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De meest in het oog 

springende confrontatie 

met geweld zijn de 

verhalen van 

gedetineerden zelf waarin 

geweld dikwijls een plaats 

heeft. 

THEMA 

Inleiding op het thema geweld 
door Theunis Veenstra en Renilde van Wieringen 
 
 
Een justitiële inrichting is een directe confrontatie met 
geweld. Het gebouw heeft al met geweld te maken. Er zijn 
niet voor niets tralies, hoge muren, prikkeldraden, camera’s 
en gespannen netten over luchtplaatsen.  
 

 

 
 
 
 
 
 
Confrontatie met geweld 
Ook binnen het gebouw is er de confrontatie met 
geweld en de beheersing daarvan, zoals het 
piepvrij naar binnen komen en het eventueel 
gefouilleerd worden; zoals de noodknop die op 
elk moment kan worden ingedrukt; zoals het 
afgaan van een alarm; zoals drugshonden die 
komen controleren. 
 
De meest in het oog springende 
confrontatie met geweld zijn de 
verhalen van gedetineerden 
zelf waarin geweld dikwijls 
een plaats heeft.  
 
Geweld in de 
jeugdjaren.  
Geweld in de omgeving. 
Geweld dat door de 
verteller zelf is gebruikt.  
Geweld dat dagelijks is 
te zien. 
Geweld waarvoor men is 
veroordeeld.  
Geweld door dreigementen die 
gedetineerden elkaar toeroepen.  
 
En naar die verhalen wordt door de geestelijk 
verzorger steeds geluisterd; werkdag in en 
werkdag uit; werkjaar in en werkjaar uit. 

Vragen 
Uit de hiervoor geschetste geweldsconfrontatie 
komen vragen voort.  
Wat doet het constant in contact staan met 
vormen van geweld die in zijn diverse 
verschijningsvormen in het werk van geestelijk 
verzorgers dagelijkse realiteit zijn?  
 
Hoe komt dat geweld van en binnen de inrichting 

naar binnen?  
 

Zo vertelde een justitiepredikant 
dat hij niet of nauwelijks naar 

'Opsporing Verzocht' kan 
kijken vanwege het geweld 
dat in het programma ter 
sprake komt en de 
bespreking van allerlei 
details daarover, terwijl hij 
de volgende dag liefdevol 

en betrokken de 
ontmoeting aangaat met 

gedetineerden die voor 
dergelijke geweldsdelicten in 

een justitiële inrichting moeten 
verblijven.  

 
Een andere collega vertelde dat ze al bij voorbaat 
een beugelloze bh aandoet, om daarmee de kans 
op fouillering te verkleinen. 
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Weer een ander zei een keer dat hij de 
geweldsdelicten die hij persoonlijk heeft gezien 
nog zo op zijn netvlies kan terughalen. 
 
 
Wat een gedetineerde kan zeggen 
Behalve de concrete situaties waarin geweld een 
rol speelt, zijn er ook de verhalen over geweld. 
Hoe luister je naar de gedetineerde die over het 
geweld uit haar/zijn jeugd vertelt? Hoe luister je 
naar haar/zijn eigen antwoorden? Naar haar/zijn 
eigen vanzelfsprekendheden?  
Wat zeg je als geestelijk verzorger tegen een 
gedetineerde die de uitspraak doet dat de 
bestuurder van het waardetransport vooraf weet 
dat hij meer risico heeft om overvallen te worden 
dan de bestuurder van het zoveelste hands 
autootje en dat die eerste bestuurder achteraf 
niet moet klagen als hij met een overval te maken 
krijgt?  
 
 

 
 Hoe is je reactie als een gedetineerde het 

de normaalste zaak van de wereld vindt 
om een ander die hem ooit heeft dwars 
gezeten onderuit te halen? 

 

 

 
 
Is die gedetineerde toch enigszins goed bezig als 
hij daarbij zegt dat hij uit wraak een ander in puin 
wil slaan, maar dat hij hem daarna wel de hand 
zal reiken om hem te helpen van de grond te 
komen? 
 
 
De andere wang? 
In de Bijbel is te lezen over welke houding aan te 
nemen is als het gaat om geweld dat iemand 
persoonlijk wordt aangedaan, zoals het toekeren 
van de andere wang. Sluit een dergelijk verhaal 
aan bij het leven gedetineerden? Hebben 
dergelijke verhalen over hoe geweld onderbroken 
kan worden betekenis? Zijn ze haalbaar?  
En wat te zeggen over de geweldsuitingen die 
veelvuldig in de Bijbel voorkomen en waarin geen 
andere wang wordt toegekeerd? 
 
 

Bekering 
Ondanks dat in ieder geval de verwijzing naar 
geweld een dagelijkse realiteit is, zijn er 
gedetineerden die zich in een justitiële inrichting 
bekeren. 
  
Zij krijgen het inzicht dat geweld veelal ander 
geweld oproept en dat het zinloos is om in de 
spiraal van steeds terugkerend en veelal erger 
wordend geweld te blijven leven.  
 
 

 
 
 
Zij wensen op een andere manier hun leven in te 
gaan richten. Zij vragen zelfs om gedoopt te 
kunnen worden.  
Is de pastor degene die dit speciaal ter sprake 
moet brengen? Is zhij hierin een voorbeeld van 
hoe geleefd kan worden zoals God het van de 
oorsprong af heeft bedoeld? 
 
 
Bijdragen 
Als redactie van Pastorale Verkenningen hebben 
wij een aantal collega's gevraagd een bijdrage te 
leveren over geweld in de context van het werk. 
 
 

 
 Daarvoor hebben we hun vooraf onze 

vragen en gedachten daarover 
voorgelegd, als startpunt om over te 
reflecteren voor het schrijven hun 
bijdragen. 
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Zes geestelijk verzorgers, drie justitiepastores en 
drie justitiepredikanten, hebben aan de hand van 
onze vragen een bijdrage geleverd aan dit 
nummer van Pastorale Verkenningen: Evelien 
Reeuwijk, Sjoerd Pos, Hans van Gerven, Martin 
van Hemert, Ben van Veen en Ron Colin.  
Hun bijdragen zijn door Pieter Vos, bijzonder 
hoogleraar geestelijke verzorging bij de 

krijgsmacht en universitair hoofddocent ethiek 
aan de Protestantse Theologische Universiteit, 
geanalyseerd. 
 
Vervolgens geeft Marion Verkade, klinisch 
psycholoog / psychotherapeut, vanuit haar 
specialisme een kijk op het thema van dit 
nummer van Pastorale Verkenningen.

 
 
 
 
 
namens de redactie 
Theunis Veenstra en Renilde van Wieringen 
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Voor mij is geweld alles 

wat een negatieve 

inbreuk maakt op het 

lichamelijke en geestelijk 

welzijn van een persoon. 

THEMA 

Is geweld gewoon? 
door Evelien Reeuwijk 
 
 
“Jullie werken soms in een vijandige omgeving”, het zijn de 
woorden van de hoofden van de katholieke en protestantse 
denominaties aan het begin van mijn junioren-trainingstraject in 
Den Haag (november 2021).  
 
Het was een opmerking waar ik even over na moest denken en die 
mij verraste, want is mijn werkplek inderdaad een vijandige 
omgeving? Hoe dan, vijandig betekent toch iets negatiefs? In 
welke zin is het negatief dan? Zo had ik het nog niet bekeken. Ik 
denk dat ze bedoelden dat ons werk verweven is met allerlei 
vormen van geweld en in die zin een vijandige omgeving is.  

 

 
 
 
 
 
Ideeën van wat geweld is 
Nu is het begrip ‘geweld’ al direct lastig. Want er 
bestaat niet zoiets als een algemene definitie van 
geweld1. In het artikel ‘De essentie van geweld’ 
van Lode Lauwert, professor aan het Hoger 
Instituut voor Wijsbegeerte (KU Leuven) wordt 
duidelijk dat een omschrijving van wat er onder 
geweld verstaan wordt, er niet is. Het begrip 
‘geweld’ lijkt zich te onttrekken aan 
‘een gemene deler: een 
eigenschap die alles wat 
onder die noemer valt 
bijeen houdt.’2 
 
En toch heeft iedereen 
beelden en ideeën van 
wat geweld is, zoals 
agressie, dwang, 
sadisme, brutaliteit, 
boosheid, een kwade 
intentie (moraliteit), 
materiele of psychische 
schade.  
 
Ook in onze Bijbel komt geweld in 
vele vormen voor. Geweld in familiekring 
(denk aan Kain en Abel), geweld tegen vrouwen, 
kinderen, geweld tussen volken, religieus geweld. 

Het is voor mij niet altijd te begrijpen noch te 
duiden. Maar zo lang wij (als mensheid) nog niet 
in het Koninkrijk van God zijn, lijkt geweld 
verbonden met de menselijke aard en moeten we 
elke keer opnieuw manieren vinden om er mee 
om te gaan. 
 
 

Drie voorbeelden 
Voor mij is geweld alles wat een 

negatieve inbreuk maakt op het 
lichamelijke en geestelijk 

welzijn van een persoon. 
Bedoeld of onbedoeld. En 
omdat er 
(wetenschappelijk gezien) 
geen eenduidige definitie 
van geweld is, gebruik ik 
die ruimte om drie 

voorbeelden van geweld te 
noemen die ik in mijn werk 

als geestelijk 
verzorger/pastor ervaar: als 

eerste de architectuur (het 
gebouw) van een gevangenis, ten 

tweede onrecht als geweld (het 
persoonlijke gesprek) en tot slot lichamelijk en 
verbaal geweld.   
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Het gebouw 
Gevangenissen bestaan omdat mensen een delict 
hebben gepleegd en daarvoor (maatschappelijk 
gezien) gestraft moeten worden. Het gebouw 
waarin de delinquenten worden opgesloten is op 
zichzelf al een vorm van geweld. De architectuur, 
de uitstraling, de lange gangen en het weinige 
zonlicht, de tralies, het zijn allemaal factoren die 
de menselijke psyche vijandig beïnvloeden. “Als ik 
na een werkdag buiten kom, ben ik blij dat ik 
buiten sta”, zei een collega in de training tegen 
mij. En ik herken deze woorden. Bovendien zijn 
het niet alleen die dingen die maken dat het 
gebouw je kan benauwen, ook het feit dat bijna 
alle deuren op slot zitten. Dat er altijd iemand ‘je 
een deurtje moet geven’, oftewel een deur moet 
opendoen. Dat je als pastor loopt met sleutels en 
pasjes om op je plek in het gebouw te komen.  
 
 

 
 Die vorm van mentaal geweld, zoals ik 

het noem, is voelbaar voor elke 
gedetineerde maar zeker ook voor wie in 
hetzelfde gebouw werken. 

 

 

 
 
Voor mij is het je bewust zijn van deze vorm van 
mentaal geweld al een eerste stap om ermee om 
te gaan. Ook om er, indien het mogelijk en 
gewenst is, iets aan te doen zoals een aantal 
inrichtingen heeft geprobeerd. Voor met name 
kinderen die op bezoek komen bij een 
gedetineerde vader of moeder hebben sommige 
inrichtingen de uitstraling van ruimten en 
vertrekken proberen aan te passen om deze een 
iets vriendelijker uitstraling te geven.3 
 
 
Onrecht 
De afgelopen anderhalf jaar dat ik werkzaam ben 
binnen de DGV maakten de maatregelen rond 
Corona alleen individuele gesprekken met 
gedetineerden en vieringen met kleine groepen 
mogelijk maakten. In die gesprekken komt vaak 
het delict ter sprake en/of de gevolgen die het 
delict heeft op het persoonlijk leven. De impact 
die een detentie heeft op partners, kinderen, 
werk, huisvesting, toekomst, noem maar op. Ook 

komt met enige regelmaat het geweld van het 
(vermeende) onrecht ter sprake. Het onrecht dat 
een gedetineerde ervaart als hij vindt dat zijn 
proces niet goed verloopt, als hij onschuldig vast 
zit, als hij zich niet gehoord voelt. 
Afgelopen december ben ik naar de Rechtbank in 
Utrecht4 geweest om aanwezig te zijn bij een 
proces van een van mijn gesprekspartners.  
 
 

 
 Wat mij geraakt heeft in dat proces is de 

mate waarin de rechter de beklaagde 
interrumpeerde en niet zijn verhaal liet 
doen. 

 

 

 
 
Het was het ’sssst…’ en het afwerende gebaar 
met de hand van de rechter richting de verdachte 
waardoor ik bijna een plaatsvervangende 
schaamte voelde. Ik miste in deze zitting het 
menselijk gezicht en kon het gevoel van onmacht, 
waar mijn gesprekspartner over vertelde, ook 
invoelen.  
 
Het spreken met een gedetineerde die zo 
overtuigd is het slachtoffer te zijn van een 
systeem, van een onrecht dat hem wordt 
aangedaan, vind ik moeilijk. Want ook al ervaart 
hij dit zo, het is maar één kant van de zaak. 
Bovendien heb ik ook geen kennis en zicht op de 
hele rechtsgang. Dat hoeft ook niet, dat is 
(gelukkig) niet de taak van de pastor of dominee. 
Maar toch zou ik het soms fijn vinden de 
mogelijkheid te hebben om een onafhankelijk 
(juridisch) deskundige te kunnen raadplegen over 
wat nu wel of niet gebruikelijk is in de rechtsgang 
van een bepaalde rechtszaak. Bijvoorbeeld om te 
kunnen navragen of het gewoon is dat iemand al 
vier keer drie verschillende rechters voor zich 
ziet. Of dat het gebruikelijk is dat iemand nog 
steeds niet ge- of verhoord is.  
(Vermeend) onrecht als geweld raakt mij. Het 
doet mij in de rol schieten van een meelevende, 
begripvolle, bij vlagen ook boze medestander. 
Maar tegelijkertijd realiseer ik mij dat ik niet het 
hele verhaal ken. Dat ik niet de kant van het 
slachtoffer of de gedupeerden heb gehoord of 
werkelijk op de hoogte ben van de (psychische) 
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omstandigheden van mijn gesprekspartner of van 
het delict.  
 
 
Lichamelijk en verbaal geweld 
Dit is het derde voorbeeld waar ik op in wil gaan. 
Deze vormen van geweld zie ik niet uitsluitend bij 
gedetineerden. Ook medewerkers van een 
inrichting plegen op bepaalde momenten geweld, 
ten opzichte van de gedetineerden maar zeker 
ook ten opzichte van collega’s. Ik heb het idee dat 
beide vormen van geweld (in welke mate dan 
ook) richting de Geestelijk Verzorging niet zo heel 
vaak voorkomen. Wel als het gaat om geweld in 
de zin van seksuele attenties of opmerkingen. In 
een mannengevangenis waar door de 
coronamaatregelen steeds minder contact 
mogelijk was tussen de gedetineerden en hun 
partners, is seks wel een ‘dingetje’. De kunst is 
om heel duidelijk grenzen te stellen, hen aan te 
spreken op hun ongewenste gedragingen en 

bovendien zelf de rol van pastor/geestelijk 
verzorger serieus te nemen.  
 
Afstand en nabijheid, het pastorale adagium dat 
mij altijd heeft geholpen in het basispastoraat, 
helpt mij nu ook om mijn ambt/taak te kunnen 
vervullen. Het vreemde van het geweld waar wij 
als geestelijk verzorgers mee te maken hebben, is 
dat het op een of andere manier onderdeel is van 
het dagelijks werk. Alsof het op een bepaalde 
manier bijna ‘gewoon’ is. En toch merk ik dat ik 
door de vijandige omgeving met diverse vormen 
van geweld geraakt word. Om daar weerbaar 
tegen te zijn, is een uitdaging op zich.  
 
Een gepensioneerde collega die ik afgelopen 
weken sprak, die zelf ruim tien jaar in de 
gevangenis heeft gewerkt zei: "Je raakt door het 
geweld, door de verhalen bevuild. Maar als het je 
allemaal niet meer kan raken, dan moet je 
stoppen." Ik zal het onthouden.

 
 
 
 
Evelien Reeuwijk 
RK-justitiepastor 
 
 
 
 
 
 
1 Lauwert L. (2019). De essentie van geweld.  In: Tijdschrift van Wetenschap, 65. 
2 Idem 
3
 PI Veenhuizen en PI Leeuwarden zijn in het kader van het kindvriendelijk maken van de inrichting al enige tijd 

succesvol hiermee bezig. 
4 Mijn bezoek aan de rechtbank vond plaats in het kader van mijn inwerkperiode bij DGV. 
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Extern gerichte energie 

die bedoeld is om de 

ander te controleren dan 

wel uit te schakelen. Zo is 

hun wereld. 

THEMA 
Geweld, erkenningsdrift en het evangelie 
door Sjoerd Pos 
 
 
Om te beginnen iets biografisch. Eén van de vechtpartijen die ik 
me kan herinneren vond plaats op, hoe kan het ook anders, het 
schoolplein. De directe aanleiding ben ik vergeten, maar niet 
vergeten ben ik de enorme woede die mij in de greep had. Ik zie 
mijzelf bovenop mijn tegenstander liggen en poog hem met alle 
middelen die ik tot mijn beschikking heb – vuisten, tanden, 
ellebogen – pijn te doen. Er is een energie in mij opgeweld die dit 
gevecht aanvuurt. Ik wil het liefst stoppen, maar ik kan het niet. 
Mijn woede is ongecontroleerd. Het eindigt pas als ik een 
volwassen hand pijnlijk in mijn nek voel knijpen en ik opgetild 
word. We worden uit elkaar gehaald en er staat ons een forse straf 
te wachten.  

 

 

 
 
 
 
Hoe ga ik om met mijn agressie? 
De vraag die ik mijzelf sinds ik werk in de 
gevangenis soms stel is: hoe ga ik om met mijn 
agressie. Energie die ongecontroleerd extern 
gericht is en die meestal gewekt wordt als ik 
de indruk heb dat ik niet al te serieus 
genomen word, niet gezien en 
erkend word, en daarover de 
indruk heb machteloos te 
zijn. Vernedering speelt 
een rol. Ik erken direct 
dat dit, althans voor een 
deel, misschien wel voor 
een groot deel, projectie 
is. Maar dat komt pas na 
wat nadenken. In het 
moment zelf is de energie 
al in het lichaam gepompt 
en zal ik die in goede banen 
moeten zien te leiden. Een 
fysiek gevecht ligt alweer enige 
tijd achter me. 
 
In de verhalen die gedetineerden met mij delen 
hoor ik nogal eens terug dat (de dreiging van) 
geweld een integraal onderdeel vormt van hun 

leven. Zij ervaren daar in de meeste gevallen 
angst bij, maar weten die zodanig naar de 
achtergrond te drukken dat het ze in staat stelt 
om te dreigen met dan wel daadwerkelijk geweld 

te gebruiken. Al speelt ook dan het 
ongecontroleerde vaak wel een rol – 

‘het werd me zwart voor de ogen 
dominee’. Ze handelen naar 

bevind van zaken, waarna 
nogal eens volgt dat ‘dit nu 
ook weer niet de 
bedoeling was’. Extern 
gerichte energie die 
bedoeld is om de ander 
te controleren dan wel 
uit te schakelen. Zo is hun 

wereld. Een donkere, en 
naar mijn indruk, soms 

demonische wereld. Hun 
verhalen maken indruk op me. 

Nadat een gedetineerde mij 
vertelde dat het voor hem en ook 

anderen vanzelf sprak dat hij een keukenmes 
bij zich droeg ben ik anders naar ons keukenmes 
gaan kijken. De onderlinge verdeling thuis is   
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meestal zo dat ik de groenten snijd. Ik sta dikwijls 
naast mijn vrouw met mijn mes in de aanslag. Ik 
realiseerde mij nu wat ik ermee kan aanrichten.  
 
 
Geweld uit geweld 
Gedetineerden rollen in een bepaalde manier van 
leven. In min of meerdere mate hebben ze daar 
bewust voor gekozen. Het is een leven waarin het 
hen niet onbekend is dat je met geweld of de 
dreiging ervan, wat ook een vorm van geweld is, 
gedaan kunt krijgen wat je wil.  
 
Een heel aantal kent dit patroon al van jongs af 
aan. 
 ‘Wordt je iets aangedaan, dan is de eerste 
 spontane reactie: je opsluiten in je miserie 
 of die ellende reproduceren ten koste van 
 de ander. Misschien hebben wij ons wel 
 hermetisch afgesloten van de liefde 
 omdat wij ons dienden te beschermen 
 tegen de volgende klap?’ 
 
Dit schrijft Lytta Basset, professor praktische 
theologie, met betrekking tot onze moeite om de 
kwetsbaarheid te behouden die we nodig hebben 
om liefde te kunnen ontvangen.  
 
 

 
 Geweld komt vaak voort uit geweld en 

levert voor enige tijd de bevrediging van 
bepaalde behoeftes op, erkenning, een 
positie. En deze positie moet worden 
verdedigd ten overstaan van anderen. 

 

 

 
 
Zo bezien vertelt het iets over de plek die 
gedetineerden hebben of willen bemachtigen in 
de maatschappij. Het zegt iets over het leven dat 
ze ambiëren.  
 
Dit brengt mij op een punt dat Boutellier aanhaalt 
in zijn boek Het nieuwe Westen. Hij heeft het 
daarin over onze erkenningsdrift of 
prestatiezucht (hij gebruikt het Griekse woord 
thymos). Boutellier taxeert onze erkenningsdrift 
als gezond, maar tegelijk risicovol: het is ‘een 
schreeuw om erkenning, de wil om gezien, 

begrepen en gewaardeerd te worden. Maar het is 
een razend gevaarlijke kracht, die ook kan leiden 
tot verheerlijking van geweld en vijandschap.’ 
Deze verheerlijking van, of toch op zijn minst 
vanzelfsprekende vriendschap met geweld, hoor 
ik terug in de verhalen van gedetineerden, en ook 
in wat ik ervaar in de gevangenis.  
 
Het kost mij dikwijls moeite om in gesprek met 
hen deze vanzelfsprekendheid kritisch onder de 
loep te nemen.  
 
 

 
 
 
Ik herinner mij dat ik afgelopen zomer preekte 
over de Bergrede met de bekende oproep van 
Jezus de vijanden lief te hebben en de de-
escalerende andere wang toe te keren. Dat werd 
met ongeloof ontvangen.  
 
In de wereld waarin zij leven is het nauwelijks een 
optie. Je verliest je positie. Daar ga je. En wie ben 
je dan nog. 
 
Wat mij betreft zit daarin het demonische, dat er 
nauwelijks aan te ontsnappen valt. Zoals een 
gedetineerde mij eens toevertrouwde:  
          "Ik dacht dat ik ervan los was, klaar, maar  
          toen – het was alsof ik werd uitgenodigd om  
          naar een bokswedstrijd te komen kijken en  
          opeens mijzelf aantrof in de boksring. Wat  
          doe je dan? Vechten, voor je leven." 
 
Het thema waar Boutellier zich in meer van zijn 
boeken mee bezighoudt – het verlies van een 
groter verhaal en de gevolgen daarvan – leest hij 
terug in de moeite die we maatschappij breed 
hebben om onze erkenningsdrift in goede banen 
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te leiden. We weten niet wat onze positie is in de 
wereld, het ontbreekt ons aan richting, een 
verhaal dat van begin tot eind ons iets leert over 
het goede leven (in Bijbelse taal: zij kennen het 
verschil niet langer tussen hun rechter- en hun 
linkerhand (Jona 4, 11). Toch is dat precies de 
poging die ik als justitiepredikant waag.  
 
 
Tot rust komen 
De term thymos komt ook in de Bijbel voor. 
Boutellier legt een ander betekenisaccent, want 
in de Bijbel heeft het louter een negatieve 
betekenis (Lk. 4, 28; Gal. 5, 20; Ef. 4, 31). Alleen 
God is het gegeven om deze kracht goed in te 
zetten (Openb. 14-16). Thymos, die de 
startenergie kan vormen voor geweld, mag tot 
rust komen als we vertrouwen krijgen in de 
overtuiging dat God ons erkent als zijn 
geadopteerde zonen en dochters. Er valt buiten 
Jezus om geen positie te verdedigen, omdat die 
er niet echt is. Het is een positie verzegeld met de 
heilige Geest, alwaar een liefde heerst waar niets 
ons van kan scheiden.  
 
 

 
 En Híj is het die de dingen voor ons 

rechtzet (Rom. 12, 19). We mogen de 
controle leren loslaten. Maar doorgaans 
is dat voor ons een onbekende weg, 
zeker als reeds bij de start geweld met 
veel overtuiging het leven is binnen 
geknald. 

 

 

 

De hulp van God is noodzakelijk, want het is niet 
minder als het worden overgebracht van de ene 
macht naar de andere (Kol. 1, 13). 
 
Zelden helpend 
De gevangeniscontext is in dit proces maar zelden 
helpend – en dat is een understatement. Het is 
begrijpelijk erop ingericht om een teveel aan 
razende energie in te dammen. De hardheid van 
het gevangeniscomplex ademt uit dat het weinig 
zin heeft om verzet te plegen. Maar dat brengt 
het risico met zich mee dat de eigen autonomie – 
de ervaring in ieder geval deels je eigen leven in 
te kunnen richten – zodanig wordt aangetast dat 
onmacht- en slachtoffergevoelens kunnen 
groeien. Vonken die het vuur van geweld kunnen 
aanwakkeren.  
 
 
Geweldloze ruimte scheppen 
Daarom zie ik het onder andere als mijn taak om 
een geweldloze ruimte te scheppen, een welkom: 
hier hoef je niet te vechten voor een positie, voor 
erkenning. Hier geen volgende klap waartegen je 
je moet beschermen. Hier een plek om het uit te 
houden bij de pijn, een plek om de soms onze 
vermogens overstijgende behoeftes leren ‘uit te 
voelen’. 
En het is een open deur, maar dat kan ik alleen 
als ik zelf ook die vreugdevolle weg ga, achter 
Jezus aan, gerechtvaardigd uit geloof alleen. Ik 
hoef geen positie te veroveren, dat is allemaal 
illusie waaraan ik mag sterven. Er is strijd te 
leveren, maar het gaat erom de goede strijd te 
leren strijden.

  
 
 
Sjoerd Pos 
gevangenispredikant 
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Ik realiseer me dat dit 

een van de redenen is 

dat ik ook nooit naar 

dit programma kijk. 

THEMA 
Onbevreesd en met een open hart wil ik mensen tegemoet treden1 
door Hans van Gerven 
 
 
Laurence Freeman, een Benedictijner monnik van de WCCM2 
schrijft in een van zijn dagelijkse vastenmeditaties dat ‘de kern 
van de leer van Jezus en andere universele verlichte zielen de 
kristalheldere wijsheid is dat geweld een ontheiliging is van onze 
gemeenschappelijke menselijkheid en een misdaad tegen de 
heilige aard van de schepping. Het verstoort de kosmos.’  

 

 
 
 
 
Mijn dunne gevoelige huid 
Hij schrijft dit als de oorlog in Oekraïne de derde 
week ingaat. Het raakte me toen ik dit las. Ik 
schrijf dit artikel in de Veertigdagentijd, ruim een 
maand na de inval van Poetin in de Oekraïne. 
Reflecterend over geweld vind ik deze woorden 
ook toepasbaar op de microkosmos van een 
bajes. 
 
In een gevangenis kun je bijna dagelijks 
tegenkomen dat menselijkheid ontheiligd wordt 
en dat er veel misdaan wordt tegen de heilige 
aard van een medemens. De Beduvelaar, de 
(onrust)Stoker, de Mensen-in-de-war-
brenger3 is soms voelbaar aanwezig 
in een medemens!  
 
De redactie gaf mij vooraf 
het voorbeeld van een 
collega die niet of 
nauwelijks naar 
'Opsporing Verzocht' kan 
kijken vanwege het 
geweld dat in het 
programma ter sprake 
komt en de bespreking 
van allerlei details daarover, 
terwijl hij de volgende dag 
liefdevol en betrokken de 
ontmoeting aangaat met 
gedetineerden die voor dergelijke 
geweldsdelicten in een justitiële inrichting 
moeten verblijven. Ik realiseer me dat dit een van 

de redenen is dat ik ook nooit naar dit 
programma kijk.  
 
Ik kijk hoe dan ook niet graag naar series waar 
geweld in voorkomt. ‘Flikken Maastricht’ is 
bijvoorbeeld niet aan mij besteed. Ter 
bescherming van mezelf, oftewel ter bescherming 
van de dunne gevoelige huid die ik met mijn 
karakter en persoonlijkheid meedraag. Ik wil me 
er niet aan blootstellen, wil het raam waardoor 
emoties binnenkomen niet onnodig openzetten 
en alles van buiten naar binnen laten komen. 
Sluiten of op een kier is beter voor mij. 

 
 

Beelden op mijn netvlies 
En ja, ik luister naar het 

stemmetje in mij dat zegt 
dat ik de donkere kant van 
het leven misschien niet 
toelaat, dat dat laf is, dat 
de wereld niet mooier is 
dan die is (had ik al niet 
iets over Oekraïne 
geschreven?), maar ik 

probeer er zo min 
mogelijk gehoor aan te 

geven.  
 

Zelf heb ik als geestelijk verzorger 
gelukkig niet aan den lijve 

ondervonden dat men mij in de uitoefening van 
mijn beroep fysiek heeft pijn gedaan.   
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Wel heb ik de uitwerking van een verschrikkelijke 
woede-uitbarsting gezien op mijn werkplek. De 
scheuren en sterren in de dikke ruiten van een 
afdeling, die een gedetineerde in een 
woedeaanval met een biljartbal erin heeft 
gegooid (waarbij hij medegedetineerden 
probeerde te raken), blijven op mijn netvlies 
staan. 
 
 

 
 
 
Ook de herinnering van de tussenkomst van een 
PIW-er in een vechtpartij in de koffieruimte naast 
de kerkzaal vergeet ik nooit meer. Twee 
gedetineerden wilden elkaar in de haren vliegen, 
waarbij de collega er tussen sprong en een flinke 
klap kreeg, tot bloedens toe.  
Of ik zie de gedetineerde voor me met een 
gescheurd T-shirt die een medegedetineerde 
kapot had getrokken tijdens een heftige 
woordenwisseling aan het begin van een 
kerkdienst waarin ik voorging.  
 
Ik heb last gehad van een manipulatieve 
gedetineerde die ik aansprak op zijn gedrag in 
een kerkdienst en die ik een paar dagen later 
bezocht op de afdeling om hierover door te 
praten. 
 
 

 
 De muur waarop ik in dat vervolggesprek 

stuitte was niet te slechten. 
 

 

 
 
Hij, Surinamer, bleef me van racisme betichten, ik 
had een probleem, hij niet. Het lukte me niet om 
nader tot elkaar te komen. Het machteloze 

gevoel dat me in die casus parten speelde gaf me 
slapeloze nachten. 
Verder is er niet iets waar ik op dit moment een 
actieve herinnering aan heb. 
 
 
Toch iets meer 
Aan de hand van een bijzonder voorbeeld nu dan 
toch iets meer over ‘ pastor in de context van 
(fysiek) geweld ‘  
De training ‘Puinruimen’4 was voor mij heilzaam. 
Samen met een herstelconsulent gaf ik enkele 
jaren deze cursus. Hierin heeft het contact tussen 
slachtoffers van een misdrijf en de doelgroep van 
daders heel veel indruk op mij gemaakt en mij 
geholpen om zelf beter met de geweldsverhalen 
te kunnen omgaan. 
Marie5 was ik via via op het spoor gekomen. 
Regelmatig nodig ik zangers, zangeressen uit om 
de kerkdiensten muzikaal en vocaal te 
ondersteunen. Zo ook het koortje uit het midden 
van het land, waar zij deel van uitmaakte. Marie 
vroeg om een voorgesprek met mij. Ze zag er 
tegenop om te komen zingen in de kerkdiensten. 
Toch wil ze het risico van vertrouwen nemen. Ze 
vertelt me van een overval op een 
geldtransportwagen. Zij was 19 en mocht op die 
bewuste dag voor het eerst als bankemployé 
mee. Vier mannen met een kous over hun gezicht 
hielden haar en ander personeel van het 
transport onder schot. Angst was haar deel 
sindsdien. 
 
 

 
 Met steun van haar echtgenoot en 

andere lieve mensen om haar heen ging 
ze over de drempel van de bajes, 40 jaar 
na het gewapende incident 

 

 

 
 
Ze kwam er achter dat de mannen die daar 
gevangen zitten geen ‘monsters’ zijn, zoals ze 
letterlijk zei, maar medemensen. Zij durfde ze in 
de ogen te kijken. Een proces naar heelwording 
werd ingezet, vanaf die eerste kerkdienst waarbij 
ze aanwezig was. Nadat ze in een jaar 
verschillende keren meegezongen had, vroeg ik 
haar of ze een keer haar verhaal zou willen 
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vertellen in een bijeenkomst van ‘Puinruimen’. Zij 
nam deze uitdaging aan en dit droeg bij aan het 
loskomen van de traumatische herinnering aan 
het gebeurde en de angst maakte plaats voor 
bevrijding. Jarenlang werkte ze mee aan deze 
cursus gericht op herstel, waarbij ze ook tot haar 
grote opluchting vaak zei in de groep: “Ik voel me 
geen slachtoffer meer.’’ Over bevrijding 
gesproken. 
Ze vertelde haar verhaal verschillende keren en 
telkens maakte haar autobiografie, waarin dat 
geweld tientallen jaren zo’n grote impact had 
gehad, een grote indruk op de deelnemers en 
niet in het minst ook op de herstelconsulent en 
ondergetekende.  
Door haar openheid en eerlijkheid tegenover de 
voorheen voor haar ‘monsterlijke’ mannen die in 
de groep aanwezig waren, voelden sommigen van 
hen zich aangedaan en kwamen tot een 
ontmaskering bij zichzelf en konden ook open zijn 
over hun daden en wat dat met hun deed. Over 
ommekeer gesproken. Bevrijding en ommekeer 
liggen dicht bij elkaar!  
 
 
Tot slot 
Ik werk in een instituut dat in principe de vrijheid 
berooft van het individu. Dit kun je als 
gewelddadig beschouwen. Wat mij helpt om het 
in deze gewelddadige omgeving vol te houden is 
de collegialiteit en steun van collega’s, zowel de 
directe collega-gv-ers als andere medewerkers.  
Zoveel personeelsleden kom ik tegen die 
behulpzaam, met respect en ja, dat woord wil ik 
ook noemen: met liefde voor hun medemens de 
gedetineerde of patiënt in een PPC setting 
bejegenen. 
 
Enkele mantra’s die al een tijdje met me 
meegaan helpen me om me te verhouden tot 
moeilijke, soms gewelddadige mensen. De titel 
boven dit stuk is er een. De andere is : ‘Je kunt 

pas oordelen over iemand als je hem of haar kent 
en je kent pas iemand als je van hem of haar 
houdt.’6 Deze sluit aan bij de vorige. Voel me na 
jaren nog altijd behorend tot het grondpersoneel 
van de Drievuldige God dat staat voor de 
Onvoorwaardelijke Liefde. Met twijfel en illusies 
armer en met vele vragen, maar ook vaak weer 
biddend dat de woorden van Paulus uit de Brief 
aan de Romeinen waar mogen zijn: 
 
 

 
 ‘Niets kan ons scheiden van de Liefde 

van God ’. 
 

 

 
 
Niets ? Ja, niets. Dus ook de gewelddadige moord 
die je gepleegd hebt kan je niet scheiden van…. 
 
 
Stiltemeditatie 
De laatste jaren maak ik zelf als pastor meer en 
meer gebruik van het instrument van de 
(stilte)meditatie van ongeveer driekwartier per 
dag om me te verhouden tot enerzijds de 
muizenissen en sombere gedachten en gevoelens 
in mezelf en anderzijds om daarmee kracht op te 
doen om weerbaar te zijn voor het werken in de 
gewelddadige context van de bajes.  
Drie keer per week hardlopen helpt ook in die 
weerbaarheid. 
 
En wat ook fijn is en lucht en hoop geeft: als je 
met een manipulatieve, vervelende, onder de 
huid kruipende, voor je geestelijke en lichamelijke 
gezondheid gevaarlijke gedetineerde te maken 
hebt: de kans is groot dat hij of zij binnen niet al 
te lange tijd overgeplaatst of vrijgelaten wordt.  
 
Tot die tijd wil ik ‘onbevreesd en met een open 
hart hem of haar tegemoet treden’! 

 
 
 
Hans van Gerven 
RK geestelijk verzorger, PI Zwolle 
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1 Uitspraak van Varamitra, voorheen Hoofd Boeddhistische Denominatie van de Dienst Geestelijke 
Verzorging  
2 World Community for Christian Meditation  
3 Uit: Podcast ‘ Dit is de Bijbel’ gesprek David Boogerd met hart- en zielzorger / theoloog Margriet van der 
Kooy aflevering ‘Heeft de Bijbel een antwoord op het lijden?’ 20 november 2021  
4 ‘Puinruimen’ is een cursus van tien weken. Elke week zitten de deelnemende gedetineerden een dagdeel 
bij elkaar onder leiding van een herstelconsulent. Doel van ‘Puinruimen’ is om de deelnemers een spiegel 
voor te houden. Hij moet beseffen wat (zijn) crimineel handelen doet met anderen, welk een impact een 
misdrijf kan hebben op slachtoffers, hoe hij met zichzelf en zijn slachtoffers in het reine kan komen. 
Zie: https://magazines.dji.nl/djizien/2019/11/herstelconsulent 
5 Deze naam is gefingeerd. 
6 Volgens mij is dit een uitspraak van een kerkvader, maar ik kan de bron niet meer vinden.  
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Een aantal zijn in shock, 

naar aanleiding van 

hetgeen ze gezien 

hebben. Het doet hun 

goed om erover te praten, 

zo merken we. 

THEMA 
Een geweldsincident binnen de muren 
door Martin van Hemert 
 
 

Het is september 2021 en een opvallend mooie dag voor de 
tijd van het jaar. Wij als team geestelijk verzorgers zijn in de 
late middag bij elkaar om afscheid te nemen van een collega 
geestelijk verzorger, die met pensioen gaat.  
 
Wat mij opvalt aan de afscheidswoorden tijdens deze 
bijeenkomst, is dat er nauwelijks aandacht wordt besteed 
aan de harde, rauwe kanten van het werk in een inrichting. 
Datgene wat allemaal wordt gezegd, is mijns inziens nogal 
braaf en van een hoog ‘middle class’ gehalte. Het stoort mij 
zelfs.  

 

 

 
 
 
 
Ernstig geweldsincident 
Cynisch genoeg gaat tijdens deze 
afscheidsbijeenkomst het alarm indringend af op 
onze piepers. Er blijkt een zeer ernstig 
geweldsincident plaats gevonden te hebben op 
een afdeling.  
Samen met mijn RK collega werden we verzocht 
om de bijeenkomst te verlaten en naar 
betreffende afdeling te gaan. Wat 
er gebeurd of beter geschreven 
misdaan is, gaat ons 
voorstellingsvermogen te 
boven; we zijn 
verbijsterd.  
 
Eén van onze mensen 
(ik noem hem voortaan 
John) zat op zijn cel 
met een aantal 
medegedetineerden te 
praten en kreeg als 
bliksem bij heldere hemel 
een pan kokende olie over 
zich heen gegooid, waarbij hij 
verschrikkelijke brandwonden 
opliep over zijn hele lichaam.  
Ondanks de helse pijn is hij de dader (M.) nog 
achterna gerend, maar die wist net op tijd zijn cel 

te bereiken. John was daar achteraf wel blij mee; 
M. had zijn getrainde armen niet overleefd.  
Met de trauma helikopter moet John naar het 
brandwondencentrum. Hij wordt drie dagen in 
coma gehouden.  
Tezamen met twee psychologen en mijn collega, 
stellen we ons beschikbaar voor opvang ten 

behoeve van de gedetineerden, die getuige 
waren geweest.  

Een aantal zijn in shock, naar 
aanleiding van hetgeen ze gezien 

hebben. Het doet hun goed om 
erover te praten, zo merken 

we. Rond 19.30 gaan we 
naar huis.  
 
In de auto onderweg naar 
huis is het volledig stil. 
Normaal wordt de ruimte 

van mijn KIA gevuld door de 
klanken van Muse, Chef 

Special of Rammstein. Dit keer 
niet. Mijn hoofd zit tot diep in de 

avond nog vol van hetgeen heeft 
plaats gevonden. Vragen tollen rond: 

Hoe ligt John er nu 
bij? Waar was het toezicht op de afdeling? Wat 
bezield M. om zoiets te doen? Is het de tol van 
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anderhalf jaar lockdown vanwege Covid? Wat is 
onze verantwoordelijkheid als geestelijk 
verzorger?  
Ik sprak nota bene M. drie weken ervoor nog aan 
op zijn ongepaste gedrag tijdens de kerkdienst en 
schrok van de ijskoude blik in zijn ogen. 
 
 
Wat wil ik ermee 
Toen ik gevraagd werd om te schrijven over 
geweld gingen mijn gedachten vrijwel direct 
terug naar het hierboven beschreven incident en 
alles wat het bij ons opriep.  
 
Een uitzonderlijk voorval. Zeer zeker. Maar toch. 
Het zegt iets over hoe het mis kan gaan en de 
risico’s waaraan ingeslotenen, personeel en min 
of meer wij als geestelijk verzorgers worden bloot 
gesteld. 
 
 

 
 Het besef van contingentie (het kan zo 

maar gebeuren) zit nog steeds in mij. 
 

 

 
 
Het heeft mij niet angstiger gemaakt. Wel alerter 
op signalen; de blik in iemands ogen. En wat wil ik 
ermee wanneer ze de kou uitzenden, die ik heb 
gevoeld tijdens de kerkdienst, en er een signaal 
wordt aangeleverd, dat ik zelf decodeer als ‘hou 
mij ver van je vandaan’.  
 
Het zijn lastige vragen. Zelf zie ik er weinig heil in 
om in zo’n geval onze toch al niet ruim 
toebedeelde tijd te besteden aan iemand als M. Is 
dat te makkelijk? Ben je dan ontwijkend? Ik vraag 
het mij af. En ik ben er nog niet klaar mee. Ook 
niet als het gaat om de ‘kleinere’ voorvallen en de 
verhalen van onze mensen. Over wat zij hebben 
begaan. En wat er aan vooraf gegaan is. In hun 
eigen leven, dat vaak in het teken stond van 
geweld thuis en op straat.  
 
 
Hoe gaat het met …? 
Nadenken over geweld kan dan ook mijns inziens 
niet zonder reflectie op het geweld in mijzelf. 
Waar ik zelf ooit de plank heb misgeslagen (ik heb 

ooit karate beoefend) en dat nog kan doen. En 
hoe dat samenhangt met mijn eigen socialisatie, 
zowel op het terrein van mijn beroep, als van 
mijn persoon.  
Hierover schrijven is meer iets om te doen in het 
kader van eigen leerontwikkeling, dan in dit blad 
Pastorale Verkenningen, zo lijkt mij.  
 
Hoe is het nu met John en met M.? Voor wat de 
eerste betreft: hij is herstellende van zijn 
brandwonden.  
Mijns inziens is hierin nog steeds behoorlijk wat 
ruimte voor verbetering als het gaat om de 
behandeling hierin van de inrichting zelf. John 
wacht nu al bijna acht maanden op een matras, 
dat aangeraden is door medici vanuit Beverwijk, 
ter bevordering van het herstel van zijn wonden. 
Om maar wat te noemen. 
 
 

 
 
 
En als het gaat om Johns eigen 
verantwoordelijkheid hierin: gelukkig is hij een 
gedisciplineerd sporter, die het gewend is om 
zorgvuldig om te gaan met zijn lichaam.  
 
Het geestelijk herstel is een verhaal apart. Hij 
krijgt een behandeling voor traumaverwerking. In 
een stugge, bureaucratische omgeving, die nog 
niet lang geleden zijn vriendin de toegang 
weigerde, in verband met een bezoek zonder 
toezicht, terwijl ze wel voldaan had aan alle 
formele verplichtingen. Ze moest vervolgens 
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weer 100 kilometer terug reizen naar huis, zonder 
John gezien te hebben.  
 
Tsja, bureaucratie en geweld, is weer een 
hoofdstuk apart. 
 
En M. dan?  
Hoe zal zijn leven verder gaan? Heeft hij als 21 
jarige nog een toekomst met al meer dan twintig 
jaar gevangenisstraf in het vooruitzicht?  
 
 

 
 Eerlijk gezegd: ik zou het niet weten.  
 

 
 
Laten we hopen op inkeer en bezinning bij hem.  
En ik wens oprecht – mocht er sprake zijn van 
contact– de collega geestelijk verzorger, veel 
wijsheid en inzicht toe, indien zijn blik nog steeds 
zo ijskoud is… 

 
 
 
 
Martin van Hemert 
justitiepredikant 
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Afgezien van de 

kortstondige bevrediging 

heeft het hem weinig 

gebracht in zijn leven: wie 

is hier de winnaar? 

THEMA 
Hoe goed beheers jij je ‘vadertaal’?  
Over geweld, het ego en openbaring van God 
door Ben van Veen 
 
 
Al wat langer hadden we individuele gesprekken. Romano1 gaf op 
een gegeven moment aan, met een aarzeling, dat hij bang was om 
naar buiten te gaan.  
Hij was bang voor zichzelf. Hij voelde aan dat het uiteindelijk weer 
mis zou gaan. Het was zijn eer.  
Hem was geleerd dat je niet over je heen moet laten lopen. Deze 
houding had al zo vaak ertoe geleid dat hij aan het langste einde 
trok. Een aantal keer met dodelijke afloop.  

 

 
 
 
 
 
Zijn mes 
Toen Romano vertelde over dat hij al op jonge 
leeftijd mensen had neergestoken, vroeg ik hem 
hoe dat de eerste keer voelde. Het was even stil. 
Toen zei hij: "Ik mag het eigenlijk niet zeggen, 
maar het voelde goed". Hij legde uit dat, toen zijn 
mes het lichaam van die ander binnendrong, hij 
een gevoel had van diepe bevrediging, dit was 
‘gerechtigheid’. Die ander had dit verdiend. In 
eerste instantie vond ik het een 
schokkend antwoord. Dit had ik, 
burgerman, niet verwacht. In 
tweede instantie kon ik me 
er zeker wat bij 
voorstellen. Het steken 
was een rauwe uiting van 
de diepmenselijke 
behoefte aan 
gerechtigheid geweest. 
Afgezien van de 
kortstondige bevrediging 
heeft het hem weinig 
gebracht in zijn leven: wie is 
hier de winnaar? 
 
 
Neiging tot geweld 
Deze anekdote maakt voor mij duidelijk dat er 
twee kanten zijn aan geweld. In mijn eigen leven 

heb ik deel aan de burgersamenleving, met de 
normen en waarden die daarbij horen. Ervaringen 
met excessief of bloederig geweld zijn nihil 
(afkloppen). Zeker, op de televisie passeren af en 
toe beelden, maar deze zijn voor mij veilig 
ingekaderd door dit medium. Vervolgens is er de 
herkenning met de beleving van Romano. De 
behoefte aan gerechtigheid en het oplaaien van 

woede en frustratie vanuit onmacht voel ik 
direct aan. Daarmee is mijn insteek 

dan ook: ieder mens, of deze nu 
gedetineerd is of door zijn 

burgerlijke socialisatie geen 
contact met Justitie kent, 

draagt de neiging tot 
geweld in zich.  
 
 
Twee talen 
Dat roept de vraag op 

naar een inkadering van 
‘geweld’. Waar heb ik het 

dan over? Nadat ik een 
aantal maanden in de 

gevangenis werkte, kwam er bij 
mij een woordspeling op: Iedereen 

heeft niet alleen een moedertaal, maar ook 
een vadertaal. De eerste verwijst naar de 
welbekende gesproken taal waar je mee bent  
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opgevoed. De tweede verwijst naar het zich uiten 
door middel van verbaal of vooral fysiek geweld. 
De een beheerst deze laatste ‘taal’ amper 
(burgerlijke socialisatie), de ander uit zich er op 
een vanzelfsprekende manier mee en heeft een 
indrukwekkend ‘vocabulaire’.  
 
 

 
 De verhalen van afwezige en/of 

gewelddadige vaders zijn in de 
gevangenis legio. En als het thuis onveilig 
is, dan beland je als vanzelf op ‘de 
straat’.  

 

 

 
 
Om jezelf daar staande te houden, onder 
lotgenoten, leer je als vanzelf deze ‘vadertaal’ 
nog beter ‘spreken’. Anders gezegd, als men er 
niet meer met woorden uitkomt, dan gaan de 
vuisten spreken.  
 
 
Macht en onmacht 
Als ik hier mijn insteek neem voor ‘geweld’, dan 
wordt duidelijk dat er een grens in het spel is: de 
overgang van een zich geweldloos verhouden tot 
een ander naar het toepassen van geweld tegen 
die ander, of van het samen kunnen leven naar 
het (over)leven ten koste van anderen.  
De dynamiek in menselijke relaties, die te maken 
hebben met het innemen van ruimte in de sociale 
omgeving, heeft te maken met ‘macht’. Mijn 
overtuiging is dat we ons verhouden tot anderen 
door woorden.  
De basis is co-existentie. Maar als die eerder 
genoemde grens in zicht komt, dan gaan we onze 
ruimte innemen door vormen van geweld. Alleen 
het feit dat je tegen die grens oploopt en gaat 
overschakelen naar deze vadertaal, heeft dus ook 
te maken met ‘onmacht’; het lukt niet meer in de 
moedertaal.  
 
In het bijzonder geldt dit volgens mij voor de 
omgang met de eigen emoties (verwoorden en 
reguleren). Hier gaan in de praktijk verschillen 
zichtbaar worden: Groei je op in een omgeving 
waar het je uiten door woorden veel meer 
ontwikkeld is (burgermaatschappij) of daar waar 

praten rudimentair en oppervlakkig blijft en het 
geweld altijd op de loer ligt (straat)?  
 
 
Gemarginaliseerd 
Vaker heb ik mogen horen dat gedetineerden 
aangeven dat ze door de loop van de jaren 
hebben geleerd om ‘tot tien te tellen’. Op die 
manier zijn er heel wat geweldsuitbarstingen 
voorkomen. Hetzelfde geldt voor gedetineerden 
die in een veranderingsproces zijn gekomen 
doordat ze geleerd hebben om ‘te praten over 
hun gevoelens’.  
Mijn stelling is dan ook: hoe minder goed je je 
verbaal hebt leren uiten, hoe eerder je overgaat 
tot geweld.  
In het dagelijkse bajesleven is deze grens ook 
vaak in zicht. In de totalitaire omgeving van de 
gevangenis wordt er continue voor jou bepaald 
en over jou beschikt.  
Sterker nog, nogal eens dient een gedetineerde 
mee te maken, dat de weinige rechten die hij 
heeft niet gerespecteerd worden. Je wordt 
gemarineerd in ervaringen van ‘onmacht’. Bij de 
aanvraag voor een penitentiair programma (met 
enkelband naar buiten) kan een gedetineerde 
meemaken dat blijkt dat men te laat de 
procedure opstart, vergeet een bepaald formulier 
op te sturen of dat er stukken kwijt zijn geraakt. 
Hierdoor kan de aanvraag (verdere) vertraging 
oplopen. Hierdoor wordt de datum overschreden 
waarop men naar ‘buiten’ had gekund. En dat is 
het ultieme recht om je aan vast te houden in 
detentie. 
 
 
Toezicht 
Ooit sprak ik mijn bewondering uit naar een 
gedetineerde die bij een dergelijke ervaring zijn 
woede los had kunnen laten. Als reactie zei hij: 
“Als dit buiten was gebeurd, dan had ik iemand 
langs gestuurd.” Waarmee hij bedoelde te 
zeggen, dat hij dan wel degelijk naar zijn emoties 
gehandeld zou hebben. Dat brengt, met het oog 
op geweld, de rol van toezicht (surveillance) met 
zich mee. Hoe verhoudt zich het je uiten door 
geweld tot de wetenschap dat je in de gaten 
wordt gehouden en je handelen consequenties 
voor jezelf kan hebben? Dit toezicht is tekenend 
voor de context van detentie.  
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In hoeverre vragen we op deze manier ook naar 
een belangrijk bestanddeel van beschaving? 
Beschaving staat voor verfijning en heeft te 
maken met de manier waarop je met elkaar 
omgaat en relaties worden vorm gegeven. 
Beschaving wil niet zeggen dat er geen sprake zou 
zijn van macht, maar het gaat dan wel om de 
manier waarop deze wordt gedistribueerd en 
uitgeoefend.  
In ons land heeft de overheid het monopolie op 
fysiek geweld. Het idee is dat iedereen gelijke 
rechten heeft en zijn zegje mag doen (tot voor de 
rechter) om zo te voorkomen dat het recht van 
de sterkste (geweld) geldt. Wat zou er gebeuren 
als allerlei vormen van toezicht en de 
consequenties daarvan zouden wegvallen? 
 
 
Het evangelieverhaal spreekt boekdelen 
Met de eerder benoemde grens meldt zich het 
menselijk ego. Dit wil ik als pastor niet alleen op 
een veroordelende manier inbrengen (‘ego’). Het 
gaat om het in contact komen met diepere lagen 
van het zelf; er openbaart zich ook een andere 
kant van jezelf: Wat zijn de consequenties van 
gewelddadig handelen voor anderen en jezelf? 
Als belangen botsen en er spanningen ontstaan 
over de verdeling van de ruimte, dan kan je 
winnen of verliezen, dan dien je stappen terug te 
zetten of kun je juist verder komen, dan is het 
soms een kwestie van leven of dood.  
In dat opzicht spreekt juist het evangelieverhaal 
boekdelen, het onrecht dat Jezus heeft 
ondergaan. Het begint met zijn opkomst en 
succes; Hij krijgt zoveel ruimte en erkenning van 
zoveel mensen. Langzaam maar zeker komt de 
kentering. De geestelijke elite voelt zich door 
Hem bedreigd. Er komt een grens voor hen in 
zicht; ze kunnen niet langer met Hem 
samenleven. Zij weten het uiteindelijk zo te 
spelen, dat ze niet alleen hun religieuze 
rechtspraak en die van de Romeinse bezetter 

voor hun verborgen agenda weten in te 
schakelen, maar ook dat de mensen, die eerder 
Jezus op handen droegen, uiteindelijk 
schreeuwen om zijn bloed! Wat een woede! Hoe 
is Jezus bij hen (ons) over die grens heengegaan? 
Maar ook omgekeerd, over welke grenzen in 
zichzelf is Hij heengegaan? Waar is bij Hem de 
woede, de neiging tot geweld? Wanneer speelt 
zijn ego op? Al is het maar dat de teleurstelling, 
verzuring of haat in Hem wortel schiet jegens zijn 
geestelijke leiders, zijn vrienden (Judas, Petrus) 
en de mensen waar Hij zoveel voor heeft gedaan?  
 
 
Het menselijk ego verliezen 
Jezus gaat een geweldloze weg – over alle 
denkbare menselijke grenzen heen wil die neiging 
maar niet de kop opsteken. Hij laat zich alle 
ruimte ontnemen, want Hij wil niet tegenover de 
ander komen te staan. Als we Jezus met Romano 
vergelijken, dan is het duidelijk dat Hij zich van 
zijn eer laat beroven; men loopt over Hem heen. 
Het kost Hem uiteindelijk zijn leven. In Jezus 
sterft het menselijk ego. En in dat lijden krijgt 
God ruimte. Het is een onbevooroordeelde 
getuige – de Romeinse hoofdman die de 
onterechte veroordeling, vernedering en 
marteldood aan het kruis van Jezus meemaakt – 
die uitroept: ‘Het is echt zo, deze is [een] Zoon 
van God!’ (Marcus 15: 39 passim).  
Schijnbaar vindt er in dit grensgebied 
‘openbaring’ van God plaats. Daar kan het 
gebeuren. Ik denk dat het belangrijk is als pastor 
om de neiging tot geweld te onderkennen en ook 
te erkennen. Het gaat om een rudimentair-
menselijke vorm van zelfzorg. Het geeft 
vervolgens ook aan hoe moeilijk het is om ‘je 
kruis op je te nemen en Christus na te volgen’ 
(Marcus 8.34 passim) en ‘met Christus gekruisigd 
te worden’ (Gal 2.19-20 en Rom 6.6-10). Waar wij 
ruimte verliezen (ego), daar lijkt God ruimte te 
vinden in en voor ons. 

 
 
 
Ben van Veen 
Justitiepredikant in PI Nieuwegein 
 
 
1 Deze naam is niet de werkelijke naam van deze persoon. 
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Zo ben ik een keer 

bedreigd door een man 

die achteraf een stoornis 

bleek te hebben. 

THEMA 
Geweld, emotie en zingeving 
door Ron Colin, 
 
 
In de P.I. ontkom je niet aan gezagsverhoudingen en 
spanning. En in gedetineerden zie ik juist vaak mensen die 
hun leven willen verbeteren.  
 
Als ik naar hen luister, doorvraag en graaf in hun 
levensverhalen en wat ze daarbij denken, ontdek ik vaak 
een rijke schat aan mensenkennis.  

 

 
 
 
 
 
Macht en onmacht 
Bij die mensenkennis sluit ik graag bij aan; dat 
brengt een gedetineerde, een mens, weer tot 
gelding. Ik zie dan mensen soms groeien, en 
begin ergens oprecht in ze te geloven. Mensen 
krabbelen op, verzamelen nieuwe moed en 
zelfvertrouwen. 
Ik ga met ze mee in hun denken, hun hopen, hun 
proberen, hun macht en hun onmacht… En dan is 
er toch soms die terugslag. In alle positiviteit 
verlies ik soms een beetje uit het oog dat we hier 
met overlevers te maken hebben, en 
dat die overlevers mechanismen 
en methodes hebben 
ontwikkeld die nare kanten 
hebben en vaak hun eigen 
weg ontwikkelen. 
Zo ben ik een keer 
bedreigd door een man 
die achteraf een 
stoornis bleek te 
hebben: ik begroette 
hem op een manier die 
hem niet beviel. Twaalf 
jaar geleden had ik een 
dreigende situatie bij een 
kerkdienst op een BPG 
(beheerproblematische 
gedetineerden)- afdeling, toen een 
gedetineerde iets van mij eiste wat niet kon. In 
beide situaties was het onderdeel van een 

opbouwende algemene spanning die later op de 
dag of in de week escaleerde.  
En er is onderling machtsvertoon tussen 
gedetineerden. Zoals bijvoorbeeld op een 
afdeling tussen dezelfde jongens die in mijn 
gespreksgroep onderling zo goed leken te 
functioneren. Een paar bleven regelmatig weg 
van de gespreksgroep, plotseling geen zin meer… 
Er waren spanningen gerezen. Ik sprak regelmatig 
met een jongen, en toen kwam de aap uit de 
mouw: de andere jongens hadden zijn radio 

gestolen, en melden bij het personeel 
was geen optie vanwege dreiging 

met represailles; hij kon de radio 
terugkopen voor duizend euro. 

Chantage en moreel klem 
zetten zijn ernstige, 
indringende vormen van 
geweld in de PI. 
 
 
Een ander voorbeeld, 
maar dan van geweld van 

een mens jegens zichzelf: 
uitzichtloosheid is vaak groot, 

diepgaand en moeilijk te 
doorbreken. Vooral bij deze Oost-

Europeaan, die in een dreigende 
situatie was beland voor zichzelf en zijn 

nog zeer jonge gezin. Als een kring van opvang 
stonden we rondom hem: zijn mentor, de   
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psychologe, en ik. Hij was in paniek, zoog als het 
ware onze aandacht naar zich toe; en wij gaven 
wat we konden, overlegden met elkaar over de 
juiste benaderingswijze. En toch was het niet 
genoeg, kon het hem geen rust of vertrouwen 
brengen. Op een ochtend werd hij dood 
gevonden, met boven zijn hoofd dik op de muur 
gekalkt  
          “Zwijgen is een paar jaartjes, maar praten      
          met de politie is….”  
De verslagenheid onder ons allemaal, betrokken 
zorgverleners, afdelingspersoneel en 
medegedetineerden was groot. Enerzijds gelukkig 
maar, want daarin wordt het laatste stukje 
menselijkheid van deze mens des te meer 
manifest. 
 
 
Wie ben ik als pastor in de context van geweld?  
In al de 16 jaar dat ik bij justitie werk merk ik dat 
ik geen antwoord heb op de vraag rondom het 
voorkomen van en omgaan met geweld en 
macht. Ik merk dat ik daardoor steeds wordt 
teruggeworpen op mijzelf en op wie ik wil zijn: 
iemand die consequent de verbinding nodig heeft 
en die ook steeds wil zoeken.  
 
 

 
 Ik wil daarom het positieve in mensen 

blijven benadrukken en zien. 
 

 

 
 
En ik merk ook dat dat geen naïviteit meer is, 
maar steeds meer een bewuste beslissing, die ik 
professioneel wil funderen en inzetten. Zonder 
naïef te willen zijn, zet ik dus in op professioneel 
onderbouwen van vertrouwen. 
 
 
Emoties als bron van bezieling? 
Geweld in mijn werk doet veel met mij als pastor. 
Het omgaan met emoties is soms hard werken. Ik 
kom geweld tegen in communicatie. Ik kom 
geweld tegen in de verhalen van gedetineerden 
over hun achtergrond. Ik hoor en zie 
ontsporingen van geweld vanuit onder anderen 
een vorm van onmacht om te leven en te 
communiceren. En hoe je het ook wendt of keert, 

bijna elke vorm van geweld komt voort uit en is 
doordrongen van emotie. 
Ik ben zelf een emotioneel mens, en heb in mijn 
doctoraalscriptie voor pastoraaltheologie, 
afstudeerrichting theologie van het 
maatschappelijk handelen/diaconiek, de waarde 
van de emotie toorn voor diaconale actie 
onderzocht.  
 
In mijn scriptie “Creatieve verontwaardiging. 
Toorn als bron voor diaconale inzet.”, ga ik uit 
van de emotieleer (passiones animae/passies van 
de ziel, het aangedaan zijn van de ziel) van 
Thomas van Aquino, en de mogelijkheden om 
vanuit de emoties tot goede (diaconale) acties te 
komen1. Wat ik daarin geleerd heb, zie ik terug in 
mijn werk met gedetineerden.   
 
 

 
 De emotie van de woede, de spijt en het 

berouw van een mens over wat er 
gebeurd is, komt voort uit een bron van 
goede gerichtheid in de betreffende 
persoon. 

 

 

 
 
Het is goed om dat te benoemen en samen met 
die persoon die bron in zichzelf te exploreren, 
opdat hij herontdekt dat hij geen slecht mens is, 
maar juist drager kan zijn van goede morele 
waarden; dat hij weer stevig kan staan in zichzelf, 
en zichzelf kan hervinden. In mijn gesprekken met 
gedetineerden staat dan meestal de vraag 
centraal “welke waarden zijn nu aangedaan en 
laten zich gelden door je pijn?” 
 
En dan zijn er misschien weer nieuwe handvatten 
voor een mens voor een andere kracht en een 
andere houding die hem nieuw perspectief 
brengen en hem verder brengen in het leven. 
Het uitgangspunt van de moraliteit achter de 
emotie is voor mij als justitiepastor zo belangrijk 
om mee te werken, omdat het doorkijk kan 
bieden door de emoties heen naar bronnen van 
goede waarden en zingeving in de persoon; daar 
waar de emoties eerder lijken te leiden naar 
hopeloosheid en uitzichtloosheid in een 
gemolesteerd zelfbeeld. 
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Ik merk vaak dat deze andere kijk op emotie, een 
opluchting en verbazing oplevert die 
vernieuwend kan werken.  
 
 
Mijn eigen diepste bronnen 
Wat mijzelf betreft: in principe ben ik zelf mijn 
eigen gereedschap, met heel mijn lerend en 
incasserend vermogen. En wat ik ook als pastor 
hoor en meemaak: onbegrip en pijn kunnen 
leiden tot vallen en niet meer weten hoe nu 
verder, maar kunnen mij ook weer opnieuw 
wijzen op, en aansluiting geven bij mijn eigen 
diepste morele bronnen van hoe ik goed leven en 

goed omgaan met anderen zie. Dan is het aan mij 
ook om te zien dat het leven mij niet hoeft te 
overkomen, maar dat ik kan besluiten welke 
richting ik vanuit mijn eigen bronnen kan en wil 
gaan. Tot op heden heb ik daarmee nog altijd de 
regie over mijn eigen bestaan en functioneren als 
pastor kunnen onderhouden. 
 
In mijn werk staat de humaniteit van mensen, en 
de hoogachting van mens-zijn als  
gave van God centraal. Het is daarom dat ik in 
principe wil uitgaan van een positieve blik op wat 
ik meemaak, en zie in en tussen mensen; hoe 
moeilijk dat soms ook is.

 
 
 
 
 
Ron Colin, 
RK geestelijk verzorger in P.I. Krimpen aan den IJssel 
 
 
 
 
 
 
1 Vgl. Beemer, Th., Het geboorterecht van de berooiden en de verborgen God. Nijmegen 1992. 
Vgl. Beemer, Th., Onze emoties en onze toewijding. Een pleidooi voor verstandhouding tussen psychologie 
en moraaltheologie ten dienste van een christelijke levensstijl, in: Haarsma, F. (red.), Tussen hemel en 
aarde. Naar nieuwe vormen van spiritualiteit. Annalen van het Thijmgenootschap 76(1988)2, blz. 110-127 
Vgl. Colin, H.G. Creatieve verontwaardiging. Toorn als bron voor diakonale inzet. Doctoraalscriptie 
pastoraaltheologie, Heerlen 1994. 
Vgl. Houdijk, R., Theologiseren in de nabijheid van de vreemdeling, in: Houdijk, R. (red.), Theologie en 
marginalisering, Baarn 1992, blz. 11 e.v. 
Vgl. Zuidberg, G., Zachtmoedigheid en integriteit in het pastoraat. Notities voor een spiritualiteit van de 
weerbaarheid. Hilversum 1990, blz. 18 e.v. 
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Het geweld waarmee 

geestelijk verzorgers 

geconfronteerd worden, 

kent vele schakeringen. 

THEMA 
Erkenning van geweld als openheid naar het goede  
door Pieter Vos 
 
 
Als christelijk theoloog heb ik de neiging om geweld vooral te 
benaderen als dat wat er niet zou moeten zijn. De christelijke 
praxis bij uitstek is die van de geweldloosheid. Want Jezus was 
degene die weigerde geweld met geweld te beantwoorden. De zes 
bijdragen van justitiepastores in dit themanummer laten me 
echter één ding zien: in de justitiële inrichting is het geweld 
alomtegenwoordig. Geweld vormt een integraal deel van het leven 
van gedetineerden. Er is haast een vanzelfsprekende vriendschap 
met geweld en het is heel moeilijk om je daarvan af te keren, zoals 
Sjoerd Pos schrijft. De andere wang toekeren en afzien van geweld 
is dan een absurde optie. De verhalen in dit nummer van Pastorale 
verkenningen dwingen me allereerst de alomtegenwoordige 
realiteit van het geweld te erkennen. Een praxis van 
geweldloosheid ligt helemaal niet voor de hand. Moeten we dat 
christelijke ideaal dan maar opgeven?  

 

 
 
 
 
 
Erkenning van de realiteit geweld 
In elk geval lijkt het me belangrijk het vertrekpunt 
niet te nemen in geweldloosheid, maar in de 
erkenning van de realiteit van het geweld. 
Die realiteit van het geweld komt in 
alle bijdragen van dit nummer 
naar voren. Wie in justitiële 
inrichtingen werkt komt er 
in alle hevigheid mee in 
aanraking. Het verhaal 
van Martin van Hemert 
maakt dat heel tastbaar, 
al gaat het ook het 
voorstellingsvermogen te 
boven. Hoe kom je in 
vredesnaam zo ver dat je 
een pan kokende olie over 
een medemens gooit, zodat 
deze met vreselijke 
brandwonden moet worden 
afgevoerd? De kille blik in de ogen van 
deze dader lijkt te zeggen: ik deins voor geen 
enkel gebruik van geweld terug. Al is hier sprake 
van een extreme vorm van verharding, ook 

bepaalt deze ervaring je juist bij de contingentie 
van het geweld. Het kan zomaar gebeuren. Als 
geestelijk verzorger in justitiële inrichtingen ben 

je je daar sterk van bewust of word je dat 
wel door zo’n extreme ervaring. 

Het geweld waarmee geestelijk 
verzorgers geconfronteerd 

worden, kent vele 
schakeringen, zoals Ron 
Colin in zijn bijdrage laat 
zien. De reden dat 
gedetineerden zijn 
opgesloten gaat veelal 
terug op door henzelf 
gepleegd geweld. Ook 

kunnen gedetineerden 
elkaar onderling chanteren, 

bedreigen en elkaar moreel 
klemzetten. Soms brengt de 

uitzichtloosheid gedetineerden 
ertoe zichzelf van het leven te beroven. 

Als geestelijk verzorger kun je ook zelf direct 
bedreigd worden door iemand die een stoornis 
heeft of spanning heeft opgebouwd. 
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Theologisch gezien vraagt de realiteit van geweld 
allereerst om erkenning. Het geweld is er. En er 
zijn mensen die extreem geweld plegen. Daarbij 
past geen ontkenning, naïviteit of verzachting. In 
mensen kan zich een diep-duistere kant tonen die 
zich afsluit voor het goede. Contact maken is dan 
onmogelijk. Zoals Hans van Gerven schrijft: de 
muur is soms niet te slechten.  
 
 

 
 De microkosmos van de gevangenis 

bepaalt je op buitengewone wijze bij de 
realiteit van geweld. De hardheid ervan 
is een gegeven, waarvan je soms moet 
erkennen dat je er niet doorheen kunt 
komen. 

 

 

 
 
Het lijkt me belangrijk voor geestelijk verzorgers 
om toe te laten dat je soms niets voor iemand 
kunt betekenen omdat deze zich volledig voor 
jou, voor anderen en voor het goede afsluit of 
lijkt af te sluiten: incurvatus in se, zoals het in een 
klassieke omschrijving van zonde luidt. Dat wil 
niet zeggen dat je die persoon als mens afschrijft. 
Als christelijk pastor blijf je de ander als mens 
zien en houd je altijd de mogelijkheid van een 
omkeer open. Juist de erkenning van geweld en 
onderliggend kwaad, wijst erop dat het heil van 
elders moet komen: een genade die je niet kunt 
organiseren.  
Ron Colin en Sjoerd Pos wijzen ook nog op een 
andere vorm van erkenning: het erkennen van de 
onderliggende emotie. Geweld komt voort uit de 
thumos die een erkenningsdrift is. En er is de 
emotie van toorn die voortkomt uit een bron. Het 
onderzoeken en daarmee erkennen van die bron 
kan maken dat je de onderliggende waarden 
ontdekt en daarmee ook ontdekt dat je geen 
slecht mens bent. Door te zoeken naar de 
moraliteit achter de emotie die gewelddadig 
uitbarst, vindt een erkenning plaats die verwijst 
naar een dieperliggende goedheid. Bas van Veen 
wijst op het verlangen naar gerechtigheid die ligt 
onder het met een mes gewelddadig afmaken 
van een ander. Hoe verstoord zulk bruut geweld 
ook is, er klinkt ook een schreeuw doorheen die 
roept om recht gedaan te worden en die 

daarmee opnieuw een verlangen naar erkenning 
tot uitdrukking brengt. Het is een geperverteerde 
vorm – dat zeker. Want gerechtigheid wordt hier 
verward met wraak, die tot een verheerlijking van 
geweld leidt. 
 
 
Illusie van onkwetsbaarheid 
De realiteit van het geweld is natuurlijk niet 
beperkt tot de justitiële inrichting. Weliswaar is 
geweld in de bajes op zeer geconcentreerde wijze 
aanwezig, maar geweld kan zich overal voordoen. 
De contingentie van geweld betekent dat het je 
zomaar kan overkomen. Je zult maar net in die 
Amsterdamse straat zijn waar de criminele 
afrekening plaatsvindt. En als je denkt dat je 
veiliger bent in dorp of op het platteland, kan er 
iemand op een zorgboerderij zomaar door het lint 
gaan. 
 
Het is over het algemeen moeilijk om de realiteit 
van het geweld toe te laten. Geweld is buiten de 
orde. Het is niet te plaatsen in het beeld dat wij 
van onszelf en de wereld hebben. Het verstoort 
die orde juist. Een belangrijk aspect van de orde is 
dat we ervan uitgaan dat we in principe niet door 
geweld bedreigd worden. We leven met de 
‘illusie van onkwetsbaarheid’. Dit begrip komt uit 
de psycho-traumatologie: wij ordenen ons leven 
op basis van een gevoel van veiligheid en 
onkwetsbaarheid. Ons dagelijks bestaan leven we 
vanuit de illusie dat we onkwetsbaar zijn. Zonder 
die illusie kunnen we niet leven. Als we die illusie 
niet zouden hebben, zouden we niet de straat op 
durven gaan (er kan zomaar een schietpartij zijn), 
ons in het verkeer durven begeven (iemand kan 
je zomaar aanrijden) of de natuur in durven gaan 
(je kunt zomaar aangerand worden). We hebben 
de illusie van veiligheid nodig om te kunnen 
functioneren. Op het moment dat je slachtoffer 
wordt, wordt dit gevoel in één klap ontmaskerd 
als een illusie: je blijkt niet onkwetsbaar te zijn. 
Zo’n ervaring haalt de orde onderuit. De wereld 
komt je tegemoet als onveilig en dreigend. 
Omdat dit onleefbaar is, moet de illusie van 
onkwetsbaarheid weer hersteld worden. 
 
Als geestelijk verzorger in justitiële inrichtingen 
word je meer dan gemiddeld opengesteld aan de 
realiteit van het geweld. In gewelddadige taal, 
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dreigingen en soms zelfs fysiek geweld dat zich op 
jou of je collega’s richt kan ook je eigen illusie van 
onkwetsbaarheid afbreken. De exposure aan 
geweld in de diverse bijdragen in dit nummer 
treft me. Tegelijk is duidelijk dat je als geestelijk 
verzorger alleen kunt functioneren als je de illusie 
van onkwetsbaarheid weet te behouden of weet 
te herstellen. Dat is iets om alert op te zijn, bij 
jezelf en bij elkaar. Dat is voorwaarde om 
gedetineerden met een zekere onbevangenheid, 
maar niet zonder alertheid en waakzaamheid – 
ten aanzien van geweld dien je immers niet naïef 
te zijn – tegemoet te treden.  
 
 
Gradaties van geweld 
Geweld is er dus, maar het is wel belangrijk om 
gradaties te blijven aanbrengen. Een 
gewelddadige neiging die ik in mijzelf onderken 
maar die ik weet te beheersen is wel iets anders 
dan daadwerkelijk een pan kokende olie over 
iemand heen gooien. Het verdedigen van je land 
met inzet van geweldsmiddelen tegen een 
agressor is iets anders dan de gewelddadige 
Russische inval in Oekraïne. En het met dwang 
opsluiten van gedetineerden – al zitten er 
problematische kanten aan en kan de proportie 
ervan zoek zijn – is toch iets anders dan de 
moord, de verkrachting en de overval die door 
gedetineerden zijn gepleegd. Het is misschien 
onmogelijk om een sluitende definitie te geven 
van geweld, zoals Evelien van Reeuwijk opmerkt, 
maar het is wel belangrijk om verschillende 
vormen van geweld te onderscheiden. Want als 
het geweld overal is en er eigenlijk geen 
onderscheid is tussen bijvoorbeeld een 
pedagogische tik en een dictatoriaal regime, dan 
leidt dit tot inflatie van het begrip en een 
relativering van het feitelijke geweld, zo merkt 
Hans Achterhuis terecht op.1 
Dat betekent ook dat we er toch niet aan 
ontkomen om geweld te omschrijven. Al kunnen 
we geweld niet alomvattend definiëren, 
onderscheid is nodig om het te kunnen relateren 
aan een morele orde. In zijn magnum opus Met 
alle geweld omschrijft Achterhuis geweld als ‘het 
min of meer intentioneel toebrengen of dreigen 
toe te brengen van schade aan mensen of 
voorwerpen.’2 Een ongeluk hoort hier niet bij, 
maar er zijn grensgevallen waarin de 

geweldpleger weliswaar niet geheel opzettelijk 
geweld pleegt, maar toch had kunnen weten wat 
het gevolg was van zijn handeling. Een dodelijk 
verkeersongeluk kan gewelddadig genoemd 
worden als de veroorzaker in beschonken 
toestand reed. En geweld kan ook tegen dingen 
gepleegd worden, zoals gebouwen die vernietigd 
worden. Van belang is verder dat geweld kan 
bestaan in dreigementen (met behulp van taal), 
waardoor er psychische en immateriële schade 
ontstaat. Hoewel de taal dus gewelddadig kan 
zijn, is het volgens Achterhuis toch belangrijk om 
taal niet te snel als gewelddadig te bestempelen. 
Je moet bijvoorbeeld onderscheid maken tussen 
een belediging en een dreiging met moord. Er is 
een belangrijk verschil tussen de schade die 
cartoons kunnen aanrichtten bij moslims (een 
niet-gewelddadige belediging) en de 
bedreigingen van moord die er soms op volgen 
(gewelddadige dreigingen).  
 
Aan de gradaties van geweld kan narratief beter 
recht gedaan worden dan in een conceptuele 
benadering. Het behoort tot de kracht van de 
Bijbelse narrativiteit dat de realiteit van geweld in 
al zijn schakeringen beschreven wordt. De 
aardsheid van het Oude Testament, waarvan de 
theoloog Arnold van Ruler sprak, impliceert ook 
een erkenning van de werkelijkheid van het 
geweld in zijn concrete gestalten. Het belang van 
het onderscheiden van gradaties van geweld is 
niet om de morele superioriteit van de een boven 
de ander te bevestigen. De erkenning van de 
mogelijkheid van geweld in mijzelf verhindert dat. 
Zoals Ben van Veen schrijft: ieder mens draagt de 
mogelijkheid van geweld in zich. Wel is er in de 
Bijbelse verhalen steeds concreet onderscheid 
tussen recht en onrecht, tussen de rechtvaardige 
en de onrechtvaardige, tussen slachtoffer en 
dader. De erkenning van de mogelijkheid van 
geweld in mezelf wist dat onderscheid niet uit.  
 
 
Geweldsspiraal doorbreken 
Is de geweldloosheid van Jezus te midden van al 
dit geweld nog betekenisvol? Op dit punt biedt de 
Franse cultureel antropoloog en filosoof René 
Girard een belangrijk gezichtspunt, omdat hij 
zowel de realiteit van geweld als het belang van 
de geweldloosheid van Jezus erkent.  
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Volgens Girard bootsen mensen elkaar na. Ze 
imiteren elkaars begeerten en verlangens. Als 
iemand iets heeft, een geliefde, een auto, een 
goede baan, zullen anderen dat ook willen 
hebben.  
 
 

 
 Het bezit van de ander is een bron van 

conflict en geweld. 
 

 

 
 
Het offer is een religieuze vorm waardoor de orde 
hersteld kan worden. Er wordt letterlijk een 
ander slachtoffer geofferd: een offerdier. 
Opvallend is nu volgens Girard dat het offer in 
veel religies zelf steeds minder bloedig wordt 
uitgevoerd: mensenoffers worden vervangen 
door dierenoffers en dierenoffers door verhalen 
over offers. Deze ontwikkeling laat zien dat er 
steeds minder geweld in deze religies zit. Het 
hoogtepunt van deze ontwikkeling ziet Girard in 
de verhalen over het leven en het lijden van 

Jezus. Veel mensen beschouwen de dood van 
Jezus als een ultiem offer. Voor Girard geven de 
evangelisten in hun beschrijving echter juist een 
kritiek op de voorstelling van Jezus’ dood als 
offer. Het hele idee van een offer dat een schuld 
moet wegnemen of dat een vorm van 
boetedoening is, wordt aan de kaak gesteld door 
de radicale geweldloosheid van Jezus. En juist 
deze geweldloze is de Messias.  
 
Jezus is volgens Girard dus niet de ultieme 
zondebok die geofferd moet worden, maar luidt 
het einde in van het ‘kwaad met kwaad 
vergelden’. Geweldloosheid betekent het kwade 
overwinnen door het goede. Jezus blijft tot het 
einde trouw aan het goede en doorbreekt met 
zijn geweldloze overgave aan zijn vijanden de 
mimetische geweldsspiraal. Dit lijkt me precies te 
zijn waaraan christelijk justitiepastoraat is 
ontsprongen. Het lijkt me de reden waarom 
christenen steeds opnieuw begrepen hebben dat 
het goed is ‘gevangenen te bezoeken’ en ze niet 
in hun zelfverterende gewelddadigheid te laten 
omkomen.

 
 
 
 
Prof. dr. Pieter Vos is bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging 
bij de krijgsmacht en universitair hoofddocent ethiek aan de 
Protestantse Theologische Universiteit.  
 
 
 
 
 
 
 
foto van: 
https://www.pthu.nl/over-pthu/organisatie/medewerkers/p.h.vos/ 
 

 

 

 
 
 
 
 
1 Achterhuis, H. (2008). Met alle geweld: Een filosofische zoektocht, Rotterdam: Lemniscaat, 76. 
2 Achterhuis, Met alle geweld, 78.  
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De nabijheid van iemand 

die nabij durft te zijn, 

maar ook afstand wil en 

kan houden als dat nodig 

is, die niet beschaamt, 

zich niet opdringt, maar 

er wel is. 

THEMA 
Geweld in het werk van justitiepastores, een reflectie  
door Marion Verkade 
 
 
Als pastor in een penitentiaire inrichting kun je je, uitgesloten van 
besluitvorming en beleidsvergaderingen, misschien wel eens 
gemarginaliseerd en afhankelijk van anderen voelen. Juist in deze 
uitzonderingspositie lijkt echter tegelijk een belangrijke sleutel 
besloten te liggen. 
 
Naar aanleiding van de KSGV-publicatie Schaamte, woede en 
geweld,1 werd ik gevraagd een bijdrage te leveren aan Pastorale 
Verkenningen.  

 

 
 
 
 
 
Factoren om geweld te stoppen 
In genoemde publicatie pleitte ik ervoor om, met 
de woorden van James Gilligan, geweld breed te 
beschouwen als een tragedie waarin individuele, 
familiaire, maatschappelijke en institutionele 
factoren een rol spelen en om geweld werkelijk te 
onderzoeken op betekenisniveau.  
Omdat ook geweld betekenis heeft voor degene 
die het begaat en ook criminelen hun 
geweldsdaden vaak begaan vanuit 
een verlangen naar gerechtigheid, 
door diegene te straffen die 
hen, in hun ogen, 
onrechtvaardig behandeld 
heeft.2  
 
Na een reflectie op 
geweld als relationele 
tragedie, vaak te 
begrijpen vanuit een 
veelheid aan factoren, 
waaronder individuele 
(zoals (hechtings)trauma, 
tekort schietende affect- en 
gedragsregulatie, beschadigd 
epistemisch vertrouwen,3 relatieve 
tekorten in de gewetensontwikkeling4 en 
mentaliserende vermogens5, angst voor de eigen 
kwetsbaarheid6, schaamte), beschreef ik wat op 

basis van die factoren nodig lijkt om geweld te 
stoppen.  
Samengevat komt het voor de cliënt aan op 
verbinding en nabijheid. Op gezien worden en 
mogen zien, op vertrouwen leren door het te 
krijgen, op onvoorwaardelijk aanvaard worden 
door iemand die congruent aanwezig is, dat wil 
zeggen die echt is en transparant wil en durft zijn 

wanneer dit jou ten goede komt. Bij iemand 
die empathisch is. Empathisch 

genoeg om te voelen dat 
empathie of warmte ongekend 

en bedreigend kan zijn, iets 
dat je niet zomaar toelaten 

kunt. Iets waarvan je niet 
teveel ineens moet 
krijgen, maar wat 
gedoseerd gegeven en 
toegelaten moet 
worden. Omdat het 

anders overspoelt, de 
zorgvuldig opgebouwde 

façade van controle en/of 
onkwetsbaarheid om zeep 

helpt terwijl het zelf daarachter 
nog te fragiel is. De nabijheid van 

iemand die nabij durft te zijn, maar ook 
afstand wil en kan houden als dat nodig is, die 
niet beschaamt, zich niet opdringt, maar er wel is.   
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Dat vraagt een attitude die goed past bij het werk 
van een pastor, zou je kunnen zeggen. Deze 
attitude, die zeer uitvoerig en volledig is 
onderzocht en uitgewerkt door Jessica Benjamin, 
is echter ook een lastige.  
 
Zeker binnen de context van het justitiële 
systeem en de inrichtingen. In instituten waarin, 
uit de aard der zaak, ook veel voor en over de 
cliënt wordt beslist. Waarin de cultuur en relaties 
veelal worden gekenmerkt door een 
complementaire dynamiek die Benjamin 
beschrijft als die van doer versus done to.7 Een 
dynamiek van hiërarchie en machtsverschil, 
waarin de één het voor het zeggen heeft, maar de 
ander de posities ook onverwacht kan 
omdraaien. Waarin beheersing uit noodzaak 
geboren wordt, maar ook onveiligheid in zich 
draagt. Waarin de autonomie van de 
gedetineerde wordt ingeperkt, wat ook gezien 
kan worden als geweld vanuit de overheid (doer) 
jegens de gedetineerde (done to), ook al wordt er 
altijd op toegezien dat dit gepast en 
proportioneel is.  
 
 
De positie van de pastor 
Welke positie kan een pastor (of justitiewerker) 
hierin innemen?  
 
 

 
 Is het mogelijk om binnen de gegeven 

structuren van een strafinrichting, 
waarin hiërarchie en machtsverschil zijn 
ingebakken, in de relatie tegelijk zoveel 
mogelijk een relatie van wederzijdse 
aanvaarding en respect te zoeken, 
waarin wederzijdse (h)erkenning 
gevonden kan worden? 

 

 

 
 
Dit lijkt bij uitstek mogelijk voor de pastores die 
zijn vrijgesteld van besluitvoering en daarmee in 
deze complementaire dynamiek ook des te meer 
tot een vrijplaats8 geworden of kunnen zijn.  
Een vrijplaats voor echte ontmoeting en 
(h)erkenning, voor onderzoek van de eigen 
binnenwereld van gedachten en gevoelens. En 

voor onderzoek van de interactie van die 
binnenwereld met de binnenwerelden van 
anderen, door alle lagen van gedrag en 
bescherming of beheersing heen. Een vrijplaats 
waarin de ander zich op jou als cliënt afstemt, en 
bereid is om samen met jou kwetsbaar te zijn, of 
je daarin voor te gaan. Om het voor te doen, wat 
het is om je binnenwereld te onderzoeken. Wat 
je daarin kan tegen komen. Om een spiegel voor 
jou te zijn waarin je jezelf kunt leren zien en 
(her)kennen. Waarbij je kunt schrikken van wat je 
te zien krijgt, en kunt ervaren dat ook voor dit 
spiegelbeeld aanvaarding kan bestaan. Waarin je 
kunt leren dat je kunt zijn naast de ander, en niet 
alleen ondanks of ten koste van de ander. Dat 
samen zijn mogelijk is, en dat het niet altijd alleen 
maar gaat om winnen of verliezen, om overleven 
of het onderspit delven.  
 
 
In relatie zijn 
Wanneer pastores er in slagen om een dergelijke 
vrijplaats te zijn, waarin gedrag begrensd, maar 
vervolgens ook onderzocht en begrepen kan 
worden, en waarin relatiebreuken zich voordoen 
maar ook hersteld kunnen worden, en waarin de 
pastores bereid is om daartoe (soms telkens 
weer) de eerste stap te zetten en eventueel de 
verantwoordelijkheid voor de breuk op zich te 
nemen, kan deze wijze van ‘in relatie zijn’ zich van 
daaruit wellicht als een olievlek langzaam 
uitbreiden over andere relaties van de 
gedetineerde cliënt met anderen. Daarvoor is het 
van groot belang dat het geweld dat 
noodzakelijkerwijs door het instituut gebruikt 
wordt, ook (h)erkend wordt, als relatiebreuk 
bespreekbaar is, en altijd proportioneel is. Dat de 
momenten waarin de dynamiek van wederzijds 
respect uiteenvalt in één van doer versus done to 
ook begrijpelijk gemaakt en hersteld kunnen 
worden. Dat zich voordoende fouten of missers 
(h)erkend worden en fouten bij de ander 
benoemd, maar niet ‘ingewreven’.  
 
 

 
 Want alleen binnen een veilige relatie is 

het mogelijk om het eigen aandeel in 
geweld te onderzoeken. 
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In gesprekken over de gepleegde delicten en de 
aanloop er naartoe, maar ook over alledaagse 
momenten van ongelijkheid die als geweld 
worden beleefd, of over geweldsincidenten die 
zich van daaruit voordoen.9 
 
 
Leren 
(Pastorale) gesprekken over geweld in het 
(delict)-verleden of in het heden van een 
gedetineerde zijn een voortdurende dans van 
afstemming, herkenning, relatiebreuken, herstel 
en hernieuwde afstemming. In deze dans van 
breuken en herstel kan hoop op een andere 
zijnswijze ontstaan en groeien. Zo ontstaat er 
ruimte voor nieuw vertrouwen om onder andere 
te kunnen leren over jezelf en over het reguleren 
van emoties.10  
 
 

 
 
 
Binnen een dergelijke relatie kan de cliënt leren 
om gevoelens van zichzelf te (h)erkennen, er over 
na leren denken en ze leren begrijpen, de nood 
erachter ontdekken en hieraan op een meer 
adaptieve manier uiting aan leren geven.11  
 
Zo kan ruimte voor empathie ontstaan, eerst voor 
zichzelf, en van daaruit ook voor de ander. En 
kunnen andere, meer adaptieve vormen van 
coping aangeleerd worden.  
 
 
Morele ontwikkeling 
En juist in die vrijplaats is er ruimte voor morele 
ontwikkeling. Want morele of 
gewetensontwikkeling volgt niet de weg van 
dwang, omdat dit leidt tot naleving in het 

aangezicht van externe referenten, maar af en 
toe opstandigheid wanneer die referenten 'uit 
het zicht' zijn.  
 
Het vereist echter gesprekken over zowel gepast 
als wangedrag, verwijzend naar de gevoelens van 
mensen die het gevolg zijn van dit gedrag, met de 
bedoeling om zowel de eigen gevoelens en 
intenties als die van anderen te leren begrijpen. 
Het wordt bevorderd wanneer inzicht wordt 
gegeven in de oorzaken en gevolgen van inter-
persoonlijke conflicten, zonder daarmee 
overspoelende gevoelens van schaamte of 
bedreiging op te wekken. Dit kan bijvoorbeeld 
gebeuren in het nabespreken van kleine 
incidentjes / relatiebreuken van gedetineerden 
met het inrichtingspersoneel, of van grotere 
incidenten waarbij beheersingsmaatregelen of 
zelfs het interne bijstandsteam nodig waren.  
 
De pastor kan in dergelijke nagesprekken bij 
uitstek de verschillende perspectieven in deze 
conflicten beluisteren, valideren en voor de 
gedetineerde belichten. Daarin zowel de 
gedetineerde als inrichtingswerkers als mens in 
beeld brengen voor de gedetineerde of elkaar, 
waarbij beider (re)acties begrijpelijk worden 
gemaakt vanuit hun (mogelijke) interne 
toestanden (waarbij de pastor diens eigen 
beleven als instrument kan gebruiken).  
 
Van daaruit kunnen door pastor en gedetineerde 
samen ook gedragsalternatieven worden gezocht, 
die tot mogelijk andere emotionele, cognitieve en 
gedragsmatiger reacties bij de ander leiden en 
een andere cirkel van interacties in gang zetten.  
 
 

 
 Ook kan de pastor, samen met 

gedetineerde en inrichtingspersoneel, 
zoeken naar een optimale vorm van 
autonomie, binnen de vrijheidsbeneming 
als straf, die uitnodigt tot het nemen van 
verantwoordelijkheid. 

 

 

 
 
Iets wat wellicht contra-intuïtief is, maar evident 
tot meer verantwoordelijk gedrag en betere 
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gezondheid bij gedetineerden alsook minder 
agressieve incidenten leidt en daarmee voor 
zowel een beter leefklimaat voor de 
gedetineerden als voor een beter werkklimaat 
voor het inrichtingspersoneel zorgt.12 

Om dat ook op langere termijn te kunnen bieden, 
is diezelfde nabijheid en vergevingsgezindheid 
nodig voor de (mede) pastores / inrichtings-
werkers. Werken in een penitentiaire inrichting 
doe je altijd samen, in verbinding, nooit alleen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drs. Marion Verkade, klinisch psycholoog / psychotherapeut, is van 1998 
tot en met 2019 als psycholoog werkzaam geweest in de forensische 
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(AFPn) en ten slotte in de forensisch psychiatrische kliniek (FPK) te 
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gerechtelijk deskundige Pro Justitia. Momenteel is zij werkzaam in de 
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COLUMN 
Eén groot theater 
door Martijn Hollinger 
 

 

 
 
 
dat de wereld van de jeugdinrichting één groot theater was.  
Het waren allemaal acteurs die er rondliepen, geen echte mensen.  
Hij vertelde me dat zijn leven voor zijn detentie eenzaam was geweest  
en dat hij veel drugs had gebruikt. Zijn eigen gevoelens stonden blijkbaar in schril contrast met de wereld 
waarin hij was terechtgekomen.  
Ik zei dat we in de maatschappij nou eenmaal verwachtingen koesteren naar elkaar.  
Dat als ik in mijn badjas op mijn werk zou komen hij dat ook raar zou vinden.  
Maar dat was niet wat hij bedoelde.  
Hij bedoelde dat mensen zich professioneel of stoer gedroegen om afstand te creëren.  
Om hun sterke kanten te gebruiken.  
Om andere mensen te overheersen.  
Zo beschreven leek de inrichting wel een theater  
waar iedereen moest knokken om zichzelf staande te houden. 
 
 
De laatste tijd ben ik me steeds meer gaan beseffen  
dat religie hier een grote rol in speelt.  
Weinig is immers zo in staat om identiteiten te versterken en groepen samen te smeden.  
Op deze manier kan het ook bijdragen aan verharding, persoonlijk en gemeenschappelijk. 
Identiteitspolitiek ligt op de loer,  
en het is verleidelijk om hierin mee te gaan.  
Het leven wordt spannend, je hebt een doel voor ogen waar je voor kunt strijden.  
Je voelt je gesterkt door het gelijk dat de meest fundamentele principes die je kent je geeft.  
Alleen, zoals een kardinaal uit The Godfather het mooi verwoordde:  
religie op deze manier beleefd, is als een steen die in het water ligt. Van buiten kletsnat, maar van binnen 
kurkdroog. Dan is Christus nog niet doorgedrongen in je hart en leeft hij daar nog niet.  
 
 
Maar hoe mooi deze beeldspraak ook is,  
ook dit is uiteindelijk een oordeel dat geen recht doet.  
Mensen laten nou eenmaal niet het achterste van hun tong zien,  
iedereen moet zich staande zien te houden, ook vanwege groepsdruk.  
In het diepst van ons wezen is er wel diepgang, alleen hoor je of zie je die vaak niet.  
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De toegang daartoe moet je verdienen  
zoals mensen de toegang tot jou moeten verdienen.  
Dat maakt het maatschappelijke leven tot een spel, een theater,  
waar iedereen zijn rol speelt.  
Je moet er maar van genieten en je moet er maar om lachen,  
want je kent je eigen rol ook niet precies.  
 
 
Met Pinksteren  
stonden we er onlangs weer bij stil  
hoe de Heilige Geest aanwezig is in deze wereld.  
Ik vroeg de jongeren in de kerkdienst of ze daar iets van merkten in hun leven.  
Een van hen zei  
dat er soms dingen gebeurden waarvan hij niet wist waarom ze gebeurden.  
Het maakte hem boos en gefrustreerd,  
en dan deed hij soms weer dingen waar hij later spijt van kreeg.  
Maar hij zei dat het antwoord op de waarom-vraag uiteindelijk wel kwam,  
maar later pas.  
Zo gaven deze inzichten hem het gevoel dat hij ondanks alles toch werd geleid 
en dat God met hem was. 
 
 
Het is een besef  
dat misschien het meest simpele antwoord is op de meest onmogelijke vragen.  
Maar het geeft uiteindelijk wel de meest volmaakte voldoening. 
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Het boek is nauwelijks te 

lezen; het is eerder te 

ervaren dan te lezen. 

CULTUUR 
Geloven als omarming van het Leven  
recensie door George Scholte 
 
 
Christian Wiman,  
Mijn heldere afgrond, Overpeinzingen van een moderne gelovige 
Brandaan, Barneveld, 2016 
 
Peter Venmans,  
Amor mundi, Hoe komen we tot een betekenisvolle relatie met de ander? 
Atlas Contact, Amsterdam / Antwerpen, 2016 
 
 
               When the day is long 
               And the night, the night is yours alone 
               When you're sure you've had enough 
               Of this life, well hang on 
 
               Don't let yourself go 
               'Cause everybody cries 
               And everybody hurts sometimes 
               R.E.M. Everybody hurts 

 

 
 

 

 
 
 
God zoeken en breken als levenshouding 
Het boek van Wiman is nauwelijks te 
bespreken; het is eerder te ervaren 
dan te lezen. Toch een poging. 
Deze bespreking vormt het 
tweede deel van een 
tweeluik na: 
‘Godsbeelden breken 
omwille van God’.  
Wiman is opgegroeid in 
een traditioneel gelovige 
gemeenschap in Texas, 
maar heeft al vroeg zijn 
geloof verloren. Als mens 
en dichter is hij na een 
aantal ‘religieloze’ jaren, 
waarin het mysterie hem wel 
raakte of trok, op zoek gegaan 
naar een hedendaagse wijze van 
geloven.   
In de periode van deze zoektocht wordt hij 
getroffen door een zeldzame, onvoorspelbare 

vorm van kanker. Hij kijkt enige malen de dood in 
de ogen, maar herstelt steeds min of meer. 

Tijdens zo’n periode van herstel krijgt hij 
met zijn vrouw twee dochters die 

voor hem de uitkomst zijn van 
hun liefde en de Liefde voor 

het Leven. De vorm van dit 
boek weerspiegelt in zijn 
fragmentarische en 
episodische hoedanigheid 
de sterk wisselende 
levenservaringen van de 
jaren gedurende welke hij 
eraan werkte. 

Al vroeg in deze zoektocht 
stelt hij vast dat de vraag 

niet zozeer luidt wat, maar 
hoe geloof ik? Hoe beantwoord 

je het brandend verlangen van het 
zijn? Hoe zoek je God met respecteren 

van het seculiere karakter van jezelf en van deze 
tijd? Mede daarom is dit boek wellicht het best te   



38 
 

beschouwen als één volgehouden oefening in het 
breken van God omwille van God.  
In deze zoektocht ontmoeten we veel dichters, 
kunstenaars en theologen. Degenen die Wiman 
met instemming citeert of beschrijft, bewegen 
zich vrijwel allen in grensgebieden. ‘Ongelovige’, 
zoekende dichters en kunstenaars zoals Keats, 
Rilke, Kavanagh, Elliot, Bontecou, en G. Herbert, 
die het mysterie, het Leven of soms God 
aanraken, maar ook steeds weer ter discussie 
stellen. Theologen zoals Bonhoeffer, Eckhart, 
Tillich, Merton en Weil, bij wie vooral de mystieke 
en religiekritische aspecten van het geloof 
belangrijk zijn, of die delen van hun oeuvre 
waarin dit het geval is. 
 
Uit de vele fragmenten en overpeinzingen die 
Wiman hier te berde brengt is zijn belangrijkste 
conclusie wellicht, en niet toevallig min of meer 
gelijk aan die van Rollins in mijn vorige 
bespreking, dat het in het gelovig leven draait om 
de omarming van het Leven in al zijn volheid en 
wisselvalligheid. Een pregnant voorbeeld geeft hij 
na het citeren van het gedicht De rode lelie van 
Eugenio Montale. ‘Het is een gedicht over een 
liefde voor de aarde die zo intens is, dat haar 
verlaten geen angst inboezemt, deels omdat met 
een dergelijke toewijding van de aarde houden 
niet anders kan betekenen dan dat er met haar 
voorwaarden wordt ingestemd, en deels omdat 
een dergelijke liefde de ziel leven inblaast die – 
hoe dan ook, met vorm of zonder – zal 
overleven.’ (p.175-176)  
 
 

 
 In deze zoektocht spelen het lijden van 

Jezus en de opstanding van Christus, 
mede gezien zijn eigen (medische) 
toestand, een grote, maar ook zeer 
weerbarstige rol. 

 

 

 
 
Wiman ziet de totale verlatenheid van Jezus aan 
het kruis en de opstanding steeds meer als kern 
van het Christelijk geloof; de confrontatie met 
leven en dood in al zijn weerbarstigheid en 
hardheid. Hij stelt langzamerhand vast dat hij de 
Eeuwige slechts kan ontmoeten in alle 

voorlopigheid in (de liefde van) een medemens. 
Maar hij ervaart ook hoe de pijn hem tot een 
eiland maakt waarin je zelf verdwijnt ‘en ziet hoe 
iedereen van wie je houdt, ook al wijken ze nog 
zo vastberaden niet van je zijde, van je wegdrijft, 
verder en verder.’ (p.164) 
 
Wiman pleit ervoor bekeringen na of tijdens 
levenservaringen, in het bijzonder traumatische, 
niet per definitie af te doen als verdacht en een 
vlucht naar God. Ten eerste verliezen hierdoor 
meer mensen hun geloof, of dat wat ervoor 
doorging, dan dat ze het vinden, aldus Wiman. 
Maar als we zien welke schokken er nodig zijn om 
iets te veranderen in onze meest banale 
levensgewoonten zoals ons koffiegebruik of ons 
werk, ‘[h]oe groot moet de urgentie dan wel niet 
zijn, hoe elementair onze angst, om het hart los 
te schudden van zijn routine en zijn ruïne? God 
verschijnt inderdaad niet aan de profeet Elia in de 
wervelstorm, ook niet in de aardbeving, en niet in 
het vuur dat erop volgt, maar in de “stille, zachte 
stem” die uit deze ravages opklinkt. (…) Die stem 
was er altijd, en voor iedereen. En voor 
sommigen van ons is er verschrikking en pijn 
nodig om hem te kunnen horen.’ (p. 161-162) Om 
die ‘gevonden’ God vervolgens onmiddellijk ook 
weer onder kritiek te stellen. 
 
 

 
 Hij beschrijft het overlijden van zijn 

grootmoeder als het verlies van een 
bijzonder en moeizaam verworven soort 
van bewustzijn uit de wereld. 

 

 

 
 
Dit bewustzijn is, aldus Wiman, ‘eerder passief 
dan actief; het draait erom dat de wereld door je 
heen stroomt, méér dan dat je er altijd naar grijpt 
om het vast te houden. (…) als dit bewustzijn dat 
ik beschrijf een geslacht heeft (wat ik denk), dan 
is het duidelijk vrouwelijk. Als religie iets gedaan 
heeft wat schadelijk en misvormend is voor 
geweest voor geloof, dan is het wel het 
miskennen, onderwaarderen, en zelfs regelrecht 
onderdrukken van dit innerlijk, verborgen soort 
bewustzijn. (…) Door de stemmen van vrouwen te 
veronachtzamen, die beter zijn afgestemd op de 
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immanente aard van het goddelijke, die de 
uitbarsting ervan in hun eigen lichamen ervaren, 
heeft de theologie een krachtige – misschien 
zelfs: de krachtigste – kant van God het zwijgen 
opgelegd.’ (p. 168-169) 
 
 

 
 Met dergelijke overpeinzingen, die me 

steeds aan het denken zetten en 
regelmatig mijn geloof in vraag stellen, 
zit dit boek vol. 

 

 

 
 
Liefde voor het Leven als mogelijke levens- en 
geloofshouding 
De Belgische filosoof Peter Venmans plaatst, 
wellicht onbedoeld, de hierboven en in de vorige 
bespreking in beeld gebrachte gedachten en 
overpeinzingen in een breder kader naar 
aanleiding van het begrip ‘Amor mundi’ dat door 
de politiek filosofe Hannah Arendt enkele malen 
is gebruikt. Hij bespreekt de Amor Deï, Amor sui 
en Amor mundi als drie aspecten van religie. Hij 
schetst hoe in het christendom de liefde tot God 
zodanig centraal stond dat het in de praktijk 
leidde tot zowel een afwijzing van de eigenliefde 
als van de liefde voor de wereld. Daarin wijst hij 
met name op Augustinus met zijn twee rijkenleer 
die bovendien zwart-wit uitgewerkt werd. De 
kritiek op het Christendom vanaf de 16e eeuw 
leidde ertoe dat de Amor Deï secundair werd ten 
gunste van… de eigenliefde en níet ten gunste de 
liefde voor de wereld. Dit zal zich onder meer 
gaan uitdrukken in de economische en 
psychologische theorievorming, zoals die van de 
‘onzichtbare hand’ volgens welke het nastreven 
van ieders eigenbelang leidt tot 
gemeenschappelijke welvaart en welzijn. Na 
enkele eeuwen lijken we nu aangekomen in een 
tijd waarin de ongeremde eigenliefde in de 
ideologie van het neoliberalisme het hoogste 

goed is, liefde tot de Eeuwige een relict uit het 
verleden, uitgezonderd voor gelovigen die stil zijn 
blijven staan in dat verleden, en liefde voor de 
wereld iets is voor naïevelingen. 
 
In reactie op de problematische aspecten van de 
eenzijdige gerichtheid op eigenliefde suggereren 
Arendt, en in zijn spoor Venmans, de liefde voor 
de wereld, die we mogen opvatten als liefde voor 
het Leven, als een wezenlijke correctie hierop. In 
zijn bundel werkt Venmans deze gedachten langs 
verschillende sporen uit, met de nodige kritische 
vragen en twijfels.  
Zoals we hebben gezien komen Rollins, Wiman en 
De Kesel eveneens tot een vorm van ‘Amor 
mundi’, echter als wezenlijk aspect van een leven 
als gelovige. 
 
 
Pastorale doorwerking in de gevangenis 
De boeken van Wiman en Rollins lenen zich niet 
voor een directe toepassing in ons pastoraat en 
die van De Kesel en Venmans nog veel minder. De 
twee eerst genoemden, in het bijzonder dat van 
Wiman, kunnen onze gevoeligheid voor het lijden 
van veel gedetineerden echter wel aanscherpen. 
Uiteraard ontmoeten wij hen als dader, maar 
velen waren eerder in hun leven slachtoffer met 
alle gevolgen van dien voor hun leven en 
(on)geloof.  
 
Als geestelijk verzorgers hebben de meesten van 
ons een middenklasse achtergrond en leven, dat 
ons veelal een redelijke zekerheid biedt. Veel 
gedetineerden ontberen dit en overleven meer 
dan dat ze leven.  
 
Dat bepaalt ook de wijze waarop zij al dan niet 
geloven en hopen. Van Wiman en Rollins kunnen 
wij wellicht leren een beter oog te ontwikkelen 
voor de uitwerking van pijn, lijden, onzekerheid 
en gebrek aan perspectief op de mogelijkheden 
tot een dragend en kritisch geloof te komen.

 
 
 
 
George Scholte 
gepensioneerd justitiepastor  
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God heeft de tijd 
geordend door tekens. Zo 

is ook de liturgie een 
stelsel van handelingen 

en tekens, dat ons geloof 
ritme geeft. 

 

CULTUUR 
God is een DJ 
recensie door Theunis Veenstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marius van der Sar 
God is een DJ, Verhalen en reflecties uit een Tbs-kliniek 
Uitgeverij van Warven, Kampen, 2021 
ISBN 978 94 93175 54 9.   
 

 

 

 
 
 
De vierde dag 
In de scheppingsorde zoals beschreven in Genesis 
schept God van de eerste tot en met de derde 
dag het uitspansel, water en land, planten en 
bomen. De vijfde en zesde dag worden alle 
levende wezens geschapen inclusief 
de mens en zijn partner. En op de 
zevende dag rustte God en 
zag dat het goed was. 
In dit overzicht ontbreekt 
nog de vierde dag. Dit is 
met reden, ik licht hem 
er speciaal uit als 
scharnierpunt.  
 
De Belgische priester 
Karlo Tyberghien betoogt 
dat de vierde dag de 
geboorte is van de liturgie: 
“God sprak: Er moeten lichten 
zijn aan het hemelgewelf die de 
dag van de nacht zullen scheiden: de 
zon, de maan en de sterren. Zij moeten 
als tekens dienen zowel voor de feesten als voor 
de dagen en de jaren en tevens lampen zijn aan 
het hemelgewelf om de aarde te verlichten, dag  

en nacht”. 
God heeft de tijd geordend door tekens: 
hemellichamen, die het dag- en nachtritme 
bepalen. Zo is ook de liturgie een stelsel van 
handelingen en tekens, dat ons geloof ritme 

geeft. 
Ik schrijf deze woorden als opmaat 

voor mijn bespreking van ‘God 
is een DJ’, het jongste boek 

van Marius van der Sar, 
protestants geestelijk 
verzorger in Tbs-kliniek 
de Kijvelanden in 
Poortugaal.  
 
 

Liturgische dagen 
Van der Sar neemt ons 

mee van Kerstmis naar 
Aswoensdag en van Pasen, via 

Hemelvaart, naar Pinksteren. In 
zijn kerstviering klinken de woorden 

van, de op dat moment pas overleden, 
Jules Deelder: ‘wat nergens op lijkt is echt’. De 
tekst, die te lezen is op de deur van de 
kliniekbibliotheek, inspireert deze dominee in zijn   
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overweging: "We vieren de geboorte van een 
koning die ter wereld komt, niet in een paleis 
maar in een stal, geen koning in een vorstelijke 
wieg maar in een kribbe. Lijkt nergens op? Zo 
komt God onder ons: echter dan echt". 
 
 

 
 Bij Goede Vrijdag komt de auteur tot een 

beschrijving van de kern van zijn werk, 
namelijk de twee oer-vragen in de Thora: 
‘Adam waar ben je’, en ‘waar is Abel je 
broeder’. 

 

 

 
 
De eerste vraag verstaat de auteur als een 
uitnodiging aan ieder mens om tevoorschijn te 
komen. In het tweede citaat klinkt de roep van 
Godswege om behoedzaam om te gaan met de 
mens die op je weg komt. De weg die Jezus gaat 
naar Goede Vrijdag is de weg van die twee 
vragen. Jezus trouw aan de Thora, aan mensen 
tevoorschijn roepen, aan niemand buitensluiten, 
loopt uit op zijn kruisiging.  
 
Van der Sar vermoedt dat Jezus van Nazareth 
vandaag opnieuw gekruisigd zou worden. 
‘Waarom? De kans is groot dat hij op bezoek zou 
gaan bij Michaël P., de man die Anne Faber om 
het leven heeft gebracht. Om hem te laten 
merken: ik zie jou en ik blijf jou zien als mens. En 
om hem zo uit te nodigen tevoorschijn te komen, 
en zichzelf te laten zien als mens en 
verantwoordelijkheid te nemen voor begane 
daden. Ik denk dat dat niet gepikt zou worden: 
weg met zo iemand!’ 
Van der Sar componeert ook bij de overige 
kerkelijke jaargetijden als een ‘Vivaldi van het 
woord’ prachtige beschrijvingen en inspirerende 
liedteksten, die er om vragen ook in andere 
inrichtingen het jaar rond te klinken.   
 
 
Ordening van de liturgie 
Naast mijn waardering voor de beschrijving van 
feestelijke dagen is er nog iets dat mijn aandacht 
trekt. Ik kan het niet meteen benoemen en heb 
er al lezende een tijdje over gedaan om hier een 
antwoord op te vinden, maar opeens weet ik het: 

het is de wijze waarop van der Sar zijn eigen 
dagelijkse werk en het dagritme van de 
ingeslotene ordent via de liturgie.  
Dat begint praktisch, of zoals hij schrijft: ‘voor 
elke kerkdienst maken we een liturgie met daarin 
liederen die we zingen, het Bijbelgedeelte dat we 
die zondag lezen, gebeden, woorden rond brood 
en beker, tekst van gedicht en zegen, illustraties’.  
 
Dit zijn de scharniermomenten waarover Genesis 
schrijft, het kalibreren van onze horloges op Gods 
tijd. Ook voor mijzelf als dominee in PI 
Veenhuizen begint deze liturgie al bij de 
voorbereiding, maar ik sta er pas bij stil als van 
der Sar dit als volgt zo treffend onder woorden 
brengt:  
‘de kerkdienst in het stiltecentrum begint om 
kwart voor twaalf. Op zondag ben ik rond half elf 
in de kliniek en kruip achter de PC…. Even mails en 
kliniekjournaals doornemen. Daarna ga ik naar 
het stiltecentrum, zet muziek op, leg liturgieën op 
de stoelen, vul de schaal met brood en de beker 
met druivensap, geef de bloemen nog wat water 
die na de kerkdienst naar één van de afdelingen 
gaan, zet koffie en thee’.  
 
 

 
 Nou kan je hier tegenin brengen dat het 

leven van een gedetineerde al van 08.00 
– 17.00 uur met vaste verplichtingen en 
tijden van arbeid, sport, lucht en zo meer 
is ingeroosterd. Wat heeft de liturgie hier 
aan toe te voegen? 

 

 

 
 
Een terechte vraag, want ook bij van der Sar is de 
liturgie in de kliniek aan kloktijden gebonden, ‘op 
donderdagavond is er in het stiltecentrum van de 
tbs-kliniek van zeven tot acht een gespreksgroep’. 
De manier echter waarop van der Sar deze 
avonden invult geeft binnen deze begrenzing tijd 
en ruimte, adem en spontaniteit.  
 
Ik citeerde Karlo Tyberghien en zijn les dat de 
lichten aan het hemelgewelf zowel de feesten 
markeren als de dagen er op volgend. Het 
titelverhaal van dit boek, ‘God is een DJ’ geeft 
mooi weer hoe de auteur na de feestelijke 
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zondagse eredienst openstaat voor ontmoetingen 
met mensen onderweg. 
 
 
GOD IS EEN DJ 
 
Op een morgen spreekt Sjon me aan. 
'Wint Hij het?', vraagt Sjon. 
Ik ben even in verwarring. 
'Hoe bedoel je?', vraag ik. 
'Nou God, wint God het?' 
'Goede vraag, Sjon.' 
We praten over zijn angst, de angst dat het niet 
meer goed komt in zijn leven. 
We praten over zijn verlangen naar een normaal 
leven buiten,  
zijn verlangen dat niet de kwade krachten het 
winnen maar God. 
We praten over de stappen die hij zélf moet 
zetten en Sjon begint te zuchten. 
Beseffend dat de weg die hij te gaan heeft, lang 
en lastig is. 
Aan het eind van ons gesprek komt er een lach op 
zijn gezicht en hij zegt: 'God is een DJ'. 
 

Weer zo'n zinnetje dat ik niet direct snap. 
Sjon legt uit: God kent mijn stemmingen en weet 
dan de goede toon te vinden. 
 
 

 
 Dit is een treffend voorbeeld hoe een 

ingeslotene zijn eigen kracht benoemt. 
 

 

 
 
De weg van Sjon is lang en lastig, maar aan het 
einde van het gesprek voelt hij ook een nieuw 
begin. Zo functioneert ook de liturgie in de 
kliniek: 
"Als een gedetineerde een tekst uit een oude 
dienst meeneemt, dat hij heel mooi vindt maar 
dat als lied al lang niet meer is gezongen, wordt 
dit spontaan ingezet. De gedetineerde zingt, lacht 
en swingt en zegt, wat buiten adem, ‘volgende 
week weer!" 
 
En dat is ook mijn gedachte als ik dit prachtige 
boekje uit heb, ‘volgende week weer!’

 
 
 
 
Theunis Veenstra is Justitiepredikant in PI Veenhuizen.  
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Soms leidt inzicht in de 

gedachten van een ander 

tot verbreding en 

verdieping van het eigen 

inzicht, soms tot onbegrip 

en discussie. 

CULTUUR 
Confrontaties 
recensie door Fons Flierman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simone Atangana Bekono 
Confrontaties 
Lebowski Publishers, Amsterdam 2020 
ISBN 978 90 488 4243 8 
ISBN 978 90 488 4244 5 (e-book) 
 

 

 

 
 
 
 
Meegenomen in belevingswereld 
Twee personen zien en ervaren in dezelfde 
situatie een andere werkelijkheid en wat zij zien 
en ervaren bepaalt vervolgens hun houding en 
gedrag. Soms leidt inzicht in de gedachten van 
een ander tot verbreding en verdieping 
van het eigen inzicht, soms tot 
onbegrip en discussie. Dan 
ontstaat er gemakkelijk een 
openlijke strijd over het 
vasthouden aan de eigen 
kijk op de zaak of het de 
ander opleggen van het 
eigen gelijk.  
 
Veel vaker echter blijft 
het ervaren van 
verschillende zienswijzen 
bij de innerlijke registratie 
ervan in hoofd en hart. In 
deze debuutroman 
Confrontaties neemt Simone 
Atangana Bekono de lezer mee naar de 
belevingswereld van het zestienjarige meisje 
Salomé Atabong. Ze opent haar 

 binnenwereld van denken en voelen en van hoe 
zij naar andere mensen en naar bepaalde 
gebeurtenissen en vooral ook naar zichzelf kijkt.  
 
 

Eén oog 
De afbeelding op de kaft geeft het 

motief aan van dit indringende 
verhaal: wat ziet Salomé?  

 
Slechts een oog is 
zichtbaar. Om iets - een 
gebeurtenis, een situatie, 
een ander persoon en 
ook jezelf - vanuit 
verschillende 
gezichtspunten te kunnen 

zien, om letterlijk en 
figuurlijk perspectief en 

diepte te kunnen zien, zijn 
twee ogen nodig.  

 
Het boek gaat over de vraag wat Salomé 

ziet, over wat anderen zien en hoe dat aanleiding 
kan zijn voor confrontaties.  
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Wat ziet ze? 
Het verhaal begint met een herinnering, met een 
opgeslagen verbijstering, subtiel beschreven. “Ik 
keek naar de man. Hij keek naar mij.” Groep 8 
loopt terug naar school en passeert een AZC. Een 
van de jongens gooit wat muntjes naar een man 
die achter het hek staat. Anderen volgen. Wat 
gebeurt hier? Het is een duidelijk geval van uiting 
van minachting en provocatie. De man ondergaat 
het, reageert niet. In het hoofd van Salomé komt 
de vernedering hard binnen.  
 
 

 
 “Ik wilde niet dat hij ze opraapte. Ik weet 

nog dat ik dat heel belangrijk vond. Dat 
hij ze niet opraapte.” 

 

 

 
 
Wat ziet ze? Waarom gaat ze niet mee met het 
gedrag van de klasgenoten? Is het omdat zij 
vanwege haar Afrikaanse achtergrond zich 
identificeert met de man? Is ze daardoor gevoelig 
voor discriminatie, vernedering, verachting? Is 
dat omdat ze het eerder zelf heeft meegemaakt, 
heeft gezien of zelf heeft ervaren? Reageert ze zo 
omdat respect voor een ander haar van kleins af 
aan is bijgebracht?  
 
Er moeten veel vragen gesteld worden om dit 
eerste fragment te begrijpen, en wel vanuit het 
perspectief van de belevingswereld van de ander, 
hier van het kind Salomé.  
 
 
Waarnemen - afwegen - oordelen 
De auteur confronteert de lezer met het gedrag 
van de jongens en van Salomé. Het meervoudige 
perspectief ontstaat onvermijdelijk en doet de 
vraag stellen wat jijzelf als lezer en als 
toeschouwer van de situatie vindt, en in het 
bijzonder van het denken en doen van de 
hoofdpersoon.  
 
De situatie bij het hek laat zien dat het leven vol 
zit met waarnemen en met afwegingen maken en 
met oordelen van dat moment. En ook dat het 
verdere verloop van de gebeurtenissen mede 
afhangt van jouw beoordeling van de situatie. 

Achteraf kan het een vraag worden die je jezelf 
stelt: waarom deed ik wat ik gedaan heb, wat 
dacht ik toen? Wanneer deze vragen aan een 
held gesteld worden, dan zijn blijdschap en 
tevredenheid bijbehorende emoties. Maar 
wanneer er sprake is van gedupeerden en 
slachtoffers dan is het een ander verhaal. Het is 
dan ook deze vraag die in de rechtspraak centraal 
staat. Justitie onderzoekt de motieven van alle 
betrokkenen en komt tot een oordeel. 
 
 
Ingrijpende onderbreking 
De herinnering aan het gebeuren bij het azc 
vormt de korte proloog van het boek. In het 
eerste hoofdstuk vertelt Salomé in de eerste 
persoon enkelvoud heel precies hoe haar 
opname in een justitiële jeugdinrichting verloopt. 
Ze is namelijk veroordeeld tot zes maanden 
jeugddetentie.  
 
Hoe dat precies zit, hoe een paar jaar later twee 
jongens van school de confrontatie met haar 
zoeken en zij voor de zoveelste keer het 
slachtoffer is van hun pestgedrag, wordt tegen 
het einde van het boek uit de doeken gedaan.  
 
 

 
 Haar reactie leidde uiteindelijk tot een 

strafrechtelijke veroordeling en een 
gedwongen behandeling. 

 

 

 
 
Deze zeer ingrijpende onderbreking van haar 
leven vraagt van haar nog meer nadenken over 
zichzelf en over het leven dan ze al deed. Daarbij 
wordt ze, gymnasiast, geholpen door haar 
intelligentie en haar interesse in literatuur en in 
filosofie.  
Salomé beschrijft wat ze meemaakt, de mensen 
waar ze in detentie noodgedwongen mee om 
moet gaan, de andere meiden in de groep, de 
begeleiders en de therapeut. Het is spannend om 
door de ogen van dit meisje te kijken naar de 
complexiteit van indrukken die als een stroom 
herinneringen, emoties en nieuwe ervaringen 
haar gemoed beïnvloeden, haar denken richting 
geven en haar gedrag sturen. 
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Gedwongen in gesprek 
Een andere belangrijke hoofdrolspeler in het 
boek is de therapeut van de instelleng met wie ze 
gedwongen in gesprek moet. Deze Frits is in haar 
ogen een racist en ze heeft er reden voor om dit 
te vinden. Hij vindt dat vanzelfsprekend niet. 
Wanneer ze later toch meer en meer met hem 
het gesprek aangaat houdt ze hem aan de hand 
van de mythe van Narcissus een spiegel voor: jij 
weet niet hoe jij er voor mij uitziet.  
 
 

 
 
 
Van de waarneming die Narcissus van zichzelf 
heeft gaat ze naar de waarneming van de 
toeschouwer die Narcissus naar zichzelf ziet 
kijken en iets anders ziet, namelijk een verliefd 
naar zichzelf starende man.  
Ze zegt tegen Frits: “ik vraag me altijd af hoe het 
was geweest als Narcissus had geweten hoe hij 
eruitzag. Hangend boven dat water, geobsedeerd 
door zichzelf.” 
 
 
Op haarzelf van toepassing 
Deze verrassende perspectiefwisseling ten 
aanzien van de Griekse mythe dringt zich telkens 
aan haar op in de herinnering aan en de 
confrontaties met de mensen in haar omgeving, 
vooral haar vader, haar moeder, haar zus, haar 
tante Céleste, de mensen in de inrichting en 
uiteindelijk met de pesters. Want deze 
omkeervraag ten aanzien van Narcissus is 
natuurlijk ook op haarzelf van toepassing: hoe 
was het geweest als zij had geweten hoe zij 
eruitzag, gevangen in haar eigen beeld van. 
zichzelf en van de werkelijkheid.  
En hoe was het geweest als haar pesters hadden 
geweten hoe zij eruitzagen, deze jongens die 

opeens slachtoffer werden. Salomé wisselt zo 
tussen het ego perspectief en het alter 
perspectief, voert daar een hele strijd mee, maar 
verbreedt zo geleidelijk haar eigen kijk op de 
werkelijkheid. Dat leidt tot inzicht en het is 
tegelijk een zware opgave die zich aan haar 
opdringt door de gebeurtenissen en situaties die 
ze meemaakt. Het komt erop neer, zo ontdekt ze, 
dat met wat jij over jezelf kunt zeggen niet het 
laatste woord gezegd is. Dat is een inzicht dat ook 
de praktijk van de rechtspraak haar voorhoudt. 
 
 
Ander perspectief 
Thema’s van het werk van geestelijk verzorgers 
bij justitie liggen in dit boek voor het oprapen. 
Dat geldt ook voor het thema van dit nummer 
over geweld. De gewelddadige gebeurtenissen 
zijn gebeurd en verleden tijd, maar daarmee zijn 
ze toen niet geëindigd, zoals iedere verdachte en 
iedere veroordeelde weet, ieder slachtoffer en 
iedere pedagoog en wat ook iedere geestelijk 
verzorger bij justitie weet. Het is de ratio achter 
herstelgericht werken - in de rechtspraak, bij de 
tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen en 
in het pastoraat - dat gedane zaken weliswaar 
geen keer nemen, maar dat het gebeurde door 
zorgvuldige bemiddeling van de gedachten en 
gevoelens van de andere partij wel in een ander 
perspectief geplaatst kunnen worden. 
 
 
Vragen naar haar geloofsbeleving 
Hoe zou een geestelijk verzorger met haar het 
gesprek aangaan? Zou hij of zij haar vragen wat 
het geloof voor haar betekent? Het is niet een 
vraag die Frits stelt, niet bij zichzelf en niet aan 
haar. Salomé brengt haar katholieke achtergrond 
een paar keer haast terloops ter sprake. Als lezer 
krijgt je er hier en daar iets van te zien, maar het 
is in het boek geen thema.  
Als geestelijk verzorger zou ik er nieuwsgierig 
naar zijn en haar ernaar vragen. Welke religieuze 
beelden spelen in het hoofd van Salomé? Op 
welke manier heeft ze steun aan haar geloof? 
Hoe verbindt ze haar geloof met de dingen die ze 
in haar leven heeft meegemaakt? En hoe ziet ze 
zelf haar gedrag dat tot deze veroordeling en 
dwangbehandeling heeft geleid? Wat betekent 
spijt voor haar, waarvan ze zegt dat nooit te 
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hebben? En wat roepen woorden als schuld en 
straf bij haar op wanneer ze daar vanuit haar 
geloof over nadenkt? 
 
 
Vrijplaats 
In haar artikel Geweld in het werk van 
justitiepastores, een reflectie elders in dit 
nummer geeft Marion Verkade verschillende 
antwoorden op de vraag wat de bijdrage van de 
geestelijke verzorging is aan de zorgtaak van DJI. 
Ze wijst daarbij vooral op de functie van de 
vrijplaats die de pastor de gedetineerde biedt en 
waarin ruimte is voor morele ontwikkeling. Voor 
Salomé zou die vrijplaats precies datgene zijn 
waar ze in de omstandigheden van de 
onderbreking van haar leven behoefte aan heeft, 
namelijk een plek waar geen ander belang, geen 
andere interesse is dan het verkennen van het 
eigen inzicht in wat goed en wat niet goed is. 
Verkade noemt gesprekken daarover, ook over 
geweld in het (delict)-verleden of in het heden, 
‘een voortdurende dans van afstemming, 
herkenning, relatiebreuken, herstel en 
hernieuwde afstemming.’ Het gesprek met de 
pastor stelt iemand in de bijzondere positie om 
vooral de ruimte te ervaren om de persoonlijke 
belevingen vrij te uiten en om vragen te stellen. 
De vrijplaats als vrije ruimte voor gezamenlijke 
reflectie. Het nadenken over alles wat ze 
meemaakt en meegemaakt heeft is wat Salomé in 
zichzelf voortdurend doet, tot het beklemmende 
aan toe. Ze verzucht op enig moment dat ze 
behoefte heeft aan iemand om mee te praten, 
echt praten. De therapeut roept in haar geval 
lange tijd heel veel weerstand bij haar op, maar 
uiteindelijk lukt het haar om met hem het 
gesprek aan te gaan. 
 
 
Geestelijke nood 
In Confrontaties trakteert Simone Atangana 
Bekono de lezer op een heel aantal gedachten en 
gevoelens van de hoofdpersoon. Ze getuigt 

daarmee van haar buitengewone 
inlevingsvermogen in het leven van een jonge 
vrouw die worstelt met zichzelf en met de sociale 
en maatschappelijke werkelijkheid die zich aan 
haar opdringt.  
 
Het is allemaal zeer herkenbaar voor wie binnen 
de muren in gesprek komt met de mensen die 
daar terechtgekomen zijn. Het boek vestigt de 
aandacht op de geestelijke nood die vraagt om 
gehoord te worden door de aanwezige 
professionals waaronder de geestelijk verzorgers 
met hun eigen mogelijkheden om in een vrije 
verhouding het gesprek en een relatie met de 
ander aan te gaan. Ik sluit af met een paar quotes 
die de beschrijving van het zoeken naar zin in dit 
prachtige boek illustreren, waarvan ik overigens 
wat de inhoud en de verhaallijn betreft hier 
slechts een tipje van de sluier heb opgelicht. 
“Misschien probeer ik mijn gedrag goed te praten 
omdat ik het moeilijk vind terug te kijken en te 
zien wat er echt aan de hand is. Eerlijk 
terugkijken is moeilijk. Het is moeilijker dan hard 
werken.” 
“Ze geloven hier dat detentie en therapie de 
sleutel zijn tot re-ha-bi-li-ta-tie.” 
“Dingen blijken meestal groter dan je in de eerste 
plaats dacht. Ze passen na een tijdje niet meer in 
de ruimte waar het eerst in zat. Elke keer weer de 
confrontatie met het feit dat de dingen niet zijn 
zoals jij ze had begrepen. Dat is de schok: dat het 
niet meer op de oude plekken past, dat is het 
gevoel van angst. (…) Je had het niet juist. Je zag 
niet wat je dacht dat je zag.” 
“Jij weet niet hoe jij er voor mij uitziet!” 
Deze laatste is wellicht de ultieme vraag in iedere 
relatie: hoe zie ik jou? En hoe zie jij mij? 
 
 
Echte aanrader 
Het boek is ook als luisterboek te koop en is een 
echte aanrader. De wijze waarop Sinem Kavus de 
hoofdpersoon laat spreken brengt de denk- en 
leefwereld van Salomé nog meer tot leven.

 
 
 
 
Fons Flierman is adjunct hoofdaalmoezenier  
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Want wie het verhaal 

achter Donny leest, ziet 

niet alleen een schets van 

een dader maar ook van 

een slachtoffer. 

CULTUUR 
Toespraak bij de boekpresentatie 
‘Voor God kom ik mijn cel uit’ van Margreet Sanders 
door Ryan van Eijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Margreet Sanders 
Voor God kom ik mijn cel uit 
Verhalen uit een jeugdgevangenis 
Abdij van Berne, 2022 
ISBN 978 90 897 2438 0 

 

 
 
 
 
Beste Margreet, geachte gasten, 
 
 
Ik heb de eer om het laatste woord te hebben bij 
deze feestelijke gelegenheid. Ik sluit niet uit dat 
dat als reden heeft dat ze in het 
ontstaan van dit boek 
waarschijnlijk vaker heeft 
gedacht: “Pff, moet ik weer 
met hem afstemmen en 
kijken of het nu wel zijn 
zegen kan hebben.” Ik 
weet in elk geval dat ik 
nooit zoveel 
communicatie heb 
gehad met een auteur 
als rond deze publicatie. 
En ik wil nu al zeggen, het 
was de moeite waard.  
 
Voor een bevlogen geestelijk 
verzorger als Margreet zijn de 
beslommeringen en gevoeligheden 
vanuit een justitie context namelijk niet altijd 
vrolijk makend. Dit heeft alles te maken met 
justitiële gevoeligheid en kwetsbaarheid inzake 

politiek en verhouding kerk en staat, maar daar 
gaan we het hier niet over hebben. Het gaat over 
Margreets boek. 
 
Voor mij is dit een bijzonder actueel boek. In de 

aanloop naar vandaag was ik afgelopen 
week meerdere keren met mijn 

gedachten in Kerkrade. Als 
geboren Kerkradenaar ben ik 

er al jaren weg maar de 
tragische gebeurtenissen 
waarvan Gino het 
slachtoffer was, brachten 
me er weer terug. Mijn 
gedachten waren echter 
niet alleen bij Gino, maar 
ook bij de Donny en zijn 

familie. Want wie het 
verhaal achter Donny leest, 

ziet niet alleen een schets van 
een dader maar ook van een 

slachtoffer. Dat is lastig, want 
gemakkelijker en begrijpelijker lijkt de 

wereld in zwart-wit, terwijl het toch vooral de 
grijstinten zijn die haar kleuren. Gino en Donny 
maken het boekje van Margreet actueler als ooit.   
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En ook al zeggen we iedere keer weer dat dit 
nooit, maar dan ook nooit meer mag gebeuren, 
tegelijk weten we dat dit waarschijnlijk niet waar 
zal zijn.  
 
 

 
 Want het leven is kwetsbaar, en zal dat 

blijven. Ondanks ons hopen tegen beter 
weten in. 

 

 

 
 
De verhalen in dit boek laten in alle opzichten en 
op vele manieren de kwetsbaarheid van het leven 
zien. Allereerst hoe kinderen dader kunnen zijn, 
en tegelijk hoe kwetsbaar ze zelf nog zijn. Ook 
hoe kwetsbaar wij als mens zijn, en tussen de 
regels en verhalen door ook hoe kwetsbaar onze 
samenleving en werkelijkheid zijn, die we zo 
graag maakbaar willen hebben. De bijzondere 
combinatie van de afzonderlijke, ontroerend 
menselijke verhalen en de reflecties erop maken 
duidelijk hoever werkelijkheid en ideaal soms van 
elkaar staan, maar ook hoe beide elkaar nodig 
hebben om het leven menselijk en leefbaar te 
houden en onze dromen voor een betere wereld 
te blijven nastreven.  
 
Ik wil hier zeker geen recensie geven van het 
boek, maar het is goed en origineel. De kortste en 
duidelijkste boekrecensie met die woorden las ik 
ooit in het Engelse tijdschrift The Tablet en die 
luidde: “Dit boek is zowel goed als origineel, maar 
waar het goed is, is het niet origineel en waar het 
origineel is, is het niet goed.” Die recensie geldt 
absoluut niet voor dit boek. Het boek is goed en 
origineel.  

En dat wil ik graag toelichten.  
Het is goed omdat de verhalen goed zijn. Het zijn 
stuk voor stuk korte weergaven van korte, 
concrete ontmoetingen, die de lezer ontroeren of 
verbazen, misschien zelfs boos maken. Het is aan 
het luisterende oor en de ontvankelijke houding 
van Margreet te danken dat ze wat deze jongeren 
te zeggen hebben heeft durven laten 
binnenkomen, en dat ze zich erover weet te 
verbazen en verwonderen. Oprecht en kwetsbaar 
durven zijn, is wat de grondtoon van de verhalen 
is. Oprecht en kwetsbaar is de houding van de 
jongeren, maar ook van Margreet. Ook zij stelt 
zich kwetsbaar op en laat iets zien van haar denk- 
en waardenwereld.   
Het is ook goed omdat het boek meer dan 
ontroerende verhalen biedt door de reflecties 
vanuit verschillende invalshoeken. Het geeft een 
extra meerwaarde want we komen haast in het 
voorbijgaan veel te weten over jeugdstrafrecht 
en jeugddetentie. Het is dus goed omdat 
gedetineerde jeugdigen en de praktijk van 
jeugddetentie op een toegankelijke, waardige, 
informatieve en betrokken wijze aandacht 
krijgen. Niet hoogdravend of ingewikkeld en 
abstract, maar klein, nabij en concreet. 
Gedetineerden en detentie gaan leven, krijgen 
hart en gezicht. Daarmee roepen ze op tot 
nuance, tot het zien van vele tinten licht - en 
donkergrijs. Het is die nuance, dat bijzondere 
eigen verhaal dat ieder van ons meedraagt dat de 
moeite waard is en ons tot mens maakt.  
En datzelfde geldt voor de detentiepraktijk. De 
verhalen komen uit een vaak onbekende wereld 
en de reflecties geven inzicht waarvan 
professionals dromen in hun werken met deze 
jongeren. Ze openbaren hoe verschillende 
werelden en perspectieven op de wereld elkaar 
ontmoeten. Daarmee doorbreken de verhalen en 
de reflecties de burgerlijke bubbel waarin we 
vaak leven, en laten ze ongekende en onbekende 
werelden zien. Dat is soms verrassend, soms 
ontnuchterend en soms verontrustend. In elk 
geval confronteren de verhalen ons met onze 
eigen meestal comfortabele bubbel. En dat is 
mijn inziens goed. 
 
Kwetsbaarheid en mededogen dat zijn voor mij 
de kernwoorden en kernwaarden die naar voren 
komen in deze publicatie. Kwetsbaarheid omdat 
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in de verhalen oplicht hoe kwetsbaar en gekwetst 
hun leven al is, maar ook kwetsbaar doordat de 
gv-er, Margreet, laat zien wat haar raakt, wat ze 
denkt en doet. 
Kwetsbaarheid zit ook verborgen in de reflecties 
omdat ze duidelijk maken hoe kwetsbaar want 
moeilijk realiseerbaar en lastig alle goede 
adviezen, beleidsvoornemens richting mensen 
zijn. Ze maken duidelijk hoe bedreven en 
betrokken deskundigen zijn, maar ook hoe 
weerbarstig en onmaakbaar onze wereld en ons 
leven zijn.  
 
 

 
 De verhalen en reflecties maken duidelijk 

hoe kwetsbaarheid leidt tot 
beschadiging. 

 

 

 
 
Onvermijdelijk eigenlijk, want het leven kan soms 
meedogenloos en onverwacht hard zijn.  
Daarom vraagt kwetsbaarheid volgens mij juist 
om mededogen en je laten raken door de ander. 
Dat is niet vanzelfsprekend, want als je gekwetst  

wordt en dus beschadigd, bestaat de neiging je te 
wapenen, misschien zelfs van binnen te 
verharden en dus te verbitteren. En daar wordt 
een mens meestal niet aangenamer of gelukkiger 
van. 
 
Dit boek is een absolute aanrader, omdat het op 
een toegankelijke, informatieve en ontroerende 
manier een tip van de sluier oplicht van wat een 
geestelijk verzorger bij justitie te horen krijgt en 
doet. Margreet laat hier iets zien van wat paus 
Franciscus het apostolaat van het oor noemt, 
waarbij het gaat om luisteren, naaste zijn en 
daarvan te getuigen (To listen, to be a neighbour, 
to bear witness (paus Franciscus, homilie 28-10-
2018, francesco/en/homilies/2018). Zo eenvoudig 
moeilijk kan dat werk zijn. Het zijn verhalen over 
verwaarlozing, geweld en doodslag, wanhoop en 
uitzichtloosheid, maar vooral en zeker ook van 
bevrijding, genezing, begeestering, nieuwe 
geboorte en opstaan uit de dood. Bijbelser kan 
het niet. Daarom wil ik tot slot nog twee dingen 
zeggen aan de gasten: Lees dit boek, vertel en 
geef het door! 
En aan Margreet: van harte gefeliciteerd met dit 
boek en dank je wel! 

 
 
 
Ryan van Eijk 
hoofdaalmoezenier 
  

about:blank
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Hoe willen wij 

gemeenschap zijn? Op de 

eerste plaats door samen 

te komen met elkaar en 

het met elkaar goed te 

hebben. 

UIT HET VELD 
Studiedagen RK Justitiepastoraat 
 

Eerste studiedag 
door Geert Rozema en Fons Flierman 

Tweede studiedag 
door Jacqueline van Heel 
 

 
 

“Fijn om weer samen te kunnen komen”, zo trapt 
Hoofdaalmoezenier Ryan van Eijk af in de kapel van het Kontakt 
der Kontinenten te Soesterberg.  
 
En ja, wat een fijn weerzien met collega’s en ketenpartners in dit 
voormalig klein seminarie van missiecongregatie SVD – het 
Gezelschap van het Goddelijk Woord. Eindelijk kan het weer, 
corona heeft veel spontane ontmoetingen tegengehouden. 

 

 

 
 
 
 
 

Eerste studiedag 
 
Het thema van de studiedagen ‘Hoe wij 
gemeenschap willen zijn’ is gekozen, zo vertelde 
de uitnodiging van de 
hoofdaalmoezenier, vanwege twee 
actuele ontwikkelingen: 
1- De samenleving lijkt op 
steeds meer terreinen en 
thema’s te ‘verkruimelen’: 
ieder in de eigen 
bubbel(s) met allemaal 
een eigen agenda;  
2- het synodale proces in 
de RK Kerk waarbij het 
de bedoeling is 
constructief- kritisch te 
kijken naar hoe relevant en 
geloofwaardig 
kerkgemeenschap te zijn anno 
nu.  
 
Beide ontwikkelingen raken aan de vraag naar 
identiteit en gemeenschap zijn, en roepen vragen 

op zoals: Wie willen we zijn en hoe delen we dat 
met anderen? Hoe gaan we met onderlinge 
verschillen en elkaar om? Wat (ver)bindt ons 
nog? Wat betekenen deze vraagstukken voor ons 

werk met gedetineerden? En wat 
betekenen ze voor de relatie met de 

(kerk)gemeenschap buiten?  
 

Hoe willen wij gemeenschap 
zijn? Op de eerste plaats 
door samen te komen 
met elkaar en het met 
elkaar goed te hebben. 
En door onze kardinale 
deugden: geloof, hoop en 
liefde met elkaar te 

delen. Collega Evelien 
Reeuwijk haalt tijdens de 

spirituele opening een boek 
van Piet van Midden aan en 

diens visie op het verhaal van de 
Barmhartige Samaritaan. “Een naaste 

kun je niet hebben, je kunt er alleen een zijn.” 
Pats. Een duidelijk statement voor de komende  
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dagen en voor ons werk. We zijn gemeenschap 
door er te zijn voor anderen.  
Dat er zijn voor anderen doen we samen. Met 
onze ketenpartners. Goed dat een aantal van hen 
aanwezig zijn. Zoals stichting Epafras Epafras, 
Expertise Centrum KIND Expertisecentrumkind, 
Ark Mission Ark Mission, beleidsmedewerker van 
de Nederlandse Bisschoppenconferentie Arthur 
Miedema, tevens ambtelijk secretaris van het CIO 
(Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), 
hoofdpredikant Jan-Gerd Heetderks. Ook twee 
stagiaires zijn aanwezig – Desiree en Larissa, zij 
bieden hoop voor de toekomst van het korps.  
We zijn ook gemeenschap door ons in gebed te 
verbinden met onze afwezige collega’s, van wie 
sommige ernstig ziek zijn en andere ervaren 
collega’s ons korps gaan verlaten.  
Het samenkomen voelt fijn. Een ‘nieuwe’ collega 
geeft aan al bijna twee jaar in dienst te zijn maar 
nog steeds als nieuw te voelen, omdat fysieke 
ontmoetingen veelal uitbleven door Corona-
beperkingen. 
 
 

 
 “Hier te zijn voelt als thuiskomen” vult 

scheidend DGV-directeur Thea Bogers 
aan als zij het woord richt tot de 
aanwezigen in de kapel. 

 

 

 
 
 Gastvrij ontvangen, zo heeft Bogers zich altijd 
gevoeld bij ons korps. Dat is een mooi 
compliment dat ze vervolgt met: “Jullie hebben 
mij geholpen om thuis te komen terug bij mijn 
spiritualiteit.”  
Raakt dat niet precies aan kernkwaliteiten die bij 
een goede gemeenschap zijn hoort: gastvrij zijn 
en inspirerend. En het duidt er ook op dat het 
met onze verworteling in onze eigen spiritualiteit 
grosso modo goed zit. 
 
 
Oud hoofdaalmoezenier 
Bijzonder is het om op deze eerste studiedag 
‘veteraan’ en oud hoofdaalmoezenier Gerard de 
Wit te ontmoeten. Begeleid door de trouwe oud 
gediende Gerard Loman biedt de 93-jarige nog 
immer bevlogen oud hoofdaalmoezenier zijn 

eerste twee exemplaren aan van zijn memoires 
aan Thea Bogers en Ryan van Eijk.  
‘Kerk zijn in justitieland. Katholiek pastoraat in 
gevangenissen. Memoires voor deze tijd.’ Het 
paradoxale voorwoord (en het grote lettertype) 
van Leo Fijen prikkelt direct om zijn 
herinneringen aan zijn jaren in het 
justitiepastoraat te lezen. “Omdat het niet mooi 
is. Daarom was ik daar graag.” “Als ergens de 
deur opengaat voor kerk en geloof, dan is het 
daar.”  
 

 
 
 
Na deze korte boekpresentatie ligt er voor het 
korps een exemplaar klaar en De Wit is niet te 
beroerd exemplaren belangstellend te signeren. 
De afwezige collega’s zullen een exemplaar thuis 
gestuurd krijgen, belooft het organiserend comité 
vlak vóór de koffiepauze. Het boek is nu te 
downloaden op onze website: 
Kerkzijn in Justitieland (justitiepastoraat.nl) 
 
 
Eerste lezing 
Nog vóór de lunch roept professor Erik Borgman 
(Tilburg University) tijdens zijn lezing het korps 
op: “Laat je meer zien en horen.” Wees 
gemeenschap door meer naar buiten te treden. 
En laat je hiermee desnoods begeleiden door 
(communicatie-) professionals. Steun elkaar 
hierin, laat elkaar niet vallen als het je heet onder 
de voeten wordt. Borgman heeft de luisteraars 
aan zijn lippen. Zijn oproep geeft te denken. “Ga 

about:blank
about:blank
about:blank
https://www.justitiepastoraat.nl/home/nieuwsberichten/kerkzijn-in-justitieland
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niet mee in de angst om ‘iets voor te schrijven’ 
zoals de kerken altijd deden en waar veel mensen 
nu allergisch voor lijken te zijn.” Borgman brengt 
in herinnering dat angst een slechte raadgever is. 
Voor je het weet word je een zoutloze, neutrale 
belangenorganisatie. Zoals een trend is onder 
geestelijk verzorgers binnen de gezondheidszorg 
die al te graag hulpverlener willen zijn. Op 
websites tref je beleidstaal aan als: ‘Geestelijke 
verzorging is er voor iedereen. We luisteren naar 
wat u belangrijk vindt.’ Is geestelijk verzorging 
zijn niet meer dan: ‘U vraagt wij draaien?’ Sterke 
vraag. 
 
De goede verstaander hoort een oproep voor het 
korps in Borgmans lezing: sta ergens voor. Al is dit 
zoekend en gaat het gepaard met alle 
kwetsbaarheid van het niet-weten dat hier ook bij 
hoort. 
 
 

 
 Laat jullie door de jaren heen 

opgebouwde visie en kennis met deze 
bijzondere groep mensen horen, de 
samenleving heeft hier behoefte aan en 
de kerk evenzeer, weet je hierbij 
gesteund door de Schrift, ook Psalm 30 
drukt uit het niet altijd te weten 

 

 

 
. 
Als dienende gelovigen heeft het korps de 
opdracht: ‘Trouw te zijn waar trouw gevraagd 
wordt. Niet om een aantrekkelijke of sexy kerk te 
zijn.’ Hier sluit Borgman aan bij het voorwoord uit 
De Wits memoires: ‘Omdat het niet mooi is.’ 
Borgman houdt ons voor dat wij als 
justitiepastores: “de kerk eraan herinneren 
waarom er kerk is. Om te dienen. Niet om 
gediend te worden. De kerkelijke zending maakt 
hierin verschil, ze zorgt er voor dat je minder snel 
geïnstitutionaliseerd raakt of ingekapseld in het 
systeem.”  
 
Ik parafraseer Borgman: “De zending helpt ons 
om anders te kijken vanwege haar fundamenteel 
andere beeld op de mens, samenleving en wereld 
dan ‘de’ samenleving doet. Alleen al vanuit de 
radicale gedachte dat iedereen er bij hoort.” 

Borgman reikt hierbij een voorbeeld aan hoe wij 
als korps gemeenschap willen zijn.  
Het maatschappelijk belang (en tevens onze 
synodale opdracht) van justitiepastoraat is 
volgens Borgman de stem te laten klinken van de 
mensen in de periferie. Om zijn pleidooi kracht bij 
te zetten haalt Borgman paus Franciscus visie aan 
op ‘het mysterie van de Heilige Kerk dat oplicht in 
de arme en noodlijdende. Waar vinden we God? 
Daar waar de wereld het meest gewond is.’  
 
 

 
 Paus Franciscus benadrukt dat de kerk 

gezonden is om aanwezig te zijn in de 
periferieën van de samenleving. Jezus 
was niet alleen onder de misdadigers, Hij 
trok met hen op. 

 

 

 
 
Borgman: “Wij hebben onze gemarginaliseerden 
achter de muur.” Ze zijn onderdeel van onze 
wegwerpcultuur. We weten ons in onze 
samenleving geen raad met de mensen die onze 
gevangenissen bevolken. “Als je niet beschaafd 
bent, niet mondig of zelfredzaam met 
vermarktbare voorkeuren.”  
Gedetineerden zijn over het algemeen een lastige 
categorie mensen. En bekeken vanuit het 
dominante mensbeeld van onze samenleving dat 
wij ‘van ons zelf zijn’, zijn zij dus ook zelf primair 
verantwoordelijk voor hun eigen falen. En dus 
ook voor waar zij terecht komen: in de 
gevangenis. Daar moeten ze het zelf maar 
uitzoeken. Dit is zoals er in de samenleving vaak 
gekeken wordt naar gedetineerden.  
 
Maar Borgman reikt het korps naast dit 
dominante beeld van onze samenleving dat ‘we 
van onszelf zijn’ een ander beeld aan: “We zijn 
van God. Gedetineerden ook.” En het is voor ons 
korps een uitdaging en mooie taak gedetineerden 
ook het gevoel te geven erbij te horen. De 
schrijfclub InsideOUT Writers van zuster Janet 
Harris in een Amerikaanse jeugdgevangenis is een 
mooi concreet voorbeeld van hoe gemeenschap 
te zijn met gedetineerden.  
Met de schrijfgroep bouwen de gedetineerden 
zelfvertrouwen op. En het creëert distantie tot 

about:blank
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het dagelijkse geweld. Door te schrijven 
communiceren ze, drukken ze uit dat ze 
onderdeel zijn van de samenleving. Met dit 
voorbeeld laat Borgman zien hoe ook wij ons als 
korps kunnen verbinden met onze doelgroep, dit 
voorbeeld kunnen wij aanvullen met 
verschillende mooie acties die wij al uitvoeren in 
verbondenheid met onze gedetineerden 
waarmee we in navolging van Harris uitdrukken: 
“jullie horen erbij en de wereld is niet compleet 
zonder jullie.”  
 
 
Tweede lezing 
De tweede impuls voor het doordenken en met 
elkaar bespreekbaar te maken van de eigentijdse 
vragen rond identiteit en gemeenschap werd 
gegeven door professor Hans Boutellier 
(sociaalpsycholoog/criminoloog verbonden aan 
het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar 
Veiligheid & Veerkracht aan de VU Amsterdam).  
In zijn bijdrage voerde Boutellier ons mee in zijn 
visie op de grote maatschappelijke 
ontwikkelingen van de afgelopen decennia. Hij 
deed dat aan de hand van drie onderwerpen: Wie 
we zijn? Hoe we daarover strijden? Wat we 
kunnen we doen? 
 
 
Wie we zijn? 
Na een eeuw waarin ideologische politiek de 
boventoon voerde wordt het begin van de 21ste 
eeuw gekenmerkt door identiteitspolitiek, een 
identitaire strijd om erkenning. Die strijd wordt 
meer dan voorheen vanuit het individu gevoerd, 
individueel en in netwerkverbanden, en niet 
meer van bovenaf opgelegd. Voorbeelden van 
deze wat Boutellier als crises van het Westen 
bestempelt zijn Black Lives Matter, extreem 
nationalisme, Islamitisch fundamentalisme, 
#MeToo-feminisme, milieuactivisme en 
boerenprotest. We zijn dus sterk identitair – een 
netwerksamenleving die drijft op 
persoonsgebonden kenmerken, heilige 
overtuigingen, sociale media en superdiversiteit.  
 
 
Hoe we daarover strijden? 
Boutellier ziet bij deze ontwikkeling een escalatie 
in de wijze waarop de strijd om erkenning 

gevoerd wordt. Deze escalatie tot vijandschap 
past in een slachtoffercultuur waarin deze sterke 
drift om erkend te worden (thymos) hier tot een 
nieuwe vijandschap leidt op grond van wie we 
zijn. De strijd krijgt het karakter van een 
ongeremde neiging om gewoon toe te geven aan 
de eigen emotie eerst. Dit gaat gepaard met een 
mobilisatie tot politieke actie of beweging en met 
polarisatie. Wat de politiek betreft spreekt 
Boutellier van een normalisering van vijand-
gedreven politiek.  
 
 
Wat we kunnen doen? 
Volgens Boutellier moet het Westen op z’n 
knieën – om straks staande te blijven. Hij vindt 
dat de ideologische strijd van de 20ste eeuw 
vraagt om wat hij Westerse 
'Vergangenheitsbewältigung' noemt (met respect 
voor ieders pijn). En dat tegen de achtergrond dat 
het grote verhaal is weggevallen en een nieuw 
groot verhaal er niet is, ook niet zomaar te 
creëren is, want maak maar eens een beginnetje, 
zo houdt hij ons voor. Toch heeft het Westen 
volgens hem wat te bieden, namelijk een seculier 
geloof met als belangrijkste pijler het geloof in de 
rechtstaat. Dat geloof vraagt op alle niveaus van 
de maatschappij - juridisch, moreel, sociaal en 
politiek - om te werken aan condities om met 
elkaar samen te leven. Een in zijn ogen 
noodzakelijke voorwaarde voor het geloof in de 
rechtstaat is wederkerigheid. Dit basale besef van 
de relatie tussen geven, ontvangen, teruggeven 
of doorgeven, draagt bij aan een houding om op 
basis van wederkerigheid met elkaar om te gaan 
– en dat zou behalve bij de burger ook bij de 
overheid de basis moeten zijn waarop politiek 
wordt bedreven en taken worden uitgevoerd.  
 
 

 
 De toeslagenaffaire is het voorbeeld 

waarbij duidelijk wordt hoe dat fout kan 
gaan wanneer wederkerigheid bij de 
overheid volledig ontbreekt. 

 

 

 
 
In dit opzicht pleit Boutellier ook voor meer 
ruimte voor meerstemmigheid als basis voor 
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gemeenschappen en de samenleving maar als 
innerlijke meerstemmigheid ook in ons zelf. En hij 
wijst op het belang van vertellen van verhalen en 
momenten waarin het geloof in de rechtstaat en 
de vanzelfsprekendheid van wederkerigheid aan 
het licht komen.  
 
 

 
 Hij onderstreept het belang om met 

elkaar dergelijke gemeenschappelijke 
momenten, zwaartepunten, zo mogelijk 
zelf te creëren, zoals destijds bij de 
aankomst van de lichamen van de MH-17 
slachtoffers is gebeurd.  

 

 

 
 
Het gebeurde met enkele grote schetsen dat 
Boutellier de ontwikkelingen in de recente 
geschiedenis van het Westen neerzette en daarin 
de overgangen aanwees en kenmerken 
beschreef. Zijn betoog werd verschillend 
ontvangen, riep zowel herkenning als vragen op, 
en daagde daarmee uit tot verdere reflectie over 
begrippen als identiteit, geloof en democratische 
rechtstaat.  
 
Voor de pastorale praktijk was het enerzijds een 
veraf en theoretisch verhaal. Maar anderzijds was 
het toch ook een prikkel om persoonlijk stil te 
staan bij de identiteitsvraag ‘wie we zijn’, bij de 
vraag hoe het antwoord daarop doorwerkt in ons 
doen en laten en daarmee in ‘hoe we daarover 
strijden’, en tot slot bij de praktische vraag wat 
we onszelf voorhouden of opleggen om werk te 
maken van ‘wat we kunnen doen’.  
 
Dat zijn toch zeker thema’s van de pastorale 
praktijk van iedere justitiepastor, zowel van zijn 
of haar gedetineerde pastorale gesprekspartners 
als van de pastores zelf. Want wat dat laatste 
betreft, zowel in het werk bij justitie als 
daarbuiten worden we geconfronteerd met de 
tegenstelling zoals de groeiende polarisatie, 
vijandsdenken en onze inzet om te werken aan 
gemeenschap zijn, juist ook in ons werken met 
gedetineerden. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Tweede Studiedag 
  

Het lijkt alsof het vaak mooi weer is tijdens onze 
studiedagen. Zo ook nu. De ochtend van deze 
zonnige dag start met een goed ontbijt waarna 
we ons opmaken voor de eucharistieviering. Deze 
keer is de voorbereiding van de viering in handen 
van de collega’s van regio Zuid. Mgr. Everard de 
Jong gaat ons hierin voor.  
 
 
Eucharistieviering 
Naar aanleiding van de evangelielezing (Joh. 
12,44-50) spreekt hij in zijn preek over onze 
zending en roeping. Hij wijst hierin ook vooruit 
naar het onderwerp van de rest van de dag: het 
synodaal proces.  
De viering verloopt een klein beetje rommelig en 
de inzet van de liederen is soms aarzelend. 
Wellicht is dit laatste te danken aan het 
ontbreken van (inmiddels) oud-collega Hans 
Lamboo die ons altijd meenam met zijn 
pianospel. Ondanks dit gemis spelen Stijn 
(ukelele) en Pieter (op een gitaar die uit de lucht 
kwam vallen) alsof ze nooit anders doen.  
Voor het geïmproviseerde altaar ligt een prachtig 
doek dat gemaakt is door gedetineerden in de 
gevangenis van Brussel n.a.v. een project rondom 
het synodale proces. Later op de dag zal Leo de 
Weerdt sj, hoofdaalmoezenier in België, ons 
hierover meer vertellen.  
Aan het einde van de dienst wordt afscheid 
genomen van collega’s die de dienst gaan / 
hebben verlaten. Het betreft Jean-Pierre Niati, 
Hans Lamboo en Alexandra de Krijger. Helaas kan 
geen van hen aanwezig zijn wegens ziekte, of een 
eerder afscheid in de regio of anderszins. De 
nieuwe collega’s (Tomas van Driel, Desirée Den 
Braber en Jan van Beek) worden welkom geheten 
en gezegend en zij ontvangen een print van 
Christus in de gevangenis, 'Christ in the Margins'.  
 
 
Synodaal proces 
Na de eucharistieviering volgt een inleiding op 
het thema ‘synodaal proces’ door Evelien 
Reeuwijk. Zij vertelt ons dat wij als 
justitiepastores mogen meedenken en ervaringen 
mogen delen vanuit onze eigen, specifieke 
werkplek. Dit deel van het programma is 
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voorbereid door een werkgroep bestaande uit 
Claudia Gijselhart, Brigit Kerkhof, Evelien 
Reeuwijk, Bert Simons, Petra Walta, Chima 
Anyaeze en Ryan van Eijk 
 
Wat is het synodale proces? Evelien leidt in: in 
2021 heeft paus Franciscus de oproep gedaan om 
samen op weg te gaan. Alle gelovigen zijn 
uitgenodigd mee te praten over hoe wij in deze 
tijd geloven, geloof delen en uitdragen en waar 
we als gelovigen tegenaan lopen. Iedereen wordt 
gevraagd een bijdrage te leveren aan het proces 
en met elkaar in gesprek te gaan over wat het 
geleefde geloof is in de kracht van de Heilige 
Geest. Over de aanleiding van dit synodale proces 
hebben alle pastores een document gehad 
voorafgaande aan de studiedagen. Dit document 
was een samenvatting van de (online) lezing die 
prof. Dr. Myriam Wijlens heeft gegeven voor de 
KNR. 
Ook wij als justitiepastores willen aan dit 
synodale proces waartoe de paus heeft 
opgeroepen een bijdrage leveren. 
 
 

 
 De bijzondere omstandigheid van een 

gevangenis maakt dat de gemeenschap 
met wie wij als pastores in contact zijn 
anders is dan de geloofsgemeenschap in 
parochies en bisdommen. 

 

 

 
 
Theologisch gezien zijn wij geen 
kerkgemeenschap, misschien zelfs geen 
geloofsgemeenschap. Toch ervaren we dat wel 
zo, al zijn er verschillen. Zo zijn we een kerk 
zonder sacramenten, is de basis houding van een 
justitiepastor luisteren, en trachten we nabij te 
zijn en aan te sluiten bij wat leeft bij de 
gedetineerden. Kortom, wij zijn anders kerk. De 
vraag is: hoe en waarin zijn wij anders? We lezen 
de tekst van Ezechiël 47, 1-9.  
De pastores gaan in groepjes uiteen om deze 
vraag te beantwoorden aan de hand van de drie 
grote thema’s die het synodale proces aanreikt. 
Dit gebeurt eerst individueel en vervolgens 
worden de antwoorden verzameld op een flap-
over.  

Communio 
Wat is de kracht en de eigenheid van onze 
gemeenschap binnen de muren en hoe uit zich 
dat?  
Participatio 
Wat dragen gedetineerden bij aan de 
gemeenschap?  
Missio 
Heeft de gevangenisgemeenschap een opdracht 
en hoe zou je die kunnen omschrijven? 
 
De bevindingen vanuit elke groep worden kort 
met elkaar gedeeld. Aan de hand hiervan zal er 
door de werkgroep een document worden 
gemaakt die de inbreng zal zijn van de 
justitiepastores in het synodale proces.  
Dit is echter niet het einde van het proces. Het 
gaat er om met elkaar in gesprek te blijven over 
hoe wij geloven. Het verzoek van de werkgroep is 
om ook met de gedetineerden in gesprek te gaan 
over hoe zij kerk-zijn en gemeenschap ervaren. 
Een verslag van die gesprekken kan dan straks 
naar de werkgroep gemaild worden.  
 
De bisschop bedankt de werkgroep en de rest van 
de pastores en geeft als suggestie om bij 
gedetineerden wat specifieker naar hun 
bevindingen door te vragen.  
 
 
Spiegelreflectie 
De laatste inbreng is die van Leo de Weerdt, 
genaamd Spiegelreflectie. 
De synode nodigt uit om als volk op weg naar 
God te gaan. We luisteren naar elkaar en naar de 
Geest. Iedereen wordt uitgenodigd in gesprek te 
gaan.  
 
De Weerdt volgt het synodaal proces in twee 
bisdommen. De gesprekken gingen van start 
tijdens de 1e fase van de lockdown in de 
coronaperiode. De Weerdt zet een aantal 
ervaringen op een rij:  
 
De methode Labyrinth. 
Wendingen als pas naar je bestemming. In het 
leven heb je te maken met omwegen. De vraag 
die gesteld werd: Hoe was jouw weg en welke rol 
had de geloofsgemeenschap daarbij. Dit uit zich 
in ervaringen. 
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Creatie van het altaarkleed in patchwork 
Wat mis ik, verlang ik? Ook teleurstellingen met 
de kerk mogen aan bod komen. Elke 
gedetineerde die deelnam kreeg een lapje stof 
mee naar cel om dit gegeven op eigen wijze uit te 
werken. De lapjes aaneen genaaid vormen een 
veelkleurig kleed. Dit kleed vond zijn weg ook 
 
extramuraal naar diverse parochies. 
 
Imaginaire pelgrimstocht 
Hierbij staat de vraag centraal: ‘ hoe wil ik me 
opnieuw engageren en hoe kan de kerk hierbij tot 
hulp zijn?’ 
 
Tips aan de pastores: ga niet te resultaatgericht 
te werk, maar focus op wat gedetineerden 
verlangen te delen. Laat hen kennismaken met de 
nieuwe manier van kerk-zijn van de paus. Wij 
mogen als groep ook iets meegeven aan het 
proces, onze stem moet gehoord worden. Het 

voornaamst is de vrijmoedigheid van spreken en 
niet: pay, pray, obey.  
 
 
Mededelingen van de hoofdaalmoezenier:  
In overleg met DJI werd gezegd dat 22 april jl. alle 
coronamaatregelen gestopt zijn. Mocht dat op 
onze werkplek niet het geval zijn dan graag een 
seintje aan Ryan. 
 
Tot slot ontvangt ieder een boekje met de 
lezingen van afgelopen jaar. Ook dit boek is te 
downloaden via onze website:  
Met God zitten (justitiepastoraat.nl) 
 
 

 
 
 
 
 
Het waren goede en zinvolle dagen. Dank aan alle 
mensen dit deze dagen mogelijk maakten.  

 
 
 
 
 
 
Geert Rozema, Fons Flierman en Jacqueline van Heel.  
RK justitiepastores  

https://www.justitiepastoraat.nl/home/nieuwsberichten/met-god-zitten
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Thuiskomen, omdat je 

weer als groep bij elkaar 

bent. 

UIT HET VELD 
Studiedagen Protestants Justitiepastoraat 
 

Eerste studiedag 
door Judith Bouma 

Tweede studiedag 
door Jan van Gelderop 
 
 
‘Ik schaam me het evangelie niet’ was het thema voor deze 
studiedagen.  
Je zou toch denken dat het evangelie voor een protestants-
christelijk geestelijk verzorger een comfortzone is. Als het goed is, 
is een dominee aardig thuis in de Bijbel. Maar de boodschap, het 
evangelie zelf, is niet altijd comfortabel, het zet ons vaak aan het 
denken, verandert onze blikrichting, zet ons leven op een ander 
spoor. 

 

 
 
 
 

 
Eerste studiedag 
 

Deze eerste dag van de studiedagen had beide 
kanten in zich: iets van thuiskomen en iets 
oncomfortabels. Thuiskomen, omdat je weer als 
groep bij elkaar bent. Het is zo fijn om elkaar 
weer te zien en te spreken. En we 
werden deze dagen uitgedaagd om 
uit onze comfortzone te komen.  
 
Riëtte Beurmanjer verzorgde 
het ochtendprogramma op 
de eerste dag. Zij is 
theologe en dansdocente 
en heeft zich verdiept in 
bibliodans als methode 
om geloof en spiritualiteit 
te beleven en te 
verdiepen.  
 
Het eerste wat Riëtte met ons 
doet is zorgen dat we ons wat 
meer gewaarworden dat wij een 
lichaam hebben, en dat doet ze door 
middel van dansen/bewegen op muziek. Het is 
misschien niet iets waar je aan denkt bij 

‘studeren’, een groep dansende geestelijk 
verzorgers in een kapel in de Zeisterbossen. Maar 
voor ons is het ook iets nieuws ervaren en 
ontdekken, ook dat is studeren.  
 
Iemand zei: "De studiedagen zijn meer 

vormingsdagen geworden."  
Deze manier van werken was 

zeker vormend.  
 

Na de warming up gaan 
we in twee- en drietallen 
aan het werk. We 
oefenen het 
gewaarworden van de 
lichaamstaal van de 
ander.  
 

Een persoon neemt een 
willekeurige pose aan, de 

ander bestudeert en 
interpreteert deze en reageert 

erop door in een daarbij passende 
pose in het tableau te stappen.  

Zo doen we verschillende oefeningen en leren 
van en met elkaar.  
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In de middag verkennen we samen met Ben van 
Veen de rol van het gebed in ons werk als 
geestelijk verzorgers. In de grote groep, maar 
voornamelijk in kleine groepjes bespreken we 
belangrijke vragen als:  
 

o Wanneer bid je in je werk? 
o Hoe zou je aan de doelgroep uitleggen 

wat bidden inhoudt?  
o Welk doel heeft gebed voor je werk als 

dominee in de gevangenis?  
o Wanneer je bidt, wat gebeurt en dan 

eigenlijk met jou en de ander? 
 
We verblijven in een prachtige omgeving en 
gelukkig is er de tijd en de ruimte om dit soort 
gesprekken al wandelend in de natuur te voeren. 
Zo blijven we in beweging (om in het thema van 
het ochtendprogramma te blijven), en tijdens het 
lopen praat je soms ook makkelijker.  
 
 

 
 Dat wij ons niet schamen voor het 

evangelie, maar ons erdoor laten 
inspireren en voeden en sturen, werd 
deze studiedagen extra kracht bijgezet 
door meer tijd te maken voor bezinning 
en gebed. 

 

 

 
 
Het dagprogramma begon en eindigde met een 
meditatief moment, waarbij werd gezongen, 
gelezen, we samen stil waren en steeds drie 
collega’s kort iets vertelden over hun diepste 
motivatie om dit werk te doen. Dat is zeer 
kwetsbaar, zo’n kijkje in de ziel van de ander, en 
daardoor zo oprecht en inspirerend. Voor mij 
waren deze verhalen het meest waardevolle aan 
deze studiedagen.  
 
Buiten het inhoudelijke gedeelte was er ook tijd 
voor gezelligheid. En tijd om afscheid te nemen 
van enkele collega’s.  
 
Een fijne eerste dag.  
 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Tweede studiedag 
  

De voorbereidingsgroep had als motto voor deze 
studiedagen gekozen voor de woorden van de 
apostel Paulus uit Romeinen 1 v 16a: Voor dit 
evangelie schaam ik mij niet, want het is Gods 
reddende kracht voor allen die geloven. 
 
De meditatieve bijeenkomsten 
Voor de meditatieve bijeenkomsten waren 
telkens 3 deelnemers gevraagd te vertellen wat 
hun diepste motivatie is om te werken als 
protestants geestelijk verzorger in een justitiële 
inrichting. Opdracht was om dit zo te 
verwoorden, dat een licht verstandelijk beperkte 
persoon het zou kunnen snappen. De bijdragen 
waren allemaal heel pakkend en ook heel 
verschillend. Het is wel de vraag of een LVB-er 
alles zou hebben kunnen snappen… 
 
Dinsdagochtend was de beurt aan Saskia, Joseph 
en Martin. Ik karakteriseer de bijdragen door 
middel van een kernwoord: 
Saskia: Wees een licht! 
Joseph: Tevreden en blij met alles! 
Martin: Doorgrondt! 
 
Dinsdagmiddag was de beurt aan Joël, Martin (uit 
Duitsland) en Jan-Gerd. 
Met hun bijdragen verbind ik de volgende 
woorden: 
Joël: Gods licht in duisternis van mensen 
Martin (Du): Verbinding maken 
Jan-Gerd: Hoop houden, God heeft het laatste 
woord 
 
 
Inhoudelijk deel in de ochtend, verzorgd door 
Paulien Vervoorn: Geloofwaardig spreken 
Wie is Paulien Vervoorn? Paulien Vervoorn is 
spreker, auteur en preektrainer. Ze heeft 
trainingsbureau Geloofwaardigspreken.nl, waar 
ze trainingen aanbiedt voor sprekers en prekers 
die zich extra willen kwalificeren in het spreken 
en preken. 
Voor onze ochtend geeft ze een presentatie om 
ons uit te dagen (meer) geloofwaardig te gaan 
preken. Een spreker die wil binnenkomen bij 
zijn/haar publiek moet enthousiast zijn en een 
glashelder betoog hebben. Dit wordt samengevat 
met het woord credibility van een spreker: 
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zijn/haar verhaal moet kloppen en hij/zij moet 
door de inhoud geraakt zijn. 
Als er geen sprake is van credibility zal de speker 
niet overtuigend kunnen overkomen. 
 
Paulien heeft een eigen methode ontwikkeld, die 
ze aanduidt met het acroniem IKEA. 
Elke letter verwijst naar een fase in de preek of 
voordracht: 
 I = intro 
 K = kern 
 E = erkenning geven 
 A = afsluiting 
 
 
Nadere uitwerking van deze fasen 
In de intro moet iets van spanning worden 
opgewekt bij de hoorders. Als er een vraag of 
probleem wordt gepresenteerd, is het de 
bedoeling dat de nieuwsgierigheid van de 
hoorders wordt gewekt. Zorg voor een 
inspirerende opening, wek de interesse van de 
hoorders. Begin nooit met informatie, maar met 
relatie.  
De belofte die hier wordt gegeven kan ook in de 
vorm van een wens: Ik hoop dat …. Het is mijn 
verlangen dat …. 
De bijpassende kleur is rood. Rood betekent: 
Stop! er is iets aan de hand. 
 
De kern is de boodschap die je de hoorders mee 
wilt geven door je voordracht. Het is uiteraard 
van belang dat je zelf weet wat dat is. Zorg dat je 
een krachtige kern hebt die je in 1 zin samen kunt 
vatten. De bijpassende kleur is groen: Ga maar 
door! 
 
Het erkenning geven aan bezwaren en moeiten 
krijgt de kleur oranje. Er is aarzeling bij de 
hoorders: Klopt dit ook voor mij? Gaat dit ook 
over mijn leven? Als je bij de hoorders signalen 
ziet die daarop wijzen, geef daar dan aandacht 
aan en verwoord hun weerstand of 
tegenwerping. Probeer de bezwaren te 
concretiseren door middel van een persoonlijk 
voorbeeld. 
Zorg dat je de hoorders die deze signalen geven 
goed aankijkt. Waardeer hun inbreng met 
woorden als: Je bent niet de enige; Goede vraag!  
Als er meerdere signalen komen, kies dan 1 punt 
uit dat het meest leeft. 
 

De slotfase is de fase waarin een appèl wordt 
gedaan op de hoorders. Je probeert hen op de 
een of andere manier te activeren. Wees hierbij 
zo concreet mogelijk. Bijpassende kleur is geel. 
Kom in deze slotfase nog wel terug op wat je in 
de Intro hebt beloofd: inclusie. 
 
 
Mind map 
Paulien heeft de vier fasen grafisch weergegeven 
in een mind map. Het nut van een mind map is 
dat het je helpt om het geheel te onthouden. Van 
belang is dat je telkens verbinding legt tussen de 
verschillende delen. 
De vier fasen staan in de mind map rondom een 
cirkel met de kernboodschap. I: wek de interesse, 
stel jezelf voor en geef een belofte; K: lees het 
Bijbelgedeelte en leg het uit, geef context en 
kern; E: geef erkenning aan de bezwaren; A: 
appèl tot actie.  
 
Het nut van rolmodellen: als het goed is ben je 
zelf een rolmodel en ben je zelf een bewijs van 
wat je vertelt.  
 
 
 
 Goed en gewenst gedrag toon je in je 

eigen houding. 
 

 
 
 
Maar ook vertellen over een ander die de actie 
met succes in de praktijk bracht. 
De verschillende strategieën en toepassing 
daarvan konden worden geïllustreerd door de 
bereidwilligheid van Entelina en Gerhard. Zij 
gaven een voordracht, welke daarna werd 
geanalyseerd aan de hand van IKEA. Waren alle 
kleuren aanwezig in het verhaal? 
 
 
Reacties van de deelnemers op de presentatie  
van Paulien 
Een deelnemer vreesde dat het spreken onvrij 
kan worden omdat het moet passen in een 
model. Paulien legde daarop uit dat de structuur 
helpt om niks over te slaan. Maar ook als je maar 
één van de fasen eruit wilt pakken, is het nuttig 
en kan het een positief effect hebben op je eigen 
presentaties. 
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Een deelnemer wees op de verschillende 
preekculturen die er zijn en de spirituele 
verschillen tussen predikers. Is het model wel 
voor iedereen toepasbaar? Paulien erkent dat het 
model bij jou moet passen als prediker, bij de 
setting, bij de tekst. 
 
Een deelnemer had de indruk dat het model 
nogal cognitief gericht is. Het gaat er toch juist 
om dat het hart van de hoorders wordt geraakt? 
Paulien erkende dat dat laatste van belang is, en 
dat het model daar toch ook op doelt. 
 
 
Inhoudelijk deel van de middag, verzorgd door 
Ruud Bosma: Lectio divina 
Ruud is erg enthousiast over de lectio divina. Hij 
past deze dan ook toe in de kerkdiensten in de 
Oostvaarderskliniek. Er wordt tijdens de diensten 
geen preek gehouden, maar samen met de 
bezoekers wordt de lectio divina van de 
Bijbeltekst uitgevoerd. De diensten vormen een 
geheel van gebed, lezing, contemplatie. De 
bezoekers zijn er helemaal aan gewend en er is 
sprake van een “verbazingwekkende openheid” 
tijdens de diensten, aldus Ruud.  
 
 
 
 Mensen komen tot de kern van wat hen 

bezig houdt.  
 

 
 
 
Wat houdt lectio divina in? Het bestaat uit een 
aandachtig lezen van de Bijbeltekst en goed 
signaleren wat deze tekst bij je teweeg brengt. 
Vervolgens wordt dit met elkaar gedeeld. 
Onderdeel van deze samenkomsten zijn ook het 
doen van lichaamsoefeningen met als doel 
spanning los te laten en helemaal te ontspannen. 

Ruud: “Beweging is expressie, maar ook 
impressie, een diepere vorm van empathie”. 
 
Aan de hand van Psalm 139 gaat Ruud met ons 
een lectio divina uitvoeren. De tekst wordt 
gelezen. Er is een lange stilte – meditatie - waarin 
ieder de woorden overweegt en signaleert wat 
deze met hem/haar doen. Vervolgens wordt dit 
uitgewisseld in tweetallen. 
De opdracht voor de meditatie bestond uit de 
volgende punten: 
Herhaal het woord of zinsdeel dat je geraakt 
heeft, herkauw het tot het je als het ware 
innerlijk bewoont. Overdenk wat het je te zeggen 
heeft. Beantwoord dan de volgende vragen: 

o Wat raakt je zo? 
o Waar zou dat mee te maken hebben? 
o Wat zegt dat over je leven hier en nu? 
o Welke consequenties ga je daaraan 

verbinden? 
o Hoe ga je dat doen? 
o Wat heb je er voor nodig? 

 
Dit inhoudelijk deel sloten we af met het 
wederom lezen van Psalm 139. Nu in de kring las 
ieder 1 vers van eigen keuze. 
 
 
Afsluiting van de studiedagen 
De tweede dag werd afgesloten met een viering, 
geleid door leden van de voorbereidingsgroep. 
In deze viering werden gelezen de bekende 
woorden van Filippenzen 2 v5-10, over de 
gezindheid van Christus, die zich heeft vernederd 
tot de dood aan het kruis, en die daarom door 
God is verhoogd en aan wie een Naam is 
geschonken die alle naam te boven gaat, opdat 
elke tong zal belijden dat Christus is Heer. 
Na het slotgebed sloot Ben de viering en de 
dagen af met het geven van de zegen aan de 
aanwezigen. 

 
 
 
 
 
 
Judith Bouma en Jan van Gelderop 
justitiepredikanten 
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De menselijke maat 

vinden is altijd een 

uitdaging. 

UIT HET VELD 
Ken je zaakje. GV-Relevante RSJ jurisprudentie in 2021 
door Ryan van Eijk 
 
 
Het jaar 2021 werd voor een groot deel getekend door 
coronamaatregelen. Desondanks waren er heel diverse 
beroepszaken van beklagzaken bij de Raad voor 
Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), waarin de 
geestelijke verzorging (GV) een rol speelde.  
 
De belangrijkste en relevantste volgen hieronder.  

 

 
 
 
 
 
Er zijn daarnaast ook zaken waarin GV-
gerelateerde thema’s in de zaak slechts feitelijk 
genoemd worden, maar de zaak voor de GV zelf 
dus geen directe of indirecte relevantie heeft. Zo 
wordt in een beroepszaak (RSJ 21/19618/GA, 6 
april 2021) opgemerkt dat “Klager denkt dat de 
medicijnen hem ziek maken en spreekt op 
onnavolgbare wijze over de Bijbel en Maria.”  
 
 
In dezelfde categorie valt RSJ R-
20/7582/TA (14 januari 2021), 
waarin de justitiabele in het 
kader van zijn behandeling 
stelt dat “Tot op heden is 
niets gedaan met de 
overwegingen van de 
beklagcommissie 
omtrent de 
onderbehandeling van 
klager, in overleg te 
treden met de 
universiteit en het 
inschakelen van een 
boeddhistische priester.” Dit 
gestelde is verder niet van 
invloed op het feitelijke beklag , 
maar duidt er wel op dat in TBS 
beschikbaarheid van diversiteit in GV-
denominaties niet vanzelfsprekend is. In een 
andere zaak wordt een geestelijk verzorger als 

adviseur/vertrouwenspersoon genoemd (RSJ R-
19/3396/TA, 28 augustus 2019): “Klager heeft 
vervolgens eerst nog contact met een dominee 
gezocht omdat hij de instelling vanwege eerder 
meegemaakte akkefietjes niet vertrouwt.”  
 
Verder wordt in een andere zaak gesteld door 
een inrichting dat de gedetineerde beklaagster 
beweert dat de imam een plek op het hoofd van 
gedetineerde klaagster heeft aangebracht; dit is 

verder weliswaar irrelevant voor de 
beklagzaak maar vanuit GV-optiek 

wel interessant bijvoorbeeld of 
het hier gaat om plek ter 

bescherming/zegening? (RSJ 
R-20/7795/GA, 1 maart 
2021). In de zaak RSJ R-
19/4469/GA (9 december 
2020) wordt puur feitelijk 
melding gemaakt van een 
Bijbel op cel zonder 
verdere ‘zaakrelevantie’ 

en in een andere zaak (RSJ 
R-20/7336/GB, 12 april 

2021) is er de feitelijke 
mededeling dat twee 

gedetineerden elkaar meerdere 
keren gezien hebben in moskee zonder 

dat dat verder relevantie heeft in de afweging of 
argumentatie van het beklagberoep. Dat geldt 
ook voor RSJ R-20/8268/GA (10 augustus 2021) 
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waarin een deel van het beklag van ebi-
gedetineerde gaat over diens sociale isolement 
(met beroep op art. 3 EVRM) en de pi dat ontkent 
en wijst op de contactmogelijkheden van de 
gedetineerde met o.a. de GV.  
 
 
Ongeoorloofd gv-shoppen kreeg in een 
beroepszaak (RSJ R-19/3203/GA, 31 maart 2021) 
wel een bijzonder invulling en staartje. De 
gedetineerde had zich namelijk “strafwaardig 
gedragen, waarbij hij tot viermaal toe de orde, 
rust en veiligheid heeft verstoord. Allereerst gaf 
klager aan naar de imam te willen. Na overleg 
met het personeel is besloten klager hiernaartoe 
te laten gaan. Klager heeft het personeel weten 
te misleiden door deze afspraak door te geven. 
Tijdens het interne transport ging klager namelijk 
zonder zich te melden ervandoor richting de 
humanist.  
Klager heeft zich in deze situatie onttrokken aan 
het toezicht van het personeel. Daar komt bij dat 
na controle is gebleken dat klager niet was 
uitgenodigd voor een afspraak bij de humanist. 
Klager is naar een andere locatie dan afgesproken 
gegaan en komt dus de gemaakte afspraken niet 
na. Na het bezoek aan de imam gaf klager aan 
niet op de groep te kunnen wachten en alleen 
richting de afdeling ‘Bezoek’ te gaan, omdat hij 
bezoek zou ontvangen. Dit is wederom 
gecontroleerd door het personeel, waaruit bleek 
dat klager op die dag geen bezoek gepland had 
staan. Klager staat dus verwijtbaar op een 
verkeerde afdeling en gedraagt zich wederom 
strafwaardig.”  
 
De beroepscommissie oordeelde: “Op grond van 
artikel 51, eerste lid, aanhef en onder a, van de 
Penitentiaire Beginselenwet (Pbw) kan de 
directeur wegens het begaan van feiten als 
bedoeld in artikel 50, eerste lid, van de Pbw 
(feiten die onverenigbaar zijn met de orde of de 
veiligheid in de inrichting dan wel met de 
ongestoorde tenuitvoerlegging van de 
vrijheidsbeneming) een disciplinaire straf 
opleggen van opsluiting in een strafcel dan wel 
een andere verblijfsruimte voor ten hoogste twee 
weken. Het bepalen van de hoogte van een 
disciplinaire straf behoort tot de discretionaire 
bevoegdheid van de directeur. Die straf dient de 

beklagcommissie slechts marginaal te toetsen. 
Alleen daar waar kennelijk sprake is van een 
onredelijk strenge bestraffing dient de 
beklagcommissie in te grijpen (vgl. RSJ 10 juni 
2016, 16/0665/GA). Uit de stukken, waaronder 
het schriftelijk verslag, volgt dat klager meerdere 
malen instructies van het personeel niet heeft 
opgevolgd en zich tweemaal heeft begeven op 
een plaats waar hij op dat moment niet hoorde te 
zijn en ook geen toestemming voor had gekregen 
van het personeel. Hoewel dit laatste naar het 
oordeel van de beroepscommissie op grond van 
de Landelijke Sanctiekaart 2016 moet worden 
gekwalificeerd als het verwijtbaar op een 
verkeerde afdeling bevinden – en niet het zich 
onttrekken aan het toezicht – heeft de directeur 
in redelijkheid kunnen beslissen tot de opgelegde 
disciplinaire straf.” 
 
 
Dan speelde er een beroepszaak (RSJ R-
20/7708/GA, 7 juli 2021) om een straf van drie 
dagen vanwege een positieve urinetest. De 
gedetineerde was moslim en stelde dat in het 
door hem gebruikte mondwater alcohol zat, zoals 
ook in de in de winkel te kopen krabsalade. De 
inrichting ging zover dat ze een lab onderzoek liet 
doen naar de krabsalade en daaruit bleek dat het 
zeer onwaarschijnlijk is dat dat de reden van het 
aangetroffen alcoholpromillage was. Het 
mondwater uit de pi-winkel bevatte geen alcohol. 
Het gebruik van ander mondwater dan dat uit de 
pi-winkel was voor risico van de gedetineerde. De 
gedetineerde ving bot.  
 
 
De menselijke maat vinden is altijd een uitdaging. 
In een beroepzaak (RSJ 21/19408/GB, 10 mei 
2021) ondersteunde onder andere een geestelijk 
verzorger een verzoek van een gedetineerde tot 
overplaatsing op humane gronden. Het betrof de 
zaak van een langgestrafte vreemdeling die op 
humane gronden een overplaatsing wilde om zo: 
dichter bij zijn partner en 5-jarig kind te kunnen 
zijn. De overplaatsing werd tegengehouden met 
het volgende verweer: “De PI Ter Apel is de enige 
inrichting voor strafrechtelijk veroordeelde 
vreemdelingen. Het programma binnen de PI Ter 
Apel en andere inrichtingen is grotendeels gelijk. 
Het is voor klager binnen een reguliere inrichting 
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echter niet mogelijk om toe te werken en deel te 
nemen aan een re-integratietraject, terwijl de 
reguliere populatie dat wel doet. Een plaatsing in 
een regulier regime is voor de orde, rust en 
veiligheid dan ook niet wenselijk. Bovendien 
houdt klager dan een cel bezet die is bedoeld 
voor ‘reguliere’ gedetineerden. Uit de 
verschillende rapportages blijkt dat klager al het 
mogelijke doet om zichzelf te ontwikkelen. 
Hieruit volgt dat de PI Ter Apel al bezig is met 
concrete re-integratiedoelen en dat het daarom 
belangrijk is dat klager daar blijft. Een tijdelijke 
plaatsing elders kan de voorbereiding op zijn 
vertrek belemmeren, ook al is dat pas in de 
(verre) toekomst.”  
 
De gedetineerde onderbouwde zijn zaak als volgt: 
“Klager begrijpt dat hij, omdat hij geen 
verblijfstitel heeft, na zijn detentie Nederland 
moet verlaten, maar hij wil graag tot kort voor 
het einde van zijn detentie in een andere PI dan 
de PI Ter Apel verblijven. Hij heeft nog een zeer 
groot strafrestant. De einddatum van zijn 
detentie is op dit moment bepaald op 9 oktober 
2037. Hij heeft een partner en een vijfjarig kind, 
die in Amsterdam wonen en voor wie de PI 
Lelystad gunstig gelegen is.”  
En “De beroepscommissie heeft in RSJ 18 juli 
2018, 17/3474/GB terecht overwogen dat een 
strikte toepassing van artikel 20b van de Regeling 
selectie, plaatsing en overplaatsing van 
gedetineerden (hierna: de Regeling) niet redelijk 
is, omdat klagers vertrek uit Nederland de 
komende jaren nog niet aan de orde is. Dit geldt 
thans onverminderd.  
 
Klagers recht op familieleven ex artikel 8 van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM) staat ernstig onder druk. Het feit dat 
Skypecontact mogelijk is, doet daaraan niet af. 
Weliswaar kan klager niet toewerken naar re-
integratie in Nederland, maar als het goed is 
wordt in alle inrichtingen aan de re-integratie 
gewerkt. Dat traject zal voor gedetineerden met 
en zonder verblijfsrecht grotendeels hetzelfde 
moeten zijn. Klager kan in alle inrichtingen 
opleidingen volgen en werkervaring opdoen. Van 
een gerichte voorbereiding op de terugkeer naar 
het land van herkomst (Suriname) is voorlopig 
nog geen sprake, gelet op klagers strafrestant. 

Klager heeft zich overigens bereid getoond mee 
te werken aan een eerdere terugkeer, maar dat 
kan niet vanwege het ontbreken van een verdrag 
met Suriname.” 
 
De Beroepscommissie stelde de gedetineerde in 
zijn gelijk en motiveerde haar oordeel als volgt: 
“Op grond van artikel 20b, eerste lid, van de 
Regeling worden in een inrichting voor 
strafrechtelijk gedetineerde vreemdelingen (een 
VRIS-inrichting) gedetineerden geplaatst die geen 
rechtmatig verblijf hebben in Nederland (in de zin 
van artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000) en 
die zijn gedetineerd op grond van: - voorlopige 
hechtenis (door een bevel van gevangenneming 
of gevangenhouding); - een vrijheidsstraf; of - een 
maatregel tot plaatsing in een Inrichting voor 
Stelselmatige Daders. Op grond van het derde lid 
van dit artikel kan hiervan worden afgeweken.  
 
Volgens vaste jurisprudentie van de 
beroepscommissie moet daarvoor echter sprake 
zijn van uitzonderlijke omstandigheden. De PI Ter 
Apel is op dit moment de enige reguliere VRIS-
inrichting. Klager voldoet aan de eisen van artikel 
20b, eerste lid, van de Regeling en moet dus in 
beginsel in de PI Ter Apel worden geplaatst. De 
beroepscommissie is evenwel van oordeel dat 
moet worden geconcludeerd dat sprake is van 
uitzonderlijke omstandigheden. Dat onderbouwt 
zij als volgt. Klager heeft nog een zeer lang 
strafrestant (ruim zestien jaar). Gesteld noch 
gebleken is dat de DT&V in klagers geval (ook 
ondanks zijn lange strafrestant) al aan diens 
terugkeer werkt, terwijl de aanwezigheid van de 
DT&V de belangrijkste reden is geweest van de 
wetgever om vreemdelingen in één inrichting te 
plaatsen (Strct. 2009, 56, zie samengevat 
bijvoorbeeld in RSJ 11 maart 2019, R-
19/2541/GB). Klagers strafrestant is een eerste 
en belangrijke reden om uitzonderlijke 
omstandigheden aan te nemen. Anders dan uit 
RSJ 18 juli 2018, 17/3474/GB – het beroep van 
klager na de beslissing op zijn bezwaar tegen zijn 
plaatsing in de PI Ter Apel – lijkt voort te vloeien, 
is de enkele omstandigheid dat een gedetineerde 
een fors strafrestant heeft echter niet zonder 
meer voldoende voor het oordeel dat hij uit de PI 
Ter Apel moet worden geplaatst (vergelijk 
bijvoorbeeld RSJ 23 april 2019, R-19/2776/GB). In 
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klagers geval is daarom voorts van belang dat hij 
heeft toegelicht waaruit zijn bezoekproblemen 
bestaan. Zijn partner en vijfjarige zoon wonen in 
Amsterdam en hebben moeite met het afleggen 
van de afstand naar Ter Apel. Dat is invoelbaar.  
 
Daarnaast wordt klagers verzoek ondersteund 
door het afdelingshoofd en de geestelijk 
verzorger in twee met redenen omklede 
adviezen. Het multidisciplinair overleg (MDO) 
oppert vervolgens een verblijf van ‘drie maanden 
per jaar’ in een andere inrichting, wat voor de 
vrijhedencommissie reden is om negatief te 
adviseren, omdat dat voorstel niet in het beleid 
past. Klagers omstandigheden worden echter niet 
betwist. Het is de beroepscommissie niet bekend 
hoe vaak klager precies bezoek ontvangt – de 
bezoekerslijst is niet overgelegd – maar uit het 
selectieadvies volgt wel dat dit aanzienlijk minder 
vaak is dan dat in een inrichting elders zou 
kunnen. Het voorgaande klemt temeer nu de 
eerder ingezette hulp van Exodus en het Leger 
des Heils bij het vervoer voor klagers partner en 
hun zoon sinds de coronacrisis kennelijk niet 
meer mogelijk is (waarbij het onduidelijk is of en 
wanneer die mogelijkheid terugkeert).” 
In een andere zaak (RSJ 21/21145/GV, 6 
september 2021) boden vrijwilligers van de 
geestelijke verzorging hulp aan om het huis van 
een gedetineerde te helpen ontruimen. Dit 
aanbod werd door de gedetineerde afgeslagen; 
hij wilde er incidenteel verlof voor. De RSJ-
beroepscommissie oordeelde “Dat hij er de 
voorkeur aan geeft om dit zelf te doen is 
begrijpelijk, maar onvoldoende zwaarwegend om 
hem tijdelijk de inrichting te doen verlaten.” Of 
de gedetineerde alsnog gebruik gemaakt heeft 
van het GV-aanbod is onhelder.  
 
 
In een aanverwante kwestie (RSJ 21/23217/GV, 
17 september 2021) was verzocht om 
strafonderbreking voor het leeghalen van klagers 
woning i.v.m. de verkoop hiervan, Maar 
persoonlijke aanwezigheid was niet noodzakelijk 
en niet gebleken was dat het leeghalen van de 
woning niet aan derden zou kunnen worden 
uitbesteed. Daarom was er geen sprake van 
schending van art. 8 EVRM en van het 
eigendomsrecht indien derden de woning 

leeghaalden. Strafonderbreking was verder 
gevraagd voor het bijwonen van de belijdenis van 
een nicht. Ook dit werd afgewezen want hiervoor 
kan incidenteel verlof worden verleend. Echter, 
aanwezigheid hierbij kan ook niet worden 
aangemerkt als noodzakelijk. Kortom: beroep 
ongegrond. 
 
 
In een andere beroepszaak gaat het o.a. over het 
ambtsgeheim (RSJ 21/21255/GB, 16 september 
2021) Het beroep lijkt een zaak te betreffen van 
een ‘klikkende’ gedetineerde die personeel 
geïnformeerd over zaken. Dat loopt uit de hand 
en leidt tot overplaatsing waartegen de 
gedetineerde zich blijkbaar verzet. Het gaat 
volgens de gedetineerde o.a. over 
‘dreigingsinformatie’ die hij aan een geestelijk 
verzorger heeft toevertrouwd en die heeft dat 
verder verteld en daarmee dus het ambtsgeheim 
geschonden, aldus de gedetineerde. Klager: 
”Reeds vanwege de schending van de 
geheimhoudingsplicht kan het door hebben 
gespeeld van informatie inzake een concrete 
dreiging niet ten grondslag worden gelegd aan 
klagers overplaatsing.”  
De PI stelt daartegenover: “Voor zover klager zich 
beklaagt over een schending van de 
geheimhoudingsplicht van de geestelijk 
verzorger, wordt benadrukt dat er situaties 
denkbaar zijn waarbij een doorbreking van de 
geheimhoudingsplicht mogelijk is.  
 
Overigens liggen klachten ten aanzien van 
geestelijk verzorgers niet ter beoordeling voor de 
beroepscommissie.” In de RSJ-uitspraak wordt 
niet op de mogelijke schending van het 
ambtsgeheim ingegaan: “Een verstoorde 
verhouding tussen een gedetineerde en het 
personeel kan op zichzelf al aanleiding vormen 
voor een overplaatsing (vgl. ook RSJ 2 april 2019, 
R-19/2521/GB en RSJ 16 december 2019, R-
19/4745/ GB). Het is daarbij niet aan de 
gedetineerde om te bepalen of daarvan sprake 
is.” Het beroep van de gedetineerde werd 
ongegrond verklaard. Blijft staan dat onduidelijk 
blijft wat dit met de positie van de concrete 
geestelijk verzorger en de geestelijke verzorging 
in het algemeen betekent. Als het van de 
geestelijke verzorger is gekomen is betreffende 
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niet open en transparant geweest naar de klager, 
en dat is mogelijk niet conform de geëiste 
omgang met het ambtsgeheim, en dus mogelijk 
ernstig. 
 
 
In een zaak van een TBS-er was GV direct 
onderwerp van beklag (RSJ 21/21787/TA, 22 
december 2021), waarbij voorrang was gegeven 
aan veiligheid maar naar het oordeel van de RJS 
ten onrechte. Het ging over het volgende: “De 
tweede klacht gaat over het ondergeschikt maken 
van het belijden van de godsdienst aan de orde 
en veiligheid in de instelling. Klager was 
afgezonderd in een herstelkamer die geen nat 
gedeelte heeft. Het protocol geeft aan dat klager 
driemaal per dag de gelegenheid krijgt om zich te 
kunnen wassen voor het gebed voorafgaand aan 
de maaltijd. Klager kreeg echter op 10 maart 
2021 geen gelegenheid gebruik te maken van het 
natte gedeelte buiten de herstelkamer, omdat dit 
niet was besproken in het ochtendcontact. Dit is 
echter geen voorwaarde en staat ook niet in zijn 
protocol. Indien klager zich niet kan wassen, mag 
hij op grond van zijn godsdienst niet eten. Klagers 
recht zijn godsdienst te belijden is geschonden, 
nu dit recht ondergeschikt is gemaakt aan de 
orde en veiligheid in de instelling. Het is de vraag 
hoe de orde en veiligheid in dit geval in het 
geding kunnen zijn, daar hij wel een bord en 
bestek kreeg en er alleen discussie was of hij de 
rituele wassing in de ochtend had moeten 
afspreken.  
 
De instelling verweerde zich als volgt hierop: “De 
weigering tot rituele wassing in de middag was 
gebaseerd op het handhaven van de veiligheid 
dat op dat moment prevaleerde boven het 
belijden van de godsdienst. Normaal is er in de 
ochtend altijd contact over rituele wassing. Dat 
was er die ochtend niet omdat klager toen niet 
reageerde op de vraag van het personeel naar 
wassing die dag. Normaal wordt de tussendeur 
van de herstelkamer zonder nat gedeelte 
opengedaan om rituele wassing mogelijk te 
maken, maar wassing werd klager die middag 
niet toegestaan vanwege de nare sfeer die klager 
neerzette toen hem het bord en bestek werden 
gebracht en werd meegedeeld dat hij in de 
ochtend de rituele wassing had moeten 

bespreken. Er werd niet ingeschat dat hij met het 
bord zou gooien of met het mes zou gaan steken, 
maar klager was wel intimiderend. De tussendeur 
is gesloten en het personeel is vertrokken. 
Daarop heeft klager de deur ingetrapt. Het 
personeel heeft voor de orde en veiligheid 
gekozen. Dat was geen goede keuze, er had 
overleg moeten plaatsvinden en hem had 
drinkwater gegeven moeten worden, maar de 
deur intrappen kan ook niet.” Uitspraak: “gezien 
de verklaring van het hoofd van de instelling dat 
in geval de situatie door het personeel zo 
dreigend wordt er ervaren dat er op dat moment 
geen drinkwater kan worden gegeven er een 
andere manier moet worden gezocht om alsnog 
drinkwater te kunnen geven, bijvoorbeeld door 
ander personeel erbij te roepen.  
 
De beroepscommissie stelt vast dat in het 
verlengde daarvan ook voldoende drinkwater 
gegeven had kunnen en moeten worden om 
klager in staat te stellen deels water te drinken en 
deels water te gebruiken om zich daarmee in 
enige mate in de herstelkamer te kunnen reinigen 
voor de lunch, dus zonder dat daarvoor de 
tussendeur naar het natte gedeelte geopend 
hoefde te worden. In zoverre is sprake van een 
niet gerechtvaardigde inbreuk op klagers recht op 
het belijden van zijn godsdienst en zal het beroep 
gegrond worden verklaard.” 
 
 
Niet om rituele reiniging voor het eten maar om 
voedingsbudget -en de adviesrol van de 
geestelijke verzorging daarbij - ging het in een 
andere tbs-zaak (RSJ 21/22197/TA, 22 december 
2021). Klager vond dat ten onrechte zijn verzoek 
om een eigen voedingsbudget afgewezen was en 
zijn recht op godsdienstvrijheid daardoor 
geschonden. Klager voelde zich daardoor 
gediscrimineerd, omdat de slacht- en 
voedingsvoorschriften van zijn godsdienst gelijk 
zijn aan die van moslims die wel een eigen 
voedingsbudget krijgen. Die eigen budgetten 
waren er aanvankelijk niet, maar vanaf het 
moment dat moslimjongens een eigen budget 
kregen is klager voor zichzelf gaan koken. Ook 
vond hij dat wel degelijk voorwaarden en 
beperkingen zijn die maken dat hij niet kan mee 
eten met de groepsmaaltijden zoals regels van 
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hygiëne en hoe medepatiënten daarmee 
omgaan. De instelling pareerde als volgt: “Gesteld 
maar niet gebleken is dat klagers recht op het 
belijden van zijn godsdienst wordt geschonden 
door het hem niet verstrekken van een eigen 
voedingsbudget. Naar de instelling in beklag en in 
beroep nader heeft toegelicht worden verzoeken 
om een eigen voedingsbudget volgens een strikte 
beoordeling in het team uitsluitend op medische 
indicatie verstrekt en niet per definitie op grond 
van een bepaalde godsdienst, en alleen als er op 
geen enkele andere wijze rekening kan worden 
gehouden met de medische omstandigheden van 
een patiënt.” Het beroep werd ongegrond 
verklaard en wel met de volgende motivatie: 
“Niet is gebleken dat ten aanzien van klager een 
medische indicatie voor het niet kunnen mee 
eten op de groep aanwezig is. Evenmin is 
gebleken dat er uit klagers geloof beperkingen 
voortvloeien waardoor hij niet met de 
groepsmaaltijden zou kunnen mee eten. De 
instelling heeft eigen onderzoek gedaan naar 
voedingsvoorschriften van Jehovah’s Getuigen en 
heeft daarbij tevens in redelijkheid mogen afgaan 
op de door de geestelijk verzorger van de 
instelling via de officiële website van de Jehovah’s 
Getuigen verkregen informatie dat Jehovah’s 
Getuigen geen regels en restricties omtrent 
voedsel hebben.” 
 
 
In een verdere beroepszaak (RSJ 21/22617/GV, 
13 december 2021) adviseerden de 
inrichtingspsycholoog en geestelijk verzorger 
samen dat het in het belang zou zijn voor klager 
om het graf van zijn vrouw - tevens slachtoffer - 
te bezoeken. Mede gelet op het negatieve advies 
van het OM zou een dergelijk bezoek echter een 
risico op maatschappelijke onrust met zich 
meebrengen. Ook was er door een nabestaande 
uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. De RSJ oordeelde 
dat het belang van klager hier thans niet tegenop 
weegt en oordeelde het beroep als ongegrond: 
“Klager is sinds 22 september 2016 gedetineerd. 
Hij ondergaat een gevangenisstraf van twaalf jaar 
met aftrek, wegens doodslag. De einddatum van 
klagers detentie is momenteel bepaald op 19 
september 2024. In artikel 21 van de Regeling 
staat dat incidenteel verlof kan worden verleend 
voor het bijwonen van gebeurtenissen in de 

persoonlijke sfeer van de gedetineerde, waarbij 
zijn aanwezigheid noodzakelijk is. Op grond van 
artikel 24, eerste lid, van de Regeling kan 
incidenteel verlof worden verleend voor een 
bezoek in verband met het overlijden van een 
levenspartner. Het bezoek kan ingevolge artikel 
24, tweede lid, van de Regeling bestaan in het 
bijwonen van de uitvaart, een rouwbezoek dan 
wel een bezoek aan graf of columbarium. Het 
bezoeken van het graf van het slachtoffer – in 
casu tevens levenspartner – is niet uitdrukkelijk 
genoemd in de toelichting op de Regeling als een 
gebeurtenis in de zin van artikel 21 van de 
Regeling. Dit sluit het verlenen van incidenteel 
verlof echter niet uit. RSJ 21/22617/GV, 13 
december 2021, beroep Pagina 5 van 6 Klager 
heeft verzocht om incidenteel verlof, omdat hij 
een bezoek wil brengen aan het graf van zijn 
vrouw. Uit het vrijhedenadvies van 20 juli 2021 
blijkt dat de inrichtingspsycholoog heeft verklaard 
dat een bezoek van klager aan het graf van zijn 
vrouw het verwerkingsproces van klager kan 
ondersteunen en dat dit een positief effect kan 
hebben op het verloop van klagers re-
integratietraject. Tevens bestaat de mogelijkheid 
om, indien het bezoek tijdens klagers 
detentieperiode plaatsvindt, nazorg aan klager te 
bieden. Daarnaast blijkt uit de brief van de 
geestelijk verzorger van de Penitentiaire 
Inrichting Vught dat klager regelmatig gesprekken 
met hem heeft over het delict waarvoor klager is 
veroordeeld en hoe dit heeft kunnen 
plaatsvinden. De geestelijk verzorger acht het van 
wezenlijk belang voor de verwerking van het 
delict door klager en alles wat daarmee 
samenhangt dat klager de mogelijkheid krijgt om 
een bezoek te brengen aan het graf van zijn 
vrouw.  
 
Op grond van deze informatie is de 
beroepscommissie van oordeel dat het belang 
voor klager om het graf van zijn vrouw te 
bezoeken voldoende aannemelijk is gemaakt. Wel 
dienen de ernst en de gevoeligheid van het delict 
in acht te worden genomen en daarbij past dat 
het bezoek onder begeleiding dan wel bewaking 
dient plaats te vinden. Verweerder voert aan dat 
ook rekening dient te worden gehouden met de 
belangen van de nabestaanden en dat zij niet 
willen dat klager het graf bezoekt. De inwilliging 
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van klagers verzoek kan mogelijk leiden tot 
maatschappelijke onrust en onbegrip. Uit het 
vrijhedenadvies blijkt dat het Informatiepunt 
Detentieverloop bij de nabestaanden heeft 
geïnformeerd naar hun wensen omtrent het 
verlenen van vrijheden aan klager. Een 
nabestaande heeft kenbaar gemaakt een contact- 
en locatieverbod te wensen en daarnaast niet te 
willen dat klager op de begraafplaats komt. 
Enerzijds omdat zij hem niet wil tegenkomen, 
anderzijds omdat klager daar geen recht op heeft. 
Ook wensen de minderjarige kinderen van klager 
geen contact. De beroepscommissie onderschrijft 
dat een verantwoorde terugkeer in de 
samenleving vergt dat met belangen van 
slachtoffers, nabestaanden en andere relevante 
personen rekening wordt gehouden. Het 
Openbaar Ministerie (OM) heeft, wederom, 
uitdrukkelijk negatief geadviseerd omtrent het 
verlenen van verlof. Gezien de aard van het feit 
waarvoor klager is veroordeeld, is het OM van 
mening dat een bezoek aan het graf van de 
vrouw van klager vooralsnog niet aan de orde is. 
Klager is immers zelf verantwoordelijk voor haar 
overlijden. Bovendien leidt inwilliging mogelijk tot 
maatschappelijke onrust en onbegrip, aldus het 
OM.”  
 
Thans viel de belangenafweging dus in het 
voordeel van om en een nabestaande. De 
argumentatie van het om is daarbij m.i. wel erg 
weinig invoelend (eigen schuld dikke bult, terwijl 
partnerdoding voor de dader meestal erg 
belastend is) en ook dubieus als gekeken wordt 
naar de detentiefase en resterende detentietijd, 
terwijl het bezwaar van de nabestaande 
begrijpelijk maar praktisch oplosbaar is (het kan 
immers zo geregeld worden dat men elkaar niet 
tegenkomt). Duister blijft daarom wie hiermee 
geholpen is en wat de criteria dan zijn op grond 
waarvan en wanneer het oordeel anders zou 
moeten uitvallen.  
 
 
Een tbs-er maakte op basis van 
geloofsovertuiging als volgt bezwaar tegen 
diverse medische handelingen (RSJ 21/22625/TA, 
11 november 2021): “Klager is het niet eens met 
de beslissing van het hoofd van de instelling om 
hem te verplichten een medicamenteuze a-

dwangbehandeling te ondergaan. Klager krijgt 
clozapine toegediend, waarbij bloedafnames 
onderdeel zijn van de behandeling. Klager heeft 
in beginsel geen bezwaar tegen medicatie, maar 
wel tegen bloedafname en urinecontroles, 
vanwege zijn geloof. Klager gelooft in Jahwe. Hij 
is geen Jehova. In de Bijbel, de Koran en de Thora 
staat geschreven dat je geen bloed mag laten 
afnemen. Het is ook niet toegestaan om urine te 
laten controleren. In de bestreden beslissing staat 
eveneens dat de medicatie eventueel onder 
dwang intramusculair kan worden toegediend. 
Ook dit is volgens klager niet toegestaan. Klager 
vindt dat de instelling probeert hem zwart te 
maken. Hij kan bewijzen dat de informatie van de 
instelling niet klopt. Hij heeft de corona-epidemie 
voorspeld en voorspeld wanneer zijn psycholoog 
ging bevallen. Hij heeft zijn voorspellingen ook 
verteld aan het personeel en aan de dominee.”  
 
De instelling verweerde zich aldus: “De instelling 
beseft dat klager grote weerstand heeft tegen 
bloedprikken omdat dit volgens hem vanwege 
zijn geloofsovertuiging niet zou zijn toegestaan. 
De instelling ziet echter geen aanname dat deze 
weerstand uit zijn geloofsovertuiging vloeit, maar 
vermoedt dat het (deels) gevormd wordt door 
zijn (grootheids)wanen. Een medicamenteuze 
behandeling met clozapine zonder monitoring 
door bloedprikken en bloedonderzoek is volstrekt 
onverantwoord.” Het beroep werd als ongegrond 
gekwalificeerd door de beroepscommissie. 
 
 
Ook ging het in een beroepszaak om ‘strijdende 
rechten’ in coronatijd (RSJ R-20/7472/GA, 27 juli 
2021). Het beklag was, aldus de klagende 
gedetineerde, niet gericht tegen het inperken van 
zijn rechten door de getroffen maatregelen 
vanwege het coronavirus. Wel waren door corona 
veel rechten ingeperkt en moest er dus 
waakzaam worden gekeken naar hoe men verder 
omging met de activiteiten en overgebleven 
rechten. Het klopte dat de kerk- en imamdiensten 
een te groot risico vormden en dus werden 
verboden. Dat was ook begrijpelijk. Des te meer 
waren de gespreksgroepen van belang, die wel 
doorgang konden vinden. Het beklag gong echter 
over de omstandigheid dat het moment voor 
geestelijke verzorging samenviel met het luchten. 
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Klager had hierdoor tien weken op de maandag 
geen luchtmoment gehad omdat hij koos voor de 
gv-gespreksgroep. Overige gedetineerden hadden 
hier geen last van, omdat ze naar hun gv-er 
gingen op een andere dag en tijdstip. Klager zag 
dit als een foutje bij het maken van het 
noodrooster en het zou makkelijk aan te passen 
moeten zijn geweest. Klager heeft dit aangegeven 
bij het afdelingshoofd en de 
gedetineerdencommissie, echter zonder 
resultaat. Klager is hierdoor onevenredig in zijn 
belangen geschaad. Een aanpassing was z.i. 
simpel door te voeren. Roosters zijn op andere 
punten wel gewijzigd, maar niet op dit punt. 
Degenen die kozen voor de groepsgesprek 
kwamen niet aan het minimum aantal uren 
luchten per week, namelijk zes uren in plaats van 
zeven uren. Degenen die kozen voor het luchten 
kwamen helemaal niet in aanmerking voor 
geestelijke verzorging, terwijl dit normaal één uur 
in de week is. Klager overlegde ter toelichting een 
kopie van het rooster.  
 
De inrichtingsdirectie stelde dat vanwege de 
getroffen coronamaatregel de roosters en het 
dagprogramma zijn aangepast. Door de tijdelijke 
dagprogramma’s vervielen veel activiteiten of 
konden deze op aangepaste wijze doorgang 
vinden. Er is toen van één naar twee 
luchtmomenten per dag gegaan, zodat er in 
kleinere groepen kon worden gelucht. Verder zijn 
veel gespreksgroepen en diensten voor 
geestelijke verzorging uitgevallen. Vanwege het 
tijdsverloop kan de directeur niet meer 
achterhalen wat er wel en niet is doorgegaan. 
Gedetineerden kunnen echter altijd door middel 
van een spreekbriefje de geestelijk verzorger 
verzoeken hen op de afdeling te bezoeken voor 
een gesprek.  
Tevens kan het incidenteel voorkomen dat 
bepaalde rechtsactiviteiten in verband met de 
groepsgroottes, in het dagprogramma tegenover 
elkaar staan. Dat heeft volgens de directeur te 
maken met het feit dat het dagprogramma zo 
volgebouwd zit dat hier niet aan te ontkomen valt 
en er elders geen ruimte is om dit in te plannen. 
Wanneer een gedetineerde aangeeft van een 
dergelijk moment gebruik te willen maken, kan hij 
elders worden gecompenseerd voor de (andere) 
gemiste activiteit of het moment. Dat is in de 

inrichting gebruikelijk en wordt altijd gedaan in 
dergelijke uitzonderingsgevallen. Ook zou de 
imam zich in dezen volgens de directeur flexibel 
opstellen; mocht om een of andere reden een 
gedetineerde op een bepaald moment niet in de 
gelegenheid zijn geweest om deel te nemen, dan 
kan deze op een ander moment in de week 
aanschuiven.  
 
De RSJ oordeelde als volgt: “Klagers klacht ziet op 
het feit dat het luchten en de momenten voor 
geestelijke verzorging in het noodrooster 
samenvallen. De beroepscommissie stelt voorop 
dat geen beklag openstaat tegen een voor alle in 
de inrichting verblijvende gedetineerde geldende 
regel, tenzij die regel in strijd is met een hogere 
regeling (vgl. RSJ 7 september 2017, 
17/1111/GA). Nu de klacht van klager tevens is 
gericht tegen de weigering van het 
afdelingshoofd om op klagers verzoek het 
noodrooster aan te passen, is klager terecht in 
zijn klacht ontvangen. Uit het door klager 
overgelegde rooster volgt dat op maandag en 
dinsdag het luchtmoment samenvalt met het 
moment voor groepsgesprek/geestelijke 
verzorging (GG/GV). Op woensdag en donderdag 
valt het moment voor GG/GV samen met het 
moment voor onderwijs, re-integratie en 
zingeving. Op vrijdag valt het luchtmoment 
samen met de gebedsdienst van de imam. Naar 
het oordeel van de beroepscommissie is niet 
gebleken dat de directeur tekort is geschoten in 
het aanbieden van de minimale duur van het 
dagprogramma.  
 
Hoewel het luchtmoment en het moment voor 
GG/GV voor klager in het noodrooster 
samenvallen, kan klager, wanneer hij dat 
aangeeft, op een ander moment worden 
gecompenseerd voor een gemiste activiteit. Zo 
bestaat de mogelijkheid om een gemist moment 
voor geestelijke verzorging met de imam op een 
ander moment in de week in te halen. Derhalve is 
niet gebleken dat klagers recht op geestelijke 
verzorging dan wel zijn recht op luchten is 
geschonden. De weigering om het noodrooster 
aan te passen kan, mede bezien in het licht van 
de situatie waarin de inrichting zich ten gevolge 
van de coronacrisis verkeerde, dan ook niet als 
onredelijk of onbillijk worden aangemerkt. Gelet 
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op het voorgaande zal de beroepscommissie het 
beroep ongegrond verklaren.”  
De mogelijkheid van compensatie is dus 
essentieel. Vraag is daarbij echter of deze 
compensatie inderdaad altijd een ‘gelijkwaardige’ 
compensatie is en ter wiens beoordeling dat is. Is 
dat aan de RSJ en kan dat zonder raadpleging van 
of oordeel te vragen aan wie over de geestelijke 
verzorging inhoudelijk gaat? 
Corona was ook reden tot een andere zaak (RSJ 
R-20/7982/GA, 3 november 2021). in deze zaak 
ging het een ordemaatregel van 14 dagen 
afzondering in eigen cel na het bijwonen van een 
uitvaart. De gedetineerde kan gelet op de aard 
van het verlof buiten de inrichting na de 
terugkomst gelijk worden gesteld aan een 
‘nieuwe inkomst’. Teneinde verspreiding 
coronavirus te voorkomen en de gezondheid van 
klager, medegedetineerden en personeel te 
waarborgen was deze ordemaatregel 
noodzakelijk in het belang van orde en veiligheid 
in de inrichting. De beslissing tot deze maatregel 
was mede gelet op de toen geldende 
maatregelen niet onredelijk of onbillijk. Beroep 
daarmee ongegrond. 
 
 
Om strafonderbreking vanwege een uitvaart en 
daaraan verbonden geloofsrituelen ging het in 
een verdere zaak (RSJ R-20/8604/GV, 26 april 
2021). Klagers moeder was overleden en het is 

binnen klagers geloof gebruikelijk om in deze 
situatie vele rituelen af te ronden. Klager 
onderging een lijfsdwang. De directeur van de 
Penitentiaire Inrichting (PI) Krimpen aan den 
IJssel had hem in verband met het overlijden van 
zijn moeder begeleid incidenteel verlof verleend. 
Klager had echter verzocht om strafonderbreking 
in verband met de plichtplegingen die de 
daaropvolgende dertien dagen plaatsvinden. 
Klagers verzoek was afgewezen, omdat hij geen 
vrijheidsstraf onderging, maar een 
vrijheidsbenemende maatregel. Daarom kwam hij 
niet in aanmerking voor strafonderbreking 
(vergelijk RSJ 9 mei 2011, 11/1180/GV). 
Daarnaast werd in het bijwonen van rituelen die 
gepaard gaan met de uitvaart geen grond voor 
strafonderbreking gezien. Artikel 24, tweede lid, 
van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting 
(hierna: de Regeling) voorziet in geval van 
overlijden slechts in het bijwonen van de uitvaart, 
een rouwbezoek of een bezoek aan het graf of 
columbarium. De beoordeling was helder: Op 
grond van artikel 1, aanhef en onder s en t, van 
de Pbw is lijfsdwang of gijzeling geen 
vrijheidsstraf, maar een vrijheidsbenemende 
maatregel. Nu sprake is van een 
vrijheidsbenemende maatregel, is 
strafonderbreking niet mogelijk. De afwijzing van 
klagers verzoek daartoe is dus juist (vergelijk RSJ 
17 april 2018, 17/3572/GV. Het beroep daarmee 
ongegrond.
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