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VRIJWILLIGERS MET HOOFD, HART EN HANDEN
Mijn bijdrage bestaat uit drie delen:
1-Ik wil met u nagaan waarom we aandacht hebben en tijd geven aan de gedetineerden
2-Ik wil een paar praktische richtlijnen vanuit mijn eigen ervaring doorgeven over omgaan
met wantrouwen
3-En ik wil u laten kennis maken met Tommy, een man die mij zoveel leerde over het
verschil tussen schuld en schaamte
DEEL 1. WAAROM AANDACHT VOOR MENSEN IN DE BAJES?
De meeste vrijwilligers in deze zaal zullen weten dat de aandacht van de christelijke kerk voor
gevangenen in de bijbel wordt omschreven als één van de zeven werken van barmhartigheid:
’Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe’ (Matteüs 25: 36).
Eén van de kenmerken die het christelijk geloof zo uniek maken, is dat gevangenen niet
zonder meer afgeschreven zijn, maar dat ze bezocht worden. Dat wil zeggen aandacht en hulp
voor wie aan de rand of aan de onderkant van de samenleving terecht is gekomen.
In vele culturen en godsdiensten is het bezoeken van gevangenen geen vanzelfsprekende zaak.
Hoe kijken we aan tegen straf en detentie en tegen mensen die daardoor hun vrijheid kwijt
zijn? En wat zegt dat dan over onze eigen vrijheid of onvrijheid? Echte vrijheid is toch veel
meer dan ‘niet gevangen zitten’?
Vrij zijn en vrij worden, ook van schuld en misdaad, doe je niet alleen, dat gebeurt samen met
andere mensen. Het geestelijk en pastoraal werk in de bajes is en was voor mij een grote
vreugde, maar ook soms een last, die ik niet had kunnen volhouden als daar geen grote steun
was geweest van mijn kerkelijke gemeente en heel veel vrijwilligers.
Schuld en schaamte
Neem nou het omgaan met een man als Tommy, met de mond vol van 'de verzekering betaalt
wel, en er zijn toch geen doden bij gevallen' ? Maar als ik hem vertel in de rol van vriend of
raadgever dat er mensen zijn geschokt en dat een hogere verzekeringspremie iedereen zal
gaan treffen als er zoveel ingebroken wordt, dan wordt hij stil. Het lijkt alsof ik hem
kwijtraak, hij kijkt iets te vaak naar de gang, waar zijn kornuiten lopen en die kunnen zien dat
hij met de dominee zit te praten. Hij lijkt weinig schuld-gevoel te hebben, maar er is zeker
wel… schaamte. Over het verschil tussen schuld en schaamte kom ik graag later terug.
Hoe kan ik ooit bewijzen dat ik niet een fout mens ben?
Daar heb je mensen bij nodig, medemensen, daar ligt de kracht van hen die niet voor Justitie
werken of die niet een verlengstuk van de rechtbank zijn. Daar begint de 'onbetaalde liefde',
het werk van de vrijwilliger.
Een uitgestoken hand
'Vrijwilligers zijn de uitgestoken hand van de samenleving' (woorden van mijn oudcollega ds. Jan Eerbeek in zijn boek 'Een misdadiger is meer dan zijn delict')
In mijn werk in de tbs-kliniek beleefde ik dat zeker zo. Dat het niet alleen de woorden van mij
als bajesdominee zijn, dat God mensen wil herstellen, maar dat er zoveel méér mensen zijn
dan ik die dat geloven en er naar willen handelen.

Vrijwilligers vertegenwoordigen de goede wil om mensen erbij te houden. Ze brengen een
verbinding aan met de samenleving. En ze dragen ertoe bij dat ook de samenleving zelf, en
niet alleen de professional, betrokken is bij het re-integratieproces.
Voor de gedetineerden betekent dat: vrijwilligers laten je voelen dat je erbij blijft horen, ook
als je vast zit. Ze geven je de ervaring dat je van betekenis bent. En dat je méér bent dan het
delict waarvoor je ingesloten bent. Ze hebben aandacht en geduld om jou in jouw bijzondere
situatie te ondersteunen. In de handdruk die ze geven, in het kopje koffie dat jij na de
kerkdienst of in de bezoekzaal als gedetineerde voor hén mag inschenken, in hoe ze naar je
luisteren, dat ze je voornaam onthouden, dat ze de volgende keer nog weten wat je ze eerder
hebt verteld: het zijn allemaal signalen dat je wel ingesloten bent, maar niet uitgesloten. En
dat hoe je leven ook gelopen is, er mensen zijn die je niet afschrijven.
In eerste plaats mensen
Een tbs-kliniek of gevangenis is niet alleen voor de buitenwereld een gesloten instelling, maar
ook gesloten naar binnen toe. Er heerst een cultuur, waarin het recht van de sterkste geldt.
Daarin is het niet veilig om kwetsbare kanten van jezelf met medegedetineerden te delen. In
zo’n 'totaal instituut' staat het unieke persoon-zijn van mensen onder grote druk.
In zo’n woestijnlandschap zoek ik naar verbindingen als levensnoodzaak om mens te zijn of
weer mens te worden. En naar bronnen die aangeboord kunnen worden.
Dat mocht ik vanuit mijn levensroeping in de afgelopen 36 jaar bij uitstek in kerkdiensten
samen met mijn vrijwilligers hoorbaar en zichtbaar maken. Als er dan open - voor Gods
aangezicht - gesproken kan worden over de harde feiten én de zachte krachten, dan kan er heil
gebeuren, dat is niks anders dan dat heel kan worden wat stuk is gegaan. Je komt weer bij
jezelf en je vindt jezelf terug in het licht van Gods warme hart, zijn barmhartigheid. Want ik
en jij, hij en zij, we zijn net als gedetineerden in de allereerste plaats: mensen! Een voor mij
heel belangrijke tekst is die van Paulus in zijn Hebreeenbrief 13,3 ' Bekommer u om de
gevangenen alsof u samen met hen gevangen zat… ]
Als ik als predikant en u als vrijwilliger bereid bent om te laten zien wie we zijn, met alle
moois en met alle pijn, dán kunnen en mogen wij de wereld van de gedetineerden en exgedetineerden binnenkomen. Want zij zijn bij uitstek degenen, die in de crisis van de detentie
alles zijn kwijtgeraakt. Zij hebben niet zo veel meer om trots op te zijn, of om zich achter te
verschuilen of om in weg te vluchten. Zij staan in zekere zin naakt in onze maatschappij.
Ze horen bij die zeven groepen van kwetsbare mensen en juist daarom – vanwege hun
naaktheid en hun armoede –zegt Jezus in Matteüs 25: 'gezegend ben je, want Ik zat gevangen
en jullie kwamen naar Mij toe'.
Soms hebben gedetineerden, in de diepte van het leven, de ervaring van wat het betekent ‘dat
Jezus redt…’ en zingen ze daar graag met eenvoudige woorden over. Want voor hen is het
‘gered worden’ heel concreet en praktisch geworden. Het was voor hen een gevecht op leven
en dood. Daarin hebben ze menigmaal ook iets van God gezien, waar ze soms openhartig van
getuigen. Maar juist bij hen merken we zo duidelijk, dat een blijde bóodschap alleen door
blijde ménsen kan worden overgebracht en ontvangen…
Vertrouwen winnen
Wie gered wil worden, zoekt in de eerste plaats een betrouwbare derde, en is heel gevoelig
voor het verschil tussen 'betaalde en onbetaalde liefde'. Over mijn werk en over de inbreng
van vrijwilligers hoef ik dat zelden nader uit te leggen. Er wordt, in weerwil van negatieve
berichten over kerken en geestelijken, nog steeds geloofd dat wie gelooft en met kerk en

bijbel te maken heeft ook te vertrouwen is. Het lijkt soms als of men geen andere keuze heeft
dan dat vertrouwen te moeten geven…
Maar tegelijk leeft er bij de gedetineerden ook vaak een wantrouwen naar alles wat in de
gevestigde en ‘geslaagde’ samenleving gewoon is. De vrijwilliger is ook een onderdeel van
de samenleving die hen straft. Er moet hard worden gewerkt aan het winnen van vertrouwen
en een relatie waarin dat kan groeien.
Met de vrijwilligers van de tbs-kliniek in Almere houden we regelmatig trainingen om
praktisch te oefenen hoe in een gesprek dat vertrouwen kan blijven groeien, en in wat we
misschien over het hoofd zien. Dat het hoofd daarbij gebruikt moet worden, is echt nodig.
En dat het vanuit het hart moet komen, dat vraagt ook om voortdurend te bezinnen op wat de
bron van onze inzet en inspiratie mag zijn.
Want het gaat om een presentie die effectief is als we dat doen met hoofd, én hart én
handen.
DEEL 2 VOORBEELDEN BIJ DE ROLLEN VAN VRIJWILLIGERS
Zo komen we in het tweede deel van mijn bijdrage waarin ik u paar voorbeelden wil laten zien
die kunnen passen bij de verschillende rollen die we vandaag met elkaar bespreken.
a. Je vindt de rol van DEELGENOOT heel belangrijk en ineens hoor je een gedetineerde
tegen je zeggen: "Ik kan eigenlijk alléén met jóu praten …"
Wat wordt er in ons losgemaakt als we dit uit de mond van een patiënt horen? Is er dan alleen
mededogen of klinkt er ook een stem van achterdocht bij onszelf? Wat wil hij nu met mij, ben
ik echt de enige? Soms is een gezond wantrouwen op zijn plaats, een wantrouwen dat de
gedetineerde zelf ook kent en dat soms ook gewoon bespreekbaar is.
Maar een ongezond wantrouwen en achterdocht is vaak aanwezig bij gedetineerden en met
name bij tbs-ers die te maken hebben met een ontwikkelings-stoornis. Die kan zijn
veroorzaakt doordat iemand langdurig aan een traumatische omgeving blootgesteld is
geweest, bv agressie thuis, verlatende ouders, seksueel misbruik, te weinig aandacht of
bevestiging, verbaal of fysiek geweld in de jeugd, etc.
Het is naïef om te denken dat iemand daar met een paar jaar hulpverlening of een goede
vriend/in vanaf kan komen. Er zal heel veel geduld en heel veel geloof aan te pas moeten
komen. Vaak wordt beweerd dat het eventueel genezingsproces van wat is aangetoond als een
persoonlijkheids-stoornis net zo lang zal gaan duren als de periode van de beschadiging.
b. De tbs-er denkt vaak dat de hele wereld tegen hem is, dus onveilig is. Als ik in de rol van
VRIEND hem er op wil wijzen dat er nog best wel veel goede en fijne mensen rondlopen op
deze aarde, dan zal hij het dat niet direct herkennen als normaal: want de wereld is gevaarlijk,
mensen zijn als wolven voor elkaar, zo is het nu eenmaal, zo ben ik nou eenmaal...
Wat voor ons als vrijwilligers of hulpverleners fijn is, is voor hem/haar bedreigend. Als wij
het belangrijk vinden en willen leren dat je je moet 'inleven in de ander' om hem /haar beter te
kunnen begrijpen, dan is dat voor de tbs-er een regelrecht gevaar: als hij probeert te voelen
wat een ander voelt dan ervaart hij dat als een onverdragelijke overgave, een opgeven van de
strijd, als je je overgeeft dan moet je maar afwachten wat er met je gebeurt, dan wordt je
gebruikt en zullen ze jou een loer draaien…
Deze manier van kijken en afweren is niet over één nacht zo gegroeid, maar het trieste
resultaat van een langzaam proces. Op je gedrag of op je woorden aangesproken worden is
voor veel tbs-ers bedreigend, het leven wordt op eigen wijze geleefd en zo is het goed, en
daarover twijfelen is zwakte, dus verliezen, een zelf-verlies...

c. Als je in de rol van ANDER GEZICHT met hem een psalm wilt lezen, omdat je daar zelf
zoveel steun en geloof van ontvangt, dan leest een patiënt die aan het begin van zijn tbs-tijd
staat de psalm toch echt ánders dan jij:
-bv "De Heer is mijn licht... voor hem betekent dat: ik doe het liever zonder licht, bij een
inbraak is dat helemaal niks, in het donker kan ik beter wegkomen als de politie er aan
komt….
-bv "Mijn vijanden staan tegen mij op ... dat zijn voor hem altijd het leger van politie en
justitie. En soms ook de reclassering en de hulpverleners, die het zo mooi kunnen zeggen,
maar dat is omdat ze er voor betaald worden met hun mooie baan. Zij zijn geslaagd in de
samenleving en met hun diploma's kletsen ze mij vast, enkel en alleen omdat ze wat boeken
gelezen hebben en ervoor geleerd hebben....
-bv "Valse getuigen....' vertel me daar niets over, daar weet ik alles van, je wordt verlinkt
waar je bij staat, vriendschap bestaat alleen zolang je geld hebt…
Zo zijn er in het contact altijd minstens twee delen van de ander in gesprek met jou:
1) de cooperatieve, de aardige persoon, die wel met jou wil praten of schrijven omdat hij
voelt dat er aandacht en goede wil is, hij kan elke hulp goed gebruiken, hij hunkert naar
iemand die hem wil zien als iemand die méér is dan zijn delict…
2) de autistische, de op zichzelf gerichte, de opstandige persoon, de rebel die weet wat er in
de wereld te koop en niet te koop is, die zich niet wil verbinden, niet laat misleiden, niet laat
verleiden tot andere inzichten, die zich nooit zal overgeven in het gevecht zoals hij het leven
kent...
Doordat zijn geest in de jeugd is gesplitst, zijn deze twee moeilijk te verbinden (‘dissociatie’)
en de twee delen zullen bij elke nieuwe vriendschap of relatie en bij elke veranderde situatie
op onverwachte manier weer te voorschijn komen. Omdat het gaat om een langdurige
traumatisering, heel anders dan een éénmalige shock, bv een ongeluk of een stukgelopen
relatie, etc.
Wat betekent dit voor behandeling/of pastoraat of in het contact met maatjes en
vrijwilligers?
Je zult je steeds bewust moeten zijn dat een echt contact bij de tbs-patiënt angst oplevert,
omdat hij als het ware zijn ‘oude ik’ achter zich moet laten. Daarom vraagt het ook veel tijd
en volharding van de behandelaar/geestelijke/vrijwilliger. En achter elke winst of oplossing of
'goede periode' loert de depressie van het toch weer niet gelukt zijn. Op de achtergrond van
het samen werken met behandelaars en met vrijwilligers zit dit verzet, deze angst en deze
strijd.
Aan vrijwilligers raad ik dan aan: je maakt het contact veiliger door minder te zeggen wat jij
ervan vindt, hoe jij er tegenaan kijkt en meer te vragen wat de ander ervan vindt.
Omdat dat per definitie minder bedreigend is en de ander minder snel in een autoriteitsconflict
brengt. (hij denkt dan en dat wordt niet uitgesproken: jij weet het altijd beter, wat voor jou
geldt is dat zeker niet in mijn situatie, je moest eens weten hoe mijn leven in elkaar zit....)
Kunnen wij als DEELGENOOT, als VRIEND, als ANDER GEZICHT en in al die andere
rollen dat aspect van angst voor dat wat moet, het 'moeten' vermijden ?
Want als dat zó wordt ervaren, is er geen echt contact, maar brengen we alleen maar een
afstand, een tegenbeweging op gang…
Is er een manier om het contact een 'ontmoeten ' te laten worden waarbij we mee kunnen
werken aan een houding die eigen initiatief oproept?

Ik geef wat suggesties om in de verschillende rollen te werken aan een 'veilige 'presentie':
a) bv als RAADGEVER
door te aanvaarden dat iemand niet zomaar wil/ kan veranderen, en dat het gesprek altijd vol
zit met ambivalenties en weerstanden.
b) bv als ANDER GEZICHT
door voor jezelf steeds te repeteren dat dat wat van buiten hemzelf komt onveilig is en dus
moet worden afgeweerd (=passieve agressie)
c) bv als VOORBEELD
door te werken aan een contact waar je de vragen zo stelt, dat er iets kan komen uit de ander
(zijn gedachten, zijn gevoelens, zijn verlangens)
Ook als het op je lippen ligt om de ander op de volgens jou juiste wijze de bijbel te laten lezen
of hem een wijze raad te geven bv bij een vreemde uitleg over Psalm 27...
d) bv als DEELGENOOT
door er steeds aan te werken dat de ander wordt gestimuleerd om bij 'zichzelf' te komen, op
een gezonde uitdagende manier.
Misschien wordt dat nog wat praktischer als ik een paar handreikingen geef die mij altijd erg
hebben geholpen om op een veilige manier dichter bij de ander te komen:
A) Stel ándere vragen dan je gewend bent:
-in plaats van te zeggen: 'je moet … (waarbij hij direct denkt: ik moet helemaal niks!) : wat
lijkt jou het beste...?
-in plaats van te zeggen: 'ben je bang… (waarbij hij direct denkt: een man is nooit bang!) :
wat doet dit met jou?
-in plaats van te zeggen: 'je maakt je zorgen… (waarbij hij denkt: dat ga ik jou niet vertellen
en ik hoef ook niet verzorgd te worden!) : wat kun jij er aan doen, denk je?
-in plaats van te zeggen: 'is het je gelukt… (waarbij hij denkt: ik ga nooit zeggen dat iets me
niet lukt, zie jij mij soms als een mislukkeling?) : hoe is het gegaan?
-in plaats van te zeggen: 'wist jij dat? (ik ga niet zeggen dat ik iets niet weet, jij weet toch
alles beter, jij hebt diploma's!): kun jij je dit voorstellen?
Het vraagt echt oefening om te letten op woorden als 'moeten/ bang zijn/ zorgen maken/
lukken/ weten' als we weten dat de ander daarmee op slot kan worden gezet. En het dus
belangrijk is om die te vermijden en het gesprek op een andere manier te proberen, bv
B) Probeer voorwaarden te stellen als tussenfase in het gesprek:
- in plaats van: ik wil je iets laten zien: mag ik je iets voorstellen?
De ander kan dan kiezen om wel of niet mee te doen, zo krijg je akkoord en kan je een
gezamenlijke afspraak (contract) maken.
C) Geef cijfers aan situaties en gevoelens (met schaal van 1 tot 10):
-Hoe belangrijk is dit voor jou als je er punten aan zou geven?
De ander wordt er actief bij betrokken en moet werk verrichten dat van hemzelf is.

D) Bouw een tussenfase in (en daarmee geef je in een gesprek een veilige 'ontsnapping')
-stel dat je dit zou doen of denken, wat zou er dan gebeuren....
-stel dat dit gebeurt, hoe zou jij dan reageren....

DEEL 3. HET GROTERE VERBAND VAN PRESENTIE
Ontmoeten en verbinden
Naast het gestoorde basisvertrouwen bestaat in de wereld van de bajes gelukkig ook een
erecode: doe jij wat voor mij, dan doe ik iets voor jou terug. Dat kan zichtbaar worden in het
koekje bij de koffie dat speciaal is gekocht om de vrijwilliger te kunnen verrassen. Een teken
van dankbaarheid naar degene die men als een betrouwbare vertrouwenspersoon heeft leren
kennen. Iemand die ‘onafhankelijk’ is van het systeem dat mensen straft en opsluit, met een
eigen wetboek van waaruit wordt gedacht en gehandeld. De gedetineerde heeft daarvoor een
grote straatwijsheid en een speciale neus. Zo kan het toch gebeuren dat er vertrouwen groeit
waar dat nooit eerder was, en zijn de wonderen voor de vrijwilliger de wereld nog niet uit.
Een belangrijke kant van ons werk is ook, dat vrijwilligers in een bajes of tbs-kliniek
'verspieders voor de gemeente van Christus' kunnen zijn. Zij kunnen zien hoe het mogelijk is
dat er nog geloof en hoop en liefde is, op plekken waar dat niet verwacht wordt. Dat God
werkzaam is in het contact met 'de minsten' en dat de minsten vaak niet minder zijn dan de
brave burger. Dat zouden ze vaker moeten doorvertellen aan de kerk en aan mensen die niet in
gevangenissen komen, dat is volgens mij een maatschappelijk eretaak.
Samen zien wij de geestelijke nood van wie een vrijheidsstraf kreeg, en kunnen we hoop
geven op een beter leven na een leven van onliefde, verwaarlozing en lange dwangverpleging.
Hoop die zichtbaar wordt waar een kerk-buiten-de-muren hen niet afwijst zoals de buurt dat
waarschijnlijk wel zal doen.
Een kerk die bezig blijft met een warm hart en kennis van zaken over wat detentie is en doet.
Waar plaats wordt gemaakt voor gebroken en gebutste mensen, die soms een leven lang
nazorg en begeleiding nodig zullen hebben om op het rechte pad te blijven.
Het betere gesprek
Tenslotte neem ik u graag mee naar Tommy. De bijbelse Kain koos er voor om liever actief
schuldig te zijn, dan passief beschaamd. De wereldse Tommy ging in zijn leven dezelfde
weg.
Schaamte ontstaat bij afwijzing, als een kind niet de bevestiging krijgt die het nodig heeft om
uit te groeien, een eigen identiteit te ontwikkelen. Schaamte ontstond bij Kain toen hij aan zijn
hemelse Heer offerde, maar daar even geen respons op kreeg. Zijn offer werd niet bevestigd,
noemt de grote joodse theoloog Martin Buber het.
Schaamte is een gevolg van krenking die niet weg te praten is. Ineens is er dat beeld, dat je
van jezelf hebt: er wordt niet van mij gehouden, ik ben een fout mens!
Daar ligt ook het verschil met schuld. Schuld veronderstelt keuze, tussen goed en kwaad,
tussen plicht en verlangen. Schuld ontstaat bij verkeerde beslissingen, het heeft te maken met
doen. Schaamte heeft te maken met een besef van verkeerd zijn. Schuld daar kun je aan
werken , dat is beperkt. Schaamte is niet te hanteren, niet te controleren, is totaal.
Soms kunnen we het meevoelen, meebeleven dat hun geweld is voortgekomen uit een
ondraaglijke schaamte.
Tommy's leven stond in het teken van zichzelf-bewijzen met dingen die hij thuis had geleerd.
Een heroïsme, dat hem en zoveel anderen op een uitgebreid strafblad kwam te staan en een
hoop ellende veroorzaakt voor vele slachtoffers. Was het 'zinloos geweld'?

Gaandeweg ging ik Tommy beter begrijpen en een beetje van hem houden, vooral op die
momenten dat we samen stil konden zijn en het samen uithielden.
Heel vaak gaat in de bajes 'het betere gesprek' over die angst: angst om te mislukken, om
geen echte man te zijn, om niet de partner van je dromen te vinden, omdat je een mislukkeling
bent. Het één-op-één gesprek met een betrouwbare en niet oordelende ander geeft ruimte en
lucht aan deze schaamte. En soms ook ruimte voor andere verhalen, ook uit de bijbel:
- waar je kan lezen hoe Kaïn een teken krijgt dat hij verder niet zal worden vervolgd en
gestraft.
-waar Mozes een nieuwe taak krijgt als leider en bevrijder, ook al had hij iemand omgelegd…
Vrijwilligers, dus ook u, kunnen voor ont-moeting zorgen, en als we werken met hoofd en
hart en handen, als er kan worden gesproken over het verlangen naar een-beter-leven.
Dan kan zelfs op een moment van gegroeid vertrouwen samen met de ander in de bijbel kan
worden gelezen, bij voorbeeld die tekst uit Spreuken 4:
‘Bewaak daarom boven alles je eigen hart, want daar ligt de bron van het leven.
Dan kun je de mensen recht aankijken en hoef je je ogen niet neer te slaan.’

