Van kwaad verhalen – context en praktijk van het
Justitiepastoraat
Diverse schrijvers
Publicatiereeks van het Centrum voor Justitiepastoraat 2010. Het boek is een
verzameling van tot wetenschappelijke bijdragen uitgewerkte referaten tijdens
studiedagen in 2010. Titels van de bijdragen waren (deels) door de organisatie als
opdracht aan de schrijvers verstrekt.
Hoofdstuk 1 - Ryan van Eijk: De wet naleven of
luisteren naar de boodschap? Justitiepastor te
midden van een veranderend strafrecht.
Er is een ontwikkeling in het strafrecht waardoor
het niet meer alleen gaat om het veroordelen van
mensen die een misdaad begaan, maar ook om
het straffen van mensen die (mogelijk) een gevaar
vormen voor onze veiligheid en zekerheid. De
doelmatigheid – voorkomen van (mogelijke)
problemen, gaat domineren boven de
rechtvaardigheid – is er wel echt een misdaad
gepleegd? Dit druist in tegen de Bijbelse
boodschap. Als we iemand zien als een mogelijk
gevaar waartegen we ons moeten beveiligen,
miskennen we hem als (mede)mens.
Hoofdstuk 2 - Theo de Wit: De opsmuk van het kwaad. Narrativiteit, kwaad en
verzoening.
Onze beschrijving van wat er gebeurde, kan ingrijpend afwijken van wat er feitelijk is
gebeurd. Dat geldt niet alleen voor een delict dat totaal verschillend geduid kan
worden, maar ook voor onze gezamenlijke geschiedenis. Bijvoorbeeld slavernij. Het
kwaad kan vanuit een ‘goed’ geweten worden bedreven. Dat is tragisch.
Hoofdstuk 3 - Evert Jonker: De Justitiepastor als aanklager? Pastorale en
theologische aspecten van ‘confrontatiepastoraat’.
Past de pastor een confronterende invalshoek? Je vergelijkt iemands levensverhaal
met de context van diens leven. Of met het verhaal van God. ‘Waar ben je in
Godsnaam mee bezig?’ Welke benadering de pastor ook kiest. Present zijn, oor
geven aan de verhalen, hulp en bijstand geven, getuigen van de bevrijdende kracht
van het Evangelie, er zit altijd een appèl in met een confronterende kant. Je klaagt de
ander niet aan, maar helpt hem zijn eigen aanklacht zuiver te maken en goed te
adresseren. In ieder mens zit goed en kwaad. Ontken dat kwaad niet en dek het niet
toe. Maar er is alleen hoop als je het onder ogen ziet. Want er is Hoop. Compassie:
leg je niet neer bij het gebrek aan waardigheid bij de ander.

Hoofdstuk 4 - Marja Terlouw–Sterk: Boosheid als kans. Een verkenning met het
oog op het justitiepastoraat.
Boosheid is niet alleen negatief. Verontwaardiging over misstanden is goed.
Boosheid is geen zonde. Kan uiting van liefde zijn. Stress leidt snel tot boosheid en
komt in PI veel voor. Het is belangrijk over woede te spreken, al moet iemand soms
eerst fysiek kalmeren. Veel gedetineerden ervaren de omgeving als vijand en zichzelf
als slachtoffer. Blijf er vanuit gaan dat iemand hier controle over kan krijgen. In
extreme gevallen is het echter een psychische ziekte. Boeddhisten zien boosheid als
slecht, iets om los te laten. In bijbels perspectief kan echter gestreefd naar het
aanvaarden ervan. Boosheid kan een teken van hoop zijn. Van energie. Daardoor
kan iemand op zoek naar de eigen identiteit. Je kunt niet liefhebben als je geen
boosheid kent. Boosheid kan je helpen zelfkennis te zoeken in het licht van het
Evangelie. Boosheid wordt snel destructief, maar als je erover communiceert, zijn er
kansen.
Hoofdstuk 5 - Jan Bodiscko Massink: Herstel! Over hoop die doorgaat tegen
beter weten in.
Objectieve en subjectieve waarneming kunnen ingrijpend verschillen. Wie trauma’s
oploopt doordat het thuis niet veilig was, kan een beschermende omgeving of
persoon bedreigend vinden. Een uitnodiging het hoofd in de strop te steken. De
typering slachtoffergedrag is dan te oppervlakkig. Normen en waarden zijn in die
persoon omgekeerd. Het gaat alleen nog om zelfbescherming en overleven. Wat
moet een pastor dan met het aanbod van heil en liefde? Zoals een veilige basis is
gebaseerd op een reeks ervaringen, zal ook herstel ervaren moeten worden in
meerdere situaties en vanuit meerdere medemensen. Een hoop op herstel, vaak
tegen beter weten in. En tegen vele teleurstellingen in. Daardoor kan de pastor uit
persoonlijke ervaring Psalm 80 gaan zingen.
Hoofdstuk 6 - Theo van Dun: De justitiepastor als ‘exorcist’, over het vieren van
‘de verlossing van het kwade.’
Exorcisme kent twee vormen. Jezus doet het. Eenmalig en volkomen op basis van
zijn eigen kracht. Mensen doen het namens een ander, in de Naam van Jezus.
Bevoegdheid tot exorcisme wordt in de Bijbel aan alle gelovigen gegeven. De Rooms
Katholieke kerk perkte het steeds verder in. Nu alleen door speciaal gewijde
priesters. Exorcisme kent drie vormen: eens en voor altijd de duivelse macht breken,
in fasen tijdens de periode van onderricht richting doop, vormsel en eucharistie en
het wijden van (wij- of doop)water of een kerkgebouw. De rk-justitiepastor gaat geen
expliciete rituele uitvoeren. Maar de reguliere verkondiging van bevrijding en
verzoening heeft wel zo’n aspect. Daarnaast ook het aanbieden van wijwater en
rozenkrans en rituele handelingen. Het reinigen van een cel na suïcide door
brandende kaarsen, wierook, wijwater en het slaan van kruizen en krachtig gebed.
Daarnaast in diensten het ritueel van boete en het vieren van boete en verzoening.

Schrijver noemt voorbeelden van toepassing voor de rk-pastor die veelal geen
priester of diaken is.
Hoofdstuk 7 - Toke Elshof: ‘Die nedergedaald is ter helle’. De betekenis van
Jezus’ nederdaling ter helle voor de hoop op verlossing onder gedetineerden.
Een pastor koppelt gesprekken over schuld en vergeving lang niet altijd aan het
delict. Veel meer aan perspectief en toekomst. Schuld wordt dan losgekoppeld van
de hel van het verleden en abstract. Dit doet onrecht aan het echte karakter van
vergeving. De ellende van een gedetineerde zit op drie niveaus. Het delict en de
persoonlijke achtergrond waarmee dit samenhing, de omstandigheden in de PI en de
afwijzing die staat te wachten bij vrijkomen. Het is merkwaardig dat ook voor de
laatste twee problemen wordt gezegd: dan had je maar geen delict moeten plegen
en je verantwoordelijkheid moeten nemen. Zo wordt de gedetineerde
verantwoordelijk gemaakt voor kwaad dat hem wordt aangedaan in de PI en na
vrijkomen. Dit leidt tot verharding en verbittering. Gedetineerden leggen
daartegenover accent op grotere misdaden van anderen en veel onbestraft kwaad
buiten, in de samenleving. Genoemde maatschappelijke reactie dringt de gevangene
in de slachtofferrol. In wezen zit daar een vraag in naar erkenning voor zijn
menselijkheid en de positieve kanten die hij ook heeft. Vandaar de focus op
vergeving en perspectief in het pastoraat. Toch blijft aandacht voor persoonlijke
schuld belangrijk. Jezus neerdalen in het dodenrijk kan hoop bieden. Schrijver trekt
een parallel tussen dodenrijk en detentie. Jezus is ook in de bajes. Je hoeft Hem
daar niet te brengen. Wijs op tekenen van zijn aanwezigheid. De huidige paus noemt
drie oefenplaatsen van de Hoop: gebed, gelovig handelen (op basis van verlossing
die ons wordt geschonken) en het oordeel. Oordeel bevat een persoonlijke
ontmoeting met een rechtvaardige, maar ook genadige God. Waar de samenleving
gedetineerden levenslang uit kan sluiten, blijkt dan Gods Grootheid die genade wil
tonen.
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