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Redactioneel 
Het is gelukt dit nummer nog voor de Kerst te laten 
verschijnen. Als redactie willen we dan ook alle lezers 
gezegende kerstdagen en een goed 2020 toewensen. 
 
Afgelopen jaar namen we afscheid van veel collega’s. 
Plaatsvervangend voor al die collega’s vertellen vier collega’s 
hun verhaal aan de hand van een zestal vragen. Boeiend om 
zo met hen terug te kijken en te lezen wat het werk met hen 
gedaan en voor hen betekend heeft. 
 
In oktober vierden we het 70 jarig jubileum van het 
protestantse en rooms-katholieke justitiepastoraat. U vindt 
een verslag van het jubileum, iets over het jubileumboek, 
enkele foto’s en ook reacties van aanwezigen.  
Passend hierbij ook een terugblik op 10 jaar Centrum voor 
Justitiepastoraat na de overgang naar het Universitair 
Centrum voor Geestelijke Verzorging. 
 
Sietse Visser schrijft alweer zijn laatste column in dit 
nummer. Het stokje gaat door naar José Kodden. 
 
Nu ik een keer het ‘redactioneel’ schrijf, wil ik de redactie 
danken voor de goede samenwerking. Maar mijn dank gaat 
vooral uit naar Renilde van Wieringen die heel veel werk 
verzet voor Pastorale Verkenningen! 
 
 
Namens de redactie, Jan-Gerd Heetderks 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Het redactieadres: 
Adjunct hoofdaalmoezenier en Hoofdpredikant 

Dienst Geestelijke Verzorging 
Bezuidenhoutseweg 20, 2594 AV Den Haag 

Postbus 90829, 2509 LV Den Haag 
 

f.flierman-pia@dji.minjus.nl en  j.heetderks@dji.minjus.nl 
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Er is meer nodig dan alleen 
een straf. 

THEMA 

25 oktober 2019 - jubileum 70 Jaar justitiepastoraat 
een impressie van de dag 
door Hans van Gerven en Trudy Vester 
 
 
De dag start, na voor sommigen een lange reis, 
met koffie, thee en cake, in de hal voor de collegezaal 
waar de lezingen gehouden zullen gaan worden. 
Ontmoeting van collega's en oud-collega's en genodigden.  
Een prettig begin. 
Daarna starten de lezingen. 
 

 
 
 
Opening 
Een welkom door Ryan van Eijk die ons 
meeneemt in een kleine tijdreis door het 
ontstaan van de Geestelijke Verzorging. Het is 
een groeiproces met groeistuipen en 
pijnscheuten geweest, met als het grootste 
verschil tussen toen en nu de diversiteit die terug 
te vinden is in de vele denominaties die er nu zijn.  
 
De gedetineerde is van de samenleving, 
maar de terugkeer is een brede 
verantwoordelijkheid die niet 
alleen bij de gedetineerde 
rust. Aandacht en bezoek 
zijn en blijven daarbij van 
toegevoegde waarde. 
 
 
Grote waardering voor 
vrijwilligers 
Annelore Roelofs 
benadrukt vervolgens de 
belangrijke plek van de 
Geestelijke Verzorging als 
plaats waar gedetineerden in 
vertrouwen kunnen spreken en 
rituelen kunnen beoefenen. 
 
De Geestelijke Verzorging werkt hierbij zij aan zij 
met andere disciplines en levert een bijdrage aan 
de verbinding tussen binnen en buiten. Een van 

de voorbeelden die zij noemt, is het 
voorleesproject ter bevordering van het contact 
tussen vaders en kinderen. Of Kerken met Stip 
(KmS) waarbij het contact al tijdens detentie 
wordt gelegd. Tevens benoemt Roelofs de grote 
waardering die zij heeft voor de inzet van de 
vrijwilligers. 
 
 

Er is meer nodig dan straf 
Met het aanbieden van de eerste 

bajesagenda vanuit de opdracht 
'hebt elkander lief' gaan we 

over naar de lezing van 
Liesbeth Spies, 
burgemeester van Alphen 
aan den Rijn.  
 
Zij begint met de 
scheiding van kerk en 
staat en het daaruit 

voortvloeiende recht van 
de gedetineerde op het 

uitoefenen van zijn 
levensovertuiging. Dat ervaart 

Spies als een groot goed dat 
wordt gefaciliteerd door de overheid. 

 
Geestelijke Verzorging heeft daarin een dubbele 
constructie: gezonden door de kerk en in dienst 
van de overheid. 
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85% van de gedetineerden maakt gebruik van de 
diensten van de Geestelijke Verzorging. 45% 
recidiveert binnen 2 jaar. Als rechtenstudent 
kwam zij middels een bezoek aan een Huis van 
Bewaring in contact met gedetineerden en leerde 
zij meer over hun achtergronden. Dat heeft 
gezorgd voor een ander inzicht. Er is meer nodig 
dan alleen een straf. De wens is de gedetineerde 
op een goede manier terug te laten keren in de 
samenleving. 
 

 
 "De gedetineerde is van de 

samenleving", zo zegt ook de 
burgemeester. Maar wat betekent dat? 

 

 

 
Wat betekent dat voor de maatschappij, maar 
ook wat betekent dat voor de gedetineerde zelf? 
En hoe kan men terug in die samenleving? 
Woonruimte, verzekeringen, banen, het is en 
blijft lastig, want men komt niet zonder stempel 
naar buiten. 
Daarom is maatwerk en goede nazorg om te 
komen tot een veilige en delictvrije terugkeer van 
levensbelang. Dit is een gemeenschappelijke 
verantwoordelijkheid.  
De aandacht van de Geestelijke Verzorging is 
daarbij van toegevoegde waarde en kan 
ondersteunde zijn in het herstel van vertrouwen 
en in het komen tot haalbare inzichten door de 
gedetineerde. 
 
 

 
 
 
Dan is er gelegenheid tot het stellen van vragen 
en het delen van zorg en gedachten (zie hiervoor 
verderop in de nummer). 

Vervolgens worden er pitches gehouden van 
diverse vrijwilligersorganisaties waar mee  
gewerkt wordt.  
  

 

 
 
 

Pitches 
De spits wordt afgebeten door een enthousiaste 
Hennie van Amerongen, die over Exodus 
(www.exodus.nl) vertelt. Naast alle activiteiten 
als huizen, maatjes, kerkvrijwilligers, vervoer van 
kinderen en trainingen die gegeven worden, is er 
steeds meer samenwerking met de reclassering. 
Ook het opzetten van een landelijk netwerk is 
een speerpunt. 
Van Amerongen brengt haar verhaal met 
enthousiasme. 
 
Hendrine Verkade belicht vervolgens het werk 
van Kerken met Stip (www.kerkenmetstip.nl). 
 

 
 Een plek waar gedetineerden terecht 

kunnen na hun detentie. 
 

 

 
Ook daar wordt het contact, indien mogelijk, al 
tijdens de detentie gelegd om zoveel mogelijk 
een warme overstap te garanderen. Verkade 
geeft een voorbeeld hoe belangrijk dit kan zijn 
voor een (ex)gedetineerde. 
 
We sluiten de pitches af met Helmine Pronk van 
de stichting De Sluis (www.dsgdesluis.nl), die 
vooral actief is in Zaanstad met cursussen, 
vader&kind-dagen, kleding uitgifte, bezoek, 
ondersteuning bij de kerkdiensten, nazorg, 
ondersteuning door een buddy en het 
organiseren van een Gevangenenzondag. Dit alles 
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vanuit de gedachte: binnen beginnen om buiten 
te blijven.  
 

 
 
Alle organisaties zijn vervolgens tijdens de lunch 
nader te ontmoeten op de informatiemarkt.  
 
 
Realistisch contact start tijdens detentie 
In de middag gebruikt Lydia Verhagen de tafel die 
op het podium staat om haar meegenomen 
rugzak uit te pakken. MST / Mensen in beeld 
houden (www.menseninbeeldhouden.nl) is een 
stedelijk inloop- en activiteitencentrum in Tilburg.  
 

 
 Streetwise, realistisch contact en 

vertrouwen worden opgebouwd met 
gedetineerden tijdens de 
detentieperiode en vervolgens blijven de 
deelnemers in beeld na de detentie. 

 

 

 
Woorden die Verhagen citeert van een 
gedetineerde luiden als volgt: "Ik ben niet altijd 
een hele lieve jongen geweest... Ik ben in de 
gevangenis terechtgekomen. Het grootste deel 
van mijn straf heb ik nou uitgezeten en daarom 
mag ik nu meedoen als vrijwilliger bij het MST. En 
de tijd die ik hier heb beleefd, tot de dag van 
vandaag, is elke dag voor mij een goede dag... Ik 
geniet van elke dag dat ik hier ben."  
 
Hoe mooi zou het zijn als dit pars pro toto 
werkelijkheid zou worden voor elke nazorg! 
 
 Stad voor iedereen 
Maaike Broeksema houdt een korte inleiding over 
de Diaconale Stichting Gevangenenzorg 
(www.dsgzwolle.nl) in Zwolle. 

 
 Elke zondag zorgen kerkvrijwilligers voor 

drie bossen bloemen bij de kerkdiensten. 
 

 

 
Een foto prijkt via de beamer op een groot doek 
tijdens haar presentatie, waar boven het blauwe 
gemeentebord van de stad Zwolle 'stad voor 
iedereen 2015' staat. Ze eindigt haar pitch met de 
uitspraak: Een gedetineerde is meer dan zijn 
daad.  
 
 
Binnenste buiten 
Een hoogtepunt in de middag was de 
overhandiging van het eerste jubileumboek aan 
Thea Bogers, met als titel:  
BINNENSTE buiten, 
een boekje van bemoediging en troost op de weg 
van binnen naar buiten. 

  

 
  
In de fase van de totstandkoming had zij al 
teksten mogen inzien. Uit de gedrukte versie 
leest zij een gebed voor, dat haar raakte en waar 
zij ons deelgenoot van wil maken. 
 
 
Toegevoegde waarde 
Een groot gedeelte van het middagprogramma 
was voor de lezing van prof. dr. Kees de Groot, 
bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en 
geestelijke volksgezondheid Tilburg University. 
Hij gaat met name in op de toegevoegde waarde 
van justitiepastoraat voor de samenleving. 
Zijn lezing begint De Groot met een inkijkje in zijn 
eerste contact met het justitiepastoraat van 21 
jaar geleden. Een gespreksgroep voor jongeren 
bestond uit gedetineerde jongeren 'van binnen' 

http://www.menseninbeeldhouden.nl/
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én jongeren 'van buiten'. Van één van de 
gedetineerden waren twee ooms en twee neven 
vermoord, maar, zo vertelde de jongere "ze zijn 
er nog altijd". En verder: "ze praten tegen me, ze 
zeggen: je moet door met je leven!" 
Het gesprek heeft een onvergetelijke indruk op 
De Groot gemaakt. 
 
Met gevoel voor taal laat hij de naam van de 
geestelijk verzorger klinken die toentertijd het 
gesprek georganiseerd had: Mieke van der Engel.  
  

 
 
Over taal gesproken, De Groot eindigde zijn 
verhaal met de woordspeling: justitiepastores zijn 
geen 'liefdadigers', ze worden immers betaald 
door de overheid. Wel zijn ze 'weldadigers', die 
de misdadigers zonder aanziens des persoons of 
zonder aanziens des pastores bejegenen. 
Civil Society meets Prison Society; 
justitiepastoraat is Beloning Toegevoegde 
Waarde die wordt toegevoegd vanuit de civil 
society. 
Zijn verhaal zal voor menig justitiepastor als 
bekend in de oren geklonken hebben. 
 

 
 
 
Muziek 
Gedurende de dag hield de gospelgroep More 
Gospel de spirit erin en wist deze muziekgroep 
velen van ons mee te slepen in liederen over the 
old time religion van 'Amazing Grace'  tot 'O 
happy Day!' 
 

 

  
En zou hun lied 'we are blessed and highly 
favorite' speciaal voor ons geschreven zijn? 
 
Op naar het 75-jarig bestaan!

 
 
 
 
 
 
 
 
Hans van Gerven en Trudy Vester 
RK-justitiepastores 
 
 
Met foto's van Remco Lassche   
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Voorstellen die 

gedetineerden én de 

samenleving ten goede 

zouden kunnen komen. 

THEMA 
Deel wat je bezighoudt 
door Arjan Noordhoek, George Scholte, Nelleke van Zessen en Fons Flierman 
 
 
Tijdens de jubileumdag op 25 oktober jl. was er voor de aanwezigen na de lezingen in het ochtendgedeelte 
de gelegenheid om vragen te stellen, gedachten te delen en voorstellen te opperen. 
Hieronder enkele reacties. 
 
 
 

Arjan Noordhoek: 
 

 
 
 

Nog veel te wensen 
Ja, we hebben als geestelijk 
verzorgers nog veel te wensen 
van de politiek als het gaat 
om anders omgaan met 
bijvoorbeeld het verlenen 
van een VOG om een 
vrijgekomen 
gedetineerde, en zeker 
van plegers van 
zedenzaken, weer een 
kans te geven op de 
arbeidsmarkt. 
 
Ik wil graag ingaan op uw 
pleidooi voor de ‘warme 
overdracht’. Ik hoor u zeggen 
dat er door justitie en ons als 
geestelijk verzorgers daar meer aan 
gedaan moet en kan worden. Maar om een 
gedetineerde man of vrouw te begeleiden naar 
een nieuw netwerk bv als een kerk is een 
bezigheid die veel tijd kost. Het dienstverband 

van de geestelijk verzorger is berekend op inzorg 
en niet op nazorg of doorzorg. Met een enkele 
gedetineerde meegaan naar buiten naar een 
kerkdienst of kerkelijke eetgroep kost al gauw 
een dagdeel, en gaat dus in uren ten koste van 
aandacht voor anderen binnen de muren.  
 
Dat overdragen en meegaan naar een club of kerk 
kan volgens mij niet worden overgelaten aan 
medewerkers van een RIC van een inrichting. In 
de eerste plaats krijgen zij  niet het vertrouwen 
van de gedetineerde, omdat zij in hun ogen met 
en voor justitie werken. Hetzelfde wantrouwen 
dat zij hebben voor de reclassering, die vaak als 
verlengstuk van de straf wordt ervaren. Een 

gestrafte heeft een speciale neus en 
een straatwijsheid om het verschil 

te proeven tussen de ‘betaalde 
en onbetaalde liefde’. 

Dat laatste is de kracht van 
de vrijwilliger, die vanuit 
een ander vertrouwen wel 
voor een onverdachte 
warme overdracht kan 
zorgen. 
 

 
Vertrouwenscontact 

Het opzetten van een 
organisatie van gemotiveerde 

en getrainde vrijwilligers kan ook 
niet zomaar van elke justitiële 

geestelijk verzorger worden verwacht. Toch 
zijn juist de kerkvrijwilligers (die al regelmatig 
binnen de muren in gesprek komen) bij uitstek 
geschikt om het betere vertrouwenscontact aan 
te gaan en, indien de regels van de inrichting het 
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toelaten, om dat contact eventueel verder uit te 
bouwen tot een bezoekcontact. Zij kunnen 
vervolgens ook meegaan na de detentie (dat is 
warme overdracht). 
 
 
Verwachtingen 
Wat ik van de overheid, dan wel justitie verwacht, 
is enerzijds het ruimte geven aan een 
dienstverband van de geestelijk verzorger dat ook 
aandacht kan geven aan het instrueren en 
begeleiden van eigen corps vrijwilligers, en 
anderzijds ook dat de regels over de combinatie 
van kennismaken binnen (inzorg) en verder 
begeleiden buiten (doorzorg) voor vrijwilligers 
worden verruimd. Gesprekken met de kerken en 
de PI Nieuwegein hierover zijn op dit moment in 
volle gang. 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

George Scholte: 
 

 
 
 
Wanneer de overheid stelt dat delinquenten 
moeten werken aan een delictvrije toekomst, dan 
is de praktijk van diezelfde overheid omtrent het 
algemeen niet verlenen van VOG’s aan ex-
gedetineerden daarmee in tegenspraak.  
 

 
 Uit mijn eigen contacten herinner ik mij: 

in die praktijk zou naar mijn idee meer 
nuancering kunnen komen. 

 

 

 
Een frauderende boekhouder bijvoorbeeld krijgt 
uiteraard geen VOG voor een financiële functie, 

maar wel voor andere functies daarbuiten. Ander 
voorbeeld: een zedendelinquent die zich aan 
kinderen heeft vergrepen krijgt geen VOG voor 
functies in onderwijs, jeugdzorg, sporttrainer e.d., 
maar wel voor andere functies, waarin geen 
contacten met kinderen / jeugdigen plaatsvinden.  
 
Kortom, zou het mogelijk zijn het beleid omtrent 
VOG’s te nuanceren en zo ex-gedetineerden reële 
kansen te geven op legale inkomsten, zodat de 
kans op recidive vermindert? 
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Nelleke van Zessen: 
 

 
 
 
Ik hoor een paar dingen die ik graag aan elkaar 
koppel. 
Mevrouw Joany Muskiet heeft hier zojuist haar 
plannen voor een dagopvangproject voor onze 
doelgroep gepresenteerd. Ze heeft al een huis, 
maar zoekt nu geld om dit samen met de 
jongeren op te knappen, nadat ze jaren in haar 
eigen huiskamer welkom waren. Haar verhaal 
werd met luid applaus ontvangen. 
 
U, mevrouw Spies, heeft het over samenwerking 
met ketenpartners en hoe belangrijk dat is. Maar 
ook zei u, en dat weten we allemaal, dat er in de 
keten nog wel eens wat hapert en dat 
burgemeesters elkaar daarom soms opbellen om 
onderling iets te kunnen regelen. 
Is het geen idee dat u voor dit geval even belt 
met meneer Aboutaleb? 
 
We zijn hier nu bij elkaar en het lijkt me goed om 
niet alleen vernieuwde intenties uit te spreken 
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om de ketensamenwerking goed te laten 
verlopen, maar waar het kan de koe bij de hoorns 
te vatten. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Fons Flierman: 
 

 
 
 
De burgermeester had mooie woorden 
gesproken over het belang van de geestelijke 
verzorging voor gedetineerden en hun relaties, 
dat moet gezegd worden. Toch drong zich bij mij 
de herinnering op aan die casemanager in de 
penitentiaire inrichting, die zeer verontwaardigd 
reageerde, toen we het over de zeer beperkte 
mogelijkheden hadden die er zijn om 
gedetineerden in de aanloop naar hun vrijlating 
ergens onder de pannen te krijgen.  
 

 
 Een van de grote hobbels daarbij is de 

regelgeving die bepaalt dat 
gedetineerden voor hun opvang na 
detentie terugkeren naar de gemeente 
waar ze het laatst stonden ingeschreven. 

 

 

 
Na de invoering van de WMO ligt de primaire 
verantwoordelijkheid voor de opvang van ex-
gedetineerden bij de gemeenten en die schermen 
hun beschikbare budget af voor de burgers uit de 

eigen gemeente. Hierdoor is het voor 
gedetineerden niet mogelijk om na vrijlating in 
een andere gemeente te gaan wonen, wat soms  
zeer gewenst is. 
Daarbij valt te denken aan het grote belang om 
niet in de oude vertrouwde kring terug te keren, 
zeker voor die gedetineerden die serieus van hun 
middelengebruik af willen of die uit een criminele 
invloedssfeer willen blijven. Maar ook psychische 
redenen kunnen aanleiding zijn om ergens anders 
opnieuw te willen beginnen. Uitzondering wordt 
gemaakt voor zedendelinquenten en ex-
gedetineerden waarvan men het om 
veiligheidsredenen niet verstandig vindt dat die 
naar hun gemeente van herkomst terugkeren.  
 
En omdat deze praktijk niet alleen casemanagers 
tot en met gevangenisdirecteuren, betrokken 
geestelijk verzorgers en opvangorganisaties 
frustreert, maar het vooral voor gedetineerden 
soms extra lastig maakt om goed te re-integreren 
en om gemotiveerd te blijven om te blijven kiezen 
voor verandering, heb ik de burgermeester dit 
probleem voorgelegd. 
 
Ze reageerde begripvol, want ze herkent de 
problematiek. 
Maar ze nuanceerde door aan te geven dat het 
ook voorkomt dat er door de gemeente van 
herkomst en de gemeente waar de gedetineerde 
naartoe wil onderling naar een oplossing gezocht 
wordt. Dan wordt er soms met gesloten beurs 
iemand in de ene gemeente opgenomen en 
wordt er door de andere gemeente ook iemand 
opgenomen die vooraf in het veiligheidshuis 
uitvoerig besproken wordt.  
 
Met haar antwoord was ik niet echt tevreden, 
want er wordt incidenteel een oplossing 
gevonden, terwijl de structurele door financiële 
motieven ingegeven rem op het toelaten van 
gedetineerden uit andere gemeenten blijft 
bestaan. 

 
 
 
 
 
 
Met foto's van Remco Lassche 
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De moderne staat als 

sterfelijke god. 

THEMA 
Afscheidscollege 
door Fons Flierman 
 
 
 
Op vrijdag 25 oktober jl., 
aansluitend op het feestprogramma van het 70-jarig jubileum,  
hield prof. dr. Theo de Wit zijn afscheidscollege. 
 

 
 
 
Kwaad met kwaad 
In zijn afscheidsrede De moderne staat als 
sterfelijke god, Over schurken en schurkenstaten 
bespreekt Theo de Wit op zijn bekende wijze de 
vraag hoe het kwaad in de wereld aan te pakken.  
 
Het antwoord op deze vraag blijkt zelf 
ontvankelijk voor kwalijke praktijken, een kwaad 
waar het geen oog voor heeft. Het betoog 
handelt over volgens met name Hobbes onze 
natuurlijke neiging kwaad met kwaad 
te bestrijden, over het 
onvermijdelijke daarvan, over 
de legitimering ervan, over 
in de woorden van De Wit 
‘het vraagstuk hoe de 
duivel met beëlzebub uit 
te drijven’.  
 
 
Twee niveaus 
De Wit beschrijft zijn 
waarnemingen op twee 
niveaus, daarmee recht 
doend aan het bekleden van 
de bijzondere leerstoel voor 
‘Vraagstukken geestelijke 
verzorging in justitiële inrichtingen’ en 
aan zijn achtergrond als politiek filosoof. Het 
eerste niveau gaat over de strafrechtelijke 

veroordeling van mensen die voor de misdrijven 
die ze gepleegd hebben in de gevangenis 
terechtkomen.  
 
Hij vertelt over de vervreemdende ervaring dat 
hij bij een bezoek aan de long stay inrichting voor 
tbs-gestelden met een van de bewoners een 
gesprek had zoals hij in de vrije maatschappij niet 
vaak heeft.  
‘Verwarrend was dat deze man beschikte over 

een genadeloos zelfinzicht dat je 
buiten de gevangenis maar zelden 

aantreft en dat ik ook zelf 
meestal niet opbreng.’ (p.6) 

En voegt daarbij de 
vaststelling dat 
gevangenen jarenlang 
onschuldig zaten 
opgesloten, door de 
samenleving bestempeld 
en behandeld als 

schurken, wat iedereen en 
ook politici volgens hem 

voorzichtiger zou moeten 
maken in hun opvattingen 

over ingeslotenen.  
 

Het tweede niveau betreft de staat en gaat 
over gebrek aan zelfinzicht van de staat om in te 
zien  dat de middelen waarmee het ieder kwaad 
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bestrijdt dat de orde van de maatschappij 
bedreigt, gemakkelijk zelf een kwaad vormt. De 
Wit typeert de staat in navolging van Hegel en 
Hobbes als aardse of sterfelijke god, als hoogste 
instantie die ons tegen onze kwade toe-eigening 
van een ‘recht op alles’ beschermt. 
Maar uitgegroeid tot een groot en machtig wets- 
en controlemechanisme bezit de staat met zijn 
ethisch opportunisme en neiging tot 
zelfvergeving volgens hem zelf iets schurkachtigs.  

 

 
 

(foto Fons Flierman) 

 
 
Tegenwicht 
Maar gaat het wel om het kwaad zonder 
monsters, zonder het staatsmonster, te 
bestrijden? 
 
Hier voert De Wit het internationale recht als 
tegenwicht ten tonele dat door de lidstaten niet 
alleen gedeeld wordt, maar hen ook bindt. Hij 

voegt daaraan toe, dat we misschien slechts de 
keuze hebben tussen twee monsters: ‘de 
soevereine staat, of de vijand van de mensheid 
die door de mensheid in naam van een universele 
moraal wordt achtervolgd’. (p.38) 
 
 
Niet -subjectieve waarheid 
In het slothoofdstuk keert De Wit terug bij het 
justitiepastoraat en bij de waarneming van 
geestelijk verzorgers dat het soms jaren duurt, àls 
het al gebeurt, dat een gevangene de sluiers kan 
afleggen waarmee hij zijn misdrijf heeft 
omwikkeld, wat met een fascinerende 
gedaanteverandering gepaard kan gaan. Het 
instinct tot moreel zelfbehoud van schurken en 
schurkengemeenschappen, zoals De Wit dat 
noemt en illustreert aan een kort verhaal van 
Kafka, bereikt een grens wanneer de hemel 
opgevoerd wordt die volgens De Wit staat voor 
de niet-subjectieve waarheid die het aan het licht 
brengt en de verdrongen humaniteit weer een 
kans geeft, zoals Jezus van Nazareth dat deed.  
 
 
Plaats vrij houden 
De Wit besluit zijn rede met dit door hem 
opgedane inzicht in de praktijken van de 
moderne staat:  
 

 
 ‘Reden te meer om de plaats van de 

echte God vrij te houden, zoals het 
eerste gebod ons voorhoudt.’ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fons Flierman 
adjunct hoofdaalmoezenier  



13 
 

  

Justitiepastores zijn gevraagd 

te reflecteren en te schrijven 

over hun werk door middel 

van professionele publicaties. 

THEMA 
Een kleine denktank: het Centrum voor Justitiepastoraat (2009-2019) 
Terugblik en vooruitblik 
door Reijer de Vries en Theo de Wit 
 
 
In september 2009 opgericht door drie instellingen (de PThU, de FKT en de Rechtenfaculteit van de 
Universiteit van Tilburg) beoogde het CJP wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en maatschappelijke 
dienstverlening te bevorderen. Het doel hiervan was bij te dragen aan de ‘kwaliteit van deze vorm van 
categoriaal pastoraat en zijn maatschappelijk functioneren, en aan de menswaardigheid binnen de 
justitieel-penitentiaire contexten’.1 
 
 
 
Toen en nu 
In de samenwerkingsovereenkomst werd ook 
voorzien in een Raad van Advies, een directeur, 
een secretaris en een Raad van Toezicht bij de in 
Tilburg gevestigde leerstoel ‘vraagstukken 
geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen’, 
een leerstoel die was gevestigd door de Stichting 
Solidariteitsfonds R.K. gevangenispastoraat.  
 
Zoals bekend is het CJP per 1 januari 2019 
opgegaan in het Universitair Centrum voor 
Geestelijke Verzorging (UCGV), waarin naast 
justitiepastoraat ook geestelijke verzorging 
bij de krijgsmacht, in de zorg en de 
eerste lijn zijn vertegenwoordigd.  
 
Tijd om terug te blikken: 
hoe heeft het CJP vorm 
gegeven aan 
bovengenoemde 
opdracht, waar heeft de 
nadruk op gelegen, wat 
zijn de desiderata voor 
de toekomst? 
 
Dit artikel wil geen 
uitvoerige zelfevaluatie zijn 
noch een volledige 
opsomming van de activiteiten 
van het centrum. Eerder wil het een 
korte indruk geven van het bereikte en 
enkele suggesties doen voor de toekomst van het 
justitiepastoraat binnen het nieuwe centrum. 

Onderwijs 
Terugblikkend kunnen we vaststellen dat het CJP 
op de eerste plaats heeft bijgedragen aan de 
inhoudelijke kwaliteit van de jaarlijkse 
studiedagen door ondersteuning bij de 
voorbereiding, het zoeken van sprekers en de 
inzet tijdens de dagen in de vorm van lezingen, 
het leiding geven aan en het begeleiden van 
trainingselementen tijdens deze studiedagen of 
het bespreken van filmfragmenten. 
 
Het centrum heeft daarnaast een 
ondersteunende rol gespeeld bij de ontwikkeling 

van het beleid op het gebied van de 
nascholing en het verzorgen van 

cursussen voor justitiepastores 
en heeft de registratie 

daarvan gestimuleerd. 
 
Er zijn ook nieuwe 
experimenten opgezet. 
Zo is er een learning 
community van 
justitiepastores gestart 

met als doel in een reeks 
sessies ‘onze manier van 

straffen’ te onderzoeken 
door het schrijven van essays 

over dit onderwerp. 
Justitiepastores zijn ook voor het 

overige dikwijls gevraagd te reflecteren en 
te schrijven over hun werk door middel van 
professionele publicaties en het aanleveren van 



14 
 

casus tijdens studiedagen. Het Case Studies 
Project heeft dit laatste vanaf 2017 in onderzoek 
gemeenschappen een meer wetenschappelijke 
basis gegeven.  
En ten slotte hebben stafleden van het centrum 
voor studenten van de PThU en van het 
Outreaching Programma (een Engelstalig 
honneurs-programma voor Tilburgse studenten 
van alle faculteiten) regelmatig cursussen 
verzorgd, onder meer over restorative justice, 
nazorg en – eenmalig – een training voor 
hoofdaalmoezeniers in Nairobi/Kenia. 
Het CJP heeft ook stafleden van de eigen 
instellingen en van andere universiteiten 
betrokken bij het werk van het justitiepastoraat 
door bijdragen in de vorm van artikelen, lezingen 
en paneldiscussies. 
Ook aan managers en directeuren van justitiële 
inrichtingen werd regelmatig gevraagd mee te 
denken over thema’s uit het werk van 
justitiepastores.  

 

 

 
Onderzoek  
 

 
 De onderzoeksvragen die het CJP 

agendeerde waren dikwijls ingegeven 
door de vragen die er in het werkveld 
bij beide corpsen justitiepastores 
speelden. 

 

 

 
Deze leidden tot lezingen en workshop en 
werden vervolgens bewerkt tot artikelen in de 
jaarlijkse bundels, waarvan er twaalf zijn 
verschenen. Soms betroffen deze vragen 
positioneringskwesties (hoe kan een geestelijk 

verzorger bijvoorbeeld omgaan met het gegeven 
dat hij/zij zowel ambtsdrager als ambtenaar is?; 
wat kan de ‘vrijplaatsfunctie’ voor een 
justitiepastor vandaag inhouden?), soms ethische 
en maatschappelijke vraagstukken (de plaats van 
de ex-gedetineerde in onze 
‘participatiemaatschappij’, de menselijke 
waardigheid van ingeslotenen; mensenrechten in 
de gevangenis), politiek-filosofische vragen (waar 
liggen de grenzen van wettelijk gelegitimeerde 
dwang?; de spanning tussen gerechtigheid en 
barmhartigheid; geestelijke verzorging in een 
seculiere tijd), en existentiële en pastorale vragen 
(kwaad, schuld en boete; hoop in de bajes; het 
gesprek tussen pastor en gedetineerde; de 
spiritualiteit van de pastor).  
 
 
Daarnaast hebben stafleden en promovendi ook 
met grote regelmaat het gesprek gezocht met de 
wetenschappelijke (pastorale) theologie, met het 
strafrecht, de victimologie en de rechts- en 
politieke filosofie door middel van optredens, 
(internationale) publicaties en de begeleiding van 
masterstudenten. Een voorbeeld hier is het 
pastoraal-theologische onderzoeksproject 
‘religieus geïnspireerde sociale verbanden en de 
zorg en nazorg t.b.v. (ex-) gedetineerden’ vanaf 
2014; een ander voorbeeld is het themanummer 
‘Denken over straf’ van het Tijdschrift voor 
Filosofie. 
Het contact met de Tilburgse rechtenfaculteit en 
andere strafrechtsgeleerden aan Nederlandse 
universiteiten leidde tot vier zeer goed bezochte 
congressen en diverse bundels en specials van 
juridische tijdschriften over thema’s als het 
mensbeeld in het strafrecht of de discussie over 
een (alternatieve) omgang met misdaad als 
herstelrecht. 
Veel minder succesvol was het CJP bij de 
acquisitie van onderzoek, of het nu ging om 
nieuwe projecten van promovendi (naast drie 
afgeronde promoties), onderzoek geëntameerd 
door het WODC of de Dienst Geestelijke 
Verzorging in Den Haag, of onderzoeksaanvragen 
die bij private fondsen of bij NWO zijn ingediend. 
Het zorgde ervoor dat de staf van het CJP klein 
bleef, en dat we op zoek gingen naar 
(internationale) samenwerking.  
Op het gebied van onderzoek is van 2012-2016 



15 
 

samengewerkt met het Cardiff Centre for 
Chaplaincy Studies (CCCS) in Wales, met bijdragen 
aan door hen georganiseerde conferenties; en 
sinds 2014 met het Centrum voor 
Levensbeschouwing, Ethiek en Detentie (CLD) in 
Leuven, met bijdragen aan gezamenlijk 
georganiseerde onderzoekbijeenkomsten in 
Leuven en Utrecht. Verder waren er bijdragen 
aan conferenties van het ICCPPC (zoals in Panama 
in 2016) en meer incidenteel met IPCA. CJP heeft 
zeker ook bijgedragen aan bekendheid met en 
betrokkenheid bij het werkveld van 
justitiepastoraat binnen de theologische 
opleidingen PThU en TST. Zo hebben stafleden 
van het CJP in hun reguliere colleges regelmatig 
casus uit de wereld van het justitiepastoraat 
voorgelegd aan hun studenten. Ten slotte heeft 
het CJP mede het initiatief genomen om te 
komen tot bredere samenwerking op het gebied 
van de geestelijke verzorging bij PThU en TST, wat 
geleid heeft tot de oprichting van het UCGV. 
We kunnen veilig stellen dat de activiteiten en 
het onderzoek van het CJP hoog scoren op het 
vlak van de valorisatie, omdat de meeste van zijn 
hypothesen, inzichten en onderzoeksresultaten 
eerst zijn voorgelegd aan het werkveld van het 
justitiepastoraat.  

 

 

 
Dienstverlening 
Naast onderwijs en onderzoek waren stafleden 
van het CJP zeer actief op een aantal andere 
terreinen: als adviseur voor ‘Kerken met Stip’, 
musea en andere (onderwijs-)instellingen, als 
gesprekspartner voor de Rooms katholieke en 
protestantse hoofden bij de Dienst Geestelijke 
Verzorging en voor verschillende ketenpartners, 
als auteur van bijdragen op het gebied van 

detentie als geleefde ervaring, op het terrein van 
de monitoring van het respect voor 
mensenrechten in detentie, maar ook door 
middel van interviews en opiniebijdragen over de 
maatschappelijke meningsvorming over 
criminaliteit en de omgang met (ex-
)gedetineerden in kranten, op radio en televisie. 
Voorbeelden zijn workshops voor Duitse 
justitiepastores, lezingen in Engeland, Roemenië 
en Zuid-Afrika over herstelgerichte geestelijke 
verzorging, lessen voor Hogeschool Fontys over 
kerk, staat en geestelijke verzorging, of 
gesprekken met Nederlandse middelbare 
scholieren over de vraag of ‘strenger straffen’ een 
goed idee is. Enkele andere voorbeelden: lessen 
over mensenrechten in detentie, een 
netwerkmiddag over nazorg in Zwolle, contacten 
met migrantenkerken. 
 
 
Vooruitblik en desiderata 
In de eerste jaren van het CJP is samenwerking bij 
de voorbereiding en afstemming in thematiek 
tussen de beide corpsen redelijk goed geslaagd, al 
lukte het vaak niet om de gezamenlijke 
voorbereiding goed te organiseren. In de tweede 
helft van de afgelopen tien jaar gingen de 
protestantse en rooms-katholieke studiedagen 
eigen wegen. Gelet op de oecumenische 
grondslag van het CJP, de interuniversitaire 
samenwerking van PThU en TST én het bestaan 
van het UCGV sinds begin 2018 is meer 
afstemming voor de onderzoekers wenselijk 
vanwege de volgende overwegingen: het 
bundelen van kennis, het efficiënt omgaan met 
de tijd van onderzoekers, de noodzaak van focus 
in onderzoek en publicaties en de wisselwerking 
tussen werkveld en onderzoek. 
  

 
 Bij de oprichting van het CJP is 

nadrukkelijk gezocht naar de 
betrokkenheid van de Tilburgse 
rechtenfaculteit vanwege de 
verwevenheid van geestelijke 
verzorging bij justitie en het recht, en 
om het gesprek tussen (straf)recht en 
levensbeschouwelijke tradities op gang 
te brengen. 
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Aanvankelijk was voorzien in een staflid van de 
TLS – zowel voor als na zijn pensionering is Prof. 
Anton van Kalmthout enkele jaren lid geweest 
van de staf. Het onderhouden van de relatie met 
de juristen behoorde tot de taak van de directeur 
van het CJP. Nadat het CJP is opgegaan in het 
UCGV is de relatie met TLS formeel beëindigd. 
Het is op den duur ook niet voldoende gelukt om 
op staf- en bestuursniveau gelijke verhoudingen 
te realiseren. Toch is goede samenwerking met 
rechtsgeleerden van groot belang en ook 
vruchtbaar gebleken, o.a. bij de genoemde vier 
misdaadcongressen. De expertise van Ryan van 
Eijk is hierbij van belang, maar de link met 
rechtsgeleerden zou opnieuw binnen of in relatie 
tot het UCGV geborgd moeten worden. 
 
 

 
 
 
Internationale samenwerking is vruchtbaar 
gebleken op het gebied van onderzoek en nieuwe 
ideeën voor onderwijs, maar de betrokkenheid 
van het werkveld hierbij is beperkt gebleven tot 
enkele justitiepastores en incidentele contacten. 
De beperkte tijd als gevolg van de kleine staf en 
beperkte aanstelling bij het CJP evenals bij de 
partnerinstellingen speelt daarbij een rol. Een 
meer structurele vormgeving van de 
samenwerking met internationale partners zal 
binnen het UCGV naar wij verwachten beter 
gerealiseerd kunnen worden. 
 
Het UCGV heeft reeds bij haar oprichting een 
reeks thema’s genoemd die binnen de bredere 
geestelijke verzorging (zorg, krijgsmacht, justitie, 
eerste lijn) als grensoverschrijdend kunnen 
gelden en dus aanleiding kunnen zijn tot 
gezamenlijk onderzoek en uitwisseling, ook 

internationaal. Voorbeelden zijn rituelen, 
ethische kwesties, trauma en herstel, methodes, 
religieuze loyaliteit. Het CJP had hiermee reeds 
een begin gemaakt door samen met 
wetenschappers die betrokken zijn bij de 
geestelijke verzorging bij de krijgsmacht in 2012 
een onderzoeksdag te organiseren rond het 
thema ‘legitiem geweld’.  
 

 
 Binnen het Case Studies Project van het 

UCGV is momenteel ook een 
onderzoeksgemeenschap van 
justitiepastores actief. 

 

 

 
Deze inter-levensbeschouwelijk samengestelde 
groep levert een bijdrage aan het onderzoek naar 
wat goede geestelijke verzorging is. Daarbinnen 
onderzoekt de groep het eigene van de 
geestelijke verzorging bij justitie als landelijke, 
denominatief georganiseerde dienst waarbij 
kerkelijke zending een belangrijke rol speelt. Ook 
de pastorale zorg aan onvrijwillig ingeslotenen is 
onderscheidend in vergelijking met andere 
werkvelden.  
 
Tenslotte. Het vertrek van de stafleden van het 
CJP in oktober 2019 (Theo de Wit) en augustus 
2020 (Reijer de Vries) baart zorgen, omdat niet 
duidelijk is of en hoe de PThU en de TST denken 
over de opvolging. Gelet op de beperkte omvang 
van het werkveld en de geringe financiële 
middelen is het des te meer van belang om de 
sectie justitiepastoraat binnen het UCGV te 
borgen en binnen het onderwijs en onderzoek 
aan de PThU en TST een duidelijke plaats te 
geven. 
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Staf van het CJP  
Bij het Centrum voor Justitiepastoraat waren 
betrokken (als directeur, staflid, bijzonder 
hoogleraar of onderzoeker): 
Myriam Braakhuis (2018),  
Theo van Dun (2009-2012),  
Ryan van Eijk (2009-2015),  
Fred van Iersel (founding father), 

Evert Jonker (2009-2012),  
Anne-Mie Jonckheere (2009-2011), 
Anton van Kalmthout (2009-2016),  
Marja Terlouw-Sterk (2009-2015),  
Marieke Smit (2009-2010),  
Niels den Toom (2015-2017),  
Reijer de Vries (2012-2019),  
Theo de Wit (2009-2019). 

 
 
 
 
Collectieve publicaties van het CJP: 
Theo de Wit, Evert Jonker, Ryan van Eijk (red.), Van kwaad verhalen. Context en praktijk van het 
justitiepastoraat, WLP, Nijmegen, 2010.  
Theo W. A. de Wit, Evert Jonker, Ryan van Eijk (red.), Twee heren dienen: Geestelijke verzorgers en hun 
beroepseer, WLP, Nijmegen, 2011.  
Theo W.A. de Wit, Reijer de Vries & Ryan van Eijk (red.), ‘Graag een normaal gesprek’. Geestelijke 
verzorgers aan het werk met gedetineerden, WLP, Nijmegen 2012. 
Theo de Wit, Reijer de Vries, Ryan van Eijk (red.), Grensverkeer. De meerstemmigheid van de geestelijk 
verzorger bij justitie, WLP, Nijmegen, 2013.  
Theo W.A. de Wit, R.J. de Vries & R. van Eijk (red.), Lost in Translation. De (ex-)gedetineerde in de 
participatiemaatschappij, WLP, Nijmegen, 2014. 
Jannemieke Ouwerkerk, Theo de Wit e.a., Hoe te reageren op misdaad? Op zoek naar de hedendaagse 
betekenis van preventie, vergelding en herstel, Sdu uitgevers, Den Haag, 2013 
Justitiële Verkenningen 41/5, 2015: Mensbeelden in het strafrecht.  
Theo W.A. de Wit, R.J. de Vries & R. van Eijk (red.), Een heilige en veilige plek. Vrijplaats en spiritualiteit in 
de geestelijke verzorging bij justitie, WLP, 2015. 
Theo W.A. de Wit, Reijer J. de Vries & Niels den Toom (red), Koorddansen. Ethische vragen in justitiële 
inrichtingen, WLP, Nijmegen 2016. 
Ryan van Eijk, Gerard Loman & Theo W.A. de Wit (Eds.), For Justice and Mercy. International Reflections on 
Prison Chaplaincy, WLP, 2016. 
Bas van Stokkom, Theo W.A. de Wit (red.), Tijdschrift voor Filosofie, 78 Jg/ 4 (2016): Denken over straf. 
Theo W.A. de Wit, R.J. de Vries & Niels den Toom (red.), Onze manier van straffen. Essays van geestelijk 
verzorgers bij justitie, WLP, Nijmegen, 2017. 
Theo W.A. de Wit, R.J. de Vries & Niels den Toom (red.), Niet storen? Zielzorg bij justitie in borderline times, 
WLP, 2017. 
Theo W.A. de Wit, Reijer de Vries & R. Kruizinga (red.), Hoop in de bajes, WLP, Nijmegen 2018. 
 
 
 
 
Dr. Reijer de Vries is universitair docent praktische theologie aan de PThU en staflid justitiepastoraat 
UCGV. 
Prof. dr. Theo de Wit is politiek theoloog en filosoof. Hij is emeritus hoogleraar aan Tilburg University en 
gasthoogleraar aan de Universiteit Stellenbosch. 
 
  

 
1 Samenwerkingsovereenkomst tussen de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg, de faculteit 
rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Tilburg en de Protestantse Theologische Universiteit, september 2009.  
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De Heer is mijn oppepper. 

THEMA 
Binnenste Buiten 
door Anne van Voorst 
 
 
 
Ruim een half jaar geleden werd het idee geopperd dat het 
leuk zou zijn om een boekje uit te geven ter gelegenheid van 
het rooms-katholiek en protestantse justitiepastoraat. 
 
Vanaf het begin was het duidelijk dat het vooral een boekje 
zou moeten zijn voor en liefst zo veel mogelijk door de 
doelgroep. 

 

 
 
 
Elkaars broeder en zuster 
Met deze startgedachte laten we direct al zien, 
wat wezenlijk voor onze identiteit is, namelijk het 
fundamentele gegeven dat wij elkaars 
broeder en/of zuster zijn in de 
gemeente van Christus. Dit 
drukken we uit in het feit dat 
het zoveel mogelijk 
(ex)gedetineerden zijn, die 
in ons jubileumboek een 
stem krijgen. Zij bepalen 
de inhoud. 
Vervolgens werd 
besloten dat het een 
boekje zou moeten zijn 
dat steunend zou kunnen 
werken voor 
gedetineerden binnen, die 
op weg zijn naar buiten. 
De redactie werd gevormd en 
enthousiast gingen we aan de slag. 
 
Het is een prachtig boekje geworden waarbij het 
gelukt is om gedetineerden het grootste deel van 

het boekje te laten vullen. Met gedichten, 
hertaalde psalmen, verhalen, tekeningen, iconen 
en ga zo maar door. 

 
Vitaliteit 

Het is een boekje geworden dat 
ook heel goed gebruikt kan 

worden in gespreksgroepen 
omdat het zo veel blijk 
geeft van vitaliteit! 
Bijvoorbeeld het hertalen 
van psalmen. 
 
De kracht en troost die 
deze psalmen geven, 

spatten van het papier af: 
“De Heer is mijn oppepper. 

Hij geeft me de moed om me 
rustig te houden als ik in 

paniek raak.”  
Of: “Ik heb het verkeerd gedaan, Ik 

schaam mij voor U. U wilt dat het goed met me 
gaat en dit was niet goed. Neem mijn pijn weg en 
laat me weer dicht bij U komen.” 
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Beeldende expressie 
Maar ook blijkt deze vitaliteit uit de beeldende 
expressie. De tekeningen bij elk nieuw hoofdstuk 
op de dubbele pagina’s nodigen uit tot gesprek: 
Wat zie je? Wat gebeurt er? 
Alleen al met de tekening bij de afscheidsrituelen 
kun je een aantal bijeenkomsten vullen. 
 
 
Leven in een ander licht 
En zo is er veel meer. Georg die een icoon 
schilderde hetgeen hem hielp bij de verwerking 
van zijn delict en de acceptatie van zijn straf. “Ik 
vind berusting in de gedachte dat mijn leven in 
Gods hand is”, schrijft Georg. 
Of Razija die haar hele leven in een ander licht 
ging bezien toen ze ging geloven. Het eerste wat 
zij deed, was zichzelf en haar situatie veranderen.  

Vloeiend 
Het boekje is zodoende een verzameling van 
inspirerende teksten en tekeningen waarin je 
kunt grasduinen. Waarbij de grenzen tussen 
binnen en buiten vloeiend worden. Vandaar de 
titel: binnenste buiten of buitenbinnenste. 
 
 
Inzet collega's 
De redactie werd gevormd door Geert Rozema, 
Geerhard Kloppenburg, Marja Went, Jolanda 
Kromhout (Ark Mission) en Anne van Voorst. 
Ikenius Antuma heeft uiteindelijk voor de 
eindredactie gezorgd. 
Dankzij de inzet van al deze collega’s is dit 
prachtige boekje ontstaan. 
Ik weet zeker dat het ook in de inrichtingen een 
weg zal vinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne van Voorst 
adjunct hoofdpredikant 
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Is het nodig dat alle 

denominaties in de inrichting 

aanwezig zijn? 

THEMA 
Uitdagingen voor de toekomst 
door Jan-Gerd Heetderks 
 
 
Bij het jubileum van het rooms-katholieke en protestantse justitiepastoraat hebben we bewust nauwelijks 
terug gekeken. We hebben gekeken naar wat onze kracht was en is, en ook in de toekomst zou kunnen zijn: 
de verbinding met kerken, stichtingen, instituten, vrijwilligers – kortom de verbinding met het 
maatschappelijk middenveld. Vandaar de titel van het jubileum: Van toegevoegde waarde.  
 
 
 
Uitdagingen 
Naast de ‘theorie’ konden we bij het jubileum ook 
even flitsen zien van de betekenis van de 
toegevoegde waarde: presentaties van Exodus, 
Kerken met Stip, de Sluis, Diaconale Stichting 
Gevangenenzorg Zwolle en MST - Mensen in 
beeld houden. 
Ook de muziek van de gospelgroep was gekozen 
vanwege de verbinding binnen-buiten. 
 
Uiteraard raakt een jubileum ook aan de vraag 
naar uitdagingen voor de toekomst. Ik zal er een 
paar noemen zonder al oplossingen onder 
woorden te brengen. In sommige gevallen zal 
daarover ook in collegiaal overleg of 
door zendende instanties over 
nagedacht moeten worden. 
 
Ik noem een aantal 
uitdagingen in 
willekeurige volgorde: 
 
 
Versnippering 
Hoe gaan we in de 
toekomst om met de 
versnippering? Op dit 
moment hebben we zeven 
denominaties (feitelijk acht) 
die geestelijke verzorging 
bieden in de inrichtingen. Vooral 
in de kleine inrichtingen leidt dat tot 
behoorlijke versnippering. 
Zelfs de ‘grote’ denominaties kunnen hier vaak 
maar parttime geestelijk verzorgers inzetten. Van 

een team is er dan vaak nog nauwelijks sprake en 
het is moeilijk om in het dagprogramma ruimte te 
creëren voor de afzonderlijke denominaties. 
 
Door de versnippering ben je ook minder 
gesprekspartner voor de inrichting – ook omdat 
het gewoonweg niet mogelijk is structureel bij 
overleggen aanwezig te zijn. Het is dan ook bijna 
onmogelijk dat geestelijk verzorgers een goede 
band met de inrichting en de medewerkers 
opbouwen. Op den duur is dit ongewenst. 
 
Als we dit constateren, moeten we met elkaar 
ook vragen durven te stellen: 

Is het nodig dat alle denominaties in de 
inrichting aanwezig zijn? 

Wat betekent dit voor de 
identiteit van de geestelijke 

verzorging?  
In hoeverre kun je 
vervangen?  
En waar eindigt de 
inwisselbaarheid?  
Op dit moment zien we 
dat er toch wel (grote) 
verschillen zijn met 

betrekking tot de 
geestelijke verzorging door 

de verschillende tradities.  
 

Zelf ervaar ik die verschillen heel 
sterk, zelfs binnen de christelijke traditie, 

namelijk in de wijze waarop gedacht wordt over 
geestelijke verzorging door protestantse 
dominees en Orthodoxe priesters. 
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Verbinding met het maatschappelijk middenveld 
De formatie voor de rooms-katholieke en 
protestantse geestelijke verzorging is de 
afgelopen jaren behoorlijk verminderd. Veel 
dominees en pastores werken op meer dan één 
locatie. Dat betekent dat je je in je dagelijks werk 
al in meerdere overlegcircuits moet bewegen.  
Dat heeft directe gevolgen voor het contact van 
de pastor of dominee met de kerken en de 
stichtingen in de omgeving.  
Daarnaast verliest ook de achterban van het 
justitiepastoraat in de kerken terrein. De kerken 
worden kleiner. Wat betekent dat zoal voor de 
verbinding met buiten, voor vrijwilligers, voor 
diaconale projecten (kleding en dergelijke), voor 
de inbedding van het justitiepastoraat in de 
kerken, voor de nazorg?  
 
 
Erkenning van zendende instanties 
Op dit moment ligt bij de Minister voor 
Rechtsbescherming de aanvraag van de 
Orthodoxe Zendende Instantie om als zendende 
instantie erkend te worden. Dit zal geen directe 
invloed hebben op de Orthodoxe geestelijke 
verzorging (die is op dit moment geborgd en valt 
onder verantwoordelijkheid van de ICJ en de 
Hoofdpredikant), maar het is nog niet bekend 
hoe het Ministerie met deze vraag om zal gaan. 
Zijn er ook nog meer aanvragen te verwachten en 
welke gevolgen zal dat hebben voor het huidige 
systeem? 
 

 
 Is dit systeem nog toekomst-proef?  
 

 
Welke invloed heeft de versnippering van 
zendende instanties op het huidige duaal–
paritaire systeem? Nu al klinken geluiden bij het 
Ministerie om dan maar sommige zendende 
instanties (i.c. de christelijke) samen te voegen.  
 
 
Multi religous using 
Een deel van de gedetineerden voelt zich niet 
specifiek verbonden met één geloof of 
levensbeschouwing. Dat is niet nieuw. En de 
verwachting is dat dat alleen maar zal toenemen. 
Maar wat betekent dat in een context van 

denominatieve geestelijke verzorging? En ook: 
wat betekent het voor de geestelijke verzorging 
die je vanuit een bepaalde traditie biedt? Waar 
mag de gedetineerde op rekenen als hij zelf uit 
meerdere religieuze of levensbeschouwelijke 
bronnen leeft of met meerdere bronnen in 
aanraking wil komen? Wat mag hij van de 
geestelijk verzorger verwachten? Vraagt het 
alleen om tolerantie of om meer dan dat? 
 
 
Opleiding gekwalificeerd personeel 
Op dit moment is de instroomeis voor een 
geestelijk verzorger bij DJI een master in een door 
de zendende instantie erkende ambtsopleiding. 
Niet voor alle denominaties is het gemakkelijk 
voldoende gekwalificeerd personeel te werven. 
Moeten de instroomeisen veranderen? Daarover 
is een discussie gaande en de meningen zijn 
verdeeld. 
 
 

 
 
 
Tegelijkertijd moet ook goed gekeken worden 
naar de bij- en nascholing. De afgelopen jaren is 
het opleidingsaanbod van de DGV versterkt. Dat 
is positief. We hebben naast het eigen (r.-k. en 
prot.) aanbod een goed bovendenominatief 
aanbod voor onze geestelijke verzorgers. 
Maar tegelijkertijd is een gevolg van de sterke 
personeelswisselingen en de daarmee verbonden 
(on-) mogelijkheden voor vaste aanstellingen dat 
we minder gestructureerde bij- en nascholing 
kunnen bieden dan vroeger. We moesten in de 
afgelopen jaren de beschikbare tijd (en daarmee 
ook de mogelijkheden)voor de Berne-trainingen 
(senioren en junioren) reduceren; voor klinisch 
pastorale vorming zijn er minder mogelijkheden 



22 
 

enz. Wat betekent dat voor de kwaliteit van de 
geestelijke verzorging en kennis en kunde van de 
geestelijk verzorger? 
Daarbij is wel het veld veranderd: de 
gedetineerden hebben gemiddeld 
gecompliceerdere problematieken dan vroeger. 
Het is belangrijk hier de vinger aan de pols te 
houden en wel heel goed te kijken wat de 
geestelijk verzorger nodig heeft om gemotiveerd 
en deskundig zijn werk te kunnen doen. 
 
 
Zending 
Dat geestelijk verzorgers bij Justitie een zending 
moeten hebben, staat op dit moment nog niet ter 
discussie. Maar de zending kan niet alleen maar 
een formele instroomeis blijven. We zullen 
tegenover onszelf en tegenover de overheid en 
andere gesprekspartners ook moeten kunnen 
invullen en waar maken wat de zending inhoudt.  
In de zorg zie je ook andere spelers nu meedoen.  
De RING geeft een zending aan ongebonden 
geestelijk verzorgers. Bij Justitie mag een 
geestelijk verzorger met die zending nog niet 
werken, maar bij particuliere forensische 
klinieken zijn ze al wel aanwezig. Het CIO (het 
contactorgaan van kerken met de overheid) 

bezint zich ook op de betekenis van de zending en 
de communicatie hierover. 
 
Zendende instanties zullen hier afzonderlijk en 
met elkaar ook nadrukkelijk positie in moeten 
nemen en meer moeten doen dan zich allen op 
formele rechten beroepen. 
 
 

 
 
 
Bovenstaand een aantal uitdagingen voor de 
komende jaren. Niet alleen voor de r.-k. en prot. 
geestelijke verzorging - maar in ieder geval 
gedeeltelijk – voor alle betrokkenen. 
Genoeg te doen voor de komende jaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan-Gerd Heetderks 
hoofdpredikant 
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Klappen bij een lied is al 
teveel voor mij en dat heb ik 
ook altijd zo gehouden, want 

authenticiteit is in een 
gevangenis nog veel 

belangrijker. 
 

THEMA 
Vertrekkende collega's aan het woord 
door Klaas Spoelstra, Herke Tichelaar, John Gillissen en Jan Broer 
 
 
Als redactie van Pastorale Verkenningen wilden we, zeker ook in het kader van het 70-jarig jubileum, 
vertrekkende collega's aan het woord laten. Ze kregen allen dezelfde vragen voorgelegd. De antwoorden 
zijn heel divers, heel inspirerend en een dankbare bron waar hopelijk weer nieuwe zegen naar de toekomst 
toe op kan gedijen. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Klaas Spoelstra: 

 
 
1. Wat heeft je het meest geraakt? 
Een tijdlang heb ik een gespreksgroep gehad met 
langgestraften. Die is eigenlijk vanzelf 
ontstaan, omdat ze overbleven in 
een groep waarbij mensen toch 
na een kortere of langere tijd 
weer naar buiten gingen. 
 
Langzamerhand groeide 
een soort 
toegangssysteem op 
verblijfsduur, waar ik 
aanvankelijk niet gelukkig 
mee was, omdat ik altijd 
met een open aanname 
gewerkt had. Tenslotte is 
in de kerk ook iedereen 
welkom die zich aan de regels 
weet te houden.  
 
Toch heb ik - naarmate de groep langer bij 
elkaar kwam - wel ervaren dat het positief 
uitwerkte. Er ontstond een openheid en een 
gemeenschapsgevoel, waar iedereen van genoot. 

Er waren grote verschillen tussen de deelnemers 
en vaak kwamen er standpunten naar voren, die 
totaal haaks stonden op alles wat mij lief is. 
Maar als de groep een week moest uitvallen, 
omdat ik afwezig was, dan kreeg ik de wind van 
voren.  Het meest is me bijgebleven hoe ik in 
overleg met een afdelingshoofd een 
gedetineerde uit die groep kon begeleiden bij een 
bezoek aan zijn moeder, die vanwege haar 
voortschrijdende ziekte in een hospice werd 
opgenomen. Naar haar crematie ben ik ook nog 
met hem geweest. Hij is al jarenlang in vrijheid, 
maar soms hebben we nog contact. 

 
 

2. Wat hebben gedetineerden 
voor jou betekend in je 

geloof? 
Door de gedetineerden - en 

dan met name de 
Antillianen - en de 
vrijwilligers heb ik beter 
leren begrijpen en 
herkennen dat geloven 
vooral iets van het hart 

is. Als calvinist ben ik er 
nooit zo goed in geweest 

om dit in een dienst te 
hanteren. 

 
Klappen bij een lied is al teveel voor 

mij en dat heb ik ook altijd zo gehouden, 
want authenticiteit is in een gevangenis nog veel 
belangrijker. Toch ben ik vrijer geworden in het 
voorgaan en door mijn vriendin, die mij de 
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opwekkingsliederen heeft bijgebracht, heb ik 
leren genieten van gedetineerde solisten die 
recht uit het hart konden zingen “Als een hert dat 
verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar U”. 
 
 
3. Wat heeft de kerk (die de zending heeft 
gegeven) voor jou betekend? 
Het belang van de kerk is voor mij vooral tot 
uitdrukking gekomen in de aanwezigheid van 
vrijwilligers. Die zijn er eigenlijk altijd bij mijn 
werk geweest, realiseer ik me en dat zegt toch 
wel wat over de kracht van de kerk als 
organisatie.  
 
Ik denk niet dat ik overdrijf als ik vaststel, dat met 
name de laatste tijd, met de krimpende 
inzetbaarheid van de Geestelijke Verzorging, het 
werk steeds meer met en door vrijwilligers 
gedaan wordt. 
 
 
4.Maak een koppeling met een Bijbels verhaal 
Voor mijn gevoel was het bijna elk najaar wel zo, dat 
de kerkdiensten voller werden en je je als voorganger 
meer moest inzetten om de rust en aandacht vast te 
houden. Soms moest ik er gewoon iemand uitzetten.   
 

 
 Ik heb met grote regelmaat mezelf de 

gelijkenis van de zaaier voorgehouden, die 
tenslotte ook accepteerde, dat een gedeelte 
van het zaad op de weg terechtkwam. 

 

 

 
Niet alle bodem is goed, zegt het verhaal  en hoe waar 
is dat. Maar het verhaal is nog veel sterker, want soms 
groeit het zaad wél op terwijl je daar niet op rekent.  
Het is mij meerdere keren overkomen dat lastige 
kerkgangers, van wie ik de intentie aanvankelijk in 
twijfel trok, zeer betrokken bleken of werden. Maar 
de kern van de gelijkenis is zonder twijfel de 
uitbundigheid waarmee gezaaid wordt. En dat is in de 
gevangenis ook een mooi motief. Je komt er veel 
mensen tegen die ervan overtuigd zijn, dat ze nooit 
kansen gekregen hebben, en als je soms de verhalen 

ook hoorde, dan moet je wel tot de conclusie 
komen, dat een wieg heel verkeerd kan staan. 
Dan is de kern van het verhaal van de zaaier wel 
hoopvol: goedheid wordt zo uitbundig gezaaid 
dat iedereen kansen krijgt, telkens weer, want 

Gods goedheid is overal. Als je kans er niet 
vandaag is, dan is het morgen. 
 
 
5. Wat zou je het pastoraat toewensen? 
Toekomstvisioen? 
Het zijn geen eenvoudige tijden voor het 
Justitiepastoraat. Ik kwam kortgeleden nog een 
groepsfoto tegen van ons protestantse corps, ik 
denk uit 1995 of daaromtrent. Wat was dat een 
grote groep, vergeleken met de kleine groep nu!  
Ik heb eigenlijk vanaf het begin, zoals de meeste 
collega’s, intensief samengewerkt met de RK- 
collega’s op locatie. Vaak deden we alles samen 
en deelden we de protestantse Bijbels en de RK- 
rozenkransen. Gedetineerden kenden of 
begrepen onze verschillen niet en ik ben vaker 
pater dan dominee genoemd. Hoewel het al veel 
eerder gemoeten had, hoop ik dat het nog niet te 
laat is voor één christelijke dienst GV zoals die er 
in de praktijk van alledag al is. Alle bezwaren 
verbleken bij het immense voordeel. Samengaan: 
dat wens ik het Justitiepastoraat toe.  
 
 
6. Heeft dit werk je veranderd? 
Zeker, het werk heeft mij veranderd. Het heeft 
me in ieder geval in contact gebracht met een 
groep in onze samenleving  waarmee ik  anders 
waarschijnlijk nauwelijks of niet mee in aanraking 
zou zijn gekomen en dat is me goed bevallen. Ik 
werd daar nog even aan herinnerd bij mijn 
afscheidsdienst.  
Sommige van de externe gasten die ook aanwezig 
mochten zijn van de directie waren toch wat 
geschrokken van de kerkgangers. Achteraf begrijp 
ik dat wel en ik had ze daar beter op moeten 
voorbereiden, maar ik had er gewoon niet aan 
gedacht. Ik zie de ‘andere’ uitstraling niet of veel 
minder en daar voel ik me goed bij. 
 

 
 Ik heb van gedetineerden in de loop der 

jaren ongelofelijk veel vriendschap, 
vertrouwen en loyaliteit ontvangen. En 
niet te vergeten medeleven als het met 
mij niet zo goed ging.  
Het heeft me milder gemaakt. 
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 Herke Tichelaar: 
 

 
 
De onomkeerbaarheid van de feiten en de 
kracht van vergeving. 
 
Dit als motto, bij het verlaten van de dienst DJI-
GV, na 26 jaar. De opgegeven zes vragen zal ik 
beantwoorden, in de trant van ‘Wat betekenen 
de Tien Geboden voor u?’  
in een ochtendkrant. 
 
 
1. Wat heeft je het meest geraakt in je werk?  
Wat mij het meest geraakt heeft zijn de 
ontmoetingen. Deze ontmoetingen begonnen in 
de Blokhuispoort Leeuwarden,  
een oude gevangenis in het centrum van de stad. 
Als kind reed ik er al langs. Net boven de hoge 
muren zag ik kleine ramen met tralies en een 
zwak lichtje.  
 
Toen ik er zelf pas werkte werd ik door de 
bewaarders geroepen bij de laatste cel op het 
vlak, de begane grond, bij een punk-junk-jongen 
met een hanenkam, net binnengekomen, liggend 
in de hoek, half op het bed, totaal verloren in de 
kale ruimte. Na een ruzie met fatale afloop in een 
café om een vloeitje was hij binnengebracht.  
Voorlopig zinloos eindpunt van een heel korte 
gebeurtenis, maar van een heel lang verhaal. 
 
Allen die werken in de gevangenis hebben deze 
ontmoetingen en moeten zich er toe verhouden. 
Dit hele gebeuren wat zich steeds opnieuw op 
ingrijpende wijze afspeelt, moet serieus genomen 
worden tot op bijna elke seconde en in iedere 
beweging.  
En daarna ook nog, de hele gang van een mens 
door de gevangenschap, samen met al de 
anderen, degenen die zitten en degenen die 

werken. Dat is een bijna onmogelijke opgave. De 
ontmoetingen betreffen ook al het personeel van 
justitie, de mensen die met zijn allen een 24-uurs 
systeem in de lucht houden. Ieder mens is er één. 
 
 
2. Wat hebben gedetineerden betekend voor je 
geloof?  
Al deze ontmoetingen hebben steeds opnieuw de 
grote vragen van het Leven gesteld. Wat is de 
kracht van geloven en denken in ieder mens, in 
iedere situatie, in iedere cultuur? En speciaal de 
vraag naar het kwaad, naar de oorzaken, naar de 
verantwoordelijkheid, naar schuld en naar boete 
doen. 
Dat is een veelheid aan ‘data’, zoals men 
tegenwoordig zegt. Nu nog een zinvol algoritme 
en je kunt aan de slag. In ons geval is het een 
‘christelijk’ algoritme: ‘De Heilige Geest’! Het is 
van het grootste belang hoe je de feiten 
interpreteert. 
Vormen van levenskracht zitten in elke traditie.  
 

 
 Het fascinerende aan de gevangenis is de 

verplichte omgang met alles en 
iedereen. Met al de vormen van 
religiositeit.  

 

 

 
Het centrale punt in de christelijke traditie is het 
verhaal van een volk en van één persoon Jezus en 
vervolgens het verhaal van zijn volgelingen. Dat is 
een uitgangspunt  
en daarna kan iedereen vertellen wat het hem of 
haar nog zegt. De taak van de geestelijk verzorger 
is dat in verband te brengen met de grote 
thema’s van het leven en met het eigen geloof, zo 
min mogelijk in een vast omlijnd schema en 
verbonden met het eigen levensverhaal ook van 
de geestelijk verzorger zelf. Dit is een eindeloos 
proces.  
 
Heel mooi is ook dat het gevierd kan worden in 
een liturgie, met drama, filosofie en muziek. Dat 
komt ook heel precies. Dat moet telkens weer 
minutieus in de tijd worden geplaatst. Dat is niet 
niks. De lat ligt hoog. De buitenwacht kijkt zeer 
kritisch toe. Nodig is een liturgie, waarin 
gelovigen van allerlei culturen en met welke 
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seksuele status das dan ook samen kunnen zitten 
met het verhaal van de mens. Dit is in praktijk 
misschien niet te doen, maar het is in de 
verbeelding wel het doel. Dus kan iedere 
denominatie inleven in het gedachtegoed van de 
ander en dit ook verwoorden in de eigen 
bijeenkomsten. Het contact met mensen overal 
vandaan in de gevangenis heeft mijn geloof 
opgerekt en vereenvoudigd. Het gaat erom dat je 
eerlijk tegenover de feiten komt te staan van het 
leven. Daarin verschil ik niet van de gedetineerde. 
De uiting, de manier waarop je het zegt  
of probeert te vieren, kan wel eindeloos 
verschillen. Het gevolg is dat ik mijn eigen 
traditie, een beetje beperkt en saai ben gaan 
vinden. Ook wat muziek betreft. 
 
 
3. Wat heeft de zending van de kerk voor mij 
betekend?  
Aan de kerk als instituut heb ik heel veel te 
danken. Als drempelbewoner van de kerk hebben 
ze mij geaccepteerd.  
De kerk is de bewaarplaats van het geloof, van de 
specifieke denkwijzen en van de liturgie. Ik denk 
aan alle support van de mensen van de kerk. Aan 
de vrijwilligers uit allerlei kerken om samen de 
diensten te dragen. Voor mij was er de 
mogelijkheid om te studeren en te werken op 
haar terrein. Er is een rijkdom aan pogingen tot 
geloof door de eeuwen heen.  
Op de geslotenheid van de kerk of kerken is veel 
kritiek mogelijk. Bijvoorbeeld over de 
angstvalligheid en de krampachtigheid van het 
instituut, die mensen eerder gevangen houden 
dan bevrijden, is veel te zeggen. Maar over de 
inzet en de poging om de samenleving menselijk 
te houden kan men alleen maar positief zijn.  
Juist misschien als het eigen idee van geloven niet 
meer zo vooropstaat, kan de kerk haar plaats 
weer innemen als ontmoetingsruimte. Speciaal in 
deze tijd.  
 

 
 Van God weten wij in strikte zin niets.  
 

 
En toch zoeken we naar het geheim van het 
leven, in vieren en delen, in voorspoed en 
tegenslag. Daar zijn plekken voor nodig.  

Ik denk nu dat we te problematisch denken over 
ons geloof. Geloven staat vrij. Of je gelooft of 
niet, in een God uit één stuk, een God met een 
vreemde wiskundige constructie zoals de drie-
eenheid, een God met 99 namen, een God met 
300 gezichten. Het is wel interessant, maar 
helemaal niet interessant, als je dit niet kunt 
vertalen in niet-religieuze taal. Dan ben je 
misschien een gelovige, maar geen theoloog. 
Misschien wel een geestelijk verzorger, maar dan 
alleen voor je eigen clubje. Dat is saai. En je 
kweekt angstige gelovigen. 
 
 
4. Welk Bijbelverhaal zou je willen koppelen aan 
het werk?  
Het verhaal van de Bijbel is het verhaal van veel 
personen. Het is ook het verhaal van één: Jezus.  
De mens die eraan gaat. Die bij elke keuze, aan 
hem voorgelegd door de instanties, door de kerk 
van zijn tijd zegt: ‘Geen stenen gooien. 
Ga naar huis en doe het niet meer!’ Ook hij 
schreef in het zand. 
 

 
  
Deze manier van beoordelen, vergeven, en 
toekomstig handelen, is een werkelijke bijdrage 
van christelijk denken aan het bestaan. Dit is geen 
geloofskwestie. Het is een filosofische kwestie. 
Het is denkwerk. Niet dat je dat niet in mystieke 
vorm kunt beleven. Maar het beleven van onze 
religiositeit moet niet blijven hangen in een slap 
verhaal over grote vragen en geen antwoorden 
en verzanden in enkel troost. In de zin van ‘Ga 
met God en Hij zal bij je zijn’. 
De troost uit zich in de werkelijke belangstelling 
voor het lot van de enkele mens in nood. Dat is 
de kracht van de kerk. De troost alleen is haar 



27 
 

zwakte. Het maakt de pastor onmisbaar. Dat gaat 
over ongezond narcisme. Maar het andere 
moeten we niet laten. Namelijk: het christendom 
nemen als filosofie. 
Het is een standpunt dat de moeite waard is. 
Daarom is het Bijbelverhaal alleen niet 
voldoende. De poging van Paulus om de filosofie 
van het geloof aan de Romeinen  
duidelijk te maken is evenveel waar als het 
verhaal van de verloren zoon. Er staan voor 
geestelijk verzorgers belangrijke teksten in zoals : 
‘De overheid draagt het zwaard  
niet voor niets.’ De bijbel, als filosofische tekst is 
er niet alleen voor de gedetineerde. Hij is er ook 
voor de gevangenisdirecteur, het hoofd van de 
dienst, de hoofdpredikant/-aalmoezenier/-
imam/-humanist/-pandit/-boeddhist, de minister, 
de ambtenarij, de ingehuurde manager, de 
bewaarder, de bureaumedewerker, …etc.  
 

 
 Uitspraken tellen alleen in het publieke 

domein als ze zich niet hullen in de 
mystiek van een heilige taal, maar in een 
uitgewerkte logische gedachte, waarmee 
een situatie geanalyseerd kan worden. 

 

 

 
Verbazingwekkend is dan de reactie van de 
moderne mens, van welke levensbeschouwelijke 
richting ook als we op inhoud de strijd aangaan. 
Zo nietszeggend zijn bijvoorbeeld christelijke 
standpunten niet. Neem de gedachte dat niet één 
enkele mens schuldig is, maar dat in de situatie 
van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wat 
er gebeurd is, één mens wel 
verantwoordelijkheid op zich kan nemen. Dat is 
een rijke gedachte, die daders en slachtoffers kan 
helpen en de samenleving als geheel. 
 
 

5. Toekomstvisie voor het justitiepastoraat.  
Voor de toekomst zou ik wensen dat op het 
uitdagende terrein van Justitie de Dienst 
Geestelijke Verzorging meer aandacht zou 
besteden aan de vraag: ‘Wat zijn precies de 
accenten in elk van onze tradities die we leggen 
als het gaat om begeleiding van gedetineerden.?’ 
Zodat we elkaar aanvullen en versterken en de 
cultuurverschillen helder krijgen.  
 
Dan kunnen we dat inzetten voor een Dienst 
Geestelijke Verzorging die in het publieke domein 
werkelijk iets te zeggen heeft. Een dienst die niet 
blijft hangen in de eigen denominatie kan 
maatschappelijk meespreken over hoe detentie 
eruit moet zien. De gevangenis zelf is een 
proeftuin van de moderne wereld.  
 
 
6. Heeft dit werk mij veranderd?  
Ja. Het werk zelf in de gevangenis, de ontmoeting 
met de collega’s, de inhoudelijke begeleiding van 
de dienst, de studiedagen, de Klinisch Pastorale 
Vorming, dit alles is mede bepalend voor mijn 
zienswijze. Mijn werk is belangrijk voor me 
geweest en dat is het nog. Nu ben ik aan het 
bekijken waar ik mij nu nuttig kan maken. 
Het motto komt uit Hannah Arendt, De 
menselijke conditie. (Uitg. Boom, 2009) blz. 218-
225, waarin zij probeert aan te geven wat het 
publieke domein is en hoe de mens daarin moet 
handelen. Verbazingwekkend is de wijze waarop 
ze Jezus presenteert als belangwekkende 
gesprekspartner op het punt van oordeel en 
vergeving.(zie punt 4)  
Hannah Arendt geldt als één van de belangrijkste 
filosofen voor de analyse van mens en 
maatschappij zoals die zich na de Tweede 
Wereldoorlog heeft ontwikkeld. 
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John Gillissen: 
 

 
“Alleen wie zo houdt van het leven mag in een 
nieuwe wereld geloven”   Bonhoeffer 
 
 
1. Wat heeft je het meest geraakt? 
Ik heb zoals Carlos Mesters het ooit uitdrukte 
“gekeken in de kelders van de mensheid”. 
Ik denk aan de lelijkheid, de hardheid die ik in 
mensen tegenkwam, wat richtten ze niet aan in 
het leven van anderen! De verschrikking van de 
herhaling. Al die jonge mannen, vaak zelf een 
liefhebbende en opvoedende vader gemist 
hebbende, die nu op hun beurt zelf alweer 
meerdere gebroken relaties en achter gelaten 
kinderen verder zijn. Hoe zal het hún kinderen 
vergaan? Mensen getekend door het leven. Ik 
denk aan de soldaat die tot twee keer toe op 
missie naar Afghanistan werd uitgezonden en 
juist die tweede keer was teveel. 
Mensen waarbij zoveel scheef stond in het leven 
dat je moest erkennen, dit komt nooit meer goed. 
Hoe ik als justitiepastor met name in de 
ontmoetingen met de mensen in de 
vreemdelingenbewaring, vaak raakte aan de 
wereldpolitiek. En hoe weinig tellen mensen 
mee? Maar ook: wat voor een mooie mensen ben 
ik tegen gekomen! En de waardevolle momenten 
in ontmoetingen die er waren. De onverwachte 
wendingen, soms kwam het wel goed of 
momenten waarop mensen tot zichzelf kwamen.  
 
 
2. Wat hebben gedetineerden voor jou betekend 
in je geloof? 
Geloven is gehoorzamen, de weg naar mensen 

gaan, je kunt betekenen voor hen, dus doe het. 
Een mens in zijn waarde willen zien, dan ben je 
ook (bijna) altijd welkom,  dan ontmoet je 
Christus  in hen. 
 
Vanuit deze grondhouding werd ik geraakt door 
de schoonheid, door de kracht van mensen.  
Bartimeüs kwam ik er in levende lijve tegen. Zij 
die opstonden, volhielden, gericht bleven op de 
mensen aan hun zorgen toevertrouwd, of de 
mensen buiten die er bij bleven. Ze haalden de 
krant niet maar waren wel de werkelijk groten. 
Een soort van heilige verontwaardiging kwam 
over me in ontmoetingen. Hoe heb je dit kunnen 
doen! En altijd weer de vraag: vooral een kwestie 
van kwaad of van zwakte? Een soort van heilige 
verontwaardiging, hoe weinig komen bepaalde 
mensen er in deze wereld aan te pas! Daarom 
doen wat we kunnen maar als dit nu eens niet 
genoeg is? De parabel van de bruiloft waarbij de 
rangschikking nu eens omgekeerd is, alleen maar 
een mooi verhaal? 
 

 
 Als er één plaats is waar gevierd mag 

worden dan wel de bajes. 
 

 

 
Kerst: toch weer het feest van het nieuwe begin. 
Het sterven van Christus om er al ons persoonlijk 
leed en onrecht, al dat van anderen in het klein 
en het groot neer te leggen en te delen met 
elkaar. Om vervolgens toch Pasen, het leven te 
vieren, met de opdracht van Christus weg te 
trekken van het graf, naar Galilea, terug naar huis 
en daar het leven weer te leven. Wat een 
opdracht, een mens alleen teveel. 
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3. Wat heeft de kerk voor jou betekend?   
Er is de afgelopen 50 jaar niet al gebeurd in de 
Nederlandse Katholieke kerk! Paus Johannes XXIII 
gaf het Tweede Vaticaanse Concilie als leidraad 
mee 'aggiornamento'. Maar welke openheid was 
er in de daaropvolgende decennia om op zoek te 
gaan hoe ons geloof te verstaan, hoe kerk te zijn 
op weg te de nieuwe tijd in?  
 
Voeg daarbij ook de nieuwigheid van functie van 
pastoraal werk(st)er (zat de wereldkerk daar nu 
op te wachten?) en het was bijna onvermijdelijk 
dat pijn en teleurstelling mijn relatie met de kerk 
mede bepaalden. Een zwervende Arameeër? 
Maar gelukkig, er was ook de functie van 
justitiepastor geordend in het verband van het rk-
corps, toch ook mogelijk gemaakt vanuit de 
zending van deze zelfde kerk. Een functie waarbij 
het om de vraag ging of het werk deskundig en 
toegewijd gedaan werd, daar mocht men mij op 
beoordelen. Het corps justitiepastores dat daarbij 
veel deed aan deskundigheidsbevordering, ik kon 
er aan groeien waarbij ook de betrokkenheid van 
de collega’s  naar elkaar goed deed. Ik heb er veel 
aan te danken. 
Daarbij kan armoede kan rijkdom zijn. 
 

 
 Kerk-zijn in de bajes ontdaan van alle 

franje was er puur. 
 

 

 
Ik ben ervan overtuigd, de kerkvieringen binnen 
een inspiratiebron kunnen zijn voor buiten.  Een 
kerk waar ook intens geloof gedeeld werd in de 
Bijbelgespreksgroepen, waar intens met mensen 
een op een gedeeld en gebeden werd. Waar twee 
of drie in mijn naam bijeen zijn ben ik in hun 
midden zegt Christus. 
 
 
4. Welk Bijbels verhaal koppel je aan je 
werkervaring en waarom? 
De ontdekking van mijn pastorale loopbaan is 
geweest hoe Bijbelverhalen die aandachtig 
gelezen worden aansprekend zijn voor ons 
mensen. Of het nu de verhalen van Abraham zijn, 
de tocht van Mozes en zijn volk, het verhaal van 
Ruth, de psalmen,  de woorden van Jesaja, de 
evangelieverhalen, lees ze, deel ze met elkaar en 

het leven opent zich. We kwamen op verhaal; 
tankten brandstof voor onderweg. 
 

 
 
 
5. Wat zou je het pastoraat toewensen? 
Toekomstvisioen? 
Dat we groeien in teamvorming, we hebben 
elkaar over de grenzen van de denominatie 
nodig.  
Mijn inziens gaat er binnen teams regelmatig 
energie verloren aan elkaar niet verstaan, we 
strijden soms meer tegen dan met elkaar. Een 
slechte zaak want juist op de werkvloer hebben 
we elkaar hard nodig om het vol te kunnen 
houden en om weerbaar te zijn binnen de 
organisatie van de justitiële inrichting. 
Maar deze teamvorming is een ingewikkeld 
proces,  iedere denominatie heeft zijn eigen 
aansturing heeft, er valt niets af te dwingen.  
 
Zou het  kunnen helpen dat teams als vast 
onderdeel van het proces ondersteuning krijgen 
van neutrale maar deskundige supervisors die 
meehelpen blokkades te verhelderen, elkaar 
beter te verstaan en zo te groeien als team?  
 
Als katholieke kunnen we mijn inziens ook leren 
van de protestantse denominatie inzake het 
verbinden van leren en doen, het verbinden van 
in- en nazorg. 
Zonder nu onze kritische zin te verliezen of te 
weinig oog te hebben voor onze eigen kwaliteiten 
als RK corps  mogen we toch stellen dat 
initiatieven als Exodus, nazorgwerk van 
Gevangenenzorg, Kerken met Stip haar roots toch 
vooral hebben in de protestantse kerken. Ik wil 
maar zeggen, hoe groeien we in onze diaconale 
taak? 
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6. Heeft dit werk je veranderd? Zo ja, hoe?  
Het werk heeft me realistischer gemaakt, wat een 
complexiteit aan problemen kent het leven van 
veel mensen. En, wat een lelijkheid, wat een 
zwakheid heb ik niet gezien, hoeveel valse 
beloften heb ik niet gehoord?  
 
 

 
 
 
Gaandeweg heb ik als justitiepastor eerlijker 
willen kijken naar het kwaad dat in ons mensen 
huist. Gaandeweg  groeide daardoor het besef  

mijn werk zo te moeten doen dat ik ook de 
slachtoffers van de daden van gedetineerden met 
opgeheven hoofd onder ogen zou kunnen komen. 
Tegelijkertijd ben ik milder geworden. Dit zal 
maar je komaf zijn, je zult maar tegen deze 
handicaps in jezelf aanlopen, dit zal maar je 
levensbagage zijn. En hoeveel moeite kost het mij 
niet te werken aan mijn zwakke eigenschappen?  
 

 
 Geraakt werd ik ook door de zware 

levensomstandigheden van mensen. 
 

 

 
Bijvoorbeeld de Surinaamse en Antilliaanse 
moeders die bolletjes slikten vanwege de bittere 
armoede waar zij en hun kinderen in leven. De 
mensen gevlucht voor het geweld in hun 
thuisland. 
 
En toch ben ik, hoe gek het ook klinkt, door het 
werk een blijer mens geworden. Ik heb 
verbondenheid ondervonden, hartelijkheid 
gekregen, humor meegemaakt.
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Jan Broer: 
 
 
1. Wat heeft je het meest geraakt? 
Er zijn veel dingen te noemen waardoor ik 
positief ben geraakt in mijn werk. 
 Ik noem er een paar: het vieren van de 
kerkdiensten met zoveel geraakte, beschadigde 
mensen heb ik vaak als hoogtepunten ervaren. 
De aandacht voor het bijzondere, het geheim, het 
meezingen, soms héél zachtjes mee stamelen van 
de liederen, de momenten van stilte in een 
bijzondere, dat is heilige ruimte, rondom de 
Paaskaars, het delen van brood en wijn, waarbij 
ieder hartelijk welkom is. 
Te veel om op te noemen en (voor mij althans) 
nauwelijks in woorden te vatten. 
Ook in de gespreksgroepen voelde ik mij vaak 
geraakt wanneer onderlinge zorg en veiligheid 
ervaren werden als oefeningen van onderling 
pastoraat.  
 
In het werk vond ik het niet zelden een toer om in 
balans te blijven, geraakt door zowel positieve als 
ook negatieve ervaringen. Negatief werd ik vaak 
geraakt door het schijnbare onvermogen van veel 
ingeslotenen en het vaak ontbreken van positieve 
bagage en vaardigheden om een waardig leven 
op te bouwen. Zoveel verscholen en 
afgeschermde kwetsbaarheid. Mensen die het 
leven moeilijk of niet aankonden.  
 
 
2. Wat hebben gedetineerden voor jou betekend 
in je geloof? 
De grote vragen waar ieder mens bij tijd en wijle 
tegen aanloopt zijn binnen of buiten de muren 
niet veel anders. 
Vragen over leven en dood, verlies, pijn, macht, 
misbruik van macht en onmacht, liefde en het 
ontbreken daarvan. Deze vragen laten zich vrijwel 

dagelijks binnen de muren uitvergroot rauw, hard 
en indringend gelden. 
Gedetineerden hielden mij bij de les. Ook dit 
leerde ik van gedetineerden: overleven is geen 
leven. 
 

 
 Op de kunst van leven komt het aan, ook 

als er heel veel tegenzit of als je verder 
moet met de last die je jezelf hebt 
aangedaan. 

 

 

 
Dat is voor mij ook waar het bij geloven om gaat: 
de moed niet verliezen, vertrouwen hebben in 
toekomst, geloven en vertrouwen dat het anders 
kan, zoeken naar bronnen en deze open houden, 
het wagen met weinig zekerheden. Het wagen 
met de Weg van Jezus. Het leven vieren en 
geloven als levenskunst. 
  

 
  
Wij weten overigens niets zeker, maar de 
Eeuwige hoef je niet in de bajes te brengen. Daar 
laat zij/hij zich vinden. Het komt er op aan om 
woorden te vinden of anderszins deze 
aanwezigheid te duiden, in alle bescheidenheid, 
ruimte makend en dienstbaar. 
Van gedetineerden heb ik veel geleerd! 
 
 
3. Wat heeft de kerk (die jou zending verleend 
heeft) voor jou betekend? 
Een dominee is nooit los verkrijgbaar. Hij/zij 
wordt gezonden én gedragen door de kerk, de 
gemeenschap van gelovigen. Mét de dominee 
komt ook de kerk mee naar binnen. Zij geeft 
daarmee ook aan zich verbonden met 'binnen' te 
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weten. Kerk is voor mij primair dáár en 
ervaarbaar waar de grootse woorden van het 
evangelie gebeuren, gedeeld en gevierd worden 
in de lange traditie van Israël en kerk. Dat gaat 
over muren heen. Ik heb mij in mijn werk altijd 
gedragen geweten door die gemeenschap. 
Die gemeenschap heeft ook het instituut nodig, 
zoals de Protestantse Kerk in Nederland. De 
zending is mij destijds verleend door de lokale 
protestantse gemeente waar ik lid van was en 
ben, nu deel uitmakende van de Protestantse 
Kerk in Nederland. Daarmee is mijn werk ook 
verankerd in de kerk. En dat is waardevol. 
Daarnaast heeft het instituut, de kerk ook een 
maatschappelijke rol en taak en is zij 
gesprekspartner van o.a. de overheid die mij als 
ambtenaar heeft aangesteld én betaald. 
 
 
4. Koppeling met een Bijbels verhaal. 
Het verhaal van de Emmaüsgangers uit het Lukas’ 
evangelie is voor mij een prachtige metafoor. Om 
te beginnen is het een Paasverhaal: een verhaal 
dat mensen helpt om op te staan uit wat te neer 
drukt, dat mensen niet alleen in beweging wil 
zetten, maar -als dat nodig is- hen ook op hun 
schreden kan doen omkeren. 
 

 
 
Wezenlijk in dit verhaal is m.i. dat er iemand is 
die een eindje meeloopt, de goede vragen stelt, 
luistert, reageert en reflecteert vanuit de Bijbelse 
verhalen. Er vindt ontmoeting plaats, er wordt 
onderdak geregeld, brood gedeeld en een 
zegengebed uitgesproken.  
Voor mij zit in dit verhaal de agenda van het 
pastoraat binnen de muren. Daar ontmoeten 
mensen elkaar, trekken een tijdje met elkaar op 
en vragen en vertellen elkaar wat hen bezig 

houdt. Daar waar verhalen van mensen in het 
licht gezet worden van het grote Verhaal kunnen 
bijzondere dingen gebeuren, zoals een nieuw 
inzicht, een vernieuwend perspectief én 
herkenning. Dan ben je een gezegend mens. In 
die ontmoetingen, op die momenten laat Christus 
zich (her)kennen. 
 

 
 Soms ben ik als één van die 

Emmaüsgangers onderweg ... de rollen 
wisselen. 

 

 

 
  
5a. Wat zou je het pastoraat toewensen?  
Het pastoraat wens ik de plaats toe die het 
toekomt in de inrichtingen: ruimte (in plaats én 
tijd) voor ontmoeting. Een plaats die niet bereikt 
is door strijd maar door erkenning van de grote 
waarde die het pastoraat als onderdeel van de 
geestelijke verzorging heeft voor de inrichting, 
haar tijdelijke bewoners en haar medewerkers.  
Het pastoraat wens ik toe dat er binnen onze 
denominatief georganiseerde dienst en lokale 
teams óók ruimte en tijd vrijgemaakt wordt om 
met collega’s te delen wat inhoudelijk verbindt 
en/of verbinden kan in de zorg voor 
gedetineerden. Ruimte ook om drive én passie 
voor het werk te delen. Deze investering in tijd 
werkt niet alleen zeer verrijkend en inspirerend 
maar verdient zich in het dagelijkse werk 
veelvoudig terug.  
Het pastoraat en de dienst / het team geestelijke 
verzorging wens ik toe dat er geen denominatieve 
piketpaaltjes meer gezet hoeven te worden, 
omdat wij immers zelf degenen zijn die daar 
telkens over struikelen. Zij hinderen bovendien 
een gezonde inhoudelijke ontwikkeling van de 
dienst geestelijke verzorging. 
 
 
5b. Toekomstvisioen? 
Mijn toekomstvisioen: de huidige zendende 
instanties hebben gezamenlijk een mooie 
ontwikkeling doorgemaakt. Zij zijn zich meer en 
meer de urgentie gaan realiseren van het belang 
van het geestelijk welbevinden van de 
ingeslotene. Zij hebben gezamenlijk de waarde 
onderkend van wat in het Engels ‘spiritual health’ 
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wordt genoemd (onderscheidend van ‘mental 
health’). 
De inhoud van dit begrip wordt veelkleurig 
ingevuld, al naar gelang godsdienst, 
levensovertuiging en cultuur. Het belang van deze 
consensus wordt ingezien en gedeeld, alsook dat 
van verder wetenschappelijke onderzoek en 
ontwikkeling van spiritual health in de 
penitentiaire context. 
Omdat de zendende instantie versnippering van 
energie en middelen onverantwoord achten, 
hebben zij besloten om voortaan één 
gezamenlijke samenwerkings- en gesprekspartner 
voor de overheid te zijn. Dit levert een grote 
synergetische winst op, óók in de doorvertaling 
naar het werk in de inrichtingen. Denominatief 
wordt er zoveel als redelijk en mogelijk is 
maatwerk geleverd. 
 
De kwaliteit van de geestelijke verzorging wordt 
extern geborgd en getoetst. Samenstelling van de 

teams geschiedt in nauw overleg en afstemming 
met lokale inrichtingsdirectie. Het lokale team is 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de geestelijke 
verzorging met het oog op het geestelijk welzijn 
van de ingeslotenen. Bij gebrek aan piketpaaltjes 
zullen er minder bedrijfsongevallen voorkomen. 
"You may say I’m a dreamer, but I’m not the only 
one " 
 
 
6.Heeft dit werk je veranderd ? 
Omdat ik al over de mij toegestane grens van 
1200 woorden ben gegaan, met ik de 
beantwoording van deze vraag kort houden : 
Natuurlijk heeft dit werk mij veranderd. Alles wat 
je meemaakt, bepaalt immers mede wie je bent 
en hoe je in het leven staat.  
Het werk bij de dienst geestelijke verzorging 
heeft mij temeer geleerd om ook voor mijn eigen 
‘spiritual health’ met beide benen op de grond 
mijn eigen dromen en geloof nooit op te geven. 
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Het was boeiend om zo in 
Moskou te ervaren dat men 
tastenderwijs naar nieuwe 

wegen zoekt. 
 

 COLUMN 
Column 
door Sietse Visser 
 
 
 
Rusland is een groot land. 
 
Moskou is een grote stad. 
 
En toch. 
 

 
 

Onder het uitgestrekte beton, de lange grauwe 
brede wegen en de bizarre verzameling van oude 
en meer moderne flats, waartussen als gouden 
paddenstoelen piepkleine kerkjes lijken te zijn 
opgeschoten, voel je het gras van de steppe, de 
herinnering van berken, de heuvels van weleer. 
 
Alsof die hele grote moloch Moskou zomaar in de 
ongerepte natuur zou kunnen veranderen, waar 
de spreeuwen en mussen vrolijk kwetteren in heg 
en struik, waar de onafzienbare uitgestrektheid 
van het Russische land alles en iedereen 
terugbrengt naar de basale voorwaarden van 
leven en overleven. 
 
Moskou, de grote stad. Onze 
gids putte zich uit in 
superlatieven: de grootste 
dit en de meest 
fantastische dat. Een 
kroon van 7 Stalin torens 
tooit het stadscentrum, 
niet te missen.  In Arbat 
zijn winkeltjes gemaakt 
en autoloze wegen, voor 
het winkelende publiek. Als 
een ader van vertier in  een 
moeras van gigantische grijze 
Chroesjtsjov flats, die honderd 
jaar achterstallig onderhoud ademen. 
 
Maar alles is schoon. Overal vegers en poetsers. 
De mensen zijn nors kijkend zeer behulpzaam. De 

metro is de mooiste van de wereld en loopt als 
een trein. 
 
In die stad was ik met mijn Eva op congres. 
Samen met een  Koptische psychater/non een 
van de weinige geleerde vrouwen en referent 
over het thema psychiatrie en religie. 
Het moskouse patriarchaat wil contact met de 
wereld van psychiatrie en nadenken over 
spiritualiteit en mystiek. Welke mystiek is gezond 
en wanneer gaat het mis?  
 

D. Melechov, kende u die al? Een psychiater 
die de geestesziekte van de 

beroemde schrijver Gogol heeft 
onderzocht. Een psychiater 

die rekening hield met de 
spiritualiteit van de 

Russische geloofstraditie 
en juist vanwege die 
kennis ook kon zeggen 
dat Gogol door onkunde 
van zijn geestelijke 
spirituele begeleider 

denkelijk tot zijn 
zelfmoord is gekomen. Het 

was boeiend om zo in 
Moskou te ervaren dat men 

tastenderwijs naar nieuwe 
wegen zoekt. 

In ons land verscheen kortgeleden een luid 
bejubeld boek van Flip Jan van Oenen: het 
misverstand psychotherapie. 
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In eerste aanleg dacht ik dat we in de context van 
de geestelijke verzorging een mooie bondgenoot 
in de psychotherapie gevonden hadden: 
aansluitend bij Dirk de Wachter, de 
herstelbeweging, weg van de instrumentalisering 
van therapie en medicalisering en terug naar de 
existentie en de niet-maakbaarheid van het 
leven, met als trefwoord: verdragen. Verdragen 
als basis van mogelijke therapeutische 
herstellende of verbeterende of meer gelukkig 
makende therapeutische relatie.  
 
Een beetje jammer voor ons geestelijke 
verzorgers is, dat hij de rol van religie en kerken 
als achterhaald en overbodig beschouwt, want 
die ‘godvormige leegte’ is nu met deze ‘verdraag’ 
benadering  goed in te vullen, zonder valse hoop, 
zonder sprookjes en onderdrukking en dergelijke. 
Zo omschrijft van Oenen de religieuze tradities, 
die hij met een kennelijke zucht van opluchting bij 
het grof vuil heeft gezet. Intussen is de 
benadering, die hem therapeutisch voor ogen 

zweeft als een geheel nieuw concept van 
therapie, niet veel anders dan wat een klinisch 
pastoraal gevormde dominee of geestelijke 
verzorger van een andere denominatie al 
decennia praktiseert. 
En opeens dacht ik: wat trof me nu toch in dat 
monsterachtig grote dorp Moskou, waar 
duizenden mensen in rondstruinen als rijke 
padden, met goud omhangen, waar miljoenen 
anderen nors kijkend hun dagelijkse eindeloos 
durende dienstwerk moeten doen en dan naar 
hun schamele flats gaan om te slapen: het was 
die kleine kerk tussen het beton. Daarbinnen was 
het donker en warm, met een sfeer van eerbied 
en wijding, wierook. Daar liepen de mensen heel 
bescheiden en geborgen langs de iconen, ze een 
voor een kussend, een gebedje doen, een kaarsje, 
en dan weer verder, de kerk door, om gewarmd 
met God, innerlijk licht en leven weer de kou in te 
kunnen, waar de jassen dik moeten zijn en de blik 
op nors. Hoezo: godvormige leegte? De dwaas 
zegt in zijn hart: er is geen God.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sietse Visser  
gevangenispredikant 
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Theologie heeft wel iets te 

melden binnen de neutrale 

wetenschap. 

CULTUUR 
Recensie: Van God spreken 
 
Bijeenkomst in de Doopsgezinde Kerk Groningen, 15 november 2019. 
Afscheid Prof. Dr. Wouter Slob als bijzonder hoogleraar Protestantse Kerk, 
Theologie en Cultuur, aan de Rijks Universiteit Groningen. 
verslaggever ter plaatse: Herke Tichelaar 
 
 
 
In een goed gevulde Doopsgezinde Kerk tegenover de faculteit 
Religiewetenschappen van de Rijks Universiteit 
aan de Oude Boteringestraat te Groningen 
kwamen op dit afscheid en boekpresentatie vijf sprekers aan het woord 
over de mogelijkheid om heden ten dagen van God te spreken. 
 

 
 
 
Tekortkomingen 
Wouter Slob liet zien dat zijn hoogleraarschap, 
net zoals ooit, zijn illustere voorganger Gerardus 
van der Leeuw, in dienst heeft gestaan van de 
overtuiging dat de theologie wel iets te melden 
heeft, binnen de neutrale wetenschap. 
Hij ging daarbij uitgebreid in op de 
tekortkomingen van het hedendaagse 
wetenschappelijke verklaringskader 
van de Universiteit. Die 
redeneringen reduceert tot 
feiten, die goed uitkomen 
en met versmalde 
waarheidsbegrippen 
werkt. 
Daar tegenover stelt hij 
dat religieuze kennis 
aanspraak kan maken op 
waarheid. Dit soort 
waarheid is relationeel en 
is anders geformuleerd dan 
in gangbare subject-object 
definities. Het is waarheid op 
meta-niveau en legt de waarheid in 
het proces van waarmaken. 
De terreinen waar het de wetenschap ontbreekt 
aan methoden om uitspraken te doen, zoals 

zingeving en moraal, worden door theologie en 
filosofie wel serieus genomen. Theologie en 
filosofie worden als louter subjectief gezien. De 
theologie, annex de gelovige, moet zichzelf ook 
meer serieus nemen als het gaat om de waarheid 
van theologische en filosofische kennis. Veel wat 
zijzelf als dogmatiek of dogmatisch hebben 

afgeschreven is juist een poging om het 
voor het denken helder te krijgen 

wat theologische uitspraken 
betekenen. 

 
Helaas hult veel theologie 
zich in vage en mystieke 
taal. Daarmee is zij voor 
de neutrale toehoorder 
inhoudelijk niet meer 
interessant. Maar de 
theologie is interessant! 

Zeker nu grote vragen 
opnieuw aan de horizon 

verschijnen. Zie de 
populariteit van de boeken van 

Yoval Harari, “Homo Sapiens”, 
“Homo Deus”, of het Essay van 

Roseanne Herzenberger “Het grote Niets”, de 
erfenis van de wetenschap. 
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Zelfoverschatting 
Ger Groot, schrijver filosoof, atheïst, bestreed 
ook de gesloten wetenschapsopvattingen, onder 
andere over het brein, door aandacht te vragen 
voor het paradoxale en het idee “bewustzijn”. 
Dat zijn categorieën die van belang zijn in het 
denken. Ook de duiding van het voortbestaan van 
religie is van belang. Met een openheid voor de 
onbegrijpelijkheid van de werkelijkheid. De 
zelfoverschatting van de mens veroorzaakt 
minstens zoveel ellende als zogenaamde 
primitiviteit van vroegere ideeën. 
 
Jeroen de Ridder is sinds kort de bijzonder 
hoogleraar Christelijke Filosofie aan de RUG. In 
die functie houdt hij zich bezig met het denken op 
de grens van filosofie en religie en bindt hij de 
strijd aan met de karikaturale ideeën over geloof 
en religie, die gemeengoed zijn in de huidige 
samenleving. Hij onderzoekt ook de 
mogelijkheden om christelijke begrippen te 
herformuleren om ze bruikbaar te maken voor 
het publieke debat. Hij bestrijdt het idee, dat 
religie enkel achter de voordeur thuishoort. Over 
het algemeen is er een groot kennisgebrek in 
deze zaken. Daar moeten we zelf ook over na 
denken.  
 
Jaap Vlasblom sprak als gemeente predikant over 
de mogelijkheden van deze herformulering van 
het christelijk geloof binnen een bestaande 
geloofsgemeenschap. Hij ziet daar wel 
problemen. Het vraagt veel van de gemiddelde 
gelovige om op deze wijze alles opnieuw te her-
overdenken. 
Toch ziet hij ook de waarde omdat het de basis 
voor de eigen geloofspositie kan verstevigen. De 
kerk kan wel wat “courage to be” gebruiken om 
Paul Tillich aan te halen. Maar de herformulering 

van christelijke noties zoals Drie-eenheid of 
avondmaal heeft de moderne mens veel te 
bieden. Namelijk onbekommerd gelovig zijn! 
 
De laatste spreker was Job van Schaik, 
cultuurredacteur van Het Dagblad van het 
Noorden en co-auteur van het boek, dat nu 
verschenen is bij het afscheid van Wouter Slob. 
Hij is via deze weg opnieuw gekomen tot een 
herwaardering van het christelijk geloof en is 
aarzelend toegetreden tot een 
geloofsgemeenschap. 
 
 
Slotopmerking 
Deze filosofische aanpak, om in duidelijk taal 
helder te krijgen waarvoor men staat, is een 
mogelijke weg naar veel verheldering van het 
eigen geloof, de verhouding met de werkelijkheid 
zoals die zich voordoet, maar het kan ook dienstig 
zijn wanneer iedere religieuze stroming, haar 
dogmatisch denken eens helder formuleert met 
voor- en nadelen. Daarin zal ontdekt worden dat 
er veel overeenkomstig is. Er zal ontdekt worden 
dat er verschil is. Veel stromingen leiden echter 
onder “het narcisme van de kleine verschillen” 
(Freud). Zij blazen de eigen identiteit ongelooflijk 
op, op basis van heel weinig inhoud, om zich een 
unieke identiteit te verschaffen. 
 
Dit terwijl de meeste soorten identiteit toch al 
gebaseerd zijn op weinig historische kennis en 
andere hele en halve onwaarheden. Verder 
betreurden vele aanwezigen de academische 
scheiding tussen de faculteit van 
Religiewetenschap en de huidige PTHU, ook in 
Groningen. Van de oude Boteringestraat naar de 
oude Ebbingestraat is het een behoorlijk eind 
lopen, ook al is het vlakbij. Komt dat zien.  

 
 
 
 
Herke Tichelaar 
em. justitiepredikant 
 
Informatie over genoemde hoogleraren zie RUG.nl.  
Boek: Van God Spreken. Gesprekken over religie, geschiedenis, en Filosofie. Job van Schaik en Wouter Slob.  
Uitgegeven door Buijten & Schipperheijn Motief-Amsterdam, 2019. ISBN 978-94-6369-067-6.  
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Een hoofdstuk is gewijd aan 

de gevangenis als een 

instrument  van onhoudbare 

tegenstrijdigheden. 

CULTUUR 
Aantekeningen bij een moord 
Peter Vermeersch 
De Bezige Bij, Amsterdam, 2019 
door Ryan van Eijk 
 
 
 
'Aantekeningen bij een moord' is naast een persoonlijk verslag van Peter 
Vermeersch een zoektocht naar vormen van rechtvaardig en zinvol 
rechtsherstel in deze tijd. 
 
Ik kende de auteur niet, maar het boek werd me cadeau gegeven door 
Koen Peeters die ik onlangs mocht ontmoeten, auteur van onder andere 
met de ECI literatuurprijs bekroonde 'de mensen genezer'. 

 

 
 
 
 
Volksjury 
In 'Aantekeningen bij een moord' vertelt de 
schrijver wat hem is overkomen naar aanleiding 
van een oproep om zitting te nemen in een 
volksjury. 
Je deelt als lezer in de 
gedachtestroom die hierover op 
gang komt. In het begin is dat 
wat wennen, maar al gauw 
raak je sterk geboeid en 
onder de indruk van de 
deskundige en goed 
gedocumenteerde 
informatie en inzichten 
dat het werk verschaft.  
Een hoofdstuk is gewijd 
aan de gevangenis als 
een instrument  van 
onhoudbare 
tegenstrijdigheden. 
 
 
Schuld en schaamte 
Verder deelt de auteur enkele bijzondere 
gebeurtenissen die hem overkomen en biedt hij 

tevens een goed zicht op de gevoelens van 
schuld, schaamte en verantwoordelijkheid en hoe 
die werken zowel voor de slachtoffers als voor de 
daders, maar ook voor de naastbestaanden. 
 

 
Andere thema's  

Andere thema's zijn onder 
meer: de geschiedenis van 

het Paleis van Justitie in 
Brussel, hoe werkt assisen, 
de rol van herstelrecht.  
 
 
Niet op basis van haat 
Ondanks de beproevingen 

van het leven en de 
persoonlijke tragedies die 

ons altijd zullen blijven raken 
en bedreigen, zullen we nooit 

in staat zijn om iets op te bouwen 
op basis van haat of wraak.  

 
Integendeel, zoals de auteur in dit werk door zijn 
vele ontmoetingen met mensen getuigt, moeten 
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we oog leren hebben voor de positieve impulsen 
in deze tijd en het menselijk vermogen om wrok 
en pijn te transformeren via herstelbemiddeling. 
Méér dan de moeite waard... 
 
Boeiend interview met Peter Vermeersch over 
zijn boek 'Aantekeningen bij een moord' en met  

Miek Smilde over haar roman 'Dorsmans dood' 
allebei werken over de rechtspraak. Bij de VPRO. 
 
 
https://www.npostart.nl/VPWON_1305130 
Door Leo de Weerdt sj, hoofdaalmoezenier 
Vlaamse rk justitieaalmoezeniers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. mr. Ryan van Eijk 
hoofdaalmoezenier 

https://www.npostart.nl/VPWON_1305130
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De drie gedetineerden 

hadden het eerste en laatste 

woord: het was hún boek. 

UIT HET VELD 
Hoe een prijs een prachtboek opleverde 
door Jan Lange 
 
 
Het is oktober 2018, wanneer ik in de PI door Maarten Meester van het Jan van Luxemburgprogramma 
gebeld wordt of wij -het DVD-voorleesproject in de PI Alphen loc. Maatschapslaan - met nog vier andere 
leesactiviteiten in den lande genomineerd wensen te worden voor de Jan van Luxemburgprijs 2018. Dat 
willen wij wel en zo kwam het, dat half december de mededeling kwam van voorzitter Dr. Madeleine 
Kasten, dat wij op voorspraak van de via de website van dat programma ingebrachte stemmen en de jury 
de prijs gewonnen hadden. 
 
 
 
Een gouden vraag 
De prijs bestond uit € 2000, die we besteed 
hebben aan Vader-Kindgerelateerde zaken in de 
PI, en uit een geldbedrag van € 1500, bestemd 
voor een promotie-activiteit ten bate van het 
project. Met Ferrell, een gedetineerde vader, die 
elke maand trouw met het DVD-voorleesproject  
meedeed, deelde ik de feestvreugde om de 
gewonnen prijs en vroeg hem mee te denken 
over de besteding van die € 1500. Dat is achteraf 
gezien, een gouden vraag gebleken. 
 
Ferrell kwam een paar dagen later met 
het idee om gedetineerde vaders in 
PI Alphen verhalen te laten 
schrijven, die we dan in een 
boekje zouden laten 
uitgeven om ze in andere 
PI’s te kunnen gebruiken 
voor de 
voorleesprojecten 
aldaar.  
 
 
De redactie bij elkaar 
Op 15 januari 2019 zat de 
kernredactie bij elkaar in het 
Stiltecentrum: Maarten en 
Madeleine van het J. van 
Luxemburgprogramma, Don Wijns van 
Frisse Wind, bureau voor visuele communicatie 
om het boek vorm te geven, de twee DVD-
vrijwilligers Henri Komen en Ariana Boon-de Wit, 

Jelika Thomas van DJI-communicatie, Ferrell, Bas 
(wiens tekentalent inmiddels bij me was komen 
bovendrijven), Richard (die al tweemaal een 
zelfgeschreven verhaal aan zijn zoon had 
voorgelezen) en ik.  
 
 
Een brief voor alle 300 gedetineerden 
Het idee van Ferrell kreeg ieders instemming. 
Insteek van ieder van buiten was, dat de insiders, 
de drie gedetineerden het eerste en laatste 
woord hadden: het was hún boek. Ik liet Ferrell 

een brief opstellen voor alle 300 
gedetineerden om mee te doen, 

verspreidde die en nu was het 
afwachten geblazen.  

 
Op 5 maart hadden we de 
tweede 
redactievergadering. Er 
lagen 15 geïllustreerde 
verhalen en teksten op 
tafel ! 
De titel van het te maken 

boek werd vastgesteld: 
Zitten, lezen & 

schrijven/Originele 
kinderverhalen uit de 

gevangenis.  
 

Maar er was nog veel werk aan de winkel. De 
handgeschreven verhalen werden door Henri en 
Ariana overgetypt; er moest een enkele keer nog 
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aan een schrijver gevraagd worden het verhaal in 
te korten. De door Bas op gewoon tekenpapier 
met kleurpotlood gemaakte illustraties moesten 
technisch gezien door Don op top printniveau 
gebracht worden. En: er moest geld komen om 
het boek te laten opmaken en drukken. Ieder van 
buiten van de kernredactie heeft daartoe zijn 
beste been voorgezet: er is € 8000 uit allerlei 
fondsen bijeen gehaald en nog eens € 8000, 
doordat we twee kopende partijen vonden: de PI 
Alphen 500 boeken en de Stichting 
Solidariteitsfonds RK GV 1000 boeken, waardoor 
we met een lagere stuksprijs in totaal 2000 
boeken konden laten drukken. 
 
 
Laatste redactiebijeenkomst 
Op 9 april was de laatste redactiebijeenkomst in 
de PI: de drukproef werd bekeken, de datum van 
uitreiking gepland, de gastenlijst, sprekers (o.m. 
aanreiken eerste exemplaar aan 
kinderboekenschrijver Wilma Geldof), de pers, 
natje en droogje etc. 
 
 
De grote dag 
Op 20 juni was daar de grote dag in ons 
Stiltecentrum: sponsoren van buiten, de 
schrijvers/illustratoren (sommigen waren van 
buiten weer daarvoor naar binnen gekomen), de 
vrijwilligers, directie, DGV, collegae, pers… 
Nadat door mij ieder aan elkaar was voorgesteld 
hield Madeleine haar speech bij gelegenheid van 
de door ons gewonnen prijs en het te 
presenteren boek. 
 
 
Belang van voorlezen 
Madeleine vertelde over het belang van 
voorlezen door de ouder(s) aan het kind: Een 
kind, dat voor kortere of langere tijd een ouder 
mist, moet het stellen zonder een gids, die met je 
meeleeft en meegriezelt, maar die je uiteindelijk 
altijd weer veilig naar de uitgang weet te loodsen. 
En juist op dat punt komt het voorleesproject in 
beeld. Een vader die in de gevangenis zit, leeft 
gescheiden van zijn kind. Maar dankzij de 
mogelijkheid om via de DVD contact te maken 
met dat kind, kan hij een brug slaan met thuis en 
betreedt hij de wereld van de verbeelding, waarin 

hij samen met zijn kind alsnog het avontuur 
tegemoet gaat. In die gedeelde fantasiewereld 
zijn ze bij elkaar, al is het maar voor even, en die 
momenten zal het kind levenslang blijven 
koesteren. 
 
 
Fantasie voert de boventoon 
En over het boek zei ze: In de verhalen komen 
vele stemmen aan het woord, maar de fantasie 
voert steevast de boventoon. Zo spelen de 
voetballers Messi en Ronaldo (hier Melli en 
Knaldo) samen in een gedroomd elftal, dat in het 
echt nooit heeft bestaan. Een draak wordt door 
toedoen van zijn vriend de eend verlost van zijn 
watervrees, en een a-muzikale kat ontpopt zich 
tot een magische zanger met een spectaculaire 
regenboogvacht.  
 
In veel verhalen vindt een kind zelfstandig de weg 
terug naar zijn ouders. Dat gebeurt letterlijk in de 
verhalen over Piraat Bart en Giraf Renzo, en in 
figuurlijke zin in het verhaal “Jimmy’s steentje”, 
waar het kind de harmonie in het gezin herstelt 
met een magisch gevonden voorwerp. Het 
verhaal “Lula gaat met Oma naar de markt” laat 
zien, hoe een kind van gescheiden ouders door het 
voorlezen van een verhaaltje voor het slapen 
gaan toch bij vader en moeder tegelijk kan zijn: in 
dat verhaal speelt de maan namelijk een rol, en 
die schijnt voor iedereen.  
 

 
 De verhalen zijn doorgaans vrolijk van 

toon. Toch komt er gaandeweg een scala 
aan ‘zware’ onderwerpen voorbij: 
fobieën, sociale uitsluiting, de 
afwezigheid van ouders. 

 

 

 
Maar tegelijkertijd krijgen de kinderen via de 
verhalen ook het zelfvertrouwen aangereikt om 
die problemen het hoofd te bieden. 
Zo is de kleine Charlotte voor haar bevrijding uit 
het toilet afhankelijk van haar opa. Maar terwijl 
ze in die benauwde ruimte opgesloten zit, doodt 
ze de tijd door te fantaseren over een draakje, dat 
in de closetpot woont. Net als in de gevangenis 
biedt de fantasie ook hier een manier om het 
fysieke isolement te doorstaan.  



42 
 

Behalve verhalen bevat het boek ook een aantal 
hartenkreten, waarin het kind rechtstreeks door 
de vader wordt aangesproken. Die teksten 
getuigen van de kracht en troost van het geloof, 
dat net als de verbeelding in staat is barrières te 
slechten en de afstand met thuis te overbruggen.         
Kortom: dit boek gaat ergens over. Daarmee sluit 
het aan bij een actuele tendens in de 
jeugdliteratuur: problemen worden niet ontkend, 
maar gepresenteerd als de werkelijkheid, 
waarmee een kind moet, maar ook kan leren 
omgaan. Zoals de Engelse auteur G.K. Chesterton 
zegt: “Fairy tales are more than true: not because 
they tell us that dragons exist, but because they 
tell us that dragons can be beaten”.   
 

 
 Al met al was het hele project een 

piekervaring voor de 
schrijvers/illustratoren: apetrots op wat 
ze gepresteerd hebben en dat gold voor 
ieder, die de schouders er mee onder 
gezet hebben. 

 

 

 
Waar zijn de 2000 boeken gebleven? Een 20 PI’s 
hebben via de RK pastor aldaar 50 boeken 
gekregen (de 1000 van het Solidariteitsfonds); de 
500 van de PI hebben onder het personeel een 
weg gevonden. 
En de andere 500: behalve naar ieder, die het 
boek mogelijk gemaakt heeft, gingen er boek(en) 
o.m. naar bibliotheken en basisscholen in Alphen 
aan den Rijn en Haarlemmermeer, naar 38 
bibliotheken van DJI-instellingen, naar  

kinderziekenhuizen, naar stations 
kinderzwerfboeken, een ouder-kindtaalproject, 
ouder-kinduitzending bij Defensie, de top van 
Justitie/DJI/DGV/Exodus/Reclassering. 
 

  

 
  
 
Niet willen missen 
Zoals een vrijwilliger bij mijn afscheid zei: "Je had 
wellicht gedacht, Jan, vorig jaar september, dat je 
een rustig laatste jaar zou hebben vóór je AOW. 
Nou, dat is mooi niet gelukt, mede door dit 
project!"  
 
Ik had het echt niet willen missen! Het was voor 
mij de zoveelste bevestiging, dat je alleen iets 
moois bereikt, als het met, voor en door een 
ander gebeurt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Lange 
em. RK-justitiepastor  
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De straat wordt belangrijker 

dan school. 

UIT HET VELD 
Summerschool radicalisering 
door Erik Sengers 
 
 
In de zomer van 2019 was het thema van de Summerschool van DJI ‘radicalisering’. Het is een thema dat in 
de media steeds meer aandacht krijgt maar wat, zo bleek uit organisatie, binnen justitie al langer een 
focuspunt is. Het aantal mensen dat wegens acties vastzit, die voortkomen uit een radicaal gedachtegoed, 
neemt immers toe en het vergt een speciale manier om met deze mensen om te gaan. Dat geldt zowel voor 
PIW’ers, directeuren, gemeenten, organisaties in het sociaal domein, reclassering, en geestelijk verzorgers. 
 
 
 
Interdisciplinaire uitwisseling 
Deze en nog vele andere doelgroepen, waren 
allemaal aanwezig op de bijeenkomsten in 
Burgers’ Zoo in Arnhem, waar de bijeenkomsten 
plaatsvonden. Juist die interdisciplinaire 
uitwisseling was erg waardevol: je leert mensen 
kennen, hun werkwijze en hun visie op de 
detentieketen. 
Er waren vijf bijeenkomsten waarvan ik er drie 
heb meegemaakt Helaas heb ik de bijeenkomst 
over islamitisch radicalisme en over de praktijk in 
Vught gemist. Van de overige drie doe ik 
hieronder verslag. 
 
 
Menselijk gevoel 
De eerste bijeenkomst had als 
thema ‘Een pedagogische kijk 
op radicalisering’ De spreker 
was dr. Stijn Siekelinck, een 
onderzoeker aan de Vrije 
Universiteit. Hij begon op 
een heel goede manier: 
hij vroeg ons de ogen te 
sluiten en eerst te 
denken aan het mooiste 
wat je hebt ervaren, en 
daarna aan het slechtste. 
Iedereen merkte dat dit wat 
doet met je, zelfs op het 
lichamelijke af. We hebben 
namelijk angst voor het kwade dat 
het goede kapot maakt, en dat is juist de 
motivatie die extremisten in beweging zet. Een 
heel menselijk gevoel dus! 

Aan de hand van een film over Jihadi John, een 
Engelse geradicaliseerde moslim, liet hij zien 
welke factoren aan het werk zijn waardoor de 
een een terrorist wordt, en de ander (net) niet. 
Het gaat om een zoektocht van jongeren naar 
hun identiteit: de jongere ligt niet goed in de 
groep, hij gaat leven in een parallelle wereld, 
thuis staat hij onder prestatiedruk, en in zijn 
zoektocht naar bescherming en macht komt hij 
onder invloed van stoere jongens, de verkeerde 
vrienden. 
 
 
Contextverandering 

Wat Siekelinck heeft ontdekt, is dat een 
contextverandering (zeker in de 

puberteit) een belangrijke rol 
speelt in het 

radicaliseringsproces. 
Bijvoorbeeld een 

verhuizing, of een 
overlijden van een ouder. 
Daardoor kan de 
stabiliteit wegvallen en 
worden vrienden 
belangrijker. 

De straat wordt 
belangrijker dan school, en 

het volgen door de 
veiligheidsdiensten werkt voor 

deze jongeren eerder 
statusverhogend dan dat het een 

reden is met het gedrag op te houden. Aan 
de hand van het voorbeeld merkten we dat als de 
thuissituatie of de school geen antwoorden geven 
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op de zoektocht naar identiteit en gemeenschap, 
dat internet en (verkeerde) vriendengroepen dit 
doen. De oplossing voor problemen met 
radicalisering is, dat er antwoorden gegeven 
moeten worden die de grote maatschappelijke 
vraagstukken, waar jongeren mee worstelen, 
verbinden met de eigen identiteit. 
 
 
Ga praten met jongeren 
Daarna ging hij wat algemener in op het 
radicaliseringsproces. Een definitie ervan is niet 
te geven; het woord komt van radix wat wortel 
betekent. Mensen die radicaliseren, zijn mensen 
die terug willen naar een zuivere oorsprong. 
 

 
 Geradicaliseerde mensen hebben het 

gevoel dat de eigen mening belangrijk is 
en willen anderen daarbij betrekken, en 
vinden dat geweld is toegestaan. 

 

 

 
Jongeren moeten leren actief en positief vorm te 
geven aan hun idealen, en als we dat als 
samenleving niet doen dan geven andere mensen 
hun die antwoorden, waardoor ze stappen doen 
op de ladder van radicalisering. Ga dus praten 
met jongeren en hun idealen is het advies. Ook 
maatschappelijke instituties moeten goed 
meewerken zodat ze niet teleurgesteld worden in 
‘de maatschappij’, iets wat we in onze 
gesprekken met gedetineerden (klachten over 
hulpverlening) vaak horen. 
 
Er is ook een culturele component: jongeren 
zitten in een instant-cultuur en zijn gewend 
meteen te krijgen wat ze willen. De 
democratische cultuur is stroperig en langzaam. 
Aan jongeren moet worden uitgelegd dat je niet 
alles meteen kunt krijgen. 
Wat ook problematisch is, is de crisis in het 
moreel gezag: naar wie luisteren jongeren en 
waarom? Dat is ook een probleem in de 
Nederlandse samenleving, waar we zijn verleerd 
om mensen aan te spreken en met hen in debat 
te gaan. 
We moeten tegen jongeren ook zeggen wat ze 
goed doen: identiteit is immers wat anderen over 
jou zeggen. En ze mogelijkheden geven om te 

participeren in de samenleving. De les van de 
avond was: ‘It takes a village to raise a child’: 
vraag je als institutie af waar en hoe je in de 
zoektocht naar identiteit een doel biedt. 
 
Links, rechts en de differentie daarbinnen 
De tweede bijeenkomst ging over links en 
rechtsradicalisme. Wat ‘links’ en ‘rechts’ is, heeft 
historische wortels. In de Franse revolutie zaten 
de afgevaardigden in het parlement die 
veranderingen wilden links van de voorzitter, en 
de afgevaardigden die de oude situatie wilden 
behouden rechts van de voorzitter. Maar het is 
ook subjectief wat je links en rechts noemt. Zo is 
bijvoorbeeld wat vroeger vooruitstrevend was, nu 
deel van de gevestigde orde. 
Binnen deze kampen is ook weer differentiatie, 
mensen met meer of minder uitgesproken 
kanten. Willem Wagenaar van de Anne 
Frankstichting hield een inleiding over rechts 
extremisme, een stelde dat alles wat binnen de 
wet plaatsvindt ‘activistisch’ genoemd kan 
worden en alles wat buiten de wet plaatsvindt 
‘extremistisch’. 
Beleidsadviseur Tom van der Ham, de tweede 
spreker van de avond, had juist een vrij lage 
definitie van extremisme: als iets het 
veiligheidsgevoel raakt of aan veiligheid raak, of 
intimiderend is, dan noemt hij het extremistisch. 
Hij gaf een aantal voorbeelden van activiteiten, 
die in pacifistisch-christelijke kring heel 
gebruikelijk zijn. Zelf vinden vertegenwoordigers 
van deze  stroming dat ze daarmee niet buiten de 
wet staan, omdat ze een eigen invulling van de 
wet hebben of burgerlijk ongehoorzaam zijn. 
 
 
Moeilijk te bewijzen 
De thema’s bij linksradicalisme zijn heel divers. 
Het gaat over anarchisme, antifascisme en 
antiracisme, mensenrechten, milieu en 
dierenrechten. Moeilijk bij de bestrijding is, dat 
hier veel sympathie voor is. Van der Ham telde 27 
links-extremistische groepen. Ze kennen 
verschillende actievormen, zoals home visits 
(banden prikken, bekladding) en naming/shaming 
op sociale media. Ze maken veel gebruik van 
internet en framen heel sterk de gebeurtenissen 
of hun demonstraties: het lijkt alsof er veel 
sympathisanten zijn en alsof de politie begint met 
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slaan. Er is ook een internationale component. 
Hun daden zijn strafrechtelijk moeilijk te 
bewijzen, omdat er veel persoonlijk contact is 
(weinig sporen) en het zijn slimme mensen die 
sporen vernietigen. Wat ook hier speelt, is dat de 
aanhangers het gevoel hebben van acute 
noodzaak, er moet iets gebeuren. Deze 
apocalyptische visie zien we ook bij religieuze 
groeperingen. 
Bij rechts-extreme groepen wordt het verschil 
tussen het eigene en het vreemde gebaseerd op 
etnische verschillen. Ook zijn ze vaak voor een 
autoritaire staatsvorm. Wagenaar onderscheidde 
twee stromingen: de identitairen (we hebben een 
volk en een gezamenlijke geschiedenis, een 
cultuur) en nationaalsocialisten (er zijn 
verschillende rassen en die moeten apart blijven; 
alleen de joden willen zich met iedereen mengen 
en zo de wereldheerschappij overnemen). Beide 
groepen strijden tegen feminisme, 
homoseksualiteit, migratie, en de slappe 
democratie. Zo wordt het volk ondermijnd, wat 
voor de goede verstaander betekent: de joden 
ondermijnen het volk. Ook bij rechts is een sterk 
gevoel van urgentie. 
 
 
Veranderingen 
In 2015-2016 veranderde het rechts-extreme 
landschap. Door de aanwassende 
migratiestroom, enkele aanslagen (Parijs), de 
verkiezing van Trump en de discussie over Zwarte 
Piet kregen deze groepen veel meer 
zelfvertrouwen en groeide er ook meer 
coherentie in de ideologie. Ze kregen meer 
aanhangers, er kwamen meer demonstraties, 
nieuwe groepen, en bestaande groepen 
radicaliseerden. Het gevoel van urgentie werd 

hoger. Ook kwamen er transnationale contacten 
en het internet kreeg in die periode een grotere 
rol in de vestiging van de ideologie en in 
organisatie/actie. Verder was er meer acceptatie 
vanuit de samenleving voor rechtse ideeën. In 
Nederland is er weinig gewelddadige actie, maar 
het is wel meer zichtbaar en activistisch. Nieuw is 
wel biologisch seksisme en gedachten over de 
vechtlust van de man. Ook is er meer 
gewelddadig gedachtegoed en zijn er acties tegen 
gebouwen zoals moskeeën en synagogen. 
Tenslotte wordt er systematisch geknaagd aan de 
basis van de democratische rechtsorde, en dat 
moet meer aandacht krijgen van de 
veiligheidsinstanties. 
 
 
Uitwisseling van gegevens? 
De laatste avond op 29 augustus was gewijd aan 
discussie en uitwisseling. De vraag was waar 
wordt je het meest mee geholpen door de 
collega’s? Het bleek dat er in de uitwisseling van 
informatie nog veel verkeerd gaat, met name 
door de bescherming van de privacy. Algemeen 
werd verwacht dat er duidelijke richtlijnen vanuit 
Den Haag kwamen, waardoor het gesprek al snel 
een hoog beleidsgehalte kreeg. 
Veel interessanter vond ik het artikel dat ik juist 
in die tijd in de krant zag (NRC 10-11 augustus). 
Daar werd de nadruk gelegd op de verhalen van 
urgentie die verteld worden door mensen met 
bepaalde belangen. Daardoor komen mensen 
stapje voor stapje in een radicaal netwerk 
terecht, waar ze niet meer uitkomen. Het 
perspectief van identiteit is erg belangrijk, maar 
ook erg individueel. Juist dit sociologische 
perspectief, dit politieke aspect, kwam in de 
bijdragen te weinig naar voren.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Erik Sengers 
RK-justititepastor  
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De straf die Kaïn in eerste 

instantie kreeg, was hem 

teveel. 

UIT HET VELD 
Misdaadcongres, verslag na afloop 
door Renilde van Wieringen 
 
 
Op 14 november jl. werd het vierde misdaadcongres gehouden, voorzien van lezingen en workshops. De 
redactie van Pastorale Verkenningen vroeg me later om een verslag te maken van de lezingen van dit 
congres voor ons blad. Alhoewel ik niet als verslaglegger aan het congres deelgenomen heb (maar ik heb 
natuurlijk wel een paar aantekeningen), wil ik in ieder geval graag mijn enthousiasme voor dit congres 
delen. Er hing een goede sfeer en de sprekers hielden boeiende referaten voorzien van verhalen uit 
religieuze achtergronden en eigen praktijken. 
 
 
 
Opening 
De congresdag werd geopend door prof. mr. dr. 
Jannemieke Ouwerkerk. Ze vertelde dat de naam 
'misdaadcongres' in de aanloop naar het eerste 
congres spontaan een keer is genoemd en dat 
deze werktitel de officiële benaming is geworden 
van deze congressen waarin thema's betreffende 
misdaad en misdadigers ter sprake worden 
gebracht. Dit jaar het speciale thema 'strafrecht 
en religie'. 
 
 
Kaïnteken 
De eerste spreker was prof. dr. Theo de 
Wit. Hij opende met Genesis 4:1-15, 
waarin de broedermoord door 
Kaïn op Abel wordt verhaald. 
Deze broedermoord is 
opgenomen in alle drie de 
geschriften van de 
monotheïstische 
godsdiensten en is 
daarmee gezamenlijk 
erfgoed. 
 
De straf die Kaïn in eerste 
instantie kreeg, was hem 
teveel. Hij zou dolend over 
de aarde een ongebonden 
crimineel zijn, die door wie dan 
ook om het leven gebracht zou kunnen 
worden. Zijn verweer aanhorend past God de 
straf aan door Kaïn van een teken te voorzien.1 

In 1961 werd in het proces tegen Adolf Eichmann 
nadrukkelijk gerefereerd aan het Kaïnteken. 
Eichmann is destijds niet berecht en 
geëxecuteerd in Buenos Airos, waar hij -dolend 
over de aarde- verbleef, maar in Jeruzalem. 
De vraag die De Wit ons toehoorders vervolgens 
voorhield, was of we IS-strijders uit ons eigen 
land die nog in het Midden Oosten verblijven, 
daar terecht moeten laten staan of juist niet? De 
Bijbel is in de beantwoording op deze vraag 
volgens De Wit verder dan wij nu zijn. 
 
 

Jodendom, christendom en islam 
Vervolgens werden sprekers van de 

drie monotheïstisch 
godsdiensten aan het woord 

gelaten. 
 
Als eerste sprak Corrie 
Zeidler vanuit joods 
perspectief. Volgens het 
Jodendom is de mens 
geschapen naar het 
evenbeeld van God en 

heeft daarmee een vrije 
wil gekregen. De mens kan 

uit vrije wil kiezen tussen 
goed en kwaad. Wanneer je 

goed doet, kan je anderen in de 
ogen kijken. Het kwaad zit niet in de 

mens zelf, maar we kunnen wel kwade dingen 
doen.  
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De Thora is de weg om ervoor te zorgen dat we 
juist deze goede dingen doen. 
God verdraagt onze fouten. God wil dat we ons 
uit de modder van de aarde opheffen. Zie onder 
andere Deut. 30 waarin de keuze wordt 
voorgelegd tussen leven en dood, tussen zegen 
en vloek. Kies voor het leven. De mens maakt 
echter fouten. Haar/zijn falen zal door God 
vergeven worden, met uitzondering als er 
gezondigd is met de intentie om te zondingen 
omdat Jom Kippoer toch wel vergeving brengt. 
Als er geen berouw aanwezig is, kan er ook geen 
verzoening plaatsvinden. 

 

 

 
Het joodse geloof is een hoopvolle religie, die er 
vanuit gaat dat er altijd iets positiefs te doen is, 
namelijk berouw hebben, vergeving vragen en 
goede daden bewerkstelligen. De rechtspraak 
wordt kil als liefde en barmhartigheid ontbreken. 
God is barmhartig en God is rechter. Daarmee is 
God het voorbeeld voor onze rechtspraak. 
 
 
Dr. Pieter de Witte  sprak vanuit christelijk 
perspectief. Hij vond dat hij kon spreken namens 
zowel de rooms-katholieken als de protestanten, 
omdat hij zich verdiept heeft in de Luthers - 
rooms-katholieke dialoog betreffende de 
rechtvaardigheidsleer (zie zijn proefschrift 
Doctrine, dynamic and difference (Ecclesiological 
investigations 15), London: T & T Clark, 2013). 
De mens schiet enorm tekort in de relatie tot 
God. Gods rechtvaardigheid verschijnt onder ons 
in de vorm van barmhartigheid. God toont 
barmhartigheid ten opzichte van de zondaar. 

Maar dat botst met ons gevoel voor 
rechtvaardigheid. Denk maar aan verhalen die 
bekend zijn geworden onder de titels 'de verloren 
zoon' en 'de werkers van het elfde uur'. 
Bij rechtvaardigheid zijn twee kanttekeningen te 
plaatsen. 
 

 
 Rechtvaardigheid als theologische 

categorie kan niet zomaar toegepast 
worden op mensen die in de gevangenis 
zitten? 

 

 

 
Daar gaat het immers niet zomaar om mensen 
die hoe dan ook zondaar zijn, maar mensen die 
het strafrecht hebben overtreden. Bovendien, zo 
merkte De Witte op, leven er buiten de 
gevangenis mensen die liefdeloos zijn, maar zich 
buiten het strafrecht weten te houden. 
 
De tweede kanttekening is de vraag of 
barmhartigheid er in de eerste plaats is voor de 
zondaar. Bij deze kanttekening heeft De Witte 
zich met name laten inspireren door de Lutherse 
bisschop van Stockholm Krister Stendahl († 2008), 
die vooral keek naar de strekking van Bijbelse 
teksten. Degenen aan wie rechtvaardigheid wordt 
gegeven, zijn de weduwen en de wezen. De Bijbel 
spreekt vanuit het perspectief van de 
slachtoffers. Maar er is tevens een perspectief 
voor de daders. Barmhartigheid voor hen toont 
zich op twee manieren: de corrupte rechters 
zullen gestraft worden en de daders krijgen tijd 
en ruimte om zich te bekeren. Denk daarbij aan 
het Bijbelse verhaal dat de vijgenboom die geen 
vruchten draagt, niet meteen gekapt wordt, maar 
de tijd krijgt om vruchten te dragen. 
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Sefa Bagci sprak vanuit islamitisch perspectief. 
Volgens sura 4:27 is de mens zwak geschapen. 
Daarom heeft de mens bescherming nodig tegen 
het kwade. Die kan gegeven worden door 
wettelijke bescherming. In sura 2:178 en 5:45 
wordt gesproken over vergelding. Er worden 
echter ook alternatieven genoemd. 
 
De bescherming tegen het kwaad kan ook komen 
vanuit de moraal. Daarom staan hoog in het 
vaandel: 

 het streven naar rechtvaardigheid en 
goedheid; 

 de strijd met het Ego (dat is de grootste 
strijd die de mens moet leveren); 

 het volbrengen van rituelen en goede 
handelingen die de mens weerhouden van 
het kwaad. 

 
De mens maakt fouten, maar door actief over te 
gaan naar goede werken (zowel in woord als in 
daad), wordt de mens weerhouden van het 
kwaad. 
In gesprek met een dader moet de geestelijk 
verzorger altijd laten weten dat er hoop is. 
Anders kan een mens niet meer bestaan. In het 
kader van herstel is het nodig om zowel het 
slachtoffer als de dader te helpen. De dader 
wordt het meest geholpen door hem te 
weerhouden van het slechte en hem te leren het 
slechte los te laten, zodat hij niet opnieuw of zelfs 
nog meer dan voorheen het kwade wordt 
ingezogen. 

  

 
  
Voor het tonen van berouw zijn eerst zelfreflectie 
en empathie nodig. Pas als er sprake is van spijt, 
kan er contact gezocht worden met het 

slachtoffer en om vergiffenis worden gevraagd. 
Voor een dergelijke verandering zijn een actieve 
houding en een standvastige hoop onontbeerlijk. 
Door het zetten van deze stappen is er kans op 
verbetering. 
 
 
Religieuze wortels 
Prof. mr. dr. Jeroen ten Voorde keek naar 
religieuze wortels van het strafrecht. Hij opende 
met de kwestie rond het 'vliegende 
spaghettimonster'. Deze zaak is tot bij de Hoge 
Raad geweest, die bepaalde dat hier geen sprake 
was van religie, maar van een parodie op religie. 
Ten Voorde vroeg zich af wat een rechter mag 
zeggen over religie. 
 

 
 Het schuldstrafrecht is afkomstig uit de 

joods-christelijke traditie. 
 

 

 
Strafbare feiten en zonden waren in vroegere 
tijden gelijk. Op een afbeelding waarin iemand 
vastgebonden te water wordt gelaten om na te 
gaan of hij wel of niet strafbaar was, staat een 
priester met een boek in zijn handen. Is dat een 
Bijbel of een zondenboek? 
De gelijkenis tussen strafbare feiten en zonden 
wordt door de tijd heen losser. Godsoordelen 
maken plaats voor bewijs van feiten. 
Godsoordelen worden als irrationeel beschouwd 
en op een gegeven moment verboden. De r.-k. 
kerk heeft het voortouw in deze ontwikkeling 
genomen. De wereldlijke overheid volgde. 
 

 
 De band met religie blijft nog lange tijd 

heel stevig. 
 

 

 
Zo wordt moord gezien als een misdaad tegen de 
Tien Geboden. En in een rechtsboek uit de 16e 
eeuw is te lezen dat godslastering als de aller 
zwaarste misdrijf wordt gezien. 
Vanaf de Verlichting komt hierin verdere 
verandering. Ten Voorde haalde Louis-Michel 
Lepeletier aan die vond dat het strafrecht 
grossierde in imaginaire strafbare feiten, zoals 
ketterij en godslastering. Hij vond dat de 
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verwijzing naar het religieuze verwijderd moest 
worden. In het seculiere strafrecht is een moord 
in strijd met het feit dat mensen mogen leven, 
waarvoor onderbouwing wordt gevonden in 
onder andere mensenrechten en natuurrecht. 
 
Het strafrecht kent sterke wortels in de religie en 
deze band is losser geworden, maar nooit 
helemaal verdwenen.2 
 
 
Kunst en kijken3 
Wieteke van Zeil hield een referaat, voorzien van 
prachtige beelden, over de kunst van de 
opmerkzaamheid. Ze heeft onlangs het boek 
geschreven Goed kijken begint met negeren: de 
kunst van opmerkzaamheid (Amsterdam: 
Uitgeverij Atlas Contact, 2019), waarin ze zeven 
inzichten geeft om goed te leren kijken. Tijdens 
het congres presenteerde ze er drie. 
 
Het eerste inzicht is de titel van het boek: goed 
kijken begint met negeren. Kinderen merken 
volgens Van Zeil meer op dan volwassenen, die te 
automatisch kijken. Als opdracht wordt ons 
gevraagd om in een minuut iets te tekenen dat 
we al honderden keren in ons leven hebben 
gezien: het logo van de NS. Slechts twee (!) 
mensen (onder wie ondergetekende) hadden het 
goed. Aan de hand van een schilderij van de 
onthoofding van Holofernes door Judith wordt 
gevraagd te letten op de bloedspetters op haar 
kleding en haar lichaam. De schilderes van het 
tafereel, Artemisia Gentileschi, blijkt verkracht te 
zijn geweest en neemt ons in dit schilderij mee 

naar het lijfelijke en naar de harde kant van het 
verhaal. 
 
Het tweede inzicht is dat je ziet wat je kent. Een 
mens ontkomt niet aan wat zij/hij kent. Een mens 
oordeelt aan wat zij/hij ziet. Als voorbeeld gaf 
Van Zeil het lezen van de wolken. De een ziet iets 
anders in een wolkenlucht dan de ander. 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
Het derde inzicht is dat de context de clou geeft. 
Van Zeil toont een horizontale afbeelding van de 
eerste drie letters van het alfabet. Van de letter B 
is de verticale lijn van de letter niet aangesloten 
aan de bogen. 
Horizontaal staan de getallen 12, 13 en 14. De 
niet-sluitende B is in deze lijn het getal 13. Door 
de context krijgen twee lijnen een andere 
betekenis.

 
 
 
 
 
 
 
Dr. Renilde van Wieringen 
justitiepastoraat 
redactie Pastorale Verkenningen 
 
 
 
1 Ik heb wel eens met gedetineerden over het verhaal van Kaïn en Abel gesproken. De reacties en gedachten waren 
heel uitlopend. Zo zei een gedetineerde bijvoorbeeld dat het verhaal het proces was ín de mens. Kaïn en Abel zijn de 
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personificaties van het slechte en het goede waaruit de mens een keuze kan maken. Het kaïnteken houdt de mens 
voor ogen dat hij beter niet voor het slechte kan kiezen, maar mocht hij toch de mist in gaan, dan is dat teken een 
symbolische bescherming vanuit God. Een andere gedetineerde vond dat God minstens dat teken wel móest geven. 
God had immers geen aandacht geschonken aan wat Kaïn hem geofferd had. Zelf was deze gedetineerde vader van 
twee zonen. Als de ene zoon hem een groot cadeau zou geven en de andere een klein, dan zou hij aan beide zonen 
en aan beide cadeaus aandacht schenken. 
2 Tijdens deze lezing denk ik aan het burgerlijk recht en de verbinding met religie. Het kerkelijk recht keek en kijkt 
naar redelijkheid en billijkheid. Het strak toepassen van regels kan tot onrust of ontevredenheid leiden, terwijl met 
redelijkheid en billijkheid andere uitslagen gecreëerd kunnen worden. Het burgerlijk recht heeft redelijkheid en 
billijkheid vanuit het natuurrecht / kerkelijk recht ingezogen. Dat is zelfs letterlijk terug te vinden in het civiele recht. 
Zie bijvoorbeeld: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, Artikel 100, lid 2: "..., tenzij uit de eisen van redelijkheid en 
billijkheid, mede in verband met de aard van de schulden, een andere draagplicht voortvloeit". 
3 Ik raad zeker aan om in het pastoraat kunstwerken te laten zien en hiernaar te leren kijken. Het biedt een 
mogelijkheid om tot bestaansverheldering te komen. Onlangs verschenen boeken die hiervoor geschikt zijn, zijn: 
- Licht in je leven: Christelijke meditatie (een handboek voor gedetineerden om met name via beeld tot meditatie te 
komen - Renilde van Wieringen); 
- Het jaar van Matteüs: Meegaan met Jezus (een rijk geïllustreerd boek, waarvan het materiaal in de gevangenis is 
ontwikkeld; in het voorwoord  wordt allereerst gevraagd om te kijken: 'kijk, lees en ga mee' - Erwin Timmersmans en 
Wim Timmer). 
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Jannemieke Ouwerkerk is als hoogleraar Europees strafrecht verbonden aan het Instituut voor Strafrecht 
en Criminologie van de Universiteit Leiden. 
Jeroen ten Voorde  is universitair hoofddocent straf(proces)recht. Hij is tevens als bijzonder hoogleraar 
strafrechtsfilosofie, leerstoel Leo Polak, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Theo de Wit is politiek theoloog en filosoof. Hij is emeritus hoogleraar aan Tilburg University en 
gasthoogleraar aan de Universiteit Stellenbosch. 
Pieter de Witte is onderzoeker aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) en aalmoezenier in de 
gevangenis van Mechelen. 
Corrie Zeidler is rabbijn bij de DGV. 
Wieteke van Zeil is journalist, kunsthistoricus en cultuurcriticus. 
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