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Schrijven in detentie 
 
Wat doe je als je vastzit? 
Wat doe je als je naast je bed aan een tafeltje zit in een cel in 
een justitiële inrichting? 
Misschien heb je een paar potloden? 
Misschien pak je een pen? 
Misschien zet je iets op papier? 
 
Een woord, 
een zin, 
een krabbeltje, 
een tekening, 
een gedicht, 
een verhaal, 
een lied 
een gebed, 
een dagboektekst... 
 
Waarom zou je dat doen terwijl je ingesloten zit? 
 
Deze Pastorale Verkenningen gaat over schrijven in detentie. 
Je innerlijk openen op papier, terwijl je vastzit. 
Het schrijfproces kan alleen worden gedaan of in 
groepsverband. Sommige gedetineerden vertellen daarover. 
Ze geven ons het geschenk van hun schrijfmotivatie, van hun 
innerlijke wereld en van de dingen die zij toevertrouwen op 
papier om ze vervolgens met ons te willen delen. 
Aan ons, lezers van Pastorale Verkenningen, de mogelijkheid 
om dat geschenk aan te nemen. Wie weet gaan we hun 
verhalen en hun boeken lezen. En wie weet komt daardoor 
meer verbinding tot stand tussen de wereld binnen de 
gevangenismuren en de wereld daarbuiten. 
 
 
Namens de redactie,  
Dr. Renilde van Wieringen 
 
 
 

Het redactieadres: 
Dienst Geestelijke Verzorging 

Bezuidenhoutseweg 20, 2594 AV Den Haag 
Postbus 90829, 2509 LV Den Haag 
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Schrijven helpt je na te 

denken over wie je bent 

en wat voor jou belangrijk 

is. 

THEMA 

Bevlogen schrijvers 
Interview met Christine Otten 
door Arjen Kwantes en Wim Timmer   
 
 
In de PI Heerhugowaard draait al een jaar of vijf een schrijfgroep 
onder de bezielende leiding van Christine Otten.  
 
Gedetineerden die hieraan deelnemen worden in de gelegenheid 
gesteld zich op het brede terrein van schrijven en taal te 
ontwikkelen.  
 

 
 
 
 
Associaties 
De werkwijze van Christine is gebaseerd op 
associatie. Zij bereidt voor iedere bijeenkomst 
een thema voor en gaat daarover met de 
deelnemers in gesprek. Dit levert veel 
verschillende ervaringen en verhalen op. 
Vervolgens nodigt zij de aspirant schrijvers 
uit verder aan de slag te gaan met 
hun associaties. Wat komt er bij je 
op? Waar zit jezelf in dat 
verhaal?  
Zij noemt dat de ‘schatkist’ 
om uit te putten en te gaan 
schrijven. Schrijven wordt 
zo een vorm van tot leven 
komen. Door dit samen te 
doen kan iedereen 
meegroeien en leren van 
elkaar.  
 
 
Ontwikkeling 
Christine heeft een lange ervaring 
met haar schrijf-workshop. Het begon in 
Amsterdam met het project in de Kantlijn. De 
groep bestond uit dak- en thuislozen. Met deze 

mensen aan de rafelrand van de samenleving 
ging zij op zoek naar wat hun levenservaringen en 
drijfveren waren.  
Schrijven helpt je na te denken over wie je bent 
en wat voor jou belangrijk is. Door de groep leer 
je tegelijkertijd ook van elkaar. Dan ga je vanzelf 

ook meer lezen en wordt de literaire 
honger aangewakkerd. Veel van 

de cursisten geven in het begin 
aan eigenlijk nooit te lezen 

en nooit hun gedachten 
op papier te zetten. Door 
te gaan schrijven 
ontwikkelen zij niet 
alleen hun auteur-
talent, maar worden zij 
als persoon versterkt 
in hun identiteit. 

 
 

Buiten en binnen 
In Amsterdam komt 

Christine enige jaren later in 
contact met het Exodushuis 

Amsterdam. Ook daar start zij haar 
schrijfcursus en dat krijgt nu ook voor haarzelf 
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een bijzonder vervolg. Zij gaat de Gevangenis 
monologen schrijven. Deze worden later verwerkt 
tot theateruitvoeringen, die buiten maar ook 
binnen de gevangenis worden opgevoerd. Zo 
komt zij in contact met mensen van de PI Zuyder 
Bos. Het duurt niet lang of ook daar begint zij een 
tweewekelijkse schrijfcursus. Na de Monologen 1 
en 2 zal de derde Gevangenis Monoloog in 
februari 2022 in première gaan. Een literaire 
verbinding tussen de wereld van binnen met die 
van buiten. 
 
 
In de groep 
Ieder mens heeft een rugzak vol verhalen, de 
uitdaging ligt hem hierin deze verhalen onder 
woorden te brengen en toe te vertrouwen aan 
het papier. Dat vertrouwen moet worden 
opgebouwd in de groep. 
 “Je kunt daar niet als een soort blanco 
 blad binnenstappen. Je bouwt eerst een 
 band op en groeit naar elkaar toe. Dat is in 
 de gevangenis misschien nog wel 
 belangrijker dan buiten.” 
Elkaar serieus nemen en accepteren zijn daarbij 
belangrijke voorwaarden, zeker omdat in eerste 
instantie de taalvaardigheid heel verschillend kan 
zijn. Iedereen in de groep is gelijkwaardig en wij 
veroordelen elkaar niet. 
 “In de groep weten we van elkaar dat er 
 heel wat mis kan gaan in een leven, dat 
 geldt net zo goed voor mij. En er is geen 
 censuur, maar wel absolute vrijheid te 
 schrijven wat je wilt. Dat maakt dat onze 
 maskers gemakkelijk afvallen en dat je 
 jezelf kunt zijn. Ik ervaar dat als een 
 bevrijding. Ik hoop de deelnemers ook.” 
 
Schrijven wordt zo een gezamenlijk leerproces, 
waarbij Christine evenzeer leert van de groep. 
 “Op een gegeven moment zeiden de 
 gedetineerden tegen mij: 'Je gaat hier 
 toch zeker zelf ook over schrijven? Je hebt 
 nu zo een bijzondere inkijk in onze wereld, 
 het zou dom zijn daar niets mee te doen'. 
 Als schrijfster had ik al langer het gevoel, 
 dat ik er iets mee moest. Wat me 
 tegenhield was de integriteit van het 
 onderwerp en het vertrouwen dat ik in de 
 groep ervaarde. Dat wilde ik niet schaden. 

 Maar het raakte me zo, dat ik toch besloot 
 er over te gaan schrijven.” 
 
 
Roman 
Dit alles heeft geresulteerd in de roman Een van 
ons (uitgeverij De Geus). Deze roman is voor haar 
een soort zoektocht geworden naar de grens 
tussen goed en kwaad, naar vrijheid en waar deze 
ophoudt.  
 
 

 
 Wat blijft er van je over als je al zo lang 

binnen zit dat herinneringen aan het 
verleden vervagen en er geen 
perspectief is om aan een toekomst te 
kunnen bouwen. 

 

 

 
 
Voor Christine geldt dat ze haar schrijverschap wil 
inzetten voor anderen. Haar roman is fictie, maar 
wie het leest zal ‘echt’ geraakt worden.  
Recentelijk is er ook nog een boek verschenen 
met een bundeling van teksten vanuit de 
schrijfgroep. Er is een selectie gemaakt van 
teksten van de afgelopen jaren en deze zijn in ‘Je 
moet het van ver-halen’ opgenomen. 
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Christine is een grote stimulator om te gaan 
schrijven, maar dat is zeker niet alles. De 
publicatie van haar meest recente boek is mede 
mogelijk geworden door haar goede contacten 
met de uitgeverijen en haar eigen stichting 
Blocknotes.  
Blocknotes is samen met impactmaker Noortje 
Kessels en oud-deelnemers van de schrijfgroep 
opgezet.  
 
Het is Christines droom dat het schrijfproject ook 
in andere Penitentiaire Inrichtingen van de grond 
komt en dat meer collegae schrijvers zich hieraan 
zullen verbinden. Een eerstvolgend project is een 
boek met twee groepen auteurs, namelijk 10 
collegae schrijvers en 10 (ex-)gedetineerden. De 
bijdragen zullen niet worden ondertekend, zodat 
de lezer niet weet wat van wiens hand is. 
 

Muren slechten 
Christine lijkt onvermoeibaar als het om haar 
ambitie gaat, de ‘kunst‘ van het schrijven te 
benutten om de muren, die er tussen mensen 
kunnen zijn, te slechten. Die drijfveer heeft zij van 
huis uit mee gekregen. Haar ouders waren actief 
in de emancipatie van het arbeidersmilieu. 
 “Misschien dat ik me daarom relatief 
 makkelijk kan inleven in een ander. Mijn 
 moeder trad al met haar toneelgroep op 
 in de gevangenis. Dat is altijd bij me 
 blijven hangen en neem ik mee als ik de 
 gevangenis inga. Want je neemt altijd 
 jezelf, wie je bent geworden, mee. Dat 
 geldt ook voor de deelnemers. Dat te 
 durven gebruiken in het schrijven maakt 
 het ‘echt’, dan wordt ieder(-s) schrijven 
 kunst”.

 
 
 
Op de volgende pagina's het proces van de schrijfgroep en drie bijdragen van deelnemers. 
 
 
 
 
 
Wim Timmer, rk justitieaalmoezenier PI Heerhugowaard 
Arjen Kwantes, protestant justitiepredikant PI Heerhugowaard 
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 In 2017 is er in de penitentiaire inrichting 

van Heerhugowaard, genaamd Zuyder 
Bos, een schrijfgroep in het leven 
geroepen. 

 

 

 
 
Onder leiding van schrijfster Christine Otten en 
met welwillende medewerking van 
hoofdonderwijzer Wichert werden de 
gedetineerde in staat gesteld zich op het vlak van 
de taal te ontwikkelen. 
De schrijfgroep bestaat uit een heel gemêleerd 
gezelschap. Van jongeren tot gepensioneerden, 
met roots uit bijna alle wereld delen, 
verschillende geloofsovertuigingen, een mix van 
nationaliteiten en opleidingen, verschillende 
achtergronden, levenslopen en levensverhalen. 
Momenteel heeft de schrijfgroep zo’n acht à tien 
deelnemers. 
 
 
De schrijfgroep komt tweewekelijks bijeen in het 
onderwijs lokaal van de inrichting. Christine heeft 
dan al een thema of onderwerp voorbereid waar 
de andere deelnemers eerst maar eens rustig op 
mogen associëren. Waar denk je bij dit thema 
aan, wat voor gevoel geeft het thema je, kun je 
iets met dit thema, maakt het thema iets los bij 
je? 
 
 
Vervolgens krijgen de deelnemers de 
mogelijkheid om hun associatie ervaringen met 
de rest van de groep te delen. Daar zitten vaak al 
hele verassende dingen tussen. Bij het thema 
‘viezigheid’ kwam het doucheputje ter sprake wat 
de tongen in de groep behoorlijk los maakte. Een 
van de ongeschreven regels binnen de groep is 
dat alles wat in de groep besproken word ook 
binnen de groep blijft. 
 
 
Het vervolg wordt door Christine ingeleid met 
voorgelezen teksten uit werk van andere 
schrijvers. Die inspiratie komt werkelijk overal 
vandaan. Binnen- en buitenland, vrouwen en 
mannen, verhalen, gedichten, echt van alles. Het 

valt op dat dit vaak ook weer vervolginspiratie 
oplevert om naar de bibliotheek te gaan en meer 
van deze auteur te willen lezen. Het aanwakkeren 
van je literaire honger. 
 
 
Als er twee of drie stukken ter inspiratie zijn 
voorgedragen door Christine is het tijd om een 
groter stuk te schrijven; ook weer rond hetzelfde 
thema als het kan. Iets anders mag ook. De vorm 
maakt niet uit. Deze stukken worden aan het 
einde dan plenair voorgelezen. Daar zitten heel 
verassende, geweldige, gevoelige, bijzondere, 
emotionele stukken tussen. Soms maar één zin. 
Soms een gedicht of een heel verhaal. 
 

 
 Bij het voordragen van de teksten komt 

dan ook alles voorbij: een lach, een 
traan, het inzicht van “dat heb ik ook” of 
“ik ben niet alleen”, inspiratie, 
bewondering voor het werk van de 
ander, de geweldige taalconstructies, het 
kan eigenlijk alles zijn.  

 

 

 
 
Alles komt wel een keer voorbij. Als je een tijd 
deelneemt aan de schrijfgroep zie je ook dat 
iedereen een bepaalde stijl van schrijven heeft. 
 
 
De motivatie om deel te nemen kan ook heel 
divers zijn. Het willen vertellen van een verhaal of 
levensverhaal. Sommige denken concreet na over 
een boek of schrijven hun vierde boek al 
inmiddels. Nieuwsgierigheid aangewakkerd door 
anderen omdat die de schrijfgroep iets voor jouw 
vinden maar zelf heb je dat nog niet of 
onvoldoende door. 
 
 
In 2019 zijn de tot dan toe beste geschreven 
verhalen van deze groep in boekvorm 
verschenen. Het boekje Je moet het van ver-halen 
bevat de 50 mooiste teksten.  
De tekstselectie en de gehele vormgeving zijn 
door de gedetineerden zelf gedaan. Deze uitgave 
is helaas niet in de boekhandel verkrijgbaar. 
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Maar als belangrijkste 

functie van de agenda zie 

ik dat de bijdragen zullen 

inspireren. 

THEMA 

Het hart geagendeerd 
door Ikenius Antuma 
 
 
Heel vaak heb ik gewenst een kijkje te kunnen nemen in het hart van 
mensen die vaak in het nieuws zijn (wat gelooft Poetin nou echt?), 
maar ook van mensen die ik in mijn dagelijks werk en leven tegenkom 
(buren, verdachten, echtparen, thuislozen, scheidsrechters, 
enzovoorts: wat eet hen van binnen op, wat drijft hen voort?).  
 
Bijna net zo vaak moet ik dan denken aan wat Samuël geopenbaard 
kreeg: “De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het 
hart.” (1Sam.16:7)  

 

 

 
 
 
Gewenste inkijkjes 
Als redacteur van de bajesagenda heb ik ruim tien 
jaar ervaring met schrijvende gedetineerden. 
Toen ik gevraagd werd hierover te schrijven, 
bedacht ik dat het redactiewerk mij de zozeer 
gewenste inkijkjes geeft.  
Hoe binnen- en buitenkant van elkaar verschillen 
is zelf het thema van veel gedichten, zoals in dat 
van Agillo (agenda-2018):  
 
     “Voor de buitenwereld iemand 
     die altijd loopt te stralen, 
     maar niemand ziet 
     dat ik blijk te verdwalen. 
     Verdwalen in emoties, 
     gevoelens van vreugde     
     en verdriet. 
     Die vreugde laat ik zien, 
     maar het verdriet niet.”  
 
 
Tirade 
De gedichten en gebeden 
zijn hartenkreten, die mij een 
blik gunnen achter de deur van 
de cel en vervolgens achter het 
masker dat men bij anderen als zelf-
bescherming draagt. Mij is altijd de tirade 
bijgebleven van ene Robberto tegen zijn cel: “ik 
haat je om alles wat je bent”, onder andere om  

     “die rotdeur 
     met dat vieze enge luik 
     geschilderd in een pokkenkleur 
     waar ik nog steeds die geur van ruik”.  
 
Dit gedicht heeft de bajesagenda niet gehaald, 
omdat werkelijk geen enkel straaltje licht deze cel 
binnendrong.  
 

Natuurlijk kan het er zo binnen in een mens 
uitzien en staat bijvoorbeeld Psalm 

88 ongecensureerd in de bijbel.  
Maar als belangrijkste functie 

van de agenda zie ik dat de 
bijdragen zullen 

inspireren, op andere 
gedachten brengen, zelf 
een lichtpuntje zijn in 
de duisternis.  
 
 

Genade die oplicht 
Omdat het christelijk 

justitiepastoraat de agenda 
verspreidt, is het logisch dat 

de inhoud moet sporen met het 
christelijk geloof. Het is 

oorspronkelijk zelfs bedoeld als 
laagdrempelig evangelisatiemiddel. Dan is het 
niet gepast wanneer een bijdrage vloeken bevat, 
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wraakzucht ademt, een anti-christelijke 
boodschap brengt, hoe begrijpelijk en menselijk 
deze uitingen soms ook zijn.  
Daarentegen neem ik graag bijdragen op waarin 
de genade van het evangelie in Jezus Christus 
oplicht. Dan gaat het nooit om goedkope genade, 
zoals blijkt uit het volgende fragment: 
 
     “O God, help mij  
     en maak van mij een nieuwe ik. 
     Luister naar mij,  
     hoor hoe ik smeek en hoor mijn stem. 
     Met U blijf ik tot het eind verbonden met een   
     wielklem.” 
     (agenda-2022, nog niet gepubliceerd!).  
 
 
Hartsniveau 
Als poortwachter beslis ik wat in principe wel en 
niet toegelaten wordt. Je zou verwachten dat ik 
in de loop der jaren kritischer ben geworden, 
maar eerder is het omgekeerde het geval. Terwijl 
ik blijf hechten aan een zeker literair niveau, ben 
ik geneigd om het hartsniveau steeds meer 
gewicht te geven.  
 

 
(afbeelding bajesagenda 2018) 
 
Als ik een hart vanachter de muren voel kloppen, 
roepen, bloeden, worstelen, wensen en spreken, 
spreekt dat tot mijn hart. En gezien de reacties op 
de agenda worden ook veel ingezetenen in hun 
hart geraakt. 
 
Een teer onderwerp is bijvoorbeeld de relatie tot 
hun kinderen. Ik laat even een “trotse vader” aan 
het woord, die in gedichte gedachten zijn 
“prachtige zoon” toespreekt: 

     “Je bent m’n kleine man, 
     dat zal ook altijd blijven. 
     M’n geld, m’n liefde, 
     alles kan je krijgen. 
     Je maakt me supertrots 
     en dat zal ook altijd blijven. 
     Alleen, sorry, kleine man, 
     ik mag je nu niet zien.” 
     (agenda-2017) 
 
 

 
(afbeelding bajesagenda 2015) 
 
 
Debutanten met een enorm lezerspubliek 
Allerindividueelste expressies van 
allerindividueelste emoties zorgen niet voor 
herkenning, de universaliteit en doorleefdheid 
van de verwoorde emoties doen dat wél.  
Voor mij scheelt het ook dat ik soms extra 
informatie krijg van de schrijvers zelf, vaak via 
hun geestelijk verzorger, soms ook rechtstreeks. 
Door deze begeleidende brieven, de contexten, 
weet ik hoezeer iemand ernaar kan verlangen dat 
ik zijn of haar tekst plaats.  
De begeleidende schrijvens spreken van de 
motivatie om met opgedane ervaringen en 
levenslessen anderen te inspireren. Een schrijver 
wil gelezen worden, ook al zijn er meer dan 
genoeg mensen die beweren dat ze allereerst 
voor zichzelf schrijven. Als je in Nederland 
debuteert met een boek, schijn je al blij te 
moeten zijn met een oplage van 1.000 
exemplaren.  
 

 
 De meesten die in de agenda staan zijn 

debutanten, die door de oplage van 
21.000 exemplaren meteen een enorm 
lezerspubliek bereiken. 
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En het is natuurlijk een eer om in de agenda te 
staan.  
Toen ik iemand had geschreven dat zijn gedicht in 
de agenda zou komen, schreef het:  
     “Het doet deugd erkenning te krijgen voor m’n  
     werk.”  
 
Jammer is dan wel een beetje dat de schrijvers 
steeds minder met naam en toenaam genoemd 
worden. Deze noodgedwongen ano- of 
pseudonimiteit is natuurlijk niet handig als je 
gelezen en geprezen wilt worden.  
 
 
Plagiaat en waarom? 
Het gebeurt gemiddeld een keer per jaar dat 
iemand plagiaat probeert te plegen, soms zelfs op 
werk dat in een eerder jaar in de agenda is 
verschenen.  
Het is een vorm van diefstal, een wijdverbreid 
vergrijp en dus niets bijzonders in de gevangenis 
(evenmin als daarbuiten), maar mij intrigeert de 
vraag waarom iemand dit doet.  
 
Doet zhij dat om de genoemde eer te krijgen, of 
ging het onder het motto ‘beter goed gejat dan 
slecht bedacht’, of is de plagiaatpleger misschien 
zo geraakt door een bepaald gedicht dat zhij het 
volledig innerlijk heeft toegeëigend en als iets van 
zichzelf beschouwt?  
Als dat laatste het geval is, betekent dat een 
groot compliment voor de oorspronkelijke 
schrijver.  
 
 

 
 Als ik plagiaat ontdek, nagel ik de pleger 

voorzeker niet aan de schandpaal, maar 
maak wel duidelijk dat ik het niet 
(opnieuw) zal plaatsen en dan hoor ik er 
nooit meer wat over.  

 

 

 
 
Onverwacht en helder taalgebruik 
Ik heb enkele criteria genoemd waarop bijdragen 
geselecteerd worden (hartsgesteldheid, literair 
niveau, christelijk gehalte, oorspronkelijk 
materiaal). Ik vind vooral de spanning tussen het 
talige en authentieke niveau lastig.  

Grunberg eiste voor zijn bloemlezing van 
getuigenissen uit Auschwitz dat ze literair niveau 
hebben. Zelfs daarvoor was authenticiteit dus 
niet voldoende. Iets kan heel mooi verwoord zijn, 
maar niks zeggen, terwijl een diepe 
zelfbespiegeling kan wemelen van taalfouten.  
 
Gelukkig kom ik deze extremen zelden tegen, 
maar soms snak ik wel naar formuleringen die 
niet lijden aan kreupelrijm en rijmdwang, 
ritmestoornissen en clichébeelden, fonetische en 
Engelse schrijfwijzen, maar die stralen door 
correct, onverwacht en helder taalgebruik. 
 
Prachtige voorbeelden bieden de hertalingen van 
psalmen, waar elk jaar een paar van gedrukt 
worden.  
Neem nou psalm 42 in hertaling:  
 
     “Zoals een roker smacht naar een peuk, 
     zo smacht ik naar rust. 
     Ik kan niet langer zonder hulp. 
     Ik moet sterker worden.” 
     (agenda-2014) 
 
 

 
(afbeelding bajesagenda 2019) 
 
 
 
Conclusies 
Ik trek uit de bovenstaande overwegingen een 
paar korte, maar niet snelle, conclusies om in de 
pastorale praktijk te brengen:  
 
1. Als iemand jou vraagt om een gedicht of 

ander schrijfsel door te sturen, gebruik die 
tekst dan als aanleiding voor een openhartig 
gesprek.  
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2. Veel gedichten bevatten een oproep om te 
luisteren naar wat er echt speelt. Leer nog 
beter luisteren! 

3. Organiseer een workshop ‘schrijven’. Zo’n 
workshop zal velen helpen om zichzelf beter 
te vatten. Dit zal ook zeker mooie bijdragen 
voor een volgende agenda opleveren.  

Achterde schermen 
Veel bijdragen in de agenda geven waardevolle 
inkijkjes in iemands hart.  
 
En door dit artikel heb ik hopelijk ook een blik 
gegeven achter de schermen van de agenda, tot 
in mijn eigen hart.

 
 
 
 
Ikenius Antuma 
PC-justitiepastoraat 
 
 
 



20 
 

  



21 
 

 



22 
 

  



23 
 

  

Maar hij heeft ook nog 

een andere manier: hij 

schrijft gedichten. 

THEMA 
Winnaar van de gedichtenwedstrijd 
Exodusgedichtenwedstrijd 2019 
door Marian Boersen 
 
 
Een gedicht inzenden voor de exodus gedichtenwedstrijd, winnen en 
daarna bezoek krijgen van een dichter waar je zelf fan van bent. Dat 
overkwam Edwin.  
 
Edwin staat te kijken in de deuropening. Hij observeert ieder die 
langs komt en heeft een vriendelijke blik naar iedereen. Een praatje 
is dus zomaar gemaakt. Belangstellend vraagt hij wie ik ben en wat 
mijn werk is in de inrichting. Het is niet voor het eerst dat hij in 
detentie zit, dus hij weet hoe het er aan toe gaat. Natuurlijk weet hij 
al lang wie ik ben en wat ik doe, maar het is veel leuker om mij dat 
zelf te laten vertellen. Even later zit hij in mijn spreekkamer en 
maken we nader kennis met elkaar.  

 

 

 
 
 
Openhartig 
Edwin is een denker en een vlotte prater. 
Openhartig spreekt hij over zijn leven, zijn 
valkuilen, zijn ellende, en over zijn manier om 
daar bovenuit te komen.  
Het gebruik van middelen is een snelle 
manier om voor eventjes door zijn 
ellende heen te komen, maar hij 
heeft ook nog een andere 
manier: hij schrijft 
gedichten. Trots vertelt hij 
mij dat er vanuit een PI 
waar hij eerder zat, een 
gedicht van hem is 
ingestuurd voor de 
gedichtenwedstrijd van 
Exodus.  
 
 
Uitnodiging 
Niet veel later krijg ik bericht 
van Exodus. Het gedicht van Edwin 
is een van de drie winnende gedichten, 
hij wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het 
Exodusconcert en de prijs in ontvangst te nemen. 

Ik maak dit bekend in de inrichting en regel voor 
hem dat hij er naar toe mag. Hij gaat met DV&O. 
Zelf ga ik er ook heen, maar dan met eigen 
vervoer.  
 

 
Hij herkent de woorden 

Als ik in de PI kom, zijn de 
voorbereidingen voor het 

concert in volle gang. 
Vlagen van muziek komen 
mij al tegemoet, en ook 
Edwin kom ik al snel 
tegen. Hij heeft een 
goede reis gehad, is 
goed verzorgd in de PI 
en mag al in de ruimte 

zijn waar het concert 
wordt gehouden.  

Hij fluistert me toe dat hij al 
weet dat hij gewonnen heeft, 

want hij herkende de woorden die 
Tim Knol, de zanger van het concert, 

aan het zingen was. Het levert voorpret op en 
zorgt ervoor dat Edwin zich kan voorbereiden op 
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wat komen gaat en al kan bedenken wat hij zal 
gaan zeggen.  
 
 
Spelen met woorden 
Het concert begint. De zaal zit vol met 
gedetineerden en personeel van de P.I. Arnhem. 
Tim zingt naar lieve lust, twee muzikanten 
begeleiden hem. De aanwezigen genieten van de 
muziek en van de sfeer. Een presentator praat 
alles aan elkaar.  
De opnames worden gebruikt voor een 
uitzending van het programma Volgspot van de 
KRO-NCRV, op Radio 5. Wanneer het winnende 
gedicht aan de beurt is om gezongen te worden, 
wordt Edwin naar voren geroepen en hij wordt 
geïnterviewd door de presentator.  
Een van de vragen is:  
 "Hoe ben je er toe gekomen om dit 
 gedicht te schrijven?"  
Edwin heeft het antwoord al klaar:  
 "Nadenken over het thema, over wat je 
 zelf in je leven hebt meegemaakt en dan 
 spelen met woorden".  
Tim heeft het gedicht van Edwin op muziek gezet. 
Zijn eigen muziek noemt hij zelf ‘vuizig’, maar 
voor het gedicht van Edwin heeft hij een andere 
toon aangeslagen.  
 

 
 Een gedragen melodie, om bij weg te 

mijmeren en nog eens na te denken over 
wat je zelf meemaakt in je leven.  

 

 

 
Edwin geniet met volle teugen, hij heeft een 
glimlach van oor tot oor. Na afloop mag hij weer 
met DV&O terug naar de inrichting.  
 
 
Het was het waard geweest 
De volgende dag zoek ik hem op. Hij straalt nog 
steeds. Het was een lange dag geweest, vooral de 
terugreis had lang geduurd, maar het was het 
meer dan waard geweest.  
Ik schrijf een verslag en Anneke, 
publiciteitsfunctionaris, zorgt er voor dat het 
verslag op intranet komt. Maar er gebeurt meer 
in de inrichting: de hele afdeling krijgt gebak, de 
inrichting trakteert. Zo gaat het feestje nog 

eventjes door. Iedereen geniet een beetje mee. 
En Edwin geniet nog een keer, en beantwoordt 
met veel plezier de vele vragen die aan hem 
worden gesteld.  
 
 
Iets nieuws komt tevoorschijn 
Anneke zorgt er ook voor dat het bericht in de 
regionale kranten verschijnt. Als gevolg daarvan 
weten journalisten Edwin te vinden en wordt hij 
gevraagd om een interview te geven. Dat doet 
Edwin graag en ook de directie geeft hier 
toestemming voor.  
Er verschijnt een paginagroot artikel – met foto 
waarop Edwin onherkenbaar in beeld staat – in 
het Nieuwsblad van het Noorden. Veel van wat er 
geschreven staat is ons al bekend maar toch komt 
er weer iets nieuws tevoorschijn. Edwin vertelt 
namelijk aan de journalist dat hij fan is van Lévi 
Weemoedt. Dus denk ik: dát is iets waar ik wat 
mee ga doen, want ik weet dat oud-collega 
dominee Frans Don Lévi persoonlijk kent.  
Een telefoontje is snel gedaan en dan is het 
zomaar geregeld. Lévi vindt het erg leuk en wil 
graag naar de inrichting komen. Frans Don zal 
met hem meekomen. Ook nu krijgen we 
toestemming van de inrichting dat zij binnen 
mogen komen, er wordt zelfs een uitgebreide 
lunch voor ons verzorgd.  
 
 
‘Vrolijk sarcasme over je eigen ellende’ 
Het wordt een bijzondere ontmoeting. Anneke, 
Frans en ik zijn er bij. We hadden enkele vragen 
voorbereid maar onze inbreng blijft vrijwel 
beperkt tot luisteren, want Edwin en Lévi raken 
meteen met elkaar in gesprek.  
Onderwerpen zijn er meer dan genoeg. Onze 
inbreng is niet nodig. Het gesprek gaat over de 
gedichtenwedstrijd en de ervaringen rondom het 
concert, over wat beiden in het leven hebben 
meegemaakt. Maar vooral gaat het over schrijven 
en dichten.  
 

 
 Waarom je het doet, over welke 

onderwerpen het gaat en wat het jezelf 
brengt. 
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Het schrijven van gedichten doet Edwin al een 
aantal jaren. ‘Het is misschien niet de sleutel tot 
succes, maar het heeft me wel geholpen om m’n 
ei kwijt te kunnen.’  
Op verzoek van Lévi leest Edwin enkele gedichten 
voor. Zo krijgt Lévi meer een indruk van wat 
Edwin op papier heeft gezet. Hij is duidelijk onder 
de indruk van het werk van Edwin. Hoe hij de 
schrijfstijl van Edwin omschrijft: "Vrolijk sarcasme 
over je eigen ellende". Daarmee is veel gezegd 
over inhoud en vorm. Edwin glundert. Hij voelt 
zich erg vereerd dat Lévi de moeite heeft willen 
nemen om bij hem op bezoek te komen. Lévi, op 

zijn beurt, geeft daarop aan dat hij het bijzonder 
en eervol vond om in de krant te lezen dat zijn 
werk positieve invloed had op een gedetineerde.  
Het gesprek loopt op een eind. ‘Heb je nog tips 
voor me?” vraag Edwin. ‘Nee’, zegt Lévi ‘ga 
gewoon door met schrijven, je hebt talent’.  
Het werd een leuk en geanimeerd gesprek, de tijd 
vloog voorbij. De ontmoeting met Lévi geeft 
Edwin een enorme boost. Hij zal zeker blijven 
schrijven. Hij voelt zich nu nog sterker om de 
toekomst tegemoet te gaan en te zorgen dat hij 
niet opnieuw in detentie zal komen. 

 
 
 
 
Marian Boersen 
R.K. pastor in P.I. Veenhuizen 
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Je zit dag-in dag-uit op cel 

zonder enige privacy met 

mensen die je niet 

verstaat. 

THEMA 
Brieven uit het oog van de storm 
door Rob van der Horst 
 
 
Stichting Epafras biedt al meer dan 35 jaren geestelijke zorg en 
mentale ondersteuning aan Nederlandse gevangenen in het 
buitenland door ze te bezoeken voor een vertrouwelijk gesprek van 
mens tot mens.  
Geestelijke verzorgers met verschillende levensbeschouwelijke 
achtergronden stellen zich vrijwillig beschikbaar wanneer 
gedetineerden te kennen hebben gegeven zo’n bezoek op prijs te 
stellen. 
 
De uitgangspunten van Epafras zijn: ‘we laten niemand zitten’ en ‘een 
mens is méér dan zijn of haar delict’.  

 

 
 
 
 
Mogelijkheid tot briefcontact 
Behalve deze fysieke ontmoetingen is er ook de 
mogelijkheid tot een briefcontact met een van de 
geestelijke verzorgers, een mede-gevangene 
elders of een vrijwilliger in Nederland. 
Stichting Epafras ontvangt jaarlijks meer dan 
duizend brieven van gedetineerden wereldwijd 
met vragen van allerlei aard, verhalen en 
ervaringen die allemaal vertrouwelijk en 
met persoonlijke aandacht en zorg 
worden beantwoord. 
 
 
Oog-ervaring 
Wanneer je in het 
buitenland wordt 
aangehouden op 
verdenking van het plegen 
van een delict en 
vervolgens in een 
gevangenis wordt 
ondergebracht, raakt je 
leven in een stroomversnelling 
die je emotioneel in grote 
problemen kan brengen.  
 
Overgeleverd aan gevoelens van onzekerheid, 
spijt, teleurstelling, eenzaamheid en bovendien 
ver verwijderd van de steun van geliefden, familie 

en vrienden, dreig je de greep op je leven te 
verliezen en meegesleurd te worden in een 
draaikolk van uitzichtloosheid.  
 
Je zit in een gevangenis in een land waarvan je de 
taal niet of nauwelijks beheerst, je kent de 
cultuur en de gewoontes niet, evenmin het 
rechtssysteem en de vaak ongeschreven regels 

binnen de leefgemeenschap van de 
gedetineerden waarbinnen je je 

plek moet zien te vinden. Je zit 
dag-in dag-uit op cel zonder 

enige privacy met mensen 
die je niet verstaat, je 
mag geen of beperkt 
contact hebben met 
familie, je dagritme 
bestaat veelal uit 
verveling met 
hoegenaamd geen 

afwisseling behalve een 
uur luchten en soms wat 

werkzaamheden. 
Somberheid en depressie 

liggen dan vaak op de loer. 
 

Onder deze omstandigheden word je genadeloos 
met jezelf geconfronteerd en doemen de grote 
vragen op: wie ben ik, wat weet ik en wat wil ik? 
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Drie cruciale vragen die Augustinus opwerpt in 
zijn Belijdenissen en die ieder mens zichzelf 
dagelijks zou moeten stellen, maar waar we vaak 
niet aan toekomen wanneer alles gaat zoals het 
gaat. 
Je bevindt je dan in een storm die kan aanzwellen 
tot orkaankracht. In die storm schijnt dan een 
ruimte te ontstaan van een adembenemende 
windstilte: het oog van de storm. Terwijl alles om 
je heen voortraast ontstaat in dat hart een 
merkwaardige situatie van een diepe rust, een 
helder onbewolkt licht en een milde 
temperatuur. 
 
Gedetineerden die zo’n ‘oog-ervaring’ 
meemaken, besluiten dan om de pen op te 
pakken met het doel contact en steun te zoeken 
met de buitenwereld.  
 
 

 
 Ze stappen min of meer bewust uit de 

chaos en verwarring die een arrestatie 
met zich mee kan brengen in de 
windstilte van het oog en laten de 
zinvragen toe die zich opdringen. 

 

 

 
 
Vragen, die ze in de hectiek van hun leven 
‘buiten’ uit de weg zijn gegaan, maar ‘binnen’ 
onvermijdelijk lijken.  
Vaak gaat dat samen met een gevoel van crisis: 
confronterende en pijnlijke vragen rond 
begrippen als schuld, schaamte, gemis, afscheid, 
teleurstelling, verlies en rouw.  
 
Morele kaders verbonden met identiteit en 
daarmee samenhangende persoonlijke keuzes 
worden dan genadeloos zichtbaar: 
          Hoe trouw en betrouwbaar ben ik aan   
          mezelf en degenen die me lief zijn?  
          Hoe zit het met mijn introspectie en hoe is  
          het gesteld met mijn medemenselijkheid?  
          Kies ik voor de rol van slachtoffer en wijs ik  
          naar anderen die me in deze situatie  
          hebben gebracht of ben ikzelf  
          verantwoordelijk voor de keuzes die er  
          gemaakt zijn? 
 

Een veilige en betrouwbare haven 
Het brievenproject van Stichting Epafras is voor 
gedetineerden wereldwijd een veilige en 
betrouwbare haven om concrete en praktische 
vragen te stellen, maar ook om een beroep te 
doen op een luisterend en onbevooroordeeld oor 
voor wat hen ten diepste bezig houdt. 
 
 

 
 Een gedetineerde schrijft in een brief aan 

Epafras: 
     ‘Het ontvangen van een brief  
     ervaar ik als een teken van leven. 
     Ik koester de brieven, 
     herlees ze keer op keer  
     omdat ze je hoop geven 
     wanneer je in de put zit’. 

 

 

 
 
We leggen ons oor te luisteren: mensen komen 
immers tot leven in verhalen. 
 
 
Gelijkwaardige gesprekspartners 
Het initiatief tot schrijven ligt altijd bij de 
gedetineerde: hij of zij bepaalt de thema’s die ter 
sprake komen en de geestelijk verzorger probeert 
zich te verplaatsen in de situatie van de 
correspondent. 
De aard van het gepleegde delict kan wel of niet 
een rol spelen: dat is aan de gedetineerde zelf om 
daar voor te kiezen. De geestelijk verzorger heeft 
geen voorkennis van het dossier, zodat deze 
onvoorwaardelijk kan luisteren en reageren naar 
wat de gedetineerde bezighoudt. 
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Deze houding van de geestelijk verzorger is 
gebaseerd op het feit dat een gedetineerde al is 
afgestraft door de rechter en het niet aan de 
geestelijk verzorger is om hem of haar er 
opnieuw mee te confronteren. Dit biedt vrije 
ruimte voor een open gesprek gericht op 
reflectie, herstel en heling tussen gelijkwaardige 
gesprekspartners.  
Deze voorwaarden zijn nodig om de vereiste 
vertrouwelijkheid te creëren voor een eerlijk en 
openhartig gesprek.  
 
Levens- en zinvragen zijn echter trage vragen die 
zich pas openbaren wanneer pijnlijke en 
moeizame obstakels zijn opgeruimd en zo de weg 
vrij hebben vrijgemaakt voor een echte 
ontmoeting van mens tot mens. 
 
 
Moment van luwte 
Gedetineerden in buitenlandse gevangenissen 
behoren wellicht tot de laatsten die vaak geen 
andere keuze hebben dan handgeschreven 
brieven te schrijven in een gedigitaliseerde 
wereld waarin snelheid en effectiviteit de norm 
zijn. In een gevangenis heerst een compleet 
ander begrip van tijd: tijd wordt er gemeten in 
een strikt dagritme waar je als gevangene geen 
zeggenschap meer over hebt. De regie over je 
leven en tijd wordt afgenomen en dit degradeert 
je tot slechts een anoniem onderdeel van het 
heersende regime. 
 
 

 
 Door het schrijven van een brief of een 

dagboek kies je voor een spaarzaam 
moment van luwte in de emotionele 
storm die je op je grondvesten doet 
schudden: je stapt welbewust uit het 
dwingende gevangenissysteem. Je 
hervindt jezelf door je gedachten te 
ordenen en je af te vragen: wat geeft 
mijn leven werkelijk betekenis? 

 

 

 
 
Het schrijven van een brief vraagt om rust en 
bezinning: de pen en een leeg blad papier 
dwingen je tot zelfreflectie en concentratie. 

Brieven nemen echter de tijd: het schrijven kost 
inspanning, je kunt ze opzij leggen en weer 
herlezen en mogelijk aanvullen, corrigeren of 
herschrijven. 
Een gedetineerde schreef dat het schrijven van 
een brief voor hem is als een vluchtheuvel te 
midden van het razende verkeer: je komt op 
adem en je rol van deelnemer wordt die van 
waarnemer, observant van de hectiek om je heen 
maar vooral van de onrust in jezelf. 
 
 
Handschrift 
Je kunt vaak aan het handschrift al zien dat de 
schrijvers deze vorm van communiceren niet erg 
vertrouwd is, maar uit het feit dat ze hun 
toevlucht hiertoe nemen blijkt hoe groot de 
behoefte is aan contact in een eenzame en 
geïsoleerde situatie: het zijn noodsignalen uit het 
hart van de storm. 
Wie de pen oppakt geeft middels zijn of haar 
handschrift een deel van zijn persoonlijkheid 
prijs: in een handschrift weerspiegelt zich het 
karakter van de schrijver. Het handschrift kan een 
beeld oproepen van de mate van zorgvuldigheid, 
aandacht en respect van de schrijver voor de 
ontvanger maar tegelijkertijd ook de verborgen 
wanhoop, de existentiële eenzaamheid en de 
roep naar een uitgestoken hand.  
Tussen de regels door kan een goede verstaander 
de levens- en zinvragen herkennen ook al worden 
die niet met zoveel woorden genoemd.  
 
 
Oprecht betrokken 
Het verstaan, interpreteren en beantwoorden 
van een brief vraagt ook van de geestelijk 
verzorger een speciale houding: ben ik in staat 
opdoemende vooroordelen opzij te zetten om zo 
de gedetineerde met open vizier tegemoet te 
treden? Ben ik niet te belerend en te zeer gespitst 
op het geven van (ongevraagd) advies? Werp ik 
me op als redder in de nood en doe ik beloftes 
die ik niet waar kan maken? Sta ik open voor al 
die andere aspecten die een mens waardevol 
maken buiten zijn of haar delict om? In hoeverre 
speelt mijn morele paspoort een rol en waar 
liggen mijn grenzen? Voel ik me vrij om zaken te 
benoemen en aan de orde te stellen die de 
persoonlijke integriteit van zowel de 
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briefschrijver als van de geestelijke verzorger 
betreffen? Waar herken ik de raakvlakken met 
levensbeschouwing en religie en kan ik die zinvol 
inzetten bij het proces van heling van de 
gedetineerde? Kortom: hoe oprecht betrokken 

toont zich de geestelijk verzorger bij het bieden 
van ondersteuning aan een mens die een beroep 
doet op medemenselijkheid in een benarde 
situatie, ver van huis en op zichzelf 
teruggeworpen. 

 
 
 
 
 
De hieronder geciteerde brief van een gedetineerde, recht uit het hart van de storm, verwoordt het proces 
van zelfreflectie indringend: 
 
 
 

 
 De pen in mijn hand twijfelt. 

 
Al meerdere keren zat ik erover na te denken hoe ik het best mijn gevoel in deze moeilijke 
periode van mijn leven kan beschrijven. 
Ik heb besloten dat ik mijn hart de pen zal laten begeleiden. 
Woede, angst, wanhoop en teleurstelling hebben me veel pijn bezorgd. 
En die pijn heeft vervolgens mijn ogen geopend, pijn die me bewuster en sterker dan ooit 
heeft gemaakt.  
Ik was een vader van drie kinderen, ik was echtgenoot, zoon, broer, kameraad. 
Maar nu ben ik een gevangene in het buitenland. 
Alles wat ik eens was en gedaan heb is vervaagd en het lijkt alsof ik niemand meer ben. 
Ik ben slechts een crimineel voor de rechters, een nummer voor de bewakers en een 
inkomen voor de advocaten. 
 
De pijn en eenzaamheid als gevolg van deze toestand hebben me gebroken.. 
 
Maar ook ben ik bewuster, gretiger en sterker dan ooit. 
 
Dit alles heeft me dichter bij mezelf en de waarheid gebracht. 
Iedereen maakt fouten en alle keuzes die we maken hebben consequenties. 
Helaas komen sommige keuzes onszelf en onze dierbaren duur te staan. 
Maar weet je, dit is ook een onderdeel van het leven. 
Van de goede momenten word je blij en van de slechte momenten komen we sterker terug, 
wanneer we bereid zijn die als een les te beschouwen én er van te leren. 
Het accepteren van je fouten is moeilijk en soms lukt dat niet. 
Maar er mee leren leven en er het beste van te maken is meer dan de moeite waard. 
Waardeer wat je hebt en realiseer je dat er na slechte tijden ook goede tijden aanbreken. 
Wees eerlijk tegen jezelf, wees jezelf en respecteer jezelf. 
Accepteer en leer van gisteren, vind vandaag nog een manier om er het beste van te maken. 
Kijk hoopvol en doelgericht naar morgen. 
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Een ander schrijft: 
 
 
 

 
 In de gevangenis klaagde ik elke dag hoe slecht alles was en hoe slecht ik behandeld werd. 

Alles wat uit mijn mond kwam was een klagend woord. 
Op een dag heb ik mezelf gedwongen om te stoppen met die klaagzang en dat is mede te 
danken aan de brieven die ik ontvang. 
 
Ik blijf volhouden en hoop hebben: ik zie deze periode als een leerproces waar ik de rest van 
mijn leven van zal profiteren. Dit is allemaal heel hard maar zo liggen de kaarten. 
Ik denk veel na over wat er gebeurd is maar door mijn geloof blijf ik elke dag staande. 
Ik ben spiritueel gegroeid in mijn geloof tot een betere versie van mijzelf. 
 
Ik werd gedwongen na te denken over wie ik nu eigenlijk ben en wie ik wil zijn, punten van 
zelfinzicht om niet weer in een valkuil terecht te komen. 
 
Het leven is vallen en opstaan en ik blijf hopen dat ik ooit weer zal terugkeren naar huis. 
Wees blij dat je elke dag een nieuwe dag mag zien, maakt niet uit welke benauwdheid je 
voelt. 
Wees blij met alles en iedereen die je hebt en je leven zal volledig veranderen. 
 

 

 

 
 
 
Tot slot 
Een oprechte brief als handreiking aan een mens 
in nood kan een storm tot bedaren brengen: er 
ontstaat een ruimte waar je eerder geen toegang 

toe had. Ruimte voor zelfinzicht, maar vooral ook 
voor uitzicht en perspectief op een nieuwe kans 
om het leven weer de vorm en inhoud te geven 
zoals je die ten diepste voor ogen staat. 

 
 
 
 
 
Rob van der Horst, Stichting Epafras 
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Wanneer je niet gelooft 

en het zelf opgeeft, dan 

ga je dood, zo luidt zijn 

overtuiging. 

THEMA 
Als ik niet had geschreven dan was ik er al lang niet meer geweest  
door Ellie Smeekens en Fons Flierman 

 
 
“Het gaat mij om de waarheid. Dat komt in al mijn liedjes naar 
voren.” Aan het woord is Simon, een gefingeerde naam voor een 
levenslang gestrafte man die de 65 inmiddels gepasseerd is.  
 
We spreken hem op een avond in het stiltecentrum van de PI waar hij 
sinds vier jaar verblijft. Het is niet de eerste keer dat we elkaar 
spreken en iedere keer verrast hij ons met de kracht en de vitaliteit 
waarmee hij spreekt.  
 
Het duurt niet lang voordat hij zijn gitaar pakt en met een lied 
onderstreept wat hij wil zeggen. Zijn vitaliteit komt ook in zijn 
songteksten en in zijn muziek heel krachtig naar voren. 

 

 

 
 
 
Maar ik heb geloof 
“Omdat ik zo gelovig ben, nog zwaarder dan 
mensen denken dat ik gelovig ben, ga ik niet 
eerder dood dan wanneer ik met mijn teksten en 
mijn muziek klaar ben. En voor de rest kan de 
wereld mij gestolen worden.”  
Simon zegt te geloven dat het geloof hem de 
kracht geeft om dat te kunnen. 
Wanneer je niet gelooft en het zelf 
opgeeft, dan ga je dood, zo 
luidt zijn overtuiging. “Als ik 
had opgegeven dan was ik 
er al geweest. Maar ik heb 
geloof.”  
 
FAITH 
We have to climb – 
there’s no mountain too 
high 
Just all we need is Faith 
before it’s to late 
All we need is to believe and 
get hope against hope 
All we need is act in good Faith to go 
the right way 
 
And then you will see the light that shines bright 

All we need to believe is our faith, and strength to 
survive 
 
Fall into place  
Faith will lead you the way 
All we need to do is pray  

And have faith every day 
And then you will see the Light that 

shines bright  
All we need to believe is our 

faith and strength to survive 
 

 
Wat is waarheid? 
Het geloof en het 
schrijven maken hem 
sterk om staande te 
blijven. Hij heeft veel 

meegemaakt en daarom 
veel stof tot nadenken. Hij 

zegt: “Ik ben de laatste 
jaren veel gaan nadenken 

over wat ik in mijn leven heb 
meegemaakt. Die dingen moesten 

gewoon gebeuren, zoals de dingen met 
Jezus ook moesten gebeuren. Maar de vraag is 
altijd: wat is de waarheid? Hoe zit het nou 
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werkelijk in elkaar?”  En wat het spreken over de 
waarheid betreft wil hij geen water bij de wijn 
doen.  
 
 

 
 
 
Boodschappen 
Simon heeft een missie.  
 “In mijn teksten stop ik altijd dingen die 
 met mijn leven te maken hebben. Er zitten 
 allemaal boodschappen in. Jezus komt er 
 veel in voor. Martin Luther King trek ik mij 
 ook aan.”  
 
In het lied Crown of thornes zingt hij: ‘Remember 
the crown of God. What’s going on? What’s right 
or wrong?’ Hij heeft het geschreven naar 
aanleiding van corona.  
 

 
 Door corona gaan mensen nadenken en 

weten ze wat geloof is, zo ziet hij om zich 
heen gebeuren. 

 

 

 
Corona is ook iets geestelijks. In dit lied draait het 
om de vraag: what’s going on?  
  
 

 

Het wijst op de kroon van de koning die niet altijd 
gemaakt is van fluweel, zoals de kroon die Jezus 
werd opgezet.  
 "In heel veel situaties beslissen anderen 
 voor jou", zo heeft hij ervaren, "en dan 
 kun je spreken, je kunt ook zwijgen." 
 
En dan kiest hij er liever voor om te zwijgen. 
Want die ander, is die wel betrouwbaar? Daarom 
zwijgt hij tegen de politie, die moet zelf zijn werk 
maar doen. Maar in zijn teksten spreekt hij. 
 
 

 
 Hoe zit het nou werkelijk in elkaar? Dat is 

volgens hem een thema van Jezus. 
 

 

 
 
Als hij met zijn leerlingen spreekt, als hij door de 
wereld gaat en doet wat hij doet, dan stelt hij die 
vraag aan zijn leerlingen: wat gebeurt hier nu 
eigenlijk? What’s going on?  
 
Het is een thema dat door zijn muziek en door 
zijn leven heengaat. In het lied Man of the world 
antwoordt hij in het refrein: All part of Gods plan. 
Hij licht toe dat je het misschien niet allemaal kan 
overzien, maar dat hij gelooft dat wat er met 
Jezus is gebeurd, man of the world, en dat wat er 
met jou allemaal is gebeurd, wat er met ons 
gebeurt met corona - all part of Gods plan.  
 
 

 
 Dat dit een moeilijke opgave is, blijkt 

wanneer hij vertelt over die keer dat het 
bijzondere bijstandsteam op zoek naar 
contrabande de afdeling uitkamt en ook 
zijn cel aandoet. 

 

 

 
 
Hij moet op zijn knieën gaan zitten, dat gaat niet, 
doet pijn, maar ze dwingen hem.  
Hij vindt hun werkwijze onbegrijpelijk, want het 
afdelingspersoneel had hen nog over zijn leeftijd 
en zijn zwakke gestel geïnformeerd, maar daar 
hebben ze geen rekening mee gehouden. Hij 
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voelt nog zijn nek, zegt hij. Hij heeft geen aangifte 
gedaan, maar had dat eigenlijk moeten doen.  
 
Het hele gebeuren heeft hem erg aangegrepen. 
Ook hier moet zijn geloof hem helpen, maar 
vooralsnog heeft hij er geen goed woord voor 
over. 
Hij vertelt dat hij altijd voor heel veel mensen 
gezorgd heeft. Hij was twintig toen hij voor het 
eerst in de gevangenis kwam.  
 
Hij heeft in zijn leven wel geleerd dat je niet met 
iedereen moet omgaan. Dat heeft hij ook zijn 
zoon voorgehouden, en nu hij in de gevangenis zit 
geeft hij me gelijk. Hij houdt niet van de leugen, 
van kleins af is hij zo. Ze moeten bij hem niet met 
leugens aankomen, maar gewoon de waarheid 
spreken.  
 
 

 
 Als je onschuldig zit dan doet dat pijn, 

zegt hij, want het gaat om de waarheid 
en de waarheid is gewoon keihard. 

 

 

 
 
In de bajes kom je veel mensen tegen die de 
waarheid niet spreken, ook niet als ze gelovig zijn. 
Toch vindt Simon hen de moeite waard om ze aan 
te spreken op hun leugen, op hun verhaaltjes. Ze 
kunnen ook ziek zijn, zegt hij, iemand kan 
schuldig zijn, maar hij kan zo labiel zijn dat je het 
hem niet kwalijk kan nemen omdat hij niet weet 
wie hij zelf is.  
 
 

 
 

Hij pakt zijn gitaar en zingt een lied over het licht 
van de vlam van een kaars. Het is dankzij de 
muziek dat hij sterker is geworden, zo gelooft hij.  
 
Hij wil ook geen gratie hebben, wil niet praten 
met justitie om zijn leven te redden. Dat deed 
Jezus ook niet toen Hij aan het kruis hing. Hij 
vroeg toen niet ‘haal me van het kruis af, want ik 
wil toch een beetje praten’.  
 "Dat is gewoon mijn geloof", zegt hij, "ik 
 geloof dat de geest krachtiger is dan het 
 lichaam. Ik weet niet eens dat ik vastzit. 
 Elke dag is voor mij meegenomen.”  
 
 

 
 
 
Achter de songteksten die Simon schrijft, gaat 
een hele wereld schuil van positieve en negatieve 
ervaringen en in zijn schrijven reflecteert hij daar 
kritisch op. Is hij ook kritisch ten aanzien van zijn 
eigen verleden, van de fouten die hij gemaakt 
heeft? 
 
 In zijn krachtige vertolking van zijn kijk op het 
leven komt die zelfkritiek naar voren in het 
opkomen voor de rechten van de mens, een 
thema dat hij zoals steeds het geval is, ook weer 
verbindt aan zijn geloof.  
 
 

 
 In het lied ‘Without human rights’ trekt 

hij de lijn van Jezus sterven voor onze 
zonden door naar mensen die in onze 
tijd voor het ideaal van de 
mensenrechten gestorven zijn.  
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Het lied eindigt met de volgende tekst. 
 
 

 
 
 
 
Op het moment dat we Simon spreken gelden de corona maatregelen nog, maar zodra ze worden 
opgeheven zal hij met andere muzikale gedetineerden weer acte de présence geven in de kerkdiensten en 
daar wekelijks met zijn stem en zijn muziek bijdragen aan de eredienst en aan de reflectie waartoe het 
evangelie oproept 
 
 
 
 
 
door Ellie Smeekens, rk justitiepastor PI Zutphen 
Fons Flierman, adjunct hoofdaalmoezenier en justitiepastor PI Grave 
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Als ik over onze 

correspondentie sprak 

tegenover anderen, 

noemde ik hem mijn 

papieren pastor. 

THEMA 
Waardevolle geschriften 
Lotgenotenverbondenheid tot steun 
door Lucas de Kaai 
 
 
Eind 2013 leidde een gebeurtenis in mijn leven tot een totale 
psychische ineenstorting.  
Hulp vanuit de GGZ mocht niet baten.  
Mijn ineenstorting leidde tot een familiedrama met fatale afloop.  
 
Zo kwam ik, iemand die 40 jaar daarvoor nooit geestelijk ziek was 
geweest of met justitie in aanraking was gekomen (buiten enkele 
verkeersboetes), terecht in de PI Vught.  

 

 
 
 
 
 
Onnoemelijk zwaar 
Van brave burger was ik ineens dader van één 
van de zwaarste delicten bekend in het 
Nederlandse strafrecht. De last die ik hierdoor te 
dragen kreeg van schuld, verdriet en schaamte 
was onnoemelijk zwaar. Zo zwaar dat ik vanuit 
een normen- en waardenbesef vond dat ik het 
recht niet meer had om op deze aardbol rond te 
mogen lopen.  
PI Vught was bang dat ik mezelf iets 
aan zou doen en daarom zat ik 
enkele maanden in de ISO ter 
bescherming van mezelf. 
Zowel mijn familie alsook 
de PI Vught wisten niet 
wat ze met mij aan 
moesten.  
 
 
Klik 
Per toeval zag ik een 
uitzending op tv, een 
interview met de schrijver 
van het boek “Bajes voor 
beginners”. Over een man die een 
delict had gepleegd dat veel 
raakvlakken had met mijn delict. De 
maatschappelijk werker van Vught en mijn broer 

hebben er voor gezorgd dat deze man bij mij op 
bezoek mocht komen. De auteur en ik hebben 
daar goed met elkaar gesproken. Er waren veel 
raakvlakken in denkpatronen naar het delict toe, 
er waren ook verschillen in onze zaken. Maar er 
was een klik en zo is een jarenlange 
correspondentie tot stand gekomen.  
 

 
Voordelen 

Vanaf 2014 gingen wekelijks 
handgeschreven brieven over 

en weer. Als ik over onze 
correspondentie sprak 
tegenover anderen, 
noemde ik hem mijn 
papieren pastor. Het 
schrijven met hem had 
twee voordelen. Ten 
eerste was hij geen 

professional die met een 
beroepsbril naar me keek. 

Zo hoefde ik nooit bang te 
zijn dat iets wat ik hem schreef 

gevolgen zou kunnen hebben 
voor mijn regime. Ten tweede was hij 
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niet emotioneel betrokken bij mijn delict zoals 
familie en vrienden dat wel zijn. En zij hadden 
door mijn delict al genoeg om mee te dealen.  
 
 

 
 
 
Als ik mijn donkerste gedachten en dilemma’s 
met hen zou bespreken, zou hun dat alleen nog 
meer pijn doen. Daar hoefde ik bij mijn lotgenoot 
niet bang voor te zijn. Omdat hij geen deel uit 
had gemaakt van mijn leven voor detentie, had 
hij genoeg distantie om niet zwaar emotioneel 
geraakt te worden door mijn schrijfsels. Maar 
door een andere betrokkenheid, zijn kennis van 
hoe tot een delict te komen, het omgaan met de 
schuldgevoelens en het leven in detentie, kon hij 
me via zijn brieven tot steun zijn.  
 
 

 
 Hij heeft me menig maal een papieren 

schop onder mijn kont gegeven als ik 
weer eens geschreven had over zware 
gevoelens. 

 

 

 
 
Door wat hij had meegemaakt kon hij zich beter 
verplaatsen in wat ik meemaakte en voelde ik me 
beter gegrepen en gehoord. 
 
 
Middel tot tijdverdichting 
Na een jaar voorlopige hechtenis werd ik 
veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Zo 
kwam ik in 2015 terecht in Tbs-kliniek de 
Kijvelanden. Het brieven schrijven bleef daar 
onverminderd door gaan. Naast de 
therapeutische waarde had het voor mij nog een 

ander effect. Het met de hand schrijven van 
brieven is een goed middel tot tijdverdichting. In 
het weekend gingen de deuren pas om kwart 
over elf open. Zo zat je een flink deel van de 
ochtend achter de deur, te wachten tot deze 
ontsloten werd. Dit wachten was een mooie 
gelegenheid om weer eens in de pen te klimmen. 
Door zo in een brief op te gaan, vloog de tijd 
voorbij.  
 
 
Paniekaanval 
Het schrijven was voor mij een heerlijk 
tijdverdrijf. En het bracht me rust. Het 
duidelijkste voorbeeld hiervan was na een 
incident in de Kijvelanden. In 2017 heeft in de 
kliniek een afschuwelijk drama plaats gevonden. 
Een aanslag op een medewerker van de 
Kijvelanden, waarbij deze medewerker heel erg 
spijtig om het leven is gekomen. Ik was getuige 
van deze aanslag op een paar meter afstand. 
Zoals gebruikelijk bij calamiteiten werden alle 
patiënten ingesloten.  
 
De aanslag op het staflid had geweldselementen 
van mijn eigen delict. Door deze overeenkomst 
raakte ik op mijn cel in een paniekaanval. Ik had 
op dat moment via de intercom om rustgevende 
medicatie kunnen vragen, maar ik wilde de 
medewerkers van de kliniek op dat moment niet 
storen. Ik ben toen een brief gaan schrijven aan 
mijn lotgenoot. In een soort dagboekvorm heb ik 
beschreven wat er was gebeurd, hoe het met me 
ging. Het aan die brief gaan zitten bracht me zo’n 
ontzettende rust, dat mijn paniekaanval over 
ging.  
 
 
Orde in de chaos 
De dagen hierna was het heel hectisch in de 
kliniek. Maar telkens kon ik verder aan mijn 
dagboekbrief, om te schrijven wat er allemaal 
gebeurde en hoe ik me daar bij voelde. Door te 
schrijven bracht ik een soort orde in de chaos 
voor mezelf. Deze paar dagen heeft het schrijven 
me er echt doorheen gesleept. Mijn Tbs-traject 
verliep voorspoedig, met een jaar had ik verlof, 
na twee jaar mocht ik de kliniek verlaten en na 5 
jaar was mijn Tbs-maatregel opgeheven en was ik 
weer normaal burger. Dat mijn traject 
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voorspoedig is verlopen zal niet geheel en al 
gekomen zijn door het schrijven met mijn 
lotgenoot. Maar dat het me veel gebracht heeft 
en het me geholpen heeft zaken in perspectief te 
zetten, daar ben ik van overtuigd. Tot op de dag 
van vandaag schrijf ik nog steeds met deze man. 
 
 
Helpen met woorden 
De maatschappelijk werker in Vught die deze 
ontmoeting mogelijk heeft gemaakt, had me in 
dat jaar gevraagd of hij ooit een beroep op me 
mocht doen.  
 
 

 
 Als hij ooit een gedetineerde mocht 

hebben die ook zo moeilijk zat als ik, of 
hij mij mocht uitnodigen om hetzelfde 
voor die persoon te betekenen als mijn 
schrijfmaatje voor mij had betekend. 

 

 

 
 
Zover is het nooit gekomen. In die zin dat hij me 
hiervoor nooit gebeld heeft.  
 
Maar in 2019 las ik in de krant het verhaal van 
een dame die gedetineerd zat voor een delict met 
absurd veel raakvlakken met het mijne. Ik heb de 
stoute schoenen aangetrokken en heb via haar 
advocaat een brief aan haar in de PI gestuurd. Ik 
heb mezelf voorgesteld, het lotgenotencontact 
beschreven zoals ik dat jaren schriftelijk had. 
Daarbij heb ik haar gevraagd of zij voor haar het 
nut zag van een lotgenotencontact.  
 
Na een maand lag er een brief terug in de bus. En 
sindsdien zijn we gaan schrijven, op wekelijkse 
basis. Voor mij voelde dit goed, het kunnen 
helpen van iemand anders, met woorden. Ik kon 
haar vertellen over mijn weg naar buiten en haar 
zo bijstaan in haar weg naar buiten.  

 
 Zij onderschreef ook de meerwaarde van 

een lotgenoot in het feit dat er distantie 
is in die zin dat ik niet emotioneel 
betrokken was/ben bij haar delict. 

 

 

 
 
Dus als ze daar over schreef deed mij dat geen 
pijn. Maar ik had geen professionele distantie die 
toch wel eens gevoeld wordt bij PI-werkers of 
kliniekpersoneel. Daarbij voelde ze zich beter 
begrepen. Iemand kan wel zeggen hoe erg het 
allemaal is, maar een lotgenoot weet ook echt 
hoe het voelt. 
 
 
Reflectie en retrospectie 
Tweede helft 2020 mocht ze met een bepaald 
programma de muren van de PI verlaten. Korte 
tijd daarna hebben we elkaar voor het eerst 
ontmoet. Door de brieven kenden we elkaar al 
goed.  
 
De ontmoeting voelde niet vreemd. Na de eerste 
keer zijn er meerdere ontmoetingen gekomen. 
Tijdens die ontmoetingen bleek dat er 
ondertussen meer gegroeid was dan de 
lotgenotenverbondenheid.  
En sinds enige tijd is onze relatie in een ander 
vaarwater gekomen. Maar de 
lotgenotenverbondenheid is een heel goede basis 
voor de relatie die we verder aan het opbouwen 
zijn.  
Bij dat opbouwen zijn diverse 
communicatiekanalen open: Whatsapp, e-mailen, 
bellen, elkaar ontmoeten, maar ook blijft de 
handgeschreven brief onderdeel van het palet.  
 
Deze brieven bieden een goede mogelijkheid tot 
reflectie en retrospectie. Als je dat in een brief 
doet, denk je soms wat langer na.

 
 
 
 
Lucas de Kaai (pseudoniem, echte naam bij redactie bekend) zat na een familiedrama een jaar in de P.I. 
Vught en heeft een afgerond Tbs-traject van 5 jaar doorlopen. Tegenwoordig woont hij geheel zelfstandig 
en werkt als inkoper voor een online boekhandel. Hij geeft regelmatig lezingen op scholen.  
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Een briefwisseling biedt 

de mogelijkheid om de 

ontvangers een beeld te 

geven hoe het leven er 

binnen uitziet. 

THEMA 
Schrijvers in gevangenschap 
door Hugo Bergveen 
 
 
Dit gaat niet over onderdrukkende landen waar schrijvers 
hun bestaan niet zeker zijn. Dit blijft dichter bij huis: in onze 
eigen Nederlandse penitentiaire inrichtingen. 
De bajes: dat is toch een gevaarlijk oord waar verstokte 
boeven hun bendeoorlogen uitvechten en wachten tot ze 
buiten hun oude leventje van misdaad weer op kunnen 
pakken?  

 

 
 
 
 
In detentie 
Wie dat beeld van detentie heeft zal zich niet 
kunnen voorstellen dat er in de Penitentiaire 
Inrichtingen en TBS klinieken heel wat wordt 
afgeschreven. Van brieven en gedichten tot 
complete boekwerken, met ergens daartussen 
mijn boekjes ‘Bajes voor Beginners’ en ‘Woning, 
Werk en Wederhelft’. In het navolgende wil ik 
enkele aspecten van het schrijfgebeuren in 
detentie bekijken op bedoelde en onbedoelde 
effecten en een paar tips geven aan hen die met 
hun werk naar buiten willen treden. Disclaimer: 
mijn ‘ervaringsdeskundigheid’ is beperkt! 
 
 
Aanmoedigen 
Een langdurig verblijf in 
detentie is funest voor 
iemands autonomie en 
zelfvertrouwen. Het 
analyseren van de eigen 
situatie, het onder 
woorden brengen en 
vastleggen van ervaringen 
en emoties, in welke vorm 
dan ook, helpt om daar 
mee om te gaan. Een groot 
aantal gedetineerden heeft 
daar geen ervaring mee en 
denkt misschien dat je daarvoor 
doorgeleerd moet hebben.  
Het gaat er om hen aan te moedigen om eerst 
eens te proberen om een gedicht te maken. Dat 

lijkt de laagste drempel te hebben: als hij niet wil, 
hoeft niemand het te zien te krijgen. Hij kan er 
zijn emoties in kwijt. Het maakt niet uit of het 
rijmt, of er taalfouten in zitten of dat het niet 
‘bekt’: de dichter heeft nagedacht en zijn of haar 
gevoelens zorgvuldig onder woorden gebracht.  
Exodus organiseert jaarlijks een 
gedichtenwedstrijd. De inzendingen variëren van 
sinterklaasrijm tot poëzie van hoog niveau, maar 
stuk voor stuk zijn ze van mensen die de moed 
hebben gehad hun gevoelens te analyseren, te 
benoemen en aan een breed publiek te etaleren.  
 

 
Brieven 

Een volgende stap kan zijn het 
schrijven van brieven. In de 

loop van een wat langere 
detentie verwatert de 

band met ‘buiten’; daar 
helpen de paar 
belminuten per week in 
een lawaaiige omgeving 
nauwelijks tegen. Een 
min of meer 

regelmatige 
briefwisseling biedt de 

mogelijkheid om de 
ontvangers een veel beter 

beeld te geven hoe het leven er 
binnen uitziet. Het geeft 

gelegenheid om tijdens het schrijven wat 
langer in gedachten bij de familie te verkeren en 
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– heel belangrijk! – op de hoogte te blijven van 
hun reilen en zeilen. Het ontvangen van post is 
een signaal dat de buitenwereld hen nog niet is 
vergeten. 
In tegenstelling tot de meeste gedichten zijn 
brieven juist bedoeld om door de geadresseerden 
te worden gelezen.  
 
 

 
 Ik heb gedurende mijn 3,5 jaar detentie 

in het HvB van Doetinchem en de PI 
Norgerhaven een wekelijkse 
briefwisseling onderhouden met mijn 
oudere zus. Na haar overlijden bleek dat 
ze alle brieven had bewaard. 

 

 

 
 
Die complete briefwisseling is opgenomen in de 
documentatie van het Gevangenismuseum, voor 
het geval dat iemand ooit een studie wil maken 
van de avonturen en persoonlijke ontwikkeling 
van een gedetineerde. 
 
 

 
 
 
Beschrijven 
In het volgende zal ik me beperken tot proza. Er 
zijn verschillende redenen waarom een 
gedetineerde besluit om te gaan schrijven. Als 
amateur- bajesklant maakte ik dingen mee waar 
noch ikzelf, noch mijn omgeving enig weet van 
had. Tegelijk realiseerde ik me dat mijn 
herinneringen in de loop van 3,5 jaar detentie 
zouden gaan verwateren. Ik begon dus in de 
avonden achter de plank dingen die me opvielen 
aan mijn medebewoners, incidenten en de 
dagelijkse routine te beschrijven. Ik was vanuit 
een vorig leven gewend om dingen op papier te 

zetten, maar de goedkope, vlekkerige bajes- 
ballpoints en losse velletjes papier gaven er een 
geheel eigen draai aan.  
Bijkomend voordeel: het hield me van de straat 
(beetje vreemde uitdrukking in dit verband).  
 
Na mijn verhuizing naar Norgerhaven kon ik 
terecht op de tekstverwerkers van Onderwijs. Ik 
liet het resultaat zien aan gevangenispredikant 
Frans Don. Die liet het lezen aan zijn vriend Lévi 
Weemoedt. Die liet het lezen aan zijn uitgever, en 
de rest is min of meer geschiedenis. 
 
 

 
 Gedetineerden gaan vaak schrijven 

omdat iets ze dwars zit dat de 
buitenwereld móet weten. 

 

 

 
 
Dat kan zijn een aanklacht tegen het systeem: ze 
voelen zich onrechtvaardig behandeld door de 
rechterlijke macht, door het personeel van de PI, 
door de Reclassering of door de wereld in het 
algemeen. Hun teksten kenmerken zich door een 
overweldigende vloed aan details. Anderen 
schrijven uit een behoefte om zich te 
rechtvaardigen of om hun gevoel van 
eigenwaarde op te krikken. In hun wereld zijn de 
regels belachelijk en weten ze die handig te 
omzeilen; bewaarders zijn allemaal stom en de 
vrouwelijke PIWers aartslelijk (behalve die ene 
waar ze goed mee kunnen opschieten) en 
natuurlijk zijn ze veel slimmer dan alle anderen bij 
elkaar en weten het systeem steeds weer naar 
hun hand te zetten. 
 
 
Heilzaam? 
Het overbrengen van gedachten of betogen op 
papier heeft op meerdere manieren een positieve 
invloed op de auteur.  
Vuile tyfuslijer! Kankerhond! Lelijke pedo! Wie 
het bajesleven kent weet dat dit tot het 
dagelijkse spraakgebruik behoort. Hij voelt 
instinctief of het vriendschappelijk is bedoeld of 
dat het tijd wordt het interventieteam op te 
roepen. Mondelinge communicatie in de bajes wil 
nog wel eens van een hoogst bedenkelijk niveau 
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zijn, maar de zo losjes gebruikte vloeken en 
scheldwoorden komen op papier heel anders, 
veel indringender over dan in een woorden-
wisseling met een medebewoner. Met een beetje 
geluk is dat een aansporing om het eigen 
taalgebruik wat af te schalen. 
 
 

 
 Ook een draak van een zin is het 

resultaat van een creatief denkproces. 
 

 

 
 
Het saaie leven in de bajes, met zijn voorschriften 
en beperkingen en het ijzeren dagritme, is meer 
dan schadelijk voor iemands wil en vermogen om 
zelfstandig te denken. Voor de terugkeer in de 
maatschappij van langer gestraften is het van 
levensbelang dat ze niet toegeven aan de 
afstomping die met de tijd haast ongemerkt 
toeslaat. Een pen en wat vellen papier zijn al 
genoeg; bovendien hoeven die niet, zoals 
Xboxen, geïmporteerd en voor veel geld 
verzegeld te worden. 
 
 
Voor mijn ex- medebewoners die iets kwijt 
willen 
Wie zijn ziel en zaligheid heeft gelegd in een 
manuscript wil dat vaak ook gepubliceerd zien. 
Het is zaak om het hoofd koel te houden. De kans 
dat een uitgever hapt is weliswaar bijzonder 
klein, maar als dat gebeurt, dan betekent dat dat 
je je aan de buitenwereld bloot geeft. ‘Bajes’ 
kwam uit op een moment dat er een aantal met 
het mijne vergelijkbare, fataal afgelopen 
gezinsmisdrijven in het nieuws waren en de zaak- 
Holleeder veel aandacht kreeg. Een eerste 
uitgever was positief over het manuscript, maar 
zag af van uitgave omdat het onderwerp 
weliswaar ‘hot’, maar de plot te braaf was: niet 
genoeg drama in het gezapige Norgerhaven.  
 
Dank zij de bemoeienis van de directeur van het 
Gevangenismuseum pakte uitgeverij Koninklijke 
Van Gorcum het op. Een artikel in NRC leidde tot 
uitnodigingen voor optredens op radio en TV, en 
uiteindelijk tot een (voor dit soort werkjes) 
spectaculaire verkoop. Als ik al had gehoopt 

anoniem te kunnen blijven, dan kon ik dat wel 
vergeten. Een schuilnaam heeft een beperkte 
levensduur en ieder mens laat, al dan niet 
bewust, een spoor na op de sociale media. Denk 
dus goed na over mogelijke gevolgen van 
bekendheid, voor jezelf, voor je kansen op de 
arbeidsmarkt, voor je familie en vrienden, maar 
ook voor je slachtoffers en hun familie of 
nabestaanden. Ik heb er destijds bewust voor 
gekozen om open te zijn over mijn verleden, 
maar met mijn pensioen in zicht kon ik me dat 
veroorloven, in tegenstelling tot degenen die na 
hun detentie moeten proberen om weer aan de 
bak te komen. 
 
En dan wil je je werk publiceren. Je stuurt het 
naar een uitgever. Wees voorbereid op 
teleurstellingen: afwijzingen of in het geheel geen 
antwoord. Uitgeverijen worden overspoeld met 
manuscripten en slechts een enkele haalt de 
eindstreep. Manuscripten die worden 
geaccepteerd worden door de uitgever 
geredigeerd. Iedereen, ook de bekendste 
schrijver, maakt taal- en spelfouten, kromme 
zinnen en inconsistenties, die door een 
professionele, objectieve redacteur worden 
gevonden en verbeterd. ‘Bajes’ werd beoordeeld 
door Mariëtte Meester, die resoluut het mes 
zette in mijn zorgvuldig uitgedachte format. Dat 
was even slikken, maar uiteindelijk heeft ze 
daarmee het boekje gemaakt.  
 
 

 
 Tegenwoordig zijn er legio 

mogelijkheden om in eigen beheer, 
buiten de gevestigde uitgevers om, te 
publiceren. Ga daar voorzichtig mee om. 
Zorg in de eerste plaats voor een goede, 
onafhankelijke redacteur en luister naar 
hem of haar. 

 

 

 
 
Familie en vrienden zijn de slechtste adviseurs die 
je kunt hebben. ‘Kill your darlings’: wees niet 
bang om die ene zin te wissen waar je zojuist nog 
een hele avond op hebt zitten broeden. ‘Schrijven 
is schrappen’: bedenk dat al die details die jou 
nog steeds dwars zitten de lezer niets zeggen en 
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er alleen maar aan bijdragen dat zijn 
belangstelling verflauwt. 
Laat je niet verleiden om een fors aantal 
exemplaren te laten printen; de meeste 
exemplaren die over zijn nadat je je familie hebt 
voorzien eindigen in de kast onder de trap. 
‘WWW’ kwam uit in een periode waarin de 
aandacht van het publiek op andere zaken was 
gericht. Het verkocht dan ook uiterst matig. 
 
 
Voor hun begeleiders 
Geestelijk verzorgers zijn als geen ander in een 
positie om gedetineerden aan te moedigen en ze 
te helpen hun schroom te overwinnen en zich op 
papier te uiten. Vaak denken die dat ze zoiets 
toch niet kunnen. Misschien zijn ze bang dat hun 
medebewoners ze watjes vinden als ze een 
gedicht maken; misschien ook dat die zichzelf 
herkennen in een minder vleiende beschrijving en 
verhaal komen halen. Natuurlijk heeft het mij 
geholpen dat ik mijn tijd heb doorgebracht op 
zowat de sufste afdeling van de sufste PI van 
Nederland: Norgerhaven, bevolkt door 
overwegend middelbare, lang- tot zeer lang 
gestrafte mannen die geen behoefte hadden aan 
onrust. Ik zat in een kringetje van min of meer 
gelijkgestemden en er was geen sprake van de 
voortdurende hanengevechten die onder 
kortgestraften schering en inslag zijn. Dat, plus 
het stimulerende klimaat binnen de geestelijke 
verzorging, maakte dat ik me veilig genoeg voelde 
om me te concentreren op het leven na mijn 
detentie. Niet iedereen heeft evenveel geluk met 
zijn plek in de PI. 
 
De moraal 
Langdurige detentie is hèt middel om mensen 
minder opgewassen te maken tegen het leven 
erna. Hoe moeilijk dat ook is, het is bijzonder 

belangrijk om geestelijk actief te blijven en de blik 
op het leven na de bajes gericht te houden.  
 
 

 
 Het proces om gedachten op papier te 

krijgen is een prima manier om de lange, 
lege uren op cel door te komen. 

 

 

 
 
Nadenken over wat je kwijt wilt, hoe je het 
formuleert, drie keer doorhalen en opnieuw 
opschrijven tot je eindelijk tevreden bent, en het 
dan de volgende dag toch maar weggooien, de 
proppen papier rondom de prullenbak: goed voor 
uren zinvolle bezigheid.  
 
 

 
 
 
Wie schrijft, die blijft: je mag best trots zijn op 
een papieren bewijs dat je in detentie geestelijk 
overeind bent gebleven. 
En, geachte heer Plaatsvervangend 
Hoofddirecteur van de Dienst JustitiëIe 
Inrichtingen, kunnen er alstublieft wat betere 
pennen komen?

 
 
 
 
 
Hugo Bergveen (pseudoniem, echte naam bij redactie bekend) 
 
 
1 Woning, Werk en Wederhelft werd geschreven na mijn detentie, tijdens de twee jaren proeftijd.  
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Voor het onderzoek naar 

de toelating als zendende 

instanties werden 

dezelfde criteria gebruikt 

als bij eerdere aanvragen. 

ONTWIKKELINGEN 
Besluit Minister met betrekking tot aanvraag Orthodoxen 
door Jan-Gerd Heetderks 
 
 
In oktober heeft de Minister voor Rechtsbescherming een besluit 
genomen met betrekking tot de aanvraag van de Orthodoxe 
Zendende Instantie (OZI) om een zendende instantie en een 
achtste denominatie bij de DGV te worden:  
          De aanvraag om zendende instantie te worden is voorlopig  
          wel gehonoreerd; het verzoek tot toelating tot achtste  
          denominatie wordt niet gehonoreerd. 

 

 
 
 
 
Onderzoek 
De minister had voorafgaande aan het besluit de 
VU als onafhankelijke instantie een onderzoek 
laten doen aan de hand van twee 
deelopdrachten.  
 
De eerste deelopdracht betrof de erkenning 
van de OZI als zendende instantie.  
 
De tweede deelopdracht 
richtte zich op de toelating 
van de OZI als achtste 
denominatie binnen de 
DGV en de consequenties 
hiervan voor de 
toekomst van het stelsel 
van geestelijke 
verzorging. 
 
 
Dezelfde criteria 
Voor het onderzoek naar de 
toelating als zendende instanties 
werden dezelfde criteria gebruikt als 
bij eerdere aanvragen. Op grond daarvan 
concludeert de VU dat de OZI goed op weg is om 
te voldoen aan de gestelde criteria, maar dat dat 
nog niet volledig het geval is.  
 

Overgenomen 
De minister neemt deze conclusie over en besloot 
de OZI voorlopig te erkennen voor een periode 
van drie tot vijf jaar en dan op basis van een 
evaluatie een definitief besluit te nemen. 
 

Voor de plaats van de Orthodoxen in het 
stelsel van de DGV werden 

verschillende mogelijkheden 
onderzocht.  

 
De mogelijkheid van een 
achtste denominatie werd 
afgewezen omdat 
enerzijds de orthodoxe 
geestelijke verzorging op 
dit moment goed 
geborgd is en anderzijds 

een achtste denominatie 
verdere versnippering in de 

DGV tot gevolg heeft.  
 

Bovendien zou er een derde 
christelijke denominatie komen, 

terwijl de boeddhistische, islamitische en 
hindoeïstische denominatie bij hun aanvraag tot 
ZI hun interne verscheidenheid onder één hoofd 
moesten verenigen.  
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De minister neemt ook deze conclusie over en 
besloot de OZI niet als achtste denominatie te 
erkennen.  
 
 
Nog nader af te spreken 
Praktisch betekent het besluit van de minister dat 
de Orthodoxe geestelijke verzorging onder de 
verantwoordelijkheid van de Hoofdpredikant 
blijft vallen.  
Hoe één en ander bestuurlijk wordt ingericht en 
of de OIZI deel uit blijft maken van de 
Interkerkelijke Commissie voor het 

Justitiepastoraat of daarnaast zal bestaan, moet 
nog nader worden afgesproken. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Jan-Gerd Heetderks 
hoofdpredikant 
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COLUMN 
Worden wat je wil 
door Saskia Tichelaar-Nieuwenhuis 
 

 
 
van de Kinderboekenweek 2021.  
Ook op de school van mijn kinderen wordt hier aandacht aan gegeven.  
Zo werd ik uitgenodigd om in groep 3 iets over mijn werk te komen vertellen.  
Dat vond ik natuurlijk erg leuk, vooral omdat mijn zoontje ook in die klas zit.  
De juf introduceerde me als volgt:  
 “Kinderen, vorige week hadden we een echte werkman op bezoek.  
 Vandaag ontmoeten we iemand die iets héél anders doet”.  
 
"Die geen werk doet?" dacht ik bij mezelf?  
Maar gelukkig nam mijn zoontje het al snel over  
en vertelde zo trots als een pauw dat mama’s werk bestaat  
uit het praten met boeven en het vertellen van verhalen uit de bijbel.  
Het was een vermakelijk half uurtje met al die nieuwsgierige kinderen om me heen.  
En terugdenkend aan al die open kindergezichtjes  
hoor ik het liedje van 'Make Some Noise Kids' van de Kinderboekenweek in mijn hoofd zingen: 
“Wat is jouw droom, je kunt worden wat je wil”. 
 
 
Ondanks de vrolijke melodie blijft dat zinnetje bij me hangen.  
Ik merk dat ik me aan deze boodschap irriteer.  
Hoezo, worden wat je wil?  
Mijn zoontje is helemaal gefascineerd door de ruimte.  
Astronaut worden?  
Geen probleem suggereert dit motto van de Kinderboekenweek.  
Mijn andere dochter wil graag striptekenaar worden.  
Natuurlijk moedig ik haar aan om veel te tekenen en zich te ontwikkelen,  
maar dat ze de garantie heeft dat ze later een baan als striptekenaar vindt?  
 
De vraag stellen is hem beantwoorden.  
Ik zet er mijn vraagtekens bij of we deze boodschap aan alle schoolkinderen moeten meegeven.  
Ten eerste suggereert het lied dat je je niet hoeft in te spannen  
en ten tweede doet het ons geloven dat werkelijk alles mogelijk is.  
Ik dacht dat de Coronacrisis ons wel duidelijk had gemaakt  
dat er grenzen zijn aan de maakbaarheid van ons leven. 
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Mijn kinderen krijgen relatief gezien veel kansen en mogelijkheden,  
dat moet ik toegeven, maar hoe is dat voor die 1 miljoen burgers in Nederland  
die moeten rondkomen van een inkomen op, of iets boven het sociale minimum?  
En voor de 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die moeite hebben met taal en rekenen?  
Armoede en laaggeletterdheid gaan volgens een onderzoek van 'Defence for Children' hand in hand:  
 laaggeletterdheid is vaak een belemmering om zelfredzaam te zijn  
 en armoede vergroot de kans op laaggeletterdheid.  
Voor veel van de kinderen die in deze gezinnen opgroeien 
 is dat 'worden wat je wil' een mooie slogan,  
maar weinig realistisch.  Wat heb je te kiezen als je geboren wordt in een gezin  
waar je letterlijk en figuurlijk moet overleven? Ik denk niet zoveel.  
 
En in de PI zie ik dat keer op keer bevestigd. Dromen zijn er misschien nog wel, maar mogelijkheden…?  
Daar ontbreekt het vaak aan. Zo geldt dat ook voor de 23-jarige Linda  
die vorige week na een korte detentieperiode weer naar buiten ging.  
Dromen heeft ze nog wel: ooit wil ze schoonheidsspecialiste worden.  
Maar eerst hoopt ze na jarenlang op straat te hebben rondgezworven  
een dak boven haar hoofd te vinden. 
 Helaas heeft niemand haar tijdens deze detentie hierbij kunnen helpen, ook ik niet.  
 
Wel vroeg ze me om voor haar te bidden en haar de zegen mee te geven,  
want God was altijd een steun voor haar geweest tijdens periodes van detentie.  
Dankbaar dat ik dit mocht doen, betrapte ik mezelf erop  
dat ik warempel bad voor nieuwe mensen op haar pad en voor nieuwe kansen.  
Want ja, ik geloof tóch dat God ook in haar leven een verandering kan brengen,  
ik weiger mensen zoals haar op te geven.  
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Voor velen van ons ligt 

deze tbs-wereld wat ver 

van ons bed. 

CULTUUR 
Technisch mankeert mij niets 
recensie door Trudy Vester 
 
 
over: 
Technisch mankeert mij niets 
Louise Brandsma 
Uitgever: Bianca Kroon, www.auteurscollege.nl,  
2019 
ISBN: 978490969271 
 

 

 
 
Ook personeel schrijft 
Niet alleen pastoranten die vastzitten schrijven 
over hun ervaringen. Ook het personeel gebruikt 
soms dit medium om hun gedachten te ordenen 
en ervaringen te verwerken, maar ook om ze 
te delen met anderen.  
 
Zo verscheen er recent een 
zeer leesbaar boekje van 
Louise Brandsma, 
maatschappelijk werker 
in FPC de 
Oostvaarderskliniek in 
Almere. 
 
 
Ervaringen gebundeld 
In dit boekje ‘Technisch 
mankeert mij niets’ zijn in 
de vorm van columns een 
aantal van haar ervaringen in de 
tbs gebundeld. Zij geeft hiermee een 
inkijkje in haar werk, maar ook in de 
belevingswereld en achtergrond van de patiënt, 
zoals een tbs-er binnen heet. Hij (dit kan 

evengoed een zij zijn) is immers afgestraft en 
ondergaat een maatregel met dwangverpleging 
gericht op terugkeer in de maatschappij.  
 
 

TBS 
Tbs (ter beschikkingstelling) wordt 

opgelegd als er een delict is 
gepleegd waar ten minste 

viereneenhalf jaar 
gevangenisstraf voor 
staat, en bewezen is dat 
de dader tijdens het 
plegen van het delict 
geheel of gedeeltelijk 
ontoerekeningsvatbaar 

was. 
Voor velen van ons ligt 

deze tbs-wereld wat ver van 
ons bed. We weten er wel iets 

van, maar tegelijk ook niet echt. 
Het zijn echter niet alleen 

gevaarlijke en gewelddadige gekken met 
vreselijke delicten die in de tbs terecht komen. 
Integendeel, een deel van de patiënten kan net 

http://www.auteurscollege.nl/
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zo goed je buurman zijn. En dat is hij natuurlijk 
ook geweest in een vorig deel van zijn leven. 
Alleen is er ergens een keer iets goed fout 
gegaan.  
 
 

 
 Iedere tbs-er begint zijn traject in het 

Huis van Bewaring en als tbs wordt 
opgelegd is dat vaak in combinatie met 
een gevangenisstraf die eerst moet 
worden uitgezeten voordat met de 
behandeling begonnen wordt.  

 

 

 
 
Zo hebben we als GV allemaal toch met ze te 
maken.  
De laatste jaren is er wat meer begrip ontstaan 
voor de complexiteit van stoornis, delict en 
behandeling, maar tegelijk wordt er nog steeds 
heftig door de maatschappij gereageerd wanneer 
een patiënt in de fout gaat. Daarbij even 
vergetend of niet wetend dat ex-gedetineerden 
vaker recidiveren dan ex-tbs-ers.  
 
Verbinding tussen binnen en buiten 
Als maatschappelijk werker bevindt Louise zich 
tussen binnen en buiten. Zij houdt zich vooral 
bezig met het systeem/netwerk van de patiënt. 
Zo onderzoekt zij bijvoorbeeld het milieu (de 
omgeving) waaruit iemand afkomstig is en wie er 
op bezoek komen. Dit ‘screenen’ houdt in dat er 
kennisgemaakt wordt met een bezoeker, ofwel 
netwerklid genoemd. Daarbij wordt besproken 
hoe deze persoon denkt over de patiënt, diens 

problematiek en het indexdelict (het delict dat 
centraal stond bij de veroordeling tot de tbs).  
Op die manier probeert de kliniek zicht te krijgen 
op de beschermende factoren en de 
risicofactoren van het netwerk in het algemeen 
en van de netwerkleden in het bijzonder.  
 
Wanneer de behandeling goed verloopt, mag de 
patiënt ook bij leden van het netwerk op bezoek. 
Deze bezoeken, netwerkbezoek genoemd, 
worden onder andere door Louise begeleid 
zolang de patiënt nog begeleid verlof heeft.  
 
 
Ook de tbs-er is meer dan zijn delict 
Met de beschrijving van haar contacten met de 
patiënten en ontmoetingen met het netwerk, wil 
zij vooral laten zien dat patiënten in de eerste 
plaats mensen zijn.  
 
 

 
 Mensen die misschien verschrikkelijke 

dingen hebben gedaan, maar ook 
mensen die lijden aan hun stoornis waar 
ze vaak niets aan kunnen doen. Net zoals 
hun achterban en omgeving daar aan 
lijdt.  

 

 

 
 
Op humorvolle wijze worden situaties beschreven 
die Louise heeft meegemaakt. Het beschrijft de 
spanning tussen afstand en nabijheid en laat 
tegelijk zien dat een tbs-er altijd meer is dan zijn 
delict.

 
 
 
 

 
Trudy Vester 
RK Geestelijk Verzorger  
FPC de Oostvaarderskliniek Almere 
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Vanuit de Dienst 

Geestelijke Verzorging is 

ons als justitie-pastores 

gevraagd om aandacht te 

besteden aan nazorg. 

CULTUUR 
Woning Werk en Wederhelft, leven na detentie 
recensie door Theunis Veenstra 
 
 
over: 
Woning Werk en Wederhelft, leven na detentie.  
Hugo Bergveen (pseudoniem)  
Boekvorm Uitgevers, Assen. 
2017  
ISBN 978-90-77989-92-0     
 
 

 

 
 
 
Nazorg 
Vanuit de Dienst Geestelijke Verzorging is ons als 
justitie-pastores gevraagd om aandacht te 
besteden aan nazorg. De vorige Pastorale 
Verkenningen wijdde er een themanummer aan 
en we hebben via een nota over dit 
onderwerp instructies ontvangen om 
hierover het gesprek aan te gaan 
met casemanagers en 
herstelconsulenten.  
Om me te verdiepen in dit 
aandachtspunt lees ik het 
boek ‘Woning Werk en 
Wederhelft’ van Hugo 
Bergveen. Hugo – van 
wie we elders in deze 
Pastorale Verkenningen 
een artikel aantreffen – 
schetst mij aan de hand 
van zijn eerste stappen in 
vrijheid, een weg na detentie.  
 
 
Sympathie 
Allereerst spreekt de opzet van het boek me aan. 
Het is in korte thematische hoofdstukken 

ingedeeld en de inhoudsopgave begint bij 
‘Woning’.  
‘Daar stond ik dan, buiten de deur van 
Fleddervoort. Voor het eerst sinds tijden weer 
eigen baas, zonder briefje dat aangaf waar ik naar 

toe moest en wanneer ik weer terug moest 
zijn…’  

 
‘Ik was gescheiden, met 

megaschulden en geen geld. 
Geen werk, en alleen al 
door mijn leeftijd en de 
naweeën van de crisis 
nauwelijks kans om nog 
ergens aan de slag te 
komen.  
 

Bovenstaand citaat wekt 
meteen al mijn sympathie 

op. De auteur is realistisch 
over zijn eigen beperkte 

kansen, maar met de toevoeging 
‘ik zat dus in eenzelfde situatie als al 

die anderen die de afgelopen jaren hun werk 
waren kwijtgeraakt…’ vermijdt hij bewust de 
valkuil van zelfmedelijden.  
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Langs instanties 
De auteur leidt mij als lezer rond door het hem 
toegewezen appartement in Winschoten. Alles 
gelijkvloers en toch is de titel van het volgende 
hoofdstuk ‘de bovenkamer’. Hiermee wordt 
bedoeld alles wat er door je hoofd speelt als je na 
drieënhalf jaar detentie weer op straat staat.  
De zoektocht van woning naar werk voert langs 
instanties en ‘job coach’ en er moet nog iets 
worden geregeld met de schuldsanering. Hugo 
meldt bij de Volkskredietbank dat hij met 
instemming van het Centrum voor Werk en 
Inkomen, zijn bedrijfje weer wil opstarten. Echter: 
om in aanmerking te komen voor schuldsanering 
mag je absoluut geen eigen bedrijf uitoefenen!  
 
 

 
 Zo zorgen de van elkaar afwijkende 

uitgangspunten van 
hulpverleningsinstanties ervoor dat je  
a) geen werk krijgt en  
b) van de 45 euro per week 
schuldsanering geen reserves opbouwt 
om iets aan je schulden te doen.  

 

 

 
 
Bergveen besluit om zijn arbeidsethos te richten 
op het vrijwilligerswerk. Na een oproep voor 
taalvrijwilligers bij nieuwe Nederlanders spreekt 
hij bij de gemeentelijke welzijnsorganisatie open 
over zijn verleden. Men is verplicht om naar de 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te vragen, 
maar na rijp beraad luidt het oordeelt dat ‘de 
behoefte aan taalcoaches groot is en dat 
Bergveen er niet echt gevaarlijk uitziet’.  
 
 
Evenwichtig en vol compassie 
Bergveen wisselt de bespiegelingen over zijn 
eigen leven buiten de muren af met verhalen van 
mensen die minder geluk hebben en vastlopen in 
ambtelijke molens of anderszins klappen van de 
hulpverleningswieken oplopen. Dit maakt het 
boek evenwichtig en tevens vol compassie. 
Bergveen is om de zoveel bladzijden boos op het 
justitiële systeem van detentie en tegelijk houdt 
hij zichzelf en de medegedetineerden een spiegel 
voor. De rechter heeft hem dit ook verplicht, in 

het vonnis is opgenomen dat hij therapie moet 
volgen ‘om inzicht te krijgen in de factoren die tot 
het misdrijf hadden geleid’.  
 
 

 
 
 
Zodra hij wordt overgeplaatst naar het ‘halfopen 
kamp’ kan hij per bus naar de AFP, de ‘Ambulante 
Forensische Psychiatrie’ in Assen. Hier begint 
voor mij als dominee bij justitie een leerzaam 
traject want een Penitentiaire Inrichting kom ik 
met mijn justitiepas wel binnen, maar een blik in 
deze therapiesessies kan ik alleen krijgen als 
iemand me over de schouder laat meekijken. En 
dat doet Hugo met grote openheid en 
zelfreflectie of zoals hij het uitdrukt: ‘humanisten 
met een calvinistische inborst zijn taai…’ Wie hier 
geen boodschap aan heeft is therapeut Martha. 
Er is voor Hugo geen ontsnappen aan, volgens 
Martha is hij ‘een hoofd op een stokje, en het 
gaat er om daar de rest van het lijf aan te 
koppelen’.  
 
 
Het duurt hooguit wat langer 
De lezer krijgt vervolgens een intiem inkijkje in 
groepstherapie voor ‘mannen met gemiddelde 
intelligentie en een agressieprobleem’. Hugo 
begint te stuiteren: Hoezo: agressieprobleem? Ik? 
Hoe komen ze erbij, ik ben toch een toonbeeld 
van zachtmoedigheid’ . Martha legt uit dat ‘te 
weinig agressie net zo’n groot probleem kan zijn 
als te veel. Het duurt hooguit wat langer voordat 
er een uitbarsting komt wanneer de oplopende 
druk niet op tijd wordt afgeblazen’. Niet alleen 
Hugo, maar ook ik heb het als dominee in de 
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gevangenis nog niet van die zijde bekeken en die 
leermomenten uit de therapie gaan voor mij nog 
hoofdstukken lang door. 
 
 
Hoe om te gaan met openheid 
Ondertussen wordt Hugo aangenomen bij – in 
zijn woorden – ‘de Heiligerlese musea’. Hij komt, 
wederom zonder VOG, gemakkelijk door de 
ballotage. Echter: het stichtingsbestuur op de 
hoogte stellen is één ding, maar hoe toon je je 
kerfstok aan collega’s en wat doe je als het 
Dagblad van het Noorden met foto en al over je 
gaat publiceren. In dit hoofdstuk is Hugo 
wederom niet op zoek naar het uitvergroten van 
zijn eigen verhaal, het is als zo vaak in dit boek 
meer een wijze les aan de vele gedetineerden die 
vrij komen en voor de vraag staan hoe om te 
gaan met openheid over je detentie. ‘Een 
bijkomend voordeel hiervan is tevens dat door 
openheid meer mensen in contact komen met 
een echte ex-gedetineerde en dat helpt om 
acceptatie te bevorderen’ . 
 
 
De derde W 
Waar wonen en werk langzaam aan uit de 
bladspiegel verdwijnen komt de derde W in 
beeld. Hugo geeft een intiem inkijkje in zijn 
(on)handigheid met relaties, met alle gevolgen 
van dien. Het is allemaal in grote openheid 
opgeschreven maar met woorden dermate  

zorgvuldig gekozen dat je je nergens een voyeur 
voelt. Je hoeft beslist geen ingeslotene te zijn om 
iets te leren van dit hoofdstuk.  
 
En zo komt in het voorjaar van 2015 het gevoel 
bij Hugo dat het rendement van de therapie 
begint af te nemen. ‘Uitbehandeld’ staat als titel 
boven dit hoofdstuk. Zijn groepsgenoten zijn 
verbaasd: zo snel? Hij was toch nog maar een 
paar maanden bezig? Voor velen van hen is de 
wekelijkse therapiesessie een bron van vastigheid 
in een leven waar weinig greep op te krijgen is.  
Hugo zoekt echter –als typische ingenieur– naar 
reparatie van tekortkomingen in zijn machinerie. 
Hij moet er niet aan denken om min of meer 
permanent vast te liggen aan zo’n ‘geestelijke en 
emotionele meerpaal’.  
 
 

 
 Voor al die mensen die lang genoeg, of 

langer dan goed voor hen was, 
vastgelegen hebben aan de meerpalen 
van justitie, is dit boek bedoeld. 

 

 

 
 
De meeste gedetineerden gaan vroeg of laat hun 
vrijheid tegemoet. Zij die op de ruwe golven van 
de vrijheid toch af en toe beschutting en begrip 
zoeken vinden bij Hugo Bergveen een veilige en 
begripvolle haven. 

 
 
 
 
 
Theunis Veenstra, justitiepredikant PI Veenhuizen 
redactielid Pastorale Verkenningen  
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Er zijn verschillende 

invalshoeken om te kijken 

naar de problemen van 

mensen. 

CULTUUR 
Internaliseren of externaliseren?  
De gevolgen van opgroeien bij emotioneel onvolwassen ouders 
recensie door George Scholte 
 
 
over: 
Ongezien opgegroeid. Herstel na een jeugd met narcistische, 
afwijzende of afstandelijke ouders,  
Lindsay C. Gibson, 
uitgeverij Boom, Amsterdam,  
2020 
 

 

 
 
 
 
Overlevingsmechanismen 
Evolutionair gezien zijn alle zoogdieren die in 
groepsverband leven, dus ook mensen, om zich in 
stressvolle situaties veilig te kunnen 
voelen, aangewezen op fysieke 
nabijheid, aanraking, kalmerende 
geluiden en oogcontact.  
 
Wanneer zoogdieren, 
waaronder ook mensen, in 
onveilige situaties niet 
vriendelijk gerustgesteld 
worden door 
soortgenoten, vallen ze 
onherroepelijk terug in de 
overlevingsmechanismen 
die ze delen met reptielen, 
namelijk vluchten, vechten of 
bevriezen.  
 
De wijze van omgaan met onveiligheid 
van zoogdieren is te beschouwen als de meest 
energiezuinige manier om met stress om te gaan. 
Dit geeft hen een grote voorsprong op alle 
andere diersoorten. Maar wat als mensen 

opgroeien bij ouders die niet in staat zijn tot 
emotionele nabijheid? 
 

 
Zoeken naar veerkracht 

Er zijn verschillende 
invalshoeken om te kijken 

naar de problemen van 
mensen. Psychiaters en 
psychologen kijken, met 
de Diagnostic and 
Statistical Manual of 
Mental Disorders (DSM) 
in de hand, 
tegenwoordig veelal 

vanuit de invalshoek van 
aandoeningen.  

 
In deze aanpak worden 

meestal vragen gesteld als: ‘Wat is 
er afwijkend of fout bij deze persoon?’ 

Alleen in het geval van traumatische ervaringen 
wordt gekeken naar de levenservaring(en) en de 
gevolgen daarvan op mensen. In de huidige 
diagnostiek op basis van de DSM wordt echter 
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nogal eens voorbij gegaan aan die 
levenservaringen en wordt een (complex) Post 
Traumatisch Stress Syndroom (PTSS) niet 
gediagnosticeerd. Contextuele en systemische 
therapeuten kijken vanuit het perspectief van de 
intermenselijke, familiale verhoudingen.  
 
In het kader van deze methode kijken 
behandelaars naar de gezinsverhoudingen en 
zoeken naar bronnen om die verhoudingen in 
balans te brengen en zo bij te dragen aan het 
herstel ervan. In de herstelbeweging richten de 
helpenden zich vooral op de eigen kracht van 
mensen om bij te dragen aan het leven van hun 
cliënten.  
 
 

 
 De behandelaars stellen vragen als: ‘Hoe 

heb je zolang met je problemen kunnen 
omgaan en ermee kunnen leven?’ en 
zoeken zo naar de veerkracht in mensen. 

 

 

 
 
Niet geleerd 
De Amerikaanse klinisch psychologe Lindsay 
Gibson focust focust in haar boek Ongezien 
opgegroeid. Herstel na een jeugd met narcistische, 

afwijzende of afstandelijke ouders op een zeer 
specifiek probleem in de intermenselijke 
verhoudingen: als kind opgroeien bij emotioneel 
onvolwassen ouders.  
Dit betekent dat ouders om verschillende 
redenen niet in staat zijn hun opgroeiende 
kinderen emotioneel nabij te zijn. Psycho-
medisch is dit te beschouwen als een vorm van 
de in de DSM niet erkende diagnose van 
complexe traumatisering. Bovendien leidt 
opgroeien in zo’n emotioneel onveilige situatie bij 
deze kinderen ertoe dat hersencircuits voor het 
maken van emotionele verbinding met andere 
mensen gebrekkig of niet worden aangelegd, 
hetgeen in het latere leven van deze mensen zeer 
moeilijk te herstellen is.  
 
Zoals in de inleiding opgemerkt, heeft het 
opgroeien bij dergelijke ouders tot gevolg dat een 
kind niet leert om op een menselijke wijze om te 
gaan met onveilige, stressvolle situaties en dus 

veelal zal terugvallen op een overlevingshouding. 
De auteur onderscheidt twee mogelijke reacties 
op opgroeien in zo’n situatie: internaliseren of 
externaliseren. 
 
 
Uitputting 
Een kind dat internaliseert zal vooral zelfreflectief 
reageren en zich afvragen wat er bij hem of haar 
fout is.  
 
 

 
 
 
Vanuit deze houding zal het kind komen tot een 
(te) groot verantwoordelijkheidsgevoel en vaak 
uit alle macht gaan proberen om emotioneel 
contact te maken met de ouder(s), hetgeen door 
hen meestal in onmacht wordt afgewezen. Zij 
zullen vaak een (emotioneel) zorgende rol voor 
hun ouder(s) aannemen en dus terecht komen in 
een situatie die door de contextueel denker Nagy 
wordt gekenschetst als parentificering (omkering 
van de ouderrol).  
Dergelijke kinderen voldoen veelal aan het profiel 
van ‘het begaafde kind’ zoals geschetst door Alice 
Miller. In hun grote inzet om het tekort in hun 
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gezinssituatie te compenseren ze zich vaak 
volledig uit en blijven dit meestal ook in hun 
volwassen leven doen. In die uitputting ligt bij 
hen het grote risico van ontsporingen die soms 
dramatische gevolgen kunnen hebben.  
 
 
Oorzaak buiten zichzelf 
Een kind dat externaliseert reageert in zekere zin 
zoals de ouder bij wie het opgroeit: het houdt 
emotioneel contact af, reageert impulsief en 
ontwikkelt vaak storend gedrag.  
 
In deze groep treffen we de jongeren aan die al 
vroeg hun toevlucht nemen tot gebruik van 
middelen en die tevens het risico lopen van het 
ontwikkelen van crimineel gedrag. Zulke kinderen 
ontbreekt het vaak aan zelfreflectie en dus leggen 
zij de oorzaak van hun problemen ook als 
volwassene buiten zichzelf.  
 
 

 
 Vermoedelijk zullen een aantal collega’s 

bij lezing van deze typering een aantal 
gedetineerden herkennen met wie zij 
contact hebben. 

 

 

 
 
Naar mijn mening zijn er in de penitentiaire 
inrichtingen een tamelijk groot aantal 
gedetineerden met een dergelijke achtergrond 
aan te treffen. 
 
 
Ontwikkeling van een helende fantasie 
Gibson maakt duidelijk dat er sprake is van een 
continuüm van een internaliserende tot een 
externaliserende reactie van kinderen die 
opgroeien bij onvolwassen ouders. Het 
onderscheid tussen beide reacties is meestal vrij 
duidelijk maar geen zwart-wit verhaal.  
Ze gaat in haar boek vooral in op de problemen 
van kinderen die een internaliserende houding 
aannemen. Maar ook ten aanzien van de 
kinderen die een externaliserende houding 
aannemen doet ze enkele waardevolle 
observaties en maakt hierover zinvolle 
opmerkingen.  

 
 Wat al deze kinderen volgens Gibson 

gemeenschappelijk hebben is dat ze een 
‘helende fantasie’ ontwikkelen. 

 

 

 
 
Een verhaal waarin hun leven goed komt, 
bijvoorbeeld omdat er tóch van hen gehouden 
wordt, omdat ze die anderen veranderen door 
onbaatzuchtig of aantrekkelijk te zijn, door 
beroemd en rijk te worden, door anderen bang te 
maken zodat ze de controle houden of door 
iemand buiten hun gezin van herkomst te vinden 
die wél van hen houdt. Op deze wijze 
ontwikkelen ze wat Gibson een ‘pseudo-zelf’ 
noemt en verliezen ze de verbinding met hun 
ware ‘ik’.  
 
 

 
 
 
In deze beschrijving valt vrij eenvoudig het 
begaafde, door een ouder gekoloniseerde kind 
zoals Miller dat schetst, te herkennen. Maar 
terwijl internaliserende kinderen vaak in stilte 
lijden, reageren externaliserende kinderen vooral 
gedragsmatig. Uit onmacht vertonen ze gedrag 
waarvan anderen doodmoe en boos worden, 
zodat ze mensen die hen zouden willen en 
kunnen helpen, afstoten. De meeste emotioneel 
onvolwassen ouders externaliseren zelf ook vaker 
dan dat ze internaliseren. Daarom leidt dit in de 
contacten met hun kinderen die een meer 
externaliserende houding ontwikkelen nogal eens 
tot emotionele afhankelijkheid van die kinderen 
ten opzichte van hun ouders en vicieuze cirkels 
van afwijzing en verstrengeling. Zowel de ouders 
als deze kinderen verwachten de oplossing van 
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hun problemen buiten zichzelf. Ze missen 
voldoende vermogen tot zelfreflectie en reageren 
vaak impulsief op problemen en onverwachte 
situaties die zich in hun leven voordoen.  
 
In gezinnen met emotioneel onvolwassen ouders 
kan zich ook tussen broers en zussen een zeer 
negatieve dynamiek ontwikkelen, waarin een 
broer of zus de ander domineert of zelfs 
terroriseert zonder dat de ouders corrigerend 
optreden.  
 
 
Veel geduld en tact 
In penitentiaire inrichtingen komen we relatief 
veel mensen tegen die zijn opgegroeid bij 
emotioneel onvolwassen ouders en/of in 
emotioneel onveilige gezinnen, waarvan een 
groot deel in een overlevingshouding 
terechtgekomen is.  
 
Daarbij zijn degenen die op een externaliserende 
wijze op hun situatie reageren in de meerderheid. 
In een aantal gevallen kunnen we zien hoe 
dergelijke verhoudingen tussen ouders en hun 
kinderen van generatie op generatie worden 
doorgegeven.  

De detentiesituatie versterkt bij de meesten van 
hen hun onveiligheidsgevoelens en dus ook hun 
overlevingshouding. Pastoraal omgaan met zulke 
mensen vraagt veel geduld en tact, maar ook enig 
inzicht in wat hen beweegt en drijft.  
 
 

 
 Juist omdat veel van de mensen met een 

dergelijke achtergrond nauwelijks in 
staat zijn tot zelfreflectie, is het mijns 
inziens van belang wegen te vinden om 
hen enige bevestiging in hun zijn te 
geven dat kan bijdragen tot een gevoel 
van veiligheid in een voor hen vaak 
onveilig bestaan. 

 

 

 
 
Slechts op basis van veiligheid zullen ze tot 
momenten van zelfreflectie kunnen komen die 
hen verder helpen op hun vaak hobbelige 
levensweg. Wanneer zij gelovig zijn kan soms een 
verhaal, een gebed, een zegenbede of een ander 
ritueel bij afronding van een gesprek bijdragen in 
het vinden van die broodnodige rust en 
veiligheid.

 
 
 
 
 
George Scholte 
Gepensioneerd justitiepastor 
 



76 
 

 

Deze werkvorm is heel 

goed bruikbaar in een 

gespreksgroep. 

UIT HET VELD 
Verslag van de studiedagen 2021 
van het protestantse justitiepastoraat 
Een drieluik 
door Gerda Silvis-Andringa, Martin van Hemert en Entelina Butarbutar 
 
 
 

De eerste dag (overdag) 
door Gerda Silvis-Andringa 
 
Welkom 
We komen bij elkaar midden in de bossen van het 
NH Hotel Nunspeet. Het is een prachtige 
herfstdag. Wat fijn om elkaar live te ontmoeten. 
Na en korte opening gaan we in drie groepen 
uiteen. Ik word ingedeeld bij de groep onder 
leiding van Cocky Fortuin-van der Spek. 
 
 
Speelmodus 
We gaan snel van start. Cocky nodigt ons uit om 
een voorwerp van onszelf te kiezen en dat 
voorwerp gaat iets van onszelf vertellen. Zo 
worden we meteen aan het vertellen gezet en 
komen we in de ‘speelmodus’. 
Verrassend hoe bijvoorbeeld een 
ring, een speld, een 
coronabewijs of iets anders 
een verhaal in zich bergt en 
betekenissen draagt. Een 
prachtige manier om zo 
vanuit een rol met elkaar 
kennis te maken. Zo 
ontdekken we de vrijheid 
om te vertellen en om de 
ander mee te nemen in 
het verhaal. 
Bij het vertellen van 
verhalen is het goed om te 
bedenken welke focus je wilt 
leggen. 
Aandachtspunten zijn:  

o uit mezelf komen; 
o contact maken; 
o verbinding zoeken. 

 

  
  
 
Verbinden 
Om in ons lijf te komen krijgen we als opdracht in 
groepjes door de ruimte te lopen. De voorste in 
de rij geeft de beweging aan, vervolgens wordt er 
gewisseld. De zaal vult zich met bewegende 
mensen en heerlijk om zo fysiek bezig te zijn. 
 
We leren van Cocky dat verhalen verbinden. Er 
zijn verschillende verhalen: 

o persoonlijke verhalen; 
o fictieve verhalen; 
o overgeleverde verhalen. 

 
Cocky heeft op een aantal tafels kaarten met 

afbeeldingen neergelegd, waarvan we 
één die ons aanspreekt mogen 

kiezen. We gaan in een grote 
kring staan en de opdracht is 

om de kaart te laten zien en 
meteen beginnen te 
vertellen. Zo ontstaan er 
prachtige verhalen. Deze 
werkvorm is heel goed 
bruikbaar in een 
gespreksgroep. 
De morgen is snel voorbij 

gegaan en er wacht ons 
een heerlijke lunch en nog 

wat tijd voor een frisse neus 
in het bos. 

 
 

Rollen 
In de middag gaan we bezig met het vertellen van 
het verhaal vanuit een perspectief (een rol). 
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Een manier om de verschillende rollen op het 
spoor te komen is om de lezing uit te schrijven in 
rollen. 
We werken met het evangelie op het rooster van 
komende zondag: Marcus 10:17-31 (bekend als 
de rijke jongeman). Met verschillende stemmen 
(rollen) wordt het evangelie gelezen. Op een 
enkeling na (die vanuit diens rol spreekt) klinkt 
het nog veel als ‘oplezen wat er staat’. Duidelijk is 
dat we er nog moeten ‘inrollen’.  
Cocky zet ons aan het werk om met behulp van 
het maken van levende beelden (tableau vivant) 
in het verhaal te duiken. In kleine groepjes mag 
ieder op zijn/haar/diens beurt een foto-moment 
neerzetten.  
 
 

 
 Houding, uitdrukking, de afstand tussen 

en de nabijheid tot de spelers onderling 
vertellen zonder woorden het verhaal. 

 

 

 
 
Het beeld voegt duidelijk eigen 
dimensies/betekenissen toe. 
Het vertellen van verhalen is een dynamisch 
gebeuren waarin er een wisselwerking is tussen: 

o verhaal; 
o hoorder; 
o verteller. 

 
 
Storyboard 
Bij de volgende opdracht gaan we aan de slag 
met het maken van een zogenaamd storyboard 
met vijf plaatjes: 

o exposé, beginsituatie; 
o motorisch moment; 
o hoogtepunt; 
o afloop; 
o eindbeeld. 

We maken het storyboard en in tweetallen 
vertellen we elkaar onze eigen versie van het 
verhaal en bevragen we elkaar. Zo, stap voor 
stap, worden verhalen geboren! Belangrijk is om 
eraan te denken wat het eindbeeld is van je 
verhaal en om daar naartoe te werken. 
Een mogelijke vorm is om het verhaal te 
actualiseren (verbinding met de leefwereld van je 

hoorders). Het is dan belangrijk om binnen het 
verhaal te blijven, zo blijft de relatie met de 
traditie). Door spel ga je de gelaagdheid van het 
verhaal ontdekken en wordt het verhaal fysiek. Je 
gaat het verhaal ‘ontdekken’. Het verhaal gaat 
zich aan je uitleggen. 
Het was heerlijk om zo fysiek met het verhaal 
bezig te zijn. En we waren nog lang niet 
uitgespeeld, maar het thema van rituelen stond 
nog op het programma voor de middag. Dus 
gingen we helaas niet verder met bibliodrama. 
 
 
Rituelen 
In de pauze improviseerden we samen een 
tafeltje van een prullenbak. Mijn sjaal met opdruk 
van vlinders en libellen kwam goed van pas. 
Daarop legde Cocky een grote veer, een steen, en 
plaatste ze een klein lichtje, dat ze aan het begin 
van het nieuwe onderdeel van de middag, 
aanstak. 
Iedereen werd uitgenodigd om stil te staan bij de 
vragen: 

o wat ervaar je als zwaar (steen); 
o wat geeft je licht (lichtje); 
o wat geeft je veer (grote veer). 

Wie dat wilde kon naar voren komen, een 
symbool in de hand nemen en daarbij vertellen. 
Zo ontdekten we dat symbolen zo 
veelzijdig/betekenisvol zijn. 
Rituelen zijn te onderscheiden in: 

o cyclische; 
o overgangsrituelen; 
o crisisrituelen. 

 
 
Nieuwe situatie 
We gaan in kleinere groepen uiteen om uit te 
wisselen rond een bepaald type ritueel. 
Terug in de grote groep blijkt een gedeelde 
ervaring dat door corona en de daarbij 
behorende maatregelen bepaalde rituelen niet 
meer mogelijk waren, zoals een hand geven ter 
verwelkoming in de kerkdienst, en avondmaal dat 
niet meer kon worden gevierd. De behoefte om 
weer avondmaal te vieren proefde ik ook bij 
andere collega’s. Hoe kun je in de huidige situatie 
vorm geven aan dit ritueel? 
We hebben nieuwe rituelen nodig. Een belangrijk 
aandachtspunt gaf Cocky hierbij ons mee: behoud 
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de essentie van het ritueel bij het bedenken van 
nieuwe rituelen die passen in de nieuwe situatie. 
Voorbeelden van overgangsrituelen: 

o bij vertrek de hand opleggen; 
o kaartje met tekst bij afscheid; 
o afsluiting van een crisistijd en overgang 

naar nieuwe periode: cel-reiniging (inter-
denominatief!) 

Wat mij raakte was het verhaal van een PIW-er 
die de dominee vroeg om een kleuterbijbel voor 
zijn kleinkind dat ongeneeslijk ziek is en waarvan 
de ouders niet aan geloof doen. Opa leest nu elke 
week zijn kleinkind uit de kleuterbijbel 
(crisisritueel). 
 
 
Afscheid 
De thematiek van rituelen is zo breed dat de tijd 
te kort is om dit onderdeel recht te doen. De 
middag is al bijna voorbij. Inmiddels zijn de 
afscheidnemende collega’s (met partners) 
gearriveerd en hebben we met elkaar een korte 
viering in de grote zaal. We nemen afscheid van 
Cees, Anne, Sietse, Hanneke en Wim. Fijn is het 
om met elkaar te zingen met piano-begeleiding. 
We zingen: Door de wereld gaat een woord. 
Ons hoofd Jan-Gerd verzorgt samen met adjunct 
Peter het afscheidsritueel: voor elke collega 
wordt aan het licht van de grote Paaskaars een 
kleinere Paaskaars ontstoken. Ieder krijgt de 
zegen mee en passend bij de protestantse traditie 
een Bijbeltekst . Zo komen bijbel – ritueel- 
mensen - samen. 
Een mooi warm en betekenisvol afscheid zo. De 
onderlinge verbondenheid was voelbaar, ook wel 
een beetje weemoed, dat er nu eenmaal er is bij 
afscheid nemen. 
 
 

 

Met de hele groep gaan we naar het prima 
verzorgde diner. 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

De eerste dag avond 
door Martin van Hemert 
 

  
Afscheid van collegae en een korte reflectie 
hierop 
Tijdens de avond van onze studiedagen, namen 
we ‘live’ afscheid van de vertrekkende collegae. 
De betreffende collegae werden afwisselend 
toegesproken door Jan-Gerd Heetderks en Peter 
Middelkoop. Ieders persoon en functioneren 
werd vergeleken met een gebouw, waarbij het in 
de meeste gevallen ging om een kerkgebouw. De 
aandacht ging hierbij uit naar zowel de 
‘buitenkant’ als de ‘binnenkant’. Een cliché maar 
toch: uit de gepresenteerde beelden bleek een 
grote diversiteit. Om maar een indruk te geven; 
de ene collega had mindfulness als ‘unique selling 
point’, de andere was juist meer gericht op de 
bestuurlijke aspecten van het werk. Tegelijkertijd 
waren ze (en: zijn wij) ‘generalisten’, ofwel: 
bekwaam in verschillende taken, die ze (we) 
uitoefenen; persoonlijk pastoraat, groepswerk en 
het leiden van kerkdiensten.  
 
 
Erfenis 
Nadat de collegae waren toegesproken, was ik 
wel nieuwsgierig naar hun eigen erfenis. Hun visie 
op het werk - wat ze hebben mogen doen - met 
het oog op de toekomst van het protestants 
justitiepastoraat.  
Juist wanneer je eruit bent, kun je met enige 
afstand kritisch kijken naar wat jij en anderen 
doen, maar ook denken, vinden en voelen. Dat 
kan leiden tot nieuwe inzichten, die ons kunnen 
prikkelen om tot nieuwe acties te komen. Op 
deze wijze kunnen we voortdurend leren van wat 
onze (pastorale) handelingen waren, wat ze nu 
zijn en wat we hopen te gaan doen in de 
toekomst. Zoiets noemen we een leerproces. 
Mogelijk kan dat nog een keer aan de orde 
komen via dit blad, Pastorale Verkenningen. 
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De tweede dag: detextification /ont-
tekst-ing  
door Entelina Butarbutar 
 
 

  
Ont-tekst-ing 
Op de tweede studiedag zijn we aan het werk 
gezet door collega Ben van Veen met de 
detextification /ont-tekst-ing van Bijbelverhalen. 
Ben is onlangs gepromoveerd op ‘Oral 
Performance and the Veil of Text. Detextification, 
Pauls’ Letters, and the Testcase of Galatians 2-3’. 
Kort en bondig introduceerde Ben zijn 
onderwerp. Voor een meer uitgebreide uitleg is 
er gelegenheid om aan een tweedaagse cursus 
deel te nemen, wat enkele collega’s al hebben 
gedaan. 
 
 

 
 Wij zijn zo gewend aan geschreven 

teksten van de Bijbel dat we ons niet 
realiseren dat de verhalen en teksten 
oorspronkelijk functioneerden in een 
cultuur van het gesproken en gehoorde 
woord. 

 

 

 
 
Ben verwijst naar de brieven van Paulus, die niet 
als tekst werden geschreven om gelezen te 
worden, maar om voorgelezen te worden in de 
gemeente. De vraag is hoe je het gesproken 
woord vertolkt in de hedendaagse 
belevingswereld van de gedetineerden, dat zij 
zich aangesproken voelen? Hoe lees je de Bijbel 
in de bajescontext? 
 
 
Verbi divini minister.  
Ben stelt ons de vraag: “Wanneer is voor jou het 
Woord van God geschied/gebeurd?” Wij gaan in 
tweetallen kort in gesprek over deze vraag.  
In het vervolg benadrukt Ben het belang van 
herkenbaarheid van de gedetineerden in de 
besproken verhalen of thema’s. Ieder medium 
heeft zijn eigen mindset.  

Gesproken woorden zijn beeldend, 
toegankelijker, hebben knoppen die gemakkelijk 
aangezet kunnen worden. Bijvoorbeeld als je zegt 
9/11, roept dit meteen beelden, associaties of 
emoties in je toehoorder op.  
 
Een gelezen tekst daarentegen heeft de mindset 
van hooggeletterdheid, is informatief, abstract, 
zit in je hoofd, fantasie wordt niet geprikkeld. Een 
gesproken woord raakt direct het hart van de 
toehoorder, zoals het vroeger was in de 
oorspronkelijke setting.  
 
 
Aan de slag 
Na de koffiepauze gaan we aan de slag met 
Marcus 15:1-15. In tweetallen gingen we de 
stappen van onteksting/detextificatie toepassen 
met de opdracht als volgt: 

o lees de tekst voor jezelf en bedenk: wat 
gebeurt er hier, in en met de mensen. 
Welk existentiële thema’s raakt je? 

o schrijf het thema op, in één woord of in 
één zin. 

o formuleer een open vraag over het 
existentiële thema. 

Er werd enthousiast ontvangen en uitgewisseld. 
Dat blijkt uit de plenaire besprekingen. Niet alle 
thema’s uit de kleine groepjes werden besproken 
in de plenaire sessie. Thema’s als loyaliteit en 
angst zijn onder andere voorbeelden van de 
besprekingen.  
 
 
Gezamenlijke terugblik 
In de terugblik werd waardering en dankbaarheid 
geuit over de beide dagen.  
Hieronder enkele reacties: 

o heel bijzonder, diep, waardevol, leerzaam; 
o qua vorm ook heel erg goed en 

gevarieerd; 
o mooie balans tussen ontspannen en 

inspannen; 
o het is prettig in een kleine groep, je gaat 

intensiever met elkaar om; 
o helder en goed uitgelegd door Ben. Dank 

je wel. Wij krijgen een nieuw perspectief 
aangereikt. Voorstel om hiermee door te 
gaan. 
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o de workshop ‘Verhalen en Rituelen’ is ook 
leerzaam. Het ging vooral over verhalen 
vertellen en minder over rituelen. De 
liturgie als vorm van een ritueel was 
onderbelicht. 

o bij het afscheid, het is mooi hoe de 
vertrekkende collega’s als een gebouw 
afgebeeld zijn. Er had meer tijd aan hen 
gegeven kunnen worden om nog zelf iets 
te zeggen, zeker omdat we van hen geen 
passend afscheid hebben genomen. 

 
 
Vooruitblikken 
Voor volgende studiedagen zijn volgende wensen 
geuit: 

o nog meer fysieke activiteiten gewenst; 
o het is goed om weer met een Bijbeltekst 

en existentiële vragen bezig te zijn; 
o voorgesteld is om dit te doen in de vorm 

van bibliodrama. 
 
 

Onder de aandacht brengen 
Martin brengt een goed boek van Marieke Sillevis 
Smitt onder de aandacht Provocatief Pastoraat.  
 
 

 
 Een boek als wegwijzer hoe je de 

pastorant met liefde en humor positief 
kan uitdagen. Je kan het boek met 
korting kopen via Martin.  

 

 

 
 
Viering 
Ter afsluiting verzorgden Albèr en Harma een 
mooie viering met muzikale ondersteuning van 
Arjen. Het thema: door het oog van de naald, uit 
Marcus 10:17-31.  
 
Getroost, bemoedigd en geïnspireerd namen we 
afscheid van elkaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gerda Silvis-Andringa, Martin van Hemert en Entelina Butarbutar 
alle drie justitiepredikant   
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Weg bij de abstractie en 

naar het geleefde leven 

toe. 

UIT HET VELD 
Impressie van de workshop ‘detextificatie’ 
door Sjoerd Pos 
 
 
Via het scherm kwam die dag een woord voorbij, en vaak ook, dat 
ik daarvoor nog nooit iemand had horen uitspreken. Maar aan het 
eind van de workshop – verdeeld over twee dagen – sprak ik het 
zelf met de nodige trots uit, niet in het minst omdat ik wist, 
althans het sterke vermoeden had, wat het betekende: 
detextificatie. Daar kun je de boer mee op. 
 

 

 
 
 
Workshop 
Onze collega Ben van Veen nam ons met 
zichtbaar genoegen mee op een ontdekkingsreis 
die hij zelf al had afgelegd, inmiddels 
gepromoveerd en gelauwerd. 
Zonder hier uitgebreid uit de doeken te doen wat 
zijn theorie is, want dat kan hij zelf veel beter dan 
ik, wil ik jullie een impressie geven van de 
workshop en met jullie delen wat het mij heeft 
opgeleverd. Laat dit een getuigenis zijn 
die ertoe leidt dat ook anderen zijn 
workshop gaan volgen.  
 
 
Met overtuiging 
Ben is docent geweest 
voordat hij 
justitiepredikant werd en 
zijn doceerbloed kruipt 
waar het niet gaan kan. 
Hij heeft een verhaal te 
vertellen, en doet dat met 
overtuiging!  
 
 
Geleefde werkelijkheid 
Maar, hij zette óns ook aan het werk. 
Want hoe kunnen wij, hooggeletterden, gepokt 
en gemazeld in een abstracte manier van denken, 

met vermoedelijk een flink aantal meters 
theologie opgestapeld in onze studeerkamer, de 
oude verhalen uit de Bijbel doen landen in de 
geleefde werkelijkheid van onze gedetineerden, 
een werkelijkheid die toch in de meeste gevallen 
flink verschilt van de onze?  
 
 
Meebewegen 

Verschillende malen werden we met 
oefeningetjes in kleinere digitale 

kamers het ‘veld’ in gestuurd: a 
prima vista elkaar een 

recente gebeurtenis 
vertellen of laten zien hoe 
we de kerkdiensten 
starten. Weg bij de 
abstractie en naar het 
geleefde leven toe. Het 
voelen in ons lijf, 
meebewegen met het 

ritme van de gebeurtenis, 
het ons opnieuw laten 

raken en ontdekken dat we 
pas dan de ander ook kunnen 

raken.  
 

Toch even spannend ten overstaan van je 
collega’s. 
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Ontdoen 
Maar Ben wilde ons het vertrouwen geven dat 
een gebeurtenis die we met een ander delen een 
natuurlijke vertelstructuur heeft.  
Laat het verhaal zijn werk doen, beweeg mee met 
het ritme.  
 
 

 
 
 
Want dat is waar hij ons uiteindelijk wilde 
hebben: dat we in onze kerkdiensten het 
Bijbelverhaal ontdoen van zijn, in mijn woorden, 
statische toestand, het dopen in de bajescontext, 
zodat het in onze ‘performance’ opnieuw tot 
leven kan komen, beweging krijgt, vlees wordt – 
detextificeren.  
Zonder de hulp van papier, tekst of scherm, want 
dat zou maar afstand scheppen.  
 
 
Veranderen 
Hebben de Bijbelverhalen ten slotte niet ook zo 
oorspronkelijk gefunctioneerd: ze werden door 
een verteller ‘performed’, uitgevoerd, in een 
specifieke geleefde werkelijkheid, met als 
bedoeling om te raken, om levens te veranderen.  
 
En dat is een cruciaal element in Bens boodschap: 
de gedetineerden moeten eerst de kans krijgen 
om zich te verhouden tot het Bijbelverhaal, nog 
voordat wij de kans hebben gekregen deze te 
‘performen’. 
 

Want wij hebben doorgaans hun hulp nodig om 
los te komen van onze abstracte, ‘theologische’ 
manier van denken.  
 
 

 
 Dus wat is het existentiële element in het 

Bijbelverhaal dat ons nu opvalt? Hoe 
luisteren de gedetineerden daarnaar? 
Wat gebeurt er met dit verhaal in hun 
geleefde werkelijkheid? 

 

 

 
 
Individuele of groepsgesprekken lenen zich 
uitstekend om deze vragen te stellen. In mijn 
eigen prekerij een grote hulp om beter op het 
spoor te komen hoe zij kijken, welke taal ze 
gebruiken, hoe hun leven eruitziet.  
 
 

 
 
 
Bajescontext 
Ben heeft wat mij betreft een geweldige aanzet 
gegeven om beter te luisteren, naar het 
Bijbelverhaal én naar de ander, om zo in de 
specifieke bajescontext het ritme van het verhaal 
op het spoor te komen en dit in de kerkdienst te 
laten gebeuren. Zonder (al te veel) hulp. In de 
hoop dat ook onze gedetineerden het ritme op 
het spoor komen en ervaren dat het mogelijk is: 
mee te bewegen op het verhaal van het 
evangelie, er deelgenoot van worden, Jezus 
ontmoeten.

 
 
Sjoerd Pos 
justitiepredikant  
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Weet wat je te vertellen 

hebt en weet vooral 

waarom je dat wilt. 

UIT HET VELD 
Training media en pastoraat 
door Harma Zuidersma 
 
 
Deze training werd vanuit de DGV aangeboden met als doel om 
met het medium videofilmpjes te leren werken ter ondersteuning 
van ons werk. 
  
Ferdinand Borger (theoloog/schrijver/programmamaker/coach) 
traint ons deze dag en constateert dat kerken vrijwel afwezig zijn 
gebleven binnen de media.  
Sinds de corona-periode is daar enige verandering in gekomen. 
Plotseling was er de uitdaging om de ‘kerkdienst op afstand’ 
toegankelijk te maken voor de kerkganger.  

 

 
 
 
 
Registratie en presentatie 
Deze diensten werden/worden met behulp van 
een camera geregistreerd  
zodat eenieder de mogelijkheid krijgt om de 
dienst online te volgen. Nu is een registratie van 
een dienst iets anders dan een presentatie.  
Bij de registratie van een kerkdienst kijkt de kijker 
enkel mee. De kijker behoort doorgaans tot de 
vertrouwde groep mensen die de diensten eerder 
bezocht en zal accepteren dat hij binnen de 
gegeven situatie enkel meekijkt en 
niet meeviert. 
 
Online zelf een dienst/film 
presenteren? Dat vraagt 
om een andere  
benadering. Presenteren 
is meer dan een camera 
neerzetten en het 
registreren van het 
proces wat zich voor de 
lens afspeelt. Presenteer 
je jezelf voor de camera dan 
is het de uitdaging om de 
kijker, waarmee je geen enkel 
contact hebt, zodanig bij het 
verhaal te betrekken dat deze blijft 
kijken. In het songfestivallied ‘Voilà’ van Barbara 
Pravit (tweede plaats Songfestival 2021) maakt zij 

ons duidelijk dat zij het is die voor die camera 
staat. Ze ziet de kijker niet, maar presenteert zich 
vol overgave aan het publiek en verklaart zichzelf 
afhankelijk aan datzelfde publiek! M.a.w. 
presenteer je jezelf voor de camera, weet dan dat 
jij het bent, de verleider, die het publiek zonder 
terughouding aan zich wil binden! 
 
Aan een succesvolle presentatie gaat dan ook een 

grondige voorbereiding vooraf. Weet wat 
je te vertellen hebt en weet vooral 

waarom je dat wilt. Trek 
vervolgens het publiek mee je 

verhaal in. Laat zien, ‘dit is 
mijn verhaal’. Focus je op 
het oog van de camera, 
want je moet tenslotte 
‘door dubbel glas’ die 
ander blijven boeien. 
 
 

Boodschap overbrengen 
Inspiratie kun je vinden op 

you tube. Daar valt het op 
dat je in filmpjes vaak kijkt 

naar een ‘talking head’, een 
persoon ‘close’ of ‘half’ in beeld. 

Daarbij wordt er (vaak) gebruikt gemaakt van 
tekeningen, symbolen (‘graphics’), een manier 
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om de boodschap duidelijk te maken. Een 
dergelijke aanpak is al een goede start om op een 
afwisselende manier een film te maken. In jouw 
film stel je een vraag en geeft je aan het einde 
het antwoord. Dat antwoord is overigens niet 
altijd nodig, je kunt je publiek ook meenemen op 
je zoektocht naar dit antwoord.  
 
Kies je in de vormgeving van je film liever niet 
voor ‘in hoge snelheid elkaar afwisselende 
beelden’ zoals je vaak op youtube ziet? Weet dan 
dat je de kijker op een andere manier moet 
blijven boeien. Het is niet nodig om je tekst uit je 
hoofd te leren. De kijker accepteert dat je af en 
toe naar beneden kijkt. Plaats de tekst niet rechts 
of links van de camera want dan haakt de kijker 
af.  
 
 

 
 
 
Ook kun je een film onderbreken door beelden of 
foto’s te monteren. Een dergelijke ‘breuk’ wordt 
veelmeer op youtube geaccepteerd dan op T.V. 
Bij dit alles is het goed om te weten dat de kijker 
veel meer geïnteresseerd is in jou als feilbaar 
mens. Kwetsbaarheid komt krachtig over 
wanneer je deze durft te laten zien.  
 
 

 
 Wees persoonlijk, laat je fouten zien en 

verontschuldig je daar niet voor. 
Verwerk ze in je filmproces. 

 

 

 
 
Het verhaal wat je wilt vertellen is van groter 
belang dan iets wat er mis gaat in de film. Dat wat 

je te zeggen hebt mag er zijn maar dat presenteer 
je nooit op een verontschuldigende manier. 
 
 
Universeel patroon 
Als opmaat om ook zelf aan de slag te gaan laat 
Ferdinand ons in het middagdeel kennis maken 
met Joseph Campbell, (1904-1987. Hoogleraar, 
cultuurfilosoof en auteur) deskundige op het 
gebied van de mythologie.  
Na bestudering van alle grote (heilige) verhalen 
van de mensheid heeft hij ontdekt dat elk verhaal 
een universeel patroon bezit. Het gaat hier gaat 
om archetypische patronen, waarin de volgende 
vraag wordt gesteld: 
‘Wie ben je en wat kom je hier doen?’ Om deze 
vraag te kunnen beantwoorden gaat de held op 
reis. Hij verlaat daarmee zijn bekende en 
vertrouwde omgeving en waagt de sprong in het 
onbekende. Deze beslissing zal een belangrijk 
overgangsmoment in zijn leven zijn.  
  
 
De reis van een held Joseph Campbell 
Bouwstenen van een verhaal 
Expositie:  
kennismaken met de held in zijn/haar omgeving. 
(Er was eens…) 
De held wint de sympathie van het publiek. 
Motorisch moment:  
de held verlaat zijn vertrouwde omgeving. Wordt 
verleid daaruit weg te gaan of wordt gedwongen 
om te vertrekken (op een dag). 
Conflict:  
(in drie fases) de held ontmoet tegenslag die 
overwonnen moet worden en groeit daardoor. 
De held ontmoet evt. een medestrijder. 
Oplossing:  
Verzoening – verwijdering – terugkeer. 
De held heeft geleerd 
 
 
Voor al de archetypen geldt: 

1. Dat ze sterk aan de persoon gebonden zijn 
hem/haar volgen in zijn/haar 
ontwikkeling. In de vraag die je aan de 
orde stelt kun je je beperken tot 
alledaagse zaken. Train jezelf om deze 
vraag binnen 7 minuten duidelijk neer te 
zetten. 
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2. Ze gaan allemaal uit van een centrale 
vraag die in de film/video wordt 
beantwoord. 

3. Blijf herkenbaar, wordt persoonlijk. Laat 
jouw passie zien, dan zijn mensen bereid 
met je mee te gaan. 

 
 
Van participant naar publiek. 

1. Normaal participeer je in de liturgie maar 
zodra je film/video gebruikt creëer je 
afstand. Dat bied je ook ruimte voor 
onderzoek als verteller, om mensen mee 
te nemen in je onderzoek etc., in de 
vragen die je stelt. 

2. Maar het biedt ook meer ruimte voor het 
oordeel. De kijker, luisteraar kan 
wegzappen en heeft altijd een mening 
over het beeld, over jouw presentatie. 

3. Bouw daarin een zekere eigenwijsheid op 
 
 
Archetypen die je kunt gebruiken: 

1.  De leraar, die helpt om een vraag aan de 
orde te stellen  

2. De gids, die je inleidt in een wereld die je 
niet kent.  

3. De ervaringsdeskundige zie je veel op 
Utube de journalist/de vragensteller/de 
onderzoeker. 

Van deze archetypen hebben we ons in het 
middagdeel bediend om zo een idee voor een 
film te schrijven. De uitkomsten daarvan hebben  
we aan elkaar gepresenteerd.  

 
 
 
Tips 
Graag sluit ik af met een paar tips: 
 

 Een film maken is ook aantrekkelijk als 
document. Je hebt je verhaal vastgelegd 
en het vervluchtigt niet.  

 Zorg voor een daglicht beamer.  

 Om je film te kunnen bewerken kun je 
gebruik maken van  
Premier Elements, I. Move of IMac. 

 Wanneer je met je IPhone filmt doe dat 
dan altijd op ‘landscape’ (horizontaal). 

 Wees je bij het filmen altijd bewust van 
achtergrondgeluiden.  

 Gebruik je foto’s met daaronder muziek, 
controleer dan altijd bij STOCKFOTO.COM 
of je de foto mag gebruiken (rechtenvrij).  
Dat geldt uiteraard ook voor de 
(rechtenvrije) muziek.  

 
 
 
 
Harma Zuidersma 
justitiepredikant PI Grave en PI Nieuwersluis 
 
 
 
 
 
 
 
(terug naar de inhoudsopgave) 


