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De kleine goedheid van 
een normaal gesprek
Ervaringen en leermomenten in de  
onderzoeksgemeenschap justitie

Je als mens gezien en gehoord voelen: uit de voorgaande twee artikelen blijkt dat 

dit een belangrijk element is van de geestelijke verzorging in de ggz en bij defen-

sie. In deze bijdrage laat Reijer de Vries zien dat dit bij justitie net zo goed speelt; 

juist in ogenschijnlijk onbetekenende dagelijkse gesprekken kan het tot uiting 

komen. Gaat het bij geestelijke verzorging dus vooral om het contact van mens tot 

mens, en doet de levensbeschouwelijke achtergrond van de geestelijk verzorger er 

veel minder toe? Verrassend genoeg pleit de auteur voor iets anders.

Reijer de Vries 

IN DE CONTEXT VAN DETENTIE is een normaal ge-
sprek een geschenk, zowel voor de gedetineer-
de als voor de geestelijk verzorger (De Wit, De 

Vries & Van Eijk, 2012). Die context beïnvloedt 
het werk van geestelijk verzorgers. Ik noem vier 
aspecten: ten eerste ontmoetingen met mensen 
die hun vrijheid is ontnomen door het gedwon-
gen verblijf in een ‘totaal instituut’. Ten tweede 
de dubbelheid van werken in een landelijk aan-
gestuurde organisatie van de overheid, met een 
zending van een levensbeschouwelijke zendende 
instantie (en daarmee een duaal bestuur). Vervol-
gens denominatief werken ofwel zoveel mogelijk 
werkend met gedetineerden van dezelfde deno-

minatieve of levensbeschouwelijke achtergrond, 
daarbij reagerend op de levensbeschouwelij-
ke pluraliteit in Nederland en de veranderende 
voorkeuren van de gedetineerden. En ten slotte 
de aan het ambtsgeheim verbonden functie van 
de vrijplaats. 

Met deze bijdrage wil ik laten zien hoe deze as-
pecten het werken met casestudy’s in de onder-
zoeksgemeenschap justitie op vier punten beïn-
vloeden, zowel wat betreft proces, knelpunten 
en opbrengsten, als wat betreft bijzondere ge-
spreksthema’s.

CASE STUDIES PROJECT
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der ritueel? De interreligieuze dimensie speelde 
daarin mee; zo is de rol van een pandit een ande-
re dan die van een pastor of rabbijn. Een voor-
beeld is de discussie over de vraag of en hoe de 
manier waarop de protestantse justitiepredikant 
het gebed beschreef en uitvoerde, kenmerkend is 
voor de protestantse geestelijke verzorging. Al 
pratende groeide echter consensus over het ge-
bruik van de termen (zie ook de paragraaf ‘Bij-
zondere thema’s’). 

De vierde factor waren de overplaatsingen van 
deelnemers en gedetineerden. Vrijwel alle deel-
nemers van de onderzoeksgemeenschap werden 
gedurende het CSP overgeplaatst naar een ande-
re inrichting. Bij justitie een gebruikelijke gang 
van zaken, maar hierdoor veranderde de con-
text van de tweede casestudy. Voor het proces be-
tekende dit in enkele gevallen dat een geplande 
casestudy niet door kon gaan. Overplaatsingen of 
invrijheidsstellingen van gedetineerden maak-
ten het bovendien in enkele gevallen lastig of on-
mogelijk om het toestemmingsformulier voor 
gebruik van data (‘informed consent’) onderte-
kend te krijgen – al had dat ook andere redenen 
(zie hierna).

Knelpunten
Zoals gezegd, kende het werken met de case-
study’s knelpunten wat betreft format, commu-
nicatie en informed consent. Met het format 
hadden de deelnemers vanaf het begin een ambi-
valente verhouding, al leerden ze er gaandeweg 
beter mee werken. In de eerste plaats moesten 
de deelnemers wennen aan hun nieuwe rol als 
onderzoeker en aan de bijbehorende gestructu-
reerde en afstandelijke werkwijze. In hun werk 
waren ze gewend aan een eigen, persoonlijke en 
vrije invulling van het werk. Ten tweede wrong 
de eigen aard van het werk van geestelijke ver-
zorging bij justitie enigszins met het format, dat 
uitgaat van op zichzelf staande individuele con-
tacten tussen geestelijk verzorger en cliënt. 

In de context van detentie 
is een normaal gesprek 
een geschenk

Proces
Het proces in de onderzoeksgemeenschap justitie 
verliep iets anders dan bij de andere werkvelden. 
Op de eerste plaats speelde de lange aanloop een 
rol: pas na ruim een half jaar ging de onderzoeks-
gemeenschap van start. Dat hing samen met de 
relatief kleine omvang van de Dienst Geestelijke 
Verzorging (DGV) bij justitie, die verdeeld is over 
acht verschillende denominaties. Dat maakte het 
lastig om voldoende geschikte deelnemers te vin-
den, vooral voor de kleinere denominaties. De 
meeste hoofden reageerden positief op een ver-
zoek tot deelname aan het Case Studies Project 
(CSP), maar niet allemaal even snel en sommigen 
reageerden helemaal niet. De deelnemers had-
den aanvankelijk verschillende verwachtingen 
van het onderzoek. Het kostte ongeveer een half 
jaar voor deze op elkaar afgestemd waren en ie-
dereen in het onderzoeksproces ‘zat’. 

Een tweede factor die een rol speelde, was de 
wisselende samenstelling wat betreft personen 
en denominaties. Deze interreligieuze samen-
stelling maakte de onderzoeksgemeenschap een 
unieke groep in het CSP. Acht geestelijk verzor-
gers vertegenwoordigden aanvankelijk vier de-
nominaties: rooms-katholiek (3), protestants 
(3), hindoeïstisch (1) en joods (1). In drieëneen-
half jaar veranderde de samenstelling vijfmaal 
door het vertrek en toetreden van geestelijk ver-
zorgers. Daarbij verdween de joodse denomina-
tie uit de groep, maar kwam er een boeddhisti-
sche geestelijk verzorger bij. Deze samenstelling 
droeg bij aan de diversiteit van het onderzoek 
wat betreft de perspectieven op de casestudy’s, 
de interpretaties van concepten (zie hierna), de 
hulpvraag van gedetineerden, de werkwijze van 
de geestelijk verzorgers en de verschillen daar-
bij tussen grote en kleine denominaties. Voor het 
onderzoek betekende dit voor de deelnemers een 
leerproces in flexibiliteit en begrip voor elkaars 
kijk en taal. 

Als derde factor speelde mee wat ik – ietwat over-
dreven – wil typeren als het overwinnen van de 
Babylonische spraakverwarring. Aanvankelijk 
waren er herhaaldelijk discussies over de termi-
nologie en de verschillende interpretaties daar-
van. Hoe noemen we de geestelijk verzorger? Wat 
bedoelen we met gebed? En wat verstaan we on-
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De rubrieksgewijze opzet van het format hin-
derde de deelnemers bovendien bij de weergave 
van het narratieve karakter van de ontmoetin-
gen. Dat was te merken bij de beschrijving van 
de casestudy’s, die steevast aanleiding gaven tot 
veel informatieve vragen en algemene opmer-
kingen. Bij wijze van antwoord ging de inbren-
ger dan het verhaal over de begeleiding van deze 
gedetineerde vertellen, met de ervaringen daar-
bij en veelzeggende details. Via die verhalende 
toelichting vielen voor de anderen de verschil-
lende gegevens, vragen en details op hun plek. 
Wellicht speelt deze narratieve factor bij justitie 
in versterkte mate, zowel vanwege het meeleven 
van de geestelijk verzorger in de leefwereld van 
de instelling, als door het meestal complexe ka-
rakter van de biografie en de onvrijheid van de 
levenssituatie van de gedetineerden. Kortom: bij 
het beschrijven van de integrale werkwijze en 
het narratieve karakter van de ontmoetingen, 
ervoeren de geestelijk verzorgers het format als 

Kenmerkend voor de geestelijke verzorging bij 
justitie is juist het werken in een instelling waar 
gedetineerden kortere of langere tijd wonen en 
leven in een alternatieve gemeenschap. Geeste-
lijke verzorgers ontmoeten de gedetineerden in 
die leefwereld op verschillende plaatsen en mo-
menten. Ze werken integraal, dat wil zeggen, het 
individuele contact in een gesprekssituatie is 
verweven met andere ontmoetingen (zoals am-
bulant werken, vieringen, groepswerk en bege-
leid bezoek). Voor een vollediger beeld van ‘good 
practices’ van de geestelijke verzorging bij justi-
tie, achtten de deelnemers het noodzakelijk om 
casestudy’s in te brengen over die verschillende 
contacten met gedetineerden. De beschrijving 
van het integrale (en soms fragmentarische ka-
rakter) van die ontmoetingen onderbrengen in 
het format, leverde de geestelijk verzorgers tel-
kens problemen op. Alsof de samenhang van de 
ervaring verbrokkelde bij het opdelen in de ver-
schillende rubrieken. 

Merel Boer
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tineerden regelmatig afstemming met andere 
professionals. Maar deze verhalen werden niet 
gedeeld; in de casestudy’s werd feedback of eva-
luatie in slechts twee gevallen genoemd. Ook 
hierbij speelde de context een rol. Het niet-rap-
porteren van vertrouwelijke informatie, vanwege 
het ambtsgeheim, was voor gedetineerden essen-
tieel voor de vertrouwensrelatie met de geeste-
lijk verzorger. Hun belang wrong hier met dat 
van de onderzoekskwaliteit, waarvoor het per-
spectief van andere professionals op de effecten 
van de begeleiding juist wenselijk was. 

Daarnaast zijn gedetineerden doorgaans argwa-
nend of ronduit wantrouwig jegens rapportage 
en registratie, evenals jegens overleg en afstem-
ming. Daarom ziet de geestelijk verzorger het 
als zijn of haar taak om niet alleen het recht op 
privacy te bewaken, maar vooral de menselij-
ke waardigheid – een kernwaarde van de gees-
telijke verzorging. Respect voor hun autonomie 
en het subject zijn van het eigen levensverhaal 
staan daarin centraal, in plaats van object van 
behandeling zijn (Van Eijk, 2013). Vaak genoeg 
hebben gedetineerden ervaren dat er buiten 
hen om over hen gesproken werd en dat die in-
formatie niet overeenkwam met het verhaal dat 
ze zelf aan professionals vertelden. In een huis 
van bewaring komt daar nog de zorg of angst bij 
dat vertrouwelijk gedeelde informatie tegen hen 
gebruikt kan worden in hun zaak (Kraaijeveld, 
2020; Smedema, 2020). Die angst was overigens 
ook van invloed op het volgende punt.

Bij het informed consent liepen de geestelijk ver-
zorgers als onderzoeker tegen drie belemmerin-
gen aan. Ten eerste de argwaan van gedetineer-
den die wel wilden meewerken, maar geen enkel 
formulier wilden tekenen. Ten tweede de eigen 
geremdheid vanwege de dubbelrol van geeste-
lijk verzorger en onderzoeker. In meerdere case-
study’s schoven de deelnemers de kwestie van het 
informed consent bijvoorbeeld voor zich uit (rol 
onderzoeker), uit angst de vertrouwensrelatie te 
schaden (rol geestelijk verzorger). De derde be-
lemmering vormden overplaatsingen of het om 
andere redenen uit het beeld verdwijnen van ge-
detineerden, waardoor een uitgesteld verzoek om 
een informed consent onmogelijk werd.

knellend. Gaandeweg concludeerde men dat het 
CSP-format in beperkte mate geschikt is om de 
eigen aard van de geestelijke verzorging bij jus-
titie voldoende in beeld te brengen (De Vries, 
Went, Van Hemert, Jaggan & Kloppenburg, 2020).

Communicatie met andere professionals (de vier-
de rubriek) vormde een ander knelpunt. Deze 
communicatie bleek uit de casestudy’s heel be-
perkt of ontbrak geheel. Dat betekent echter niet 
dat er in het werk geen overleg plaatsvond. Inte-
gendeel, er was rond concrete vragen van gede-

Gedetineerden zijn  
doorgaans argwanend  
of wantrouwig jegens  
rapportage en registratie
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geen cliënten’, schrijven Fred van Iersel en Jan 
Eerbeek (2009, p. 188). De vrijwilligers helpen ge-
detineerden bovendien om te geloven in de goed-
heid van mensen: ‘Dat ze dat vrijwillig en zonder 
betaling voor ons doen.’ Daarnaast vormen de 
groepsactiviteiten en vieringen van de geestelij-
ke verzorging binnen de muren een mogelijk-
heid om te ervaren dat men tot een gemeen-
schap behoort. Die gemeenschap is tevens een 
oefenplaats om vrijheid te ervaren en een ander 
leven te leren leiden.

Nog een andere opbrengst zag ik als voorzitter in 
de interacties tijdens de bijeenkomsten: de waar-
de van collegialiteit. In een context waar steeds 
minder medewerkers vertrouwd zijn met religie 
of geestelijke verzorging, is collegiale samenwer-
king met andere geestelijk verzorgers een onmis-
bare bron. Contact met beroepsgenoten die van 
binnenuit begrijpen wat je werk inhoudt en er 
de waarde van zien – het samenwerken aan de 
casestudy’s maakte de collega’s er weer van be-
wust hoe waardevol dat kan zijn.

De bijdrage die het beschrijven en bespreken van 
je werk levert aan de eigen professionalisering, 
ten slotte, ondervonden alle deelnemers als een 
buitenkans. Zij specificeerden dit elders als reflec-
tie op de identiteit, bewustwording van de eigen 
levensbeschouwelijke achtergrond en inzicht in 
de invloed daarvan op werkwijze en keuzes (De 
Vries e.a., 2020). Daarnaast werd in de casestudy’s 
gaandeweg zichtbaar dat de geestelijk verzorgers 
dankzij het format (rubriek 3) meer en genuan-
ceerder aandacht gaven aan fysieke waarnemin-
gen, de doelen en effecten van begeleiding en – 
samenhangend daarmee – de keuzemomenten 
en overwegingen bij interventies. Daardoor leer-
den zij de ander als ‘levend menselijk document’ 
(Boisen) nog beter te ‘lezen’. 

Bijzondere thema’s
Drie thema’s in de casestudy’s lijken kenmerkend 
voor het denominatief werken van de geestelijke 

Meewerken aan het 
onderzoek was als 
schatgraven

Opbrengsten 
De metafoor van het schatgraven geeft goed 
weer hoe de geestelijk verzorgers door het mee-
werken aan het onderzoek meerdere opbreng-
sten ervoeren. De schatten lagen al opgeslagen 
in hun werk, maar werden via de casestudy’s als 
het ware opnieuw opgediept en met nieuwe ver-
wondering bezien. Zo lieten de casestudy’s zien 
hoe belangrijk geestelijke verzorging is voor ge-
detineerden, vanwege het normale gesprek. In 
de niet-normale wereld van justitiële inrichtin-
gen is dat voor gedetineerden een bijzondere 
gebeurtenis. Na een korte ontmoeting met de 
geestelijk verzorger zei een gedetineerde bijvoor-
beeld: ‘In deze laatste twee weken is dit het twee-
de normale gesprek dat ik heb gehad’ (De Vries 
e.a., 2020, p. 144). Hij waardeerde het dat hij zich 
in dat gesprek als medemens gezien en gehoord 
had gevoeld. 

De tweede opbrengst kwam als toegift mee in de 
ontmoetingen: ‘la petite bonté’ ofwel de kleine 
goedheid (Levinas). Door als onderzoeker interac-
ties, fysieke waarnemingen, en resultaten en ef-
fecten te beschrijven en die vervolgens in de on-
derzoeksgemeenschap te bespreken, werd de 
geestelijk verzorger zich daarvan sterker bewust. 
Een justitiepastor merkte op hoe bepaalde aspec-
ten van een persoon ineens zichtbaar werden: 
‘Soms, in de harde wereld van een gevangenis, 
zijn er mooie, kleine geschenken om te ontvan-
gen. Vanuit een religieus perspectief helpt dat de 
geestelijk verzorger om te zien waar God aan het 
werk is. En misschien kan de ander de dingen ook 
op die manier zien’ (De Vries e.a., 2020, p. 145). 

In verschillende casestudy’s kwam als derde op-
brengst naar voren dat de geestelijk verzorger 
een gemeenschap vertegenwoordigt en deze in 
de gevangenis ook schept. Vanwege diens zen-
ding verbindt de pastor (samen met vrijwilligers) 
de geïsoleerde gevangenen binnen met de ge-
meenschap buiten; dat kan voor christenen een 
kerk zijn of voor hindoes de familie. Dit voedt 
hun verlangen en hoop op vrijlating en geeft hen 
kracht om het binnen uit te houden. Het schept 
ook gelijkwaardigheid tussen gedetineerde en 
geestelijk verzorger, als leden van dezelfde ge-
meenschap. Daardoor is de gedetineerde meer 
dan een zorgvrager: ‘Het justitiepastoraat kent 
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dat de eigen context van geestelijke verzorging 
bij justitie het onderzoeksproces beïnvloedt. Die 
context brengt ook enkele beperkingen van het 
onderzoek aan het licht. 

Deelname aan een onderzoek als het huidige le-
verde de geestelijk verzorgers echter veel op; de 
specifieke context van detentie bepaalde hen nog 
meer bij de concrete omstandigheden en behoef-
ten van de mensen in de gevangenis. Bovendien 
maakte het hen meer bewust van wat zij zelf aan 
bagage en inhoud inbrachten, ook ten aanzien 
van de eigen identiteit. Vooral de interlevensbe-
schouwelijke bespreking van elkaars werk is wat 
dat betreft een aanrader voor geestelijk verzor-
gers in andere werkvelden.

Dr. R.J. de Vries was universitair docent praktische 
theologie/pastoraat aan de Protestantse Theologische 
Universiteit te Amsterdam en is voorzitter van de 
onderzoeksgemeenschap justitie van het Case Studies 
Project. E-mail: ds.rjdevries@planet.nl. 
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De context van 
geestelijke verzorging bij 
justitie beïnvloedt het 
onderzoeksproces

verzorging bij justitie. Ten eerste de opstelling: 
ziet de geestelijk verzorger zich als professioneel 
hulpverlener of als vertegenwoordiger van de ei-
gen traditie? En in hoeverre is die traditie daar-
op van invloed? De deelnemers wogen de voor- 
en nadelen daarvan overigens verschillend. Voor 
veel gedetineerden speelt de levensbeschouwelij-
ke identiteit van de geestelijk verzorger overigens 
een belangrijke rol in de vertrouwensrelatie: ‘De 
ander kent mijn geloofswereld en begrijpt mijn 
vragen.’ 

De denominatieve achtergrond beïnvloedt ook 
een tweede thema: de gebruikte terminologie 
en de interpretatie daarvan. Naast de genoemde 
voorbeelden van gebed en ritueel, speelt dit ook 
op functioneel niveau: hoe presenteert de geeste-
lijk verzorger zich aan wie? En hoe noemt de ge-
detineerde hem of haar dan bij voorkeur? Wan-
neer ben je (meer algemeen) geestelijk verzorger 
en wanneer (meer specifiek) dominee of pandit 
of nog iets anders? Die termen definiëren op be-
trekkingsniveau de relatie en verwachtingen, 
vooral aan de kant van de gedetineerde. Welke 
term moest je dan in de casestudy gebruiken? De 
onderzoeksgemeenschap maakte op dit punt een 
ontwikkeling door: van een aanvankelijke voor-
keur voor de term ‘geestelijk verzorger’ naar een 
meer gedifferentieerd gebruik; met ‘geestelijk 
verzorger’ in de instelling en met meer specifie-
ke (aan de denominatie verbonden) termen in re-
latie tot gedetineerden.

Een derde thema hangt samen met de culturele 
dimensie van de verschillende denominaties. Fa-
milie is in detentie een belangrijk thema, maar 
de rol daarvan werd cultureel verschillend ge-
waardeerd. Zo voerde de onderzoeksgemeen-
schap een discussie over de vanzelfsprekendheid 
waarmee een hindoeïstische geestelijke verzorger 
contact opnam met de vriendin en dochter van 
een gedetineerde. Hij deed dit in overleg met de 
gedetineerde, maar de andere (christelijke) gees-
telijk verzorgers vonden – mede vanwege veilig-
heidsmaatregelen – dat je daarin zeer terughou-
dend moet zijn.

Tot besluit
Een voorlopige conclusie van drieëneenhalf jaar 
samenwerken in de onderzoeksgemeenschap is 


