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De Bijbel vertolken 
 
‘De Bijbel vertolken’ – dat is een van de taken van 
justitiepastores. De Bijbel vertolken voor mensen die –in 
ieder geval gedeeltelijk– weinig of geen kennis hebben van 
de wereld van de Bijbel, van de Bijbelse verhalen, van de 
culturele afstand, van de vele mogelijkheden van 
interpretatie en van de knechtende of bevrijdende 
ervaringen die mensen met dit boek gemaakt hebben. 
 
‘Vertolking’ is meer dan uitleg. De vertolking van Bijbelse 
verhalen en Bijbelse teksten wil verkondiging worden, wil 
ruimte bieden om jezelf in de verhalen te plaatsen of jezelf 
in de verhalen te herkennen en daar dan iets wezenlijks over 
jezelf, over God, over de wereld te ontdekken. Vertolking 
van de Bijbel wil je meenemen in het heilige spel van de 
ontmoeting tussen God en mensen. 
Als je wilt vertolken, zal je eerst zelf een plek moeten vinden 
in de soms weerbarstige teksten en verhalen. 
Maar hoe doe je dat? Welke vooronderstellingen neem je al 
mee als je de Bijbel openslaat? Hoe kun je overdragen wat je 
zelf ontdekt hebt? 
 
Dit nummer van Pastorale Verkenningen houdt zich bezig 
met de vragen rondom de vertolking van de Bijbel. Collega’s 
vertellen over hun eigen ervaringen en hun eigen 
worstelingen. 
George Scholte bracht de redactie op het idee voor dit 
nummer. Bij zijn afscheid wilde hij graag een symposium 
rondom deze thematiek die ons allen bezighoudt. In verband 
met de maatregelen die er zijn rond Covid-19 is zo'n 
symposium helaas niet mogelijk, maar via Pastorale 
Verkenningen kunnen we wel dit boeiende onderwerp onder 
de aandacht brengen. 
De redactie wenst u veel lees- en kijkplezier en hopelijk ook 
enkele verrassende nieuwe inzichten. 
 
Namens de redactie, Jan-Gerd Heetderks 
Hoofdpredikant 
 

Het redactieadres: 
Dienst Geestelijke Verzorging 

Bezuidenhoutseweg 20, 2594 AV Den Haag 
Postbus 90829, 2509 LV Den Haag 

 
j.heetderks@dji.minjus.nl 
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THEMA 

Inleiding bij het thema 
door Fons Flierman 
  
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorgaan in de kerkdiensten  
in de gevangenis 
is naast individuele contacten  
en groepsgesprekken  
een van de kerntaken  
van de justitiepastor.  
 
Van alle taken  
draagt het voorgaan  
het meest bij  
tot het beeld  
van de pastor als voorganger.  
 
Het is zondagmorgen  
(meestal zondagmorgen),  
de geloofsgemeenschap  
is verzameld,  
gaat er voor zitten  
en kijkt naar de pastor  
en verwacht van hem of haar  
dat hij of zij  
de aanwezigen  
bij het hier en nu  
van de kerkdienst brengt.  

 
 
Voor veel beginnende justitiepastores is het voorbereiden van  
en voorgaan in de kerkdienst  
een van de meest uitdagende verkenningen  
van het nieuwe pastorale speelveld dat hij of zij betreedt.
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“Wat is waarheid?” 

Weg, waarheid en leven 
Buiten de muren van justitie is dit waarschijnlijk 
niet anders dan in de kerkdiensten die in de bajes 
plaatsvinden, maar toch.  
Waarheidsvinding is wat de gedetineerde 
kerkgangers naar binnen heeft gebracht. In het 
gerechtelijk onderzoek gaat het om het 
verzamelen van feiten die wettelijk en 
overtuigend zijn en die kunnen leiden tot het 
oordeel schuldig of niet-schuldig.  
Terzijde, de wijze waarop een rechtszitting 
verloopt heeft alles weg van de rituele praktijk 
van een kerkdienst, compleet met handelingen 
als gaan staan en zitten en een orde van dienst 
die niets aan het toeval overlaat.  
 
 

 
 Waarheidsvinding is ook het 

belangrijkste motief voor deelname aan 
de kerkdienst, althans dat is de insteek 
van de voorganger. 

 

 

 
 
Want al mag het zo zijn dat groepen kerkgangers 
voor de koffie en het koekje na afloop komen, 
voor de ontmoeting met bekenden van andere 
afdelingen, om even weg uit de cel te zijn of 
vanwege nog meer fraaie en minder fraaie 
motieven, het gaat de voorganger 
erom de gedetineerden die hij of 
zij die morgen voor zich heeft 
te verleiden om mee te doen 
met de waarheidsvinding 
die dan plaatsvindt. “Ik 
ben de weg, de waarheid 
en leven”, zegt Jezus. Het 
is de impliciete 
uitnodiging van de pastor 
aan zijn of haar 
toehoorders om Jezus te 
volgen.  
 
 
Vragen 
Wanneer Jezus zelf voor de rechter 
wordt gebracht en beschuldigd wordt van 
belastende feiten, dan zegt hij: “Ik ben geboren 
en naar de wereld gekomen om van de waarheid 

te getuigen en ieder die de waarheid is 
toegedaan, luistert naar wat ik zeg.” Daarop 
verzucht Pilatus: “Wat is waarheid?” 
 
 

 
 
 
Hiermee zijn de contouren geschetst van het 
toneel waarop in het publieke karakter van de 
kerkdienst openlijk gesproken wordt over de 
gangen die een mens gaat, over zijn of haar 
handel en wandel, zijn of haar vallen en opstaan, 
over de leugen en het bedrog dat een 
mensenleven kan begeleiden, over zijn of haar 
twijfels en zekerheden, over de pijnlijke 
waaromvragen, over de vragen die hij of zij aan 
het leven stelt, vragen aan zich- of haarzelf, 

vragen aan God.  
 

 
Antwoorden 

Deze serieuze kant van de 
zaak van deze existentiële 
thema’s die een mens 
een leven lang kunnen 
begeleiden en plagen 
kent ook een andere 
kant, namelijk die van 
de antwoorden, de 

zekerheden, de 
dankbaarheid en de 

blijdschap, kortom die van 
de overtuiging dat het geloof 

in God een mens vaste grond 
onder zijn of haar voeten geeft, een 

fundament om een stevig huis op te bouwen. Het 
is de kant van de bevestiging die ieder mens 
graag hoort – van wieg tot graf – dat hij of zij 
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geliefd is, een bemind mensenkind. Buiten of 
binnen de muren, deze belangrijke boodschap is 
voedsel voor iedere ziel. 
 
 
Actieve deelname 
Ik gebruikte het woord verleiding en daar gaat 
het in de volgende bijdragen over: de vele 
verleidingen die de pastor voorganger inzet om 
de gevangen mens die uit zijn cel naar de 
kerkdienst gekomen is tegemoet te komen en te 
helpen zich open te stellen voor wat daar mag 
klinken. De woorden, de aankleding, het liturgie, 
de muziek, de aanwezigheid van vrijwilligers (wat 
een vreugde als die weer erbij kunnen zijn), en 

vooral ook de bijdragen van de gedetineerde 
kerkgangers zelf, zij allen die muziek maken, 
meezingen, voorlezen, kaarsjes aansteken. Hun 
actieve deelname, hun instemming met wat er in 
deze detentiegeloofsgemeenschap wordt 
gevierd, maakt dat het samenkomen meer is dan 
een ernstige reflectie met het hoofd. De 
kerkdienst wordt een ervaring, een positieve 
ervaring, een ontmoeting met deze pastor, met 
elkaar en met God.  
Grote woorden, maar iets daarvan licht op bij de 
laatste kerkdienst van scheidende pastores, 
waarin hij of zij als onze pastor deze 
gemeenschap nu moet loslaten, een van de 
meest beladen momenten van het afscheid.

 
 
 
 
Namens de redactie, Fons Flierman 
adjunct hoofdaalmoezenier 
justitiepastor PI Grave 
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THEMA 

De Bijbel als gave en opgave  
volgens het leesrooster en in cycli 
door George Scholte 
 
 
 

 
 
 
 
In de titel ‘De Bijbel vertolken in een heilig spel’  
komen twee uitdrukkingen samen  
waarin ik mij gaandeweg gevonden heb als pastor  
die voorgaat in kerkdiensten in een justitiële inrichting. 
Hoe kan ik de Bijbelse verhalen vertolken van daar  
(een Midden Oosterse agrarische samenleving)  
en toen  
(2000 – 4000 jaar geleden),  
naar hier en nu?  
 
 
En als tweede de mij dierbare uitdrukking  
‘liturgie is een heilig spel’.  
Daar liggen enkele ervaringen en ontmoetingen onder.  
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Die eerste avond werd er 

steevast begonnen met 

de lezing en bespreking 

van het Bijbelverhaal dat 

die zondag centraal zou 

staan. 

Mijn ervaringen en ontmoetingen 
Ieder lid van de Utrechtse Oecumenische 
studentengemeente kon op iedere 
maandagavond aanschuiven bij de voorbereiding 
van de kerkdienst voor vier weken later, onder 
leiding van de voorganger van dat weekeinde. Die 
kon katholiek of van een protestantse signatuur 
zijn.  
Die eerste avond werd er steevast begonnen met 
de lezing en bespreking van het Bijbelverhaal dat 
die zondag centraal zou staan. Vanuit die 
bespreking werd tijdens de volgende 
bijeenkomsten de hele kerkdienst opgebouwd: 
inhoudelijk, thematisch en liturgisch. Deze 
praktijk heb ik na mijn opleiding als pastor 
meegenomen in de voorbereiding van mijn eigen 
kerkdiensten. 
 
 

 
 Ik begon altijd bij het Bijbelverhaal en 

van daaruit bouwde ik de kerkdienst op.  
 

 

 
 
Tijdens een verkenning in 1996 in het 
justitiepastoraat aan het Wolvenplein in Utrecht 
ontmoette ik daar pastor Els van Heijst en 
dominee Ted Zuidmeer en maakte kennis met 
hun liturgische praktijk. Zij maakten 
veelvuldig gebruik van 
spiegelverhalen en allerlei 
illustraties. Deze verhalen 
vormden een wezenlijke 
aanvulling op, en opening 
van het Bijbelverhaal dat 
gelezen werd. De 
illustraties waren geen 
‘plaatje bij het praatje’, 
maar cartoons, korte 
stripjes die bijdroegen tot 
uitleg van, en inzicht in de 
boodschap van het gelezen 
Bijbelverhaal. Af en toe weken 
de beide dames af van het 
leesrooster en ontwikkelden een 
eigen cyclus van kerkdiensten, 
bijvoorbeeld naar aanleiding van de beden van 
het Onze Vader en het Bijbelboek Prediker.  

Terwijl liturgie in mijn inspiratie en opleiding tot 
het pastoraat absoluut niet mijn voorkeur had, 
zag ik daar een levende kerkdienst, waarin ook 
persoonlijke contacten en groepswerk met elkaar 
in verbinding werden gebracht.  
 
 

 
 Zo werd mijn enthousiasme voor 

kerkdiensten gewekt en kwam ik tot een 
eigen praktijk van voorgaan in die 
kerkdiensten. 

 

 

 
 
Vertolking van de Bijbel door middel van 
gebeden, spiegelverhalen, illustraties en later ook 
hedendaagse muzieknummers werden voor mij 
een heilig spel, waarin het draait om de context 
van, en dialoog met de gedetineerden. 
 
 
In het vervolg van dit artikel wil ik mij 
concentreren op de optie om af te wijken van het 
katholieke leesrooster ten gunste van het 
ontwikkelen van cycli van kerkdiensten en het 
geven van een waardering voor deze vorm voor 
ons werk als justitiepastores en -predikanten. 
 

 
Leesrooster of Bijbelse cyclus bij 

kerkdiensten in het 
justitiepastoraat? 

Met het respecteren van 
het leesrooster sluiten 
wij ons aan bij de 
wereldkerk, waarin 
ieder weekeinde 
dezelfde Bijbelse 
teksten en verhalen 
worden gelezen. Op 

deze wijze kunnen we 
ons als kerk in de 

gevangenis deel weten van 
die wereldkerk. Door uit te 

gaan van het leesrooster maken 
de gedetineerden kennis met een 

dwarsdoorsnede van de Bijbelse, in het bijzonder 
de evangelieverhalen.  
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Het leesrooster biedt een goede kennismaking 
met Jezus als onze gelovige ‘Vader’ en Zoon van 
de Allerhoogste. Het geeft een totaal beeld van 
Jezus in leven en sterven, in verzet en overgave 
en van Hem als de Opgestane Heer.  
 
Ten slotte leidt dit leesrooster ons door het 
kerkelijk jaar met alle belangrijke momenten en 
feesten. 
In onze specifieke context van de inrichtingen van 
justitie heeft dit leesrooster toch ook enige 
beperkingen. Allereerst is de driejaarlijkse cyclus 
een uiteindelijk beperkte kennismaking met een 
aantal Bijbelse teksten en verhalen. Zeker van 
gedetineerden die langer vastzitten heb ik in de 
loop van de jaren af en toe reacties gekregen in 
de trant van: “Deze verhalen kennen we nu wel.”  
 
 
In het leesrooster zitten een aantal teksten en 
verhalen die voor een substantieel aantal 
gedetineerden moeilijk te volgen zijn. We 
spreken op dit moment immers over rond de 40% 
gedetineerden die min of meer laagbegaafd zijn, 
een fors aantal met psychische of psychiatrische 
stoornissen en over een steeds bredere groep die 
religieus en kerkelijk niet of nauwelijks is 
gesocialiseerd. 
 
 

 
 
 
In dit verband denk ik aan de meer theologische 
dan verhalende teksten, zoals een aantal lezingen 
uit het Johannes evangelie, maar ook sommige 
uit de synoptische evangeliën. 
Wanneer je kiest voor cycli van kerkdiensten kan 
dit ruimte geven om te komen tot Bijbelse 
lezingen die in een aantal gevallen directer 
aansluiten bij de leefwereld en vragen van een 

groot aantal gedetineerden. Een ander voordeel 
van dergelijke kerkdiensten is dat de 
gedetineerden met andere dan de meest 
bekende Bijbelverhalen kennis maken. 
 
In de keuze voor cycli kunnen we ons laten leiden 
door de verhalende teksten uit de Bijbel die voor 
veel gedetineerden vaak beter te volgen zijn dan 
de meer theologische teksten. Het is mijns inziens 
mogelijk om in het kader van die verhalen helder 
te spreken over de basis van ons gelovig leven: 
over de Eeuwige, over Jezus, over de Geest en 
over zin en belang van religieuze regels en 
‘richtingwijzers’ en de wijze waarop die in ons 
menselijk bestaan aanwezig kunnen zijn en 
ervaren kunnen worden. 
 
 

 
 Uiteraard hebben we in mijn ogen te 

allen tijde de kerkelijke hoogfeesten en 
belangrijke momenten in het leesrooster 
te respecteren, zoals de Advent, 
Kerstmis, de Veertigdagentijd, Pasen, 
Pinksteren en Allerheiligen/Allerzielen. 

 

 

 
 
Maar ook binnen deze kaders zijn er mooie en 
zinvolle cycli te bedenken zoals een adventscyclus 
aan de hand van de vrouwen uit de geslachtslijst 
van Jezus bij Matteus of een Veertigdagentijd aan 
de hand van het thema ‘In de woestijn’ of ‘De 
zeven Kruiswoorden’.  
Op deze wijze heb ik samen met collega’s heel 
mooie voorbereidingen op Kerstmis en Pasen 
gehouden, die de gedetineerden naar mijn indruk 
goed konden meebeleven. 
 
 
Enkele voorbeelden van cycli van kerkdiensten 
en een casus 
In de loop van de jaren heb ik onder meer cycli 
van kerkdiensten gehouden als: Het Onze Vader, 
De Tien Woorden, Gaven van de Geest, Job, 
Prediker, Misdaad in de Bijbel1, De Bergrede, 
Jacob, David, Psalmen, Schuld en herstel en 
Genesis.  
Het Onze Vader en De Tien Woorden vormen 
uitgangspunten voor een gang langs de 
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kernpunten van ons gelovig (samen)leven: de 
Eeuwige, gebed, delen en intermenselijke regels.  
Job, Prediker en Misdaad in de Bijbel geven 
verrassend actuele ingang tot thema’s die voor 
gedetineerden van groot belang zijn: lijden, 
armoede en rijkdom, macht, arbeid, misdaad en 
straf, leven en sterven.  
Gaven van de Geest, Psalmen en Bergrede geven 
een goede ingang om bezig te zijn met ‘geestelijk 
leven’.  
 
 

 
 De familieverhalen vormen mooie 

aanleidingen om in te gaan op 
familieverhoudingen, man – vrouw 
verhoudingen en conflict en verzoening. 

 

 

 
 
De uitgave van ‘Genesis, een cyclus van 
gespreksgroepen’ vormde voor mij, mede omdat 
ik in Vught de laatste jaren nauwelijks 
gespreksgroepen kon houden, de inspiratie voor 
een cyclus van kerkdiensten. Voor die 
gelegenheid heb ik de cyclus wat uitgebreid, 
zodat ik tot de volgende thema’s kwam:  
 - In Gods beeld en gelijkenis;  
 - De mens en zijn gelijke;  
 - Volwassen worden;  
 - Soms vallen er geen woorden maar 
   doden;  
 - Overleven in een doodskist;  
 - Nieuw begin;  
 - Gezegende veelkleurigheid;  
 - Loslaten en vasthouden;  
 - Binden en vrijlaten;  
 - Jacob, als kind al een hielenlichter;  
 - Jacob, de bedrieger bedrogen;  
 - Jacob, vluchten en jezelf onder ogen 
   zien;  
 - Jozef, hopen en vrezen; 
 - Tamar, recht langs kromme wegen.  
 
Zoals er te zien is, heb ik in de keuze van de 
thema’s geprobeerd de gelovige en 
intermenselijke spanningsvelden van deze 
verhalen in beeld te brengen. Het aangeleverde 
materiaal van de collega’s in de bundel ‘Genesis’ 
gaf veel inspiratie om deze verhalen concreet, 

beeldend in verbinding te brengen met de levens 
van veel gedetineerden en de weerklank tijdens 
en na de kerkdiensten was overwegend positief. 
Dit materiaal gaf mij ook de inspiratie om deze 
cyclus wat verder in te vullen om zo nog wat 
meer de loop van de Genesis verhalen te volgen.  
 
 
Tot slot 
Ik wil afsluiten met een voorbeeld van hoe zo’n 
kerkdienst kan uitwerken.  
Tijdens de kerkdienst rond het paradijsverhaal 
onder het thema ‘Volwassen worden’ ging ik uit 
van de exegese van Ellen van Wolde, die stelt dat 
er in dit verhaal eerder sprake is van 
volwassenwording als mens(heid) en het op ons 
nemen van onze vrijheid en verantwoordelijkheid 
dan van een zondeval.2 Op de altaartafel had ik 
een schaal gezet met groene appels en één mooie 
rode en gezegd:  
 "Jullie mogen alle appels eten, behalve die 
 rode."  
Tijdens de kerkdienst heb ik dit verhaal in deze 
trant verteld in woord en beeld. De overweging 
sloot ik af met een ‘alternatief slot’ van dit 
verhaal van Rabbijn Kushner, dat ongeveer als 
volgt gaat: 
 ‘Eva ging niet in op de verleiding van de 
 slang, het gras schoot hoog op en de 
 boom van goed en kwaad verdween uit 
 het zicht. En ‘ze leefden nog lang en 
 gelukkig’.3  
 
Toen ik de overweging beëindigde stond een man 
op, pakte de rode appel en zei vol vuur: ‘Wat ben 
ik blij dat Eva van die appel heeft gegeten!’. De 
hele groep barstte in lachen uit en ik dacht: 
 "Boodschap begrepen." 
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In dialoog 
Het zijn door de jaren heen dergelijke momenten 
geweest die mij gedragen en geïnspireerd hebben 
om steeds weer te blijven zoeken naar gelovige 
en liturgische verdieping. En tevens om de 

verhalen en ervaringen van gedetineerden die mij 
werden toevertrouwd in persoonlijke contacten 
en gespreksgroepen, in dialoog te brengen met 
Bijbelse verhalen in dat heilige spel dat ik met 
veel liefde heb gespeeld.

 
 
 
 
 
George Scholte 
gepensioneerd justitiepastor 
tot voor kort werkzaam als justitiepastor in PI Vught 
 
 
1
 Zie het mooie boekje Misdaad in de Bijbel van Klaas Smelik, NBG, Heerenveen, 2005 

2
 Zie haar boek: Verhalen van het begin, Ten Have, Baarn, 1995 

3
 Harold Kushner, Hoe goed moet een mens zijn, Ten Have Baarn, 1996  
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THEMA 

Waarom zou je gaan? 
door Renilde van Wieringen 
 
 
 

 

  
 
 

  
Bij een oude mevrouw 
staat een kerkje op tafel. 
Het kerkje  
is van haar man,  
die bijna tien jaar 
geleden is overleden.  
Haar man hield van het 
beeldje.  
En zij ook.  
Ze kijkt er vaak naar.  
 
Het kerkje  
is een plastic beeld  
dat niet alleen de 
buitenkant laat zien, 
maar ook de binnenkant. 
 
Door de deur  
en de ramen  
kan er naar binnen 
gekeken worden.  
Daar brandt licht,  
want door een raampje 
aan de achterkant  
is een lamp gestoken  
die via een snoer 
verbonden zit  
aan een stopcontact.  

 
 
 
Het naar binnenkijken gaat niet vanaf een afstand.  
Je wordt als het ware door het licht uitgenodigd om naar binnen te komen. 
De oude mevrouw kan al tijden niet meer naar de kerk.  
Hoe graag ze ook zou willen.  
Waarom?  Ze wil er gewoon kunnen zijn en met anderen de sfeer ervaren,  
de kaarsen zien walmen,  de liederen herkennen  
en de Bijbelverhalen horen. 
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Voordat de voorganger 

nog maar iets kan 

overbrengen in een 

viering, zullen er eerst 

mensen moeten zijn die 

naar die viering komen. 

Hoeveel mensen? 
Het is 25 december 2020. Op weg naar het werk 
bedenk ik me dat het de 23e keer is dat ik 
Kerstmis binnen de muren van een justitiële 
inrichting ga vieren. Tevens bedenk ik me dat het 
elk jaar opnieuw onzeker is hoeveel mensen er 
zullen komen naar de vieringen. 
Voor veel ingeslotenen zijn de kerstdagen 
moeilijke dagen.  
 
 

 
 Sommigen blijven liever achter de deur 

en hopen dat de tijd zo snel mogelijk 
voorbijgaat. 

 

 

 
 
Anderen willen juist hun cel / kamer verlaten en 
verlangen ernaar uit de wereld van onzekerheden 
en zorgen getild te worden door te luisteren naar 
een Bijbelverhaal dat perspectief kan bieden. 
 
 
Een motief om te komen 
In de afgelopen maanden is er veel in de wereld 
veranderd. Dingen die eerst gewoon waren, 
blijken door de maatregelen die genomen 
werden in verband met Covid-19, opeens niet 
meer gewoon te zijn. Daaronder valt ook de gang 
naar een gebedshuis. Mensen die graag 
naar een synagoge, kerk, tempel, 
moskee of welk gebedshuis dan 
ook willen gaan, kunnen niet of 
nauwelijks samenkomen. 
Menig keer heb ik op mijn 
werkplekken uitspraken 
gehoord als "die persoon 
gaat alleen maar naar de 
viering omdat hij/zij achter 
de deur vandaan wil zijn" 
en "hij/zij gaat naar de 
viering, maar komt eigenlijk 
voor de koffie." Het zijn 
uitspraken die gedaan worden 
over anderen en waarin gezegd 
wordt dat het helemaal niet gaat om 
naar een gebedshuis te komen of om naar 
de verhalen uit de heilige schriften te luisteren. 
Soms hoor ik dergelijke uitspraken ook van de 

personen zelf. De motieven om te komen zijn in 
deze uitspraken niet gelinkt aan de inhoud van de 
viering, maar aan het weg zijn uit de cel en de 
koffie die na de viering wordt aangeboden. 
Ik heb dergelijke uitspraken nooit vervelend of 
storend gevonden. Ten eerst zijn deze motieven 
te interpreteren als verlangen om deel te nemen 
aan de mensengemeenschap. Ten tweede laten 
de uitspraken mij zien dat er in ieder geval een 
motief is om te komen. Dat is belangrijk. Want 
waarom zou je als ingeslotene eigenlijk naar een 
viering willen gaan? 
 
 
Het plafond van de kerk 
Hiermee kom ik op het thema van deze bijdrage. 
Voordat de voorganger nog maar iets kan 
overbrengen in een viering, zullen er eerst 
mensen moeten zijn die naar die viering komen.  
 

 
 

Het is niet vanzelfsprekend dat er 
mensen komen. Niet buiten de 

muren (de terugloop van 
kerkgang is in statistieken 

terug te vinden), maar 
ook niet binnen de 
muren. 
 
Een keer antwoordde 
een gedetineerde op 
mijn uitnodiging om te 
komen:  

"Ik kom niet, want ik ben 
bang dat het planfond van 

de kerk op mij zal vallen." 
Toen ik vroeg naar de diepere 

betekenis, bleek de man in 
kwestie het een en ander gedaan te 

hebben dat zwaar op zijn geweten drukte. 
Vervolgens vond hij dat hij God niet onder ogen 
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kon komen door "zomaar" het stiltecentrum 
binnen te lopen. Er was te veel gebeurd. God had 
alle recht van spreken. Het plafond in de 
uitspraak van de gedetineerde stond voor alle 
straf die God vanuit de hoge hemel op hem zou 
kunnen doen neerkomen. 
 
 
Verband tussen zondag en het leven 
Er zijn gedetineerden die niet durven komen.  
 "Is het niet schijnheilig", zo wordt mij 
 gevraagd, "om op zondag naar de viering 
 te gaan en er eerder niets van te maken?"  
Degenen die deze vraag stellen, leggen een 
verband tussen de zondag en het leven van alle 
dag. Dat verband wordt vaak gelegd: 
ik kom niet, 
 - want ik sta bij God in het krijt naar 
 aanleiding van wat ik gedaan heb; 
 - want dat zou hypocriet zijn met de 
 manier waarop ik leef; 
 - want wat moet ik met wat mij daar 
 verteld wordt. 
 
Andere gedetineerden willen juist wél komen. 
Ook zij leggen een verband tussen de zondag en 
hun leven van alle dag: 
 - want dan krijg ik kracht om door deze 
 ellende heen komen; 
 - want dan kan ik een kaarsje aansteken 
 voor mijn kinderen; 
 - want waar twee of meer samen zijn is 
 God in hun midden. 
 
 

 
 In al deze uitspraken blijkt dat er een 

verband is tussen wat er op zondag 
wordt gevierd en hoe men in het leven 
staat.  

 

 

 
 
Wanneer ik doorvraag naar het niet of wel willen 
komen wordt dat verband sterker verwoord: 
 
"Ik sta bij God in het krijt..." 
--> in mijn leven heb ik een of meerdere keren 
iets verkeerd gedaan en dat heeft met mij van 
doen, maar ook met God. 

"Dat zou hypocriet zijn..." 
 --> de manier van hoe ik mijn leven inricht, staat 
in contrast met de manier waarop God de 
inrichting van het leven heeft bedoeld als bij de 
schepping aangegeven. 
 
"Wat moet ik met wat mij daar verteld wordt"  
--> wat ik te horen krijg tijdens de zondagse 
viering, doet een beroep op mij om er iets mee te 
moeten doen in mijn leven. 
 
"Dan krijg ik kracht..." 
 --> wat op de zondag wordt geboden, geeft mij 
kracht om er op weekdagen doorheen te komen. 
 
"Dan kan ik een kaarsje aansteken..."  
--> mij wordt de mogelijkheid gegeven om iets te 
doen ten aanzien van mijn geliefden, van wie ik 
nu verwijderd ben, maar met wie ik graag 
verbonden blijf. 
 
"Waar twee of meer..." 
 --> ik wil graag met anderen samenzijn om zo 
Gods aanwezigheid te kunnen ervaren. We gaan 
samen luchten, werken, sporten en recreëren. 
We kunnen ook samen naar het stiltecentrum en 
hopen dat God met ons is. 
 
 
Bemoediging, verbondenheid en ontmoeting 
Voor degenen die naar de viering willen komen, 
blijkt een aantal hoofdmotieven belangrijk te zijn, 
namelijk bemoediging, verbondenheid en 
ontmoeting. 
 
 
"Dan krijg ik kracht..." 
Wie in zijn leven tegenslag meemaakt, hoopt er 
doorheen te komen. Wanneer een ander, zoals 
ook God, een woord van bemoediging kan geven, 
geeft dat kracht.  
Het vastzitten in een justitiële inrichting is voor 
velen niet iets wat in de koude kleren gaat zitten. 
Zelfs als men het inzicht en de moed heeft om te 
zeggen "ik heb het fout gedaan en ik zal de 
consequenties moeten dragen", dan nog is het 
pittig om te ondergaan dat de vrijheid ontnomen 
is. De persoon in kwestie is een ingeslotene 
geworden en zal dus niet kunnen gaan en staan 
waar hij/zij zelf zou willen gaan of staan. Een 
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woord, lied, beeld, gebaar kan kracht geven om 
de tijd van ingesloten zijn door te komen. 
 
 

 
 
 
Het is overigens niet zo dat alleen tijdens de 
zondagse viering iets van bemoediging gegeven 
kan worden. Er zijn zoveel mogelijkheden meer 
dat mensen elkaar kunnen bemoedigen. Het is 
ook zeker niet de bedoeling dat de viering door 
de voorganger als contrast wordt neergezet. Alsof 
er elders in de justitiële inrichting geen goede 
sfeer zou hangen en geen positieve dingen 
gebeuren. Integendeel.  
 
Maar de viering kan door de ingeslotene zelf wel 
als contrast ervaren worden. Als vanuit dat 
contrast bemoediging wordt gekregen, dan is de 
zondagse viering een hoopvol moment om de 
nieuwe week weer door te komen. 
 
 

 
 
 
"Dan kan ik een kaarsje aansteken..." 
Ook al zit iemand vast in een justitiële inrichting, 
hij/zij blijft verbonden met anderen. Degene die 

vastzit, kan een partner hebben, kinderen, 
ouders, kleinkinderen, grootouders. Hij/zij kan 
een band hebben met nog vele anderen.  
 
Uitdrukking geven aan verbondenheid kan via het 
aansteken van een kaarsje, bidden voor 
geliefden, vragen naar een speciaal 
muzieknummer en (na afloop van de viering) het 
opsturen van de liturgie of afbeeldingen daaruit 
naar het thuisfront. Hoe de band die er is, zich 
kan ontwikkelen en bestendigen, is een vraag die 
naar aanleiding van de zondagse viering 
besproken kan worden. De viering kan daarin een 
aanzet zijn om steeds opnieuw de verbondenheid 
met anderen onder ogenschouw te nemen. 
 
 

 
 
 
"Waar twee of meer..." 
Wie gaat naar een viering, zal anderen 
ontmoeten. Er zullen mede-ingeslotenen komen. 
Het gaat hier om mensen die elkaar niet hebben 
uitgezocht, maar die het met hun verschillende 
karakters, achtergronden en delicten (waarvoor 
ze veroordeeld zijn of waarvan ze verdacht 
worden) het wel met elkaar moeten zien uit te 
houden.  
Ook de voorganger zal er zijn. Van haar/hem 
wordt een positieve boodschap verwacht, die 
uitgedrukt kan worden in sfeer, woord, gebaar, 
beeld, muziek en stilte. 
 
De vrijwilligers zijn de link met de wereld buiten 
de muren. Tijdens de pandemieperiode waarin 
we nu leven, mogen er geen vrijwilligers komen. 
Deze tijd laat des te meer zien hoe deze mensen 
worden gemist. Niet even een praatje; geen 
onverwachte andere insteek; niet iemand die je 
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koffie aanbiedt; geen voorbeeld van mensen die 
(veelal jarenlange) trouw en inzet tonen.  
Dan is er ook nog de ontmoeting met de Ander, 
met God.  
 

 
 In alle mogelijkheden die de voorganger 

tot haar/zijn beschikking staat, wordt 
geprobeerd iets van Gods verhaal met de 
mensen op te lichten. 

 

 

 
Een ontmoeting met God kan een mens totaal 
veranderen.  
Van de ene kant is de zondagse viering niet 
bedoeld om een contrast te zijn met de al het 
andere in de justitiële inrichting, alsof alleen dan 
een goede ontmoeting kan ontstaat, maar van de 
andere kant is de zondagse viering toch ook een 
uitdrukking van een verschil, een verschil 
namelijk met hoe het in het leven was en zou 
moeten zijn, een verschil met de harde geluiden 
van stemmen en materialen, een verschil dat het 
mogelijk maakt om anders in het leven te gaan 
staan. 
 
 
De zuurstof van mijn leven 
Wanneer ingeslotenen komen naar de viering, 
dan is het te hopen dat ze de volgende keer 
opnieuw komen. De viering moet daarom 
uitnodigend zijn. Allerlei vormen van aandacht en 
zorg worden daarom van de voorganger 
gevraagd.  
Het is aan de voorganger om aandacht te hebben 
voor een verzorgde ruimte. Een ruimte is 

verzorgd als die schoon is, overzichtelijk is 
ingericht, rustgevende elementen bevat en 
verwijst naar het goddelijke. 
Verder kan de voorganger zorg dragen voor een 
mooie liturgie met leesbare teksten en leesbare 
afbeeldingen. Ook de muziekkeuze en de stilte 
zijn van groot belang. Tevens is het aan de 
voorganger om te zorgen voor inspirerende 
overwegingen en gebeden. 
 

 
 Het is heel wat bij elkaar. En het vraagt 

veel aan voorbereidingen en 
uitvoeringen. 

 

 

 
 
Zeker in deze Covid-19 tijd, waarin zoveel 
veranderd is en waarin gevraagd wordt naar 
bijvoorbeeld meer / kortere vieringen, opnames 
van vieringen, uitdeelliturgieën en kerk op wielen 
die naar de ingeslotenen toekomt. 
 
Er zijn heel veel concrete dingen die bijdragen 
aan een viering die de aanwezigen uitnodigt om 
de volgende keer terug te komen / wederom te 
luisteren / zelf op de cel of kamer de liturgie te 
lezen. Wanneer dat gebeurt, dan ontstaat er iets 
dat onlangs door een ingeslotene als volgt werd 
geformuleerd:  
 "De zondagse viering is voor mij een 
 mogelijkheid om Gods karakter beter te 
 leren kennen en daardoor ook mijzelf. Ik 
 ervaar de verhalen over God en de 
 gesprekken met Hem als de zuurstof van 
 mijn leven."

 
 
 
 
 
 
Dr. Renilde van Wieringen 
redactiesecretariaat Pastorale Verkenningen 
tijdschrift voor het justitiepastoraat  
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THEMA 
Drie hedendaagse psalmen in de liturgie 
door Pieter Thomassen 
 
 
 

 
 
 
 
Soms zou ik een aubade willen zingen.  
Bijvoorbeeld als iemand van ons lang en met veel begeestering –lees heilig vuur–  
ons vak van justitiepastor heeft beoefend. 
Een aubade zult u zeggen, 
is dat niet een welluidend lied  
uit de zoete keel van een minstreel,  
bij het ochtendgloren  
vertolkt onder het balkon van zijn geliefde?  
 
Zeker, een ritueel lied uitgevoerd in het openbaar,  
liefst in een volle kerk dus,  
maar helaas zit dat er al een tijdje niet in.  
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Op de eerste plaats een 

lied van een joodse 

jongen die op 13 oktober 

2016 de Nobelprijs voor 

Literatuur werd 

toegekend. 

Snaarinstrument 
Graag had ik twee of drie hedendaagse psalmen – 
lofliederen -  gezongen in het huis van de Heer. 
En dan zou ik mijn gitaar hebben meegebracht, 
want een psalm wordt gespeeld op een 
snaarinstrument, een harp, een citer, of, vandaag 
de dag, op die fascinerende snarenspeeltuigen 
die gitaar of ukelele zijn gaan heten.  
 
 

 
 En laat die gitaar nu een eenvoudig 

instrument zijn dat door ingeslotenen in 
hun vele vrije uurtjes op cel heel goed te 
bemeesteren is. 

 

 

 
 
Zelf speel ik een akkoord of 12 en hoop voor mijn 
pensioen nog een paar akkoorden meer maar 
toch vooral de kunst van het tokkelen –of 
'fingerpicking'– onder de pols te krijgen. Tot die 
tijd volsta ik met het aanslaan van wat 
akkoorden, want ik moet roeien met de riemen 
die ik heb. 
 
 
Nobelprijs voor Literatuur 
Er zijn drie liederen van moderne troubadours of 
zonen van David zo u wil die ik met 
enige woorden in stilte ten 
gehore wil brengen. 
Op de eerste plaats een lied 
van een joodse jongen die 
op 13 oktober 2016 de 
Nobelprijs voor 
Literatuur werd 
toegekend.  
 
In de bajes valt 
“Knockin’on Heaven’s 
Door” altijd in goede 
aarde, omdat het op het 
eerste gehoor een 
regelrechte aanklacht tegen 
wapenbezit lijkt.  
En misschien is dat wel een goede 
eerste stap om een gesloten celdeur op een klein 
kiertje te krijgen.  
 

Maar eerst even zachtjes aankloppen.  
 “Hoor je me? De Heer is waarlijk 
 opgestaan! Nu kunnen we zelfs gaan 
 aankloppen bij de Vader zelf!”  
En je hoeft maar vier simpele akkoordjes te 
kennen: G, D, Am en C.    
 
 

 
 
 
 
Knockin On Heavens Door  
Bob Dylan  
 
[Verse] 
G              D            Am 
Mama take this badge off of me 
G       D         C 

I can't use it anymore 
G            D                        Am 

It's getting dark, too dark to see 
G          D                   C 

I feel I'm knockin on heaven's 
door 
 
 
[Chorus] 
G             D                    Am 
Knock, knock, knockin' on 
heaven's door 

G             D                    C 
Knock, knock, knockin' on 

heaven's door 
G             D                    Am 

Knock, knock, knockin' on heaven's 
door 

G             D                    C 
Knock, knock, knockin' on heaven's door 
 

about:blank
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[Verse] 
G           D           Am 
Mama put my guns in the ground 
G       D             C 
I can't shoot them anymore 
G               D               Am 
That long black cloud is comin' down 
G          D                    C 
I feel I'm knockin' on heaven's door 
 
 
[Chorus] 
G             D                    Am 
Knock, knock, knockin' on heaven's door 
G             D                    C 
Knock, knock, knockin' on heaven's door 
G             D                    Am 
Knock, knock, knockin' on heaven's door 
G             D                    C 
Knock, knock, knockin' on heaven's door 
 
 
 
Eén akkoordje erbij 
De tweede psalm is van mijn favoriete gitarist 
John Mayer. Dit bluesfenomeen gaat in het op 1 
mei 2017 uitgebrachte nummer “In the Blood” 
uitgebreid in op zijn verhouding tot zijn ouders; 
een thema dat achter de muren natuurlijk als 
vanouds op 1 staat. 
  “It’s a certain time in your life where you 
 just want to put yourself upside down and 
 shake everything out and go.”  
En je hoeft er na de vorige song maar één 
akkoordje bij te leren: Em.  
Tja, kan ik het kwaad van me afspoelen of zit het 
in mijn bloed?   
 
 

 

In The Blood 
by John Mayer  
 
[Verse 1] 
G                 Em 
How much of my mother 
          C            G 
Has my mother left in me? 
G                Em 
How much of my love 
          Am              D 
Will be insane to some degree? 
     G                 Em 
And what about this feeling 
           C           G 
That I'm never good enough? 
          G               Em 
Will it wash out in the water 
            D            G 
Or is it always in the blood? 
 
 
[Verse 2] 
G                Em 
How much of my father 
         C          G 
Am I destined to become? 
        G                Em 
Will I dim the lights inside me 
           Am      D 
Just to satisfy someone? 
         G             Em 
Will I let this woman kill me 
        C                 G 
Or do away with jealous love? 
         G               Em 
Will it wash out in the water 
            D            G 
Or is it always in the blood? 
 
 
[Chorus] 
        G              Em 
I can feel love the I want 
        C              G 
I can feel the love I need 
           G           Em            D 
But it's never gonna come the way I am 
           G             Em 
Could I change it if I wanted 

about:blank


20 
 

        C              G 
Can I rise above the flood? 
          G               Em 
Will it wash out in the water 
            D            G 
Or is it always in the blood? 
 
 
[Verse 3] 
G                   Em 
How much like my brothers 
         C            G 
Do my brothers wanna be? 
G             Em 
Does a broken home become 
          Am      D 
another broken family? 
           G                  Em 
Or will we be there for each other 
       C            G 
Like nobody ever could? 
          G               Em 
Will it wash out in the water 
            D            G 
Or is it always in the blood? 
 
 
[Chorus] 
        G              Em 
I can feel love the I want 
        C              G 
I can feel the love I need 
           G           Em            D 
But it's never gonna come the way I am 
           G             Em 
Could I change it if I wanted 
        C              G 
Can I rise above the flood? 
          G               Em 
Will it wash out in the water 
            D            G 
Or is it always in the blood? 
 
 
 
[Chorus] 
        G              Em 
I can feel love the I want 
        C              G 
I can feel the love I need 

           G           Em            D 
But it's never gonna come the way I am 
           G             Em 
Could I change it if I wanted 
        C              G 
Can I rise above the flood? 
          G               Em 
Will it wash out in the water 
            D            G 
Or is it always in the blood? 
 
 

 
 
 
Nog een akkoord erbij 
Tot slot een lied uit een film die mij tot tranen toe 
ontroerde: 'A Star Is Born' uit 2018. Op 24 
februari 2019 won lady Gaga een Oscar voor dit 
lied in de categorie 'Best original song'.  
 
'Shallow' is een adembenemend duet tussen 
Gaga, de schrijfster van het lied, en de acteur 
Bradley Cooper. Gaga is in de film onzeker over 
haar uiterlijk en Cooper vult het gat in zijn ziel 
met alcohol.  
 
De ruggegraat van het refrein zit in de - vrij 
vertaalde - zinnen:  
 “Ik spring in het diepe, en telkens wanneer 
 dat goed uitvalt, verlang ik naar 
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 verandering, maar zo niet, ben ik bang 
 voor mezelf.”  
 
 

 
 Prachtige psalm deze beurtzang tussen 

een gearriveerde zanger die in de 
vergetelheid verdwijnt en een 
opkomende zangster die de wereld doet 
verstommen. 

 

 

 
 
En je hoeft vergeleken met het vorige lied maar 
één extra akkoord te leren, wel wat moeilijker dit 
keer vanwege de barré, maar als je de Bm in de 
vingers hebt, wordt er een ster geboren!  
 
 
A Star Is Born – Shallow 
Lady Gaga & Bradley Cooper 
  
 [Verse 1] 
Em        D         G 
Tell me somethin' girl 
C                     G       D 
Are you happy in this modern world? 
Em       D         G 
Or do you need more 
C                              G         D 
Is there somethin' else you're searchin' for? 
  
 
[Refrain] 
Em  D  G 
I'm fallin' 
C 
In all the good times 
G        D            Em   D   G 
I find myself longin'      for change 
C                       G      D 
And in the bad times I fear myself 
 
|Em  D  G|        | 
|Em  D  G|        | 
 
 
[Verse 2] 
Em         D         G 
Tell me something boy 

C                           G         D 
Aren't you tired tryin' to fill that void? 
Em    D          G 
Or do you need more 
C                        G      D 
Ain't it hard keepin' it so hardcore? 
  
 
[Refrain] 
Em  D  G 
I'm falling 
C 
In all the good times 
G         D           Em   D   G 
I find myself longing      for change 
C                       G      D 
And in the bad times I fear myself 
 
 
[Chorus] 
Am 
I'm off the deep end 
D 
Watch as I dive in 
G           D       Em 
I'll never meet the ground 
Am 
Crash through the surface 
D 
Where they can't hurt us 
       G             D      Em 
We're far from the shallow now 
 
 
[Bridge] 
Am               D 
In the sha-ha-sha-ha-low 
G         D        Em 
In the sha-sha-la-la-la-low 
Am               D 
In the sha-ha-sha-ha-low 
      G              D      Em 
We're far from the shallow now 
 
 
 
(GAGA BUILD UP) 
Em    Bm         D      A     Em     Bm     D      A 
      oooohhhhh   oahhhhhhh,   
oahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 

about:blank
about:blank
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[Chorus] (strum once and hold) 
Am 
I'm off the deep end 
D 
Watch as I dive in 
G           D       Em 
I'll never meet the ground 
Am 
Crash through the surface 
D 
Where they can't hurt us 
       G            D      Em 
We're far from the shallow now 

 
 
 
 
[Outro] 
Am             D 
In the sha-ha-sha-ha-low 
G        D        Em 
In the sha-sha-la-la-la-low 
Am             D 
In the sha-ha-sha-ha-low 
      G              D      Em     Em 
We're far from the shallow now 

 
 
 
 
 
Pieter Thomassen 
R.-k. geestelijk verzorger in de PI Grave  
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THEMA 
Kom, we gaan verhalen 
door Dorotheé Rutten 
 
 
 

 

 “Kom”, zegt mijn vader, “we gaan 
verhalen. Jij mag me meehelpen.” Hij 
loopt voor me uit, twee rollen touw over 
zijn schouder.  
Nerveus geworden wil ik vragen wat we 
gaan doen, wat ík moet gaan doen, waar 
die rollen touw voor zijn. ‘Touw’ mag ik 
niet zeggen, dat weet ik, maar ik ben het 
goede woord vergeten. Vader zal boos 
worden als ik het goede woord niet weet. 
Ik wankel zwijgend achter hem aan, steeds 
mijn evenwicht zoekend bij iedere stap op 
de deinende steiger.  
 
Daar ligt de boot. ‘Boot’ mag ik niet 
zeggen, dat weet ik, maar ik vind het een 
veel mooier woord dan ‘schip’.  
Mijn vader en ik staan stil bij de 
achterkant van de boot als hij me een van 
de twee touwen geeft. “Nu”, zegt hij, 
“gaan we het schip verhalen.” Hij trekt de 
verhaaldraad, want oh ja, zo heet dat 
touw, door de verhaalkam op de 
achtersteven. Hij drukt de uiteindes in 
mijn handen.  
 
“Wacht op mij.” Mijn vader kijkt me streng 
aan en loopt dan naar de voorkant. Als hij 
klaar is, keert hij zich naar me om. “Nu”, 
zegt hij, “trekken, en dóórlopen!” 
Zenuwachtig draaf ik over de wiebelende 
steiger. We slepen de boot naar een 
andere aanlegplaats in de haven. Zonder 
botsingen komen we aan. 
 

 
 
Mijn vader knikt naar me: “Goed gedaan.”  
Ik gloei van inspanning en van trots.  
De goedkeuring van mijn vader is me alles waard.  
De nervositeit valt van me af  
en overmoedig geworden roep ik hem toe:  “Zal ik de touwen opruimen?”  
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Het zijn allemaal 

verplaatsingen van iets of 

iemand. 

Een werkwoord 
Verhalen is een werkwoord. We zouden kunnen 
zeggen dat ‘vertellen’ het werk is wat je doet als 
je verhaalt. Maar mijn vader zou onmiddellijk een 
nautisch perspectief hanteren voor dit 
werkwoord: verhalen is het verplaatsen van een 
schip naar een andere plek zonder te zeilen of de 
motor te gebruiken.1  
 
 

 
 De nautische uitleg van verhalen is een 

goede metafoor voor wat verhalen 
(zelfstandig naamwoord) met je kunnen 
doen: wanneer je verhaalt, of wanneer je 
toehoorder bent van verhalen, verplaats 
je.  

 

 

 
 
Verhalen: bij zich brengen, terugkeren en 
genoegdoening halen 
Het werkwoord ‘verhalen’ heeft meerdere 
herkomsten. Het etymologisch woordenboek 
noemt ‘bij zich brengen’, ‘terugkeren’ en 
‘genoegdoening halen’ als betekenissen. Het zijn 
allemaal verplaatsingen van iets of iemand.  
 
‘Bij zich brengen’ duidt op een identificatie met 
een (hoofd)persoon uit het verhaal 
(bijvoorbeeld met de vader of juist 
met het kind uit de inleiding), en 
middels deze identificatie 
verplaats je die andere 
persoon naar jouw eigen 
houding…soms kan dat 
verhelderend werken.  
 
Het ‘terug keren’, een 
regressie, heeft een meer 
therapeutische waarde en 
heeft mijns inziens te 
maken met zogenaamde 
‘scriptbesluiten’2. 
 
Die scriptbesluiten uit het verhaal 
dat een mens is, kunnen door ‘terug te 
keren’, verplaatst en herschreven worden. 
Persoonlijk vind ik ‘genoegdoening halen’ de 
mooiste verplaatsing. Wij verhalen de schade op 

de bestuurder van de auto. De schade wordt 
verplaatst. Dat is een lekker gevoel. Héérlijk.  
 
 

 
 Wraak. Een zoet genoegen dat ik ook 

vaak proef in gesprekken met 
gedetineerden. 

 

 

 
Zij spreken van genoegdoening die verhaald moet 
worden om de geleden levensschade te 
compenseren.  
Maar ‘genoegdoening halen’ kan ook anders 
(minder negatief) geduid worden. Per slot van 
rekening, waarom geen genoegdoening halen 
voor geleden levensschade op plekken waar echt 
iets van waarde te halen valt?  
Ik doel hier op Bijbelse verhalen, maar ook 
literatuur, theater, film, kunst en muziek, sport3. 
Grootse verhalen waar mensen zin en betekenis 
uit trekken en verplaatsen naar zichzelf. Pastores 
kennen de kracht van verhalen, ook als 
werkwoord, en ook in een liturgische setting. 
 
 
Het werkwoord verhalen in de liturgie: 
verhalende verkondiging 
Mijn introductie in het speelveld van de liturgie 

verliep onder de begeleiding van George 
Scholte. Eigenlijk verliep de gehele 

introductie in het werkveld van 
de justitiepastor onder zijn 

bezielde en kundige 
begeleiding. Kundig, 

omdat hij op gepaste 
afstand bleef. Hij gaf me 
ruimte om zelf te 
verplaatsen. 
 
Wat ik leerde in 

liturgisch perspectief, 
was de inzet om de 

verhalen van toen en daar, 
naar hier en nu te 

verplaatsen. En wel zo, dat men 
zich in de oude verhalen kon 

herkennen, erdoor terug zou kunnen 
komen op een scriptbesluit of er genoegdoening 
uit zou kunnen halen. Daartoe werden regelmatig 
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‘spiegelverhalen’4 gebruikt als eerste lezing. 
Samen met de gekozen liederen en gebeden 
vormden zij het kader waarbinnen het 
Bijbelverhaal verkondigd werd in de overweging. 
In navolging van deze verhalende praktijk gebruik 
ik zelf in de liturgie ook spiegelverhalen en vertel 
ik verhalen in de overweging. Zoals deze: 
 
 Er was eens een dorp waar in het midden 
 van het dorpsplein een enorm rotsblok 
 stond. Niemand wist hoe het rotsblok daar 
 ooit terecht was gekomen.  
 De mensen waren het wel gewend, maar 
 toch was het lastig, zo'n reusachtige rots 
 midden in het dorp. Al vaak had men 
 geprobeerd het te verplaatsen, maar dat 
 was nooit gelukt. Op een dag kwam er een 
 beeldhouwer in het dorp met een voorstel 
 voor de dorpsraad.  
 

 

 Ze sloten een overeenkomst en de 
 volgende dag werd het rotsblok omringd 
 met een enorme omheining. De 
 beeldhouder ging aan de slag, 
 maandenlang hoorden de mensen 
 gehamer en geklop.  
 Uiteindelijk was het werk klaar. Iedereen 
 was uitgenodigd bij de onthulling. Toen de 
 omheining weggehaald werd, begonnen 
 de mensen te klappen. Er stond nu een 
 prachtig stenen paard op het midden van 
 het dorpsplein!  
 Een kleine jongen liep verwonderd naar de 
 beeldhouwer toe en vroeg: 
  “Hoe wist jij dat er een paard in dat 
  rotsblok zat?” 
 
 
Met dit spiegelverhaal en enige suggesties voor 
het gebruik ervan in de liturgie sluit ik af. Het 
verhaal laat het zien van het onzichtbare zien, en 
de werkwoorden die er bij passen zijn: evoceren, 
bovenhalen, tevoorschijn roepen. Zoals Christus 
in Legioen zijn eigenheid evoceert (Mc. 5), en bij 
de dochter van Jaïrus haar leven te voorschijn 
roept (Lc. 8:40), of hoe het vertrouwen van de 
centurio (Mt.8:5) het onzichtbare geloof boven 
haalt. 
 
Zo raken verhalen de ziel, omdat ze ons 
verplaatsen naar hier en nu, naar onszelf.  
Kom, we gaan verhalen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorothé Rutten 
R.-k. geestelijk verzorger in de PI Vught 
 
de eerste en de laatste afbeelding van deze bijdrage 
zijn van de auteur 
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1 Dit kan bijvoorbeeld door te bomen (met een lange stok -een boom- afzetten op de bodem), te pagaaien (stuwen 
met een peddel), te wrikken (stuwen door ‘achtjes’ in het water te draaien met de boom), of te jagen (het schip 
langs de kant voorttrekken met een verhaaldraad of een jaaglijn). Vader en kind in vorenstaande vertelling verhalen 
het schip door te jagen. 
2 Het individuele, eigen verhaal van een mens, gefundeerd in zijn jeugd, is vaak doorspekt met tal van 
overlevingstechnieken die in het volwassen leven nadelig, soms zelfs destructief kunnen zijn. Deze technieken zijn 
onderdeel van zogenaamde ‘scriptbesluiten’ die zich in de vroegste jeugdjaren manifesteren. 
De termen ‘script’ en ‘scriptbesluiten’ zijn afkomstig uit de transactionele analyse, zie: Eric Berne ‘Wat moet je 
zeggen nadat je hallo gezegd hebt’, Een psychologie van intermenselijke verhoudingen, pagina 34 en verder. 
3 Sportverhalen duiden als zin- en betekenisgevend is misschien niet voor de hand liggend. Om dit te illustreren hier 
een voorbeeld: Jacques Anquetil (1934-1987) was een legendarische Franse profwielrenner, als eerste vijfvoudig 
winnaar van de Tour de France. Van hem werd verteld dat hij bij het klimmen zijn bidons naar zijn achterzak 
overhevelde om zodoende lichter bergop te kunnen fietsen. Bij een minutieus onderzoek van Anquetils klimbeelden 
blijkt daar niets van waar te zijn. “Maar”, zegt Tim Krabbé in zijn boek ‘De Renner’, “het is een misverstand dat je 
het aan de werkelijkheid over kan laten zichzelf te vertellen. De werkelijkheid mist de kern van de zaak.” Van den 
Boogaard, Arthur (januari 2011) De proloog, Slipstroom: Een kleine geschiedenis van schrijven en wielrennen, De 
Muur Special, p8. Amsterdam: LJ Veen. 
4 De term spiegelverhalen wordt gebruikt voor verhalen die de aloude Bijbelverhalen opnieuw kunnen verbeelden in 
een meer herkenbare, eigentijdse setting.  
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THEMA 
Het hoeft toch niet zo lelijk te zijn 
door Bert Simons 
 
 
 

 
 
 
 
In de jaren 90 van de vorige eeuw werkte ik in de ouderenzorg. 
Jarenlang bezocht ik een aan haar kamer gebonden vrouw  
en reikte haar als voorbereiding op de zondagsliturgie een voorgedrukt boekje aan.  
De serie had een vaste illustrator van wie er telkens een afbeelding op de voorzijde stond.  
Je treft ze ook nu nog vaak op allerlei sites aan.  Met grote regelmaat zei deze vrouw, na een blik op de 
afbeelding: "Pastor, het hoeft toch niet zo lelijk te zijn!" 
 
Nu was er op het krantenpapier van het boekje niet veel meer mogelijk dan plaatjes in zwart-wit.  
En het bleef gelukking ook bij maar één illustratie voor die zondag.  
Maar ook wat er te zien was viel nogal wat mensen tegen.  
Jezus staat er altijd rechtop, afstandelijk, groter dan andere mensen,  
een zwart omlijnd wit in een donkere, zelfs zwarte omgeving.  
Gewone mensen knielen veelal of liggen op de grond en zien er nogal eens verwrongen uit.  
Misschien niet persé lelijk, maar naargeestig toch vooral.  
Maar een eenheid in stijl was het zeker.  
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Wat een rust  
levert dat op. 

Eenheid in stijl 
Mijn jongste broer is graficus. Jaren geleden heb 
ik hem eens door mijn liturgieboekjes laten 
bladeren en gevraagd om feedback. Goed te 
weten is dat hij volstrekt onkerkelijk is en alleen 
met een blik van de vormgever heeft gekeken.  
 
 

 
 De eerste opmerking die ik kreeg was: 

‘Bert, het hoeft niet zo lelijk te zijn. Ik 
geef je wat heldere regels’.  

 

 

 
 
Die enkele eenvoudige tips heb ik daarna altijd 
vastgehouden.  
Gebruik één lettertype voor heel je boekje en het 
liefst ook voor al je volgende boekjes:  

 gebruik zo min mogelijk vet 

 onderstreep niets 

 gebruik geen HOOFDLETTERS 

 laat de titels van de onderdelen eruit 
springen door het eenvoudig gebruik van 
cursief. 

Wat een rust levert dat op. 
En wat de illustraties betreft: less is more. Beter 
één goede afbeelding dan versieringen in 
wisselende stijlen op alle pagina’s. Als je dan 
illustraties gebruikt, zoek dan naar 
eenheid in sfeer en als het kan naar 
eenheid van illustrator. Aan 
deze drie regels houd ik mij al 
jaren. 
 
 
Hoe dan te zoeken naar 
plaatjes en waar ik toen 
uitkwam 
Gewoonlijk kies ik voor 
één afbeelding op de 
voorzijde van mijn 
liturgieboekje en soms nog 
een kleine illustratie in de 
buurt van de Bijbeltekst. Ik kies, 
als ik iets nieuws zoek, in de 
zoekbalk voor afbeeldingen om daar 
eenvoudig de omschrijving van de perikoop van 
die zondag in te tikken. Bijvoorbeeld de perikoop 
van de 3de zondag in de Veertigdagentijd van dit 

jaar: Johannes 2: 13-25. Van alle spannende 
plaatjes over de tempelreiniging die bij Google 
verschijnen, spreekt me de illustratie van de 
omgevallen geldkist het meeste aan. 
Het laat veel ruimte voor een eigen invulling en is 
mooi gefotogafeerd.  
 
 

 
  

afbeelding van Patxi Fano 

 
Ik probeer het ook in het Engels: John 2. Daar 
blijkt het vandaag nog erger. Overrompelend 
hoeveel plaatjes er zijn van een bijna 
bloeddorstige Jezus; de gesel in zijn hand. 
Blijkbaar hebben veel illustratoren genoten van 
de kans om een meer kwaadaardige Jezus te 

laten zien.  
 

Daarna probeer ik het in het 
Spaans Juan 2:13-25. En kijk, 

ook dit keer verschijnt daar 
een illustratie van mijn 
favoriete tekenaar Fano.  
Dit gebeurt mij nu acht 
van de tien keer dat ik 
afbeeldingen ga zoeken. 
Ik kom uit bij Fano; Patxi 
Velasco Fano.  

 
 

Wie is Patxi Velasco Fano 
Hij werd geboren in Oviedo in 

1973 en woont sinds zijn 17e in 
Malaga, waar hij trouwde en zijn drie 

kinderen werden geboren. Hij is cartoonist en 
psycholoog, met een Master in Therapeutische 
Pedagogiek en momenteel directeur van 
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basisschool María de la O, in de wijk Los 
Asperones in Malaga.  
 
Als je op de website van de school kijkt, kom je 
steeds weer zijn tekeningen tegen, bijvoorbeeld 
over het voorkomen van Covid-19. 
(http://www.colegiomariadelao.com/)  
 
Patxi Fano behoort tot de christelijke 
gemeenschap María de Nazareth, van de 
parochie van Santa María de la Amargura. Hij is 
catechist in de buurt waar zijn school is gevestigd, 
waar hij zich bovendien inzet in de diaconie. 
 
 

 
 Hij beleeft zijn werk als cartoonist als een 

roeping in dienst van de gemeenschap 
en vertelt dat zijn tekeningen zijn manier 
zijn om zichzelf uit te drukken en zijn 
geloof te delen. 

 

 

 
 
Hij levert regelmatig bijdragen aan het diocesane 
bulletin en op de website van het bisdom Malaga. 
Hij maakt ook vele posters voor de catechese. 
Deze informatie over Fano ontdekte ik eigenlijk 
pas toen ik zijn illustraties al jaren gebruikte, 
maar het maakt mij nog meer duidelijk waar de 
kracht van zijn werk vandaan komt. 
 
 
Enkele kenmerken uit het werk van Fano 
In zijn illustraties is Jezus altijd één van de armen 
waartussen Fano zelf ook werkt. Gewoonlijk is hij 
afgebeeld als een vrolijke jonge man in versleten 
en weer herstelde groene kleding. Een hoopvol 
beeld. 
De boodschap van Jezus en heel het evangelie 
wordt in iedere afbeelding van Fano 
weergegeven met een rood hart. In zijn 
afbeeldingen komt het hart bijna altijd terug. 
Iedereen die zijn illustraties kent, begrijpt direct 
de betekenis ervan. Gewoonlijk heeft hij geen 
woorden nodig. Zijn verhaal heeft een soort 
universele taal. 
De goede Geest is steeds een vrolijke duif en tja, 
het is niet anders, God een oude bebaarde vader, 
maar een vrolijkere heb ik nooit gezien.  

De illustrator gebruikt attributen die iedereen 
herkent zoals bij de afbeelding bij Johannes 2 de 
richtingaanwijzers, de weegschaal, de zak met 
geld, de tempel. Het bord dat Jezus in de hand 
houdt, is meteen een pedagogisch plaatje: keer 
om en kies de weg van de liefde. 
De mensheid en de schepping zijn steeds 
uitgebeeld als een wereldbol die vaak een gezicht 
heeft en die uitgeput, vervuild, vrolijk, prachtig 
kan zijn. De schepping als een emoticon. 
 
De afbeeldingen zijn altijd kleurrijk en nodigen uit 
om te kijken, de stijl is herkenbaar en je kunt er 
altijd een catechetisch gesprek over houden waar 
mensen van iedere leeftijd en elk niveau aan kan 
meedoen. Zijn illustraties zijn meer dan een 
verbeelding, ze vertellen een verhaal. 
 
 
Goede Vrijdag en Pasen, enkele voorbeelden 
De zes illustraties van Patxi Fano die ik tot slot wil 
laten zien en die zijn stijl goed illustreren, werden 
gemaakt met het oog op Goede Vrijdag en Pasen. 
Elk daarvan is een kleurrijke aanleiding voor een 
overweging of overdenking en hebben een 
duidelijk catechetisch uitgangspunt. Gewone 
voorwerpen als een elektriciteitspaal of een 
sleutel krijgen door zijn creativiteit een heel 
andere en religieuze betekenis.  
Fado maakt in zijn afbeeldingen telkens een klein 
verhaal dat de evangelieverhalen van Pasen in 
een ander en nieuw daglicht stelt. Veel extra 
woorden van mijn kant zijn daarbij dan ook niet 
nodig. 
 
 

 

http://www.colegiomariadelao.com/
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Zoek en vind 
https://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-
en-color   
Onder de centrale illustratie vind je een balkje 
met vele andere afbeeldingen, het kerkelijk jaar 
achterste voren. 

Ga anders naar Facebook, als je een account 
hebt. Zoek fano artista en bekijk daar zijn foto’s. 
Natuurlijk kun je ook afbeeldingen zoeken op de 
naam van de zondag, liefst in het Spaans. En als je 
het Spaans niet machtig bent: Google vertaal 
helpt je graag op weg. 
Maar ook op Instagram en Pinterest kom je Patxi 
Fano talloze malen tegen. 
Een oud-collega zei ooit: ‘De verkondiging van de 
blijde boodschap verdient een mooie auto’. Ik zou 
het willen parafraseren: ‘De verkondiging van de 
blijde boodschap verdient een mooie illustratie’. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Bert Simons 
R.-k. geestelijk verzorger in de PI Grave 

https://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color
https://www.diocesismalaga.es/dibujos-de-fano-en-color
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THEMA 
Werken met de Bijbeltekst: van hoofd naar hart 
door Ben van Veen 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
Als ik eraan terugdenk,  
voel ik het gelijk weer:  
het voor het eerst  
openslaan  
van de Bijbeltekst  
voor de komende zondag  
in het leesrooster.  
 
En dan bekroop me de vraag:  
Wat ga ik hiervan 
 – in Gods naam –  
maken?  
 
De Bijbeltekst,  
de commentaren,  
staren naar het scherm, 
rechtdoen  
aan de oorspronkelijke context, 
schietgebedjes,  
het writersblock,  
en dan,  
op de zondagochtend,  
met je uitgeprinte tekst  
voor je neus,  
het preken zelf.  
 

 
 
Soms verloor ik de draad  
van mijn uitgeprinte verhaal.  
Vaak voelde ik vooral  
dat ik niet kon overbrengen  
wat ik werkelijk wilde zeggen 
 – en wat wilde ik dan eigenlijk wel zeggen  
of hoopte ik vooral  
dat de hoorders geraakt zouden worden?  
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De oorspronkelijke 

“lezers” waren technisch 

gesproken helemaal geen 

lezers – als ze het 

überhaupt al konden. 

Het heilige boek en de lezer ervan 
Als rechtgeaarde protestant leef ik met de Bijbel. 
Het is die oneffen, heterogene en stevige 
ondergrond waar ik altijd weer op terugval. Al 
tijdens mijn studie richtte mijn aandacht zicht op 
de relatie tussen het heilige boek en de lezer 
ervan.  
 
 

 
 Mijn afstudeerscriptie ging over de 

hermeneutiek van Paulus: Hoe las hij zijn 
Bijbel? 

 

 

 
 
Op die manier was ik op het spoor gekomen van 
orality studies. Dat is onderzoek naar allerlei 
aspecten van on- of lager geletterde culturen. 
Niet zonder reden. Het is duidelijk geworden dat 
de Bijbelse documenten oorspronkelijk hebben 
gefunctioneerd in een dergelijke context.  
 
Het exploreren van deze relatief onbekende 
wereld heeft ook tot debat geleid over de 
gevolgen van de typisch Westerse hoge 
geletterdheid, waarbij deze in het bijzonder tot 
uitdrukking komt in de wetenschapsbeoefening: 
Hoe hoog is het ons in de bol (‘hoofd’) 
geschoten? 
 
 
Ze waren geen lezers 
De afgelopen jaren heb ik 
deze twee perspectieven op 
elkaar betrokken. Zij 
komen namelijk samen in 
de Bijbeltekst.  
 
Vanuit historisch oogpunt 
functioneerden de 
Bijbelse geschriften als 
gesproken woord, publieke 
voordracht. De 
oorspronkelijke 'lezers' waren 
technisch gesproken helemaal 
geen lezers – als ze het überhaupt al 
konden. Laat staan dat ze die typische 
abstraherende manier van denken kenden. 
Daartegenover eisen de kerken en ook Justitie 

dat pastor en dominee academisch geschoold 
zijn. De studie Theologie is dan ook als een al 
eeuwen uitdijend heelal van teksten waarin de 
ultieme en allesomvattende tekst die van de 
Bijbel is. Oftewel, de justitiepastor is een lezer 
pur sang.  
Hoe kan de hoog geletterde lezer van de 
Bijbeltekst, die een dergelijk getraind ‘hoofd’ 
heeft, dan ooit recht doen aan dat oorspronkelijk 
beoogde functioneren van deze oude 
documenten, namelijk als gesproken woord voor 
een – om kort door de bocht te gaan – analfabeet 
publiek, mensen die op een heel andere manier 
denken?  
 
 

 
 
 
Vanuit deze probleemstelling heb ik in mijn 

promotieonderzoek een methode 
ontwikkeld: detextification (ont-

tekst-ing). Deze heb ik 
toegepast op Paulus, in het 

bijzonder zijn Brief aan de 
Galaten.1 
 
 
Recht doen aan 
Een aantal 
dwarsverbanden met 
onze werksituatie dienen 

zich aan. Naast de pastor 
of dominee als geleerde 

lezer staat een meerderheid 
van gedetineerden 'die niet 

zulke lezers zijn'. Ik denk niet 
alleen aan pogingen om via posters, 

flyers en brieven gedetineerden te informeren. 
Waar de schoen volgens mij vooral wringt, is dat 
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ze dichtslaan en afhaken door de concentratie en 
manier van denken die gevraagd wordt door 
prozaische tekst.  
 
Zeker, de Bijbel is voor velen een heilig boek. Ze 
hebben daar ontzag voor. Ik denk dat een deel 
van het ons toegekend gezag daar mee te maken 
heeft. Maar hoe kan je aan de ene kant als 
hoogontwikkelde lezer recht doen aan de Bijbel, 
die voor ons toegankelijk is als tekst en waar de 
vorming van ons ‘hoofd’ door geactiveerd wordt, 
en aan de andere kant aan de mensen, waar je 
mee werkt en die deze vorming en manier van 
denken vaak ontberen? Het is ook de vraag wat 
de waarde is van het geloof als informatie 
(‘hoofd’) voor hun vaak benarde situatie en 
verwondde harten?  
 
 
Schema omdraaien 
Door mijn onderzoek heb ik een aantal wissels 
kunnen omzetten in mijn werkpraktijk. Zo is er 
het schema van ‘tekst en context’: de status van 
de Bijbel als ‘tekst’ maakt dat je apriori in de rol 
van ‘lezer’ zit. Het risico is groot dat je dan ook in 
je ‘hoofd’ schiet, dat de manier waarop we onze 
gedachten structureren op voorhand vastligt. 
Deze vorm van kennis is gebaseerd op abstractie. 
Ook de oorspronkelijke ‘context’, waar we ons 
door middel van ‘tekst’ in verdiepen, blijft vaak 
ver van mijn bed (‘hart’).2  
 
 

 
 
 
Prozaische tekst leidt weg van de concrete, 
alledaagse en zintuigelijke werkelijkheid. En in die 
‘context’ bevindt zich juist de gedetineerde; die 
heeft daarin veel meegemaakt en de nodige 

(latente) kennis over. 
Niemand weet beter dan zij hoe onveilig deze 
wereld is. Daar vallen de beslissingen, daar is men 
met het ‘hart’. Het gaat er dan om het schema 
om te draaien: in de ‘context’ vinden wat in de 
‘tekst’ staat. 
 
 
Als voorbeeld 
Hoe ziet dat eruit in de praktijk? Als voorbeeld: in 
Marcus 12: 41-44 staat het verhaal over ‘het 
penningske der weduwe’.  
 
 

 
 Hoe kan ik woorden en 

levensbeschouwelijke thema’s in deze 
‘tekst’ vinden die gaan over die ‘context’. 

 

 

 
 
Oftewel, hoe kan ik toedenken naar het leven van 
alledag van de gedetineerden? Waar raken deze 
thema’s aan de verhalen die ik op 
gespreksgroepen en in het individuele contact 
hoor?  
Er zit het thema in van ‘geld’ – wanneer heb je 
veel (‘rijk’) of weinig geld (‘arm’)? Dit thema raakt 
aan veel delicten, geldverslaving, snel geld, 
ervaringen met armoede, maar ook aan het 
‘Robin hood’ thema.  
Als volgend thema, de ‘arme weduwe’: Hoe kan ik 
haar herkennen in mezelf en de gedetineerden? 
Zij zit in een soort grens-situatie: ze heeft nog 
maar twee centen, wat gaat ze nu doen? Ik denk 
aan verhalen over dat je je rekeningen niet meer 
kunt betalen, dat je uit je huis gezet dreigt te 
worden – de paniek die daarbij hoort.  
 
Maar het gaat verder: Welke situaties heb ik 
afgelopen tijd überhaupt gehoord over dat je niet 
meer weet hoe verder – oftewel, grens-situaties 
in het algemeen? Dan denk ik aan die man die 
door zijn ex-vrouw wordt weggehouden van zijn 
kinderen, of die gedetineerde die in de inrichting 
van het kastje naar de muur wordt gestuurd rond 
zijn op handen zijnde fasering.  
Er zitten ook andere thematische lijnen in dit 
verhaal: het vele geld van de rijken wordt gezien, 
maar de twee centen van de weduwe niet. 
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Oftewel, waar word jij verblind en waar mis je het 
meest belangrijke in het leven?  
 
 

 
 
 
Het zijn dit soort vragen die ik in mijn 
gespreksgroepen probeer in te brengen opweg 
naar de zondagse kerkdienst. 
 
 
Het raakt me 
Wat gebeurt er nu als ik vanuit deze ‘context’ de 
‘tekst’ ga lezen? Jezus richt onze aandacht op 
deze kwetsbare vrouw – en niet op de rijken, die 

 toch niet voelen dat ze veel weggeven (Robin 
hood). Deze over het hoofd geziene vrouw laat 
niet een voorstelbare en menselijke reactie zien 
(het geld voor zich houden [dat is toch het 
minste], bedelen, stelen, roven of suïcide). Ze 
verliest niet haar waardigheid, maar door haar 
handeling komt een enorme innerlijke kracht aan 
het licht: Wie kan er in zo’n situatie, zo tot 
overgave aan God komen?  
 
Het handelen van de vrouw wordt invoelbaar, het 
raakt me in het hart. Zo ben ik met behulp van 
mijn ‘hoofd’ in mijn ‘hart’ gekomen. Van daaruit 
kan ik werken. Ik merk dit ook tijdens het preken: 
er gebeurt iets bij de aanwezigen. 
 
 
Training 
Detextification werkt breder door: wat is het doel 
van je preken, hoe studeer en bereid je je voor, 
welke rol speelt tekst (letterlijk) in je 
voorbereiding en voorgaan?  
Op basis van mijn promotieonderzoek mag ik 
binnenkort een training voor jullie verzorgen. Als 
het stuk iets in je raakt, dan hoop ik dat je 
meedoet!

 
 
 
 
 
Ben van Veen 
justitiepredikant PI Nieuwegein 
 
 
 
 
 
 
 
 
de eerste foto bij deze bijdrage  
is een gedeelte uit een foto van fotografe Beitske Kempenaar 
 
 
1 Oral Performance and the Veil of Text: Detextification, Paul’s Letters, and the Testcase of Galatians 2-3 
2 In hoofdstuk 3 van mijn dissertatie, Detextifying Paul’s Letters, ga ik op een meer fundamentele manier in op dit 
schema. Ik betrek dan het functioneren van autonome tekst, zowel die van de Bijbel als ook wetenschappelijke 
publicaties over de oorspronkelijke context, op de manier waarop gedachten worden gestructureerd. Het 
onderscheid tussen de oorspronkelijke ‘context’ op het niveau van de tekst en ‘context’ als de wereld van alledag, 
waartoe wij ons primair door de zintuigen of op een onkritische manier verhouden, spelen daarin een rol.  
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THEMA 
De Bijbel vertolken 
door Michael Idemudia 
 
 

 
 
 
Dit artikel gaat over hoe mijn culturele achtergrond  
een rol speelt in het vertolken van de Schriften.  
In dit artikel treft u mijn culturele achtergrond,  
hoe deze mijn omgaan met de Schriften beïnvloed en mijn eigen spiritualiteit daarin.   
 
 
De waarde die in mijn culturele achtergrond centraal staat,  
kan in drie woorden worden uitgedrukt in Ishan taal: 
‘Akugbe ole ahu’.  
Dat betekent  
dat wanneer twee mensen de energie samen bundelen  
er kracht ontstaat om elkaar te dienen in de gemeenschap.  
Dit komt overeen in Edo, mijn tweede taal: 
‘Akugbe’hor ehetin iwanegbe hor utormwen’. 
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In Ubuntu komt de 

persoonlijkheid van 

iedere mens tot uiting 

door interacties met 

andere mensen. 

Energie bundelen 
De betekenis van ‘Akugbe’hor ehetin iwanegbe 
hor utormwen’ is dat wanneer twee of meer 
mensen de energie samen bundelen, dat er dan 
pas sprake is van kracht.  
 

 
 
 
De wijzen hanteren deze waarden opdat ze lang 
in de gemeenschap leven mogen. 
Deze waarden kenmerken met name leven in een 
gemeenschap door altruïsme, onzelfzuchtigheid 
en zichzelf geven aan de gemeenschap. Het 
houdt ook in dat alle vormen van schadelijke 
handelingen van het menselijk ras moeten 
worden vermeden. Het stelt de geest in staat om 
egoïstische instincten te overwinnen.  
 
 
Gedeeld geloof en mens-zijn 
Deze waarden heb ik ook ervaren in 
onze kerk, de Assemblies of God 
Church (Verenigde Pinkster en 
Evangeliegemeente) in Uromi 
in Nigeria. Het was en is nog 
steeds een gemeenschap 
van gelovigen die elkaar 
steunt. Een gemeenschap 
van gedeeld geloof en 
mens-zijn. Deze waarden 
zijn aan mijn hart geplakt 
net zoals mijn bruine huid 
aan mijn lichaam is gelijmd! 
 
Het leven van allen verbeteren 
Nigeria verkeert in ernstige 
religieuze conflicten op dit moment. 
Toch pleit Dr. Olo Ndukwe voor het bouwen 
van een gemeenschap die het leven van alle 
bewoners verbetert. Hij meent dat de 

verschillende godsdiensten in Nigeria zich bezig 
moeten houden met het bevorderen van 
gemeenschapsgroepen waar alle mensen 
voorzien zijn van gelijke kansen om zich optimaal 
te ontwikkelen ongeacht hun geloofsovertuiging. 
Hij pleit voor een gemeenschap van goddelijke 
waarden die menselijke waardigheid, 
mensenrechten, sociale inclusie en respect voor 
diversiteit bevorderen.  
 
 

 
 Deze goddelijke waarden worden in één 

woord uitgedrukt in Zuid-Afrika: Ubuntu. 
 

 

 
 
De Afrikaanse geleerde Mbiti omschreef Ubuntu 
als: “Het leidende principe van elk menselijk 
gedrag is ik ben omdat we zijn en omdat we zijn, 
dus ik ben.”1  
Het Bantu volk in het Sub-Sahara Afrika meent 
dat Ubuntu een leer is van solidariteit, gedeelde 
mensheid, samenhorigheid - de mensheid, jij en 
ik. Volgens het Bantu volk wordt menselijk 
waardigheid tot uitdrukking gebracht door het 
naleven van Ubuntu. Barbara Nussbaum deed 
drie uitspraken over Ubuntu: “Uw pijn is mijn 
pijn, mijn rijkdom is uw rijkdom en uw redding is 

mijn redding.” Dus waar Descartes zegt: 
“Cogito ergo sum; ik denk dus ik 

ben”, een soort naar binnen 
gekeerde beweging, komt in 

Ubuntu de persoonlijkheid 
van iedere mens in wezen 

tot uiting door 
interacties met andere 
mensen op een manier 
die ieders welzijn 
bevordert.  
 

 
Geestelijk medicijn 

Akugbe ole ahu of 
Akugbe’hor ehetin iwanegbe 

hor utormwen of kortom 
Ubuntu, wordt ook gezien als het 

meeste doeltreffende Afrikaanse 
geestelijke medicijn. Mandela heeft het gebruikt 
in zijn streven tegen apartheid in Zuid Afrika. Zijn 
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streven was niet tegen de blanken gericht, maar 
was erop gericht dat alle Zuid Afrikanen als 
gelijken gezien en behandeld zouden worden. 
Met de principes van Ubuntu heeft hij de 
onderdrukking en verdeeldheid in dat land 
overwonnen. Nelson Mandela zegt: “Ubuntu 
betekent onder andere: zie de andere kant.”2 Hij 
meende dat het verbonden voelen met anderen 
een goede en sterke kracht is. 
In het vorenstaande verhaal werd onrecht 
ongedaan gemaakt, pijn werd verzacht of 
vervangen met welzijn. Er werd gepleit voor een 
gedeelde gemeenschap waarin alle mensen goed 
worden behandeld. Kortom men heeft hetgeen 
scheef stond rechtgezet. Dit zijn  menselijke 
verhalen die ook in de Bijbel voorkomen. Volgens 
mij waren de actoren in mijn traditie bewogen 
met kernwaarden die ten grondslag liggen aan 
hun passie en doel.  
 
 
Mijn kernwaarden en spiritualiteit 
Net als de fundering een huis ondersteunt, 
vormen mijn kernwaarden de basis waarop ik in 
het leven sta en de manier waarop ik de Bijbel 
lees en vertaal. Dankzij mijn culturele 
achtergrond weet ik dat met name zelfloosheid, 
barmhartigheid, humaniteit, relaties mijn 
kernwaarden zijn.  
Deze vormen mijn passie om mensen respectvol 
te behandelen en hetgeen in het leven van 
mensen scheef staat recht te zetten. Ik merkte 
dat deze passie sterker is dan pijn en vreugde en 
er niets is dat mij meer inspireert of voor mij 
bevredigender is dan om deze waarden na te 
streven.  
 

 
 Bij Bijbellezing let ik op wat er in het 

verhaal in het geding is:  
o wat komt overeen met mijn 

waarden?  
o wat bevreemdt mij?  
o wat ontbreekt in het verhaal? 
o wat behoort er te zijn? 

 

 

 
 
Toepassing 
Bijvoorbeeld in een gespreksgroep hebben wij 

over de 'Arbeiders in de Wijngaard' (Mat 20:1-16) 
gesproken. In dat verhaal waren arbeiders op 
verschillen momenten op de dag aangenomen 
om in de wijngaard te werken. Sommigen waren 
gehuurd in de ochtend, sommigen in de middag 
en sommigen tegen het einde van de dag. Toch 
kregen alle arbeiders hetzelfde dagloon.  
 
 

 
 Alle deelnemers van de gespreksgroep 

waren het met elkaar eens dat de actie 
van de eigenaar van de wijngaard om 
iedereen hetzelfde loon te betalen niet 
rechtvaardig was. 

 

 

 
 
De eerst aangestelde arbeiders hebben namelijk 
langer gewerkt dan de degenen die het laatste 
kwamen werken.  
 
 

 
 
 
Op de vraag of hun mening is veranderd wanneer 
verteld wordt dat alle arbeiders een dagloon 
nodig hebben om rond te komen, zegt de 
meerderheid: “De situatie blijft onrechtvaardig.” 
 
Door mijn culturele achtergrond kon ik mij wel 
verenigen met het feit dat de eigenaar van de 
wijngaard medelijden heeft gehad met de laatst 
aangestelde arbeiders zodat zij ook rond kunnen 
komen. Dat is Akugbe ole ahu, Akugbe’hor ehetin 
iwanegbe hor utormwen of Ubuntu: die laat zien 
dat wanneer rechtvaardig denken in de weg staat 
om mensen tot hun recht te laten komen, dan 
kan barmhartig handelen doorslaggevend zijn.  
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Natuurlijk blijft de situatie zeer pijnlijk voor de 
eerst aangenomen arbeiders, omdat ze langer 
hebben gewerkt.  
 
 

 
 Wanneer Ubuntu (‘ik ben dankzij u, 

gedeelde mensheid’) wordt 
geaccepteerd dan wordt de pijn 
dragelijk!  

 

 

 
 
Jezus als voorbeeld 
Dit tref ik ook aan bij Jezus, geboren en getogen 
als een jood, was hij gehoorzaam aan de joodse 
traditie, en heeft geleefd en is gestorven als een 
jood. Niemand beheerst de Thora meer dan Hij. 
Toen hem gevraagd werd welk gebod de eerste 
van alles is, antwoordde Hij als een jood: “Hoor, 
Israël: de Heer, onze God, de Heer is één. En U 
zult God liefhebben met heel uw hart, ziel en 
verstand. De tweede is: U zult uw naaste 
liefhebben als uzelf. Er is geen gebod die groter is 
dan deze.” (Mar 12:28-31)  
 
 

 
 
 
Iedereen kon dit beamen. Wanneer er gezegd 
wordt “de wet zegt zo”, dan vraagt Jezus: “Maar 
wat doet dat met de mens?” Hij laat zien dat het 
nooit de bedoeling van de Thora kan zijn om 
schade aan te richten.  
 
Wanneer men een zondaar conform de wet wilde 
straffen, zocht Jezus naar ethiek om de 
betrokkene te redden. Zo kondigde Hij het 
Koninkrijk Gods (een gemeenschap) aan waar de 

hopeloze een thuis vindt, waar de zieke genezing 
vindt, waar de hongerige te eten krijgt. Hij heeft 
een zieke op de Sabbat genezen, terwijl op de 
Sabbat werken verboden was. Hij raadde zijn 
leerlingen aan om hun diepste instincten te 
volgen om liefde die buiten de Thora te vinden is 
te ontdekken. Daarmee vult Hij waar nodig de 
(moraliteit van de) Thora aan met ethiek, om 
mensen die buiten de boot zijn gevallen een kans 
aan te reiken om er bij te horen. Dit is Ubuntu!  
Dat is ook te zien in Johannes 8:1-11, waar de 
leraren van de wet en de Farizeeën een vrouw die 
overspel had gepleegd naar Jezus brachten. 
Volgens hen zou de vrouw gestenigd moeten 
worden. Jezus hanteerde een ethiek van ‘laat de 
heilige onder ons de eerste steen werpen’. 
Daarmee heeft Jezus haar gered.  
 
Ik zie de Bijbel als een traditie, een moraliteit die 
ons zegt wat wij moeten doen. Met de juiste 
kernwaarden kunnen wij een reddende ethiek 
ontdekken die deze moraliteit verrijkt. Toen de 
Farizeeën de overspelige vrouw naar Jezus 
brachten om haar te stenigen volgens de wet van 
Mozes, deden ze dat omdat ze geleerd hadden 
om zo te handelen. En niet omdat dat de juiste 
handeling was.  
 
 

 
 Gelukkig heeft Jezus een ethiek gebracht 

die vraagt:  
o wat is goed?  
o wat dienen wij te doen?  
o waarom zou ik het doen?  
o wat is het alternatief als ik het 

niet doe? 
o wat is het algemene voordeel 

voor een universeel publiek?  

 

 

 
 
Hierdoor zag Jezus dat de Farizeeën een 
genadeloze interpretatie van de traditie maakten. 
Duidelijk is dat Jezus' antwoord op deze vragen 
tot de redding van de vrouw leidde. Jezus zag, 
voelde en hoorde breder en zijn reactie was ook 
breder dan die van zijn geloofsgenoten omdat Hij 
door reddende kernwaarden (liefde voor God en 
naasten) van de traditie werd aangestuurd. 
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Hierdoor zag Hij de kracht en zwakheid van de 
Thora en heeft het laatste versterkt door een 
reddende uitleg.  
Met de kernwaarden die ik aan mijn cultuur 

 ontleen probeer ik te begrijpen hetgeen in het 
geding is in de Schriften. Met vallen en opstaan 
zoek ik woorden om op te maken wat de situatie 
had moeten zijn richting mijn hoorders. 

 
 
 
 
 
 
Michael Idemudia  
justitiepredikant Schiphol en DCR 
 
 
 
 
 
 
1
 The Ubuntu Concept of Good Life Louis-Zulu  https://learn2change-network.org/wp-

content/uploads/2018/10/Essay-Louis.pdf 
2 Mungi Ngomane, Everyday Ubuntu, Living better together the African way, forwarded by Archbishop Desmond 
Tutu. P. 10 
 
 
 
 
Literatuur  
Doing Theology in a Knowledge Society Today (A Nigerian Christian Public Theological Reflection) By Dr. 
Olo Ndukwe  https://www.sjpub.org/sjsa/sjsa-164.pdf 
What's the difference between morality and ethics? https://www.youtube.com/watch?v=9SQUqZWKUwM 
 
  

https://learn2change-network.org/wp-content/uploads/2018/10/Essay-Louis.pdf
https://learn2change-network.org/wp-content/uploads/2018/10/Essay-Louis.pdf
https://www.sjpub.org/sjsa/sjsa-164.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9SQUqZWKUwM
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THEMA 
De toon wordt gezet bij het begin 
door Jan van Gelderop 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds 2010  
ben ik lid van de  
Gereformeerde Bond  
in de Protestantse Kerk  
in Nederland. 
 
De erediensten  
in de GB-gemeenten  
kenmerken zich  
door een eenvoudige opbouw.  
 
Bemoediging en groet  
bij het begin,  
gebed,  
lezing,  
preek,  
slotgebed met voorbeden  
en de zegen,  
waarmee de dienst  
wordt afgesloten. 
 

 
 
 
We zijn ook gewend  
’s morgens  
de Wet des Heren te lezen  
en ’s avonds  
belijden we ons ongetwijfeld christelijk geloof,  
meestal met de woorden van het Apostolicum.  
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Ze komen uit het rumoer 

van het gevangenisleven 

en zijn – opeens! –  in het 

stiltecentrum. 

Een groep belangstellenden 
Als justitiepredikant heb ik de taak om in de 
inrichting waar ik werk erediensten te 
organiseren en te leiden.  
 
Hoe doe ik dat in een setting die wezenlijk 
verschilt van een locale kerkelijke gemeente?  
 
 

 
 Er is in een justitiële inrichting immers 

niet zozeer sprake van een gemeente, als 
wel van een groep belangstellenden, die 
onderling ook nog eens behoorlijk 
verschillen, zowel qua geografische als 
qua kerkelijke herkomst. 

 

 

 
 
Ik heb ervoor gekozen de wezenlijke elementen 
van de klassieke gereformeerde eredienst te 
handhaven:  
 
opening 
vrij gebed 
lezing  
uitleg en verkondiging 
gebed/voorbeden 
afsluiting. 
 
 
Het begin van de eredienst in de 
gemeente ... 
Voor dit artikel wil ik de 
aandacht richten speciaal 
op het begin van de 
dienst. 
 
In mijn thuisgemeente 
(Eben Haëzerkerk te 
Apeldoorn) wordt de 
dienst gestart nadat de 
ouderling van dienst de 
mededelingen heeft gedaan.  
De dominee krijgt een hand en 
hij blijft onderaan de preekstoel 
staan voor een stil gebed om zich 
voor te bereiden op de dienst.  
Het is dan stil en heel de gemeente is in gebed, 
ter voorbereiding op de dienst.  

Daarna gaat de predikant de kansel op en spreekt 
de bemoediging uit:  
 
 Onze hulp is in de Naam van de Here,  
 Die hemel en aarde gemaakt heeft,  
 Die de trouw bewaart tot in eeuwigheid  
 en Die nooit zal loslaten het werk dat zijn 
 hand begon.  
 Amen. 
 
Dan volgt de groet aan de gemeente:  
 
 Genade en vrede voor u van God de Vader,  
 door Jezus Christus , zijn Zoon,  
 in de gemeenschap van de Heilige Geest. 
 Amen. 
 
Zo wordt de start van de dienst vormgegeven. 
Het mooie van deze opening vind ik dat duidelijk 
wordt gemarkeerd de overgang van “bij elkaar 
zijn” naar de gezamenlijke eredienst, waarin de 
gemeente beseft: het is nu dat wij, verbonden in 
de Naam van Christus, ons richten op de Here 
God, of liever: dat wij voor zijn aangezicht mogen 
verschijnen en de dienst mogen vervolgen tot, 
met, van en door Hem. 
 
 
... en in de praktijk van CTP Veldzicht 

In de inrichting probeer ik eveneens die 
overgang van het alledaagse leven 

naar de christelijke eredienst 
expliciet te markeren. In een 

gevangenis of forensische 
kliniek is het overigens nog 

meer nodig dat te doen.  
 
De bezoekers van de 
eredienst hoeven niet 
van ver te komen. Enkele 
minuten geleden waren 

ze nog in hun cel of op 
hun afdelingen. Ze komen 

uit het rumoer van het 
gevangenisleven en zijn – 

opeens! –  in het stiltecentrum. 
Dan moet er wel geschakeld 

worden! 
Daarom moet de start van de eredienst zo goed 
mogelijk uit de verf komen, zodat het besef komt: 
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we zijn nu in de kerk en richten ons in onze dienst 
op de Here God. Aangezien de meeste 
gedetineerden/patiënten geen geoefende 
kerkgangers zijn, bewijzen visuele en verbale 
duwtjes in de goede richting dan extra hun nut. 
Voorafgaand aan de dienst vraag ik een van de 
kerkvrijwilligers om in een gebed de zegen te 
vragen over de dienst. Dan komen deze 
vrijwilliger en ik de ruimte binnen waar de 
kerkgangers al zitten. 
Ik heet iedereen welkom in de kerkdienst. Daarbij 
refereer ik altijd naar de woorden van Christus:  
 Waar twee of drie in mijn Naam bijeen 
 zijn, daar ben ik in hun midden. 
 
Daarmee onderstreep ik dat we samen zijn in zijn 
Naam, en dat Hij door zijn Heilige Geest ook op 
deze plek, in deze inrichting, in ons midden is. 
Daarna nodig ik de aanwezigen uit te gaan staan 
en zeg dan:  
 Laten we ons voorbereiden op de 
 ontmoeting met de levende God, door 
 middel van een stil gebed. 
Dan is het altijd ook heel stil. 
Vervolgens spreek ik de bemoediging en groet 
uit. Als de dienst in het Engels wordt gehouden:  
 Our help is in the Name of the Lord,  
 who created heaven and earth,  
 his love will endure forever  
 and He will never leave the work of his 
 hands.  
 Amen.  
 
En dan de groet:  
 Grace and peace unto you,  
 from God the Father, from Jesus Christ,  
 his Son, our Lord,  
 in the presence of the Holy Spirit.  
 Amen. 
 
Dan wordt iedereen uitgenodigd weer te gaan 
zitten. Daarmee is de dienst geopend.  
 

En werkt het? 
Ja, bij de meesten werkt dit goed. De bezoekers 
worden geholpen los te komen van hun 
alledaagse leven en af te stemmen op de Here 
God, op Christus, op het geloof.  
 
In een psychiatrische context als CTP Veldzicht 
komen er af en toe mensen naar de dienst voor 
wie het lastig is af te stemmen op de eredienst. 
Sommige bezoekers hebben te maken met 
concentratiestoornissen of ze lijden aan 
inwendige afleidende neigingen. Dat kan zich 
uiten in interrupties tijdens de dienst.  
 
 

 
 
 
Dan is het nodig om extra de boodschap te 
communiceren:  
 Hé, we zitten nu in een eredienst, in de 
 Naam van God en Christus. Dat vraagt ook 
 van jou gedrag dat daarbij past! 
 
Een moment van stilte, door even in te houden, 
kan al voldoende zijn om (iets) van dit besef te 
laten landen. En als dat niet helpt? Ja, dan moet 
het maar expliciet worden benoemd. We zitten 
immers niet in een café, maar in de kerk! 
 
Toch blijft al met al gelden: een goede start is het 
halve werk. De toon wordt gezet bij het begin! 

 
 
 
 
 
Jan van Gelderop 
justitiepredikant CTP Veldzicht, Balkbrug  
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THEMA 
De zoektocht naar het menselijke, al te menselijke in de heilige tekst 
door Peter Middelkoop 
 
 
 

 
 
 
 
Deze bijdrage gaat over twee thema’s:  
’Exegetische literatuur en Bijbelgesprek’  
en ‘Leesrooster en liturgische serie  
(bijvoorbeeld: Onze Vader, Tien Woorden, David, Prediker, misdaad in de Bijbel)’.  
Voor mij voelt deze bijdrage als het inlossen van een vorm van predestinatie.  
Waarom?  
 
Ik heb theologie gestudeerd aan de RU Leiden,  
aan dezelfde faculteit waar een oud-oom,  
een overgrootvader  
en mogelijk ook een betovergrootvader  
hebben gestudeerd.  
 
Voor de katholieke lezers en andere niet zo goed in het protestantisme ingevoerde lezers:  
‘Leiden’ gold als het bolwerk van vrijzinnigheid  
en van de historisch-kritische benadering van de Bijbel.  
Bekende Eerste-Testamentici1 als Abraham Kuenen2 en Bernardus Eerdmans3  
hebben er gestudeerd en gedoceerd.   
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Op je examen kreeg je 

een willekeurige tekst ter 
vertaling en werd je 

doorgezaagd over de 
historische en culturele 

achtergronden. 
 

Zo begon ik 
In het eerste jaar moesten we vooral grondig 
Hebreeuws leren. Je werd geacht aan het eind 
van dat jaar vijftig hoofdstukken uit het Eerste 
Testament in het Hebreeuws zelfstandig te 
kunnen lezen en vertalen. Op je examen kreeg je 
een willekeurige tekst ter vertaling en werd je 
doorgezaagd over de historische en culturele 
achtergronden.  
 
Voor het Tweede Testament gold iets 
soortgelijks. Het ging dan vooral om een 
historische en een kritische benadering van de 
teksten. Een theologische duiding was niet echt 
relevant. Die bedacht je zelf maar. Als je maar 
kon uitleggen wat de historische en culturele 
achtergrond van een tekst was en van de 
schrijver en toehoorder, dan kreeg je een 
voldoende.  
De docent en latere hoogleraar Jan Fokkelman4 
aan de faculteit Letteren in Leiden, die een meer 
literaire benadering van het bestuderen van het 
Eerste Testament voorstond, gold toch als een 
outsider en de Amsterdamse School moest vooral 
in Amsterdam blijven. Zo gevormd –of 
‘misvormd’, zoals F.O. van Gennep5 altijd zei– 
begon ik aan het predikantschap.  
 
 
Sporen die je meedraagt 
En een zekere misvorming was het wel. 
Wat levert het voor de toehoorder 
op wanneer je bij de 
voorbereiding van de preek 
eerst uitgebreid de 
historische en culturele 
achtergrond bestudeert 
van de tekst die op het 
leesrooster staat? Ik heb 
daar wel mee geworsteld 
en worstel daar nog 
steeds mee, want zoals je 
door een ongelukkige 
jeugd misvormd kunt raken 
en daar de sporen in je 
verdere leven van meedraagt, 
zo geldt dat voor mij ook enigszins 
voor deze historisch-kritische vorming. 
Ik kan het niet laten om –bijna dwangmatig– bij 
de voorbereiding van een preek toch altijd naar 

de Hebreeuwse en Griekse tekst te kijken en op 
zoek te gaan naar ‘Sitz im Leben’ of welke 
redactor of redactie of tekstgeschiedenis er 
mogelijk achter de tekst schuilt. 
Bovendien staat de historisch-kritische 
benadering enigszins haaks op het lezen volgens 
rooster, om een bruggetje te maken naar het 
tweede onderwerp. De lezingen van het kerkelijk 
jaar in het A-, B- of C-Jaar gaan min of meer uit 
van de verkondiging en van een 
heilsgeschiedenis. In Leiden was dat een vies 
woord!  
 
 

 
 Toch koos ik ervoor om bij het voorgaan 

het leesrooster te volgen en zo te 
voorkomen dat ik zou vervallen in een 
soort canon van teksten ‘volgens Peter 
Middelkoop’. 

 

 

 
 
Ik vond het daarom verrassend toen ik bemerkte 
dat mijn katholieke collega graag in series preekte 
of aan de hand van een bepaald thema over een 
langere periode. Hij noemde zichzelf ‘protoliek’ 
en misschien kan ik mezelf dan omschrijven als 
een ‘crypto-katholiek’! 
Voorgaan en preken volgens het rooster van het 

Kerkelijk Jaar betekent dat bepaalde 
teksten telkens terugkomen en 

daarmee ook dat je niet altijd 
wat hebt aan kennis van de 

historische en culturele 
achtergrond van een tekst. 
Of soms toch wel, maar 
wat heeft de toehoorder 
dan aan zo’n uitleg? Om 
het hele dilemma 
duidelijk te maken kies ik 
een concreet voorbeeld. 

 
 

Uitgangspunt 
In het C-jaar werd in 2019 

vooral gelezen uit Lucas. Op zondag 
10 november 2019, de 32-ste zondag van 

het jaar, stond op het R.-k.-rooster van Berne-
media Lucas 20:27-38.  
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De (strik-)vraag van de Sadduceeën ging erover 
hoe Jezus over de opstanding dacht: "Met welke 
van de zeven broers is de vrouw getrouwd in de 
wereld die komt?" 
Het was Willebrord-zondag in de R.-k.-liturgie, de 
zondag waarop aandacht besteed wordt aan de 
oecumene! Het thema voor de Willibrord-zondag 
dat jaar was ‘Uit liefde voor God’. Soms is er 
sprake van een samenloop van omstandigheden, 
die bijna niet toevallig is te noemen!6 
 
Als je zoekt naar een tekst waar vanuit cultureel 
en historische achtergrond het nodige over te 
vertellen valt, dan is dat wel deze tekst van Lucas 
20:37-38.7 Wat is dat voor een vreemd gebruik 
dat de weduwe van een ‘zoon-loze’ man moet 
trouwen met haar mans broer en met hem een 
zoon moet krijgen? Die dan erfrechtelijk en in 
naam de zoon is van de overleden man. 
 
 

 
 
 
Deze gewoonte, deze regel, gaat terug tot de 
Israëlitische stammensamenleving van eeuwen 
terug. Het is de vraag of deze regel nog werd 
geleefd in de tijd van Jezus. De strikvraag van de 
Sadduceeën heeft als achtergrond de strijd over 
een geloofsartikel in de tijd van Jezus. Dus heeft 
een heel andere spits. Cultureel en historisch is er 
dus sprake van verschillende lagen:  

o de oorsprong van de regel, waarop de 
Sadduceeën zich beroepen in de oude 
Israëlitische stammen-samenleving; 

o de ontwikkeling die deze regel al in het 
Eerste Testament heeft meegemaakt;  

o de tijd en cultuur van de tijd van Jezus, 
waarin een andere vraag actueel was en 

waarover werd gestreden, namelijk of er 
een (lichamelijke) opstanding was of niet; 

o en tenslotte onze tijd, waarin we helemaal 
vreemd zijn aan Sadduceeën en Farizeeën 
en waarin een vrouw of man zeker 
meerdere relaties na elkaar kan hebben, 
desnoods met broers of zusters. En over 
de opstanding tasten we helemaal in het 
duister.8 

 
Om de omvang van deze bijdrage te beperken ga 
ik voorbij aan de uitleg en toepassing van deze 
tekst in de loop van de christelijke homiletiek. 
 
 
Herkomst en ontwikkeling 
De oorsprong van de regel waarmee de 
Sadduceeën Jezus in de val willen lokken is de 
tekst uit Deuteronomium 25:5-10. Lees het even 
na. Het gaat in deze regel om het zogenoemde 
‘leviraatshuwelijk’.9  
De naam komt van het Latijnse woord voor 
zwager (= levir). In het Hebreeuws gaat het om de 
stam יבמ. Over etymologie en verwantschap met 
omringende culturen is veel te vinden in de 
verschillende naslagwerken.10  
Maar waar er in de Bijbel van deze regel sprake is, 
blijkt het meteen problematisch. Behalve in 
Deuteronomium is er alleen een verwijzing naar 
deze regel in het verhaal over Juda en Tamar 
(Genesis 38) en in het verhaal over Ruth (Ruth 
1:11-13). En natuurlijk in het Tweede Testament 
in de vraag van de Sadduceeën. 
 
Het gaat in de passage in Deuteronomium om het 
voortbestaan van de naam van een overleden 
man in de samenleving. Het gaat om een 
samenleving waarin de familie, het geslacht en de 
stam, kortom de verwantschap, de centrale 
instituties van de samenleving zijn. Een 
samenleving die ver van de samenleving staat 
anno de tijd van Jezus en nog verder van onze 
samenleving. 
 
 
Uitwerking en toepassing: Juda en Tamar 
Maar in beide verhalen waarin naar deze regel 
verwezen wordt, is er iets vreemds aan de hand. 
Een regel uit de Israëlitische cultuur wordt 
gebruikt in de context van de ‘ontmoeting’ van de 
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Israëlieten met de Kanaänieten, waarbij aan de 
Kanaänieten een plek in de Israëlitische 
samenleving wordt gegeven op basis van de eigen 
Israëlitische regels. 
 
 

 
 
 
In het verhaal van Juda en Tamar lijkt de regel 
nog het duidelijkst aan de orde: Er, Onan en Sela 
zijn zoons van Juda bij een naamloze 
Kanaänitische vrouw. Alleen de vader van de 
vrouw heeft een naam: Sua. Juda heeft een 
relatie met deze vrouw als hij zich heeft 
‘losgemaakt’ van zijn broeders (Genesis 38:1-3) 
en bij de Kanaänieten gaat wonen. Tamar, de 
vrouw van Er, is waarschijnlijk ook een 
Kanaänitische.  
 
Er is slecht in de ogen van de Heer en moet 
sterven. Ook nog eens zoon-loos. De plicht tot 
nakomelingschap valt nu toe aan Onan. Maar die 
komt zijn plicht niet na en moet ook sterven. Als 
ook Onan is gestorven zonder zijn plicht te zijn 
nagekomen, zegt Juda tegen Tamar: “Ga maar 
weer naar je vaders (= Kanaänitische) huis om 
daar te wonen” (Gen. 38:11).  
Met de toezegging dat als zijn derde zoon, Sela, 
volwassen is, hij haar wel weer zal laten halen. 
Wat hij niet doet en leidt tot het krachtige 
initiatief van Tamar.  
 
Door een list van Tamar wordt Juda, haar 
schoonvader er toe gebracht om de verplichting 
na te komen. Van ‘zwager-verplichting’ wordt het 
‘schoonvader-verplichting’.  
Tamar doet een beroep op haar schoonvader om 
feitelijk gedaan te krijgen dat haar man recht 
wordt gedaan.  

 
 De Kanaänitische vrouw verlangt van 

haar Israëlitische schoonvader dat hij het 
recht van haar man –die zich bovendien 
in de ogen van de Heer misdragen heeft– 
binnen de Israëlitische verwantschap 
garandeert. 

 

 

 
 
Tamar krijgt twee zonen: Peres en Zerach. Peres 
is een voorvader van Boaz, van David en van 
Jezus. Tamar, de Kanaänitische is dus een 
voormoeder. 
 
Een belangrijke observatie is volgens mij dat de 
regel die gericht is op het in stand houden van de 
familie en het geslacht en de stam (dus binnen de 
stamverwantschap Israël), hier wordt toegepast 
op zonen en een vrouw uit het niet-eigen volk 
van de Kanaänieten, ‘vreemdelingen’. Als morele 
les zou je kunnen zeggen: de regel die vooral 
geldt voor de instituties van de 
stamverwantschap geldt niet alleen daar, maar is 
universeel. 
 
 

 
 
 
Uitwerking en toepassing: Ruth 
Dat wordt nog duidelijker in het verhaal over 
Ruth. In dit verhaal wordt ook –impliciet– 
gesproken over het zwagerhuwelijk (Ruth 1:11-
13). Maar in het verhaal wordt deze verplichting 
verbonden aan het losser-schap, in het 
Hebreeuws 11.גאל Het losser-schap gaat terug op 
Leviticus 25, het hoofdstuk over het Sabbatsjaar 
en Jubeljaar, begrippen die vooral verbonden zijn 
aan Jezus. Na de verzen over Sabbaths- en 
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Jubeljaar (Lev. 25:1-22), komt het losser-schap 
aan de orde. In het verhaal over Ruth is dus eerst 
sprake van het zwager-huwelijk (1:11-13), maar 
later vooral van het losser-schap (2:20, 3:2-5.8–
13, 4:1-9).  
 
Interessant en opmerkelijk detail zijn de verzen 
4:6-8. Hier wordt door de verteller verondersteld 
dat de toehoorder niet meer goed bekend is met 
de regel van het losser-schap. Want zegt hij: 
“Want dat deden ze vroeger in Israël, als ze iets 
wilden kopen of ruilen. Je gaf dan je schoen aan 
de tegenpartij. En dan was de zaak officieel 
geregeld.” Het afstaan van de schoen was een 
teken van bekrachtiging. 
Maar daarmee geeft de verteller er blijk van de 
regel zelf ook niet meer goed te kennen. Of er 
een hele nieuwe draai aan te geven. Want het 
gebruik van de schoen was helemaal geen 
bekrachtiging, maar een teken van smaad, 
schande, en wel uit de regel over het zwager-
huwelijk. De benadeelde weduwe kon daarmee 
de zwager, die zijn plicht niet nakwam 
beschamen. Er is bij de regel van het losser-schap 
helemaal geen sprake van een schoen-ritueel.  
 
Het opmerkelijke is dat in de volgende verzen 
Boaz uitdrukkelijk het zwager-huwelijk met het 
losser-schap verbindt: ‘Het land blijft op naam 
van Elimelech staan’, dat is het losser-schap. ‘Zo 
zal de naam van Elimelech niet vergeten worden 
in de familie en in de stad’, dat is het zwager-
huwelijk. Deze combinatie is nieuw en niet terug 
te voeren op de afzonderlijke bepalingen in 
Deuteronomium en Leviticus. 
 
Deze verbinding van losser-schap en zwager-
huwelijk in het verhaal van Ruth zijn ‘innovaties‘ 
in de uitleg en toepassing. Het roept vragen op:  

o wanneer zijn de regels van zwager-
huwelijk en losser-schap ontstaan? In 
welke vorm van samenleving? 

o wanneer zijn ze gecodificeerd? Vastgelegd 
in Deuteronomium en Leviticus? Wat zegt 
dat over de datering van Leviticus en 
Deuteronomium? 

o wanneer en met welke bedoeling is Ruth 
opgeschreven?  

Zonder hier op een beantwoording van al deze 
vragen in te gaan wil ik vooral over de laatste 

vraag iets suggereren en op het volgende wijzen. 
Boaz spreekt uitdrukkelijk van ‘de vrouw uit 
Moab, die met de zoon van Elimelech getrouwd 
was’. De naam van de eerste man van Ruth is niet 
van belang. Elimelech betekent: ‘mijn God is 
koning‘, daar draait het om. 
 
Ook in dit verhaal gaat het om de schoonvader. 
Net als bij Juda en Tamar.  
 
 

 
 Ruth is het levende bewijs van de 

waarheid van haar schoonvaders naam: 
'Uw God is mijn God', is mijn Koning.  

 

 

 
 
Zij zorgt er voor dat zij en haar nageslacht 
opgenomen worden in de stamverwantschap van 
haar man (‘uw volk is mijn volk‘), die zelf met zijn 
ouders die stamverwantschap had verlaten en 
dat hij wordt recht gedaan. Zie 1:16 ‘uw volk is 
mijn volk en uw God is mijn God‘. 
 
Er zijn commentatoren die suggereren dat het 
boek Ruth ontstaan is na de Ballingschap om 
tegenwicht te bieden aan de regels van Ezra, en 
dat het volk zich moest ontdoen van de 
gemengde relaties! Dat er daarom sprake was 
van zwager-huwelijk en losser-schap, verenigd in 
Boaz als overgrootvader van koning David. En dat 
die regels onverkort golden voor een Moabitische 
vrouw.  
Ook al komt zij uit een volk dat afstamt uit een 
nogal ongebruikelijke verbinding: Lot, die een 
zoon verwekt bij zijn dochter, die de stamvader 
van Moab wordt. Moab, waarvan in 
Deuteronomium 23:4 wordt gezegd, dat zij nooit 
tot de dienst van de Heer mogen worden 
toegelaten.  
Deze vrouw maakt duidelijk dat de regels van de 
stamverwantschap en familie van Israël ook 
universele geldingskracht hebben. Zij sluiten ook 
de buitenstaanders in. 
 
 
Wat levert deze studie op? 
Wat levert al deze historische en kritische studie 
nu eigenlijk op?  
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 Vooral inzicht in de complexiteit en 

gelaagdheid van de Bijbelse teksten. 
 

 

 
 
Inzicht in de ‘Sitz im Leben‘ van deze regels. Over 
de tijdgebondenheid en particulariteit van deze 
regels.  
Maar als er sprake is van de ‘toepassing’ van deze 
regels, dan zijn er ook krachten of een Kracht die 
deze regels boven zichzelf uit tillen en verwijzen 
naar een veel wijdere strekking. De regels, die 
bedoeld zijn om de familie, het geslacht, de stam, 
het volk in stand te houden, worden toegepast 
om ook de buitenstaander, de vreemdeling, de 
nieuwkomer op te nemen en recht te doen. 
Blijkbaar mag je de ‘oude’ regels opnieuw 
interpreteren en toepassen. Toegespitst op de 
vraag van de tijd. 
 
 

 
 
 
Uitwerking en toepassing: de Sadduceeën 
En dat wordt helemaal duidelijk in het voorbeeld 
van de strikvraag van de Sadduceeën.  
In de tijd van Jezus is het volk Israël blootgesteld 
aan de krachten van de Hellenisering. Een 
culturele ontwikkeling. Het is geen baas meer in 
eigen land. Geen autonomie om de eigen regels 
toe te passen. Verarmde mensen moeten hun 
land verkopen, worden schuld-slaven en 
pachters, die de nieuwe landeigenaren moeten 
betalen. Het land is niet meer van de familie of 
het geslacht, maar komt in vreemde handen. In 
Galilea komen allerlei vreemde mensen wonen. 
Voor zover dat al niet sinds de ondergang van het 
Noordrijk en de Ballingschap heeft plaats 

gevonden. De Sadduceeën zijn de elite van het 
volk Israël, die liever op goede voet met de 
nieuwe machthebbers staan en zich aanpassen 
aan de nieuwe cultuur.12 Zij verwerpen het geloof 
in de opstanding. 
 
Hoe de vraag naar de opstanding een betwist 
geloofsartikel is geworden tussen verschillende 
joodse groepen moet ik nu even buiten 
beschouwing laten. Op zich kan dat ook een 
interessant historisch onderzoek zijn. Maar hier 
krijgt de vraag van de Sadduceeën het karakter 
van een scholastieke vraag zoals: nemen engelen 
ruimte in? En zo ja, hoeveel engelen passen er op 
de punt van een naald? Of kunnen ze dansen op 
de punt van een naald? 
De Sadduceeën nemen een heel oude regel, die 
in hun tijd allang niet meer toegepast wordt, die 
een dode letter is geworden, en geven die een 
nieuwe draai, een nieuwe spits.  
 
 

 
 Het bijzondere is nu dat Jezus hetzelfde 

doet als de vertellers van het verhaal van 
Juda en Tamar en van Ruth: Hij geeft er 
een wijdere strekking aan. 

 

 

 
 
Jezus draait de vraag naar de opstanding om naar 
de vraag of God leeft en of Zijn wil nog wet is? Hij 
wijst de Sadduceeën op de betekenis van de 
opstanding: 31Hebt u niet gelezen wat God u over 
de opstanding van de doden heeft gezegd? Dit is 
wat hij zei: 32“Ik ben de God van Abraham, de God 
van Isaak en de God van Jakob.” Hij is geen God 
van doden, maar van levenden.   
De spits van het verhaal wordt het ‘leven’. 
Opstanding is leven. Leven in het hier en nu. 
Menswaardig leven in het hier en nu. De oude 
wetten en regels worden door Jezus opnieuw in 
het licht gezet van hun betekenis: Dat mensen 
een kans krijgen op een menswaardig leven. 
 
 
Voor de verkondiging 
Samenvattend: wat heeft exegese en historisch-
kritische bestudering van de Bijbel voor zin voor 
de verkondiging?  
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Ze gaan in op de ‘vreemdheid‘ van de oude 
teksten. Van de culturele en historische 
bepaaldheid van de teksten. Van het 
‘mensenwerk‘ in de teksten. Zowel in hoe ze tot 
stand komen of zijn ontstaan als in de uitleg en 
toepassing. Dat is voor mij de waarde van deze 
benadering. Het Mensliches, Alzumenschliches 
dat er in naar voren komt. 
 
Maar kan ik daar iets mee in de verkondiging? Ja 
en nee. In de preek over de vraag van de 
Sadduceeën heeft het geen zin om dit hele 
verhaal hierboven te proberen te verwerken.  
Maar het geeft mij wel de vrijheid om de tekst te 
duiden met het oog op wat Jezus wil doen: oude 
regels en hun uitleg ‘bevrijden‘ van oneigenlijke 
vragen; van oneigenlijke toepassing; van de dode 
letter van de wet naar de levende kracht van de 
opstanding. 
In die zin kan ik vrij ingaan op alle aspecten van 
de vraag van de Sadduceeën.  

Ik kan iets vertellen over regels in lang vergane 
samenlevingen en tegelijk wijzen op het gevaar 
dat ook in onze tijd regels kunnen ‘verstenen‘. 
Ik kan iets vertellen over de gewiekstheid van 
Tamar, hoe die de regels wist om te buigen. Hoe 
zij –als vrijwel machteloze en rechteloze vrouw– 
toch recht weet te krijgen via ‘Wass der Mann 
will‘. Of over de toewijding van Ruth en de kracht 
van Boaz.  
Kortom, er zijn altijd aanknopingspunten te 
vinden om de tekst te verstaan. Maar daarvoor is 
het voor mij nodig dat ik eerst historisch en 
kritisch naar de tekst kijk en dan komt de uitleg 
en toepassing vanzelf. 
Ook dat is een vrijzinnig gezichtspunt: dat de 
Geest uiteindelijk elk mens inschakelt in de 
vrijmaking van de mens. En dat de goddelijke 
vonk in de mens altijd aan het licht zal komen. 
Ik denk dat dit inzicht hetgeen is wat wij delen in 
‘de Bijbel als gave en opgave in een expressieve 
liturgische praktijk‘. 

 
 
 
 
 
 
Peter Middelkoop 
justitiepredikant 
 
 
 
1 Ik gebruik de term Eerste Testament in plaats van het meer gangbare Oude Testament. Ik vind die aanduiding 
neutraler. Het is tenslotte het ‘eerste’ deel in de Bijbel. 
2Abraham Kuenen - Wikipedia  
3Bernardus Dirks Eerdmans - Wikipedia 
4 Zie b.v. Jan Fokkelman: De Bijbel literair. 
5 F.O. van Gennep: hoogleraar praktische theologie vanwege de Ned. Hervormde Kerk aan de Theologische Faculteit 
van de RU Leiden. Zie over hem b.v. het artikel van  
H. de Roest: HPdeRoest-Geloofscommunicatie_controverse_en_gelijkenis (pthu.nl) 
6 Over de Willebrord-zondag zie: Willibrordzondag (oecumene.nl) 
7 De parallelle teksten zijn: Marcus 12: 18 – 27 en Mattheüs 22: 23 – 33. Zie bijlage. 
8 Ik verwijs hier nog eens naar noot 5 en het daarin genoemde artikel van de Roest over F.O. van Gennep. 
9 Voor een snelle eerste indruk over het leviraats-huwelijk, zie: Leviraatshuwelijk - Wikipedia 
10 Zie Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, III, 393 – 400, Verlag W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart, 1982; 
R. de Vaux: “Hoe het Oude Israël leefde”, I, 77 – 79, Romen, Roermand, 1973, Johs. Pedersen: “Israel, its life and 
culture”, I, 77 – 81, Oxford University Press, London, 1954) 
11 Jenni/Westermann: Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament, I, 383 – 394. Chr. Kaiser Verlag, 
München, 1978; Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament, I, 894 – 890, Verlag W. Kohlhammer GmbH, 
Stuttgart, 1982 
12 Voor een korte impressie van wat voor groep de Sadduceeën waren, zie:  
Sadduceeën - Wikipedia  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham_Kuenen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bernardus_Dirks_Eerdmans
https://www.pthu.nl/over-pthu/organisatie/medewerkers/Roest%20HP/HPdeRoest-Geloofscommunicatie_controverse_en_gelijkenis.pdf
https://www.oecumene.nl/kalender/willibrordzondag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leviraatshuwelijk#:~:text=Het%20leviraatshuwelijk%2C%20zwagerhuwelijk%20of%20kortweg,wat%20%22echtgenoot%27s%20broer%22%20betekent.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sadducee%C3%ABn#:~:text=De%20sadducee%C3%ABn%20(Hebreeuws%3A%20%D7%A6%D6%B0%D7%93%D7%95%D6%BC%D7%A7%D6%B4%D7%99%D7%9D%20%E1%B9%A2%C4%95d%C3%BBq%C3%AEm,Chr.).
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Het digitale contact met 

geestelijk verzorgers is 

vergelijkbaar met de 

bekende sprekersbriefjes. 

ONTWIKKELINGEN 
ZelfBedieningsportaal Justitiabelen   
door Fons Flierman 
 
 
 
‘Saldo checken, digitaal een gesprek aanvragen  
of online de krant lezen:  
in PI Dordrecht en PI Lelystad en RJJI De Hunnerberg  
kunnen justitiabelen dit 24 uur per dag met de tablet van ZBJ.  
De ervaringen zijn positief.’  
 
Zo kopte een nieuwssite van DJI eind 2019.  
 

 
 
 
 
Bevordering zelfredzaamheid 
ZBJ staat voor ZelfBedieningsportaal Justitiabelen 
en houdt in dat gedetineerden een 
persoonsgebonden goed beveiligde tablet tot hun 
beschikking krijgen. Dit project is in de zomer van 
2018 van start gegaan. 
De gedachte erachter is dat deze tablet de 
zelfredzaamheid van gedetineerden bevordert en 
hen helpt bij het creëren van een zinvolle 
dagbesteding. Daarnaast moet het 
voor piw-ers en voor ander 
personeel een tijdsbesparing 
opleveren, tijd die ze kunnen 
besteden aan hun eigenlijke 
taken zoals begeleiding, 
bejegening en verzorging.  
 
 
Apps 
Op een ZBJ tablet staan de 
volgende knoppen: 

 E-formulieren / 
digitale aanvragen 

 Gespreksapp 
(verzoekbriefjes) 

 Boodschappen, Winkel 

 Bezoekplanning 

 E-learning 

 Tijdschriften-app 

 Rekenmachine 

 Coldcase kalender  

 Saldo app: inzage saldo en mutaties 

 Vertaal app 

 Geestelijke verzorging 

 (Gereguleerd) Internet browsing 

 Lokale Informatievoorziening PI 
 

 
Eigen app 

De geestelijke verzorging 
heeft dus een eigen app 

oftewel tegel op de 
tablet.  
De app wordt gebruikt 
voor contact en voor 
het lezen van lectuur 
die er namens de 
geestelijke verzorging is 

opgezet.  
 

Het digitale contact met 
geestelijk verzorgers is 

vergelijkbaar met de bekende 
sprekersbriefjes. Het systeem maakt 

het mogelijk om op afstand en direct te kunnen 
reageren.  
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Voorbereiding 
Aan het ontwikkelen van de ZBJ tablet is veel 
denkwerk voorafgegaan, ook van geestelijke 
verzorgers die op hun locatie bij de pilot 
betrokken waren. Dit proces is vanuit de Dienst 
Geestelijke Verzorging begeleid door Bikram 
Lalbahadoersing Hoofd hindoe geestelijke 
verzorging. Zonder nog te weten wat er 
uiteindelijk mogelijk was zijn er vele uren besteed 
aan het meedenken over de vormgeving, het 
opnemen van filmpjes om het team te 
presenteren en om de wensen ten aanzien van 
het gebruik van deze tablet te verkennen. 
Uiteindelijk bleken bewegende beelden niet 
mogelijk en was interactiviteit zeer beperkt. 
Althans tot nu.  
 
 
Mogelijkheden en beperkingen 
De app maakt het voor een gedetineerde 
mogelijk om een digitaal verzoekbriefje naar een 
geestelijke verzorger te sturen. Voor de 
geestelijke verzorgers is het mogelijk om met 
elkaar af te stemmen wanneer een gedetineerde 
aan meerdere geestelijke verzorgers een verzoek 
doet en ook om te kunnen reageren wanneer een 
collega afwezig is.  
 
 

 
 De gedetineerde krijgt een antwoord dat 

uit maximaal 200 tekens bestaat.  
 

 

 
 
Een beperking van het systeem is dat verstuurde 
antwoorden niet teruggezien kunnen worden. 
Ook kan de gedetineerde niet via de tablet op het 
antwoord van de geestelijke verzorger reageren.  
 
Voor geestelijke verzorgers die thuis werken en 
kunnen inloggen op de digitale werkomgeving is 
er de mogelijkheid om deze verzoeken thuis te 

zien en daarop te reageren: met een kort 
antwoord of met een verzoek aan een collega op 
locatie om de vraag op te pakken.  
 
 
Klinkt veel 
Uit de eerste statistieken blijkt dat de app op de 
drie locaties gemiddeld ruim 2000 keer per 
maand wordt geopend.  
Dat klinkt veel, maar bij nader inzien is het lastig 
dit getal op waarde te schatten: om hoeveel 
individuele gedetineerden gaat het, hoe lang 
duurt een bezoek en hoe verhoudt dit gebruik 
van de tablet zich tot het fysieke contact met de 
geestelijke verzorger? Iets van een antwoord is er 
ook: de statistieken laten weten dat 25-30 % van 
de gedetineerden aangeeft dat zij de boeken van 
de geestelijke verzorging gelezen hebben en de 
wens te kennen geeft om uit een groter aanbod 
te kunnen kiezen.  
 
 

 
 Het ontwerp van het 

zelfbedieningsportal is aanvankelijk op 
de tekentafel ontwikkeld en de 
ervaringen die er nu mee worden 
opgedaan worden gebruikt om het 
systeem uiteindelijk zo goed mogelijk 
aan te passen. 

 

 

 
 
Hierdoor zal het straks beter aansluiten bij de 
behoeften van de gedetineerden, in het bijzonder 
ook voor bepaalde groepen zoals bijvoorbeeld 
licht verstandelijk beperkte en laaggeletterde 
gedetineerden.  
Toch blijft het een vraag hoe reëel het is om te 
verwachten dat gedetineerden hier zelf mee aan 
de slag kunnen, waar ze voorheen een beroep op 
een medegedetineerde of een piw-er deden om 
bv een verzoekbriefje in te vullen.  

 
 
 
 
Fons Flierman 
adjunct hoofdaalmoezenier 
justitiepastor PI Grave
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Het valt me op dat het 

systeem tot nu toe vooral 

werkt voor mensen die 

‘digitaal vaardig’ zijn. 

ONTWIKKELINGEN 

ZBJ een verbetering voor de geestelijke verzorging? 
door Johan Bosboom 
 
 
 
Bij mijn weten is het ZBJ-project (ZelfBedieningsportaal Justitiabelen) destijds opgestart  
als alternatief voor de bibliotheken in penitentiaire inrichtingen.  
Oftewel als bezuiniging?  
Inmiddels is er steeds mee aan de kapstok van de tablet gehangen.  
En hoor ik niet zo veel meer over het sluiten van de bibliotheek.  
Overigens, die hebben wij in de PI Lelystad niet.  
Eenmaal per week komen medewerkers van de openbare bibliotheek langs alle afdelingen  
met een kar boeken. 
 
 
 
Snel contact 
Bij ons in PI Lelystad loopt het ZBJ-project al 
vanaf het begin. De start was wel met de nodige 
kinderziektes. Er waren opstartproblemen en 
gedetineerden die slimmer zijn dan men dacht. 
Inmiddels is het ZBJ-project op vier van de tien 
afdelingen beschikbaar. 
Groot voordeel van ZBJ is dat er een snel contact 
mogelijk is tussen gedetineerden en de 
geestelijke verzorging. Ik kan snel een antwoord 
geven op een vraag/verzoek en dat is prettig. 
Ik hoef niet eerst naar de afdeling om 
een gedetineerde op te zoeken als 
ik een verzoekbriefje van hem 
krijg, waarbij ik kans loop dat 
deze gedetineerde er dan niet 
is en ik nog niet weet wat 
zijn vraag was.   
 
 
Geen opslag 
Met ZBJ kan ik direct 
antwoord geven dat ik zijn 
bericht/vraag gelezen heb. 
Maar een afspraak maken voor 
een gesprek is nog lastig, omdat 
ik mijn antwoord ‘kwijt raak’ zodra ik 
geantwoord heb en de gedetineerde 
daar weer niet op kan reageren. Er is namelijk 
geen opslag voor de verzoeken en mijn 
antwoorden.  

 
Regelmatig lezen  
Het werkt vooral prettig wanneer een 
gedetineerde per ZBJ-bericht laat weten dat een 
gemaakte afspraak niet kan doorgaan. Alleen … 
dan moet ik wel regelmatig mijn berichten lezen 
en bijhouden. Ik merk dat het nog niet in mijn 
werkwijze zit om standaard elke ochtend (of 
middag) te kijken. Maar dat is een kwestie van 
aanleren! 

 
Ander voordeel is dat ik kan zien 

wanneer iemand aan 
meerdere denominaties 

een verzoek richt. Ik kan 
die ook inzien, zolang 
een collega die nog niet 
behandeld heeft. Zo 
kunnen we elkaar op 
de hoogte houden 
wanneer iemand één 
vraag aan meerdere 

collega’s stelt. 
 

 
Een hele klus 

Het valt me op dat het systeem 
tot nu toe vooral werkt voor 

mensen die ‘digitaal vaardig’ zijn. Hoe het 
voor digibeten en/of analfabeten en 
buitenlanders werkt is mij nog 
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niet duidelijk. De laatstgenoemde twee groepen  
hebben ook moeite om een verzoekbriefje in te 
vullen, maar vinden daar meestal wel een 
medegedetineerde of PIW-er voor om dit voor 
hen te doen. De vraag is dan of ze mijn antwoord 
kunnen lezen en begrijpen? 
 
 

 
 Voor digibeten lijkt het me nog een  hele 

klus om de werking van een tablet onder 
de knie te krijgen. 

 

 

 
 
Daarom blijft het voor ons werk van belang om 
als geestelijk verzorger zichtbaar op de afdeling 
rond te lopen (presentiepastoraat). 
Op de tablet staan boeken van de geestelijke 
verzorging, maar ik hoor zelden dat deze ook 
daadwerkelijk gelezen worden.  
Ik kan me voorstellen dat wanneer wij als 
geestelijk verzorgers hier actiever mee gaan 
werken, we dit ook kunnen gebruiken als 
voorbereiding voor bijvoorbeeld een 
gespreksgroep? Maar het systeem kent nog 
(teveel beperkingen om er bijvoorbeeld filmpjes 
op te (laten) zetten. 
Ik heb wel het idee dat het voor gedetineerden 
prettig werkt dat ze nu meer en directer invloed 
op en verantwoording hebben voor een heleboel 
zaken zoals inzicht in hun saldo, bestellen van 
boodschappen, plannen van bezoek. Als ook 
casemanagers hier mee zouden werken, kan de 
communicatie tussen hen en gedetineerden een 

 stuk vlotter verlopen. Maar ik bespeur hier toch 
de nodige voorzichtigheid, omdat  ‘alles wat op 
papier staat (in dit geval getypt is) tegen je kan 
worden gebruikt?’ 
 
 

  
 
 
Toegegeven, ik voel mezelf een digibeet en 
verwacht daarom (daardoor?) niet alle heil van 
automatisering. En de praktijk blijkt  vaak 
weerbarstiger dan de tekentafel. Al met al ben ik 
niet negatief over het gebruik van tablets. Het is 
een aanvulling van de mogelijkheden.  
Maar ik denk dat het maar voor een heel kleine 
groep gedetineerden optimaal werkt en die 
weten meestal hun weg toch wel te vinden. Dus 
ja, het is een goede aanvulling en op termijn een 
verbetering. En het biedt ook kansen.  
In ieder geval kunnen er nu geen verzoekbriefjes 
meer ‘zoek’ raken! Voor mij is het echter geen 
wondermiddel en vervangt een tablet het 
persoonlijke contact niet.

 
 
 
 
 
 
Johan Bosboom 
R.-k. pastor in de PI Lelystad
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De invoering van het 

beeldbellen wordt aan de 

locaties overgelaten. 

ONTWIKKELINGEN 

Over iPhones, laptops en beeldbellen justitiabelen 
door Fons Flierman 
 
 
 
Op het terrein van digitalisering raken twee ontwikkelingen in een stroomversnelling,  
namelijk het voorzien van iedere geestelijk verzorger van  
een iPhone en een laptop  
en het uitbreiden van de mogelijkheden van het beeldbellen  
voor gedetineerden en hulpverleners.  
 
 
 
Het volgende 
In de laatste Nieuwsbrief van de DGV kort 
beschreven is onder de noemer ‘een Iphone en 
laptop voor alle gv-ers?’ hierover het volgende 
gezegd: 
 
'Afgelopen jaar is het digitaal werken in een 
stroomversnelling gekomen. Sommige gv-ers 
hebben preventief vanuit huis gewerkt, bij strenge 
maatregelen werden digitale contacten met gv 
aangeboden en bij compartimentering werden 
gebeds- en kerkdiensten digitaal verzorgd. 
Daarnaast worden op een aantal locaties van DJI 
de vaste PC's vervangen voor 'aanland 
werkplekken'. Flexibele plekken waar 
medewerkers hun laptop kunnen 
aansluiten. 
 
Het is de bedoeling om ook 
de gv-teams stapsgewijs te 
voorzien van een Iphone 
en laptop. We hopen in 
april te starten bij de 
eerste inrichting. Iedere 
maand komen daar 1 á 2 
inrichtingen bij. Nieuwe 
werkwijzen brengen 
voorziene en onvoorziene 
kwesties mee. Zo zullen we 
heldere afspraken moeten maken 
over een goede werk-privé balans en 
adequate beveiliging. Digitalisering is geen 
doel op zich, de verwachting is dat de 
digitalisering bijdraagt aan effectievere en 

daarmee verbeterde dienstverlening aan de 
ingeslotenen.' 
 
 
Beeldbellen 
Deze ontwikkeling sluit aan bij een andere, 
namelijk het Beeldbellen Justitiabelen (BBJ). Na 
een proef met iPads en Skype voor BBJ wordt 
gebruik gemaakt van laptops die speciaal voor 
beeldbellen zijn ingericht.  
De invoering van het beeldbellen wordt aan de 
locaties overgelaten. Het kan dan zijn dat er een 
speciale ruimte voor BBJ wordt ingericht, maar 

het is ook mogelijk dat het gebruik van de 
laptop op cel wordt toegestaan.  

 
 

Vertrouwelijkheid 
Omdat de laptop maar 

één ding kan, namelijk 
beeldbellen, is er geen 
toezicht noodzakelijk. 
En omdat voor 
geestelijke verzorging 
de vertrouwelijkheid 

van een gesprek met een 
gedetineerde een 

voorwaarde is, wat tevens 
voor andere hulpverleners 

het geval kan zijn, worden deze 
gesprekken niet opgenomen. 

Hiervoor wordt de geestelijk verzorger als 
hulpverlener aangemerkt, zoals al het ambtelijk 
bezoek.  
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Het beeldbellen biedt straks ook vrijwilligers de 
mogelijkheid om op deze wijze contact met 
gedetineerden te hebben. 
 
 

 
 
 
 

Consequenties 
Omdat het niet mogelijk is om vanaf de vaste 
werkplek in de inrichting met de gedetineerde te 
beeldbellen, is hiervoor een eigen device nodig. 
Hier kruisen beide ontwikkelingen elkaar. Binnen 
de Dienst Geestelijke Verzorging wordt 
nagedacht over de consequenties van het bezit 
van iPhones en laptops, consequenties die de 
voordelen en de mogelijkheden betreffen, maar 
ook de nadelen en de beperkingen.  
Zo zal niet iedereen er blij mee zijn, dat wil 
zeggen niet alle geestelijk verzorgers zitten hierop 
te wachten en zeker alle beveiligers van de 
penitentiaire inrichtingen niet.  
Tegelijk voorziet het in nieuwe mogelijkheden 
voor contact met een gedetineerde die daar heel 
blij mee kan zijn.

 
 
 
 
 
 
Fons Flierman 
adjunct hoofdaalmoezenier 
justitiepastor PI Grave  



56 
 

COLUMN 
 
 

Waar twee of drie  
in mijn Naam samenkomen…  
door Saskia Tichelaar-Nieuwenhuis 
 

 
 
toen ik met goede moed naar de ISD-afdeling liep.  
Terwijl ik normaal gesproken alles van tevoren klaarzet in het stiltecentrum,  
moest ik nu nog op zoek naar een geschikte ruimte.  
De kleinschalige vieringen moesten op de unit gehouden worden,  
waar helaas geen stiltecentrum is.  
 
Nadat het afdelingshoofd ons die week had verzekerd  
dat de vergaderzaal beschikbaar was,  
hoorden we kort van tevoren dat dit tóch niet mogelijk was.  
De BINGO was daar gepland…  
 
Met mijn kerkelijke achtergrond  
zou ik toch niet al te veel moeite moeten hebben met de ruimte,  
immers die dóet er in mijn traditie niet toe.  
Het enige nodige is het samenkomen van twee of drie gelovigen,  
die in Zijn naam 'vergaderd zijn'  
(ik ben opgegroeid in de Vergadering van Gelovigen).  
Dus op de afdeling aangekomen  
had ik minstens twee alternatieve ruimtes bedacht,  
maar helaas bleken beide onmogelijk  
omdat er niet voldoende looplijnen beschikbaar waren.  
 
Werkelijk de enige optie die overbleef,  
was het kantoor van het afdelingshoofd.  
Niet écht een plek die de mannen met het goede nieuws associëren.  
Deze Corona-tijd heeft me al voor vele uitdagingen gesteld  
en ik ben steeds flexibel geweest,  
maar het idee dat wij op eerste Kerstdag  
nota bene moesten uitwijken naar een kantoor vanwege de 
 

BINGO  
 

wekte op z’n zachtst gezegd toch wel enige irritatie bij mij op.   



57 
 

Maar wetende dat ik het hiermee moest doen, begon ik,  
geholpen door mijn altijd vriendelijke en kalme rooms-katholieke collega,  
voorbereidingen te treffen.  
Wat was ik op dat moment blij dat ik tóch over enig liturgisch materiaal beschikte.  
Een mooi kleed, een paar rozen, de Bijbel, wat kaarsjes, een mooi kruis  
en niet te vergeten de Paaskaars.  
 
Daar kwamen ze, in groepjes van 2 á 3 man.  
De één nog dankbaarder dan de ander “Wat fijn dominee, dat dit nog kan!”  
“Eindelijk iemand die ons nog serieus neemt.”   
Mijn irritatie maakte plaats voor dankbaarheid.  
Op dat kantoor van het afdelingshoofd vierden wij Kerst.  
Precies 15 minuten per groepje van maximaal 3 mannen.  
We luisterden een lied, lazen het kerstevangelie en baden samen.  
En terwijl we kort met elkaar het kerstevangelie bespraken besefte ik,  
dat ik geen toepasselijkere plek had kunnen bedenken bij het kerstverhaal.  
Voor even was het kantoor de plek waar we vierden dat Christus het licht is in onze duisternis,  
ook al is Hij niet overal welkom.  
 
Wat was het waardevol om zó samen te komen met elkaar.  
Het leek wel alsof de woorden die we overdachten  
en baden nóg sterker tot ons spraken.  
Na het bidden van het Onze Vader stamelde een man van midden 40 ineens:  
“Maar… als ik wil dat God mij vergeeft, dan betekent dat dus ook dat ik een ander moet vergeven…?”  
Het leek een totaal nieuwe openbaring voor hem, terwijl hij het gebed week in week uit meebidt.  
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Een onverwacht voordeel 

van de coronatijd is dat 

mijn oren helemaal tot 

rust zijn gekomen. 

CULTUUR 
‘Alles is Gezegend’  
CD ‘Lichthuis’ (Typhoon, najaar 2020) 
recensie door Theunis Veenstra 
 
 
 

In Volkskrant Magazine van zaterdag 30 januari jl. lees ik  
hoe zeven professionele muzikanten zich door de corona-crisis heen 
slaan. 
  
Tot aan Covid-19 halen de geïnterviewden het grootste deel van hun 
inkomen uit liveoptredens en lesgeven.  
Nu het musiceren alleen nog maar zonder publiek is toegestaan,  
worden vingervlugheid en embouchure op peil gehouden in 
tuinhuisjes en zelf gebouwde studiootjes van 1,5 meter bij 90 
centimeter.  
 
In woonkamers worden gordijnen aangebracht om de sound van 
gitaar en keyboard te scheiden van eettafel en spelende kinderen.  
 
 
 
Pure winst 
Het komt aanvankelijk op me over als een wat 
sneu verhaal, pas bij tweede lezing ontdek ik dat 
de lockdown niet alleen wordt ervaren als een 
fase die veel kost. Met name het tijd 
hebben voor nieuw materiaal zien de 
musici als pure winst.  
"Eigenlijk denk ik dat de 
nieuwe plaat daarom beter is 
dan de vorige, die tot stand 
kwam terwijl ik veel aan 
het optreden was", zo 
klinkt uit de mond van 
singer-songwriter Bertolf 
Lentink. Verrassend is  ook 
de uitspraak van Tineke de 
Jong, violist bij onder meer 
de Nederlandse Opera, dat 
"Een onverwacht voordeel van 
de coronatijd is dat mijn oren 
helemaal tot rust zijn gekomen." 
 
Wie we niet aantreffen in het rijtje van de zeven 
geïnterviewden is de Zwolse rapper Typhoon. Dat 

wat over de zeven musici wordt geschreven, gaat 
echter ook op voor hem: ‘never waste a good 
crisis’. Typhoon, de artiestennaam van Glenn de 
Randamie, zit op dit moment ook gedwongen 

thuis.  
 

 
Grote bekendheid 

Hij weet echter al ver voor 
de huidige lockdown hoe 
dit isolement voelt. Al 
lijkt het daar 
aanvankelijk niet naar: 
in 2014 wordt hij bij het 
grote publiek bekend 
met ‘Lobi da 

Basi’(Surinaams voor: 
‘liefde is de baas’).  

 
Deze prachtige verzameling 

songs voert hem niet alleen langs 
alle grote concertzalen van het land, 

maar levert hem ook een act op bij het Exodus-
concert 2015 in JJI Den-Hey-Acker. Bij die 



59 
 

gelegenheid zegt hij: "Ik heb vroeger veel in 
jeugdinrichtingen gespeeld. Nu weer na een hele 
tijd. Zij kunnen niet naar ons toekomen, dus 
komen wij naar jullie. We hebben allemaal 
andere achtergronden, ik ben in mijn eigen 
geschiedenis ook lelijke dingen tegengekomen. 
Maar het gaat erom waar je naartoe wilt gaan." 
 
 

 
 
 
Volledig op muziek richten 
Deze vraag van Typhoon wordt gaandeweg de 
jaren ook voor hemzelf actueel. De sterstatus  
van tweevoudig Edisonwinnaar kent namelijk een 
keerzijde. In 2018 volgt er, na vier jaar van 
optredens, een depressie.  
 
 

 
 Dat betekent niet alleen therapie, maar 

ook meditatie en een hervonden geloof.  
 

 

 
 
De zanger is opgegroeid in een Nederlands 
Hervormd gezin in ’t  Harde. Als kind gaat hij 
graag mee naar de kerk en zijn verlangen om 
dominee te worden voert hem in 2006 naar 
Amsterdam voor de studie religiewetenschappen. 
Hij stopt hier al snel mee om zich volledig op de 
muziek te richten.  
In het televisieprogramma ‘Adieu God’ zegt hij 
tegen presentator Thijs van den Brink dat hij "de 
God uit zijn jeugd vaarwel heeft gezegd." "Het is 
niet meer de veroordelende God." "Ik kan meer 

met de God uit het Nieuwe Testament, met Jezus 
eigenlijk. Daarin zie ik veel meer liefde." "Ik heb 
ook moeite met het woord ‘God’, aan de andere 
kant, je moet het een naam geven." "Ik heb mijn 
hele eigen invulling daaraan gegeven." Als 
voorbeeld noemt hij de eigen verwoording van 
het ‘Onze Vader’:   
 
 ‘Gezegend zijn de hemellichamen  
 Heer, zuiver mijn lichaam  
 Reinig mijn ziel  
 Ontgiftig mijn geest  
 Schijn licht in mijn bovenkamer  
 Amen’. 
 
 
Twee keer burn-out 
In de jaren die volgen op dit interview uit 2016 
krijgt dit ‘ontgiftigen’ steeds meer vorm. Typhoon 
beschrijft zijn eigen situatie als ‘burn-out’. Het is 
al zijn tweede, zo vertelt hij in de zomer van 2020 
in het programma ‘Zomergasten’. De eerste komt 
door liefdesverdriet, hij doet te veel, wil zich 
extra bewijzen, ’ook door mijn kleur’. Hij is een 
tijd thuisloos (niet dakloos) en hij is 
hypersensitief: "Niet alles wat ik aanvoel is goed 
voor mij." De tweede burn-out is heftiger dan de 
eerste. Typhoon voelt zich te verantwoordelijk 
voor zijn directe omgeving. ‘In het creatieve 
proces voel je je zowel God als de gootsteen’. Hij 
leert dat je niet anders kan dan jezelf zijn. ‘Je kan 
nooit meer zijn dan trouw aan jezelf’. Hij laat zich 
herdopen, spreekt met bevriende theologen en 
gaat de Bijbel herlezen. Typhoon: "Ik heb een 
dosis licht gekregen." "Er hoeft geen 
gebrokenheid te zijn vanuit liefde."  
 
 
Onder een walnootboom 
Hij stopt in deze periode met optreden, koopt 
een huis onder de rook van Zwolle met ruime 
tuin. Zittend onder de takken van een 
walnootboom vindt hij nieuwe woorden, 
maar nog onvoldoende om er teksten van te 
maken.  
Op hetzelfde moment komt het tot een 
ontmoeting met Paskal Jakobsen. Ook de zanger 
van BLØF is bekend met tobberige stemmingen. 
Ze vinden elkaar als twee gewonde vogels die 
elkaar fladderend in de lucht houden, om 
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uiteindelijk samen neer te strijken in het lied 
‘Walnootboom’. Er volgen studiosessies met 
andere artiesten, echter: net op het moment dat 
alle teksten en melodieën zijn geperst op het 
nieuwe album ‘Lichthuis’, heerst er een pandemie 
en worden alle poppodia in het land gesloten.  
 
 
Levensenergie 
Typhoon krijgt het advies om de release van de 
CD uit te stellen. Hij besluit echter anders: "Ik 
geloof dat er mensen zijn voor wie de muziek 
juist nu op het goede moment komt. Lichthuis is 
meer dan muziek, het is een gedachtegoed, een 
levensenergie." 
Met die gedachte sluit Typhoon aan bij al die 
andere artiesten, waarvan er slechts zeven de 
revue passeren in Volkskrant Magazine. 
Muzikanten die allemaal de stilte van de crisis 
hebben ondergaan als ‘doortocht’ naar een 
nieuw geluid.   
 
 

 
 De zeven magere jaren die het Typhoon 

heeft gekost om ‘Lichthuis’ te 
componeren zijn de afgelopen maanden 
gevolgd door vet enthousiaste recensies 
van popjournalisten.  

 

 

 
 
Ook in de Bajes van Veenhuizen klinkt er lof. Ik 
krijg wel vaker opmerkingen over liederen en 
teksten, maar zoveel reacties als op de zondag 
dat ik het nummer ‘Alles is gezegend’ in de 
kerkdienst laat klinken, kan ik me niet 
herinneren. De tekst van het nummer (gemaakt 
samen met hiphopper Freez) doet nog steeds de 
ronde in mijn gespreksgroepen.   
 
‘Alles is gezegend’ is slechts één van de parels van 
het album ‘Lichthuis’. Ik kan het dan ook van 
harte aanbevelen. 
 
Een goed hulpmiddel bij het ‘verstaan’ van 
Typhoon is www.spraak-water.com , een handige 
website met commentaar op popteksten. Het 
bijzondere ervan is dat Typhoon ook zelf meer 
dan eens inlogt om in de kantlijn van zijn eigen 

teksten uitleg te geven over wat hij precies heeft 
willen ‘zingzeggen’.   
 

 
 
 
 
Alles is Gezegend 
 
Wat nou als alles er toe doet? 
Zijn wij hier dan toch voor niets geweest? 
Ik weet allang niet meer 
Maar dat is precies genoeg 
 
Alles is gezegend 
Misschien komt alles goed 
En alles heeft een reden 
Al weet ik vaak niet hoe 
Oh-oh-oh-oh-oh  
Ik weet niet wat we doen 
Het lijkt genoeg 
 
Ik deed een hoop dingen fout 
Vergeef mij, oh Heer 
Ter verdediging: ik handelde uit noodweer 
Voelde me onoverwinnelijk 
En loog weer 
Maar dat nooit meer 
Mijn mama zei me: 'Maak je los van je ketting'  
'Voel je vrij en tel je blessings'  
Ik ben druk maar bel m'n vader van de week 
En zeg 'm dat ik meer van 'm houd dan dat 'ie 
weet 
Bij mijn demonen op de sofa 
Ze vragen: 'Wil je thee?' 

http://www.spraak-water.com/
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Ze weten dat ik eerst ergens anders ben geweest 
Want ik ben niet alleen 
Ik tel de stappen in het zand 
En het strand roept de zee 
 
Alles is gezegend 
Misschien komt alles goed 
En alles heeft een reden 
Al weet ik vaak niet hoe 
Oh-oh-oh-oh-oh {Hey} 
Ik weet niet wat we doen, Uh 
En ik was zo moe dat de duisternis kwam 
Zat in mijn vecht-of-vluchtmode 
Wilde niet huilen als man 
Nog steeds even onbevangen 
Maar de onschuld kwijt 
Vraag maar: wat wil je weten over schaamte en 
spijt?  
Wie wil je zijn op het hoogtepunt van het feest? 
Ik was verslaafd aan het zoeken 
Ben het denk ik nooit geweest 
Maar vandaag met een kroon op mijn hoofd 
Ik leef 
Ik dank God want ik ben er nog steeds 

Ik was al thuis vanaf het prilste begin 
En dat laatste wat me rest 
Is een duik in de volledigheid uit het adelaarsnest 
Bij storm of windstil, ik hoor je stem 
Oog in oog met iemand die me door en door kent 
 
Alles is gezegend 
Misschien komt alles goed 
En alles heeft een reden 
Al weet ik vaak niet hoe 
Oh-oh-oh-oh-oh {Hey} 
Ik weet niet wat we doen 
Het lijkt genoeg 
 
Alles is gezegend  
 
Zelfs wanneer ik kijk naar wat ik mis 
Zolang we gewicht geven aan licht 
En ik heb nachten dat ik denk: 'Man, wat heeft 
het voor zin?' 
Maar de ochtenden zijn blind en 
vergevingsgezind 
Dus ik blijf dat rondje lopen tot ik weet waar het 
begint 

 
 
 
 
 
 
Theunis Veenstra 
justitiepredikant PI Veenhuizen.    
 
 
 
 
 
 
Literatuur:  
 
- Volkskrant Magazine zaterdag 30 januari 2021 
- ‘Adieu God’, uitzending 25 september 2016, EO-Televisie 
- Zomergasten, uitzending 20 juli 2020, VPRO-Televisie 
- www.spraak-water.com (met name de teksten van Lobi da Basi) 
- Youtube: ‘van de regen naar de zon’, registratie live-concert vanuit de Ridderzaal, bij de viering van 200 
jaar Koninkrijk, december 2013. 
- Exodusconcert vanuit JJI Den Hey-Acker, uitgezonden op Stille Zaterdag 4 april 2015 in het programma 
‘Wierook en Pepermunt’ op Radio 5.  
- Op het onderstaande webadres gidst Typhoon je met hulp van Timo Pisart door de teksten van Lichthuis.  
https://3voor12.vpro.nl/artikelen/overzicht/2020/oktober/Typhoon-track-by-track-Lichthuis.html  
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Het doel van deze sectie is 

om de afstand en de 

weerstanden die er 

wederzijds bestaan te 

overbruggen. 

CULTUUR 
Psychiatrie en religie in dialoog 
Peter J. Verhagen: Psychiatry and religion, Controversies and consensus, A 
matter of attitude, Shaker Verlag, Düren, Duitsland, 2019 
recensie door George Scholte 
 
 
 
Een van mijn zussen die niet meer gelovig is,  
opende ooit een gesprek over religie met de volgende zin:  
‘Ik snap niet dat een intelligent man als jij in deze tijd nog religieus kan zijn.’  
Het moge duidelijk zijn dat dit niet leidde tot een verhelderende dialoog. 
 

 
 
 
 
 
Inleiding 
In het hier besproken proefschrift doet 
de psychiater, psychotherapeut en 
theoloog Peter Verhagen verslag 
van zijn werkzaamheden in 
het kader van de mede door 
hemzelf geïnitieerde sectie 
religie, spiritualiteit en 
psychiatrie van de World 
Psychiatric Association. 
Het doel van deze sectie 
is om de afstand tussen 
psychiatrie en 
religie/spiritualiteit en de 
weerstanden die er 
wederzijds bestaan te 
overbruggen. Deze afstand en 
weerstand heeft diepe wortels in 
de ontwikkelingsgeschiedenis van de 
moderne wetenschappen sinds Descartes. Religie 
als opium (Marx) of als te overwinnen neurose 

(Freud), zijn maar enkele van de vele typeringen 
die dit spanningsveld kenmerken. 

 De laatste typering is uiteraard van 
groot belang voor de relatie 

tussen religie / spiritualiteit 
en psychiatrie / 

psychotherapie. Verhagen 
maakt duidelijk dat het 
ten diepste gaat om een 
zeer verschillend 
mensbeeld dat in de 
bovengenoemde kennis 
en leefgebieden 

dominant is. In 
wetenschap/psychiatrie 

gaat het om de mens als 
rationeel, materialistisch 

individu, terwijl het in 
religie/spiritualiteit gaat om de mens als 

zinzoekend en betekenisgevend wezen, meestal 
in relatie tot een hogere macht, maar ook tot 
zichzelf en zijn medemens.  
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Dit proefschrift staat in een lijn van de zoektocht 
naar de verbinding tussen religie/spiritualiteit en 
de GGZ. De afgelopen jaren heb ik hiervan enkele 
voorbeelden gesignaleerd in Pastorale 
Verkenningen.1  
 
In het proefschrift van Verhagen gaat het om de 
verbinding tussen religie/spiritualiteit en de 
wellicht meest natuurwetenschappelijke 
discipline binnen de GGZ, de psychiatrie, waarin 
de grootste weerstand tegen religie en 
spiritualiteit bestaat.  Het vormt een verslag van 
de wegen die Verhagen met de sectie 
religie/spiritualiteit en psychiatrie heeft 
bewandeld om tot een verbinding tussen beiden 
te komen. In deze bespreking kan ik niet meer 
dan enkele haltes op die weg aanstippen. 
 
 
Vier epistemische perspectieven 
Verhagen opent met een benoeming en 
beschrijving van vier perspectieven om te 
reflecteren op de psychiatrische praktijk en de 
relatie met religie/spiritualiteit. 
 
Het eerste perspectief wordt gevormd door de 
dagelijkse ervaring waarin we het leven ervaren 
als een stroom van gebeurtenissen en gedachten 
is, waarin alles met alles verbonden is. Daarin leef 
ik als mens in de wereld zoals die zich aan mij 
voordoet. Hiervan maken gebrokenheid en 
ambiguïteit deel uit. Deze stroom wordt 
onderbroken wanneer mensen gebeurtenissen en 
ervaringen opdoen die hen verstoren of 
waardoor zij de verbinding met het leven 
verliezen. Zowel religie als psychiatrie kunnen 
mensen een vorm van coping bieden om met 
dergelijke verstoringen om te gaan.  
 
Nu komt het tweede perspectief in beeld. 
Namelijk, wanneer een psychiater luistert naar 
het verhaal van het ‘dagelijkse leven’ van zijn 
cliënt gaat hij dit verhaal op een klinische wijze 
proberen te begrijpen en te duiden, hij gaat 
zoeken naar symptomen en signalen. Op grond 
daarvan komt hij tot een diagnose en een 
behandeling. Ten opzichte van de dagelijkse 
ervaring komen we hier terecht op het eerste 
abstractieniveau. Dit kan bij de cliënt leiden tot 
vragen naar herstel van de verbinding met zijn of 

haar dagelijks bestaan zoals: Wat betekent dit 
voor mijn seksuele leven, mijn familie leven, mijn 
professionaliteit, mijn religieus leven? Onder 
dergelijke vragen ligt de vraag naar herstel van de 
verbinding met de dagelijkse ervaring van het 
eerste niveau.  
 
Nu krijgen we zicht op het derde perspectief, het 
gebruik van wetenschappelijke kennis en 
bronnen als basis van de professionele praktijk. 
Een professional in de GGZ moet geschoold zijn in 
de beoordeling van individuele cases in het licht 
van professionele kennis van zaken als 
psychotherapeutisch onderzoek en 
ontwikkelingen in de praktijk ervan.  
Maar dit geldt ook voor het terrein van 
religie/spiritualiteit als onderwerp van 
wetenschappelijk onderzoek, zoals de 
veranderingen in het religieuze landschap en de 
invloed van de secularisatie op de ontwikkeling 
van psychopathologie.  
 
Vanuit het vierde, filosofische perspectief, 
worden al deze perspectieven en verschillende 
domeinen van leven, praktijk  en wetenschappen 
met elkaar in verbinding gebracht. Relaties tussen 
lichaam, geest, ziel en het zelf verschillen van 
relaties tussen wetenschappelijke disciplines als 
genetica, neurologie, psychologie en 
psychopathologie.  
Hetzelfde geldt voor de relaties tussen diverse 
religieuze (hulp)wetenschappen. Maar 
uiteindelijk draait het, aldus Verhagen, om de 
betekenis en relevantie van al deze kennis en 
inzichten voor de psychomedische en religieuze 
vragen van patiënten en cliënten in hun 
dagelijkse levens.  
 
Op basis van deze vier perspectieven met ieder 
hun onderscheiden talen zoekt Verhagen zijn weg 
in het maken van verbindingen tussen 
religie/spiritualiteit en psychiatrie. 
 
 
Enkele problemen in de relatie 
religie/spiritualiteit en psychiatrie 
De grondoorzaak van deze problemen ligt in de 
bovengenoemde afstand tussen beide domeinen. 
Er is sprake van een sceptische tot zelfs vijandige 
houding bij de beoefenaren van de psychiatrie, 
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maar in religie en spiritualiteit staat men ook niet 
onverdeeld positief tegenover de psychiatrie. Dit 
heeft ten diepste te maken met de al eerder 
genoemde verschillende mensbeelden bij 
psychiaters en religieuze en spirituele 
beroepsbeoefenaren. 
 
Er wordt in de psychiatrie nog veelvuldig 
uitgegaan van een bio-psychosociaal of een 
stress-kwetsbaarheids model waarin weinig of 
geen plaats is voor religieus-spirituele en 
relationele aspecten van het mens-zijn van de 
patiënten. Laat staan dat er oog is voor de 
potentieel integrerende en helende krachten van 
religie en spiritualiteit. 
Verhagen signaleert  een probleem in de 
definiëring van zowel religie als spiritualiteit. Dit 
zijn gelaagde begrippen en bovendien bestaan er 
grote verschillen tussen de diverse religies. Dat 
maakt ieder onderzoek  naar de relatie met 
psychiatrie moeizaam en leidt tot onhelderheden. 
De secularisering heeft geleid tot een verandering 
van de positie van de religieuze instituties in 
vooral de Westerse landen: ze hebben hun greep 
op de samenleving grotendeels verloren. In deze 
beweging en strijd om ontvoogding heeft de 
psychiatrie een rol gespeeld. Maar onder de 
beoefenaren van de psychiatrie is, aldus 
Verhagen, te weinig oog voor de herleving van 
religie en spiritualiteit. Die staan nu in de levens 
van veel mensen echter losser van de religieuze 
instituties.  
De relatie van een aantal psychiaters met hun 
religieuze en/of spirituele patiënten wordt nog 
regelmatig negatief beïnvloed door dit gegeven. 
Zo wordt bijvoorbeeld het IQ van zulke patiënten 
20 punten lager ingeschat.  
 
 

 
 Er is nog te weinig bereidheid onder deze 

artsen om een gelijkwaardige houding 
aan te nemen ten opzichte van patiënten 
met andere (religieuze) 
levensovertuigingen dan die van henzelf. 

 

 

 
 
Hierin speelt wellicht het onderscheid tussen 
wetenschappelijke waarheid en religieuze 

waarachtigheid, zoals beschreven door Karen 
Armstrong in ‘De kwestie God’ een rol. 
Uit de uitkomsten van vier grote reviews van 
studies over de relatie tussen religie/spiritualiteit 
en geestelijke gezondheid blijkt dat deze relatie 
bij de meeste mensen overwegend positief is. 
Uiteraard zijn er ook negatieve relaties tussen 
beiden, maar dat betreft een kleine minderheid 
van de onderzochte mensen en religies. 
Desondanks worden deze uitkomsten door de 
beoefenaren van de psychiatrie nog regelmatig 
genegeerd of zelfs ontkend. 
 
 
Wegen naar consensus tussen 
religie/spiritualiteit en psychiatrie 
Verhagen signaleert een groeiende 
interdisciplinaire samenwerking op 
wetenschappelijke terreinen, ook in de GGZ. Dit 
biedt ook openingen in de relatie tussen 
psychiatrie en religie. In zijn zoeken naar 
consensus stelt hij zich uitdrukkelijk op een 
interreligieus standpunt en gaat niet uit van zijn 
persoonlijke religieuze overtuiging. Dit schept 
ruimte om naar wetenschap/psychiatrie en 
religie/spiritualiteit te kijken als twee 
verschillende dimensies van het menselijk 
bestaan. Namelijk wetenschap om de realiteit te 
beschrijven en verhelderen en religie om die 
realiteit te beschouwen vanuit het besef van te 
realiseren waarden en idealen. Op deze wijze 
komen in de visie van Verhagen wetenschap en 
religie niet tegenover maar naast elkaar te staan 
in een streven naar bestrijding van 
pseudowetenschap en bijgeloof. Hierin kunnen 
met name de bovengenoemde perspectieven van 
gebruik en toetsing van wetenschappelijke kennis 
en bronnen en het filosofische, waarin deze twee 
dimensies met elkaar in verbinding gebracht 
worden, een belangrijke rol spelen. Op basis 
hiervan kan vanuit een open houding gekeken 
worden naar zowel de positieve als de negatieve 
effecten van wetenschap en religie op ons 
menselijk bestaan. 
 
Een andere opening biedt de verschuiving van het 
dominante beeld van de mens als rationeel, 
materieel individu naar dat van de mens als 
relationeel wezen. In een fundamentele 
beschouwing maakt Verhagen duidelijk dat deze 
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verschuiving ruimte schept in de verhouding 
tussen wetenschap/psychiatrie en 
religie/spiritualiteit. Ook op dit terrein van 
mensbeelden spelen de bovengenoemde 
verbindende en integrerende perspectieven een 
belangrijke rol. Wat simpel gezegd zouden we 
kunnen stellen dat het relationele een 
gemeenschappelijk speelveld voor beide 
dimensies van ons bestaan vormt. Richting, aard 
en doel van die intermenselijke en religieuze 
relaties kunnen weliswaar verschillen, maar we 
kunnen wel gemeenschappelijke gronden vinden 
om te komen tot evaluatie van positieve en 
negatieve effecten van bestaande relaties op 
onze geestelijke, en indien van toepassing, 

religieuze gezondheid en heelheid als mens. 
Verhagen maakt zelfs verbinding met een 
relationele invalshoek die de laatste editie van de 
DSM uit 2013 biedt (Verhagen, p.185 e,v,). 
 
 
Conclusie 
Verhagen biedt ons een rijk proefschrift, waarin 
wij veel stof tot nadenken vinden over onze 
relatie als religieus geïnspireerde geestelijk 
verzorgers met psychologen en psychiaters en 
zeker ook de nodige aangrijpingspunten om een 
open gesprek met hen aan te kunnen gaan als 
zich de mogelijkheid voordoet. De lezing vraagt 
een zekere inspanning maar loont wel. 

 
 
 
 
 
 
George Scholte 
gepensioneerd justitiepastor 
 
 
 
1 Piet van Middelaar, Spiritualiteit en zorgverlening, zie: PV 7/3, 2012; Walter Krikilion, Geestelijke gezondheidszorg 
in het licht van zingeving en spiritualiteit, zie PV 7/4, 2012; Han F. de Wit, De verborgen bloei, Over psychologische 
achtergronden van spiritualiteit, zie: PV 11/1, 2016; Siebrecht Vanhooren, Loss of meaning, meaning-making 
processes, and posttraumatic growth among prisoners, zie PV 11/2, 2016; Boris Cyrulnik, God als therapeut, Waarom 
mensen zich hechten aan een God, zie PV 14/1, 2019; Walter Krikilion, Zingeving bij herstel, Helende perspectieven 
in dialoog, zie PV 14/2, 2019 
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Het verleden 
is te heftig 

om te onderogen. 
 

CULTUUR 
Gedichtenbundel bespreking 
Verdichthalen over Levenslang Bartel Broodhuys, 87 blz.  
ISBN 9789464184624, Brave New Books, 2020 
recensie door Geert Rozema 
 
 
 
Bartel Broodhuys schrijft in ‘Verdichthalen over Levenslang’ gedichten die raken  
en pastoraal inzicht geven in de situatie van lang gestraften.  
Broodhuys maakt invoelbaar wat levenslang betekent.  
Als wij ons daar al een voorstelling bij kunnen maken.  
 

 
 
 
 
Begrijpelijke woorden 
Verlangen, uitdoven, tragiek, verdriet, wat 
detentie met je doet. Allemaal thema’s die 
Broodhuys tastbaar maakt met weinig maar 
begrijpelijke woorden.  
Zonder schreeuwerig te zijn dicht hij. Bijna 
fluisterend soms, nee, als een stil 
geschreeuw.   
Soms ineens duikt er op 
subtiele wijze hoop op. 
 “Er groeit een 
 stiekeme 
 sinaasappelpit in 
 een plastic beker, 
 en aan de muur 
 een illegale 
 poster.”  
 (uit: ‘Alles’, p.13)  
 
 
Goed waarnemer 
De dichter moet een goed 
waarnemer zijn en een aandachtig 
luisteraar want hij merkt kleine en grote 
dingen op.  
Zoals de schrijnende, permanente afwezigheid  

van privacy (gedicht: ‘Elk moment’, p.15).  
Hij wisselt hoop af met grote zelfreflectie en 
intieme inkijkjes hoe een levenslange zich voelt.  
 
 
Integraal afdrukken 

Nooit meer een bepaald voorwerp 
uit je jeugd kunnen vasthouden of 

langzaamaan vergeten hoe iets 
smaakt. Nooit meer buiten 

in het open veld kunnen 
zijn.  
Het gedicht ‘Egel’ (p.14) 
zou ik graag integraal 
afdrukken in de 
personeelskantine van 
onze penitentiaire 

inrichting:  
 “Mijn 

 gevoeligheden 
 naar binnen, mijn 

 stekels naar buiten.” 
 

De egel die zichzelf beschermt door een 
bolletje te worden rollend van muur tot muur, 
altijd in de waakzame stand.  
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De doos onder het bed 
Het gedicht ‘Pandora’ (p.29) is realistisch en voor 
geestelijk verzorgers herkenbaar.  
De doos (met stukken levensverhaal) onder het 
bed van een gedetineerde die beter dicht blijft. 
Ver weg gestopt.  
 
 
Pandora 
Het staat 
onder zijn bed, 
die beroemde doos 
van Pandora. 
Ver weg gestopt 
in de uiterste hoek 
van zijn cel. 
 
Soms 
met een extra stutje 

tussen deksel 
en bedlijst 
om te voorkomen 
dat het kiert. 
 
Het verleden 
is te heftig 
om te onderogen. 
Hij wou wel 
dat hij hier 
hamer en spijkers 
mocht hebben. 
 
 
 
Verruimen 
Broodhuys schrijft met ‘Verdichthalen’ een 
overzichtelijk gepresenteerde bundel met 
gedichten die blijven hangen en je blik verruimen.

 
 
 
 
 
 
Geert Rozema 
justitiepastor 
 
Over de auteur:  
Broodhuys werkt al jaren binnen het gevangeniswezen  
en sprak met veel (levens)lang gestraften.  
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De beroepscommissie 

ging hier niet in mee, 

waarschijnlijk op grond 

van wat de inrichting 

hierop in de beklagzaak 

inbracht. 

UIT HET VELD 
Ken je zaakje 
Relevante RSJ- jurisprudentie in 2020 
door Ryan van Eijk 
 
 
 
Van de beroepzaken uit 2020 die zijn opgenomen in de RSJ-databank  
-op 15 februari 2021 zijn dat 1297 zaken-  
bleken er drieëndertig een religieus aspect ter sprake te brengen.  
Van direct belang voor het werk van de geestelijke verzorging waren echter maar elf zaken.  
Zoals gebruikelijk betrof het vooral geschillen die betrekking hadden op voedingsaspecten.  
Hoewel het aantal gering was, waren er wel interessante zaken.  
 
 
 
Vraag om koosjere / halal voeding 
In april was het niet verstrekken van koosjere/halal 
voeding onderdeel van beroepzaak (RSJ R-
19/5090/GA, 21 april 2020). De gedetineerde stelde 
hierin dat de directie moest aantonen dat de 
geleverde maaltijden conform de gestelde eisen van 
de spijswetten waren. De beroepscommissie ging hier 
niet in mee, waarschijnlijk op grond van wat de 
inrichting hierop in de beklagzaak inbracht. De inhoud 
hiervan is echter niet opgenomen in de beroepszaak.  
 
Op 8 juni dienden drie beroepzaken uit dezelfde 
inrichting bij de RSJ-beroepscommissie waarbij het 
ging om koosjere voeding (RSJ R-19/3866 
(t/m 3868) /GA, 8 juni 2020). De rabbijn 
had negatief geadviseerd over een 
aanvraag en had niet een tweede 
bezoek/gesprek gehad met de 
gedetineerde na deze 
afwijzing. Dat feit leidde in de 
ogen van de 
beroepscommissie echter 
niet tot andere 
omstandigheden en dus ook 
niet tot een ander oordeel 
dan het eerdere. Door het 
advies van de rabbijn te volgen 
had de directie voldoende aan 
haar zorgplicht inzake de vraag om 
koosjere voeding voldaan.  
 
 
Ander aspect 
Een maand later ging het wederom in een beroepzaak 
om koosjer eten, maar nu in een andere inrichting en 

om een ietwat ander aspect (RSJ R-19/3970/GA, 20 
juli 2020). In deze zaak had de rabbijn ook negatief 
geadviseerd, maar het beroep betrof niet die 
beslissing, maar het feit dat de maaltijdverstrekking 
sowieso niet goed was verlopen. Voor dat ongemak 
was een tegemoetkoming van € 0,63 per dag 
toegekend. Dat was wat te mager en daarom werd 
over de periode van 48 dagen door de 
beroepscommissie een hoger bedrag vastgesteld: € 75 
(€ 1,56 per dag). Nog geen vetpot dus.   
 
 

Zorgplicht voldoende vervuld 
In juli was er ook een zaak waarin de 

gedetineerde aangaf dat zijn vader 
moslim was en zijn moeder 

joods, hijzelf zei het joodse 
geloof aan te hangen (RSJ R-

20/6326/GA, 20 juli 2020). 
Desondanks kreeg hij 
geen koosjere voeding. 
Contra-indicaties waren 
dat de gedetineerde geen 
gesprek met een rabbijn 
had aangevraagd en 

geregistreerd stond als 
moslim.  

De inrichting stelde dat de 
gedetineerde haar niet kon 

aanrekenen dat de gedetineerde 
geen gesprek met de rabbijn had 

aangevraagd. Dat verweer was blijkbaar 
voldoende om de beroepscommissie te overtuigen 
dat de inrichting haar zorgplicht voldoende had 
vervuld.  
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Naast klachten met betrekking tot koosjere maaltijden 
was er in een inrichting ook een beroepszaak met een 
Hindoestaanse achtergrond (RSJ R-19/4028/GA, 23 juli 
2020). Het ging er in dit geval om dat de gedetineerde 
maaltijden met rundvlees waren voorgezet, terwijl hij 
dat juist niet mocht eten. De directeur kon dit niet 
weerleggen, en alhoewel niet duidelijk was hoe vaak 
dat was gebeurd, was wel vastgesteld dat het 
meerdere keren “abusievelijk” was gebeurd. Duidelijk 
werd ook dat er inmiddels wel afspraken waren 
gemaakt om het geheel te voorkomen dan wel te 
corrigeren wanneer het weer gebeurde. Op basis 
daarvan oordeelde de beroepscommissie dat de 
inrichting haar best had gedaan en daarmee aan haar 
zorgplicht had voldaan. Resultaat: het beroep werd 
ongegrond verklaard.  
 
 

 
 Duidelijk hieruit wordt dus dat het voor de 

beroepscommissie niet zozeer lijkt te gaan 
om de feiten sec maar om de vraag of de 
inrichting op geloofwaardige of aantoonbare 
wijze haar best/inspanningen heeft gedaan 
om haar zorgplicht te vervullen. Als dat zo is, 
is het beroep ongegrond, zelfs als er 
aantoonbaar soms (abusievelijk) fouten zijn 
gemaakt. 

 

 

 
 
Dieetvoeding 
Een interessante, want van het gebruikelijke beklag 
inzake voeding afwijkende zaak speelde in augustus 
(RSJ R-19/5482/GA, 5 augustus 2020). De gedetineerd 
had halal voeding gekregen, waarbij de inrichting zich 
beriep op het feit dat de gedetineerde een dieet 
volgde. De gedetineerde stelde zich echter op het 
standpunt dat het feit dat hij een dieet had niet 
automatisch kon of mocht betekenen dat hij dan 
halalmaaltijden kreeg. Hij had als diabetes een 
aangepast dieet, maar hij wilde geen halalvoeding, 
omdat zijn levens- en geloofsovertuiging zich niet 
verdroeg met de dieronvriendelijke wijze waarop 
dieren halal worden geslacht. En bovendien was hij 
geen moslim. De gedetineerde toonde met etiketten 
aan dat niet alle dieetmaaltijden halal waren, en 
beriep zich verder op art. 9 Europees Verdrag Rechten 
van de Mens dat de directeur zou verplichten niet 
halal voeding aan te bieden. Hierbij verwees hij ook 
nog naar RSJ-jurisprudentie. De beroepscommissie 
vond de zaak gegrond en stelde:  
 “De beroepscommissie is, gelet op artikel 44, 
 derde lid, van de Pbw en haar eerdere 
 jurisprudentie (onder meer RSJ 15 december 

 2009, 08/1681/GA), namelijk van oordeel dat 
 de directeur er zonder meer zorg voor dient te 
 dragen dat gedetineerden niet-halal voeding 
 verstrekt kunnen krijgen, ook wanneer zij 
 dieetvoeding ontvangen. De omstandigheid 
 dat iemand een (medisch geïndiceerd) dieet 
 volgt kan en mag geen reden zijn om hem 
 voeding te verstrekken die zich niet verhoudt 
 tot zijn geloofs- en/of levensovertuiging.” 
 
 
Beklag en beroep 
In oktober deed de beroepscommissie uitspraak in 
een zaak waar koosjere voeding in de optiek van de 
gedetineerde de oplossing was om zijn twijfel over het 
halal eten te omzeilen (RSJ R-19/5600/GA, 21 
oktober). De gedetineerde was moslim, maar 
vertrouwde er niet op dat het aangeboden eten halal 
was en dus had hij verzocht om koosjer eten. De 
rabbijn had daarop echter negatief geadviseerd 
waarop de gedetineerde in beklag was gegaan. Beklag 
en beroep leidden tot een teleurstellende uitspraak 
voor de gedetineerde. 
 
 
Redelijk en aannemelijk 
In het oosten van het land ging een beroepszaak om 
het niet ter kerke kunnen gaan door het feit dat het 
personeel niet genoeg moeite had gedaan dat wel te 
mogelijk te maken (RSJ R-19/4142/GA, 14 september). 
 “Normaal roept het personeel vóór de 
 kerkdienst op de afdeling om, dat wie naar de 
 kerkdienst wil, mee kan gaan. Klager heeft dat 
 op de bewuste dag niet gehoord, 
 waarschijnlijk omdat zijn celdeur, anders dan 
 normaal, op slot was. Hij kon zich dus niet op 
 de afdeling begeven en zich voor deelname 
 aan de kerkdienst melden. 
 De stelling van de directeur dat het personeel 
 op de afdeling niet wist dat de celdeur 
 gesloten was, is onaannemelijk. In ieder geval 
 had men dat moeten weten, omdat de 
 celdeur volgens de directeur normaal vóór en 
 tijdens de kerkdienst openstaat. Het is dus aan 
 de directeur te wijten dat klager de kerkdienst 
 heeft gemist. Het afdelingspersoneel weet dat 
 klager geen enkele kerkdienst overslaat. Het 
 was nota bene klagers eigen mentor die de 
 kerkgangers naar de kerk bracht. Hij weet dat 
 klager elke zondag naar de kerk gaat en op de 
 lijst van kerkgangers staat. Klager heeft op tijd 
 op de intercom geduwd, maar kreeg toen te 
 horen dat het personeel met de kerkgangers 
 al op weg was. Het personeel had klager 
 alsnog naar de kerkdienst kunnen brengen, 
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 men was immers nog onderweg naar de 
 kerk/gebedsruimte, maar ook die moeite 
 heeft het personeel niet gedaan.”  
 
Het was hier het gehele verhaal van de gedetineerde 
dat in de ogen van de beroepscommissie de basis 
legde om de redelijkheid en aannemelijkheid van de 
zaak te accepteren en de zaak gegrond te verklaren: 
De beroepscommissie oordeelde dit dus een 
geloofwaardig verhaal en vond dat het personeel 
meer moeite had mogen doen om de gedetineerde in 
kwestie naar de kerk te doen gaan. 
 
 
Geen sprake van belemmering 
Een interessante zaak over in groepsverband je geloof 
belijden speelde overigens al in januari van 2020 (RSJ 
S-20/2785/SGA, 06 januari 2020). De gedetineerde 
beklaagde zich in deze schorsingszaak erover dat hij 
niet naar de boeddhistische bezinningsbijeenkomst 
kon, omdat deze in het arbeidsblok viel. Hij ging op 
zaterdag ook naar de humanistische 
bezinningsbijeenkomst. Men constateerde verder: 
 “Uit de inlichtingen van de directeur blijkt dat 
 de boeddhistische geestelijk verzorger op de 
 donderdagmiddag bezinningsbijeenkomsten 
 aanbiedt voor gedetineerden die geen arbeid 

 hebben. Gedetineerden kunnen zich hiervoor 
 opgeven wanneer zij geen arbeid hebben of 
 wanneer zij het boeddhisme willen belijden en 
 geen andere religieuze- of levens 
 beschouwende stromingen volgen. Verzoeker 
 heeft op donderdagmiddag arbeid en hij gaat 
 op zaterdag naar de gebedsdienst van de 
 humanist.”  
 
De uitspraak was dat er daarom geen sprake was van 
belemmering van het beleven of belijden van 
godsdienst. 
 
 

 
 Uit deze uitspraak mag men m.i. 

concluderen dat er onder de streep gekozen 
moet worden welk denominatief aanbod 
men uiteindelijk verkiest (beleeft en belijdt), 
aan en van alle aanbod gebruik maken is 
uiteindelijk niet aan de orde. Deelname van 
een gedetineerde aan het aanbod van 
meerdere denominaties is een gunst, geen 
recht. Dit is ook conform het gangbare 
beleid van de denominaties en de directies. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ryan van Eijk 
hoofdaalmoezenier 
 
 
 
(terug naar de inhoudsopgave) 


