst ‘zitten’, ook al moeten ze nog jaren letterlijk en figuurlijk ‘zitten’. Het zijn ook andere 
mensen geworden, valt me dan op. Angst, schuld en schaamte lijken geen rol meer bij hen te spelen. ‘Hij/zij 
ontwikkelt zich goed’, zegt dan het instellingspersoneel achteraf.  
 
 
 
Kleine wonderen 
Als pastor-theoloog kan ik die ervaringen duiden 
als kleine transcendentie-ervaringen. Even gaat er 
een luikje open naar de wereld van God. Even 
lijken woorden en gebaren zich los te maken van 
het alledaagse. Als pastor heb je iets om over na 
te denken. 
Vooral de authenticiteit van de ervaringen houd 
je bezig. Er over spreken is echter uitgesloten. 
Het zijn kleine wonderen die mensen volledig 
kunnen veranderen. 
Al blijven die kleine wonderen steeds weer een 
niet pastoraal-methodisch inzetbaar geschenk. 
 
Maar aan de andere kant is 
tegelijk waar dat empathie 
(ook voor het heilige in een 
ontmoeting) gevoelig is 
voor interactie. Een 
ontmoeting met het 
onuitsprekelijke vraagt 
om een respectvolle 
houding voor het 
heilige. 
 
Wie als pastor deze 
respectvolle houding in 
zich heeft veroverd, schept 
als het ware bij de ander 
daarvoor de nodige ruimte. De 
ontmoeting met het heilige vraagt 
deelname, al gaat dat onbewust. De pastor is 
toeschouwer en handelend subject in één. 

Taal die wil omvormen 
Ik kies er als pastor voor om te zwijgen als ik 
mensen spreek die iets meegemaakt hebben wat 
ze verstaan als ‘op een of andere manier door 
God gegrepen zijn’. Gelukkig is het mogelijk om in 
de leer te gaan bij geschriften van mystici, 
mensen voor wie spreken over God samenvalt 
met zwijgen over God.1 Zij schrijven in een taal 
die de lezer wil omvormen. 
 
Vaak begrijp ik hun teksten niet, maar ze raken 
me wel. Ze kunnen me jaren bezig houden en 
vervullen me met grote vreugde. 

Zo heb ik jarenlang een bekende tekst 
van Augustinus gelezen en weer 

gelezen, zonder dat ik begreep 
waar het om gaat. 

 
“Laat heb ik U lief gekregen, 
Schoonheid zo oud en zo 
nieuw, laat heb ik U lief 
gekregen. Zie, U was 
binnen en ik was buiten, en 
daar zocht ik U. En 
misvormd als ik was, 

stortte ik mij op de 
welgevormde dingen, die U 

hebt gemaakt. U was met mij, 
maar ik was niet met U. En wat 

mij ver van U hield zou niet bestaan 
hebben, als het niet in U bestond. U hebt 

geroepen en geschreeuwd, en mijn doofheid 
doorbroken. U hebt me met uw licht overstraald, 
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en mijn blindheid verdreven. U hebt mij met uw 
geur verleid, ik heb haar ingeademd en zucht naar 
U. Ik heb U geproefd, en ik honger en dorst naar 
U. U hebt mij aangeraakt, en ik brand van 
verlangen naar uw vrede.”2 
 
Omvorming 
Diep religieuze taal is weerbarstig en laat zich met 
grote moeite en inspanning veroveren. Je kunt 
aan één zin voldoende hebben voor de rest van je 
leven. 
 

 
 De moeite en de inspanning zit hem 

daarin dat de lezer al lezende verandert. 
 

 

 
Het gaat daarbij niet om cognitieve 
gedragsverandering, maar om een diepgaande 
persoonlijke omvorming. 
Jalics3 benoemt deze omvorming als een 
drievoudige weg, waarin de mens loskomt van 
gerichtheid op zichzelf, van: 
1) hebzuchtig naar (zichzelf) gevend; 
2) zucht naar macht naar belangeloze 
dienstbaarheid; 
3) eerzucht naar eerbied voor de schepping. 
 
 
Het mysterie in de mens 
De godservaring kent een omvormend aspect, 
maar de transformatie op zich is ‘bijvangst’. Wie 
puur streeft naar gedragsverandering kan het 
vergeten, daar waarschuwen alle mystieke 
scholen en spirituele tradities voor.4  
Toch draagt de mystieke benadering 
onmiskenbaar een element van psychologische 
kennis in zich. Maar deze psychologische kennis 
onderscheidt zich sterk van de bekende 
academische psychologie. 
Het gaat in de contemplatieve psychologie vooral 
om het mysterie in de mens zelf. Om het 
beschrijven van de religieuze ontwikkeling van de 
mens (‘de weg’), om de overdracht van 
(mystieke) kennis, over de juiste communicatie 
en de functie van de leraar en het belang van 
rituelen 
 De omvorming als mens staat, gezien de aard 
van het door God gegrepen worden, op de 
tweede plaats. 

Cefalofoor 
Een krachtig voorbeeld over hoe mensen in het 
verleden zijn omgegaan met het bijverschijnsel 
van de persoonlijke omvorming zie ik in de groep 
van de cefaloforen onder de heiligen. Een 
cefalofoor, van het Griekse kephalé (hoofd) en 
phérein (dragen), is iemand die na onthoofd te 
zijn weer opgestaan is en vervolgens met zijn of 
haar hoofd in de handen verder geleefd heeft. 
 

 
 
Cefalofoor, chateau Boussac, foto uit eigen archief. 

 
In de geschiedenis zijn er ruim vijftig 
hoofddragers bekend. De bekendste is zonder 
twijfel de heilige Dionysius van Parijs, die, na te 
zijn onthoofd in het midden van de 3e eeuw, met 
zijn afgehakte hoofd onder zijn arm nog enkele 
kilometers verder wandelde naar de plaats waar 
hij begraven wilde worden. Daar is later de 
beroemde abdij van St.-Denis ontstaan (en nog 
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weer later de gotische stijl). Sommige cefaloforen 
hebben nog 20 jaar geleefd. Ze worden in de 
kunst staand afgebeeld met hun hoofd in de 
handen. 
 
Hoewel de geschiedenis in dit geval wel voor veel 
legendevorming heeft gezorgd, kan ik van enkele 
hoofddragende heiligen lezen dat zij Romeins 
militair zijn geweest. 
 

 
 Dankzij mijn twintigjarige ervaring als 

vlootaalmoezenier kan ik mij goed 
voorstellen dat deze latere heiligen in hun 
leven kampten met ernstige vormen van 
PTSS. 

 

 

 
Hun hoofd zat vol met herbelevingen en 
oncontroleerbare angst. Maar eenmaal gedoopt 
als christen en een leven van gebed en 
contemplatie leidend (dat neem ik aan, want 
gegevens ontbreken, sommigen van hen brachten 
het zelfs tot bisschop), is het hen gelukt het hoofd 
figuurlijk (en in de legende en de kunst letterlijk) 
in handen te nemen. 
Kortom: de cefalofoor als krachtig beeld van 
mystieke omvorming. 
 
 
De pastor werkt mystagogisch 
Justitiepastores, werkzaam in tbs-klinieken of in 
psychiatrische afdelingen van penitentiaire 
inrichtingen, hebben een machtig wapen in 
handen als het gaat om het begeleiden van 
bewoners. Maar die persoonlijke transformatie, 
stoelend op zeer subjectieve geloofservaringen, 
kan niet methodisch ingezet worden. Wel heeft 
veel te maken met de persoon van de pastor.  
 
Niet voor niets besteden contemplatieve tradities 
veel aandacht aan de groei en begeleiding van de 
‘leraar’. 
Psychiatrische patiënten zullen niet veel op 
hebben met pastores die therapie bedrijven of 
met dwingende interventies voorschrijven wat de 
ander moet doen. Tjeu van den Berk5 stelt dat de 
pastor moet verwijzen naar hetgeen in de mens 
zelf gebeurt. 
 

 
 De christelijke waarden en waarheden zijn 

symbolen van datgene wat de mens in 
zichzelf ervaart. 

 

 

 
De christelijke boodschap is het opwekken en 
interpreteren van het binnenste in de mens. De 
pastor werkt mystagogisch, dat wil zeggen: het 
gaat om het ervaringsmatig begeleiden van een 
mens bij zijn of haar inwijding in het mysterie van 
de eigen ziel. 
De pastor zet een bewustwordingsproces in gang 
door gesprekken, gebed, liturgie, maar vooral ook 
door het gebruik van kunst, om een dynamiek 
van binnen op gang te brengen. 
 
De pastor als begeleider van het maken van de 
overstap van een profane naar een sacrale 
werkelijkheid. Ook Augustinus stelde dat die 
sacrale werkelijkheid diep in de mens gezocht 
moet worden. Pastores kunnen psychiatrische 
patiënten helpen bij die ervaring te komen. Dat 
veronderstelt dat zij zelf de weg kennen.6 
 
 

 
  
 
In gesprekken met zorgverleners wijzen zij met 
name op het belang van de persoon van de 
pastor. De persoon van de gids doet er toe, die 
kleurt mee de reis. 
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Neutrale geestelijke verzorging bestaat niet. In de 
wereld binnen penitentiaire inrichtingen bestaan 
geen belangeloze momenten. 
 
Een antwoord op een normale vraag als “Hoe 
gaat het ermee?” kan toekomst beslissend zijn. 
Maar bij de persoon van de pastor is ieder 
antwoord veilig. Bij de persoon van de pastor 

staan woorden als ‘veiligheid’, 
‘onvoorwaardelijkheid’ en ‘vertrouwen’. 
 
Bij de pastor als mens kun je ‘thuiskomen’. In een 
psychiatrische setting kan de pastor als geestelijk 
begeleider een brugfunctie vervullen naar de 
(nog) onbekende en kwetsbare innerlijke wereld 
van de ingeslotene.

 
 
 
 
 
Jan Wolters, als pastor werkzaam in het Transcultureel Psychiatrisch Centrum ‘Veldzicht’ te Balkbrug. 
 
 
 
1 Er zijn ook andere uitdrukkingsvormen voor mystiek dan teksten, zoals dans, toneel, beeldhouwkunst, 
schilderkunst, architectuur en muziek. 
2"Veel te laat heb ik u lief gekregen" is afkomstig uit Confessiones, boek X, caput 38 
3 Franz Jalics, Contemplatieve oefeningen, juni 2017, pag. 88. 
4 Han de Wit, Contemplatieve Pyschologie – Inleiding, januari 2015. 
5
 Tjeu van den Berk, Mystagogie. Inwijding in het symbolisch bewustzijn, 1999. 

6 Gideon van Dam, Dichter bij het Onuitsprekelijke, 2003.   
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Mooi in de coöperatie is dat 

de deelnemers ook iets voor 

de vrijwilligers kunnen 

betekenen. 

THEMA 
Hoop verlenen 
My Home, perspectief voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn 
door Jan Eerbeek 
 
 
Doordraaien als de druk te groot wordt. Geen contact kunnen houden met andere mensen. De post niet 
openmaken. Niet naar de hulpverlening gaan. Geen uitlaatklep voor je gevoelens. Vereenzamen. Een 
opeenstapeling van problemen. 
Veel mensen lopen erin vast. Niet omdat ze ervoor kiezen, maar vanwege hun psychische gesteldheid.  
 
 
 
Een helpende hand 
Professionele hulp is nodig. Misschien hebben ze 
dat ook wel. Maar in de dagelijkse levenssituatie 
zijn ze aan zichzelf overgeleverd.  
Het ontbreekt aan een steuntje in de rug. Daar 
komt bij dat er een sterke nadruk ligt op 
zelfredzaamheid. Daar is niets mis mee, want 
jezelf kunnen redden is een groot goed. Wie wil 
dat niet! 
 
Er zijn echter ook veel mensen die nooit 
zelfredzaam zullen worden. Ze hebben in hun 
leven van iedere dag blijvend een helpende 
hand nodig. Van professionals, maar 
die kunnen niet present zijn in 
de dagelijkse levenssituatie. 
Daarin kan contact van een 
vrijwilliger veel 
betekenen.  
 
Daarom heeft Kerken 
met Stip samen met 
Exodus een nieuw 
project My Home 
ontwikkeld. Het richt zich 
op ex-gedetineerden, 
maar ook op anderen die 
een blijvende beperking 
hebben vanwege hun psychische 
problematiek. 
 
Dat kan van alles zijn: laagbegaafdheid, autisme, 
intredende dementie, verslavingsproblematiek, 

onverwerkte traumatische ervaringen, 
structuurloosheid en ga zo maar door. 
 
 
Kleine gemeenschap 
In My Home heeft iedere deelnemer al een eigen 
woning waar hij of zij zelfstandig in leeft. Alles is 
erop gericht dat iemand zich thuis voelt in z’n 
eigen huis. Iedere deelnemer heeft al een 
professionele hulpverlener en krijgt daarnaast 
een persoonlijke vrijwilliger. 
 

Maar er is meer in My Home. Zes 
deelnemers en zes vrijwilligers 

vormen samen een coöperatie. 
Dat biedt een aantal 

voordelen. In de coöperatie 
kennen de deelnemers en 
de vrijwilligers elkaar 
allemaal. Zo kunnen de 
vrijwilligers voor elkaar 
inspringen en zo kunnen 
de deelnemers ook iets 
voor elkaar gaan 

betekenen. Zo ontstaat er 
een kleine gemeenschap 

waar iemand deel van wordt. 
 

Mooi in de coöperatie is dat de 
deelnemers ook iets voor de 

vrijwilligers kunnen betekenen, bijvoorbeeld 
een tuintje bijhouden, de hond uitlaten, of 
zomaar een handje helpen. 
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Wederkerigheid in het contact is dus 
kenmerkend. Veel maatjesprojecten zijn alleen 
op de hulpvragers gericht. Maar hier wordt 
bewust gewerkt aan een wederzijdse relatie. Daar 
zijn deelnemers niet altijd direct toe in staat of 
gemotiveerd. Gaandeweg zal bij iedere 
deelnemer wel een aanknopingspuntje te vinden 
zijn om mee te gaan doen. In experimenten is er 
al ervaring mee opgedaan dat mensen met een 
GGZ-achtergrond concrete ondersteunende 
taken voor elkaar kunnen verrichten. Klusjes voor 
elkaar doen, samen uitgaan, of op bezoek bij 
ziekte. 
 
De Belgische psycholoog Peter Dierinck beschrijft 
in zijn boek ‘Hoop verlenen’ hoe een 
professional-cliënt verhouding overgaat in een 
gastheer-gast verhouding, als Dierinck een cliënt 
thuis bezoekt na ontslag uit een psychiatrische 
instelling om bij hem te eten. 
De spanning van een stilte die soms optreedt 
tijdens een gesprek wordt opgeheven. ‘Hij is de 
gastheer en ik ben degene die ontvangen wordt 
en dat zorgt ervoor dat hij zijn appartement 
bewoont. (…) Hij ontdekt weer dat hij voor 
zichzelf kan zorgen door eerst voor iemand 
anders te zorgen.’1 
  

 

 
  

 
Omdat de deelnemers nooit helemaal 
zelfredzaam zullen worden, moet de coöperatie 
continuïteit in de ondersteuning bieden. Om die 

continuïteit te waarborgen wordt de coöperatie 
verankerd in een kerkgemeenschap. Die 
functioneert als dragende basis en neemt de 
verantwoordelijkheid om nieuwe vrijwilligers te 
werven als dat nodig is. Er is geen verborgen 
agenda om de deelnemers lid van een kerk te 
laten worden. Dat hoeft ook niet, want de 
kerkgemeenschap heeft naar haar wezen een 
taak maatschappelijke ondersteuning te verlenen 
aan wie dat nodig heeft, ook over haar eigen 
grenzen heen.  
 
 
Groot succes 
My Home past in het beleid van de overheid op 
landelijk, regionaal en plaatselijk niveau. Het 
biedt aanvullende ondersteuning aan een brede 
groep mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Ook 
ex-gedetineerden kunnen er gebruik van maken 
en geestelijk verzorgers kunnen er als het My 
Home netwerk landelijk is uitgebreid via de 
diaconaal pastor van Kerken met Stip naar 
verwijzen.2 
 
In Borger is in september 2018 een proefproject 
My Home gestart, in een publiek-privaat 
samenwerkingsverband tussen de diaconie van 
de Protestantse kerk en de burgerlijke gemeente 
Borger-Odoorn. 
In de kerkelijke gemeente is veel informatie 
gegeven om draagvlak te krijgen. Het project is 
inmiddels een groot succes. 9 deelnemers zijn 
inmiddels gekoppeld aan 13 vrijwilligers. 4 
vrijwilligers werken aan de organisatie.  
 
Voor de vrijwilligers is een professionele coach 
beschikbaar die de intake van deelnemers doet 
en die trainingen geeft en inhoudelijke support 
aan de vrijwilligers. 
De coachingsfunctie is gestart door de diaconaal 
pastor van Kerken met Stip en is inmiddels 
overgenomen door een professional die bekend 
is met de GGZ uit de kerkelijke gemeente van 
Borger. 
 

 
 De vrijwilligers van de kerk blijken al over 

veel competenties te beschikken om dit 
werk te kunnen doen. 
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Ze zijn enthousiast over dit hulpverleningstraject 
in groepsverband over de grens van de kerk heen. 
 
 
Op de jongste dag 
Er is een wachtlijst van 3 deelnemers. Nog niet 
eerder heb ik gezien dat een project voor 
kwetsbare mensen zo snel van de grond gekomen 
is. 
De kosten van het project worden gedragen door 
de burgerlijke gemeente en de diaconie. De 
Sociale Wijkteams van de gemeente zorgen voor 
de verwijzing van potentiële deelnemers naar My 
Home. De sociaal werkers zijn bijzonder 
enthousiast over dit project voor deze doelgroep 
en spreken van een gat in de markt. Nu al is 
duidelijk dat het project na de pilotperiode wordt 
voortgezet.  
 
In november 2018 heeft My Home de landelijke 
publieksprijs van Kerk in Actie gewonnen als 
smaakmaker van het jaar. Ook in andere plaatsen 
is veel interesse en worden initiatieven 
voorbereid. De bedoeling is om iedere 
plaatselijke coöperatie op te nemen in een 
landelijk netwerk. Daardoor kan knowhow 
worden uitgewisseld en kan op landelijk niveau 
ook voor de belangen van de deelnemers worden 
opgekomen. 
Vanuit Kerken met Stip en Exodus wordt nog naar 
een goede organisatievorm gezocht om een 

bestuurlijke vorm te vinden waarin dit initiatief 
verder ontwikkeld kan worden.  
 
 

 
 
 
Bij een voorlichtingsbijeenkomst over My Home 
in een kerk vroeg iemand: ‘Maar wanneer houdt 
dan de betrokkenheid van een kerk hierbij op?’ 
‘Dat zal op de jongste dag zijn’, kon ik niet nalaten 
om te zeggen, ‘als alle tranen van de ogen zijn 
afgewist.’  
 
Er blijft dus voorlopig nog wel even werk aan de 
winkel. 

 
 
 
 
 
Jan Eerbeek is initiatiefnemer van My Home en oud-hoofdpredikant. 
 
 
 
1
 Peter Dierinck, Hoop verlenen, Pleidooi voor meer vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg, 

Witsand Uitgevers 2017, p. 55. 
2www.kerkenmetstip.nl 

  

http://www.kerkenmetstip.nl/


22 
 

Maar wat is dat eigenlijk? 
Zin? En zingeving? 

THEMA 
Ik ben toch niet gek? Hoe houd ik het hier in Godsnaam uit? 
door Erik Verheijen 
 
 
Omdat ik 18 jaar in een tbs-kliniek heb gewerkt en in het begin van mijn loopbaan 5 jaar in een GGZ-
instelling, werd mij gevraagd om op grond van mijn werkervaringen een reflecterend artikel te schrijven 
over bovenstaande vraag. Maar waar en hoe te beginnen? 
 
 
 
Wat kan Geestelijke Verzorging betekenen in 
een psychiatrische setting en waar liggen kansen 
en valkuilen?  
Definities en omschrijvingen van taken en 
doelstellingen van ons werk hebben vaak een 
algemeen en vaag karakter. En ik wilde vermijden 
dat het een abstract en theoretisch verhaal zou 
worden 
 
Zo definieert de VGVZ geestelijke verzorging als 
de professionele en ambtshalve begeleiding van 
en hulpverlening aan mensen vanuit en op basis 
van geloofs- en levensvragen. 
En in alle opvattingen over ons werk is de 
algemene noemer wel, dat geestelijke verzorging 
zich professioneel bezig houdt met 
zingevingsvragen.  
 
Maar wat is dat eigenlijk? Zin? 
En zingeving? En hoe spelen 
die zingevingsvragen dan 
concreet in forensische en 
psychiatrische settingen? 
En hoe gaan wij 
geestelijke verzorgers 
daar dan mee om in ons 
werk? 
 
Toevalligerwijs kwam ik 
in een artikel in Trouw (zie 
literatuur 1) de gedachten 
tegen van René Gudde, die 
geprobeerd heeft het begrip 
zingeving veel concreter te maken. 
Hij maakt onderscheid in vier gebieden waar 
het begrip ‘zin’ naar verwijst.  
Zin verwijst naar: 

1. het lijfelijke: het fysieke, het lekkere, het 
lustvolle; 

2. het zintuiglijke: het esthetische, het 
schone; 

3. het zinrijke: het rationele, het ethische, 
het bewust weten wat je doet of moet 
doen; 

4. de zinvolheid: dat je achter de doelen 
staat van je leven of je werk. 

 
Deze vierdeling in het terrein van zingeving 
presenteert Gudde niet als een 
wetenschappelijke theorie, maar als een bril 
waarmee je scherper naar je werk kunt leren 
kijken. 
Als geestelijke verzorging vooral met zingeving te 

maken heeft, lijkt het mij interessant of ik 
met deze bril op, mijn werkervaringen 

kan ordenen en interpreteren. Ik 
richt me dan vooral op mijn 

werkervaringen in de tbs-
klinieken. 
Daarna wil ik ingaan op de 
vraag naar kansen en 
valkuilen voor geestelijke 
verzorging in een 
psychiatrische context 
(tbs-kliniek). 

 
 

1. Zin als verwijzing naar het 
zinnelijke, het lichamelijke, het 

lustvolle 
Wie in een tbs-kliniek rondloopt zal al 

gauw de patiënten herkennen aan hun sjofele 
kleding, hun sjokkende tred door de gang of op 
het terrein, en hun zwaarlijfigheid.   
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Het is bekend dat mensen die ontevreden zijn 
met hun leven hun frustraties vaak wegsnoepen 
en wegeten. En dat gebeurt volop in een tbs-
kliniek. Er is wel aandacht voor gezond eten en 
lichaamsbeweging wordt wel gestimuleerd, maar 
in het winkeltje is veel snoep en koek te krijgen, 
en één keer in de week is er een snackavond in de 
kantine. In samenhang met bepaalde medicijnen 
is dit een ideale mogelijkheid om in gewicht flink 
toe te nemen. 
 

 
 Een ander probleem is de lichamelijke 

afhankelijkheid van middelen, verslaving. 
Veel patiënten in een tbs kliniek zijn 
verslaafd. En dat vertroebelt “de 
behandeling” zeer. 

 

 

 
Patiënten zijn vaak al vroeg in hun leven met 
drugs begonnen. Ze hadden ook vaak veel 
redenen om de ellende in hun leven te verdoven. 
De verslaving is erg hardnekkig aanwezig in een 
kliniek en op allerlei manieren wordt repressief 
dan wel communicatief een ontmoedigingsbeleid 
gevoerd, maar niet met veel resultaat. Niemand 
heeft een goed antwoord.  
 
Een heel lastig thema op het gebied van het 
lichamelijke is het seksuele verlangen. Waar 
kunnen de patiënten hiermee terecht? Met wie 
kunnen ze er over praten, en met wie kunnen ze 
het daadwerkelijk beleven? Binnen de veilige 
muren van mijn kamer kwam dit thema vaak ter 
sprake. 
Een patiënt maakte ooit uitdrukkelijk gebruik van 
mijn beroepsgeheim, toen hij mij toevertrouwde 
dat hij heel erg op oudere vrouwen viel. Een 
andere patiënt vroeg mij ooit, of bakkebaarden 
hem goed zouden staan. En een patiënt die graag 
als vrouw door het leven wilde gaan, vroeg mij 
vaak, of zijn/haar kleding voldoende vrouwelijk 
was en of ik vond dat het haar goed stond. 
 
 
2. Zin als verwijzing naar het zintuiglijke 
Zingeving heeft ook alles te maken met aandacht 
voor het zintuiglijke, het mooie, het schone. 
Belangrijk is de woonomgeving van de patiënten. 
Het heeft grote invloed op iemands welbevinden. 

De cellen/kamers, de woonkamer, de gangen, - 
hoe zien zij eruit. In de Van Mesdagkliniek was er 
een patio waar patiënten elkaar veel ontmoetten. 
Het was een stenige ommuurde plek van 10 bij 20 
meter. In Veldzicht was het voetbalveld en het 
park met vijver en de tuinderijen een andere en 
duidelijk veel groenere omgeving. 
Patiënten richten graag op hun eigen manier hun 
kamer in. De ene kamer was heel schoon en 
sfeervol, de andere kamer was een grote chaos. 
Het was voor veel patiënten vaak een erg grote 
frustratie als er allerlei regels werden opgelegd 
over de inrichting van de eigen kamer. In de tbs 
wordt veel autonomie van patiënten 
overgenomen. Dat ervaren veel patiënten als erg 
frustrerend, met name als het gaat over de 
inrichting van hun eigen kamertje, het plekje 
waar ze nog een beetje zichzelf kunnen zijn.  
 
In Veldzicht was het jarenlang een traditie dat er 
met kerstmis aan lange tafels een kerstdiner 
werd georganiseerd voor alle patiënten. De tafels 
werden uiterst sjiek en sfeervol aangekleed. Ook 
het bedienend personeel (patiënten) werd in een 
mooi pak gehesen. Prachtig. En het werd erg 
gewaardeerd door de patiënten, 
In de Van Mesdag heeft de Geestelijke Verzorging 
samen met het Sociaal Cultureel Werk een 
wekelijkse maaltijd aangeboden in een aparte 
ruimte voor mensen die dat op prijs stelden. De 
tafel werd zorgvuldig gedekt, en er waren 
placemats waarop allerlei vragen en stellingen 
stonden. Iemand mocht er één uitkiezen, en 
daarover werd geprobeerd een gesprek te 
voeren. Ook was er af en toe een speciale gast. 
Deze wekelijkse tafel werd door een tiental 
bewoners zeer gewaardeerd. 
 
Het is vast overbodig om hier te vermelden dat 
de aankleding van de kerkruime of het 
stiltecentrum ook alles te maken heeft met 
zingeving en ruimte scheppen. Maar ook 
aandacht voor het liturgisch boekje en mooie 
muziek hoort hierbij. Er zat ooit een patiënt in 
mijn kerkdienst die zich niet gelovig noemde en 
ook lang niet was geweest. Toen ik hem toch een 
keer vroeg waarom hij nu wel regelmatig kwam, 
antwoordde hij: “Dit is de enige ruimte waar ik 
samen met anderen kan zingen, en ik zing zo 
graag.” 
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3. Zin als verwijzing naar het zinrijke, het 
rationele 
Dit is misschien wel het meest voorkomende 
thema in mijn gesprekken met de patiënten: de 
meeste patiënten ervaren de gehele tbs-
behandeling als absoluut niet zinvol. Bij 
binnenkomst zijn een aantal nog wel gemotiveerd 
om te gaan werken aan eigen problematiek, maar 
na verloop van enkele maanden is die motivatie 
vaak geheel verdwenen. Ik heb me vaak 
afgevraagd wat er dan toch niet goed gaat in het 
behandelingsklimaat. Want demotivatie kan toch 
niet de bedoeling zijn? 
Een tbs-kliniek is een “totaal instituut”, in de 
definitie van de socioloog Goffman: een verblijf 
en werkplaats van een groot aantal mensen die in 
dezelfde situatie verkeren, die van de 
omringende maatschappij gedurende een 
aanzienlijke tijdsspanne afgezonderd zijn en die 
tezamen een besloten, formeel gereguleerde 
levenswijze leiden”. 
Het leven in een 'totaal-instituut' veroorzaakt een 
grote mate van zelfvervreemding, die gepaard 
gaat met het verlies van identiteit en 
zelfbepaling. Goffman noemt dit met een 
krachtige term: “mortificatie”. “Ik ga hier dood,” 
heb ik menig patiënt horen verzuchten, “hoe 
houd ik het hier in Godsnaam uit.” (Zie literatuur 
6. Verheijen) 
Het viel mij vaak op, dat patiënten geen 
antwoord konden geven op de vraag wat de 
thema’s in de behandeling waren. Een van de 

oorzaken hiervoor is, dat het aantal 
laaggeletterden en verstandelijk beperkten in de 
tbs-kliniek groot is. Veel patiënten hebben ook 
niet het vermogen om zelfinzicht te krijgen, laat 
staan in eigen ziekte of stoornis. In feite vinden ze 
twee dingen het ergste van de tbs: dat ze gek en 
gestoord genoemd worden en dat ze niet weten 
wanneer de straf (want zo ervaren ze hun tbs) 
eindelijk voorbij is.  
Een tbs-kliniek is een behandelinstituut. In de 
eerste fase van de behandeling wordt de 
diagnostiek vastgesteld. De DSM-classificatie 
speelt hierbij een grote rol. Uiteraard heeft het 
een waarde om bepaalde ziektesymptomen of 
kenmerken van een ontwikkelingsstoornis 
enigszins te ordenen. Maar het grote gevaar 
bestaat, en blijkt ook in de praktijk, dat mensen 
verengt worden tot hun stoornis: “Piet is een 
borderliner.” Maar wat zeg je daarmee nu precies 
over Piet?  
 
Er is ook een toenemende kritiek op de DSM-
classificatie door professionals die er in het veld 
mee moeten werken. (zie literatuur 4: Derks) 
 

 
 Veel patiënten voelen zich ontzettend 

naar en vervreemd van zichzelf, wanneer 
ze in een behandelingsbespreking de 
diagnostische termen voorbij horen 
komen. 

 

 

 
Zij hebben niet het gevoel dat het over henzelf 
gaat. En ze begrijpen er niet veel van. En aan de 
andere kant: wat begrijpen de forensische 
psychologen en psychiaters van de nachtzijde van 
het menselijke leven? Weinigen vragen zich af 
wat het betekent op de bodem van de afgrond te 
liggen, maatschappelijk verdoemd te zijn, en er 
een psychomedisch dossier boven op te krijgen 
dat elke hoop de bodem inslaat. Wie klaagt over 
psychische gevoelloosheid na een daad die hem 
berouwt, is een zieke die vraagt om een 
antidepressivum, niet een mens in diepste nood. 
De openheid voor algemene menselijke 
levensvragen is niet groot bij veel 
beroepskrachten. Zij praten wel met patiënten 
over gevoelens, maar zelfs als wanhopige of 
suïcidale patiënt moet je niet te dichtbij komen. 
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Dan wordt de schaal van afstand - nabijheid 
gehanteerd.  
De pretenties van de deskundige behandelaars is 
vaak groot, en ik ben bang: soms te groot. Zij 
menen vaak de mens helemaal te kunnen 
doorgronden, en zelfs toekomstig gedrag te 
kunnen voorspellen, zij onderzoeken wel de 
persoonlijkheid of de ‘psyche’ van een persoon, 
maar doen ze daarmee wel recht aan heel de 
persoon en zijn uniciteit? 
Veel patiënten hebben er ook altijd grote moeite 
mee, en beklaagden zich vaak over het gedrag 
van het personeel; zij zitten urenlang achter de 
computer verslagen te schrijven, maar ze hebben 
geen tijd om met mij te praten. Deze aanklacht is 
ongetwijfeld ongenuanceerd, maar in de beleving 
van de patiënt wel waar en geeft te denken. 
 

 
 Een andere beperking in het 

behandelinstituut is, dat de focus 
ontzettend gericht is op de pathologie, op 
de stoornis of ziekte. 

 

 

 
Met die bril op werd al het gedrag van een 
patiënt beoordeeld, en doet de patiënt het niet 
gauw goed. Op de buitenmuur van de Van 
Mesdag was jarenlang te lezen: zelfs als ik verliefd 
ben en blij langs deze gevangenis loop, wordt 
alles donker.  
Vragen over de zin van de behandeling – en 
vragen over de zin van het leven in het algemeen 
– blijven veelal in de lucht hangen en worden niet 
gehoord. Maar ze leefden wel veel bij de 
patiënten die ik gesproken heb. 
 
Een grote groep patiënten heeft last van 
stemmen of hallucinaties: de psychotisch 
kwetsbaren. Deskundigen vragen zich terecht af 
of deze groep wel in een tbs-kliniek thuishoort en 
niet veel beter in een GGZ-instelling zou moeten 
verblijven. De harde wereld van de tbs-kliniek is 
voor hen vaak niet te hanteren. Veel psychoten 
krijgen medicijnen, de zogenaamde 
antipsychotica. Deze helpen de psychotische 
patiënt in deze wereld te blijven, en zijn over het 
algemeen een groot goed. Zonder deze 
medicijnen raken deze patiënten helemaal de 
weg kwijt. Maar waar in mijn ogen te weinig 

aandacht voor is, is de betekenis van de psychose 
voor de patiënt. In de psychose gebeurt er veel in 
het brein van de patiënt, veel verwarrende 
beelden en associaties, en die lijken allemaal 
zinloos en gek, de patiënt verblijft in een andere 
wereld waar een buitenstaander niets van 
begrijpt. 
Toch ga ik ervan uit dat die psychotische beelden 
voor de patiënt een betekenis hebben. In het 
gesprek hierover met een aantal patiënten is dat 
veelal ook gebleken.  
 
 
4. Zin als verwijzing naar de zinvolheid van het 
leven 
In de tbs verblijven mensen voor wie het leven 
zich maar moeilijk laat veroveren. Zij zijn vaak 
beschadigd in hun jeugd, affectief verwaarloosd, 
hebben weinig van huis uit meegekregen. En als 
daar dan jaren van verblijf in internaten en 
gevangenissen op volgt, word je daar niet meer 
mens van. Ik heb ook vaak bewondering gehad 
voor patiënten dat ze hebben weten te 
overleven. Je kunt ze met een bepaalde bril op 
ook gerust levenskunstenaars noemen. Maar 
daarmee zijn ze dan toch wel vastgelopen in de 
complexiteit van de samenleving. Ze zijn in zekere 
zin letterlijk en figuurlijk op een doodlopende 
weg terechtgekomen. 
De meeste tbs-ers stellen geen duidelijke 
hulpvraag. Maar achter hun zoeken en ploeteren 
in het leven gaat wel de vraag schuil: “Zeg me wie 
ik ben en hoe ik moet leven.” 
 
Veel patiënten hebben ook weinig sociale 
vaardigheden meegekregen. Zij zijn over het 
algemeen erg onhandig om voor elkaar te krijgen 
waar ze eigenlijk wel naar verlangen: en dat is 
een huisje, een boompje en een beestje. 
 
Wanneer in de kliniek een geslaagde suïcide had 
plaatsgevonden, waren alle bewoners vaak 
behoorlijk van slag. Wat je dan vooral hoorde was 
het geluid, dat men toch erg bang was dat hen dit 
ook kon overkomen, dat je tegen deze 
wanhoopsdaad toch te weinig wordt beschermd. 
Ook wanneer een patiënt een natuurlijke dood 
was gestorven was iedereen erg van slag. De 
grootste schrik die leeft is, dat dit misschien de 
enige manier is om uit de kliniek weg te komen. 
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En dan is je leven toch wel volkomen waardeloos 
geweest. 
 

 
 Patiënten in de tbs voelen zich 

uitgerangeerd en uitgekotst door de 
samenleving. 

 

 

 
Maar toch was het altijd opvallend hoeveel 
betrokkenheid er was van patiënten als er een 
actie werd gehouden voor een goed doel. Er werd 
in de Van Mesdag jaarlijks voor het kankerfonds 
gefietst (AlpduZes). Er werd een actie gehouden 
voor een geadopteerde Groninger. En opvallend 
was ook hoe graag veel patiënten bijvoorbeeld 
een tuinmeubel voor een personeelslid maakten. 
Uit dat alles bleek: ze willen er erg graag toe 
doen. Ook tijdens de kerkdiensten werd er altijd 
gecollecteerd voor een goed doel, dat de 
patiënten zelf uitzochten. Groot was hun 
verontwaardiging dat de collectes niet meer 
gehouden konden worden, omdat het contante 
geld uit de kliniek werd verbannen, om 
drugshandel te ontmoedigen. 
 
 
Kansen en valkuilen voor geestelijke verzorging 
Uit bovenstaande blijkt mijns inziens 
overduidelijk dat er meer dan genoeg en zinnig 
werk te verrichten is in een tbs-kliniek. Maar ook 
dat het een weerbarstig en lastig werk is, met 
veel dilemma’s.  
Nu spits ik dat meer toe op de rol van de 
geestelijke verzorger: wat heeft hij te bieden, 
waar liggen zijn kansen, maar ook; welke 
dilemma’s en valkuilen komt hij tegen  
De geestelijke verzorger als: 

1. een betrouwbare gesprekspartner; 
2. degene die aandacht heeft voor alle vier 

de gebieden van zingeving; 
3. degene die een bijdrage levert aan de 

woon- en leefomgeving van de patiënten; 
4. geïntegreerd in het interdisciplinaire 

gesprek 
 
1. Betrouwbare gesprekspartner 
Het begint met contact maken. Echt contact 
maken. Uit belangeloze interesse zonder 
(bij)bedoelingen. In het totale instituut wordt de 

geestelijke verzorger wel gezien als iemand die te 
vertrouwen is. Dat biedt grote kansen. En dat 
begint niet meteen me een anamnese van 
iemands levensverhaal. Er moet eerst contact 
zijn. 
Geestelijke verzorging komt niet alleen tot stand 
als mensen daar zelf om vragen. Een geestelijke 
verzorger neemt ook het initiatief om mensen 
zomaar te bezoeken. Dit bezoek heeft geen ander 
doel dan blijk te geven van de interesse in het wel 
en wee van dit moment. Hier is dan ook een 
belangrijk verschil met andere hulpverlenende 
beroepen aan de orde. Vanouds wordt dit recht 
op eigen initiatief immers alleen aan geestelijke 
verzorging verleend. Ook in een verregaand 
geseculariseerde samenleving blijft dit recht 
veelal van kracht. Vaak hoort het zelfs tot een van 
de eerste verwachtingen die men van geestelijke 
verzorging heeft. Bijna alle patiënten waarderen 
deze aandacht zeer.  
 
 
2. Aandacht voor alle vier de gebieden van 
zingeving.  
De gesprekken die je voert in de kliniek zijn zeer 
verschillend van aard. Het praatje op de gang, het 
gesprek op de kamer van de patiënt, in de 
huiskamer, in de tuin, op de activiteitenafdeling, 
of op de kamer van de geestelijke verzorger. 
Soms gaat het alleen over koetjes en kalfjes, soms 
gaat het dieper, gaat het over angst, schuld en 
verlangen. Of over de vraag of er leven is na de 
dood, of er een goede God bestaat. Met aan 
aantal patiënten lukt het om het levensverhaal in 
beeld te brengen. En komt de vraag op tafel: zeg 
me we ik ben.  
 

 
 Veel gesprekken zijn supportief van aard. 

Veel patiënten vragen om ondersteuning, 
aandacht voor hen persoonlijk.  

 

 

 
Veel gesprekken gaan over de bejegening. Ze 
voelen zich vaak niet als mens behandeld. Ze 
beklagen zich over het gedrag van 
medebewoners. Over het onrecht dat hen wordt 
aangedaan door de sociotherapeut. Ze voelen 
zich niet gekend en begrepen door de 
behandelaars. 
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Ook al is de geestelijk verzorger geen lid van het 
behandelteam, hij wordt wel de behandeling 
ingezogen door de vele klachten over de 
behandeling en het vele onbegrip over de 
diagnostiek. 
Onder al die klachten gaat de algehele kreet 
schuil: “Hoe houd ik me hier staande als mens!” 
 
 
3. Een bijdrage levert aan de woon- en 
leefomgeving van de patiënten 
In sommige klinieken is veel aandacht voor de 
woonomgeving van de patiënten, in andere veel 
minder. Het lijkt me een taak voor de geestelijke 
verzorger om aandacht te vragen voor de 
woonomgeving, omdat deze van grote invloed is 
op het welzijn van de patiënt. De inrichting van 
een huiskamer, de sfeer op de gang, de 
schilderijen aan de muur. 
Ik heb wel eens gehoord dat de sfeer niet al te 
prettig mocht zijn, omdat de patiënten zich niet al 
te zeer thuis moesten voelen in de kliniek, maar 
een prikkel moesten krijgen om hard mee te 
werken om naar buiten te komen. Ik was 
verbaasd over deze redenering.  
 

 
 Wanneer we bedenken dat de gemiddelde 

behandelingsduur acht jaar is, lijkt het mij 
geen overbodige luxe om meer aandacht 
te schenken aan de directe 
woonomgeving binnen de muren. 

 

 

 
Qua verblijfsomgeving is een van de pijnpunten 
de separeerruimte. In een tbs-kliniek zijn de 
nodige separeerruimtes. Deze zijn doelmatig 
ingericht, namelijk prikkelarm en veilig. Maar dat 
hoeft nog niet te betekenen dat ze zo sober en 
somber hoeven te zijn. 
 
 
4. Een waardevolle bijdrage aan het 
interdisciplinaire gesprek. 
Een van de moeilijke dilemma’s voor geestelijke 
verzorgers is de vraag of zij nu wel of niet een 
behandelaar zijn. In de psychiatrie wordt 
nadrukkelijk gediscussieerd over de positie van 
geestelijke verzorging in de behandelorganisatie. 
De polen waartussen deze discussie zich afspeelt, 

zijn enerzijds de idee dat geestelijke verzorging 
als vrijplaats buiten de behandeling staat, en daar 
juist haar kracht ligt, en anderzijds de opvatting 
dat geestelijke verzorging een element is van 
patiëntenzorg en om die reden geïntegreerd 
dient te zijn in het gehele behandelaanbod. 
Guus van Loenen (zie literatuur 2) heeft laten zien 
hoe er onderscheid gemaakt kan worden in vier 
zorgonderdelen in het aanbod van de geestelijke 
verzorging, te weten: 

1. ambtshalve begeleiding (vrijplaats, bezoek 
op eigen initiatief, troost, liturgische 
activiteiten); 

2. professionele begeleiding (bij 
zingevingsvragen, bij grenservaringen, bij 
zelfdodingsoverwegingen 

3. ambtshalve hulpverlening (heroriëntatie, 
morele hulpverlening, rituele verwerking) 

4. professionele hulpverlening (existentiële 
analyse, bij schuld-/gewetensvragen, bij 
identiteitsproblemen). 

Dit onderscheid maakt het mogelijk om beter tot 
een positiebepaling van de geestelijke verzorging 
in het behandelveld te komen. De professionele 
begeleiding en hulpverlening dienen geïntegreerd 
te zijn in het behandelveld en afgestemd te 
worden op behandeldoelen, de amtshalve 
begeleiding en hulpverlening dienen dat niet. 
 
Over de vrijplaats van de geestelijke verzorger 
zegt Van Loenen: 
“Kenmerkend voor de psychiatrie (en de tbs) is de 
veelheid van disciplines die met patiënten in 
gesprek zijn. Elk van deze disciplines hanteert 
daarbij een theoretisch gefundeerde methode 
van observeren, interpreteren en interveniëren. 
Deze methodiek is vaak een noodzakelijke 
voorwaarde voor succesvolle behandeling, maar 
kan vanwege zijn objectiverende karakter door de 
patiënt als vervreemdend en soms zelfs als 
gewelddadig worden ervaren. Het eigene van de 
vrijplaats is dat een dergelijk kader ontbreekt. Als 
ambtshalve begeleider gaat het de geestelijk 
verzorger er niet om de mens met zijn problemen 
en ervaringen te plaatsen in een theoretisch 
model, maar om hem te verstaan en te 
ondersteunen in zijn eigen verhaal. Centraal 
uitgangspunt van de vrijplaatsgedachte is 
derhalve de mens niet als zieke of als casus, maar 
als persoon te benaderen. Uit deze eigen aard 



28 
 

van de vrijplaatsfunctie volgt ook dat wat 
besproken wordt vertrouwelijk is en niet voor 
behandeldoeleinden wordt aangewend.” 
 
 
Meerdere bijdragen 
Behalve de hiervoor besproken mogelijkheden 
(en valkuilen) voor de geestelijke verzorging, wil 
ik de volgende zaken niet onbenoemd laten. 
 
Ethische bewustwording 
De geestelijke verzorging kan een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan ethische bewustwording 
in de kliniek. Het 'totaalinstituut', dat een tbs 
kliniek nu eenmaal is, roept tal van ethische 
dilemma’s op. De autonomie van de patiënt staat 
enorm onder druk, er wordt veel dwang 
uitgeoefend, mensen “moeten” veranderen, en 
de leefwereld van de patiënten wordt 
ondergeschikt gemaakt aan de eisen die de 
maatschappij en de politiek stelt aan de kliniek op 
het gebied van veiligheid. Vaak botsen 
verschillende waarden en normen met elkaar. 
 

 
 Er is een enorme spanning tussen de 

leefwereld van de patiënten en de 
systeemwereld van de kliniek. 

 

 

 
Hoe kan de professional er voor zorgen dat de 
systeemwereld de leefwereld van de patiënt niet 
koloniseert, teneinde recht te doen aan de eigen 
waardigheid van de patiënt? Daartoe zal de 
medewerker in de kliniek zich allereerst bewust 
moeten zijn van de waarden die in het werkveld 
in het geding zijn, en zijn eigen waarden. 
 

 

Vieringen 
Verder heeft de geestelijke verzorging vanuit zijn 
levensbeschouwelijke achtergrond een aantal 
diensten te bieden. Hierbij denk ik allereerst aan 
de liturgische vieringen die wekelijks gehouden 
worden. De kracht van de vieringen zit hem 
vooral hierin, dat de patiënten in deze vieringen 
niet worden aangesproken op hun patiënt-zijn, 
maar op hun mens-zijn. In de kliniek worden zij 
toch voortdurend aangesproken op hun 
behandeldoelen en op hun delictgerelateerde 
gedrag. Maar een patent is meer dan zijn delict 
en zijn stoornis. Het is goed dat er in de kliniek 
een plek is waar zij zich even niet geobserveerd 
voelen als patiënt, maar gewoon zichzelf mogen 
zijn.  
Het tweede wat de vieringen proberen te bieden 
is een verhaal, waar de patiënt zich in kan 
herkennen en waarin hij meespeelt en meetelt: 
het verhaal van God met de mensen. 
 

 
 De kerkdienst kan patiënten helpen hun 

menselijke waardigheid overeind te 
houden, en een positiever zelfbeeld te 
krijgen.  

 

 

 
De kerkviering biedt voor de geestelijke verzorger 
ook een enorme kans om niet alleen God, maar 
ook de samenleving in de kliniek te 
vertegenwoordigen. Kerkvrijwilligers die 
deelnamen aan de liturgie brengen de 
samenleving van buiten naar binnen. Patiënten 
ervaren het als zeer weldadig dat zij met 
“gewone” mensen een praatje kunnen maken en 
met hen gelovig mogen zoeken naar zin in het 
leven. (zie literatuur 3) 
Met name met kerstmis doet zich een enorme 
kans voor. Kerstmis is bij uitstek een feest van 
verbondenheid. Patiënten missen dan hun familie 
en vrienden vooral, kerstmis is dan ook een van 
de moeilijkste feesten voor de patiënten. In 
Veldzicht heb ik daarom voorgesteld om kerstmis 
te vieren samen met personeel, bewoners en 
familieleden van hen. Dit stuitte aanvankelijk op 
verzet, vooral vanuit de 
beveiligingsmedewerkers, maar toch ging de 
directie uiteindelijk akkoord. Zo hebben wij een 
paar jaar een mooie kerstviering gehad met 200 
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mensen in een zeer sfeervolle ambiance. Ik vond 
het een van de hoogtepunten in mijn loopbaan.  
 
Op grond van de levensbeschouwelijke 
achtergrond kan de geestelijke verzorging in 
individuele- en groepsgesprekken veel betekenen 
voor de levens-oriëntatie en zingeving voor 
patiënten. Het kan ook bijdragen aan het vinden 
van een nieuwe identiteit voor patiënten. Het 
groepsgesprek is een echte uitdaging. Vooral de 
samenstelling van een groep vraagt veel 
aandacht. Omdat het denkniveau en de aard van 
de psychische problematiek van de patiënten erg 
kan verschillen, en er een lastige interactie kan 
ontstaan, kan dat de inhoud en de kwaliteit van 
het gesprek ernstig verstoren. Laagdrempelige 
ontmoetingen, zoals het maaltijdproject in de van 
Mesdag, is een heel goed alternatief voor het 
groepsgesprek. 
 

 
 
 
Verlieservaringen 
Veel patiënten hebben te kampen met 
verlieservaringen. Het verlies van “een normaal 
leven” in de samenleving, het verlies van vrijheid 
en van autonomie. Ook zijn patiënten vaak in hun 
leven geconfronteerd geweest met verlies van 
dierbaren, en hebben zij daar niet goed afscheid 
van kunnen nemen.  
In sommige klinieken wordt ook een 
behandelmodule “verlies en acceptatie” 
aangeboden. In de GGZ wordt deze heel vaak 

gegeven door geestelijke verzorgers. In de Van 
Mesdag door behandelaars. Mij lijkt het wenselijk 
dat de geestelijke verzorgers op de een of andere 
manier een bijdrage leveren aan deze module. 
 

 
 Een belangrijke verlieservaring in de 

kliniek is de dood van een patiënt. 
 

 

 
Wanneer er sprake is van een suïcide is de onrust 
in de kliniek vaak nog groter. Ook in deze 
verdrietige situatie kan de geestelijke verzorger 
veel betekenen. In de begeleiding en opvang van 
patiënten en personeel, en eventueel in 
samenwerking met maatschappelijk werk in de 
opvang en begeleiding van familieleden. (zie 
literatuur 5) 
 
 
Met anderen 
Al het werk zal zich afspelen met anderen. Een 
geestelijk verzorger moet in constructief kunnen 
samenwerken. Het werk in een multidisciplinair 
werkveld is gecompliceerd en het werken met 
gecompliceerde en beschadigde mensen is zwaar. 
Niet altijd is er sprake van wederkerigheid in de 
kontakten, vaak moet je als geestelijk verzorger 
veel investeren dan wel veel aanhoren. 
Dit vraagt veel van de individuele geestelijke 
verzorger.  
Het is daarom erg belangrijk dat er een goede en 
veilige sfeer is in het team waarin hij positieve 
energie kan ophalen om het uit te houden in de 
soms wel erg klagerige en negatieve sfeer die er 
in de kliniek kan hangen. 
Een belangrijk fundament voor het team 
geestelijke verzorging is de gezamenlijke visie op 
het zorgaanbod dat gedaan wordt en dat door 
iedereen gedragen wordt. Lastig wordt het 
wanneer er geen duidelijke of een verschillende 
visie is op de positiebepaling van de geestelijke 
verzorging in het behandelveld.  
 
Ook is het belangrijk dat er een goede 
taakverdeling is, en dat er goed gecommuniceerd 
wordt over de contacten met de patiënten. 
Juist omdat patiënten altijd de vrijheid hebben 
(en ook dienen te hebben) om een vrije keuze te 
maken voor de geestelijke verzorger van hun 
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voorkeur, is het belangrijk dat hierover goed en 
professioneel binnen het team over gesproken 
kan worden, omdat onderlinge concurrentie toch 
op de loer ligt. Door de verzuilde organisatie van 
de landelijke Dienst Geestelijke Verzorging is er 
mijn inziens te weinig aandacht voor de 
teamsamenstelling en de begeleiding van het 
team. Daar mag verandering in komen. 
 
 
Tot slot 
Toen ik mijn studie theologie in Nijmegen had 
afgerond, had ik het al in mijn hoofd: ik ga 
godsdienstleraar worden op een gewone 
middelbare school. Maar als dat niet lukt, dan wil 
ik wel gaan werken met “gekken of boeven”. De 
gedachte daarbij was dat ik hen misschien echt 
iets te boeien had, maar ook: dat ik van hen veel 
zou kunnen leren. 
 
Terugkijkend op al die jaren die ik gewerkt heb 
onder gedetineerden en psychiatrische patiënten, 
kan ik wel zeggen, dat ik veel geleerd heb. 
Hoe ingewikkeld het leven kan zijn, bijvoorbeeld, 
hoe lastig te veroveren, hoe onrechtvaardig, 
krom soms ook. Hoe gecompliceerd. Het valt niet 
altijd mee om de zin ervan te ontdekken. Of om 
er betekenis aan te geven.  

Toen ik net van de universiteit kwam, dacht ik 
ook dat ik heel veel 'zin' en 'zingeving' in mijn 
rugzak had zitten, en dat ik die heel gemakkelijk 
en goed kon inzetten om mensen te genezen. De 
werkelijkheid bleek veel weerbarstiger. 
 
Mensen kunnen genezen werd veel meer: 
mensen steun en troost kunnen bieden. Hoe 
houd je het samen uit? 
Maar in de worsteling met het leven zoals veel 
van mijn gesprekspartners deden, en in het 
samen tasten en zoeken naar wat het leven de 
moeite waard maakte, openbaarde zich zin.  
 

 
 Zingeving werd zinmaking.  
 

 
En zo kwam ik er ook achter dat je voor een 
aantal mensen echt iets kunt betekenen. Wil 
behandeling echt succesvol zijn dan lijkt mij 
daarvoor de belangrijkste voorwaarde dat de 
patiënt op de een of andere wijze zin toekent aan 
het eigen bestaan. Daar wil en kan de geestelijk 
verzorger bij helpen. 
Het werk als geestelijk verzorger gaf mijn leven in 
ieder geval heel veel zin en kleur: tijd van vloek 
en tijd van zegen. 

 
 
 
 
 
Erik Verheijen is oud-collega RK justitiepatoraat. 
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... is beroepscommissie van 
oordeel dat klagers 

aanwezigheid ... 

ONTWIKKELINGEN 
Ken je zaakje 
Relevante RSJ-uitspraken in 2018  
door Ryan van Eijk 
 
 
 
In reinheid bidden 
Deze gedetineerde had een disciplinaire straf 
gekregen en verbleef daardoor op cel (RSJ R-173, 
8 november 2018). Het werd hem geweigerd 
tijdens die straf zijn cel schoon te maken, terwijl 
“het voor klager noodzakelijk is dat zijn cel is 
gereinigd voordat hij gaat bidden”, aldus klager, 
en daarmee “is klager beperkt in zijn uitoefening 
van zijn geloof.” Toen hij moest kiezen tussen 
luchten of douchen had hij gekozen voor kort 
douchen, zodat hij daarna zijn cel kon 
schoonmaken. 
 
De beroepscommissie negeerde in zijn uitspraak 
klagers wens van een schone cel in relatie tot het 
bidden, en beperkte zich tot het juridische: klager 
had mogen kiezen tussen luchten of douchen, en 
had zelf gekozen voor het douchen: “gelet hierop 
en op het in artikel 55, eerste lid, van de PBW kan 
de weigering klager zijn cel te laten 
schoonmaken niet als onredelijk of 
onbillijk worden aangemerkt.” 
Daarmee vond de 
beroepscommissie de klacht 
ongegrond.  
 
Artikel 55 lid 1 PBW geeft 
aan dat tijdens een 
disciplinaire straf een 
gedetineerde in beginsel is 
uitgesloten van deelname 
aan activiteiten. Deze 
uitspraak van de 
beroepscommissie maakt dan 
ook eigenlijk alleen zin als het cel 
reinigen inderdaad op dat moment 
was opgenomen in het 
afdelingsprogramma of als door het douchen de 
tijd feitelijk zou hebben ontbroken om daarna 
ook nog de cel te reinigen. Maar ook dan blijft het 

m.i. een vreemde redenering om het celreinigen 
te weigeren…  
Interessant is in dit geval ook dat de weigering 
schijnbaar door de inrichting werd gezien als 
feitelijk handelen van het betrokken 
personeelslid en daarmee niet beklagwaardig zou 
zijn geweest, omdat alleen handelingen 
gebaseerd op directiebeslissingen beklagwaardig 
zijn. Maar “Het handelen, nalaten daaronder 
begrepen, van personeel in een inrichting in het 
kader van de uitoefening van zijn taak, moet 
behoudens puur feitelijk handelen, in beginsel 
worden gezien als handelen van of namens de 
directeur”, in deze situatie was hiervan m.i. 
sprake nu het hier ging om een personeelsbesluit 
tijdens een disciplinaire straf opgelegd door de 
directeur. De beroepscommissie ging dan ook 
niet in op dit argument. 
 

 
Eerste communie 

De eerste communie van de 
kinderen is in meerdere 

families en culturen een 
ware en grote 
happening, zeker als het 
ook nog twee kinderen 
betreft. Een 
gedetineerde wenste 
hier niet alleen bij het 
communiefeest zelf te 

zijn, maar ook bij de 
voorbereidingen daarvan. 

Het leidde tot een verzoek 
tot strafonderbreking (RSJ R-

113, 19 april 2018). Hij werd in 
dit verzoek ondersteund door het 

thuisfront en door een brief van de lokale pastoor 
die de aanwezigheid van meneer noodzakelijk 
achtten. 
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Strafonderbreking kwam echter al niet in beeld, 
want “Strafonderbreking kan alleen dan worden 
verleend indien sprake is van zodanig bijzondere 
omstandigheden in de persoonlijke sfeer dat niet 
met een andere vorm van verlof kan worden 
volstaan. Nu klager niet heeft onderbouwd 
waarom zijn aanwezigheid bij de voorbereiding 
en nasleep van de communie zou zijn vereist en 
waaruit de hulp die hij daarbij zou dienen te 
bieden, zou bestaan, is de beroepscommissie van 
oordeel dat klagers aanwezigheid bij de 
voorbereiding en nasleep van de communie niet 
als noodzakelijk kan worden aangemerkt. Nu in 
het bijwonen van de eerste heilige communie van 
twee van klagers zonen had kunnen worden 
voorzien door middel van (een verzoek tot) 
toekenning van incidenteel verlof, is geen sprake 
van zodanig bijzondere omstandigheden in de 
persoonlijke sfeer dat niet met een andere vorm 
van verlof kan worden volstaan.” 
 
Als strafonderbreking niet kan, kan gewezen 
worden op de mogelijkheid van incidenteel 
verlof. Maar ook dat honoreerde de 
beroepscommissie want “Nu geen sprake is van 
een gebeurtenis in de persoonlijke sfeer van de 
gedetineerde waarbij zijn aanwezigheid 
noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 21, eerste 
lid, van de Regeling, komt klager voor incidenteel 
verlof evenmin in aanmerking.” Helaas dus een 
communie zonder papa. 
 
 
Externe GV 
Klager gaf aan dat naar zijn beleving veel te lang 
gewacht had moeten worden op het bezoek van de 
eigen, externe geestelijk verzorger n.l. 9 weken (RSJ 
17/3820/TA, 26 februari 2018). De inrichting 
beweerde dat het na 7 weken het eerste feitelijke 
bezoek was geweest, en dat een eerder gepland 
bezoek door de externe geestelijk verzorger zelf was 
afgezegd. 
De beroepscommissie concludeerde dat niet precies 
was vast te stellen wanneer het eerste bezoek feitelijk 

had plaats gevonden, en “zelfs indien het eerste 
bezoek van de geestelijk verzorger aan klager 
eerst na negen weken plaatsvond is de 
beroepscommissie van oordeel dat dit niet 
onredelijk lang heeft geduurd, met name 
vanwege het feit dat de screening van een eigen 
geestelijk verzorger (Jehova getuige) van ‘buiten’ 

enige tijd in beslag heeft genomen en het eerste 
bezoek door de geestelijk verzorger kennelijk 
werd afgezegd. Niet is gebleken dat door toedoen 
van de inrichting het eerste bezoek niet eerder 
heeft plaatsgevonden.” 
Beroep/beklag was dus ongegrond, waarbij ik 
opmerk dat ik zelf negen weken een onevenredig 
lange wachtperiode acht. 
 
 
Halal en urinecontrole 
Het betrof hier (RSJ 17/3665/TA, 30 april 2018) 
een meervoudig beklag van een tbs-er, die o.a. 
stelde dat bij de urinecontrole vier keer toezicht 
van het andere geslacht aanwezig was, waardoor 
klager vond dat er geen rekening was gehouden 
met zijn persoonlijke omstandigheden nl. dat hij 
moslim is, en dat er niet de hele week 
halalvoedsel werd verstrekt, immers als 
“halalvlees makkelijk te verkrijgen is moet het 
hoofd van de inrichting hiervoor zorgdragen. Met 
het verstrekken van alternatieven zoals 
bijvoorbeeld groenten wordt niet aan de 
zorgplicht voldaan”. 
 
De beroepscommissie verklaarde het 
beroep/beklag ongegrond want de inrichting was 
zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan 
personeel van hetzelfde geslacht bij de 
urinecontrole en “Op grond van de ministeriële 
circulaire Halalvoeding van 14 maart 2002 (nr. 
5138552/01/DJI) en vaste jurisprudentie van de 
beroepscommissie is een inrichting niet 
gehouden om islamitische verpleegden zeven 
dagen per week halalvoeding te verstrekken. Het 
in de weekenden verstrekken van maaltijden die 
voor klager vanwege zijn geloofsovertuiging 
geschikt zijn, zoals vegetarische voeding, als er 
geen halalmaaltijd aanwezig is, levert daarom 
geen schending op van de in artikel 42, derde lid, 
Bvt neergelegde zorgplicht van de inrichting”. 
 
 
Bedreiging bij kerkgang 
Klager wilde overplaatsing van de TA naar een 
inrichting in de regio (RSJ 17/3491/GB, 14 maart 
2018) waarbij een van de argumenten was dat hij 
door medegedetineerden bedreigd werd want 
“Als hij naar de kerk wil, moet hij over de 
afdelingen van de islamitische gedetineerden, als 
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zij aan het luchten zijn, waarbij enkel een hek van 
twee meter hoog hen scheidt. Om die reden durft 
klager niet meer naar de kerk, zodat hij zijn geloof 
niet meer kan belijden.” 
Het beroep/beklag werd gegrond verklaard 
waarbij dit argument overigens echter niet werd 
meegewogen. 
 
 
Ondersteuning 
In een beroep/beklag inzake een verzoek tot 
aanmelding bij Exodus (RSJ 17/3150/GM, 12 
februari 2018) wordt door klager verwezen naar 
de mening van de humanistisch geestelijk 
verzorger waaraan naar het oordeel van klager 
meer belang moet worden gehecht dan aan het 
advies van de psycholoog, nu het contact met 
deze geestelijk verzorger veelvuldiger en 
intensiever is geweest dan het contact met de 
psycholoog. 
Een soortgelijk ander beroep komt uit dezelfde 
inrichting (en met dezelfde advocaat) eveneens 
op grond van dezelfde argumentatie, maar 
zonder vermelding van een ondersteunende brief 
van de humanistisch geestelijk verzorger (RSJ 
17/2097/GA, 13 februari 2018) 
 
 
Koosjer? 
Koosjer eten blijft een aandachtspunt. Klager 
stelde dat zijn koosjer eten niet meer koosjer 
was, omdat de verzegeling verbroken was daar 
het gepureerd moest worden (RSJ 17/2307/GA, 5 
april 2018): “Uit artikel 1.7 van de Richtlijnen met 
betrekking tot belijders van de joodse godsdienst 
in justitiële inrichtingen (hierna: de Richtlijnen) 
volgt – voor zover thans relevant – dat de 
maaltijden verzegeld worden aangeleverd. Indien 
de verzegeling eenmaal is verbroken of de 
verpakking anderszins beschadigd, wordt het 
voedsel niet meer als koosjer beschouwd. Dit 
betekent dat de maaltijd verzegeld dient te 
worden opgewarmd en zodanig aan betrokkene 
moet worden verstrekt.” 
 
Dit werd door de directie niet ontkend, wel stelde 
de directie dat gedetineerde zelf zijn eten had 
mogen pureren. Dus de beroepscommissie “heeft 
geen aanknopingspunten voor de conclusie dat 
het koosjere voedsel op onjuiste wijze aan klager 

is verstrekt. Het verweer wordt derhalve 
verworpen.” Dus was het beroep ongegrond. 
 
 
Onderscheid op levensovertuiging of rijstkoker 
Vergelijken met andere gedetineerden blijft ook 
een punt van aandacht (RSJ 17/2410/GA, 19 
februari 2018): deze joodse gedetineerde voelde 
zich achtergesteld bij een moslim gedetineerde 
met betrekking tot het bereiden van zijn 
maaltijden. Hij wilde daarvoor een rijstkoker 
invoeren en dat was hem niet toegestaan. “De 
directeur maakt ongeoorloofd onderscheid naar 
levensovertuiging, nu klager niet de mogelijkheid 
geboden wordt koosjer maaltijden te bereiden. In 
een vergelijkbare zaak diende klager de 
mogelijkheid te worden geboden halalmaaltijden 
te bereiden”, aldus klager. 
 
De beroepscommissie vond de klacht ongegrond, 
want er is “geen verboden onderscheid gemaakt 
naar levensovertuiging door het verstrekken of 
het invoeren van een rijstkoker te weigeren. Door 
of namens klager is niet gesteld dat andere 
gedetineerden in de inrichting wel gebruik 
kunnen maken van een door de inrichting 
verstrekte rijstkoker en dat klager dat door zijn 
geloof niet kan of dat andere gedetineerden met 
een andere geloofsovertuiging wel een rijstkoker 
mogen invoeren. Het beroep zal derhalve 
ongegrond worden verklaard.” 
Kortom, de klacht ging om de rijstkoker en daar 
werd geen onderscheid in gemaakt. 
 
 
Voorkeurspeiling 
Ook de voorkeurspeiling kan leiden tot een 
beklagzaak, en dan niet van geestelijk verzorgers 
maar van een gedetineerde (RSJ 17/3034/GA, 16 
april 2018). Dit deel van de klacht betrof het feit 
dat er geen einddatum stond vermeld op het 
peilingsformulier, waardoor klager vreesde het 
misschien te laat te hebben ingeleverd. 
 
De commissie stelde “op basis van het 
verhandelde ter zitting vast dat dit slechts een 
peiling betrof en dat klager van het niet tijdig 
(kunnen) indienen van het formulier geen nadeel 
heeft ondervonden. Het formulier maakte 
onderdeel uit van een voorkeurspeiling ten 
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behoeve van de geestelijke verzorging en het 
verstrekken daarvan kan niet worden aangemerkt 
als een de gedetineerde betreffende door of 
namens de directeur genomen beslissing zoals 
bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw.” Dit 
leidde dan ook tot niet-ontvankelijk verklaring.  
 
Daarnaast ging het beklag ook over koosjer eten 
dat hem eerst verstrekt was en later op grond van 
het oordeel van de rabbijn weer was ontzegd. 
Sindsdien kwam er geen contact met de rabbijn 
meer tot stand, waardoor hem noch koosjer eten 
noch de gewenste geestelijke verzorging werd 
aangeboden. De inrichting gaf aan dat 
gedetineerde contact had kunnen leggen, maar 
dat de rabbijn het contact met gedetineerde 
weigerde. 
Dat deel van het beklag was eerder niet-
ontvankelijk verklaard en dat werd door de 
beroepscommissie bevestigd. Dit wijst er 
nadrukkelijk op -en bevestigt- dat geestelijke 
verzorging alleen met wederzijdse instemming 
van zowel zorg vragende als zorg biedende kan 
plaatsvinden. Al hoewel de beroepscommissie 
daar niets over zegt, blijft het m.i. wel zaak dat de 
zorg weigerende dit te motiveren heeft aan alle 
betrokkenen.  
 
Daarnaast waren er diverse zaken waarin 
levensovertuiging wel een aspect was, maar 
eerder een ondergeschikte rol speelde in de 
betreffende kwestie. 
 
 
Religieus ziektebeeld 
Mede met een beroep op het feit dat klager nu 
doet aan meditatie wil klager aangeven dat hij 
liever geen medicatie meer wil gebruiken en nu 
een goede levensstijl heeft aangenomen (RSJ 
18/0285/GA, 3 mei 2018). De inrichting stelt 
daarentegen dat klager religieus getinte 
psychotische overtuigingen en wanen heeft, en 
denkt “dat hij zichzelf kan genezen door te 
bidden, door oefeningen te doen en zichzelf te 
reinigen door niet te eten en niet te drinken”. De 
inrichting onderstreept dit met het grote 
gewichtsverlies bij klager en gevaarlijk gedrag, 
zoals van grote hoogte naar beneden springen… 
Klager ving bot. 
 

Ook in een andere zaak betrof het een dergelijk 
aspect (RSJ 18/0608/GA, 4 juni 2018): 
gedetineerde wilde geen dwangmedicatie want 
het ging naar eigen zeggen prima. De inrichting 
en behandelaren dachten daar anders over, want 
volgens hen is bij klager sprake “van 
almachtsfantasieën, zo niet grootheidswanen. 
Klager zou eerder in de gedaante van Jezus de 
profeet hebben geleefd, God zou zijn 
teruggekeerd in de vorm van klager en klager zal 
een rol zal krijgen in het einde der dagen dat zeer 
aanstaande is. Dat het einde nabij is, blijkt 
volgens klager uit de natuurrampen en oorlogen 
die momenteel plaatsvinden of hebben 
plaatsgevonden. 
De waanideeën komen ook naar voren, wanneer 
klager wordt geconfronteerd met zijn uitspraken 
over joden en christenen. Hij raakt dan geprikkeld 
en uit zonder enige terughoudendheid zijn 
gedachtegoed. 
Klager spreekt hierbij over zijn haat jegens de 
joden en christenen, ondersteunt het 
gedachtegoed van Islamitische Staat (IS) en 
benoemt onder andere dat de moslims Europa 
zullen binnenvallen en een derde wereldoorlog 
zullen ontketenen tegen de joden en de 
christenen. Klager ziet hierin voor zichzelf een 
hoofdrol weggelegd.” Ook hier kreeg 
gedetineerde geen gelijk. 
 
 
Islamitische staat 
Verder was er een beklag betreffende een 
overplaatsingsverzoek weg van de TA (RSJ 
17/1523/GB, 17 mei 2018), waarbij klager 
aanvoerde dat hij geen jihadistische sympathieën 
had en dat niet vaststaat dat hij de persoon is 
waarvan wordt gezegd dat hij zich bij de 
islamitische Staat wilde aansluiten. 
 
 
Wel eerlijk zijn… 
RSJ R-82, 19 juni 2018 betrof een ongegrond 
beroep aangaande een verlofaanvraag, waarin 
onder andere door de inrichting werd 
aangevoerd dat klager onjuiste gegevens had 
verstrekt met betrekking tot zijn burgerlijke staat 
en levensovertuiging. (mag dit in kader van 
privacy wel en zijn die gegevens dan relevant??) 
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Yoga 
Een klager wilde overplaatsing naar een extra 
zorgafdeling afdwingen (RSJ 17/4213/GA, 28 mei 
2018), waarbij hij als een zijn casus 
ondersteunend argument aanvoerde dat hij 
deelnam aan meditatie en yoga. 
Het beroep werd gegrond verklaard, niet 
vanwege dit argument, maar omdat de weigering 
door de inrichting onvoldoende onderbouwd 
was. 
 
 
Kloosteradres 
Bij een verlofaanvraag (RSJ 17/3848/GA, 11 mei 
2018) voerde klager een boeddhistisch klooster 
op als verlofadres. 
De aanvraag werd verworpen, en het beroep 
ongegrond bevonden, mede omdat bleek dat het 
klooster uiteindelijk slechts tijdelijk als 
verlofadres kon dienen.    
 
 
Kerk als nieuwsbron 
Soms krijgt de kerkgang een wel erg onverwachte 
wending. Hier (RSJ 17/2809/GA, 19 juni 2018) 
bleek het het moment dat gedetineerde A aan 
gedetineerde B liet merken dat gedetailleerd op 
de hoogte was van diverse privézaken van B, en B 

voelde zich daardoor bedreigd. Dat A kennis van 
zaken had kunnen krijgen kwam door het feit dat 
het OM wel zeer royaal was geweest met het 
verstrekken aan A van getapte 
telefoongesprekken. Daar zaten dus ook 
opnames van gesprekken van B bij. B klaagde 
daarom over schending van zijn privacy door de 
inrichting. De beroepscommissie stelde: “Het OM 
is verantwoordelijk voor het verstrekken van de 
afgetapte telefoongesprekken en overige 
gegevens aan de betreffende medegedetineerde. 
Gelet op het voorgaande is geen sprake van een 
door of namens de directeur genomen beslissing 
als bedoeld in artikel 60, eerste lid, van de Pbw.” 
Bovendien had de inrichting na het bekend 
worden van de kwestie voldoende adequaat 
genoeg gereageerd. Resultaat voor het beklag: 
ongegrond. 
 
 
Ongelovige moeder 
Verder was er een zaak (RSJ 17/2889/TA, 26 april 
2018) waarin religie een rol speelde in het delict 
en ziektebeeld van gedetineerde: gedetineerde 
had zijn moeder mishandeld omdat zij niet deelde 
in zijn geloof dat hij uitverkoren is. Overigens is 
gedetineerde van plan over zijn uitverkiezing een 
boek te schrijven. 

 
 
 
 
 
 
Mr. Dr. Ryan van Eijk is hoofdaalmoezenier. 
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Het doordenken van theorie 
en praktijk van psychiatrische 

zorg in het licht van 
zingeving. 

CULTUUR 
Dialoog in actie: zingeving bij herstel 
Walter Krikilion, Zingeving bij herstel, Helende perspectieven in dialoog, 
Garant, Antwerpen-Apeldoorn, 2019  
door George Scholte 
 
 
Een nieuw boek van Walter Krikilion over zingeving in de geestelijke gezondheidszorg. Het is te beschouwen 
als een vervolg op zijn eerdere boek: Geestelijke gezondheidszorg in het licht van zingeving en spiritualiteit, 
door mij besproken in Pastorale Verkenningen 7, 4, 2012. Maar wel een totaal ander soort boek: schreef ik 
destijds dat zijn boek de allure had van een handboek op het terrein van zingeving en spiritualiteit in de 
GGZ; dit nieuwe werk brengt ons door zijn verhalende en reflecterende methodiek, bovendien in een 
volgehouden dialoog met een aantal gesprekspartners van verschillende achtergronden, professies, 
ervaringen en sectoren binnen de GGZ en breder in zorg en welzijn, wel heel dicht bij de concrete praktijk 
van het werken en leven. 
 
 
 
Inleiding 
De auteur werkt al vele jaren in het OPZ te Geel 
(België) als stafmedewerker patiëntenzorg met 
aandachtsgebieden zingeving, ethiek en 
cliëntenparticipatie. 
Dit OPZ is een hedendaagse GGZ-instelling die 
teruggaat tot in de middeleeuwen en heeft een 
lange traditie van psychiatrische zorg in deze 
stad, waarbij een substantieel deel van 
de bevolking al meerdere 
generaties betrokken is door 
middel van het model van de 
gezinsverpleging voor met 
name mensen met een 
verstandelijke beperking 
en/of een psychiatrische 
aandoening, waardoor 
veel patiënten van het 
OPZ hun eigen plek in 
het dagelijks leven in 
deze stad hebben. 
 
Bovendien heeft Walter 
Krikilion in zijn functie 
uitdrukkelijk de rol en tijd om het 
doordenken van theorie en praktijk van 
psychiatrische zorg in het licht van zingeving en 
herstel door alle disciplines van deze instelling 
heen te bevorderen en in concreet beleid en 

praktijk om te zetten. Het hier besproken boek is 
daarvan een vrucht. 
 
Dit werk is de uitkomst van een heldere 
thematische indeling van het brede terrein van 
zingeving en herstel in de GGZ en breder de zorg, 
en de dialoog met acht mensen die professioneel 
of als ervaringsdeskundige dit werk dragen en 

kennen. Krikilion heeft zich laten 
inspireren door het dialogisch 

denken van Martin Buber, zowel 
naar inhoud als naar de vorm 

van dit boek.  
 
De eerste vier 
hoofdstukken draaien 
rond basisattitudes en 
grondhoudingen in de 
praktijk van de GGZ, zoals 
hoop, ontvankelijkheid, 

zorg voor het 
levensverhaal en omgaan 

met schuldervaringen in dit 
levensverhaal. 

 
In de andere vier hoofdstukken gaat het 

om thema’s waarin een zeker maatschappelijk 
engagement explicieter aan bod komt, zoals de 
transformatie van kwetsbaarheid naar kracht, de 
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keuze voor tochtgenootschap, zorg als gedeeld 
gegeven in de samenleving en de keuze voor 
verbondenheid, liefde en ruimhartigheid. 
De methode en wijze van werken hebben geleid 
tot een boek dat zeer reflectief van aard is en dat 
uitdaagt en stimuleert tot het zelf verder 
doordenken en ontwikkelen van beleid en 
praktijk van werken op het brede terrein van de 
GGZ en, maar mijns inziens ook in de justitiële en 
forensische zorg. 
 
 
Het dialogisch wezen van zorg, zingeving en 
herstel 
Al in het eerste hoofdstuk, de dialoog van de 
auteur met psychiater Marc Eneman naar 
aanleiding van de thema’s bezieling en hoop 
wordt het dialogisch wezen van de zorg helder 
verwoord. Allereerst in wat Eneman de 
hoekstenen van zijn werk noemt: waardigheid, 
evenwaardigheid, vrijheid, broederlijkheid, het 
streven naar betekenis en hoop. 
 

 
 Het zijn stuk voor stuk uitgangspunten 

die alleen te realiseren zijn in een 
dialogische relatie. 

 

 

 
Nog scherper echter verwoordt Eneman dit 
dialogisch wezen als hij stelt: ‘Ook al is er een 
zekere asymmetrie van zorgontvanger en 
zorggever, in de diepte is er een meer basale laag 
van mensen die samen onderweg zijn en elkaar 
iets te bieden hebben op een dieper niveau.’ Dit 
is in mijn ogen een heel concrete uitdrukking van 
wat Buber een Ik –jij relatie noemt. 
 
In het tweede hoofdstuk komt eutoniepedagoog 
Walter Van Gorp naar aanleiding van de thema’s 
aandacht en ontvankelijkheid vanuit zijn vak en 
invalshoek tot een vergelijkbare dialogische 
invulling. Hierin draait alles om wat Van Gorp ‘de 
behoedzame tussenmenselijke aanraking’ noemt, 
waarbij aanraken altijd ook aangeraakt worden 
betekent. Hij beschrijft helder hoe in een geleid 
proces van aanraken, eerst de dragende grond, 
dan eventueel andere voorwerpen en ten slotte 
ook een andere persoon, een mens met een 
verstoorde relatie met zichzelf en de wereld 

geholpen kan worden om het onderscheid tussen 
ik en niet-ik te ervaren en langs die weg op een 
rustige en veilige wijze de ervaring van ik en jij op 
te doen. Om uit te komen bij jezelf vrij, 
onbevangen, autonoom en wezenlijk verbonden 
te kunnen voelen met anderen. Dit is uiteraard 
alleen mogelijk wanneer je, zoals in dit geval door 
de eutoniepedagoog, je laat aanraken tot in, en 
vanuit je diepste wezen. 
 
In het derde hoofdstuk rond de thema’s 
herinnering en levensverhaal maakt humanistisch 
consulente Ulrike Dausel ook duidelijk dat haar 
vak en rol wezenlijk dialogisch zijn. 
 Allereerst in haar beschrijving van het belang van 
betekenisvolle herinneringen die haar zowel rust 
hielpen vinden in zichzelf als het beleven van 
verbinding met (belangrijke) anderen.  
Ze noemt haar betekenisvolle herinneringen 
treffend een gevarieerd weefsel, inclusief 
scheuren en breuklijnen.  
Ze beschrijft een belangrijk deel van haar werk 
met mensen als het delen van dergelijke 
betekenisvolle herinneringen, waarbij haar eigen 
ervaringen van leven en omgaan met 
herinneringen ingezet worden om anderen te 
helpen een eigen weg in hun leven en 
herinneringen te vinden. 
 

 
  
Zo bijvoorbeeld de vragen naar de zintuiglijke 
basis van herinneringen als kleur, geur, licht, 
donker, warm, koud, om de ander te helpen 
toegang tot dergelijke herinneringen te krijgen. 



39 
 

In het vierde hoofdstuk kunnen we onze oud-
collega Anne-Mie Jonckheere ontmoeten rond de 
voor ons zo belangrijke thematieken van 
levensverhaal en schuld. Zij onderscheidt een 
zevental subthema’s, waarin steeds het 
dialogische karakter van schuld in beeld komt.  
 
Allereerst beschouwt zij schuld in het spoor van 
Buber als een existentieel-dynamisch gegeven, 
waarmee ze wil zeggen dat schuld een integraal 
deel is van het (samen)leven van mensen. Het 
besef van de eindigheid van onze levenstijd 
vraagt van ieder mens een bewust omgaan met 
de betekenis van zijn leven, zeker ook in de 
grotere gemeenschap, i.c. de relatie met andere 
(betekenisvolle) mensen om ons heen.  
 
Helder waarnemen is voor Anne-Mie een 
belangrijke voorwaarde om op een constructieve 
wijze te kunnen omgaan met schuld. Dit vereist 
een minder egocentrische werkelijkheidsbeleving, 
die ruimte schept om de realiteit van ons leven 
en de relaties met anderen, ook die waarin schuld 
een rol speelt, met een open houding onder ogen 
te zien. Om ons deze wijze van waarnemen eigen 
te maken, zijn innerlijke arbeid, oefening en 
alertheid vereist.   
Eveneens in het spoor van Buber onderscheidt 
Anne-Mie uitdrukkelijk schuld en 
schuldgevoelens.  
 

 
 Zijn schuldgevoelens in wezen 

intrapsychisch, schuld is altijd relationeel 
en vraagt dus om een relationeel 
(ver)antwoord(en). 

 

 

 
Hiermee zitten we direct in het volgende 
subthema dat Jonkheere onderscheidt: 
verantwoordelijkheid opnemen, waarbij schuld 
vraagt om erkenning en van daaruit werken aan 
herstel voor zover mogelijk en het voorkomen 
van herhaling in de toekomst.  
De realiteit en diepte van schuld kunnen slechts 
in dialoog en met mededogen worden geopend, 
aldus Anne-Mie, om van daaruit tot erkenning, 
aanvaarding en herstel te komen. Ten slotte 
noemt ze ‘grote vrijheid’, te weten de innerlijke 
vrijheid die je in staat stelt en de moed geeft ten 

diepste te zijn wie je bent, iets dat groeit en dat je 
kan en moet opbouwen tijdens je proces van 
schuldverwerking. Met als positief effect 
bevrijding uit een keurslijf van schuld en 
zelfverwerping, zodat er weer echt ruimte kan 
zijn voor anderen in het leven. 
 
In de andere vier hoofdstukken waarin de 
thema’s vanuit maatschappelijk engagement aan 
de orde komen is het dialogisch karakter volstrekt 
helder en steeds aanwezig. Bijvoorbeeld in 
thema’s als kwetsbaarheid en tochtgenootschap 
is het wederzijdse, dus dialogische karakter 
onmiskenbaar. 
 
 
Evaluatie 
Mijns inziens heeft Walter Krikilion een 
waardevol boek geschreven rond zingeving en 
herstel. Deze uitgave is ongeveer samengevallen 
met een ander werk op dit terrein, te weten 
‘Filosofie bij herstelondersteuning’. Graag zou ik 
de kritische filosofische doordenking van herstel, 
die hier in praktijk wordt gebracht, in relatie zien 
met de door Krikilion beschreven praktijk en 
theorie. 
Alleen al vanwege het hoofdstuk over schuld zou 
ik dit boek bij iedere collega ter lezing 
aanbevelen. 
 
De auteur beschrijft vanuit de dialogen een 
praktijk in de GGZ en breder zorg en welzijn, 
waarin zingeving en herstel een geïntegreerde 
plaats hebben. Ongetwijfeld zal de werkelijkheid 
hier en daar weerbarstig zijn, maar desondanks 
meen ik dat we hiervan in de justitiële en 
forensische zorg kunnen leren.  
Enerzijds staan herstel en bestrijding van recidive 
hoog in het vaandel van justitiële en forensische 
instellingen, maar tegelijkertijd bestaat er een 
diepgewortelde cultuur van wantrouwen ten 
opzichte van gedetineerden, die immers 
crimineel, vaak verslaafd en in principe 
onbetrouwbaar en ongeloofwaardig zijn en 
tegenover patiënten, die veelal als potentieel 
gevaarlijk worden beschouwd en dit natuurlijk 
ook voor een stuk zijn.  
Dus in deze sectoren is de werkelijkheid reëel 
weerbarstig, maar tegelijkertijd brengt ons dit in 
vicieuze cirkels van wantrouwen, afstand en 
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zwart-wit denken die een werkelijk dialogisch en 
wederzijds contact vaak onmogelijk lijken te 
maken.  
 

 
 Toch meen ik dat dialoog en 

wederzijdsheid in de contacten met deze 
mensen wezenlijk zijn en voorwaarde 
voor zingeving in hun leven en werkelijk 
herstel. 

 

 

 
Op grond van eigen ervaring en die van collega’s, 
zowel binnen als buiten de geestelijke verzorging, 

ben ik van mening dat het van groot belang is de 
dialoog en evenwaardigheid in de contacten met 
gedetineerden en patiënten in justitiële en 
forensische inrichtingen te blijven zoeken. 
Dit houdt in dat we als professional en als mens 
inschattingen moeten maken over mogelijkheden 
en risico’s in de contacten met deze mensen. 
 
De grote vraag is of samenleving en politiek 
bereid zijn de realiteit van dergelijke risico’s 
onder ogen te zien en te accepteren, of dat we 
ons opsluiten in een veiligheidsutopie die mijns 
inziens uiteindelijk niet minder risico’s oproept. 

 
 
 
 
 
George Scholte 
PI Vught 
 
 
1
 Dienke Boertien en Wouter Kusters, Filosofie bij herstelondersteuning, Opnieuw denken over geestelijke 

gezondheid, uitg. Phrenos, Utrecht, 2018. 
2 Hans Boutellier, De veiligheidsutopie, Hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf, Boom 
Juridische uitgevers, Den Haag, 2005, 3. 
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Want het geloof is geen 
doekje voor het bloeden of 
een stoplap voor wanneer 
andere dingen niet meer 

werken. 

CULTUUR 
“Breng als het kan ons samen, geef ons vrede.” 
Lezing: Kerken met stip, 13 april 2019 
door Anne van Voorst 
 
 
Tijdens de tweede wereldoorlog lag de stad waar Dietrich Bonhoeffer bedreigd door een luchtaanval. 
Angstig zochten de bewoners een veilige plek in de gemeenschappelijke schuilkelder van de buurt. 
Naast Bonhoeffer zat een buurman. Hij was zichtbaar bang. Bonhoeffer kende de man wel. Hij wist ook dat 
de buurman de kerk al vaarwel had gezegd en niet meer gelovig was. Maar de man was echt bang en keek 
verlangend naar Bonhoeffer op. 
“Zou u voor ons willen bidden?” vroeg de man. “Dat we hier allemaal weer veilig uit komen?” 
Bonhoeffer keek zijn buurman aan en zei op geruststellende toon: “Er zal vast en zeker spoedig een einde 
komen aan de bombardementen.” 
 
 
 
Zorgvuldigheid en respect 
In mijn herinnering is dit de eerste kennismaking 
die ik had met Bonhoeffer en die nog altijd diepe 
indruk op mij maakt. In de toelichting op dit 
voorval merkte Bonhoeffer op dat je nooit 
misbruik mocht maken van mensen wanneer ze 
in een kwetsbare situatie verkeren.  
Bonhoeffer was er heel duidelijk in dat de 
kwetsbare situatie van mensen niet 
aangegrepen mocht 
worden/gebruikt mocht worden 
om mensen het geloof op te 
dringen.  
 
Het is niet voor niets dat 
ik mij dit voorval als 
eerste herinner 
wanneer het om 
Bonhoeffer gaat. Het 
sprak me bijzonder aan 
omdat het een grote 
zorgvuldigheid en respect 
laat zien in de behandeling 
van zowel de buurman als de 
eigen geloofsovertuiging. 
 
In dit antwoord nam Bonhoeffer zijn 
buurman volstrekt serieus. Maar ook zijn eigen 
geloofsovertuiging. Het geloof is niet een stoplap 
voor momenten waarop je het niet meer weet. 

En zo is het geloof ook geen stoplap voor 
gedetineerden die het moeilijk hebben nu ze in 
de gevangenis terecht gekomen zijn. 
 
Ik kan me voorstellen dat dit begin van deze 
lezing direct al vragen oproept. Want zijn de 
justitiepastores en – predikanten niet geroepen 
om de gedetineerden bij te staan met hun 

geloof? En is het ook niet zo dat juist 
gedetineerden in de gevangenis de 

weg weten te vinden naar de 
pastor of de dominee en naar 

de kerk gaan terwijl ze dat 
buiten niet deden? En hoe 
verhoudt zich dit dan met 
de houding die Bonhoeffer 
had ten aanzien van zijn 
buurman. Het zal duidelijk 
zijn dat deze houding op 
gespannen voet staat met 

de praktijk in de 
gevangenis. Tegelijkertijd 

heb ik wel altijd geprobeerd 
mij deze houding eigen te 

maken in de contacten met 
gedetineerden. Juist omdat ik hen 

serieus wilde nemen maar ook om geloof en 
kerk serieus te nemen. Want het geloof is geen 
doekje voor het bloeden of een stoplap voor 
wanneer andere dingen niet meer werken.  
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Nee, geloven is een weg gaan in vertrouwen door 
de diepte in navolging van Jezus die ook door de 
diepste diepte heen ging in het verlangen naar 
eenheid, samen-zijn, licht en vrede. Als 
justitiepastor of predikant ben je geroepen naar 
mijn mening om de gedetineerde te 
ondersteunen op die weg.  
 
Dat betekent dus ook dat je de ander helemaal 
serieus neemt in wat hem bezig houdt. Misschien 
zoekt de gedetineerde in zijn vertwijfeling wel 
naar God, geloof of kerk, zoals die buurman dat 
ook deed. En misschien hoopt de gedetineerde 
wel dat God zijn moeite en schuld wel zal 
toedekken, hem verlichting zal schenken en hem 
zal troosten.  
 
Hoe begrijpelijk deze vraag van de gedetineerde 
ook is, ik denk en geloof dat de justitiepastor er 
vooral is om dan naast de gedetineerde te gaan 
staan in zijn nood en verlangen naar eenheid of 
vrede. Dat kan dan betekenen dat de nood niet 
direct minder wordt maar wel dat het verlangen 
levend blijft. 
 

 
 In dat licht, lees ik ook het gedicht van 

Bonhoeffer en de strofe die vanochtend 
als leidraad dient: 
 
Laat warm en stil de kaarsen branden 
heden, 
die Gij hier in ons duister hebt gebracht, 
breng als het kan ons samen, geef ons 
vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht. 
 

 

 

 
Er spreekt een enorme troost uit die ontspringt 
vanuit een diep verlangen naar samen-zijn, vrede. 
En tenslotte een groot vertrouwen; een jezelf 
geborgen weten. Begrippen die voor Bonhoeffer 
erg belangrijk waren en door hem ook tot op het 
diepst doorleefd zijn.  
 
Het zijn ook woorden die in de context van de 
gevangenis erg belangrijk zijn. Daarom wil ik nu 
ingaan op de woorden: troost, een verlangen 
naar samen zijn en je geborgen weten. 

Troost 
De behoefte aan troost is groot in de gevangenis, 
zo merkte ik al op. Wanneer je net in de 
gevangenis bent terecht gekomen, staat je hele 
leven op de kop. Er zijn zorgen over je eigen 
welbevinden, zorgen over je toekomst, zorgen 
over wie je buiten achterliet. Dan is het belangrijk 
dat er iemand binnen die muren is, die je kan 
troosten. Dat geldt ook voor wanneer je detentie 
lang duurt. Dan begint een gevoel van 
uitzichtloosheid steeds vaker naar voren te 
komen. Of het gevoel eenzaam te zijn. Wie is er 
buiten nog voor jou? 
 
Een gesprekspartner die dan troost kan bieden is 
heel belangrijk. Het is dan logisch dat de 
gedetineerde die troost ook zoekt bij God. Het is 
vervolgens aan de pastor of predikant om deze 
behoefte aan troost te herkennen als een diep 
verlangen naar God, eenheid en vrede. Het 
verlangen naar God heeft uiteindelijk niets te 
maken met de vervulling van een bepaalde 
behoefte of troost, (de wens van de buurman in 
de schuilkelder). Het verlangen naar God is een 
op zichzelf staand verlangen, geboren uit liefde, 
waarbij juist onze behoeftigheid uitgezuiverd 
wordt. Het gaat niet om onze behoeften of onze 
troost; maar het gaat om het verlangen naar God 
zelf, die zich dan zo in alle leegte en naaktheid 
openbaart.  
“God is verborgen in de ziel” zei Johannes van het 
Kruis. Dat is een existentiële, menselijke conditie. 
In de ziel is God verborgen. Daarom is het 
verlangen naar Hem al van voor ons bewuste 
denken aanwezig. Het is om die reden dat de 
meeste gedetineerden intuïtief bij een religieus 
geestelijk verzorger aankloppen voor steun. Een 
steun die de pastor of justitiepredikant kan 
bieden door achter de voorliggende behoefte 
naar troost of steun, dit verlangen te herkennen.  
 
Dat betekent ook dat God alleen ter sprake kan 
komen als Degene die dit verlangen oproept. Als 
degene die het Licht is dat voor ons uit gaat.” De 
kaars in het duister” om in de beelden van 
Bonhoeffer te blijven. Door in de vraag naar 
troost, het verlangen naar God vanuit het duister, 
te herkennen, kan de justitiepastor of predikant 
de gedetineerde uitdagen om die weg te gaan. 
Dat is alleen mogelijk door de duisternis volstrekt 
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serieus te nemen; de angst en de onzekerheid. 
Dat deze niet worden toegedekt met een 
religieuze bezwering dat met God alles wel goed 
komt. Dat is misschien wel waar maar dan als 
punt aan de horizon, waarnaar ons verlangen 
uitgaat en ons in beweging zet naar samen-zijn, 
vrede… Waarvan de vervulling nog uitstaat. 
Vanuit deze gedachte heb ik ook beter begrepen 
wat Bonhoeffer bedoelde wanneer hij spreekt 
van goedkope en dure genade. Want de genade is 
dan niet iets waarmee het delict van de 
gedetineerde zomaar wordt toegedekt zonder 
dat de diepte en ernst van wat er fout ging onder 
ogen is gekomen.  
Een trouwe kerkganger, een erg vrome 
gedetineerde, vertelde me opgetogen dat hij 
altijd eerst God om vergeving vroeg voordat hij 
een inbraak ging plegen. Want dan was het hem 
alvast vergeven en zou de inbraak succesvol 
verlopen. Hoe goedkoop genade dan kan worden. 
Maar voor Bonhoeffer is de genade de boog aan 
de hemel waarnaar de gedetineerde verlangt als 
hij zijn diepste schuld onder ogen durft te komen. 
Zoals dat overigens net zo goed geldt voor de 
pastor of predikant. 
Dat is geen gemakkelijk proces maar het is de 
enige weg die er te gaan is op de weg naar herstel 
en vrede. Want dat betekent de bede: ‘breng als 
het kan ons samen en geef ons vrede.’ Naar mijn 
mening opent deze bede de weg tot, door de 
diepte heen, tot gemeenschap en herstel in 
aansluiting bij dat diepste verlangen. Ik heb dat 
regelmatig zien gebeuren. 
 

 
 
Mark vroeg een gesprek aan bij mij. Het ging wel 
goed, maar ergens had hij het gevoel dat er nog 
iets miste, dat het nog niet helemaal goed ging. 
Hij was blij dat hij God had gevonden en nu ook 

met mij kon praten. Al snel vertelde hij waarom 
en waardoor hij in de gevangenis was beland. 
Maar iets te snel voegde hij er aan toe dat God 
hem vergeven had. En daarom deed hij nu zijn 
uiterste best. Hij zou alles in het werk stellen om 
terug te betalen voor wat hij fout gedaan had 
want dat was hij nu natuurlijk aan God 
verschuldigd. Ik antwoordde Mark dat hij niets 
hoefde te doen. Dat hij Gods genade niet kon 
verdienen. Maar dat die voor hem klaar lag. Mark 
vond dat wel heel gemakkelijk. Als je er niets voor 
hoefde te doen…..  
 

 
 Toch liet de gedachte hem niet los en 

spraken we intensief over de genade die 
gratis was, maar ook duur gekocht…. 

 

 

 
Mark vond de gesprekken lastig en ging steeds 
meer aan de slag met zijn delicten. Hij ging 
beseffen wat hij anderen had aangedaan. En de 
grootste schok onderging hij toen hij ontdekte 
hoe hij eigenlijk onbewust gekopieerd had wat 
hem zelf ooit was aangedaan. Dieper kon je toch 
niet zinken…. Maar op dat punt aangekomen, 
begon er ook iets te schuiven in Mark. Hij begon 
over zijn slachtoffers te spreken en ondernam 
werkelijk stappen om naar hen toe spijt te 
betuigen. Maanden later schreef hij me een brief. 
En ik citeer hieruit: “Je vertelde me over genade 
waar ik niets voor hoefde te doen. Dat leek me zo 
gemakkelijk. Maar niets is minder waar. Want het 
opende voor mij een weg door de diepte heen. 
Het was een heel gevecht. Maar nu kan ik je 
zeggen dat ik het grootste cadeau heb ontvangen 
wat iemand ooit voor mogelijk kan houden.” 
In dit voorbeeld wordt duidelijk hoe de weg door 
de diepte heen, ook een weg van herstel 
betekent.  
 
 
Samen zijn 
In het voorbeeld wordt ook zichtbaar dat de 
echte troost, in de zin van de weg door het dal 
heen gaan, ook gebeurt in het perspectief van 
jezelf verbinden. Het verlangen om met de ander 
in vrede te leven. Dat is ook niet verwonderlijk 
want het verlangen in eenheid te leven met God, 
bewerkt ook het verlangen om één te zijn met de 



44 
 

anderen. Dat wordt ook duidelijk uit het 
voorbeeld van Erik wiens verhaal ik, evenals dat 
van Mark, mocht vertellen. Erik heeft een goede 
christelijke opvoeding genoten en was jaren 
actief in de kerk. Door een echtscheiding en 
nieuwe relatie was er steeds meer afstand tot de 
kerk gekomen zodat hij de laatste jaren niet meer 
ging. Ondertussen begon hij dingen te doen die 
het daglicht niet konden verdragen waardoor hij 
uiteindelijk in de gevangenis kwam.  
Na twee jaar kwam Erik op mijn pad. Hij vertelde 
hoe hij in de vorige gevangenis weer helemaal de 
weg terug had gevonden naar de kerk en God. En 
hoe het nu weer helemaal goed ging. Over de 
delicten werd niet gesproken. Toen de relatie met 
zijn vriendin aan de orde kwam, merkte Erik op 
dat die nog steeds in stand was. Maar 
tegelijkertijd vertelde Erik dat zijn vriendin hevig 
geschokt was om wat hij had gedaan en dat zij 
zich verraden en bedrogen voelde. Zij besloot om 
afstand te nemen. Hij had al twee jaar niets meer 
van haar gehoord. “Maar als ik buiten ben,” 
voegde Erik er aan toe, “verwacht ik dat wij de 
draad weer oppakken.”  
 
Toen ik er wat op doorvroeg, was duidelijk dat 
Erik hier niet over wilde praten. Zo gingen 
maanden voorbij zonder dat Erik verder kwam. 
Hij zat in zijn eigen kringetje, kwam trouw naar de 
kerk maar zich werkelijk verbinden was lastig. 
Ondertussen voerden we gesprekken. En 
langzaam maar zeker durfde Erik de gedachte toe 
te laten dat zijn relatie afgelopen was. 
 

 
 Hij ontdekte dat in het ontkennen van het 

einde van zijn relatie ook de onwil 
besloten lag om werkelijk onder ogen te 
komen wat hij had aangericht. 

 

 

 
Erik benoemde regelmatig dat hij dit een heel 
lastig proces vond maar dat het ook nodig was 
om dit alles onder ogen te komen. 
 
Van belang is dat op deze weg er ook een rituele 
markering is van het belijden van schuld. In de 
R.K.- kerk is dat de biecht. Protestanten in 
Nederland kennen die niet als zodanig maar 
Bonhoeffer heeft altijd gepleit voor het gebruik 

van de biecht. Een pleidooi dat ik van harte 
overneem. 
 
En zo was er voor Erik een biechtritueel. Op een 
papiertje schreef hij wat hij verkeerd had gedaan. 
Wie er door hem beschadigd waren: een 
schuldbelijdenis. Hij schreef ook een brief aan zijn 
ex-vriendin en andere slachtoffers. Die brieven 
werden verstuurd. 
 

 
  
Het briefje met de schuldbelijdenis werd hardop 
voorgelezen in de kerkzaal. We lazen een 
Bijbeltekst, er klonk een genadeverkondiging, het 
briefje werd verbrand en tenslotte deed Erik zijn 
vriendschapsring af en deed die in een doosje. 
Daarop ontving Erik een zegen voor de toekomst.  
Na dit moment bloeide Erik op. Hij nam 
nadrukkelijker zijn plek in het midden van de 
kerkgemeenschap buiten. Hij voelde zich 
gedragen en geborgen in God en zijn gemeente. 
Want zoals inmiddels waarschijnlijk duidelijk is 
geworden, is de weg van het verlangen naar God, 
een weg die uiteindelijk van binnen naar buiten 
gaat. Of vanuit de geslotenheid naar openheid. 
Dat is niet een mooie bijkomstigheid van een 
innerlijk proces. Nee, het is de wezenlijke 
consequentie van de weg die begint wanneer 
iemand uitdrukking geeft aan zijn (soms 
onbewuste) verlangen naar God en daardoor 
volstrekt serieus wordt genomen in zijn bestaan 
nu… 
 
Het is een weg die zijn oorsprong en einde vindt 
in de geborgenheid waarvan de gemeente van 
Christus de uitdrukking is. Het is ook niet toevallig 
dat Jezus aan het begin van zijn weg naar het 
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Einde of Nieuw Begin, een gemeenschap stichtte 
waarin hij zich geborgen weet. Want diezelfde 
gemeenschap is er ook weer na Pasen. Voor 
Bonhoeffer was de gemeente van Christus de 
zichtbare gestalte van Hem. Zonder een 
gemeente ook geen Christus. Wanneer een 
gedetineerde bewust of onbewust zijn verlangen 
naar God, Jezus Christus uitdrukt, komt daarmee 
indirect maar daarmee niet minder fundamenteel 
ook het verlangen naar gemeenschap, naar 
voren. 
 

 
 Hierin ligt dan ook de uitdaging van de 

kerken buiten de muren van de 
gevangenis. 

 

 

 
Dat ze voor gedetineerden en ex-gedetineerden 
de uitdrukking van dit verlangen kunnen zijn. Dat 
zij de geborgenheid kunnen bieden, die in dit 

gedicht van Bonhoeffer naar voren komt. Dat 
vraagt van de gemeente van Christus dat ze met 
de gedetineerde of ex-gedetineerde een weg 
durven gaan waarin ze de gedetineerden en ex-
gedetineerden helemaal aanvaarden en serieus 
nemen in hun nood, in hun schuld en in hun 
verlangen om zo samen Christus te zijn. 
Dat zal ook voor de kerken buiten betekenen dat 
zij de weg door de diepte heen gaan. Dat ze hun 
eigen nood en eigen schuld serieus durven 
nemen en die ook te delen met wie er op hun pad 
komt. Dat gedetineerden, ex-gedetineerden en 
tot nu toe nooit gedetineerden samen dit 
verlangen naar eenheid en vrede durven delen. 
Het is de horizon in het landschap van het 
justitiepastoraat. 
 
 
“breng als het kan ons samen, geef ons vrede. 
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne van Voorst is adjunct hoofdpredikant. 
  
  

                         (foto uit eigen archief) 
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De schat aan ervaringen die 
op deze manier naar boven 

kwam werd in de vroege 
middaguren onderwerp van 

gesprek. 

UIT HET VELD 
Geïnspireerd verder op weg 
Verslag van de studiedagen van het protestantse justitiepastoraat 
door Theunis Veenstra 
 
 
29 en 30 april jl. waren de protestantse justitiepastores bijeen voor de studiedagen. 2019 was in die zin een 
bijzondere jaargang, dat de gastenlijst extra veel namen vermeldde. Een deel van het programma stond 
namelijk in het teken van het afscheid van vertrokken - en vertrekkende collega’s. 
 
 
 
Een schat aan ervaringen 
Met een volle zaal –ook de partners van de 
vertrekkende collega’s waren uitgenodigd– 
luisterden we naar interviews afgenomen door 
Ruud Foppen, oud-justitiepredikant en voormalig 
radiomaker bij de NCRV. Hij vroeg de oud-
collega’s naar hun identiteit als justitiepredikant, 
naar het wezenlijke in hun presentie bij de 
ingeslotenen en wat ze als erfenis achterlieten.  
 
Sommige collega’s hadden tientallen jaren als 
geestelijk verzorger gediend, maar het was net zo 
goed in de verwoording van minder dienstjaren 
dat we afdaalden naar verschillende aardlagen 
van het justitiepastoraat. De schat aan 
ervaringen die op deze manier naar 
boven kwam werd in de vroege 
middaguren onderwerp van 
gesprek. 
 
 
Liturgische viering 
De liturgische viering 
aan het eind van de 
middag werd 
bijgewoond door nog 
meer oud-collega’s en 
verdere genodigden. Een 
prachtige theateropstelling 
bracht ons fysiek bijeen. 
 
De ‘inclusieve’ teksten van de viering 
voegden hier een spirituele dimensie aan toe, 
zoals de eerste zinnen van het mooie lied: ‘Hij 
raakte de mensen, beschadigd, verstoten, hij brak 

de ban van het vooroordeel, hij strekte Zijn 
handen naar haat overgoten melaatsen, Hij was 
er, Hij maakte hen heel’. 
 
Dr. René de Reuver, Scriba van de Synode van de 
Protestantse Kerk in Nederland, las uit Lucas 24 
de verzen 13 – 35 en verkondigde hoe de ‘Hij’ uit 
het bovenstaande lied zich openbaart in Hem die 
met ons onderweg is, met ons het brood breekt 
en de Schriften ontsluit. Justitiepredikanten 
hebben als kerntaak dit onderweg zijn met 
mensen, in Christus’ naam, of zoals het 
bovenstaand lied als afsluiting bezingt: ‘in’t 
voetspoor van Hem die geen mens heeft 

vermeden maar naast iedereen in het 
leven ging staan’.  

 
Als zichtbaar teken van 

Christus’ doorgaande weg 
met mensen stond de 
naam van Anne van Voorst 
in de orde van dienst. Hij 
werd welkom geheten als 
de nieuwe Adjunct-
Hoofdpredikant. 
 

Daarna was er aandacht 
voor: Harry Brandsma, Jan 

Broer, Ton van Brussel, Frans 
Don, Jan Kraaijeveld, Willem van 

Mourik, Arjan Noordhoek, Verry 
Patty, Klaas Spoelstra, Marja Terlouw, 

Herke Tichelaar.  
Frans was door ziekte helaas verhinderd, maar 
ook hij kreeg daags erna de kaars die Anne en de 
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vertrekkende predikanten werd aangeboden en 
de orde van dienst met het lied dat klonk als 
zegen over de verdere levensweg van onze 
dierbare collega’s: ‘Ga met God en Hij zal met je 
zijn, jou nabij op al je wegen, met zijn raad en 
troost en zegen, Ga met God en hij zal met je zijn.  
 
De verdere dag werd gevuld met een 
drukbezochte receptie, een voortreffelijk diner en 
een feestavond met waardige toespraken, 
cabaret waarin de diepgang en de glimlach hand 
in hand gingen, en muzikanten die in wereldse 
tekst en toonsoort de aanwezigen op de 
dansvloer kregen.  
 

 
 En nu geïnspireerd verder op weg.   
 

 
De tweede dag werd geopend door Jan – Gerd 
Heetderks, onze hoofdpredikant, met een 
ochtendgebed van Dietrich Bonhoeffer. Hij 
benoemde verder in alle openheid dat we niet 
alleen afscheid hebben genomen van een groot 
aantal collega’s, maar dat ook in het aantal 
aanwezigen die ochtend zichtbaar werd hoe het 
protestants justitiepastoraat aan 
formatieplaatsen heeft ingeleverd. 
 

 
 Dit vraagt om een visie op een andere 

manier van werken. 
 

 

 
Hierop is in het beleidsplan al gereflecteerd, en 
we zetten deze bezinning voort met Paulus, een 
mens die de oude en nieuwe tijd creatief met 
elkaar verbond.  
 
 
Paulus  
Dr. Theo Hettema, theoloog, werkzaam onder 
andere als wetenschappelijk beleidsmedewerker 
pastoraat bij de Protestantse Kerk verzorgde de 
inleiding tot het gedachtegoed van deze apostel. 
Dr. Hettema vertelde hoe in iedere plaats waar 
Paulus kwam, hij zo’n twintig tot dertig 
aanhangers kreeg. Paulus had geen missionaire 
‘meesterformule’ en was, zacht gezegd, ook niet 
altijd even tactisch. Toch kreeg hij zelfs de 

mensen op de Areopagus mee, omdat hij iets 
‘nieuws’ liet zien. Dit nieuwe was de ‘onbekende 
God’. 
Deze onbekende God toont zich onder andere in 
een levend makende Geest. Het is deze Heilige 
Geest die ons de weg wijst naar een nieuwe 
spiritualiteit, namelijk spiritualiteit als 
omvormingsproces. Omvorming naar een 
ervaring buiten je eigen kaders. Bij Paulus raakte 
dit heel het denken, voelen en handelen. Om dit 
ook voor ons tastbaar te maken voegde Dr. 
Hettema aan het arsenaal aan werkvormen een 
voor mij verrassend nieuwe variant toe, die van 
de ‘stille wand discussie’. Gegroepeerd rond vier 
portretten van Paulus in klassieke schilderijen 
werden we uitgedaagd de sterke en zwakke 
kanten, de bedreigingen en de kansen in ons 
werk te benoemen.  
 
 
Twee voorbeelden van de handen uit de 
mouwen 
Het boeiende theoretisch kader van dr. Hettema 
kreeg in het middagprogramma verder handen en 
voeten. We luisterden naar twee heologen die 
zijn gaan pionieren, om te beginnen Riekje van 
Osnabrugge. Zij begon als studentenpredikant in 
dienst van de Hogeschool Holland, de VU en de 
PKN. Nadat verschillende partijen zich terug 
trokken uit haar contract moest ze, zoals zij het 
uitdrukte, ‘zichzelf gaan verkopen’. Dit leidde tot 
de oprichting van NEWConnective, een breed 
interlevensbeschouwelijk studentenplatform 
waarin naast Riekje ook een humanistisch 
raadsman en een islamitisch geestelijk verzorger 
werkzaam zijn. Riekje noemt zich 
studentendominee, maar zoekt in activiteiten als 
een ‘rouwcafé’ en een ‘Groot Vooroordelen 
Diner’ vooral de interreligieuze ontmoeting. Ze 
riep ook ons op, om de schotten in ons werk af te 
breken. 
 
Als tweede spreekster nam Bettelies Westerbeek 
ons mee naar ‘Geloven in Moerwijk’. Moerwijk 
ligt binnen de gemeentegrens van Den Haag en is 
één van de oudste wijken van ons land. 80 % van 
de woningen bestaat uit sociale huur, veel 
wijkbewoners zijn afhankelijk van instanties, men 
wantrouwt de hulpverleners. Bettelies begon vijf 
jaar geleden als pionier, hierbij praktisch en 



48 
 

financieel ondersteund door een fonds van de 
Protestantse Kerk in Nederland voor 
vernieuwende vormen van kerkelijke presentie. 
Als pastor bood ze een luisteren oor en creëerde 
ze met haar team een plek om ‘mens te zijn’. 
Bettelies ontdekte dat de christenen en de kerk in 
deze wijk arm zijn. Dit schiep een verbinding met 
Bijbelse verhalen en personen. De jonge 
geloofsgemeenschap in Moerwijk wil kerk-zijn op 
een wijze die past bij de buurt en die 
aansprekend is voor mensen zonder christelijke 
achtergrond. Dit doet men onder andere door de 
aanleg van een buurttuin, met iedere maand een 
pizza-avond. 
 

 
 Eens per maand is er ook een 

laagdrempelige viering, vooral gericht op 
gemeenschapsvorming. 

 

 

 

Bettelies vertelde geen succesverhaal. Ze 
benadrukte dat ook zij vaak terug moest naar het 
witte vel papier waarop ze dit project begon, om 
opnieuw te ontdekken wie haar bondgenoten 
zijn.  
 
  
De onbekende God 
De woorden van Bettelies over het vel wit papier 
raakten me. Een wit papier toont op zichzelf niks, 
zoals ook iets als de stilte geen geluid maakt. 
Maar het is wel dit vel papier dat de 
kindertekening draagt, zoals de stilte ruimte 
maakt voor de symfonie. 

  
Protestants justitiepastoraat ging deze geslaagde 
studiedagen terug naar de tekentafel, met de 
vraag wie haar bondgenoten zijn. Dit begint bij 
overgave aan de ‘onbekende God’. In hem , zo 
leerde Paulus, leven wij, bewegen wij en zijn wij.    

 
 
 
 
Theunis Veenstra is justitiepredikant in Norgerhaven en Esserheem. 
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Komt er een menukaart van 
taken die we moeten blijven 

doen? 

UIT HET VELD 
Liefde in tijden van detentie. 
Studiedagen RK justitie pastoraat 
door Bert Simons 
 
 
Liefde tijdens detentie kent -net als in het beroemde boek van Marquez- vele verschillende gezichten, zoals 
zielsverwantschap, opoffering en overgave, vluchtige passie, troost of geborgenheid. De liefde is in de 
christelijke traditie een cruciaal -en volgens Paulus zelfs het belangrijkste – onderdeel van de trits geloof / 
vertrouwen, hoop en liefde. Maar welke betekenis heeft liefde voor mensen in detentie, en hoe zit het met 
de naastenliefde? Welke plek is er voor liefde in tijden van detentie bij gedetineerden in het pastoraat? Met 
deze woorden werden de justitiepastores uitgenodigd voor hun jaarlijkse studiedagen op 7 en 8 mei 2019 
in Vught. 
 
 
 
Opening 
In zijn inspirerende opening navigeerde 
afscheidnemend adjunct hoofdaalmoezenier Ed 
Teuns met de aanwezigen langs satellieten, 
microseconden, Genesis en Jan Mulder om op 
weg te gaan naar de liefde als de zingevende 
component voor tijd en eeuwigheid. 
 
 
State of the Union 
Hoofdaalmoezenier Ryan van Eijk start 
met het thema vrijheid en 
verantwoordelijkheid en verbindt 
die met enkele belangrijke 
gebeurtenissen in de 
Nederlandse samenleving in 
de laatste maanden om 
van daaruit enkele 
belangrijke thema’s van de 
GV te behandelen.  
 
Natuurlijk komt ook de 
wisseling van het adjunct 
hoofdaalmoezenierschap aan 
de orde. In de nieuwe verdeling 
zal het land verdeeld worden voor 
regio’s en personeelsgesprekken in 
Noord (Fons Flierman) en Zuid (Ryan van 
Eijk). De Haagse highlights noemt hij een voor 
een als ook de samenwerkingsverbanden en 
ketenpartners. Het Centrum voor het 

Justitiepastoraat is opgegaan in het Centrum voor 
Geestelijke Verzorging. Het behouden van de 
‘eigen’ leerstoel is zeker de inzet. Voor ons werk 
en deze studiedagen wenst hij ons de liefde toe 
als stille kracht. 
 
Het vragenrondje opent met de integratie en de 
moeilijkheden van de orthodoxe GV binnen onze 
inrichting. De GV in de particuliere inrichtingen 
voor forensische zorg wordt momenteel 

geïnventariseerd, ook aanleiding 
voor vragen. Kiezen, verliezen…. 

Komt er een menukaart van 
taken die we moeten 

blijven doen? 
 
Die komt er niet. Je 
moet zelf professioneel 
keuzes maken passend 
bij de inrichting. Alles 
zal waarschijnlijk niet 

mogelijk blijven. 
 

Neem zelf 
verantwoordelijkheid en 

verantwoord je keuzes. Houd 
je eigen grenzen in de gaten en 

ook die van je collega. 
 
Desintegratie van teams ligt soms op de loer 
maar is gezamenlijk ook te voorkomen.   
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Jan Lange blikt terug 
Jan Lange neemt afscheid van 40 jaar pastoraat 
en richt zich in de eerste inhoudelijke bijdrage 
van deze studiedagen tot zijn collegae. 
Thematiseer de liefde in tijden van detentie, dat 
was zijn opdracht. Jan denkt er niet altijd aan, te 
werken met de liefde van God maar nu is het toch 
het thema van zijn inleiding. Dankbaarheid is er 
allereerst na 40 jaar pastoraat. De liefde is voor 
deze pastor een gelaagd begrip. Hij verbeeldt zich 
niets. 
 

 
 De pastor is niets zonder de gemeenschap 

en natuurlijk zonder God, een drievoudige 
liefdesrelatie. ‘Ik weet mij bemind’.  

 

 

 
Jan neemt twee Bijbelteksten om zijn roeping tot 
zijn werk te verduidelijken. Allereerst Lucas die 
Jesaja citeert: geroepen om aan gevangenen 
vrijlating te verkondigen. En de evangelist 
Johannes schrijft over de drievoudige vraag naar 
de liefde van Simon van Johannes (Petrus). Hou 
van mensen omdat ze mensen zijn. Het gaat om 
helemaal, niet om een beetje houden van. Dat is 
mogelijk wanneer in onze interactie met 
gedetineerden de wijsheid van God meespeelt in 
ogen, oren, hart en handen. 
In detentie ging deze pastor ook zelf de diepte in.  
 

 
 De lectio continuo is een onuitputtelijke 

bron die mensen gaande houdt, hij heeft 
die alle jaren vol gehouden. 

 

 

 
Voedend is ook de ruimte die je krijgt in de 
gevangenis, in het gebouw, in het team. De 
aandacht die je geeft, komt terug.  
 
Natuurlijk zijn er een hoop tegenstellingen. Het 
dagprogramma wordt steeds benauwender. De 
manoeuvreer ruimte wordt kleiner. Grenzen 
stellen is nodig, verzoening evenzeer. Hou van ze 
zonder van ze houden, houdt Jan zijn vrijwilligers 
en zichzelf voor. De ander is en blijft de ander en 
dat moet ook zo blijven. Een schilderij en een 
portret van een gedetineerde illustreren tot slot 
het verhaal van Jan.  

In gesprek met de zaal wordt Jans bijdrage verder 
verdiept. 
 
 
Hoe het liefhebben vol te houden? 
Toke Elshof memoreert haar werkzaamheden in 
de PI Zutphen jaren geleden en het 
vrijwilligerswerk bij justitie daarop. In haar 
onderzoek aan de UvT naar wat jonge gezinnen in 
het familieleven belangrijk vinden komt liefde als 
vanzelf bovendrijven. Het is een ideaalplaatje dat 
echter zelden standhoudt. Je maakt natuurlijk zelf 
fouten die het beeld van liefde en veiligheid 
bederven. Daarnaast is er misbruik en 
verwaarlozing; geestelijk verzorgers binnen 
justitie kunnen er vele verhalen over vertellen. 
Toke geeft er voorbeelden van, zeker ook van de 
liefde die ontbreekt. Toch houdt het ideaalplaatje 
het lang onder gedetineerden. 
Familiale relaties zijn belangrijk voor GV. 
Godsdienstige beelden over deze familierelaties 
zijn overigens niet altijd vanzelfsprekend. De 
lezing van de feestdag van de h. Familie is die van 
een gezin op de vlucht. Vele familieverhalen in de 
Bijbel zijn gezinsdrama’s.  
 
Is er voor de GV een manier om betrokken te 
blijven bij de problematische familieverhalen? 
Kan de pastor liefdevol blijven? Het verstaan van 
de liefde als theologale deugd kan behulpzaam 
zijn. Het besef van tekort te schieten, maakt 
namelijk duidelijk dat de liefde ons gegeven is. In 
het pastorale contact is daarom Gods liefde in het 
geding. Binnen het pastorale contact is er in die 
liefde fundamentele gelijkwaardigheid. Er is geen 
sprake van een brenger en ontvanger. Er is 
wederkerigheid. 
Hoe het liefhebben vol te houden? Is de deugd 
van de liefde in te oefenen? De negatieve 
theologie kan daarbij helpen. Grenservaringen 
worden soms gezocht maar meestal overkomen 
ze ons. Zij roepen de vraag op: wie ben ik nu mij 
dit overkomt. Van de pastor vraagt dit openheid 
en sensibiliteit. Verbijstering en ongeloof van de 
gedetineerde zijn ontregelend en wekken het 
verlangen naar hulp en bijstand wanneer de taal 
verstomt. De God zoekende mens beantwoordt 
zo de vraag van de mens zoekende God.  
Rituelen kunnen daarbij dienstbaar zijn. Maar ook 
het theologiseren met gedetineerden kan 
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didactisch goed werken. Geen antwoorden geven 
maar vragen laten stellen bij gangbare 
antwoorden. Het kan vastgelopen verhalen 
openen en menselijke waardigheid herstellen. 
 

 
 
Vieren en bidden 
Na de inleidingen was er een dienst van het 
woord met veel stilte en Bijbelse teksten rond 
liefde. Ook ontvingen vertrekkende collegae een 
zegen over hun toekomst. Dat afscheid van de 
vertrekkende collegae en in het bijzonder het 
afscheid van adjunct hoofdaalmoezenier Ed 
Teuns kreeg met enkele toespraken, geschenken 
en een lied een warme kleur. 
 
De ochtend op de tweede dag begon met de 
bevestiging van een nieuwe collega door bisschop 
de Jong die zijn zegen inleidde aan de hand van 
de zaligsprekingen.  
 
 
Aandacht voor ouderschap  
Sinds haar promotie 10 jaar geleden houdt Joni 
Reef zich in haar onderzoek bezig met gezin en 
familie en de ontwikkeling van hun relatie binnen 
heel de strafrechtketen. Ze wijst op de diverse 
fases van de aanhouding, het voorarrest, de 
strafoplegging en daarna de gevangenschap. 
Binnen en buiten gebeurt er in de fases van die 
strafrechtketen van alles. 
 

 
 Gedetineerde vaders praten niet zoveel 

over hun kinderen in tegenstelling tot 
moeders. 

 

 

Moeders worden ook eerder zielig gevonden 
(sad), vaders hebben een negatiever imago (mad, 
bad). Dat maakt hun gesprek over hun identiteit 
als vader moeilijker. De identiteit van crimineel 
ligt meer voor de hand en dat is jammer. 
Geestelijke verzorgers merken dat voortdurend in 
hun gesprekken. 
De overheid kan in het kader van de zorgende 
ouder binnen de muren het nodige oppakken, nu 
is daar weinig oog voor.  
  

 
 Kinderen van gedetineerden zijn vaak 

vergeten kinderen. 
 

 
  

Daarnaast hebben detentie en ouderschap ook 
maatschappelijk belangrijke consequenties, denk 
maar eens aan de voorbeeldfunctie van de vaders 
voor hun zonen. Op individueel niveau is 
ouderschap voor de gedetineerde vaak de reden 
om te verbeteren en een andere kant op te gaan. 
 
Aanhoudingen zijn vaak traumatiserend voor 
kinderen. In haar onderzoek richt Joni Reef zich 
onder meer op dit moment, politie weet vaak niet 
dat er kinderen in huis zijn. In het pastoraat kan 
het belangrijk zijn nadrukkelijker te vragen naar 
de gebeurtenissen rond de aanhouding en het 
voorarrest. 
In een van haar onderzoeken vraagt Joni Reef zich 
af of het beeld van een ongeïnteresseerde vader 
het juiste beeld is. Dit is onderzocht in het Prison 
Project tussen 2010 en 2015 bij mannen in 
detentie. Allerlei variabelen zijn daarbij 
onderzocht. Vaders missen vooral hun partner, 
kinderen en werk. Mannen zonder kinderen 
missen hun ouders, moeders voorop, en drugs. 
Gezinsgerichter werken in de gehele 
strafrechtketen biedt volgens Joni Reef veel 
kansen op verbetering, dat blijkt ook uit 
projecten in het buitenland. 
 
Ten slotte beschrijft de inleider haar 
samenwerking met Exodus in de vorm van een 
vragenlijstonderzoek rond het vaderproject. 
Vaders hebben zorgen om het gezin ter sprake te 
brengen op de afdeling. Tijdens de vader-
kindtraining leren vaders het nodige over 
ouderschap en stellen daarna meer realistische 
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doelen. Ze spreken daarna beter en rustiger met 
en over de partner en de kinderen. Stellen daarna 
ook voor buiten beter doelen. 
Haar inleiding werd met vragen en aanvullingen 
uit de zaal, waardoor er ook een levendig gesprek 
met de zaal ontstond. j.reef@law.leidenuniv.nl , 
via dit mailadres is de inleider te bereiken voor 
vragen en vooral ideeën en suggesties voor nader 
onderzoek. 
 
 
Liefde agapè caritas 
Al lange tijd bestudeert Govert Buijs de betekenis 
van de agapè caritas in de Westerse samenleving. 
Hij toont zijn publiek vandaag beelden van een 
verwoest en een hersteld Rotterdam en 
Warschau. Nederlanders blijken beeldenstormers 
en houden blijkbaar van vernietiging. We houden 
van nieuw. Dat geldt ook in de sociaal morele 
infrastructuur. De verwachtingen waar we 
stilzwijgend van uitgaan veranderden in de jaren 
60 radicaal. 
 

 
 Het is moeilijker geworden om je te 

oriënteren in de samenleving. We vragen 
ons vaker af waarom we doen wat we 
doen. Vervreemding is het gevolg.  

 

 

 
Toen het christendom in Europa kwam, kwam 
daar ook het woord agapè. Een nieuw woord dat 
betekenis pas kreeg in en door de verhalen. De 
Romeinse sportstad verandert in Europa 
langzaam in zorgsteden met verpleeg- en 
ziekenhuizen. De tribale Germaanse 
vechterswereld kwam in eerste instantie op na 
het verval van het Romeinse rijk. Maar in de loop 
van de Middeleeuwen kwamen de 
kathedralenbouwers en vredesbewegingen, 
steden en gilden, democratie en armenzorg. 
Spreken en niet vechten, dienen en niet heersen.  
 
Agapè definieert Buijs als iemands concrete inzet 
voor het opbloeien van iemand anders op weg 
naar gedeelde vreugde. Dat brengt een 
drievoudige transformatie: heroïsche waarden 
worden agapè waarden, hiërarchie gaat naar 
gelijkheid en het leven van contemplatie schuift 

naar leven in actie.De werken van Barmhartigheid 
worden steeds vaker afgebeeld. 
 
Agapè vraagt om diverse aspecten: concreetheid, 
particulariteit, universaliteit, vrijheid, 
gelijkwaardigheid, veranderingsgezindheid, tijd 
en geduld (wachtkracht), lijden, vergeving & 
verzoening, verbeeldingskracht, hoop, hardheid 
(profetisch), zwaan-kleef-aan, creativiteit. 
Deze mens doet een appèl op mij ( directe 
liefdesorde) maar ook op de samenleving: Het 
inrichten van huizen en instituties voor zorg 
(indirecte liefdesorde). Daarbinnen zijn de civil 
society, de politiek en de markt van groot belang.  
Europa is momenteel op zoek binnen die agapè 
naar transformatie. Een zoektocht in een nieuwe 
fase en zonder de leidende christelijke traditie. Er 
is de schaduw van een herlevende heroïsche 
levensoriëntatie, een functionele modern 
seculiere oriëntatie tegelijkertijd en daarnaast 
een hernieuwde christelijk spirituele 
levensoriëntatie. 
Een levendige discussie volgt over de 
verloedering die altijd op de loer ligt en de 
mogelijkheden die een hervorming steeds weer in 
zich draagt. De cultuur blijkt een sterke kracht om 
het begrip agapè onbelangrijk te maken of juist 
op te tillen en te onderstrepen. 
 
 
Besluit 
Bij de afsluiting van de beide studiedagen weet 
één van de collegae de inhoudelijke inbreng en 
de ervaringen van deze dagen samen te brengen 
in een metafysische bespiegeling over de 
voetbalwedstrijd Liverpool-Barcelona.  
In de evaluatieronde klinkt vooral de bevestiging 
dat het mooie dagen waren wat betreft de 
inhoud en de sfeer. Gezegend gaat ieder 
onderweg naar huis.  
 
 
 
Bert Simons, rk-justitiepastor. 
 
 
 
 

(terug naar de inhoudsopgave) 
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