Het verhaal van de Dienst
Geestelijke Verzorging
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“Mag ik bij je binnenkomen?”
Zo begint vaak het contact tussen iemand die is ingesloten en een geestelijk verzorger.
Het lijkt zo’n vanzelfsprekende vraag. Maar in een omgeving waar privacy en zelfsturing
beperkt zijn, heeft hij een bijzondere betekenis. Misschien is de geestelijk verzorger wel
de enige tegen wie een gedetineerde ‘nee’ kan zeggen zonder dat het direct gevolgen
voor hem heeft. 1
In Nederland heeft iedere gedetineerde het recht op geestelijke verzorging. Hij kan
daarvoor terecht bij een geestelijk verzorger uit verschillende richtingen, die samenwerken
in de Dienst Geestelijke Verzorging (DGV): boeddhistisch, humanistisch, hindoeïstisch,
islamitisch, joods, orthodox, katholiek en protestants.
Hij heeft ook het recht om er géén gebruik van te maken. Dus de vraag ‘Mag ik bij je
binnenkomen’ geeft de gedetineerde letterlijk en figuurlijk de ruimte om na te denken of
hij de geestelijk verzorger toe wil laten. Wil hij een gesprek aangaan over levensvragen?
Over zaken als vergeving, verzoening en berouw? Een gesprek van mens tot mens?
Want met de vraag ‘mag ik bij je binnenkomen’vraagt de geestelijk verzorger niet alleen
toegang tot de fysieke ruimte van de gedetineerde. Maar ook tot zijn leven. En zijn hart.
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Gedetineerden, jeugdigen, patiënten en vreemdelingen worden bij DJI aangeduid met de term
‘justitiabelen’. Geestelijke verzorging is er voor alle justitiabelen. In deze folder gebruiken we
overigens alleen de term ‘gedetineerde’, om het leesgemak te vergroten.

3

4

Vrijheid, gelijkwaardigheid en
wederzijds vertrouwen
Het moment waarop iemand zijn vertrouwen geeft aan de geestelijk verzorger en hem
toelaat, is steeds weer bijzonder. Voor beiden. Juist doordat gesprekken ook over het
privéleven van de gedetineerde gaan. Een eenvoudige vraag als “Hoe gaat het thuis?”
maakt vaak veel emoties los. Emoties die vaak de aanzet zijn tot motivatie,
uithoudingsvermogen en zelfs tot positieve verandering.
Als geestelijk verzorgers zien we een gedetineerde als een mens met een toekomst.
In ons contact draait het niet alleen om de gedetineerde in relatie tot het delict dat hij
heeft gepleegd. Maar ook om de mogelijkheden die hij nog vóór zich heeft. En om zijn
spiritueel leven.
In onze ontmoetingen staan de vrijheid om te kúnnen vertellen, gelijkwaardigheid en
wederzijds vertrouwen centraal. Dat komt tot uiting in één op één gesprekken, maar
ook in groepsgesprekken en tijdens meditatie/bezinningsbijeenkomsten en religieuze
vieringen.
Het maakt dat de geestelijk verzorger vaak toegang krijgt tot het hart van de gedetineerde. We zien in onze gesprekken vaak waardevolle inzichten ontstaan, die bijdragen
aan verandering. Zo dragen wij bij aan waar we in Nederland voor staan: een humaan
detentieklimaat, waar de mens ertoe doet, waar veiligheid belangrijk is en waar
gewerkt wordt aan herstel – van de mens en zijn relaties.
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Een geestelijk verzorger vertelt:
‘Ik ontmoette een gedetineerde die alleen met handboeien zijn cel uit mocht. Het was
een boom van een kerel. Groot en gespierd. Hij was snel agressief. Ook tegen het
personeel van de inrichting. Vandaar dat hij alleen geboeid zijn cel uit mocht.’
‘Het eerste half uur dat ik met hem sprak, raakte hij niet uitgepraat over zijn spieren,
over sporten en over de juiste voeding... Toen begon ik te praten over geestkracht.
De kracht van communicatie en de kracht om impulsen te kunnen onderdrukken’.
‘“Waarmee ben je sterker? Met je spieren of met je hersenen?”, vroeg ik hem’.
‘Hij luisterde geamuseerd en met een glimlach vroeg hij “Hoe komt u hier allemaal op?”
Ik haalde toen een spirituele tekst aan. De tekst greep hem en hij vroeg of ik het voor
hem op een briefje wilde schrijven. Dat briefje schreef hij vervolgens een paar keer over
en hing het op verschillende plaatsen in zijn cel op. “Om mezelf er steeds aan te
herinneren’’, zei hij.’.
‘In de daarop volgende gesprekken hebben we dit thema verder verkend. Het resultaat:
na een tijdje kon deze meneer weer zonder handboeien zijn cel uit. En zelfs bij een
provocatie door een medegedetineerde liet hij zich niet uit zijn tent lokken’.
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Ambtsgeheim
Maar hoe mooi en betekenisvol ons werk ook is, onze rol brengt de nodige uitdagingen
met zich mee. Ons ambtsgeheim bijvoorbeeld, is wezenlijk. Maar niet altijd gemakkelijk
voor de geestelijk verzorger. Want wat doe je bijvoorbeeld als een gedetineerde met
niemand anders wil praten, terwijl dat hem juist zou kunnen helpen? Of wanneer je een
verhaal hoort dat raakt aan veiligheid?
Bovendien voelen we ons als geestelijk verzorger soms een vreemde eend in de bijt
van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) waar DGV deel van uit maakt. Wij zijn zowel
ambtenaar als ambtsdrager, gezonden door een kerkelijke of levensbeschouwelijke
instantie. Zo werken ‘kerk’ en staat op gelijkwaardige voet met elkaar samen.
Door ons ambtsgeheim en doordat wij niet rapporteren, komt informatie die wij van
gedetineerden horen, ook niet in een registratiesysteem terecht. Soms voelen we de
druk om hierin wél mee te gaan. Maar het is belangrijk dat we onze bijzondere positie
behouden. Want juist die maakt het mogelijk dat er contact ontstaat dat voor de
gedetineerde het verschil kan maken.
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Een geestelijk verzorger vertelt:
‘Toen ik op een middag over de afdeling van de inrichting liep, zag ik een rare blik in de
ogen van één van de gedetineerden. Ik stapte op hem af en vroeg wat er aan de hand
was. Hij zei dat hij in vertrouwen met mij wilde praten, in zijn cel.’
‘”Je mag het absoluut met niemand hebben over wat ik je nu ga vertellen”, zei de man.
Hij pakte toen een zelfgemaakt steekwapen en zei: “Morgen steek ik die bewaarder
neer.”’
‘Ik was in een nachtmerrie beland. Hoewel ik voor een veiligheidsrisico als dit niet aan
mijn ambtsgeheim ben gebonden, probeer ik in eerste instantie een weg te zoeken
waarin ik het vertrouwen niet schaad’.
‘Ik besloot daarom om net zo lang met hem te praten, tot het moment rijp was om voor
te stellen het afdelingshoofd erbij te halen. Met z’n drieën spraken we uitgebreid over
wat er aan de hand was, en hoe het zo ver had kunnen komen. Dit gaf de opening om
tot echte oplossingen te komen.’
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Humaan detentieklimaat
Vanuit onze bijzondere positie zoeken we steeds naar de verbinding met collega’s zoals
PIW’ers, directie, psychologen en andere collega’s binnen de justitiële inrichtingen.
Vanuit het besef dat we allemáál een schakel zijn in de zorg voor gedetineerden. In de
praktijk is het soms puzzelen om al onze verschillende activiteiten mogelijk te maken.
Maar uitdagingen of niet, wij voelen ons medeverantwoordelijk voor een humaan
detentieklimaat. Vanuit onze zeven verschillende achtergronden dragen we met onze
ontmoetingen bij aan de persoonlijke reflectie en groei, het uithoudingsvermogen en
het herstel van een gedetineerde.
Werkelijke ontmoeting is maatwerk - werk waar we trots op zijn.

Een geestelijk verzorger vertelt:
‘De jonge man tegenover mij pleegde een delict, dat naar eigen zeggen was om zijn
familie te beschermen.’
‘Al pratende bleek dat twee van zijn broertjes op jonge leeftijd zijn omgekomen. Iets
waarmee zijn ouders moeilijk konden leven. Hij nam de zorg voor zijn andere broertjes
en zusjes over. En eigenlijk zorgde hij ook voor een deel voor zijn ouders. Onder meer
financieel. Alleen verdiende hij het geld niet op een legale manier.’
‘Het deed hem zichtbaar veel om hierover te praten. Ik ging er dieper met hem op in.
We spraken onder andere over de gemiste erkenning van zijn ouders, dat hij het ‘kind
zijn’ heeft gemist en over zijn (toekomstige) plaats in het gezin.
‘Hij schrok ervan wat er allemaal in hem naar boven kwam. Maar dat is niet nodig.
Bij mij mogen alle emoties eruit komen.’
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