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Zo kom ik in de Karmel 

terecht bij de 

tentoonstelling 

‘Huidhonger’. 

THEMA 

Inleiding bij de kunstwerken en poëzie in dit nummer 
door Theunis Veenstra 
 
 
Aan de oostelijke rand van Drachten bevindt zich het 
Karmelklooster.  
 
Het gebouw is ontworpen door architect Arjen Witteveen 
(1894-1952) naar middeleeuws voorbeeld met binnentuin en 
ommuurde slottuin. 
 

 
 
 
In het slot 
De Karmel van de ongeschoeide karmelietessen, 
in 1936 geopend, was het enige contemplatieve 
klooster in Noord-Nederland. De zusters zaten, 
zoals dat heet, ‘in het slot’. Ze hadden zich aan de 
wereld onttrokken om voor diezelfde 
buitenwereld in alle rust te kunnen bidden en de 
"intieme omgang en vereniging" met God te 
vinden. 
Als in de jaren negentig van de vorige eeuw 
het aantal zusters in Drachten te 
klein wordt om als gemeenschap 
aldaar voort te bestaan valt 
het moeilijke besluit om te 
stoppen. De laatste 
zusters verlaten op 6 
augustus 1993 de 
Karmel en de verkoop 
van het monumentale 
bouwwerk, waarvoor 
zich tientallen 
gegadigden melden, 
wordt gegund aan het 
echtpaar Jan en Ietsje 
Hofstra – de Jager.  
 
 
Al meer dan 25 jaar 
Jan en Ietsje Hofstra hebben de intentie 
uitgesproken de geestelijke waarde en de 
architectuur van het voormalige 

Karmelietessenklooster zoveel mogelijk te 
bewaren. Bezoekers kunnen er al meer dan 25 
jaar terecht voor een rondleiding langs de cellen 
van de zusters, retraite, bruiloften, conferenties, 
studiemiddagen en exposities. 
 
Na het overlijden, op 4 april 2015, van Jan Hofstra 
heeft zijn vrouw Ietsje deze traditie samen met 
onder meer hun dochter Heleen voortgezet. Zo 
kom ik in de Karmel terecht bij de tentoonstelling 

‘Huidhonger’.  
 

 
Aangrijpende 

tentoonstelling 
De werken, teksten en 
poëzie van deze 
aangrijpende 
tentoonstelling komen 
weer op mijn netvlies als 
we als redactie nadenken 

over het thema voor deze 
Pastorale Verkenningen.  

 
Hoewel de tentoonstelling 

geheel op zichzelf staat en is 
voorbereid en geopend in een 

periode waarin de wereld nog onbekend 
is met het begrip covid-19, heeft het thema 
‘Huidhonger’ veel raakvlakken met de huidige 
crisistijd.  
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We zoeken contact met de Karmel en maken 
samen een keuze uit de werken van de 34 
deelnemende kunstenaars om deze af te drukken 
rond de artikelen in dit nummer.  
 
 

 
 De tentoonstelling zelf, die helaas voortijdig 

moet worden beëindigd in verband met de 
Corona-uitbraak, is nog wel in zijn geheel 
online te bekijken op 
https://www.karmelklooster.nl/upload/File
/tentoonstellingen/boekje_huidhonger.pdf 

 

 

 
  

Van de tentoonstelling is ook een boekwerkje 
gemaakt, dat u, zolang de voorraad strekt, kunt 
bestellen door € 12,50 (dit is inclusief verzending) 
over te maken naar: 
Karmel Drachten bv.  
Rekeningnummer: NL46 RABO 0363008438  
o.v.v. uw naam, adres, postcode en woonplaats. 
 
We willen onze dankbaarheid uitspreken naar 
Ietsje Hofstra, voor haar medewerking aan deze 
Pastorale Verkenningen. Dit betreft niet alleen de 
opname van enkele kunstwerken, maar ook haar 
bijdrage, die nu volgt, over de achtergrond van 
deze tentoonstelling.

  
 
 
Namens de redactie, Theunis Veenstra 
 
(de foto van het Karmelklooster is van Ietsje Hofstra - de Jager) 

  

https://www.karmelklooster.nl/upload/File/tentoonstellingen/boekje_huidhonger.pdf
https://www.karmelklooster.nl/upload/File/tentoonstellingen/boekje_huidhonger.pdf
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Huidhonger: behoefte 

aan aanraking. Het raakt 

me. 

THEMA 

Huidhonger  
door Ietsje Hofstra – de Jager 
 
 
Huidhonger: een bijzonder thema, dat nu in Coronatijd al behoorlijk 
ingeburgerd is. Ik koos het vorig jaar als thema voor een nieuwe 
tentoonstelling in het Karmelklooster in Drachten. 
 
Hoe kom ik op dit thema? 
Begin januari 2019 zit ik nog op verschillende andere sporen voor een 
tentoonstelling. Trek me daarom half januari terug op Schiermonnikoog om 
na te denken en me in de rust misschien te laten inspireren. En dat gebeurt. 
 

 
 
 
 
Ontbering van genegenheid 
Op Schier lees ik een boek van Jane Gardam Een 
onberispelijke man, over het kind Edward, die in 
koloniaal Azië geboren wordt in de vorige eeuw.  
 
Zijn moeder overlijdt bij geboorte, zijn vader 
wil niets van hem weten. Zoekt wel 
een vrouw, die voor hem zorgt: 
tante May.  
Maar hij groeit op zonder de 
liefde en aanraking van 
zijn ouders. 
Kinderen van Engelse 
kolonisten gaan in de 
19de eeuw terug naar 
Engeland om onderwijs 
te volgen en tante May 
reist met de 4 jarige 
Edward per boot naar 
Engeland. Hij komt daar in 
een gastgezin, maar treft het 
niet. 
 
Deze Edward ontbeert van jongs af aan 
genegenheid, warmte en geborgenheid. Dit laat 
sporen na in zijn leven. 
 

Nooit van dit woord gehoord 
Terwijl ik dit boek lees, beland ik per toeval in een 
tv programma met Jacobine Geel. Zij zit aan tafel 
met drie vrouwen, alle drie alleen, partner 
overleden of gescheiden. 

Eén van hen heeft een boek geschreven met de 
titel: Huidhonger. 

Ik had nog nooit van dit woord 
gehoord. Huidhonger: behoefte 

aan aanraking. Het raakt me. 
En ik realiseer me, dat het 

boek, dat ik lees: Een 
onberispelijke man 
doortrokken is van 
Huidhonger.  
 
 

Als alle zintuigen je in de 
steek laten 

Huidhonger zet mijn 
gedachten in beweging en ik 

denk aan mijn moeder. In januari 
leeft zij nog. Zij is 93 jaar, ligt in bed, 

eet weinig tot niets meer. Weet nog wie ik 
ben. Maar haar zintuigen laten haar in de steek. 
Haar gezichtsvermogen wordt minder, en zonder 
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gehoorapparaten kunnen we niet meer 
communiceren. 
Maar als ik haar bezoek, wil ze graag mijn hand 
vasthouden, mijn wang tegen de hare en een kus. 
Ik realiseer me, als alle zintuigen je min of meer in 
de steek laten, blijft de tastzin over. 
 
 
Tastzin 
Daar begint je leven mee, met de tastzin, op zoek 
naar moedermelk, geborgenheid en warmte en 
die tastzin markeert ook het levenseinde: de 
innigheid van het vasthouden. 
Huidcontact is eigenlijk de meest intieme 
communicatievorm tussen mensen en geeft 
subtiele gevoelens weer van tederheid en 
verbondenheid.  
 

 
 Lichaamscontact zegt soms meer dan 

woorden. 
 

 

 
Aanraken is intiem en intimiteit is alleen 
toegestaan volgens bepaalde codes. Er zijn 
(on)geschreven afspraken over welke 
aanrakingen bij welke gelegenheden gepast zijn: 
het zijn de omgangsvormen, die we allemaal 
kennen. De meeste mensen voelen intuïtief aan 
hoe dat lichaamscontact ‘hoort’ te voelen. Je 
hanteert de grenzen en afspraken van respect en 
wellevendheid. 
 
 
Een thema dat aan de huid kan raken 
Ik ben er uit. Huidhonger, dat wordt het. Prachtig 
onderwerp. Een thema dat mensen ook aan de 
huid kan raken. Met zo veel kanten. Denk aan de 
vluchtelingen, die vaak alleen onderweg zijn, zij 
denken omarmd te worden in het land waar ze 
aankomen, maar ondervinden weerstand. 
 
Hoe is het, om hier in huis, in dit klooster te 
beginnen, geweest voor de zusters 
Karmelietessen, die intrede doen in een 
slotklooster als ze 18, 20, 22, 28 jaar jong zijn, 
achter de tralies gaan en afstand doen, niet 
alleen van de wereld, maar ook van hun familie, 
van moederschap. Ze mogen niet bij elkaar op de 
kamer komen. Wat doet het met een mens, als 

de ruimte om je heen krimpt? Leven zonder 
aanraking… 
 
 
Vormgeven in een tentoonstelling 
Maar dan (komt) de volgende vraag. Hoe geef je 
Huidhonger vorm in een tentoonstelling? 
Je kunt er voor kiezen om diverse kunstenaars 
bijeen te brengen, die werk maken, dat bij dit 
thema past. Terug van Schier valt thuis het 
kwartje. Het wordt een tentoonstelling met een 
“Levensloop”. Van geboorte, waar de tastzin 
ontwaakt, waar hechting ontstaat en belangrijk is, 
naar de puberteit, waar een nieuwe fase 
aanbreekt, afscheid nemen van die kindertijd. De 
zoektocht, het loskomen van ouders en het op 
zoek gaan naar wie je bent of mag worden is een 
intrigerende fase in een mensenleven.  
En dan de verbintenissen in je leven. Wie 
ontmoet je? Ga je een verbintenis aan of ga je 
alleen door? 
Het gemis van intimiteit is niet voorbehouden aan 
singles. Het kan er ook zijn binnen een relatie. 
Twee mensen, die elkaar niet meer kunnen 
vinden, die langs elkaar heen leven. Aanrakingen 
worden soms tot ondergeschikt belang door de 
beslommeringen van alledag.  
 
 
34 kunstenaars 
De tentoonstelling Huidhonger is samengesteld 
met werk van 34 kunstenaars, met veel 
verschillende technieken: schilder – en 
beeldhouwkunst, fotografie en textiele 
vormgeving. Ik was blij met de toezegging van de 
kunstenaars en van de meewerkende galeries 
voor het beschikbaar stellen van de werken. Je 
gaat samen dit avontuur aan, zonder te weten 
hoe het gaat lopen; samen maak je deze 
tentoonstelling waarvan ook poëzie deel uit 
maakt. 
Onder andere het prachtige gedicht van Hanny 
Michaelis: TOEN IK DACHT 
Het is te lezen in het boekje behorende bij de 
expositie. In het gedicht staat onder andere: 
 
Wanneer ik mij aandachtig 
over mezelf heen buig, 
ontmoet ik je oogopslag 
helder en diep als water 
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en je glimlach overrompelt mij 
met de ernstige vreugde 
van vroeger. 
 
Begin en einde: de innigheid van het vasthouden 
De levensloop eindigt bij het ouder worden. Ik 
realiseer me, als alle zintuigen je min of meer in 

de steek laten, blijft de tastzin over. Daar begint 
je leven mee en die tastzin markeert ook het 
levenseinde, de innigheid van het vasthouden, 
voor mens en dier.  
 
Huidhonger heb ik opgedragen aan mijn moeder 
en aan Jan. 

 
 
 
Ietsje Hofstra - de Jager 
 
(de foto van Ietsje Hofstra - de Jager is van de auteur zelf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVAL II 
 
Janneke Berendsen 
 
110 x 75 cm 
Pastelkrijt op print 
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"Gewoonlijk wensen we 

elkaar de vrede. Ik keek 

naar links en rechts, ik 

keek naar... niemand." 

 
 

THEMA 

Geestelijke verzorging op afstand met nabijheid 
door Renilde van Wieringen 
 
 
Helaas is de wereld vanaf eind 2019 getroffen door een 
pandamie, genaamd CoVid-19, in de volksmond bekend als het 
Coronavirus.  
 
Wereldwijd maakt dit virus veel slachtoffers. Mensen worden 
ziek, ernstig ziek soms en met name ouderen en kwetsbaren 
bezwijken aan het virus. 
Elk land neemt maatregelen en geeft hygiëneadviezen om het 
virus te bestrijden en het aantal Coronabesmettingen terug te 
dringen. Tussen mensen onderling moet er afstand gehouden 
worden en er worden mondmaskers gemaakt. In korte tijd is de 
wereld snel veranderd. 

 

 

 
 
 
Vragen omtrent mogelijkheden 
Ook binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen 
werden direct maatregelen getroffen. Voor de 
justitiabelen zijn de zwaarste maatregelen het 
intrekken van relatiebezoek en verlof. Je 
dierbaren niet meer kunnen zien, zelfs niet een 
uur in de week. In de inrichtingen zelf 
wordt gekeken naar wat haalbaar 
is. Welke activiteiten kunnen 
(gedeeltelijk) doorgaan en 
hoeveel personen kunnen 
daarbij maximaal 
aanwezig zijn? Wat is er 
mogelijk in de 
verschillende ruimtes 
die er zijn? En wat is er 
mogelijk voor de 
geestelijk verzorgers? 
Kunnen zij hun 
groepsgesprekken blijven 
geven, individuele 
begeleiding bieden en hun 
vieringen doen? 
 
 
Geen vanzelfsprekendheid meer 
Vanaf het moment dat ook in Nederland het 
Coronavirus toesloeg, zijn de zondagse vieringen 

in het stiltecentrum geen vanzelfsprekendheid 
meer. Of ze wel of niet doorgang konden vinden, 
was vooral afhankelijk van de afmetingen van het 
stiltecentrum, van het aantal kerkgangers en van 
de doelgroepen.  
 

Waar vieringen niet door konden gaan, werd 
gezocht naar andere opties, zoals: 

 
- uitdeelliturgieën, die zelfs 

niet uitgereikt hoeven te 
worden, maar onder de 
celdeur doorgeschoven 
kunnen worden; 
- een rijdende kerk, 
waarbij een 
'kerkwagentje' gemaakt 
wordt om daarmee naar 

de afdelingen te gaan, 
zodat steeds een paar 

gedetineerden (op gepaste 
afstand) bij de rijdende kerk 

onder andere een persoonlijk 
gebed kunnen vragen; 

- het vooraf filmen van een viering in het 
stiltecentrum, om die op de kabelkrant van de 
inrichting te laten zetten, zodat deze op zondag 
bekeken kan worden. 
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Reacties 
Het 'kunnen kijken' naar zo'n uitzending van een 
door de geestelijk verzorger gemaakte viering 
klinkt misschien gemakkelijk, maar dat ligt toch 
genuanceerder. Dat het niet eenvoudig is om via 
een scherm naar een viering te kijken, blijkt uit 
deze reacties. 
 
"Ik heb gekeken, maar in mijn cel is het toch wel 
anders." 
"Na een paar minuten was ik de draad kwijt. Mijn 
medegedetineerde was koffie aan het zetten." 
"Gewoonlijk wensen we elkaar de vrede. Ik keek 
naar links en rechts, ik keek naar... niemand." 
"Ik mis de vrijwilligers en ik had ook wel wat 
willen zeggen." 
"Het is best mooi om te zien, maar ik had graag 
zélf een kaarsje aangestoken." 
 
 
 
Moeilijkheden 
Met deze uitspraken stoten we op moeilijkheden 
die met het kijken naar een viering op 
beeldscherm in een cel gepaard gaan. Er valt een 
aantal dingen op. 
 
1. 
Ten eerste is het moeilijk om ergens anders te 
zijn dan waar je eigenlijk had willen zijn. Een 
omgeving kan de persoon leiden naar waar de 
omgeving voor bedoeld is. Een kerkinterieur 
spoort degene die binnenkomt aan om zich 
aanwezig te voelen in een sacrale omgeving. 
Hierdoor kan de aandacht gericht worden naar 
waar men voor komt: een kaarsje aansteken, 
luisteren naar een Bijbelverhaal, bidden, zingen, 
meevieren, stil worden. 
 
2. 
Een tweede moeilijkheid is dat er dingen in een 
cel gebeuren die in de kerksituatie niet zouden 
gebeuren. Wanneer een medegedetineerde iets 
anders doet, zoals koffie zetten, is het niet 
eenvoudig om met aandacht naar de viering te 
blijven kijken. 
 
3. 
De derde moeilijkheid die uit de uitspraken naar 
voren komt, is het ontbreken van een 

geloofsgemeenschap. Tijdens een viering op een 
beeldscherm zal de voorganger het gevoel willen 
geven dat je met hem en met andere gelovigen 
verbonden bent, maar in werkelijkheid zit de 
gedetineerde op cel. De gedetineerde kan zich 
verbonden voelen met de voorganger op het 
beeldscherm en door haar / hem met de 
geloofsgemeenschap, maar als dat gevoel 
ontbreekt, is de kijker alleen of zelfs eenzaam. 
Ook de kerkvrijwilligers, die gewoonlijk tussen de 
gedetineerden in zitten en tijdens het 
koffiedrinken een praatje met hen maken, 
worden gemist. 
 
4. 
De vierde moeilijkheid is het ontbreken van 
communicatie. Een gedetineerde had iets willen 
zeggen. Tegen de voorganger? Tegen de 
vrijwilligers? Even een gesprekje in een 
ongedwongen setting. Het is er niet. 
 
5. 
De vijfde moeilijkheid is het ontbreken van het 
lichamelijke. Het zelf aansteken van een kaarsje 
wordt gemist. Liturgie is doorweven met 
lichamelijkheid. En dat geldt zeker voor de 
sacramenten. Hoe kan een priester een zieke 
zalven, zonder chrisma op onder andere het 
voorhoofd te doen? Hoe kan iemand gedoopt 
worden, zonder water te laten vloeien over de 
dopeling? Hoe kan iemand ter communie gaan 
aan de eucharistische maaltijd, zonder te eten? 
 
 
Elkaar nabij kunnen zijn 
Met dit alles kom ik op een kernelement van het 
pastoraat, namelijk op het elkaar nabij kunnen 
zijn.  
 

 
 Dat roept de vraag op waarom die 

nabijheid zo belangrijk is? Waarom 
willen mensen elkaar kunnen 
ontmoeten? 

 

 

 
Vanuit theologisch perspectief denk ik hier aan 
twee fundamentele aspecten. Het eerste is die 
van Gods nabijheid en het tweede is die van de 
volheid van mens-zijn. 
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Gods nabijheid 
Eerst over de nabijheid van God. God is de mens 
nabij door er te zijn voor de mens. God is niet 
nabij in afstand naar de mens, maar nabij in zijn 
aanwezig-zijn aan iedere mens. De nabijheid 
Gods is geen onvolledige nabijheid waarbij 'een 
rest' erbij gedacht moet worden.  
 
Vergelijk de aanwezigheid van God bij de mens 
als de aanwezigheid van twee geliefden bij elkaar. 
Zij willen elkaar nabij zijn, elkaar ten diepste 
kennen. Als de een er niet kan zijn bij de ander, of 
andersom, dan missen de geliefden elkaar. 
 
 

 
 
 
Wie de Bijbel pakt en erin lezen gaat, zal merken 
dat God met zijn mensen wil zijn en met hen mee 
optrekt. Daarom wordt God genoemd een God 
van mensen die bij name worden genoemd. God 
is de God van Abraham, de God van Isaak en de 
God van Jakob.  
 
Omdat God zijn mensen nabij is, wordt hij 
voorgesteld als een iemand die intiem nabij is. 

De ene keer is God als een bruidegom (vergelijk 
Jesaja 62:4-5 4 Men noemt u niet langer 
Verstotene, en uw land niet langer Verlatene, 
maar gij zult heten: Mijn Welbehagen en uw land: 
Gehuwde; want de Heer heeft welbehagen in u en 
uw land wordt gehuwd. Zoals een jongeman een 
meisje huwt, zo zal Hij, die u opbouwt, u huwen. 
En zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal 
uw God zich verblijden om u.) en de andere keer 
als een moeder (vergelijk Jesaja 49:15 Zal een 
vrouw haar zuigeling vergeten, een liefhebbende 
moeder het kind van haar schoot? En zelfs als die 
het zouden vergeten, Ik vergeet u nooit!). God 
wordt voorgesteld als een intiem persoon. In die 
intieme voorstelling doet God aan mensen wat 
van een dergelijke persoon verwacht mag 
worden. God wordt niet alleen voorgesteld als 
iemand die heel close is, maar die ook als zodanig 
handelt. God is als een bruidegom, want hij toont 
liefde. God is als een moeder, want hij toont zorg. 
 
 
Behalve dat God als een intimus wordt 
omschreven, wordt aan God ook allerlei positieve 
eigenschappen toegeschreven die vervolgens in 
namen worden omgezet. God is sterk. Hij is de 
Sterke. En als sterke toont hij zich met sterke arm 
(vergelijk Psalm 89:14 Machtig is de arm die Gij 
voert, sterk uw hand: uw rechterhand heft zich). 
God is rechtvaardig en als de Rechtvaardige toont 
hij zich met rechtvaardig oordeel (vergelijk Psalm 
9:8-9 Zo troont Hij voor eeuwig, de Heer, heeft 
zijn zetel gegrond ten gerichte: Hij toch oordeelt 
de wereld rechtvaardig, richt de volken naar 
ongekromd recht.). 
God lijkt in zijn aanwezigheid een menselijke 
gedaante te hebben (zoals een arm en een mond) 
en menselijke dingen te doen (zoals het maken 
van een avondwandelingetje in de tuin).  
 

 
 In de Bijbel wordt God echter niet 

antropomorf voorgesteld, maar de mens 
theomorf. 

 

 

 
Omdat God zijn arm kan tonen, kan de mens zijn 
arm tonen. Omdat God een mond heeft om te 
spreken, kan de mens spreken. De mens, als 
geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, heeft 



12 
 

goddelijke eigenschappen. Het gevolg daarvan is 
dat wij mensen gevraagd worden te zijn zoals 
God is. En te doen zoals God doet. En aanwezig te 
zijn zoals God aanwezig is. 
 
Waar de nabijheid van God wegvalt, lijdt de 
mens. Dan klinkt de pijnlijke vraag van de lijdende 
mens "Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij 
verlaten?" (Psalm 22:2). Het meest erge dat een 
mens kan ondergaan in de Bijbel, is de 
afwezigheid van God. Erger dan de dood is het 
ontbreken van Gods aanwezigheid (vergelijk 
Psalm 88:4-5 Want mijn ziel is van rampen 
verzadigd, aan de grens van het dodenrijk ben ik, 
ik behoor bij wie daalden in de groeve, ik werd tot 
een man zonder kracht.). 
 
Niet altijd wordt de nabijheid van God ervaren. 
Soms maken mensen dingen mee die heel 
ingrijpend zijn. Mensen krijgen te maken met 
lijden, verlies, verdriet, onbegrip, valse 
beschuldiging, ziekte, oorlog en geweld. Dat 
lijden kan heel zwaar zijn. Er zijn dingen waarvoor 
niet geldt dat ze weer eenvoudig op hun pootjes 
terechtkomen. Mensen kunnen zich dan 
afvragen: waarom moet mij dit overkomen? 
Waarom wordt mij dit aangedaan? Waarom ben 
ik die verkeerde weg ingeslagen? En ook: waar is 
God?  
 
 

 
 God als de nabije wordt manifest in ons 

leven als zijn nabijheidshandelen wordt 
ervaren. Als wij beseffen dat zijn ogen 
onze pijn zien. Als zijn licht doorbreekt in 
het duister. Als zijn adem ons leven 
bestrijkt. 

 

 

 
 
De ervaring van Gods afwezigheid kan te maken 
hebben met de onoplosbaarheid van 
moeilijkheden die ieder van ons in zijn leven 
ervaart. De kwelling van een probleem waarvoor 
geen antwoord gegeven kan worden, kan te heftig 
zijn om Gods aanwezigheid te ervaren. Anderen 
echter blijven ook in nood verwijzen naar God, 
zoals Job (vergelijk Job 1:20-22 Toen scheurde Job 
zijn kleed, schoor zijn hoofd kaal, wierp zich plat 

op de grond en zei: 'Naakt kom ik uit de schoot 
van moeder aarde, naakt keer ik daar terug. De 
Heer geeft, de Heer neemt, gezegend de naam 
van de Heer.' Ondanks deze gebeurtenissen 
zondigde Job niet; hij deed God geen enkel 
verwijt.). Job blijft naar God verwijzen, ook al is 
hem niet duidelijk wat de bedoeling is van het 
leed op zijn levensweg. Maar God heeft gegeven 
en God heeft genomen. Hij zal ons niet in de 
steek laten, in het bijzonder niet daar waar, 
menselijker wijze gezien, geen zicht meer op 
redding is. Voor God heeft heel zijn schepping 
een meerwaarde. 
 
 
Volheid van mens-zijn 
Het tweede aspect betreft de volheid van mens-
zijn. De mens ervaart de wereld met geheel zijn 
wezen. Al zijn zintuigen gebruikt de mens om in 
de wereld te leven. Ons lichaam is belangrijk. Aan 
het lichamelijke wordt de mens herkend. De een 
herkent de ander bijvoorbeeld vooral aan zijn 
stem en de ander de een met name aan zijn 
gebaren. Door zijn lichaam kan de mens leven. 
Zonder lichaam kan de mens niet gaan en staan, 
geen beslissingen nemen en ten uitvoer brengen, 
noch horen, zien, ruiken, proeven en tasten. Een 
mens wordt mens in de volheid van mens-zijn, 
dus ook met zijn lichaam. 
Soms kan het niet anders dan dat een mens in 
beperkingen moet leven.  
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Mensen die in justitiële inrichtingen moeten 
verblijven, weten wat dit betekent. Zij kunnen 
niet (of nauwelijks) naar hun geliefden, zoals 
partners, (groot)ouders, (klein)kinderen. En in de 
noodsituatie als die van het uitbreken van een 
pandemie, kunnen de geliefden niet in de 
inrichtingen op bezoek komen. Zelfs niet voor een 
uurtje. 
In nood zijn er noodoplossingen. Vieringen die 
gefilmd worden. Liturgieën die onder celdeuren 
worden doorgeschoven. Maar het is niet echt. 
Kijken naar een viering is toch wezenlijk anders 
dan er zelf bij aanwezig zijn. 
 

 
 Laat ik dit gemis van aanwezig zijn 

vergelijken met een oma en een foto van 
die oma. Kijken naar de foto waar oma 
op staat, is anders dan oma in levende 
lijve ontmoeten. Zeker als het gaat om 
jóuw oma. 

 

 

 
Je zult blij zijn met de foto van je oma. Maar die 
foto is geen vervanging van je oma. Een film van 
een viering is geen vervanging van de viering door 
naar de film te kijken, zoals een foto van je oma 
geen vervanging is van je oma door naar de foto 
te kijken. Als de foto van je oma de vervanging 
van je oma zou zijn, wat zou dan nog het 
probleem zijn van de beperking om elkaar niet te 
ontmoeten? 
 
 
Vertraagd pastoraat 
In geval van nood zoekt men naar oplossingen. 
Deze kunnen gevonden worden met behulp van 
nieuwe technologieën. Maar men kan ze ook 
zoeken in oude gebruiken. Zo heb ik pastoraat 
per brief opgepakt. Het is een vorm van 'slow-
communication'. De vragen die ik in mijn brieven 
stel, krijgen niet direct een antwoord. Dat hoeft 
overigens ook niet in een gesprek te gebeuren, 
maar in een brief zijn de antwoorden er in ieder 
geval niet in de tijd dat de brief al gaandeweg 
geschreven wordt. Pastorale zorg via brief is een 
vorm van vertraagd pastoraat. De pastorant 
ontvangt de brief en daarmee de tekst, de 
vragen, de gedachten die de geestelijk verzorger 
geeft. In een reactie op deze brief kan de 

pastorant antwoorden geven, maar dat hoeft 
niet. Hij / zij kan evengoed zorgen delen, een 
verhaal kwijt willen, emoties verwoorden. 
Het lezen en vervolgens schrijven van een 
antwoordbrief is niet voor alle gedetineerden 
weggelegd. Sommigen kunnen noch lezen noch 
schrijven en weer anderen zijn laaggeletterd. 
Maar mijn ervaring is dat een brief toch steeds 
zeer gewaardeerd wordt. Zeker een 
handgeschreven brief, omdat deze persoonlijke 
betrokkenheid toont. Het meesturen van iets 
tastbaars zoals een heiligenprentje, een 
ansichtkaart van de natuur met een Bijbeltekst, 
een foto van een kunstwerk (zoals een schilderij) 
van een Bijbelverhaal wordt eveneens op prijs 
gesteld. Het zijn tastbaarheden die neergezet 
kunnen worden en waar men gedurende een 
langere periode naar kan kijken op elk 
zelfgekozen moment. 's Ochtends bij het opstaan, 
's middags bij het eten, 's avonds bij het slapen 
gaan of in de nacht als men wakker ligt, kan het 
bekijken van een afbeelding het begin van een 
meditatie zijn. 
 
Tastbare dingen die verbonden zijn aan het 
liturgische jaar maken de beleving van de tijd 
intenser. Een klein palmtakje geplakt onderaan 
de brief met daarbij de tekst dat er tijdens de 
moeilijke dagen naar het Paasfeest toe aan je 
gedacht wordt, kan de ontvanger doen beseffen 
dat het Palmpasen is en het Paasfeest in het 
vooruitzicht is. Juist die persoonlijke aandacht via 
post maakt dat men zich verbonden voelt met 
elkaar. 
 

 
 
Ook een gezamenlijke afspraak kan de 
verbondenheid vergroten. Een voorbeeld daarvan 
is om met elkaar af te spreken om van 12:00 tot 
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12:15 uur te bidden. Een kwartier voor God in 
verbondenheid met elkaar. Zo'n afspraak kan 
verwateren en daarom is het goed om dit 
geregeld onder de aandacht te brengen, 
bijvoorbeeld door in de brief voor te stellen om 
op dat tijdstip Psalm 23 te bidden, dat je dat gaat 
doen en dat je hoopt dat de brieflezer mee doet. 
 
Een voordeel van een brief is, dat een brief door 
de ontvanger opnieuw kan worden opgepakt. De 
pastorale zorg die de geestelijk verzorger in haar 
/ zijn brief verwoordt of tekent, kan door de lezer 
steeds opnieuw en zelfs na geruime tijd weer 
worden gelezen of bekeken. Zoals een leerling 
herhaling van lesstof krijgt aangeboden om zich 
de lesstof eigen te maken, zo kan de lezer / kijker 
zich de pastorale inhoud van de brief eigen 

maken door herlezing / herkijking. De brief heeft 
niet alleen oude papieren, maar ook Bijbelse 
wortels. Pastorale rondzendbrieven hebben 
vanouds in het christendom bestaan. 
 
Door de pandemie is iedereen beperkt. Daarbij is 
het een tijd waarin het maken van verbinding op 
de gebruikelijke wijze soms nauwelijks mogelijk 
is. Dat missen mensen enorm, buiten de muren 
en zeker ook er binnen. Om er toch als een 
herder voor de kudde te kunnen zijn, is het 
zoeken naar mogelijkheden om nabij te zijn. Zoals 
God er op uit is nabij te zijn.  
 
De huidige situatie daagt uit creatief te zijn en te 
zoeken naar mogelijkheden die haalbaar zijn in 
deze Coronatijd. 

 
 
 
 
 
Dr. Renilde van Wieringen  
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Drachten 

 
 
 
 
 
 
 
 
VROUW MET KIND IN WIEG 
 
Christoffel Bisschop 
 
96 x 116 cm 
Olie op doek, 
Laatste kwart 19e eeuw 
 

Daar begint je leven mee, 
met de tastzin. 

 
Ietsje Hofstra - de Jager 

Uit: Inleiding boekje bij de tentoonstelling Huidhonger 
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Het stiltecentrum is 

opgeknapt, maar we 

kunnen er geen gebruik 

van maken! 

THEMA 
Blijven geloven 
door Hans van Gerven 
 
 
Er is een intellectuele lockdown.  
Iedereen die thuis kan werken, moet dat thuis doen.  
Scholen zijn gesloten.  
Straten verlaten.  
Stations leeg.  
Een enkeling moet naar het werk.  
Ook ik. 
 
 

 

 
 
 
 
Mijn ervaringen 
Maar wat is er mogelijk op mijn werk? Veel mag 
niet meer. Wat nu? 'Elk nadeel heb z'n voordeel!' 
Want wat ik zie gebeuren is dat we gaan van 
coronavirus naar collegialiteitsvirus! 
 
Behalve dat Pastorale Verkenningen 
mij heeft gevraagd om over mijn 
ervaringen in coronatijd te 
schrijven, heeft ook de PI 
Nieuwegein dit gedaan voor 
het blad Nieuw. Hier mijn 
ervaringen! 
 
 
Later beginnen 
Sinds de 
coronamaatregelen is er 
ook in de geestelijke 
verzorging nogal wat 
veranderd. Voor mezelf begint 
de verandering al vroeg in de 
morgen thuis. Ik begin later, omdat niet-
executieven niet eerder dan half negen worden 
verwacht in de inrichting.  
Het is heerlijk rustig op de weg als ik van huis 
naar station Amersfoort Centraal fiets.  

Het vervolg voelt zelfs na zeven weken nog steeds 
onwerkelijk, wanneer ik bijna niemand op het 
perron zie staan of in de treincoupé zie zitten.  
 
Ik maak een foto van de lege trein. Een metafoor 

voor de rust, die ik gaandeweg de corona-
crisis ervaar, ook in mijn drukke 

hoofd. En vergis ik me nou of 
niet: vanaf Utrecht CS lijkt 

het of ik langzamer langs 
het kanaal naar de PI 
fiets dan vóór de 
lockdown.  
De stress is minder en 
het rijtje van wat ik 
allemaal moet, is 
korter. 

 
 

Geen kerkdiensten en 
andere bijeenkomsten 

Voorbeelden van veranderingen 
op mijn werk zijn er genoeg. Geen 

kerkdiensten meer en de intensieve 
voorbereidingen op de 'Alphacursus' zijn 
weggevallen, net als de uitvoering van de cursus. 
Ik mis het contact met kerkvrijwilligers. Ook kan 
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ik gedetineerden die in ABC(D)–beperking zitten 
niet spreken.  
 
De gezellige sfeer in het personeelsrestaurant is 
er nu niet, de gespreksgroepen vervallen en ook 
de groep die de cursus ‘christelijke meditatie’ 
doet, kan niet samenkomen. Het stiltecentrum is 
opgeknapt, maar we kunnen er geen gebruik van 
maken! 
Afstandelijk 
Gedetineerden kan ik alleen nog individueel 
spreken en niet op cel. Het contact met PIW'ers, 
andere collega’s en gedetineerden voelt vreemd 
en afstandelijk vanwege de anderhalve meter 
afstand.  
 

 
 Zo merk ik weer eens dat in ons werk 

nabijheid belangrijk is 
 

 

 
De cultuur binnen de muren - van een ‘boks’, een 
hand geven, soms een hand op de schouder - is 
weg. Spontaniteit lijkt lang geleden! Even chillen 
op een afdeling is ver te zoeken. 
 
 
'Elk nadeel heb z’n voordeel' 
Elk nadeel heb z'n voordeel is een citaat, niet van 
de man in wiens naam ik dit werk doe, maar van 
die andere J.C. Die ook wel ‘Verlosser’ wordt 
genoemd. Hij heeft helemaal gelijk! Want 
veranderingen hebben ook voordelen: we zijn als 
geestelijk verzorgers creatief geworden in het 
opnemen van videodiensten en het zoeken naar 
nieuwe vormen van contact. 
  
We geven een doe-het-zelf-kerkdienst-boekje uit, 
dat we zondag uitdelen op de afdeling of onder 
de celdeur door schuiven. De imam en de 
humanist doen ook zoiets op hun manier. Meer 
dan ooit richten we onze aandacht op het 
levensverhaal van de gedetineerde, die we 
gelukkig nog wel kunnen spreken op het kantoor 
van een casemanager of sprekerskamer op de 
afdeling. Waarvoor dank! 
 
Als GV-team zorgen we dat er doordeweeks 
minimaal twee geestelijk verzorgers in de 
inrichting zijn, en één in het weekend. De 

onderlinge samenwerking is nog nooit zo goed en 
intensief geweest. Van coronavirus naar 
collegialiteitvirus!! Dat verspreidt zich snel. 
 
 
Stilte en verbondenheid 
Dat de kerkdiensten niet doorgaan heeft de 
meeste impact. Wat ik mis is de wederzijdse 
inspiratie! Samenkomen en elkaar ontmoeten in 
naam van J.C., in verbondenheid, in stilte en 
gebed is geestelijk voedsel voor de voorganger, 
de vrijwilligers, de zanggroep, de gedetineerden 
en misschien ook wel de toezichthoudende 
PIW'ers. Voedsel waardoor je er weer even 
tegenaan kunt. Ja, inclusief de dubbele agenda’s 
die er ook zijn bij sommige inmates! Daar sluit ik 
mijn ogen niet voor. Dat hoort erbij. Nobody’s 
perfect. 
 
 
Blijven geloven 
Dit is wat ik nog graag tegen iedereen wil zeggen. 
Het is een korte tekst uit de agenda 2020 van het 
justitiepastoraat:  
 

 
 "Ik ben niet wat ik doe,  

ik ben niet wat ik heb,  
ik ben niet wat mensen over me zeggen… 
ik ben geliefd, dat is wie ik ben!" 

 

 

 
Dáár wil ik in blijven geloven… voor mezelf, voor 
alle medewerkers en voor alle tijdelijke bewoners 
van dit Huis van Re-integratie en Herstel. In voor- 
en in corona-tegenspoed! 
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Dan stap ik op de fiets, laat alle indrukken van 
mijn werk achter me en ga de rust van station 
Utrecht Centraal tegemoet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hans van Gerven 
R.-k. gevangenispastoraat tot 1 juli in PI Nieuwegein, Huis van Re-integratie en Herstel 
en nu in PI Zwolle 
 
(de foto's zijn van de auteur)  
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Enkele mannen zijn wel 

erg gedupeerd door alle 

maatregelen. 

THEMA 
Wat kan wel en wat niet, ook op langere termijn 
door Ellie Smeekens 
 
 
Sinds 1 december 2019 ben ik voor 20 uur werkzaam als R.-k. 
justitiepastor in PI Zutphen.  
 
Mijn vergelijkingsmogelijkheid is dus nog niet zolang, maar de 
ervaringen die ik heb opgedaan vanaf het ingaan van de 
coronamaatregelen wil ik graag delen. 
 

 

 
 
 
 
Ondanks maatregelen 
Voor de gedetineerden betekenden de 
beperkingen dat, zoals ook in andere 
penitentiaire inrichtingen, de bezoeken niet door 
gingen en de mannen niet naar buiten mochten, 
oftewel: de inrichting niet mochten verlaten voor 
bijvoorbeeld verlof.  
 
Ondanks dat, vind ik het 
verrassend hoe rustig het is 
gebleven in de penitentiaire 
inrichting. Dat hoor ik ook 
van het personeel. 
In het HvB (= huis van 
bewaring) is wel wat 
onrust. Op deze afdeling 
zijn enkele coronacellen 
ingericht, wat betekent 
dat mannen met 
verschijnselen van corona 
hier moeten worden 
ondergebracht.  
 
In de praktijk zijn er, voor zover ik 
goed op de hoogte ben, maar heel weinig 
mannen die verschijnselen hebben vertoond en 
niemand van hen had Corona.  

Voor de mannen die in het HvB zitten betekent 
het dat ze soms lang op cel zitten. In het begin 
was er ook onrust onder een aantal mannen in 
het HvB, omdat ze bang waren zelf besmet te 
worden. 
 

De skype-contacten kunnen het fysieke 
bezoek niet vervangen, maar soms 

hoor ik van mannen dat ze het 
prettig vinden om meerdere 

familieleden tegelijk te zien, 
en ook om een huisdier 
weer eens te kunnen zien 
en horen. 
 
 
Gedupeerd 
Enkele mannen zijn wel 

erg gedupeerd door alle 
maatregelen. 

 
Zo kon een gedetineerde uit 

Curaçao niet terug naar Curaçao, 
dichtbij zijn familie, nadat hij eerder 

in februari al niet terug kon vanwege storm 
en daarna niet vanwege onduidelijkheden in de 
communicatie. 
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Wel en niet 
Mijn werk veranderde in die zin, dat de 
groepsgesprekken niet door konden gaan en er 
geen centrale vieringen in het Stiltecentrum meer 
mochten worden gehouden. Wel was het 
mogelijk om vieringen op de afdelingen te 
houden. 
Er is geen gat gevallen in onze zondagsvieringen 
en de dominee en ik waren blij dat de vieringen 
gewoon fysiek door konden gaan. Het is voor ons 
meer werk, omdat we de hele zondagmorgen 
bezig zijn ( 4 x ½ uur, met korte pauzes 
tussendoor), en er komen wat minder mannen in 
totaal.  
 

 
 Maar de mannen die komen, zijn 

betrokken. 
 

 

 
Er is meer ruimte voor interactie en voor inspelen 
op wat zich voordoet. Persoonlijk vind ik het over 
het algemeen heel fijne vieringen. 
Als geestelijk verzorgers mogen we ons gelukkig 
vrij bewegen over alle afdelingen en kunnen we 
individuele gesprekken hebben met de mannen 
die dat willen. Ook mogen we hen nog steeds 
meenemen naar onze eigen ruimtes. 
 
 
Moeilijk om aan te houden 
De 1 ½ meter afstand is moeilijk om aan te 
houden. We proberen dat uiteraard wel. Op de 
afdelingen doen mannen het soms wel en soms 
ook. Dan moeten we elkaar daar weer bewust 

van maken. Het heeft voor mij geen invloed op 
het contact en ik heb ook niet de indruk dat dat 
voor de mannen wel zo is. 
 
 
Samenwerking 
Als team hebben we gezamenlijk enkele 
inspiratieboekjes uitgebracht. De samenwerking 
is prettig, maar dit bracht wat mij betreft en wat 
ik al vermoed had, duidelijk aan het licht, dat we 
een leuk, maar ook een zwak team hebben, in die 
zin, dat ik samenwerk met collega’s met kleine 
aanstellingen. Het was lastig om gezamenlijk iets 
op te pakken. 
De maatregelen hebben gelukkig geen nadelige 
invloed gehad op de samenwerking met andere 
disciplines in de inrichting. 
 
 
Zorgen 
Ik maak me wel zorgen over de positie en 
betrokkenheid van vrijwilligers als het nog lang 
duurt voor zij weer in de inrichting mogen 
komen. Hun afwezigheid heeft ook invloed op 
ons werk.  
Zo gaat hier in Zutphen het project 'papa leest 
voor' niet door, omdat dit tot op heden door 
vrijwilligers (met ondersteuning van mij) werd 
uitgevoerd.  
Ook betekent de afwezigheid van vrijwilligers dat 
enkele mannen die door hen bezocht werden nu 
amper of geen contacten buiten de penitentiaire 
inrichting hebben. De contacten met de 
vrijwilligers worden gemist en daarover maak ik 
me, zeker op langere termijn, zorgen. 

 
 
 
 
 
Ellie Smeekens 
R.-k. geestelijke verzorging, PI Zutphen 
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Karmelklooster 
Drachten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMMIGRANT 
 
Aron Wiesenfeld 
 
51 x 41 cm 
Olieverf op canvas, 2008 

 Laten we een plekje vrijmaken voor wie nadert, 
voor wie rilt van de kou en geen onderdak vindt. 

 
Dichtregel uit 'Ware plek' 

Yves Bonnefoi 
Uit: Over de beweging en roerloosheid van Douve 

Vertaling: Jan H. Mysjkin, Gent 
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We stellen gezamenlijk, 

vanuit breed overleg, een 

plan van aanpak op met 

een focus op het 

stiltecentrum. 

THEMA 
God en Corona in de Bajes 
door Theunis Veenstra 
 
 
In de opleiding tot predikant heb ik geleerd dat je in het 
kerkelijk werk veel heibel kunt voorkomen als je gemeenteleden 
en andere belangstellenden bewust maakt van het verschil 
tussen het spreken óver God en het spreken tót God.  
 

 

 
 
 
 
Spreken óver en spreken tot God 
Het spreken óver God laat ruimte voor discussie, 
voor het delen van verschillende meningen over 
geloof en wereld, zonder daarbij meteen het 
gevoel te krijgen dat je ontrouw bewijst aan jezelf 
en de traditie waarin je bent grootgebracht. Op 
die manier besprak ik in mijn periode als 
gemeentepredikant boeken en artikelen over 
bijvoorbeeld geloof en wetenschap, 
moderne Bijbelopvattingen, het 
kerkelijk spreken over euthanasie 
en vraagstukken rond oorlog en 
vrede.  
‘Durf maar kritisch te zijn 
naar jezelf en naar je 
geloof’, ‘waag het maar 
om eens te twijfelen aan 
alle waarheden waarmee 
je bent grootgebracht’, zei 
ik dan, aangevuld met: 
‘God kan wel tegen een 
stootje’.  
 
Dit spreken óver God wordt in 
corona-tijd ook zichtbaar in het 
stiltecentrum van de locaties Esserheem 
en Norgerhaven van PI Veenhuizen. Het is half 
maart, de laatste kerkdiensten worden gevierd, 
de inrichting gaat in lockdown.  

Het team geestelijke verzorging treedt in overleg. 
Een aantal teamleden is nog werkzaam in de 
inrichting, anderen werken vanuit huis om reden 
van ziekte of omdat de thuissituatie dit vereist.  
We stellen gezamenlijk, vanuit breed overleg, een 
plan van aanpak op met een focus op het 
stiltecentrum. Deze ruimte wordt in beide 
locaties dagelijks opengesteld - ’s morgens en ’s 

middags een uur - om een kaarsje te 
branden, te bidden, stil te zijn of in 

gesprek te gaan met de 
aanwezige geestelijk 

verzorger. Op de tafel ligt 
bezinningsmateriaal van 
alle geestelijk verzorgers 
en kaarten met groeten 
van kerkvrijwilligers die 
nu ook niet naar binnen 
mogen en op deze 
manier de 

gedetineerden een hart 
onder de riem steken.  

 
 

Fase van duiding 
De aanwezige geestelijke verzorgers 

kunnen intekenen op dagdelen in het 
stiltecentrum. Het uitgangspunt is een 
denominatie-overstijgende presentie, iedere 
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aanwezige geestelijk verzorger vertegenwoordigt 
dus het voltallige team. Een bord op de 
binnenplaats nodigt iedere dag de 
belangstellenden uit om met een maximum van 
zes tegelijk binnen te komen.  
 

 
 Het resultaat is een dagelijks tafereel van 

binnendruppelende bezoekers die af en 
toe een kaarsje aansteken en plaats 
nemen rond een lange tafel. 

 

 

 
Er is koffie en koek, maar de beginperiode van 
corona is ook de fase van de duiding.  
In mijn geval stel ik regelmatig de vraag hoe we 
tegen het virus aankijken. Vogels van diverse 
pluimage zingen hierbij zoals ze gebekt zijn. ‘God 
wil ons hier iets mee leren’, zo luidt meer dan 
eens het antwoord. We komen hiermee op het 
terrein van de theodicee.  
 
 
Theodicee van de pedagogie 
Een theodicee zoekt naar argumenten om te 
kunnen begrijpen waarom God, die zowel goed 
als almachtig is, toch het kwaad en het lijden in 
de wereld toelaat. Degenen in het stiltecentrum 
die stellen: ‘God wil ons hier iets mee leren’, 
breng ik in dit artikel onder bij de theodicee van 
de pedagogie. God accepteert hierbij het kwaad 
in de wereld, omdat het een opvoedende functie 
heeft. In het stiltecentrum klinkt dit door in de 
opvatting dat in deze wereld ieder maar voor 
zichzelf leeft, er wordt niet meer naar mensen 
omgekeken en we vervuilen en plunderen de 
aarde. Gedetineerden herkennen hierin ook hun 
eigen lot, als het deel van de maatschappij 
waarover snel geoordeeld wordt en waar je ook 
na je detentieperiode altijd een ex-gedetineerde 
blijft.  
Deze theodicee van de pedagogie wordt ook 
buiten de muren veelvuldig gepredikt, zoals de 
Vlaamse psychiater Damiaan Denys die in NRC 
Handelsblad en Trouw het coronavirus duidde als 
‘een gezonde correctie op onze megalomane 
levensstijl, een tik van de Schepper, de 
natuurwet, een homeostase – of welke begrippen 
je daar ook voor zou willen gebruiken’. En wat te 
zeggen van de econoom en milieuactivist Ewald 

Engelen, columnist voor De Groene 
Amsterdammer, die de pandemie in religieuze 
taal een ‘zegen’ voor het milieu noemt.  
 
 
Theodicee van de compassie 
De straffende, wrekende God kom ik in de covid-
gesprekken weinig tegen. Maar wel de God die 
het zo ook niet heeft gewild en die met ons 
meeleeft en -lijdt en zo zijn betrokkenheid met 
ons toont. Ik benoem dit als de theodicee van de 
compassie. Theologisch gezien knabbelen we 
hiermee wat af van de almacht van God. Het 
grote pluspunt daarentegen van deze theodicee 
is dat God in zijn beperkte almacht wel een 
helpende hand van de mens kan gebruiken.  
De Duitse theologe Dorothee Sölle wijst in dit 
verband op God vol ‘sympathie’, en dan vanuit de 
grondbetekenis van het ‘sym – pathein’ het 
menselijk vermogen om het leed waar te nemen 
dat anderen wordt aangedaan, en de daaruit 
groeiende kracht om het onrecht actief te 
bestrijden. 
 

 
 
In de gesprekken die we voeren groeit het besef 
dat we zelf ook bewogen worden met de ander. 
En zo verschijnt op 26 april 2020, amper een 
maand na het begin van de crisis, in het Dagblad 
van het Noorden een artikel met de tekst:  
‘De bewoners van Verzorgingshuis de Wiekslag in 
Norg kunnen 119 postkaarten verwachten van de 
gedetineerden van de gevangenis in Veenhuizen. 
De gevangenen willen ouderen op deze manier 
een hart onder de riem steken omdat zij nu ook 
‘vast zitten’ en geen bezoek mogen ontvangen. 
Het idee voor de kaartenactie kwam van de 
gedetineerden zelf. Rob is één van hen. ,,Je kunt 
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vanuit een gevangenis geen boodschappen voor 
een oudere doen. Wat we wel kunnen is hen een 
kaart schrijven”, zegt hij. ,,Ik weet als 
gedetineerde hoe belangrijk en waardevol het kan 
zijn om post te ontvangen. De ouderen en 
hulpbehoevenden kunnen er niets aan doen dat 
ze nu noodgedwongen ‘vast zitten’. Zelf vind ik 
het ook erg leuk om post te ontvangen. Als je 
geen bezoek mag ontvangen is een kaart een 
mooie oplossing. Het kan je zeker opvrolijken.”  
Mede-initiatiefnemer Jimmy doet ook mee om 
ouderen een hart onder de riem te steken. ,,We 
willen deze mensen laten zien dat we met ze 
meeleven. Wij kunnen nu geen bezoek ontvangen, 
maar dat geldt ook voor ouderen in een 
verzorgingstehuis. Er zijn zoveel mensen die het 
nu zonder familie moeten doen. Vooral voor 
ouderen is dat erg zwaar. Dat is 
hartverscheurend.”  
 

 
 
 
Theodicee van de apathie 
Ook de samenzweringstheorieën gaan niet aan PI 
Veenhuizen voorbij. Hoewel God hier nergens als 
zodanig wordt genoemd, zou ik deze overtuiging 
willen scharen onder de theodicee van de 
apathie. Het lijden en het kwaad laat God koud, 
onze problemen interesseren hem gewoonweg 
niet, als we iets willen als mensheid moeten we 
het recht in eigen hand nemen. 
 
Deze complotdenkers zien achter het virus een 
kwade genius, men wijst veelal naar China. Zo 
ook de gedetineerde die het groepsgesprek 
begint met ‘U gelooft toch niet dominee dat op 
zo’n kleine dierenmarkt een zo vernietigend virus 
kan ontstaan?‘. ‘Daar zit de overheid achter’ ‘Er 

zijn gewoon veel te veel Chinezen en de regering 
van dat land wilde daar op deze manier iets aan 
doen, en dat is nogal uit de hand gelopen’. Ook 
de Amerikaanse schrijver Dean Koontz wordt 
genoemd, die al in 1981 in zijn boek "The Eyes of 
Darkness” schreef over ‘een longziekte die zich 
rond 2020 over de wereld zal verspreiden, het 
valt de longen en de luchtwegen aan en is 
bestand tegen alle bekende behandelingen…’  
Het stiltecentrum brengt op die manier ook 
samen wat de televisiekijkers meenemen uit de 
actualiteitenrubrieken van de vorige avond. Al 
met al is het een veelkleurig pallet aan duiding, 
maar dat maakt mij niet uit, van belang is vooral 
dat er in de inrichting een plek is om het te delen. 
Dit geeft rust en controle in onzekere tijden.  
 
 
Zo God wil en wij leven 
Tijdens de gesprekken over Corona wordt 
regelmatig de vraag gesteld: ‘hoe lang zal het nog 
duren, dat dit voorbij is’? zo divers de 
antwoorden zijn, zo eenduidig is de reactie die er 
dikwijls op volgt: ‘Insjallah‘. Het klinkt veelal uit 
de mond van moslims die vrijwel ieder dagdeel 
aanschuiven. 
Vragen over de toekomst zijn in deze religie 
onlosmakelijk verbonden met Soera 18, vers 23 
en 24: En zeg niet over iets: "Ik zal het morgen 
doen" zonder (er bij te zeggen): "Indien het God 
behaagt." En wanneer gij het vergeet, gedenk dan 
uw Heer en zeg: "Ik hoop, dat mijn Heer mij nog 
dichter dan thans naar de rechte weg zal leiden."  
 

 
 Ik vraag me af waarom hebben wij als 

christenen, bij vragen over de toekomst 
dikwijls niet meer te bieden dan 
‘misschien’ of ‘laten we hopen’ en als 
variant onder sceptici ‘eerst zien en dan 
geloven’? 

 

 

 
Met psalm 31 en ‘mijn tijden zijn in uw hand’, is 
het ons wel degelijk anders geleerd. We hebben 
er bovendien nog zo’n mooie term voor, maar 
waar hoor je die nog, dacht ik midden in de crisis. 
 
Maar dan verschijnt DJI Personeelsblad Balans 
met hierin een interview met onze protestantse 
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collega Sjoerd. Hij vertelt op heel persoonlijke 
wijze hoe de huwelijksdag van hem en zijn 
echtgenote Elisabeth is verlopen: ‘In de trouwzaal 
ging dus geen groot gejuich op bij de eerste kus 
als echtpaar, maar een klein applaus. Gelukkig 
waren er toch vrienden komen opdagen toen we 
het stadhuis uit kwamen. Zij feliciteerde ons luid – 
op gepaste afstand natuurlijk’. 
Een dag heel anders dan tevoren gedacht en 
gepland en toch de ontvankelijkheid van het 
bruidspaar voor het geluk dat schuilt in het 
onverwachte.  
 

 
 De bron van deze openheid en overgave 

lees ik in de tekst van de 
huwelijksaankondiging die ons als 
collega’s is toegestuurd: ‘Dankbaar en 
gelukkig laten wij jullie weten dat wij – 
Zo God wil en wij leven – zullen trouwen 
op vrijdag 24 april’.  

 

 

 
Hier staat het dus: een ‘Deo Volente’ dat zo mooi 
past naast het ‘Insjallah’ als geloofsuitspraak 
midden in crisistijd.  
 
 
Spreken óver God, kan dat eigenlijk wel? 
De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) brengt 
in 2010 de nota ‘Spreken óver God’ uit. In deze 
uitgave stellen de auteurs zelf al de vraag: 
‘Spreken óver God, kan dat eigenlijk wel, God is 
immers alomtegenwoordig’? In de fraai 
uitgegeven pastorale handreiking, met een opzet 
erbij voor studie en bezinning in de gemeente, 
wordt deze vraag genuanceerd beantwoord. 
 
Vanuit de context van ons werk in een 
penitentiaire inrichting stel ik deze vraag 
opnieuw. Spreken óver God, kan dat eigenlijk 
wel? Je spreekt als geestelijk verzorger toch ook 
niet met een PIW-er óver een gedetineerde als 
die persoon erbij is. Dat zou onbeleefd zijn, je 
spreekt niet óver -, maar mét de persoon, alleen 
dan wordt het contact ‘tot en met’.  
Nu is het een gegeven dat de tegenwoordigheid 
van de gedetineerde uit het zicht verdwijnt als hij 
of zij achter de deur zit, maar in Zijn 
alomtegenwoordigheid ligt dit bij God anders.  

Het spreken óver God draagt daarnaast nog een 
aspect in zich: mensen die tot geloof komen doen 
dat niet op grond van argumenten, maar omdat 
ze geraakt worden door wat God doet: in een 
viering, een ervaring in de natuur, een kunstwerk, 
een koor dat een mooi lied vertolkt, iemand die 
zich inzet voor mensen die door Covid eenzaam 
zijn geworden. Het is voor mij een mooi gebaar 
dat de aanwezigen in het stiltecentrum dikwijls 
even hun gesprek onderbreken voor iemand die 
binnenkomt en nog vóór de koffie, een kaarsje 
opsteekt en in de aldus ‘geschonken’ stilte een 
gebed uitspreekt.  
 
 
Behoefte aan spreken tót God 
Spreken óver God heeft in het stiltecentrum 
zeker haar waarde bewezen. Covid houdt ons 
fysiek op anderhalve meter, maar drijft ons 
geestelijk in elkaars armen. Met het bewust 
samenbrengen van alle denominaties hebben 
gedetineerden kennis kunnen nemen van andere 
tradities en zienswijzen. Dit wederzijds begrip zal 
ook na de covid-periode zijn uitwerking hebben. 
Daarnaast zijn we als team GV in deze maanden, 
in het op elkaar aangewezen zijn, naar elkaar 
toegegroeid.  
Gaandeweg deze fase van het spreken óver God, 
is bij mij echter wel de behoefte ontstaan naar 
het spreken tót God. Het is ook terug te lezen in 
het schrift dat in de covid-maanden in het 
stiltecentrum heeft gelegen en waarin de 
geestelijk verzorgers hun ervaringen tijdens de 
openstelling hebben gedeeld. Na het 
aanvankelijke enthousiasme over de 
ontmoetingen, worden ook de eerste twijfels aan 
het papier toevertrouwd. Ik beschrijf zelf hoe ik 
op een dag meer bezig ben met koffieschenken 
dan dat ik een luisterend oor bied. Hoe belangrijk 
dit ook is en hoe goed ik besef dat er iedere dag 
behoefte is aan contact, ik merk op zeker 
moment dat de kerkdienst wordt gemist. Dit leeft 
niet alleen bij mezelf, maar ook bij de 
gedetineerden.  
 
 
Videokerkdiensten 
Spreken tót God gebeurt vooral in gebed en 
eredienst. 'Lex orandi, lex credendi' - zoals de 
kerk bidt, zo gelooft zij. De oosterse kerk draagt 
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dit immer uit: theologie is daar hetzelfde als 
doxologie, lofprijzing.  
Ook als protestant merk ik dat ik deze doxologie 
begin te missen. Na een korte stop worden er 
daarom vanaf half april iedere week door de 
protestantse en rooms-katholieke denominatie 
videokerkdiensten opgenomen, om op zondag 
vertoond te worden op het interne videokanaal. 
Het spreken tót God wordt daarin voor mij 
intiemer en minder afgerond. Discussies hoeven 
niet te worden gewonnen. In de eredienst ben je 
veel meer als de apostel op die pinksterdag: je 
gaat stamelen en zuchten, je spreekt in vreemde 
klanken.  
 

 
 
Dat is veel geloofwaardiger dan het afgeronde 
verhaal. Maar oeps, daar komt dan weer de 
videotechniek om de hoek kijken. De beelden en 
muziek worden thuis opgenomen. Ik denk daarbij 
na hoe ik in beeld wil komen. Echter: hoe oprecht 
zijn dan nog mijn emoties, die ook worden 
ingekleurd door de gedachte dat de dienst straks 
in blokken van een half uur zal worden herhaald.  

Ik hoor hoe een aantal gedetineerden en PIW-ers 
in de week er op volgend meer op vorm dan op 
inhoud reageren. Ik mis ook de interactie met de 
kerkgangers op de stoelen voor je. 
 
 
God laat zich kennen aan ons 
Ik begrijp dit nog beter als ik in augustus voor het 
eerst, en nog voor het begin van de hervatting 
van de diensten in de PI, een gastdienst mag 
verzorgen in een Drents dorp. De hele dienst ben 
ik rustig, maar bij de zegen kom ik amper uit mijn 
woorden en barst ik in tranen uit. Ik voel aan den 
lijve hoe het uitspreken van de zegen niet mijn 
woorden zijn, maar veeleer een goed woord van 
God tot ons als gelovigen bijeen en in Zijn 
alomtegenwoordigheid tot de gehele wereld.  
 
De eerste dienst voor mij in de PI, half augustus, 
roept dit besef weer op. In het uitspreken van het 
kyrie en daarin het verwoorden van de 
onzekerheid en angst onder de gedetineerden, in 
de bede om het virus buiten de deur te houden, 
in het benoemen van het missen van de 
geliefden, familie en vrienden, daarin laat God 
zich op zijn beurt kennen aan ons.  
 
In de weken zonder kerkdienst mopperde ik wel 
eens als er na een ochtend in het stiltecentrum 
‘slechts’ vier bezoekers waren en kijk nou: wat 
ben ik blij met die vrijwel lege kerkzaal en vier 
stoelen bezet: dit maakt het mogelijk zover uit 
elkaar te zitten dat we ‘coronaproof’ het ‘Onze 
Vader’ kunnen uitspreken. Een gebed tót God, 
met stemmen hemelhoog en toch zo nabij. 

 
 
 
 
Theunis Veenstra, Protestants Geestelijk Verzorger PI Veenhuizen 
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Maar als ik haar bezoek, 
wil ze graag mijn hand vasthouden, 

mijn wang tegen de hare 
en een kus. 

 
Ietsje Hofstra - de Jager 

Uit: Inleiding boekje bij de tentoonstelling Huidhonger 
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Betrokkenheid op elkaar, 
terwijl er fysiek afstand 

gehouden moet worden. 

THEMA 
Veranderingen voor de gedetineerden en voor mezelf 
door Paul ten Hacken  
 
 
Door de corona-maatregelen ervoer een grote groep 
gedetineerden meer onrust.  
Veranderde dagprogramma’s, geen bezoek, vaker op cel 
moeten blijven. 
 
Allerlei dingen die voorheen ‘normaal’ waren, gingen nu 
niet meer door of werden anders. 
 

 

 
 
 
 
Normaal 
Omdat voor mijzelf nog veel nieuw was -ik ben 
immers nog maar kort in dienst bij DJI- ben ik al 
snel de nieuwe ontstane situatie als normaal gaan 
ervaren. Voor mijn beleving is het altijd al zo 
gegaan, zoals het nu gaat. 
 
 
Afstand en nabijheid 
Ik durf te beweren dat 
mensen in crisissituaties 
meer op elkaar 
betrokken raken, meer 
dan anders. Zo heb ik 
dat in ieder geval zelf 
ervaren in de 
penitentiaire inrichting, 
en ook daarbuiten zie ik 
dat mensen meer op 
elkaar betrokken zijn in 
deze coronatijd. 
Betrokkenheid op elkaar, terwijl 
er fysiek afstand gehouden moet 
worden. De begroetingen werden anders. Ik 
zou ze afstandelijker kunnen noemen. Ik werd me 
bewust van hoe moeilijk het is om continu en in 

werkelijk alle situaties anderhalve meter afstand 
te moeten blijven houden. 
Ondanks dat antwoord ik de vraag ‘werd het 
contact afstandelijker?’ met nee. Het contact 
werd zelfs nabijer. 

 
 

Aandacht en liefde voor de mens 
Zoals ik als beginnend 

geestelijk verzorger een 
ontwikkeling heb 
doorgemaakt, van me 
beperkt voelen door de 
vele regels naar een meer 
ontspannen omgang 
daarmee, zo heb ik ook in 
de coronatijd die 

ontwikkeling gezien.  
 

In het begin kramp en 
beperkingen voelen door de 

regels, naar een meer ontspannen 
omgang daarmee.  

Niet de wet op de eerste plaats, maar de 
mens, en de aandacht en liefde voor die mens. 
Pastorale betrokkenheid. 
 



29 
 

De praktijk 
In mijn geval, PI Rotterdam locatie De Schie, 
hebben de wekelijkse kerkdiensten gewoon 
doorgang kunnen vinden, net als de 
gespreksgroepen. Zonder vrijwilligers van buiten 
betekende dat wat improvisatiewerk. Dat heeft 
positieve krachten losgemaakt bij de 
gedetineerden.  
Het aantal ‘kerkgangers’ moest door de 
beperkingen van de coronamaatregelen verlaagd 
worden.  
 

 
 Voor mij is het basisgemeenschapidee 

sterker geworden. 
 

 

 
 

Meer nabijheid en betrokkenheid. Een sterker 
gemeenschapsgevoel. 
De individuele gesprekken, op cel en in mijn 
kamer, werden intensiever en meer 
gewaardeerd.  
Toch denk ik niet dat al deze ontwikkelingen 
alleen maar bepaald werden door corona en alles 
daar om heen. 
 
Jammer vind ik dat de band en betrokkenheid 
met de buitenwereld verminderen als de 
coronabeperkingen nog lang aanhouden. De 
vrijwilligers van buiten worden gemist door de 
gedetineerden. Door de afwezigheid van de 
vrijwilligers vervaagt ook de band met de 
parochies. 
 

 
 
 
 
Paul ten Hacken  
R.-k. geestelijke verzorging PI De Schie, Rotterdam 
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We gingen er vanuit, dat 

de kerkdiensten op 15 

maart nog gewoon door 

konden gaan, maar dat 

bleek onterecht. 

THEMA 
Hoezo vanzelfsprekend? 
Pastoraat op de 1,5 meter… 
door Martin van Hemert 
 
 
Het is vrijdag 13 maart. Met alle personeelsleden van de inrichting,  
zitten wij - de aanwezige leden van het team geestelijke verzorging -  
in de kantine, te wachten op mededelingen vanuit de directie van JC 
Zaanstad.  
 
Dit in verband met het corona virus in Nederland.  
 

 
 
 
 
Ingrijpende gevolgen 
Een ‘lockdown’ in intelligente vorm geïnstalleerd 
door onze minister-president, hangt als een 
donkere wolk in de lucht. Het zal in deze 
inrichting gerealiseerd worden met ingrijpende 
gevolgen. Er volgt een korte toelichting door 
één van de vele plaatsvervangende 
directrices. Er is een ‘Corona 
commissie’ opgericht, die min 
of meer de regie van deze 
bajes heeft overgenomen. 
  
Betreffende commissie, 
waarvan toen onduidelijk 
was wie er zitting in had 
en op grond van welke 
expertise, kwam tot de 
volgende maatregelen: 
justitiabelen mogen geen 
bezoek van buiten 
ontvangen, alle clusters en 
afdelingen worden afgegrendeld 
van elkaar, als justitiabele mag je 
alleen op het luchtmoment van de afdeling 
af, alle (zorg)activiteiten zijn tot nadere bepaling 
(door de commissie) opgeschort. Daarnaast werd 

het beltegoed met 10 euro opgehoogd ter 
compensatie en zouden er op de afdelingen i-
pads komen voor een kwartier Skype.  
 
 

Spoedberaad 
Wat de gevolgen waren voor ons 

werk als geestelijk verzorgers was 
toen nog ongewis. We gingen 

er vanuit, dat de 
kerkdiensten op 15 maart 

nog gewoon door konden 
gaan, maar dat bleek 
onterecht: op 
zondagochtend werd 
onze dienstdoende 
collega’s te kennen 

gegeven, dat kerkdiensten 
niet toegestaan waren.  

Op dinsdag werden we 
geconfronteerd met nadere 

concretiseringen: iedere 
geestelijk verzorger mocht nog maar 

werken op één cluster. (Voor de 
duidelijkheid: ieder cluster bevat vijf afdelingen 
en op iedere afdeling verblijven 48 - indien er 
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sprake is van meer persoonscellen - of 24 
justitiabelen – in geval van eenpersoonscellen).  
In spoedberaad kwamen we als team bij elkaar. 
Het was voor eenieder een lastige keuze, daar we 
allemaal op elk cluster wel actief zijn, maar 
besloten om dat cluster voor onze rekening te 
nemen, waar we het meest actief zijn.  
Daarnaast besloten we om het denominatief 
werken los te laten, om op deze wijze enigszins 
recht te doen aan de vraag naar geestelijke 
verzorging. Het werd een uitdaging: geen 
kerkdiensten meer doen, geen gebruik meer 
mogen maken van het stiltecentrum en 
beschikbaar zijn voor mensen, die niet voor jouw 
denominatie hebben gekozen.  
 
 
Groepsgesprekken 
In elk geval besloot ik zelf om snel te beginnen 
met groepsgesprekken op de afdelingen. In 
principe was dat toegestaan, alhoewel collega’s 
op andere clusters om volstrekt onduidelijke 
redenen, dit niet mochten.  
 

 
 Wie regisseert er precies? Wie heeft het 

in deze inrichting voor het zeggen? We 
hadden geen flauw idee. 

 

 

 
Blijf in zo’n geval onder de radar van 
machtswellustig middenkader en ‘count your 
blessings’ is dan meestal het devies. En zo kon ik 
in elk geval zelf doorgaan met de groepen, die 
grosso modo bestonden uit kerkgangers, een 
aantal moslims en wat zoekende humanisten.  
Het werd in elk geval gewaardeerd door de 
deelnemers en personeel. Middels de 
groepsgesprekken werd gelegenheid gecreëerd 
om op verhaal te komen over hun eigen situatie 
en omgaan met een lockdown in de bajes. Wat 
geeft je nog moed en inspiratie? In dat verband 
werd regelmatig gezegd: dat we allemaal in 
dezelfde situatie zitten; de mensen binnen en 
buiten de gevangenis. Tegelijkertijd kwam 
regelmatig het onderwerp ‘machteloosheid’ 
voorbij. Wat kunnen we eigenlijk nog? Eén van de 
deelnemers herinnerde de groep aan het einde 
van de geweldige film van Monty Python ‘The life 
of Brian’: always look at the bright side of life.  

Individueel contact 
De diepere persoonlijke beleving van de situatie 
met alle boosheid en verdriet eronder, kwam 
logischerwijs in het individueel contact nogal 
eens ter sprake. Onze ervaring was, dat de 
persoonlijke gesprekken vooral toch waren met 
de mensen van onze eigen denominatie. En dat is 
wel zo logisch. Eerst (= voor de corona tijd) werd 
hen gevraagd te kiezen. Vervolgens viel er vrijwel 
niets te kiezen.  
 
 
Participatie te midden van geslotenheid 
Als team geestelijke verzorging deelden we veel 
met elkaar en we probeerden te kijken naar wat 
wel kan en niet te blijven klagen over wat er niet 
kan. Hoewel, eerlijk gezegd en geschreven, dat 
laatste wel telkens zeer verleidelijk is.  
Zo besloten we in eerste instantie als christelijk 
geestelijk verzorgers over te gaan op het 
uitzenden van ‘digitale kerkdiensten’. Het zal 
nooit het samenzijn op zondag kunnen 
vervangen, maar het is tenminste iets.  
 

 
 
JC Zaanstad is ooit gepresenteerd als een 
zogenaamde ‘high tech’ bajes; een moderne, 
vernieuwende inrichting, waar veel gebruik zou 
worden gemaakt van technologie. In de praktijk 
komt daar bedroevend weinig van terecht. En dat 
bleek ook in deze situatie. Op de mogelijkheid 
van het uitzenden van kerkdiensten via een tv-
kanaal moesten we nog een behoorlijk aantal 
weken wachten.  
De islamitische en humanistische collega deden 
na aanvankelijke aarzeling ook mee. Zelf heb ik bij 
de totstandkoming van de kerkdiensten zoveel 
mogelijk geprobeerd de kerkgangers te betrekken 
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bij de inhoud en vorm van de diensten, door 
middel van opnames van gesprekken over het 
thema of door het opnemen van muziek gespeeld 
door onze eigen (gedetineerde) muzikanten.  
 

 
 
Eigenlijk was dat proces best interessant; je 
creëert toch wat participatie te midden van alle 
geslotenheid.  
Daarnaast werk je mee aan versterking van eigen 
waarde; de lectoren, dichters en muzikanten 
vonden het ook een erkenning om mee te mogen 
doen en op televisie te komen.  
 
 
Eén en ander mogelijk 
De belangstelling voor de uitzendingen was mijns 
inziens redelijk. Ongeveer de helft van de 
deelnemers aan de gespreksgroepen kwam wel 
terug op wat in de uitzending aan de orde kwam. 
En soms kwam een voor mij onbekende op mij af 
met de opmerking: ik heb u en uw collega’s 
gezien op televisie.  
Het bracht ons in elk geval tot de gedachte: er is 
op het gebied van presentatie op een tv-kanaal 
nog wel het één en ander mogelijk. Filmpjes 
waarin we ons werk voor de mensen 
presenteren, of korte uitzendingen met thema’s, 
die in de gespreksgroepen aan de orde komen of 
zoals in één van mijn groepen werd voorgesteld: 
het uitzenden van verfilmde Bijbelverhalen. 
Allerlei mogelijkheden, die nog nadere 
concretisering behoeften.  
 
 
Brief 
Begin juni werden door het kabinet 
versoepelingen in de samenleving doorgevoerd 

en dat had ook consequenties voor het 
Gevangeniswezen. In onze inrichting werd er 
schoorvoetend een begin gemaakt met bezoek 
achter plexiglas. Daarnaast werd er een dag 
arbeid aangeboden.  
 
Als team geestelijke verzorging ondernamen we 
direct actie om ons werk weer mogelijk te maken, 
waardoor we recht konden doen aan de 
zorgvraag van onze mensen. Een verzoek om 
weer kerkdiensten, bezinningsbijeenkomsten en 
gebedsdiensten te doen en om op meerdere 
clusters weer present te kunnen zijn, moesten we 
indienen bij de al gememoreerde ‘Corona 
commissie’.  
We schreven een zakelijke brief, waarin 
bovenstaand verzoek was opgenomen, met 
verwijzing naar artikel 42 van de Penitentiaire 
Beginselenwet.  
 

 
 Daarnaast benoemden we nadrukkelijk 

onze zorg aangaande het blokkeren van 
alle activiteiten op het gebied van 
resocialisatie, waardoor er grote 
frustraties waren bij menig justitiabele. 

 

 

 
We vroegen vanuit welke visie de commissie haar 
maatregelen had genomen en hoe men dit ziet 
tegen de achtergrond van het beleid van JC 
Zaanstad: ‘binnen beginnen met het oog op 
buiten’. Dat laatste deden we vanuit onze 
signaleringsfunctie op het gebied van leefklimaat 
in de inrichting.  
 
 
Tot op heden geen antwoord 
Het duurde twee weken voordat we reactie 
kregen. Ons verzoek tot verruiming werd 
gehonoreerd, maar antwoord op onze vraag naar 
visie hebben we tot nu toe niet gehad. En dat is 
veelzeggend. Tijdens een gespreksgroep merkte 
een justitiabele - terecht- op, dat hij niet de 
indruk had dat er in de commissie een viroloog 
zat, laat staan iemand met een academische 
achtergrond. Onze zorgen omtrent de bejegening 
van justitiabelen blijven wat dat betreft nog 
onverminderd groot en nogal wat psychologen 
delen dit met ons.  
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 Opvallend is de geringe, kritische 

reflectie op de maatregelen. Er wordt 
meegedeeld wat wel en niet mag, zonder 
dat er sprake is van enige explicitering en 
uitnodiging om mee te denken. 

 

 

 
Terwijl er genoeg academische expertise 
beschikbaar is in de inrichting bij de medische 
dienst, de psychologen en de geestelijke 
verzorging.  
Op zich hebben we constructief overleg met onze 
portefeuille houdster, die meedenkt en iets 
probeert te doen aan wat we signaleren. Maar 
mijn indruk is dat het vooral gaat om het 
bespreken van de mogelijkheden binnen het 
speelveld. Terwijl juist de bepalingen van deze 
ruimte bevraagd dienen te worden. Dat is 
inderdaad lastig en werkt vertragend. 
‘Uitzoomen’ vergt nu eenmaal wat van ons 
allemaal en schiet soms niet op; of het nu gaat  
om een persoonlijk gesprek, een groepsgesprek, 
een kerkdienst op 1,5 meter of een overleg met 
de directie.  
 
Maar juist wij, dominees en pastores, die 
academisch zijn opgeleid en inhoudelijk 
aangestuurd worden door de kerken, zijn het aan  

ons beroep verplicht dit te doen. Om met het oog 
op de humaniteit een spiegel voor te houden aan 
onszelf, directieleden en justitiabelen.  
 
De toenmalige vestigingsdirecteur van de PI 
Vught, waar ik werkzaam was, Constant 
Dufossee, daagde ons voortdurend hiertoe uit: 
inbreng op universitair niveau. Die uitdaging geldt 
nu des te meer in een tijd waarin we ons met het 
oog op goede zorg naar justitiabelen toe niet 
moeten laten knechten door onbesproken 
bepalingen.  
 

 
 
Wie was dat ook alweer, die voortdurend 
rondtrok van plek naar plek en hierover de 
kritische dialoog aanging met zijn medemensen?

 
 
 
 
 
Martin van Hemert 
gevangenisdominee JC Zaanstad 
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 Mijn moeder, die ook geen idee had wat ons te wachten stond, 
zei in de trein die ons naar het concentratiekamp bracht: 

"Ze kunnen je alles afpakken, behalve je gedachten". 
Daardoor zou ik me uiteindelijk vrijer voelen dan de bewakers, 

die me gevangen hielden. 
 

Edith Eva Eger 
Uit: interview in dagblad Trouw zaterdag 4 mei 2019 

Interview Arjan Visser 
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Het lijkt wel een 
oorlogssituatie: de 

waarheid is het eerste 
dodelijke slachtoffer. 

THEMA 
Pas(tor) op de plaats 
Over hoe Corona onze moderne samenleving in slaap suste 
door Jan Wolters 

 
 

        Voor alles bang geweest voor alles altijd bang geweest 
             Voor alles bang geweest1 
 
 
Het is niet alleen spannend maar ook gewaagd om via een artikel in 
Pastorale Verkenningen eigen gedachten zo te ordenen dat anderen er 
wellicht iets aan hebben.  
Het onderwerp – over de effecten die Corona heeft op het handelen van 
een geestelijk verzorger in een tbs-kliniek - heeft namelijk twee riskante 
kanten: heb ik wel voldoende overzicht en klap ik niet uit de school?  
Dat laatste is een pastorale hoofdzonde en zal ook niet gebeuren. Van het 
eerste risico moet ik mij terdege rekenschap geven. 
 

 
 
 
Eenzijdig beeld 
Laten we wel zijn: het is nauwelijks doenlijk 
overzicht te hebben over wat er zich de afgelopen 
maanden heeft afgespeeld. We zitten nog 
midden in de greep van het virus. Een opleving 
doet op dit moment allerlei 
alarmbellen rinkelen. 
 
Tegelijk weten we nog zo 
weinig van het coronavirus. 
Bovendien geven de 
media vooral een 
eenzijdig beeld af.2 
Kritische geluiden uit 
bijvoorbeeld de 
medische context 
worden afgeremd met 
hoge boetes.3  
 
Het lijkt wel een 
oorlogssituatie: de waarheid is 
het eerste dodelijke slachtoffer. De 
wens om de waarheid te willen weten de 
tweede…4 
 

Aanhoudende angst 
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat ‘het’ 
gevoel van 2020 ‘angst’ zal worden. Joost 
Zwagerman heeft er een indringend gedicht over 
geschreven.  

In de 20 jaar dat ik als geestelijk 
verzorger voor het Ministerie van 

Defensie werkte leerde ik dat 
wij als mens in ernstige 

angstsituaties toch kunnen 
handelen. Dat is zelfs te 
trainen.  
Maar niet iedereen kan met 
aanhoudende angst 
omgaan en ook voor de 
allersterkste en aller-
bekwaamste militair komt 

een moment dat het teveel 

wordt. 
 

 
Bescherming 

Zeker: angst beschermt ons. Als ik van 
een toren naar beneden kijk en binnen in me de  
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hoogtevrees voel opkomen dan beschermt dit me 
voor een onbedachtzame sprong voorwaarts.  
 

 
 
Angst kan onmerkbaar en subtiel mijn gedrag 
beïnvloeden: met wie ga ik om en vooral met wie 
niet? Angst is een serieuze factor in ons leven. 
 
Aan de andere kant is angst ook een slechte 
raadgever. Het zorgt ervoor dat ik mijn eigen 
voorzichtige wensen wegduw om er maar ‘bij’ te 
horen. De angst buiten de kudde geplaatst te 
worden is een ‘dingetje’. De naoorlogse 
‘Frankfurter Schule’ heeft daar, om toch enigszins 
grip te krijgen op het gebeuren van de Holocaust, 
veel over gepubliceerd.5 
 
 
Angst van politici 
De noodverordeningen die de Nederlandse 
regering de afgelopen maanden ons land oplegde 
leken redelijk en gestoeld op wetenschappelijk 
onderbouwd advies.  
 

 
 Het is ook niet niks als zwaar bevochten 

grondrechten zomaar opzij geschoven 
worden. 

 

 

 
Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat 
‘angst’ ook hier een factor is geweest. 
Bijvoorbeeld de angst dat duidelijk zou worden 
dat er te weinig IC bedden plus verzorging zijn en 
dat daarmee de gevolgen van jarenlange 
bezuinigingen op de zorg bloot werden gelegd. 
Wellicht heeft ook wel de – niet ondenkbare - 
angst van politici meegespeeld om zich jaren later 
in een soort Corona-Neurenbergtribunaal nog te 
moeten verantwoorden. Allemaal voorstelbaar 

want de ‘Angstgegner’ is onzichtbaar en 
ongrijpbaar. 
 
 
Misbruik en geweld 
Het is nog prematuur om over de gevolgen van 
het ‘nieuwe normaal’ uitspraken te doen. Maar 
rapporten en studies doen het ergste vermoeden. 
In België is in de afgelopen maanden bijvoorbeeld 
het aantal opgestarte dossiers over seksueel 
misbruik van kinderen gestegen met 125% en het 
aantal meldingen van seksueel misbruik van 
kinderen verdrievoudigde.6 Ook in Nederland is 
dezelfde trend zichtbaar.7 Voor de toename aan 
huiselijk geweld gelden gelijke studies. 
 
 
Gevolgen 
Terug naar de wereld van de psychiatrie en de 
penitentiaire inrichtingen. Thérèse van 
Amelsvoort, hoogleraar psychiatrie aan de 
Universiteit van Maastricht, leidt een wereldwijd 
onderzoek naar de gevolgen van de pandemie en 
de lockdownmaatregelen op lichamelijke en 
geestelijke gezondheid. Zij hoopt dat dit project 
daar meer inzicht in kan geven. “We weten in de 
psychiatrie dat isolatie en een gebrek aan sociale 
contacten ernstige effecten kunnen hebben. Ze 
kunnen leiden tot eenzaamheid, depressie, 
angsten. Maar het is moeilijk te zeggen of en 
wanneer dat zal gebeuren. Ik zie het in mijn 
praktijk: er zijn ook patiënten die de lockdown 
heel prettig vonden. Dat was voor hen een 
periode van rust, weinig stress, van niet alles 
moeten en het was overzichtelijk.”8  
Conclusie: het kost virologen veel tijd en moeite 
om uit te vinden hoe dit virus zich precies 
gedraagt. En het kost ons veel tijd en moeite om 
te ontdekken wat het met ons welbevinden doet.  
 
 
Gedeelde verantwoordelijkheid 
Geestelijk verzorgers leven niet op een eiland. Er 
zijn pastores die de lockdown als erg prettig  
ervaren en zij zien nieuwe kansen. Anderen 
voelen zich met lege handen staan. Corona 
verbiedt religieuze bijeenkomsten of snijdt in de 
liturgische praktijk.  
Door opeenvolgende interne maatregelen in 
inrichtingen is de pastorale continuïteit een 
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uitdaging. Door compartimentering kan het 
gezamenlijk ervaren zorgklimaat onder druk 
komen te staan.  
Als het zinvolle verband in een inrichting of 
kliniek door bewoners en professionals wordt 
gemist ontstaat er angst en dan is de kans groot 
dat de juiste uitvoering van regels en protocollen 

hierdoor als erg belangrijk wordt ervaren. En dan 
is er veel te doen.  
 
Vanuit de gedeelde zorgverantwoordelijkheid kon 
de focus van wakker geworden geestelijk 
verzorgers de komende tijd daar wel eens op 
komen te liggen.

 
 
 
 
 
Jan Wolters 
 
 
 
 
1
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 En de tijd verstrijkt. 

THEMA 
Coronatijd ervaring 
 
 
 
Het is begin maart 2020. 
De vredeswens wordt anders:  
met je rechterhand op je hart, zoals jongeren dat nogal eens doen en 
wat ook wel een ‘Islamitische wens’ lijkt; of met de handen in gebed 
voor de borst, als was het een ‘liturgische wens’; of met de ellebogen 
tegen elkaar, als een soort van ‘elleboogwens’; of met een buiging, 
als was het een ‘boeddhistische wens’. 
We wensen elkaar de vrede, maar we moeten afstand houden. 
 

 
 
 
 
Griep 
Het wordt een anderhalve anderhalf meter. Ik 
ben die dag druk geweest thuis en volg het 
nieuws over het virus op de voet. ´s Avonds voel 
ik mij binnen enkele uren ziek. De hele nacht ben 
ik in de weer geweest met neussnuiten en 
hoesten. Kortom: geen oog dichtgedaan.  
 
Mijn eerste gedachte is: griep. 
Woensdag bel ik de inrichting 
dat ik niet kom werken, 
hetgeen ik nooit heb 
gedaan en zeker nu niet in 
deze rare tijd. Maar 
helaas, ik kruip weer 
onder de wol. 
Vervolgens bel ik de 
huisarts en die zegt me 
dat het een griepje is en 
dat ik moet uitzieken. Ik 
weet dat ik een oproep zal 
gaan krijgen voor een 
gesprek met de bedrijfsarts. 
 
 
Helaas, ik zit nog steeds thuis 
Na contact met bedrijfsarts neem ik contact op 
met de GGD-arts. Ook de laatste zegt: “Uitzieken 
en na twee dagen kun je weer aan het werk en 

hoef je niet getest te worden.” Dit advies blijf 
ongewijzigd, ook nadat ik vertel wat voor werk ik 
doe. Gezien mijn astma en conditie blijk ik in 
risicogroep te zitten. Ik had hier niet aan gedacht 
en heb nog steeds in mijn hoofd dat ik gewoon 
weer na het werk kan gaan. 
Dit laatste is niet het geval. Integendeel. Ik krijg te 

horen dat ik NIET naar de inrichting mag 
gezien mijn conditie. Dus ik blijf in 

preventieve quarantaine tot 
nader bericht. 

Ondertussen is de 
verscherping van de 
maatschappij betreffende 
de coronadreiging 
dreiging op volle toeren. 
‘Heb je nog getracht 
vorige week terug te 
bellen, maar helaas is dat 

niet gelukt.’ 
‘Hoe gaat het met je?’ 

‘Helaas zit ik nog steeds 
thuis.’ 

En de tijd verstrijkt. 
 

Er is wel contact met de inrichting en gelukkig 
hebben heeft de acute maatregelen in de 
inrichting ertoe bijgedragen dat de mannen niet 
getroffen zijn door het virus. 
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En de tijd verstrijkt. 
 
‘Voor zover ik weet, duurt dit nog even, maar 
zodra ik wat hoor, zal ik het je laten weten’, krijg 
ik te vernemen.  
Voor mij is het onwerkelijk. Ik probeer er zo goed 
mogelijk doorheen te komen, maar het valt niet 
mee om thuis te moeten zijn, terwijl je aan het 
werk wilt. 
En de tijd verstrijkt. 
 
 
Onmacht 
Van het thuis moeten blijven ga ik slechter 
slapen. Ik word zelfs opstandig en neerslachtig. 
Tot nu toe waren die gevoelens mij vreemd, maar 
nu… Zelfs achterdochtigheid bevliegt mij zo nu en 
dan. Iets waar veel gedetineerden mee te maken 
kunnen krijgen als zij in detentie komen. 
 

 
 
Onmacht is iets raars. Niet te kunnen waartoe je 
geroepen bent.  
 

 
 Er wordt, zonder zelf uitspraak te kunnen 

doen, over mijn leven beslist. 
 

 

 
Anderen geven aan wanneer de weg weer veilig is 
om te gaan en staan waar ik wil. Iets wat velen in 
detentie meemaken. 
Gelukkig ben ik iedere keer dat de emoties met 
mij aan de haal gaan in staat om mijzelf de vraag 
te stellen of dit een reële emotie is. Een 
rouwverwerkingsproces. Zo zou je het kunnen 
noemen. Echter, mijn geloof heb ik gedurende 
deze periode niet verloren. Ook blijf ik hoop 
houden dat ik weer spoedig aan de gang kan. 
Tevens weet ik dat nog meer collega’s hier 
doorheen gaan. 
Waar ik het meest blij mee ben, is dat de 
gedetineerden in de PI vrij van het virus zijn. Met 
behulp van de techniek kan ik elke week een 
aantal van hen spreken. Tevens heb ik thuiswerk 
opgepakt om zo zinvol mogelijk bezig te zijn. Zelf 
vertrouw ik erop dat ik eerdaags weer aan het 
werk mag. 
 
 
Opluchting 
Begin juni (ik weet het nog) komt de opluchting. 
Ik mag weer aan de gang, maar voorzichtig. De 
eerste keren word ik wel vreemd aangekeken en 
lopen mensen met een boog om mij heen. Angst 
voor het onbekende doet met velen iets. 

 
 
 
 
auteur bekend bij de redactie 
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Die mannen weten 
precies hoe het is om 

opgesloten te zitten en 
dan post te krijgen. 

THEMA 
Post uit tbs-kliniek 
door Marius van der Sar 
 
 
Eind maart 2020.  
Als gevolg van corona is er geen bezoek toegestaan in gevangenissen 
en tbs-klinieken, ook zijn verloven stopgezet.  
 
Geen bewegingen dus van buiten naar binnen en omgekeerd. 

 
 
 
 
Kerker van uitzichtloosheid 
De uitdrukking 'tbs-kliniek als kerker van 
uitzichtloosheid' schiet me weer eens te binnen. 
Een typering die we meekregen van een hoofd 
behandeling in onze kliniek tijdens het 
introductieprogramma dat ik volgde, maart 2003.  
 
Aan de man was te zien en te merken dat het niet 
ging om een afschrikwekkende typering 
(verstandig bij een 
introductieprogramma), wel een 
realistische.  
 
Terwijl ik zo wat aan het 
somberen ben spreekt Tom 
mij aan.  
 
"Op onze afdeling hebben 
we een plannetje bedacht, 
waarbij we uw hulp willen 
vragen."  
"Ik ben benieuwd, vertel!" 
"Nou, veel mensen buiten 
krijgen nu ook geen bezoek, 
wij willen die mensen graag een 
kaartje sturen, kunt u ons daarbij 
helpen?" 
"Mooi plan Tom, ik denk even na over wat ik kan 
doen en kom erop terug." 

Zelf bedachte actie 
Lopend naar kantoor bedenk ik het volgende: 
dominee uit het dorp bellen, we kennen elkaar, 
idee noemen en vragen of zij voor adressering en 
verspreiding zou willen zorgen. Op kantoor bel ik 
haar gelijk. Ze neemt op, reageert enthousiast op 
het plan en peilt ook goed: "Die mannen weten 
precies hoe het is om opgesloten te zitten en dan 
post te krijgen." 

 
We spreken af dat ik over 

ongeveer een week de kaarten 
bij haar in een envelop door 

de brievenbus doe. 
Aansluitend zoek ik Tom 
op en doe verslag. Er 
komt een lach op zijn 
gezicht en uit zijn mond 
klinkt: "Dank u wel." 
We spreken af dat ik 
begin volgende week de 

kaarten bij hem ophaal. 
Zo gezegd, zo gedaan.  

Tom geeft me vijftien 
kaarten, bijna allemaal met 

postzegel. Ik vraag of ik mag 
lezen wat er op de kaarten geschreven 

is (wil wel weten wat er de deur uitgaat), dat 
mag.  
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De geschreven teksten zijn hartelijk, om één kaart 
moet ik erg lachen:  
 

 
 
  
Publicaties 
In de nieuwsbrief van de Protestantse Gemeente 
te Poortugaal van dinsdag 14 april schrijft de 
dominee van het dorp het volgende: 
 
"Mooie actie uit de Kijvelanden. Afgelopen week 
lag er een enveloppe met een stapel kaarten uit 
de TBS-kliniek in de bus. Beschreven door 
patiënten, bezorgd door de predikant van de 
Kijvelanden. Om op te sturen naar mensen die in 
deze tijd binnen moeten blijven. De mannen 
hadden deze actie zelf bedacht. Omdat zij weten 
wat het is om opgesloten te zitten. En omdat zij 
weten hoe fijn het is om kaarten te ontvangen, 
zomaar van mensen die je niet kent (zoals bij 
acties vanuit de kerk bijvoorbeeld gebeurt) en die 
toch aan je denken en je het beste wensen (ook 
ondanks je fouten). Nu vonden ze het hun beurt 
om kaarten te sturen. Wat een mooi wederzijds 
gebaar. Zoals een ouderling zei: 'Dit leert je pas 
echt omdenken!' " 

Het plaatselijke huis aan huis blad de Schakel pikt 
de actie vervolgens ook op en in de editie van 
donderdag 16 april verschijnt onder de kop 'Post 
uit tbs-kliniek' de volgende tekst: 
 
"Vorige week ontving de plaatselijke dominee een 
stapel kaarten uit de Kijvelanden. Ze waren 
bestemd voor de mensen die in deze tijd binnen 
moeten blijven. De mannen hadden deze actie zelf 
bedacht, omdat zij weten wat het is om 
opgesloten te zitten en hoe het is om kaarten te 
ontvangen van mensen die je niet kent. Zoals 
vaak gebeurt vanuit de kerkacties. Een mooi 
gebaar." 
 

 
 
 
Zélf bressen slaan 
De publiciteit 'van buiten' voor de actie 'van 
binnen' verzamel ik en geef die aan Tom.  
Tom leest aandachtig en er verschijnt een brede 
lach die gepaard gaat met:  
"Zo, mooi zeg!"  
 
Later die dag zie ik dat Tom 'de publicaties' op het 
prikbord van zijn afdeling heeft gehangen en ik 
realiseer me (opnieuw) hoe tbs'ers zélf bressen 
weten te slaan in die kerker van uitzichtloosheid.

 
 
 
 
 
 
Marius van der Sar 
geestelijk verzorger in FPC de Kijvelanden te Poortugaal  
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HUID 
HONGER 
 
Expo 
 
Karmelklooster 
Drachten 

 
 
 
 
 
BEJAARD 
 
Robert van Westendorp 
 
150 x 115 cm 
Olieverf op doek 
 

wind die te aarzelen begint, 
zijn loop vertraagt en eindelijk niet meer 

boven zijn onrust uit kan stijgen 
 

Dichtregel uit 'De mensen zijn er nog' 
Maurits Mok 

Uit: Gedichten van 60-70, 1977 
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COLUMN 
 
 

Sta op 
door José Kodden 
 

 
 
stond al jaren een bezoekje aan Chartres.  
Het labyrint lopen op die vloer in de kathedraal van Chartres leek me zo bijzonder.  
 
In mei vorig jaar kreeg ik de kans om samen met een kleine groep op reis te gaan.  
En zoals we allemaal wel eens, en ik hoop veel vaker, in ons leven meemaken,  
komt er onverwachts een ander geschenk op je pad.  
Het overkwam mij in een klein toeristisch winkeltje in Chartres.  
Ik zag daar deze afbeelding liggen, of misschien was het andersom, zag dat kaartje mij.  
 
 

 

Ik keek ernaar en werd vanbinnen stil.  
Ik weet niet hoe lang ik naar die afbeelding heb gekeken.  
Ik voelde me er door geraakt.  
Ik kreeg er kippenvel van.  
 
Je bent meester van je leven,  
en wat je gevangenis ook is,  
jij hebt de sleutels. 
 
Dit kaartje heb ik mee naar huis genomen  
en thuis in een lijstje in mijn stiltekamertje gezet. 
 

 
Zittend bij een brandend kaarsje bid ik dagelijks voor mensen,  
dichtbij en zover onze wereld reikt, die zich gevangen voelen.  
Door welke omstandigheden ook.  
Dat iedereen zelf en samen de sleutels (terug) kan vinden voor meer ruimte in hun eigen leven.  
 
Innerlijke vrede.  
Dat hebben we allemaal nodig om gezond te blijven.  
Binnen en buiten.  
Poëzie is voor mij ook een belangrijke sleutel.  
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Bijvoorbeeld de gedichten van Hilde Domin (1909-2006).  
Voor haar heeft poëzie een sociale opdracht:  
het redden van de vrijheid en de individualiteit als essentiële bestanddelen van het menselijk leven.  
Poëzie verlost volgens Domin de mens van conformisme en vervreemding,  
en bevrijdt ons uit de greep van de ‘eenzame massa’ .  
Poëzie werkt solidariserend, biedt een manipulatievrije ‘herstelzone’ . 
 
De poëzie van Hilde Domin wordt wel 'poëzie voor een betere wereld genoemd'.  
Een recensent, zo herinner ik me, schreef eens:  
"In de gedichten van Hilde Domin zit de vraag naar een plek  
die door de liefde bewoonbaar wordt."  
 
Als justitiepastor, denkend aan de vrouwelijke justitiabelen in PI Ter Peel  
die ik bijna drie en een half jaar nabij mocht zijn,  
heb ik het gedicht 'Al mijn schepen' van Hilde Domin  
bij een brandend kaartje in mijn stiltekamertje vaak herlezen,  
als een reminder voor ons werk. 
Nadat er in het gedicht staat wat er niet is, staat er vervolgens wat er wel is, namelijk: "Enkel de kleine  
           tedere afstand 
           tussen jou en mij  
           die jij niet verkleint." 
 
 
afbeelding: St. Francoise Emmaunuel, Abbaye de Vénière 
 
 

 
  



46 
 

  

 

Hoopgevend - zeker voor 

gedetineerden en mensen 

die met gedetineerden 

werken - is dat zelf-

herstel mogelijk blijkt 

voor de dader. 

 

CULTUUR 
Boekrecensie:  Oek de Jong 
Zwarte schuur 
(Uitgegeven door Atlas Contact, pp. 496) 
door Geert Rozema 
 
 
Als je bij de Dienst Justitiële Inrichtingen werkt en geïnteresseerd bent in 
wat slachtofferbewust en herstelgericht werken kan betekenen voor daders 
is Oek de Jongs nieuwste roman Zwarte schuur het te lezen boek. 
 
Voor geestelijk verzorgers zou het misschien zelfs in het basis curriculum 
opgenomen kunnen worden.  

 
 
 
Herstel? 
Zwarte schuur gaat over hoe een misdaad je 
leven op zijn kop zet, beheerst en tekent. Het 
boek doet je beseffen dat de scheidslijn tussen 
dader en niet-dader flinterdun kan zijn. 
Wat de dader overkomt had jou 
ook kunnen overkomen… 
 
Goed maakt deze roman 
ook invoelbaar hoe groot 
de impact is van een daad 
op je (directe) omgeving. 
Hoopgevend - zeker voor 
gedetineerden en 
mensen die met 
gedetineerden werken - is 
dat zelf-herstel mogelijk 
blijkt voor de dader. 
 
Het boek maakt ook duidelijk dat 
als je niet over een sociaal leven 
beschikt – en dus weinig tot geen sociale 
contacten hebt – herstel wel heel ingewikkeld 
wordt. Het belang van mensen blijven ontmoeten 

in je leven en ze binnen laten – toevallige 
voorbijgangers of dierbaren – vormt een rode 
draad in het boek. De voorbijgangers 
interveniëren en zetten de hoofdpersoon in 

beweging.  
En uiteindelijk na vele 

omzwervingen en 
ontmoetingen staat de 

hoofdpersoon op en vindt 
zichzelf terug in een 
herstelde versie van 
hemzelf. Verzoend met 
zichzelf en met een deel 
van zijn omgeving. 
 

 
Pastoraat naar aanleiding 

van het boek 
Focus van het boek is op de 

eerste plaats de dader (Maris) 
en zijn sociale netwerk. En op de 

tweede plaats de impact die de daad 
heeft op de lokale gemeenschap van dader en 
slachtoffer(s) (Matty en haar broers).  
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Herstelgericht werken maakt onderscheid tussen 
directe slachtoffers en indirecte slachtoffers. 
Directe slachtoffers zijn in deze roman het meisje 
Matty dat door toedoen van Maris om het leven 
komt en haar broers en ouders. Indirecte 
slachtoffers zijn de ouders en zus van het 
hoofdpersonage en de lokale gemeenschap.  
 
In onderstaande licht ik een aantal thema’s uit 
die in Zwarte schuur voorkomen die interessant 
zijn voor het werk als geestelijk verzorger. 
Emeritus hoogleraar Theo de Wit en ik zijn 
inmiddels bezig te kijken op welke manier(en) we 
met deze thema’s met gedetineerden aan de slag 
kunnen gaan. Hierover volgt later meer 
informatie. Na het lezen van Zwarte schuur 
schafte ik een viertal exemplaren aan die ik 
uitleen aan gedetineerden en collega’s uit 
verschillende disciplines binnen mijn PI.  
 

 
 Er gaat nu geen week voorbij of ik heb 

wel een pastoraal gesprek met een 
gedetineerde naar aanleiding van dit 
boek. 

 

 

 
Het blijkt een confronterend, herkenbaar maar 
ook heilzaam, want hoopvol boek voor veel 
mannen. 
 
 
Thema 1: zwijgcultuur 
Hoofdpersonage Maris krijgt na zijn delict te 
maken met een zwijgcultuur. Zwijgen over wat er 
gebeurd is, is de cultuur bij Maris thuis. Ook de 
naaste omgeving (familie, vrienden) doet er het 
zwijgen toe, soms decennia lang. Herkenbaar 
voor gedetineerden. Wel fabriceren 
gedetineerden een (soms inconsistent) narratief 
als een soort fortificatie, als een cocon waarin zij 
zich hullen. Bijvoorbeeld: "Ik heb met dat misdrijf 
niets te maken". Als er iets duidelijk wordt, dan is 
het dat zwijgen niet bijdraagt aan herstel. Met 
zwijgen kom je niet verder als dader. Zwijgen is 
stilstand.  
De dialoog met zijn stiefdochter geeft inzicht hoe 
zwaar het kan zijn voor een dader om te gaan 
spreken met de mensen die het meest dierbaar 
en nabij zijn. Hoe begin je en wanneer is het een 

goed moment? Vertrouwen heb je hiervoor 
nodig. En het besef dat een goed moment 
hiervoor eigenlijk niet bestaat. Wat als die 
vertrouwensbasis er niet is? Wellicht raken we 
hier wel aan een kerntaak van geestelijke 
verzorging. Te weten: deze vertrouwensbasis 
proberen te zijn.  
Wanneer Maris eindelijk na vele jaren besluit te 
spreken trekt de geliefde waar hij voor het eerst 
op durft te vertrouwen zich terug. Stilzwijgend.  
 

 
 
Zijn geliefde lijkt zijn kwaad, gebrokenheid en 
ellende niet aan te kunnen. Het is te veel voor 
haar. Een ervaring die tragischer wijze veel 
gedetineerden delen.  
 
 
Thema 2: in twee werelden leven 
Maris doet dat in de roman vele jaren: hij is een 
succesvol kunstenaar én heeft als veertienjarige 
de dood van een meisje op zijn geweten. De 
‘oppervlakte’ wordt vaak gedeeld, de feiten 
verzwegen. Resultaat is dikwijls een steeds groter 
isolement. 
 
 
Thema 3: media 
In de roman is het een weekblad dat Maris’ 
verleden onthuld op het hoogtepunt van zijn 
roem als kunstenaar. Dubbelzinnig is de rol van 
de media: ze openbaren (een deel van) de feiten, 
maar ook nagelen ze iemand aan de schandpaal. 
Internet zorgt ervoor dat je nooit meer van je 
misdrijf af komt, je blijft traceerbaar. 
 
 
Thema 4: dromen 
Dromen kunnen ons veel inzichten aanreiken 
over ons leven. Na zijn woede-uitbarsting droomt 
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Maris dat hij zijn vijanden onmogelijk voor kan 
blijven. Bij een ravijn aangekomen kijkt hij zijn 
vijanden in de ogen en waagt hij de sprong in het 
diepe, de plek waar hij geen controle over heeft.  
 

 
 Is het een overgave aan de situatie? Het 

is misschien wel het moment waar zijn 
herstel- of verzoeningsproces begint. 

 

 

 
Hij durft de sprong te wagen en zijn angst onder 
ogen te zien.  
 
 
Thema 5: de rol van anderen (Gegenüber) bij het 
zelf in beweging komen – of weigeren dat te 
doen 
De roman geeft daarvan vele voorbeelden: Maris’ 
vader, stiefdochter Stan, partner Sigi, het hoertje 
Ilse etc. Dilemma’s: wie ga je vertrouwen, wie 
niet? En: de ander, eenmaal de harde waarheid 
toevertrouwd, is vrij, ook om de relatie te 
verbreken. Dat kan zeer bitter zijn. Hoe dan ook, 
anderen zijn wel dikwijls de opening: ‘There is a 
crack in everything, that’swerethe light comes in’ 
(L. Cohen).  
Interessant is dat Maris dikwijls wordt 
aangetrokken door beschadigde mensen: bij hen 
herkent hij iets, zoals Ilse het hoertje dat op 
sterven na dood is, de vrouw die op vier benen 
loopt, Stan die vlucht in de oorlogsjournalistiek, 
de Joodse rechter met wie hij te maken krijgt in 
zijn strafzaak. Deze beschadigde anderen brengen 
de zaak in beweging, vaak omdat ze zelf ‘niets te 
verliezen hebben’.  
Zo kan Ilse zeer penetrant zijn, juist omdat ze zelf 
op de rand van de dood staat. En Maris 
stiefdochter Stan motiveert Maris om open kaart 
te spelen. Ze spiegelt Maris nadat ze eindelijk in 
vertrouwen is genomen over wat er voorgevallen 
is in zijn leven. Vertrouwen is belangrijk om de 
weg van herstel te gaan. Om nieuwe 
(levens)perspectieven aangereikt te krijgen, een 
nieuwe kijk op wat er gebeurd is. Want er zitten 
altijd meerdere kanten aan een verhaal en in je 
eentje kan je je makkelijk blind staren op je ene 
eigen versie die zich maar blijft herhalen.  
Ilse’s dood helpt hem opnieuw geboren te 
worden, of anders geformuleerd: haar dood helpt 

hem bij zichzelf te komen en zich te realiseren 
wat hij toentertijd gedaan heeft. Hij komt zijn 
eigen angsten onder ogen. Bij haar graf gekomen 
kan hij rouwen om zijn slachtoffer, maar 
misschien vooral om zijn eigen leven, wat hij 
gedaan heeft en wat het hem allemaal gekost 
heeft. 
 
 
Thema 6: niet oordelen, wel confronteren 
Dat is een hele kunst,ook in de roman zijn er 
sommigen die dat goed kunnen: Maris’ vader, de 
Joodse rechter. Zij maken een verschil tussen de 
daad en de dader. Maar ‘niet oordelen’ kan ook 
neer komen op: pappen en nathouden, 
bijvoorbeeld vanuit de angst om te confronteren. 
Hoe sta ik zelf in mijn vak? Ben ik een softie, een 
‘zachte heelmeester’ of durf ik waar nodig de 
confrontatie aan te gaan?  
 
 
Thema 7: woede als dimensie van herstel 
In de gevangenis en daarbuiten is dat een groot 
taboe, omdat je immers moet bewijzen dat je 
niet alleen maar een agressieve crimineel bent. 
Ook Maris krijgt een reeks heftige woede-
uitbarstingen – zo gooit hij het heroïne-hoertje 
Ilse bijna van de trap. Toch is zijn woede 
misschien wel het begin van een nieuwe vrijheid. 
Met de herbeleving die Maris ondergaat door de 
aanhoudende vragen van Ilse gooit zij zijn leven 
behoorlijk overhoop. Hij beseft niet vrij te zijn – al 
die jaren van zijn leven na zijn daad zit hij al 
opgesloten, in de macht van het kwaad. In zijn 
woede is hij vrij – los, hij raakt op drift en laat 
even alles gaan. Dit moment van vrij kunnen zijn 
is een belangrijk inzicht voor Maris. Maar hoe 
ingewikkeld als je in een cultuur leeft waarin 
zoveel angst is voor boosheid en wij ons geen 
raad weten met woede en conflict. 
Voor geestelijk verzorgers is woede soms een 
probleem – we zijn er vaak bang voor. Ook de 
feminiene cultuur speelt hier een rol: agressie 
wordt als macho gezien en direct afgewezen. 
 
 
Thema 8: de graankorrel die moet sterven.  
De religieuze dimensie in de roman is een rode 
draad: Maris is gefascineerd door Grünewalds 
schilderijen van de gemartelde Christus; Ilse’s 
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lichaam is getekend als het lichaam van Christus; 
Maris laat zich inspireren door Grünewald; en op 
weg naar Colmar (waar Grünewalds schilderijen 
te bezichtigen zijn) in een ijskoude winter, vindt 
de ommekeer in zijn leven plaats. 
 

 
 
 
Thema 9: voor het (indirecte) slachtoffer is de 
straf nooit erg genoeg  
Dat is dikwijls een harde waarheid: zij vergeven je 
niet. Ook in de roman is dat zo – het liefst zouden 
ze Maris vermoorden, en een broer van Matty 
probeert eenmaal zijn vingers te breken – maar 
Maris verzet zich daartegen. Aan het einde van de 
roman echter druipen Matty’s broers zwijgend af, 
minstens de moordzucht is verdwenen, een 
zekere gelatenheid neemt bezit van hen. Ook 
omdat zij aanvoelen dat Maris – die hen zelf 
opzocht - geestelijk sterker is geworden. 
Veerkracht is hier een relevant woord. 
 
 
Thema 10: bidden zonder antwoord 
Het zwijgen van God is een ervaring van menig 
gedetineerde. Het doet denken aan de joodse 
traditie naar aanleiding van de Holocaust (zie 
onder andere Elie Wiesel). Het roept vele vragen 
op: wat verwacht een biddend mens eigenlijk van 
God? Wat als God niet zwijgt maar via 
betekenisvolle anderen handelt? Moet je 
sensibiliteit ontwikkelen om Gods antwoord te 
leren horen? 
 
 
Thema 11: context en contingentie 
Langzaamaan wordt in de roman steeds meer 
duidelijk van de werkelijke context van de dood 
van Matty. Hier zijn de termen toeval en 

contingentie relevant: de dood van Matty kan 
slechts worden begrepen (maar comprendren’est 
pas pardonner) wanneer je de context kent. 
Maris bevond zich op het beslissende ogenblik in 
zijn leven (hij was bijvoorbeeld onlangs zelf 
mishandeld) op de verkeerde plek met het 
verkeerde meisje in de verkeerde 
gemoedstoestand. De roman legt ook de band 
met de oorlogsjournalistiek van stiefdochter Stan: 
een jongen stond toevallig precies op de 
verkeerde plek, en betaalde dat met zijn leven.  
Maris' leven illustreert dat een handeling of 
(mis)daad nooit op zichzelf staat. De 
voorgeschiedenis en context doen er toe. Voor 
zijn daad in elkaar geslagen en vernederd en 
daags daarna nogmaals vernederd omdat hij zijn 
vader vernederd ziet worden. Zelftwijfel overvalt 
hem. Waarom ben ik te grazen genomen –wat is 
er mis met mij? Beschadigd is hij door deze 
vernederende voorvallen. Hij is uit het paradijs 
verdreven. En gewond achtergebleven. Deze 
gedachte verbeeldt hij via een tekening waarbij 
hij een koetsier is die staande wordt gehouden 
door de duivel die zijn leven veranderde. Hij voelt 
goed aan dat er in hem iets geknakt en overhoop 
gehaald is. Iets waar hij nog niet klaar mee is. Na 
zijn woedende duw – waarbij het slachtoffer 
ongelukkig neerkomt en haar nek breekt – is zijn 
reactie bijzonder. Waarom vlucht hij? De schrijver 
van Zwarte schuur geeft knap weer hoe complex 
zo’n gebeuren in elkaar kan steken. Hoeveel en 
welke factoren er bij een misdrijf allemaal een rol 
spelen. Wat is je leeftijd, hoe zit je in je vel op dat 
specifieke moment, met je chronische tekort aan 
slaap en kersverse trauma's, net voor het eerst 
verliefd geworden zonder dat je dat zelf door 
hebt? Een wirwar van emoties, geen idee waar je 
precies in beland bent… 
 
 
Thema 12: tekenen en schilderen als verwerking 
Veel gedetineerden zijn slechts gedeeltelijk 
gevoelig voor of in staat tot verbale uitwisseling, 
des te meer voor niet verbale, creatieve 
expressie. Of voor: sport, meditatie, spel, 
lichamelijke discipline. Maris was niet voor niets 
schilder. Voor Maris lijkt tekenen en schilderen 
en kijken naar kunst een manier van verwerken 
en van duiden wat er met hem gebeurt. Wellicht 
is het een hulpmiddel om de teugels weer in 
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handen te nemen om in de beeldspraak van de 
koetsier uit zijn dromen te blijven. Grunewalds 
afbeeldingen van Christus zetten Maris in 
beweging. Ze doen hem beseffen dat er leven 
mogelijk is na de dood. 
 
 
Thema 13: welk leed heb ik veroorzaakt en bij 
wie? 
Opmerkelijk is dat het slachtoffer en zijn leed 
vandaag bij justitie hoog in het vaandel staan, 
maar dat bij herstelgericht werken het leed van 
de slachtoffers pas laat in beeld komt. Misschien 
heeft het helemaal geen zin om heel vroeg te 
beginnen met het leed dat een gedetineerde 
heeft veroorzaakt. Bij herstelgericht werken 
spreekt men ook wel van ‘rimpelen’: nagaan 
welke cirkels van leed en schade er zijn 
aangericht door de steen in de vijver die het 
misdrijf was. Methodisch gezien moet je 
vermoedelijk niet bij het slachtoffer beginnen. 
 
De interventies – alle processen samen – zorgen 
ervoor dat Maris begint te helen oftewel te 
herstellen. Dit gaat via drie stappen voorwaarts 
en twee achterwaarts zoals bij de Echternach-
processie. Maris moet eerst de bodem van de put 
bereiken om vervolgens weer vaste grond onder 
zijn voeten te voelen, zodat hij zijn leven weer 
kan gaan opbouwen. 
 
 
Conclusies: interventies leveren kennis op over 
jezelf 
Wie je bent en waarom je handelt zoals je 
handelt en hoe het zover heeft kunnen komen. 
Zonder zelfkennis is geen verzoening mogelijk. 
Herstel is onderdeel van een bewustwordings- en 
acceptatieproces. De roman getuigt dat herstel 
pas mogelijk is als je geconfronteerd bent met en 
beseft wat er kapot is gegaan bij anderen en bij 
jezelf. 
Voor Maris is er nog steeds schoonheid en 
hiermee een goed leven mogelijk, ook al wordt  

zijn leven in verregaande mate beheerst door 
kwaad (lees: negativiteit en schuldgevoelens). 
Stelliger geformuleerd: Maris ontdekt dat ‘echte 
schoonheid’ oplicht of zich openbaart in 
mismaaktheid of gebrokenheid. Gebrokenheid als 
voedingsbodem van schoonheid. En als 
voedingsbodem voor zijn talent: de kunst. 
 
Herstel vormt nieuwe scheppingen; creëert 
scheppingsdrang. En door het herstelproces valt 
er iets van Maris (en zijn vrouw) af. Er ontstaat: 
‘renovatio’ om het in Erik Borgmans termen te 
formuleren. Het nieuw worden van alle dingen. 
Zoals Adam en Eva uit Genesis: na te hebben 
gegeten van de boom van kennis van goed en 
kwaad en verstoten uit het paradijs, blijkt er toch 
nog veel moois mogelijk. In hun gebrokenheid is 
er heelheid. Samenzijn. Liefde. Het onmogelijke 
wordt mogelijk. Er is een nieuw begin. Beiden 
hebben oog voor de schoonheid van de wereld – 
te midden van alle kwaad en gebrokenheid die er 
ook is. 
 
 
Opstaan 
Zwarte schuur is uiteindelijk een hoopvol boek.  
 

 
 Een boek met ruimte voor verzoening en 

herstel. 
 

 

 
Hoe anderen, je eigen dierbaren zoals je vrouw 
en (stief)kinderen als engelen je kunnen helpen je 
anders te laten kijken naar je eigen verleden. En 
hoe dit je beschadigde leven opnieuw kan 
veranderen. Waardoor je leert leven met je 
beschadigde leven. En alsnog gelukkig kan zijn. In 
de wetenschap dat littekens altijd zullen blijven. 
Maris wordt bevrijd uit de macht van het kwaad 
en wint het van de vernietigende kracht van de 
dood en het niet meer willen leven (suïcide). 
Uiteindelijk staat hij weer op. En hervindt hij het 
leven.

 
 
 
 
Geert Rozema 
R.-k. Geestelijke verzorging  
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Want de manier waarop 

een voorganger een 

eredienst leidt, wordt 

veelal sterk bepaald door 

de eigen culturele 

achtergrond van deze 

persoon. 

UIT HET VELD 
De meerwaarde van een migrantenpastor bij justitie 
door Freek Bakker 
 
 
Op 7 juli 2020 verdedigde Joseph Ekpo zijn Master thesis. Dat was een 
groots moment waarvoor hij vele jaren gestudeerd heeft.  
 
In die periode was hij ook zelf vijf jaar als geestelijk verzorger bij justitie 
werkzaam, in Haarlem, Alphen aan den Rijn en Dordrecht.  
 

 
  

             Joseph Ekpo 
 
 
Vraagstelling 
De titel van zijn scriptie luidt The Work of an 
African Chaplain with regard to the Religious 
Experiences of African Detainees at the Detention 
Centre Schiphol.  
De centrale vraagstelling van dit werkstuk is 
welke betekenis Afrikaanse gedetineerden 
hechten aan het werk van een 
protestantse Afrikaanse 
geestelijk verzorger wanneer 
hij in de gevangenis een 
kerkdienst leidt.  
 
 
Migrantenachtergrond 
In 2008 besloot de 
Interkerkelijke 
Commissie voor de 
Geestelijke Verzorging bij 
de Inrichtingen van Justitie 
(ICJ) vier geestelijk 
verzorgers te benoemen met 
minimaal een HBO-diploma 
theologie. Zij zouden doorstuderen en 
proberen een master theologie te halen.  
Op dat moment werden er al van tijd tot tijd 
pastores uit migrantenkerken gevraagd om voor 

te gaan in de erediensten in de gevangenis en de 
detentiecentra voor vreemdelingen. Er was toen 
ook een katholieke diaken met een 
migrantenachtergrond in de detentiecentra 
werkzaam. En verder hadden veel islamitische en 
hindoe geestelijk verzorgers eveneens een 

migrantenachtergrond.  
 

Omdat een groot deel van de 
christelijke gedetineerden zelf 

een migrantenachtergrond 
hebben, lag het voor de 
hand dat de ICJ een aantal 
pastores met een 
migratie-achtergrond zou 
aanstellen. Want de 
manier waarop een 
voorganger een eredienst 

leidt, wordt veelal sterk 
bepaald door de eigen 

culturele achtergrond van 
deze persoon.  

Daarom zou het heel goed mogelijk 
zijn dat een gevangene met een 

migratieverleden zich meer thuis voelt in een 
dienst waarin de voorganger die de dienst leidt 
ook dat verleden heeft.  



52 
 

Gecompliceerd 
Het detentiecentrum Schiphol werd de plaats van 
het onderzoek, omdat daar al een 
migrantenpastor aan het werk was die de 
onderzoeker goed zou kunnen begeleiden. Dat 
centrum met 450 cellen, waarvan verreweg de 
meeste voor twee personen, herbergde een zeer 
gevarieerde bevolking van mensen zonder geldige 
papieren, drugsvervoerders en vreemdelingen die 
in een traject zaten om in Nederland een officiële 
status te krijgen.  
 
Maar onderzoek doen in de gevangenis is niet 
eenvoudig aangezien veel mensen die vastzitten 
weinig vertrouwen in de overheid hebben en zo 
min mogelijk informatie over zichzelf en hun 
eigen situatie prijsgeven. Er is bijvoorbeeld een 
grote weerstand tegen het ondertekenen van 
formulieren. Daarom werd het de deelnemers 
aan het onderzoek mogelijk gemaakt om mee te 
doen zonder een handtekening te hoeven zetten. 
Dit leidde ertoe dat er uiteindelijk vijftien 
personen bereid waren aan het onderzoek deel 
te nemen. Wat het onderzoek verder 
compliceerde, was dat ook het ministerie van 
justitie en veiligheid en de gevangenisdirecteur 
toestemming moesten geven. 
 
Hoewel een geestelijk verzorger meer doet dan 
alleen erediensten leiden, werd besloten het 
onderzoek daarop te richten en na te gaan hoe de 
gevangenen het voorgaan van een 
migrantenpastor in de kerkdienst beleefden. 
 
 
Betekenisveld 
Nu is er wel literatuur over de meerwaarde van 
ervaringen van kerkgangers en voorgangers met 
dezelfde culturele achtergrond, maar het 
probleem daarvan is dat de definiëring van dat 
culturele kader te beperkt is voor wat er 
plaatsvindt in een Nederlandse gevangenis.  
Meestal gaat het in dergelijke literatuur over 
mensen die dezelfde etnische achtergrond 
bezitten. Daarvan is in een Nederlandse 
penitentiaire inrichting bijna nimmer sprake. De 
voorganger over wie het in dit onderzoek ging 
had een Nigeriaanse achtergrond, terwijl de 
gedetineerden uit uiteenlopende Afrikaanse 
landen kwamen.  

 
 Daarom moest het betekenisveld van het 

begrip culturele achtergrond worden 
uitgebreid tot een gemeenschappelijke 
oorsprong in een Afrikaanse setting. 

 

 

 
Ondanks al deze inperkingen werd het onderzoek 
toch doorgezet vanuit de verwachting dat er hoe 
dan ook een bijzonder resultaat uit zou komen. 
Bovendien zou het de ICJ helpen in haar afweging 
of zij verder moest gaan met het aanstellen van 
geestelijk verzorgers met een migratie-
achtergrond. 
 
 
Wetenschappelijke onderbouwing en methode  
Voor het theoretisch kader ging de onderzoeker 
te rade bij de godsdienstpsychologe Joke van 
Saane en de protestantse theoloog Gerrit 
Immink. Dat zorgde wel voor een probleem, 
omdat zij hun wortels hebben in verschillende 
wetenschappelijke disciplines. Immink kan als 
theoloog uitgaan van de aanwezigheid en 
werking van God en dat die de bron van 
religieuze ervaringen kunnen zijn. Van Saane 
moet dat anders doen. Zij gaat ervan uit dat 
religieuze ervaringen beginnen bij een 
affectiviteit die zich uiteindelijk kan ontwikkelen 
tot een vorm van kennis in het hart, maar die de 
gevoelens die worden geanalyseerd in moderne 
emotietheorieën te boven gaat. Zij grijpt daarbij 
terug op het gedachtegoed van Hjalmar Sundén, 
die van mening is dat iemand al moet staan in 
een religieuze traditie en over een ‘ritueel 
apparaat’ moet beschikken om tot religieuze 
ervaringen te komen.  
Immink is van belang omdat hij stilstaat bij wat 
zich in de eredienst afspeelt tussen de 
voorganger en de kerkgangers, maar ook bij wat 
ervaren wordt op individueel niveau en in het 
geheel van de groep. Wat doet het iemand als hij 
in het begin voor de groep een kaars mag 
aansteken? In het onderzoek is gebleken dat deze 
handeling in een gedetineerde heel veel 
losmaakt. 
 
Vanuit deze wetenschappelijke theoretische 
achtergrond ontwikkelde de onderzoeker een 
zogenaamde code tree, een codeboom: 
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In het eerste deel staat hij stil bij de ervaringen 
van de kerkgangers zelf en koppelt hij die aan het 
gedachtengoed van Van Saane. Daarna staat hij 
stil bij de religieuze ervaringen ten aanzien van de 
verschillende onderdelen van de kerkdienst, zoals 
de preek, het bidden, het Bijbel lezen, de 
liederen, de lichtrituelen, de zegen, maar ook de 
dienst als geheel. Hij kijkt naar de state of mind 
van de gevangenen als ze in de kerkzaal 
binnenkomen. Hij geeft aandacht aan wat de 
voorganger doet, de woorden die hij spreekt, de 
symboliek die hij gebruikt en zijn interactie met 
de kerkgangers.  
 
Verder vraagt hij naar de motieven van de 
kerkgangers om naar de dienst te komen. In 
hoeverre gaat het hier om religieuze motieven? 
In hoeverre zijn ze persoonlijk? En hoe is de 
verhouding tussen het eigen menselijke zelf en de 
eigen interactie in deze religieuze ervaring? 
Daarbij wordt gelet op hoe de gevangene ervaart 
wat de voorganger doet, wat voor boodschap 
deze heeft en in hoeverre hij zijn zelf stimuleert, 
in het gebed bijvoorbeeld, en in de Bijbellezing.  
 

 
 
In de volgende sectie is er aandacht voor de 
gedeelde Afrikaanse achtergrond. Daarin wordt 
met name gekeken naar de verbinding met de 
gedeelde religieuze traditie, de zingeving die in de 
woorden van de pastor doorklinkt, de wijze van 
leiden van de kerkdienst en het referentiekader 
dat wordt gebruikt, en wat hij bij de gevangenen 
oproept van de kerk buiten de penitentiaire 
inrichting.  
Voor veel Afrikanen is een Afrikaanse pastor 
vooral een leider, een vaderfiguur en iemand aan 
wie je een voorbeeld kunt nemen. Hij is iemand 
die weet wat er leeft in het hart van zijn 

gemeenteleden. Hij is daarom ook vaak een 
leraar, een wijze vriend, een religieus symbool, 
iemand die luistert en goede raad geeft. In de 
theologie van deze pastor kunnen noties 
doorklinken die ook in de Afrikaanse theologie 
naar voren komen.  
 

 
 Jezus wordt daarin vaak beschouwd als 

een chief (iemand die de stam leidt), een 
initiatiemeester, een belangrijke 
voorouder en – niet te vergeten – een 
genezer.  

 

 

 
Met deze codeboom ging de onderzoeker aan het 
werk. Aangezien het in het kader van dit artikel te 
ver gaat om alle details van dit onderzoek weer te 
geven, wil ik eerst stilstaan bij enkele uitspraken 
van de gedetineerden om daarna aandacht te 
schenken aan de resultaten van dit onderzoek. 
Tenslotte ga ik in een epiloog nader in op de 
waarde van dit onderzoek. 
 
 
De beleving van de gedetineerden zelf 
Over de state of mind waarmee de gevangenen 
de kerkzaal aan het begin van de eredienst 
binnenkwamen, zei een van hen dat hij kwam om 
God te aanbidden zoals hij ook buiten gevangenis 
deed. Een ander vond het moeilijk dat hij niet vrij 
meer was. Een derde hoopte antwoord te vinden 
op vragen die hij had. Iemand anders wilde God 
vragen om er weer uit te komen; en dat kan 
zowel op de gevangenis slaan als op de 
moeilijkheden waarmee hij kampt. 
Toen het ging over het werk van de geestelijk 
verzorger zei één: ‘Het was de preek die mijn ziel 
opnieuw tot leven wekte door het horen naar het 
woord van God.’ Een ander zei naar aanleiding 
van de lichtrituelen: ‘De pastor had verteld dat 
het licht het licht van God is. Die uitspraak 
betekende veel voor mij.’ Een derde zei: ‘Het licht 
vertegenwoordigt God. Daarom stak ik net als de 
andere gedetineerden ook een kaars aan.’ Maar 
het is niet alleen de pastor die belangrijk is, want: 
‘In het zingen en bidden was God echt aanwezig 
in de dienst.’ 
Hoe belangrijk bidden is wordt duidelijk is het 
volgende citaat: ‘Mijn enige optie is het gebed. 
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Gebeden helpen. Mijn hart leegmaken voor God 
en Hem de kans geven mijn last te dragen.’ Een 
volgende zei: ‘Het gebed geeft mij de gelegenheid 
mij geestelijk verder te ontwikkelen.’ 
 

 
 
Over de rol van de Afrikaanse geestelijk verzorger 
zei een van hen: ‘Ik voelde me erg thuis bij de 
Afrikaanse pastor.’ Een ander zei: ‘Door zijn 
preken, bidden en liederen vergat ik bijna dat ik 
niet thuis was.’ En een derde zei: ‘Hij gaf me het 
gevoel thuis te zijn.’ 
Een ander merkte op: ‘Hij herinnert ons aan de 
manier waarop we op een Afrikaanse manier tot 
God bidden en Hem lofprijzen.’ Een volgende zei: 
‘Een andere manier van God aanbidden.’ En een 
derde: ‘De boodschap van de pastor en zijn 
liederen herinnerden mij aan de kerk buiten [de 
gevangenis].’ ‘Zijn manier van preken is anders 
dan die van iemand die in Europa is opgegroeid.’ 
Nog dieper gaan de volgende uitspraken: ‘Hij 
praat over wat er in ons omgaat: vergeving, 
eenzaamheid, schaamte, hoop, kracht.’ ‘Een 
Afrikaanse pastor is iemand die ik vertrouwen kan 
en met wie ik kan omgaan.’ 
Over de betekenis van de Afrikaanse pastor 
zeggen ze het volgende: ‘Het gaat hier over mij.’ 
‘Het leek of de preek over mij en over mijn 
situatie ging.’ ‘De tijd in de gevangenis is als een 
proces waarin je leert van je fouten.’ ‘Zoals wij 
bidden tot God is Afrikaans.’ De Afrikaanse pastor 
maakt het hen makkelijker om God te ervaren. 
Of in een wat groter citaat: ‘Zijn benadering is 
anders. Hij is iemand die je problemen begrijpt. 
Hij groeide op in Afrika en zijn manier van preken 
is anders dan die van iemand die opgegroeid is in 
Europa. Zijn preken zijn gebaseerd op andere 
ervaringen. Het preken van de witte man is ook 
anders. Beiden zijn goed. Maar ik kan het 

vergelijken. De waarheid is dat we God op een 
verschillende manier aanbidden.’ 
 
 
Conclusies 
Voor we stilstaan bij de conclusies moet 
benadrukt worden dat de ingeslotenen in hun 
ideeën dichter bij Immink staan dan bij Van 
Saane. Zij geloven heilig in de aanwezigheid van 
God. Net als voor Immink was de kerkdienst voor 
de gevangenen een gezamenlijke verrichting 
waarin Christus samenkomt met zijn gemeente 
en ieders eigen zelf, zowel bij de voorganger als 
bij de kerkgangers, zijn rol speelt in het opdoen 
van religieuze ervaringen. Hierin werd God als 
een subject ervaren die in de geest van de 
aanwezigen handelend aanwezig is. 
De kerkdienst geleid door een Afrikaanse 
voorganger wordt in al zijn onderdelen als een 
ervaring van God beleefd waarin de werkelijkheid 
van de gevangenen op religieuze wijze opnieuw 
gestructureerd wordt. Aan het begin zoeken zij 
hulp bij God en richten zij zich op God om zo de 
moeilijkheden van hun leven aan te kunnen en op 
die manier bovendien hun levensstijl zo te 
veranderen dat hun religieuze gevoelens 
geïntensiveerd worden. 
 

 
 Daarbij ligt de meerwaarde van de 

Afrikaanse pastor vooral in wat hij zegt, 
meer dan in de symbolische handelingen 
die hij verricht. 

 

 

 
Bovendien heeft wat hij teweeg brengt meer 
gewicht dan wat hun eigen zelf of wat de anderen 
doen. Zijn optreden schept een klimaat waarin de 
kerkgangers makkelijker religieuze ervaringen 
krijgen en dat gebeurt dan vooral door de 
woorden die de voorganger spreekt. De eigen rol 
van de kerkganger komt vooral naar voren in het 
gebed. Men zou kunnen zeggen dat de 
voorganger de affectiviteit oproept, waarover 
Van Saane spreekt, die uiteindelijk tot meer 
religieuze ervaringen leidt.  
Het Afrikaan-zijn van de pastor leidde er vooral 
toe dat de ingeslotenen zich thuis voelden in de 
kerkdienst. Hij weet wat in hen omgaat, is bekend 
met hun situatie, maar hen ook leerde dat de 
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gevangenis niet het einde van alles is. Daarom 
werd hij dikwijls ervaren als een genezer, net als 
Jezus Christus zelf in de theologie van Afrika. 
 
 
Tenslotte 
De studie maakt duidelijk dat het optreden van 
een Afrikaanse pastor in de eredienst in een 
penitentiaire inrichting een meerwaarde heeft 
voor gedetineerden die een Afrikaanse 
achtergrond hebben. Dat zou gevolgen moeten 
hebben voor het beleid van de interkerkelijke 
commissie. Want de diverse detentiecentra zitten 
vol met ingeslotenen met een 

migrantenachtergrond. Daarom zou het goed zijn 
om meer pastores met een migratie-achtergrond 
te benoemen. Als die niet direct te vinden zijn, 
zou er misschien langer naar hen gezocht moeten 
worden.  
In de tweede plaats zou het aanbeveling 
verdienen om ook ten aanzien van tijdelijke 
vervangingen of incidentele activiteiten de blik te 
richten op deze pastores. Bovendien mag daarbij 
niet worden vergeten dat er ook vrouwelijk 
migrantenpastores zijn. Zij zullen gezien de 
resultaten van dit onderzoek zonder meer een 
meerwaarde hebben voor vrouwelijke 
gedetineerden met een migratie-achtergrond.

  
 

 
 
 
Dr. Freek L. Bakker 
(gepensioneerd) theoloog en religiewetenschapper Universiteit Utrecht 
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In 2019 waren er 

negentien zaken waarin 

een religieus aspect op de 

een of andere manier in 

RSJ-beroepszaken ter 

sprake kwam. 

UIT HET VELD 
Ken je zaakje 
Relevante RSJ-jurisprudentie inzake GV in 2019 
Ryan van Eijk 
 
 
In 2019 waren er negentien zaken waarin een religieus aspect op de een of 
andere manier in RSJ-beroepszaken ter sprake kwam. Niet al deze 
uitspraken zijn relevant.  
Dertien zaken echter wel, een korte weergave dus van betreffende zaken.  
 

 
 
 
 
Uitsluiting van GV-activiteiten 
Het jaar begon met een beklag over uitsluiting 
van de kerkdienst (RSJ-18-/06868/GA d.d. 8 
januari 2019). De gedetineerde had namelijk 
vanwege een spitactie niet naar de kerkdienst 
kunnen gaan. De inrichting verweerde zich met 
de opvatting dat het recht op geestelijke 
verzorging niet geschonden was omdat de 
gedetineerde in die week wel een individueel 
gesprek had gehad. De RSJ ging in deze 
redenering van de directie mee. 
Uitsluiting van de kerk speelde ook 
in een andere zaak aan het einde 
van het jaar (RSJ R-
19/3126/GS d.d. 25 
november 2019), waarbij 
het ging om uitsluiting van 
de kerk vanwege een 
disciplinaire straf. De 
uitspraak in deze zaak is 
in lijn van de al jaren 
geldende rechtspraak: de 
kerkdienst is een activiteit 
waarvan uit te sluiten is bij 
een disciplinaire straf. “Op die 
hoofdregel kan de directeur al 
dan niet op verzoek van een 
gedetineerde een uitzondering maken. 
In het geval geen uitzondering wordt gemaakt, 
dient de directeur slechts een nadere opgave van 

redenen te geven indien de grond waarop het 
verzoek om de uitzondering te maken rust 
daartoe noopt (vgl. RSJ 12/3794/GA). In 
onderhavig geval is niet gebleken dat klager een 
verzoek voor het maken van een uitzondering 
heeft gedaan. De directeur was daarom niet 
gehouden het niet mogen deelnemen aan de 
kerkdienst nader te motiveren. Het beklag zal 
ongegrond worden verklaard”.  
In dezelfde lijn lag een andere zaak waarin de 

gedetineerde was uitgesloten van de 
gebedsdienst vanwege disciplinaire 

straf: (RSJ R-19/3168/GA d.d. 26 
november 2019) “het 

uitgangspunt is dat een 
gedetineerde die is 
afgezonderd bij wijze van 
disciplinaire straf niet 
kan deelnemen aan een 
in het kader van de 
geestelijke verzorging 
georganiseerde 

bijeenkomst juist. Daarbij 
wordt in aanmerking 

genomen dat het de 
gedetineerde wel is toegestaan 

om individueel zijn godsdienst te 
belijden door onder meer tijdens de 

afzondering contact te hebben met de imam. De 
directeur heeft in het beroepschrift aangevoerd 
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dat hij ter zitting bij de beklagrechter naar voren 
heeft gebracht dat een gesprek met de imam te 
allen tijde openstaat, ook tijdens een disciplinaire 
straf, hetgeen door klager niet is weersproken.” 
 
Voedselkwesties 
Religieuze voedselwetten blijven een ‘never 
ending’ reden voor beklagzaken, ook al zou 
menigeen misschien verwachten dat er toch een 
moment zou aanbreken waarop alle vragen 
daaromtrent wel beantwoord zouden zijn. 
Tegelijk heeft iedere generatie nieuwe 
gedetineerden recht om vragen of klachten 
hieromtrent neer te leggen. Zo ook in 2019. 
 
In een andere zaak (RSJ R-18/427/GA d.d. 9 
januari 2019) stelde de inrichting dat ze het 
verzoek tot koosjer eten niet in behandeling had 
genomen omdat betreffende gedetineerde 
gewoon met de pot mee at: “Namens de 
directeur is toegelicht dat klagers verzoek niet in 
behandeling is genomen, omdat hij de reguliere 
maaltijden niet heeft geweigerd en klager nadien 
zijn verzoek niet expliciet heeft herhaald.” De 
gedetineerde verweerde zich met de opvatting 
dat zijn vraag om koosjer eten niet teniet werd 
gedaan door met de pot mee te eten tot de zaak 
geregeld was.  
 

 
 
De RSJ stelde dat de gedetineerde gelijk had: 
“Door klagers verzoek niet in behandeling te 
nemen heeft de directeur, naar het oordeel van 
de beroepscommissie, niet voldaan aan zijn 
zorgplicht zoals bedoeld in artikel 44, derde lid, 
van de Pbw.”  
 
In een TBS-kliniek stelde een joodse gedetineerde 
dat de kookfaciliteiten om zijn koosjere 
maaltijden te bereiden onvoldoende zouden zijn 

(RSJ R-18/2478/TA d.d. 29 mei 2019). Het feit dat 
de kliniek de rabbijn raadpleegde en de 
inrichtingswinkel, en bovendien zorgde voor 
voldoende gaspitten en duidelijke afspraken 
inzake kooktijden leidde ertoe dat de 
gedetineerde hier ongelijk kreeg van de 
beroepscommissie. 
 
Een zaak betreffende koosjer eten speelde in een 
inrichting omdat de betrokken gedetineerde 
ontevreden was met de uitkomst van het advies 
van de rabbijn (RSJ R-19/3134/GA d.d. 26 
november 2019). Die had namelijk negatief 
geadviseerd. De gedetineerde eiste nu dat de 
inrichting het advies onderzocht dan wel dat de 
rabbijn het negatieve advies zou moeten 
onderbouwen. De gedetineerde ving bot, want 
“De beroepscommissie is van oordeel dat de 
directeur mag afgaan op het deskundige advies 
van de rabbijn, tenzij er concrete aanwijzingen 
zijn om aan de juistheid van het advies te 
twijfelen. De beroepscommissie acht niet 
aannemelijk geworden dat er ten tijde van de 
bestreden beslissing dergelijke aanwijzingen 
waren. Dat klager bepaalde feiten en 
omstandigheden niet naar voren zou hebben 
gebracht in zijn gesprek met de rabbijn komt voor 
klagers rekening en risico.” 
 
Opmerkelijk was een zaak in een tbs-kliniek in die 
zin dat de kliniek allerlei faciliteiten aan de 
patiënt bood inzake halal eten, maar dat de 
gedetineerde juist magnetron halal maaltijden 
wilde omdat dat elders ook gebeurt (RSJ S-
18/915/STA d.d. 7 januari 2019).  
 

 
 Opmerkelijk dus omdat juist de kant-en-

klaar magnetron maaltijden normaliter 
veel kritiek krijgen, en niet alleen van de 
fijnproevers en mensen met een 
gevoelige maag. 

 

 

 
De kliniek ging hier zelfs zover de gedetineerde 
kookles aan te bieden, hem met een eigen 
kookstel en een eigen deel in de koelkast te 
faciliteren. Het mocht een beklag niet 
voorkomen. Echter, het beklag van de 
gedetineerde werd afgewezen: de kliniek had 
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genoeg zorgplicht betracht om halal voeding te 
kunnen nuttigen.  
 
Een andere gedetineerde had tijdens een 
spitactie in de Ramadan periode zijn eigen 
maaltijd niet mogen pakken uit de koelkast, 
omdat tijdens de actie de celdeur gesloten bleef 
(RSJ R-18/1617/GA d.d. 4 juni 2019) Wel was hem 
tijdens de actie een halal-maaltijd aangeboden. 
En met dat aanbod had de inrichting voldaan aan 
de zorgplicht en kreeg de gedetineerde in deze 
geen gelijk. 
 
In de jeugd vinden we relatief weinig beklagzaken 
waarin geestelijke verzorging een rol speelt, maar 
het komt wel eens voor zoals in deze zaak (RSJ-
18/1329/JA d.d. 4 januari 2019). Het betrof een 
jeugdige gedetineerde die op een individuele 
trajectafdeling zat en daardoor het iftar-feest 
miste en dat zag hij als een onrechtmatige 
belemmering van zijn godsdienst belijden. De 
gedetineerde voerde aan: “De activiteit is 
georganiseerd door de imam. Viering van de iftar 
bestaat niet uitsluitend uit het nuttigen van een 
maaltijd, maar ook uit het steunen van 
medegelovigen en het ontvangen van steun in de 
vastenmaand. Jeugdigen van alle reguliere 
behandelgroepen in de inrichting hebben mogen 
deelnemen aan de inrichtingsbreed 
georganiseerde viering. Het individuele karakter 
van de Individuele Trajectafdeling (ITA), waar 
klager verblijft, ziet uitsluitend op het kunnen 
profiteren van een individuele behandeling. Een 
individueel behandeltraject behoort echter niet 
onverkort te leiden tot het individueel belijden 
van zijn godsdienst.”  
 

 
 
De beroepscommissie oordeelde anders en 
redeneerde: “Voor zover de iftar, die afgelopen 

jaar voor het eerst werd georganiseerd binnen de 
inrichting, kan worden gezien als onderdeel van 
klagers godsdienst en klager in het vrijelijk 
belijden van zijn godsdienst zou zijn beperkt, is 
die beperking naar het oordeel van de 
beroepscommissie, gelet op artikel 2, vierde lid 
Bjj en op het karakter van het verblijf op de ITA, 
gerechtvaardigd en is de beslissing tot het niet 
laten deelnemen van klager aan de iftar dan ook 
niet onredelijk of onbillijk te noemen.” Uit deze 
uitspraak wordt niet alleen duidelijk dat het 
volgens de commissie kan, maar ook dat er enige 
onduidelijkheid is of de iftar wel onderdeel is van 
het belijden van de godsdienst.   
 
In een TBS-kliniek was er een conflict tussen een 
TBS-er en de kliniek (TSJ R-18/1224/TA d.d. 23 
januari 2019) omdat de betrokken patiënt zowel 
medicatie als behandeling weigerde mede op 
basis van zijn levensovertuiging als boeddhist. 
Daardoor kwam de behandeling niet van de 
grond en daarmee uiteindelijk ook zijn 
resocialisatieproject niet. De gedetineerde werd 
in het ongelijk gesteld. Opmerkelijk is dat in de 
hele casus nergens uit blijkt dat er een beroep op 
de geestelijke verzorging is gedaan om tot een 
oplossing van het conflict te komen doordat de 
geestelijke verzorging hierin een bemiddelende 
rol vervulde of kon vervullen.  
 
Uitnodiging tot activiteit door een geestelijk 
verzorger 
Over de bevoegdheid van een gv-er ging indirect 
een andere zaak. In een inrichting was een 
gedetineerde namelijk uitgenodigd voor een 
bijeenkomst door een inrichtings-gv-er. (RSJ R-
19/2834/GA d.d. 4 oktober 2019) De directie 
weigerde echter de betreffende gedetineerde te 
laten deelnemen en daartegen ging de 
gedetineerde dus in beklag. De commissie 
constateerde “dat de bijeenkomst is 
georganiseerd, omdat de afdeling beleid van het 
Ministerie van Justitie en Veiligheid geïnformeerd 
wilde worden over de wijze waarop 
zelfredzaamheid werd beleefd (…). Voorts volgt 
daaruit dat voor deze bijeenkomst de 
vertegenwoordiging van gedetineerden van 
diverse afdelingen en met een verschillende 
detentieduur in ruim voldoende mate aanwezig 
was. Er bestond geen aanleiding om iedere 
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gedetineerde met een levenslange straf uit te 
nodigen voor deze bijeenkomst.” De bevoegdheid 
uit te nodigen dan wel deelname toe te laten 
voor deze bijeenkomst was niet aan de geestelijk 
verzorger maar aan de inrichting. 
 
Plaatsing bij specifiek geestelijk verzorger 
Als ongewenste vreemdeling is gesloten verblijf 
extra lastig. Deze gedetineerde vreemdeling (RSJ-
18/1576/TB d.d. 6 februari 2019) verzocht om 

plaatsing dicht bij Utrecht vanwege de nabijheid 
van rabbijn en familie aldaar. Het werd hem 
ontzegd door de beroepscommissie omdat de 
plaatsingsfunctionaris in hun optiek terecht 
stelde dat het beleid gevolgd was en geplaatst 
was conform het geldende plaatsingsbeleid. De 
betrokken gedetineerde had geen uitzonderlijke 
omstandigheden aangevoerd die een afwijking 
zou rechtvaardigen. En dat betekende dus dat hij 
niet in de buurt van Utrecht werd geplaatst.

 
 
 
 
 
Dr. mr. Ryan van Eijk 
hoofdaalmoezenier 
 
 
 
(terug naar de inhoudsopgave) 


