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10 jaar islamitische geestelijke verzorging  
is een jubileumuitgave van de islamitische 
geestelijke verzorging, onderdeel van de  
Dienst Geestelijke Verzorging van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen (ministerie van  Justitie 
en  Veiligheid). Het boek is uitgegeven ter ere 
van het tienjarig bestaan van de islamitische 
geestelijke verzorging en verschijnt in een 
 oplage van 300 exemplaren.

Gebruikte afkortingen in dit boek:
DJI Dienst Justitiële Inrichtingen
DGV Dienst Geestelijke Verzorging
gv geestelijk verzorger
igv islamitische geestelijke verzorging
igv’er islamitisch geestelijk verzorger
pi penitentiaire inrichting
TA Terroristen Afdeling

De officiële functiebenaming van de mede
werkers van de islamitische geestelijke 
 verzorger is islamitisch geestelijk verzorger. 
In de praktijk worden zij vaak aangesproken  
als imam. Voor uw leesgmak spreken wij in dit 
boek ook voornamelijk over de imam.
De medewerkers die in hun werk direct  contact 
hebben met gedetineerden staan in dit 
boek om veiligheidsredenen met alleen hun 
 voornaam  genoemd.
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Voor u ligt het boek over 10 jaar Islamitische 
Geestelijke Verzorging bij de Dienst Justitiële 
Inrichtingen. De islamitisch geestelijk verzorgers 
en diverse samenwerkingspartners laten hun 
licht schijnen op de ontwikkelingen in de 
afgelopen jaren. Met dankbaarheid en genoegen 
bied ik u dit boek aan.
Dit boek is een eerbetoon aan alle islamitisch 
geestelijk verzorgers. Het is een geschenk aan hen 
als blijk van waardering voor hun inzet en aandeel 
in de ontwikkeling van het vak. Met dit boek reikt 
de igv ook uit naar onze samenwerkingspartners.
In de vorm van verhalen en gesprekken ziet u 

wat de islamitisch geestelijk verzorger doet, hoe 
hij of zij dat doet en wat het effect daarvan is op 
de kwaliteit van de zorg in detentie. Ook krijgt  
u inzicht in de maatschappelijke rollen die de 
igv’ers hebben en hoe zij die taken en rollen in 
praktijk brengen.
Ik hoop dat dit boek u inspireert om elkaar (nog 
meer) op te zoeken en met elkaar samen te werken.
 
Ik wens u veel leesplezier!
 
Mohamed Ajouaou
Hoofd islamitische geestelijke verzorging

Inleidende  
gedachten

Dienst Geestelijke Verzorging
De Dienst Geestelijke Verzorging zorgt ervoor dat mensen die justitieel ingesloten zijn, hun godsdienst en levensbeschouwing vrij kunnen  

belijden en beleven. Met de keuze uit islamitische, rooms katholieke, protestantse, humanistische, joodse, orthodoxe, hindoeïstische  
en boeddhistische geestelijke verzorging, is er voor alle justitiabelen een vorm van geestelijke zorg die bij hun behoefte aansluit.  

De geestelijk verzorgers begeleiden justitiabelen bij het omgaan met het verleden, de actuele levenssituatie en de ontwikkeling van  
toekomstperspectief. Daarbij zijn zij gericht op samenwerking met justitiële en maatschappelijke organisaties.
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Hoofdstuk 1
Dienstbaarheid
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De aanslagen op de Twin Towers in 2001, de moord op  
Theo van Gogh in 2004. Ik herinner me de gebeurtenissen 
nog als de dag van gisteren. In korte tijd stond de moslim 
gemeenschap er gekleurd op. Enerzijds riep dat bij Justitie de 
noodzaak op om radicalisering tegen te gaan. Tegelijk was het 
oprichten van islamitische geestelijke verzorging, politiek 
gezien, een spannend dossier. In de loop der jaren was het 
aantal moslims in de gevangenis toegenomen. De imam van 
de moskee ‘om de hoek’ werd ingevlogen om op vrijdagen een 
gebedsdienst te houden. In de praktijk liep dit best aardig. 
Maar met professionele geestelijk verzorgers in dienst van het 
Rijk kun je de zorg voor gedetineerden professionaliseren.  

Over verschillen heen stappen
Nu kan het Rijk zich natuurlijk niet bemoeien met religieuze 
inhoud. Alle geestelijk verzorgers hebben een overkoepelende 
organisatie nodig om bij ons te mogen werken. Allerlei vertegen-
woordigers van bepaalde islamitische stromingen klopten aan 
onze deur, maar er moest één overkoepelende organisatie komen 
waarmee de overheid zaken kon doen. Men moest over kleine 
verschillen heen stappen en de handen ineen slaan. Dat heeft heel 
wat jaren geduurd. Bewonderingswaardig dat dit gelukt is met de 
oprichting van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO). 
In de praktijk loopt het erg goed. 

Culturele rijkdom
Ik herinner me het feestje nog goed, toen het CMO één jaar 
bestond. De enorme culturele rijkdom die tot uiting kwam in 
dans, muziek en eten. Die rijkdom hebben wij dus gewoon in 
huis. Met die kennis kunnen we de verbinding leggen tussen 
gedetineerden en het gevangenispersoneel. Om een beeld te 
geven: een gedetineerde had een islamitische tekst op zijn 
celmuur hangen. Een uiting van radicalisme, vermoedde het 
personeel. De imam werd erbij gehaald. Wat bleek? Het was 
een prachtige tekst uit de Koran, die hem een goed gevoel gaf. 

Ook hebben we een keer een flinke opstand gehad omdat de 
hoeveelheid brood werd teruggebracht. In veel islamitische 
culturen is het gebruikelijk om de maaltijden met brood te 
eten. Door tussenkomst van de imam kwam er een dialoog  
op gang. 

Vrouwen in dienst
De afgelopen jaren ben ik bij iedere studiedag aanwezig geweest. 
Steeds weer mocht ik de warmte van deze groep collega’s ervaren. 
Hun moed viel me telkens op.  Moeilijke onderwerpen gaan ze 
niet uit de weg: radicalisering, de scheiding van kerk en staat, het 
botsen van verschillende waarden en culturen in de zoektocht 
naar identiteit. Imams zijn altijd mannelijk, maar wij hebben  
– heel vooruitstrevend – ook vrouwen in dienst. Onze vrouwen 
gaan niet voor in het vrijdagsgebed, maar zijn verder volwaardig 
geestelijk verzorger. 

Met bezieling
Iedereen die is ingesloten kan gebruikmaken van geestelijke 
zorg die aansluit bij zijn geloofs- of levensovertuiging.  
De mensen die de maatschappij liever niet ziet, helpen we.  
In de hoop dat zij weer een plek vinden in onze samenleving. 
Ik ben enorm trots op onze geestelijk verzorgers, die zich elke 
dag met bezieling inzetten om gedetineerden bij te staan. 
Zoals één van de imams zei: “Bij de gebedsdiensten, groeps- 
gesprekken en persoonlijke gesprekken planten we kleine 
zaadjes, die vroeg of laat uitgroeien tot een mooie plant of 
boom.” Wat mij betreft is de islamitische geestelijke verzorging 
uitgegroeid tot een stevige tak aan de boom die de DGV heet. 
In dit boek maak je kennis met de professionals en hun 
verhalen. Veel leesplezier!

Thea Bogers
Directeur Dienst Geestelijke Verzorging

Tien jaar geleden mochten we imams verwelkomen als ambtenaar.  
Eén van de hoogtepunten uit mijn carrière bij de DGV. Want vergis  

je niet; zo eenvoudig was dat niet. En nu mag ik hen feliciteren  
met hun tienjarige bestaan!

Rijkdom in huis
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Normaal is hij altijd degene die de mensen voor zijn lens 
zo precies mogelijk vastlegt, maar voor één keer werd 
fotograaf Marius Roos zelf geportretteerd. En wel door 
iemand die hij vlak daarvoor nog voor zijn camera had: 

igv’er Mahmoud ElGharabawy. 

‘Een groot deel van de fotosessies 
met de geestelijk verzorgers was in 
een moskee waar ik dagelijks 
langsfiets, maar nooit van binnen 
zag. Tot nu. Mijn eerste bezoek 
voelde een beetje onwennig: 
Gedroeg ik me wel correct? Deed ik 
niet onbedoeld iets wat niet hoort 
of mag in een moskee? Mijn vrees 
was nergens voor nodig. Ik werd al 
snel hartelijk ontvangen en mocht 
meteen aanschuiven voor het eten. 
Iedereen was hartelijk, vriendelijk 
en gastvrij.
Ook het fotograferen was een 
feestje. Iedereen nam ruim de tijd 
voor de sessies en voelde zich 
zichtbaar vereerd. Dat is soms wel 
anders. Lang niet iedereen houdt 
ervan om op de foto te gaan. Maar 
van die vrees merkte ik tijdens dit 
project niets. En terecht. Ik kreeg 
stuk voor stuk prachtige mensen 
voor mijn camera, die trots zijn op 
wat ze doen.’

Hij kreeg haast alle geïnterviewden voor dit jubileumboek voor zijn 
lens. Van imams in de Ibn Malik moskee in Leiden tot het 

afdelingshoofd van de Terroristen Afdeling in Vught. Fotograaf  
Marius Roos over dit interessante project dat hem een inkijkje gaf in 

een wereld die hij tot voor kort nauwelijks kende. 
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‘Zelf ben ik niet opgevoed met religie. Dat 
leek me een kracht: met een open blik kijk 
ik naar religies en levensovertuigingen. Ik 
ben nieuwsgierig en sta open voor wat ik 
tegenkom. Wat mijn grootste drijfveer was 
om hier te komen werken? Veel mensen 
worstelen in het leven. Hoe gaan we 
daarmee om? Op enig moment hebben we 
allemaal iemand nodig om mee te praten. 
Mensen die je helpen om naar jezelf te 
kijken. Mensen die je niet veroordelen, 
maar die je verder helpen in het leven. Ik 
heb mensen om me heen die dat kunnen. 
Ook heb ik weleens de hulp ingeroepen van 
een psycholoog. Maar wat als je die mensen niet in je 
 omgeving hebt? Wat als je een psycholoog beschouwt als 
iemand waar je naartoe gaat als er iets ‘mis’ is met je, of als  
je ‘ziek’ bent? Ik vind het ontzettend waardevol dat er bij  
de DJI geestelijk verzorgers zijn. Het geloof is bij veel mensen 
diepgeworteld. Het vertrouwen in de geestelijk verzorger  
is groot. Op een diep niveau vinden geestelijk verzorgers 
aansluiting bij gedetineerden. Daar komen mooie intenties  
uit voort.’

Mooie verhalen
‘In mijn eerste jaar bij de DGV wilde ik een organisatieverhaal 
maken. Daaruit moest de toegevoegde waarde van het werk 
blijken. Ik ging het land in om met geestelijk verzorgers  
te praten, onder wie enkele imams. Dat waren bijzondere 
gesprekken. Ik heb de imams ervaren als warme en gastvrije 
collega’s. Nergens mocht ik vertrekken zonder iets te eten.  
Ik vroeg hen naar voorbeelden van de impact van hun werk. 
Wauw, wat hoorde ik mooie verhalen. Eén collega vertelde een 
tragisch verhaal over een gedetineerde waarbij hij een traantje 
moest wegpinken. Een ander vertelde over een gedetineerde 
die een personeelslid van de inrichting bedreigde. Iemand die 

gewend is te vergelden, maar toch de 
imam inschakelde. Ik kon geen genoeg 
krijgen van deze gesprekken. Het leuke  
is dat de imams dankbaar waren dat ik 
naar hun verhalen wilde luisteren. Met 
volle aandacht. Zoals zij naar anderen 
luisteren.’

Een brug slaan 
‘Net als de gesprekken waren de studie-
dagen van de imams die ik bijwoonde 
bijzonder. Daar trof ik dezelfde warmte  
en gastvrijheid. Als gast ben je belangrijk; 
je wordt echt betrokken. Tijdens zulke 

studiedagen reciteren de imams, ze dragen Koranteksten voor 
op een melodieuze manier. Ik ken de taal niet en versta de 
inhoud niet. De collega’s hadden de tekst vertaald in het 
Nederlands en brachten die met hetzelfde soort zang. In de 
zaal gniffelden een aantal imams. Voor hen was dit vreemd. 
Voor mij was dit een mooi moment, dat ik niet snel vergeet. 
Deze collega’s deden hun best om een brug te slaan.’

Hard nodig
‘In ons land bestaan nogal wat meningen over de islam en  
over moslims. Het lijkt me niet makkelijk om in de schoenen 
te staan van mijn collega’s. Toch bespeur ik geen defensieve 
houding. Wat mij opvalt, is de genuanceerde denkwijze van 
mijn collega’s en hun optimisme. Onze imams zijn bescheiden 
mensen. Het zijn hardwerkende, integere mensen. 
Ik ben blij dat zij er zijn en dat mensen in onze inrichtingen 
met islamitische roots aansluiting vinden bij onze imams.  
Ze zijn hard nodig. Zullen we dát de komende tijd steeds  
weer laten zien? Aan onze collega’s en iedereen daarbuiten?  
Ik luister héél graag naar hun verhalen. Om ze te kunnen 
delen. Het werk van de imams mag gezien worden.’

Anderen deelgenoot maken van het bijzondere werk van  
de imams. Dat is de missie van Nancy Heemskerk, sinds ze begin 2017  

als communicatieadviseur bij de DGV aan de slag ging.
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‘Iedereen heeft iemand 
nodig om mee te praten’ Inkijkje in  

een andere  wereld



verminderen van recidive en slachtoffer-
herstel bij een humaan detentiebeleid. 
Dat kan niet zonder begeleiding en 
verzorging, zowel medisch als psycholo-
gisch. De ruimte voor diversiteit met alle 
denominaties in het aanbod, levert echt 
een bijdrage aan rust en veiligheid in de 
instellingen. En het helpt ook na 
detentie in de recidive. De DGV laat zien 
dat wereldreligies en humanisten 
kunnen samenwerken. Dat is best  
heel bijzonder.’

Op welk moment kwam u voor het 
eerst in aanraking met igv?
‘Dat was in de tijd dat ik zelf werkte als 
directielid van pi Over Amstel in 
Amsterdam. We waren heel blij dat we 
van wisselende imams naar één vaste 
imam voor onze inrichting gingen. We 
werkten langere tijd samen met deze 
imam en zagen dat dat prettig was voor 
onze gedetineerden. Het bracht de 
dialoog goed op gang.  
Het werkt beter als professionals elkaar 
kennen; het zorgt voor begrip over wat 
een ieder doet.’

Best gek dat we pas tien jaar op deze 
manier werken, met eigen igv’ers?
‘Er was wel degelijk islamitische 
geestelijke verzorging, maar we haalden 
zoals bij Over Amstel, imams van buiten 
en sommige inrichtingen kenden vaste 
imams. Het belangrijkste is dat we nu 
een bestuurlijke vertegenwoordiging 
hebben waarmee we kunnen overleggen, 
ook over kennisvraagstukken. Zo kun je 

bijvoorbeeld actief en preventief bezig 
zijn met radicalisering.’

Met haar diversiteit van veertien 
nationaliteiten brengt de igv grote 
diversiteit binnen de DJI instellingen. 
Wat is de meerwaarde hiervan?
‘Door zo’n hele diverse ploeg krijg je  
een meervoudige kijk op zaken, een 
genuanceerder oordeel. In bredere 
gespreksgroepen mengen mensen; dat 
ervaren zij als zeer positief, het zorgt 
voor verdieping.’

Welke signalen krijgt u uit het 
werkveld over de igv?
‘Het veld is positief over het effect op het 
klimaat in de inrichtingen waar het gaat 
om orde en veiligheid. Een negatief 
signaal is dat er soms onkunde of 
onbegrip is bij collega’s, bijvoorbeeld 
over religieuze gebruiken die minder 
bekend zijn. Dat vraagt om een betere 
duiding van de igv’ers. De samenwer-
king binnen de gv is van belang, maar 
ook die met de andere disciplines binnen 
de inrichting. Daar moet je constant aan 
werken.’

Het buitenland toont veel belang
stelling voor de manier waarop de 
islamitische dienst is opgezet.  
Maakt dat trots?
‘Onze aanpak dient als goed voorbeeld 
en daar mogen we oprecht trots op zijn. 
Slechts een paar landen in West-Europa 
zijn op dit vlak zo goed georganiseerd als 
Nederland. Onze aanpak draagt bij aan 
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het humane, vreedzame klimaat in het 
land. Het buitenland heeft bijvoorbeeld 
veel belangstelling voor onze screening 
voor geestelijk verzorgers, die is heel 
uitgebreid. De kernwoorden zijn 
kwaliteit en opleiding.’

Hoe ziet u de komende tien jaar? 
‘We staan voor behoud van ons humane 
detentiebeleid. Een beleid dat een  
steeds betere afspiegeling is van de 
maatschappij buiten. Als de samen-
leving radicaliseert, zie je dat terug 
binnen de inrichtingen. Zijn er ergens  
op de wereld oorlogen of hebben landen 
problematieken? Dan heeft dat zijn 
weerslag op de gedetineerden. Een taak 
voor de geestelijk verzorgers om daar-
mee om te kunnen gaan en er kennis  
van te hebben. Ook de verbinding van 
justitiabelen met de buitenwereld zal de 
komende jaren een grotere rol spelen. 
Omdat gedetineerden relatief kort bij 
ons zitten, is het belangrijk dat je weet 
hoe zij verdergaan. De denominaties 
moeten met elkaar blijven nadenken 
over het aanbod. Het vraagt permanente 
ontwikkeling en vernieuwing.’
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Waarom is geestelijke verzorging 
belangrijk voor de DJI?
‘Deze verzorging levert een bijdrage aan 
een goed klimaat in de inrichting, aan 
een humaan detentiebeleid dat zorgt 
voor een goede verbinding met de 
samenleving. Dat is de rol van de 
geestelijk verzorger: je draagt bij aan de 
morele vorming en het morele besef van 
justitiabelen, besteedt aandacht aan 
delinquent gedrag en aan berouw en 
aandacht voor slachtoffers. Zo vormt 
geestelijke verzorging een belangrijke 
schakel in het zorg- en begeleidingsaan-
bod in de justitiële inrichtingen. Vergeet 
niet: de DGV faciliteert het wettelijk 
recht van ingeslotenen om hun geloof en 
levensbeschouwing te belijden. Humaan 
detentiebeleid – humaan beleid über-
haupt – is een thermometer in je 
maatschappij: het weerspiegelt de stand 
van je gevangeniswezen, het is het 
“visitekaartje” van het humane beleid in 
het land. Behalve straffen en vergelding, 
horen ook terugkeer na detentie, het 

‘De DGV laat zien dat wereldreligies en humanisten kunnen samenwerken. Dat 
is best heel bijzonder’, zegt Annelore Roelofs, plaatsvervangend hoofddirecteur 

van de DJI. Zij is verantwoordelijk voor de geestelijke verzorging binnen 
penitentiaire inrichtingen. 
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‘Veiliger klimaat  
in inrichtingen’
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Moskeegangers verrichten het middaggebed achter de imam.  
Tijdens het knielen, een onderdeel van het gebedsritueel, betuigen  
gelovigen lof aan God.

Schoenenrek bij de wasruimte van de 
moskee. Op en naast het schoenenrek 
 liggen slippers die aan moeten als men  
de ruimte betreedt. Eigen schoenen laat 
men in een ander schoenenrek.

Drie moskee- 
gangers wachten  
op het gezamenlijke 
middag gebed in  
de moskee.

Een van de studiedagen van de igv’ers in beeld.  
Hier te gast in moskee Ibn Malik in Leiden. 

Studiedag
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Igv’ers tijdens de lunch die werd   
bereid en verzorgd door vrijwilligers  
van de moskee.  
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Verder
De imam doet meer naast de weke-
lijks terugkerende activiteiten. Een 
belangrijk onderdeel van de functie 
is de gedetineerden en de inrichting 
bij te staan in lastige situaties.

Bijstand in crisissituatie 
Afgelopen jaar is 316 keer gevraagd 
om ondersteuning van een igv’er bij 
een crisissituatie. Dit kan bijvoor
beeld gaan om een hongerstaking of 
suïcide poging.

Bijzondere bijeenkomst naar 
 aanleiding van een calamiteit
Afgelopen jaar is 24 keer sprake ge
weest van een calamiteit waarbij een 
beroep is gedaan op de igv. Dit kan 
onder meer gaan om een overlijdens
geval of een opstand van gedetineer
den. 

Bijzondere themabijeenkomsten
Afgelopen jaar is 83 keer een thema
bijeenkomst in samenwerking met de 
gv’ers van een andere denominatie 
georganiseerd. 

De religieuze feesten
Afgelopen jaar zijn er 220 vieringen 
georganiseerd. Het Suikerfeest en het 
 offerfeest zijn de belangrijkste religi
euze feestdagen voor moslims. Deze 
dagen worden in de inrichtingen ge
vierd. Daarnaast besteden we aan
dacht aan andere hoogtijmomenten 
binnen de islam. 

Islamitische  
geestelijke verzorging 

in taken en cijfers
Adjuncthoofd van de igv Sefa Bağci is trots op de erkenning en  

professionalisering van zijn denominatie. Hij geeft een overzicht van de taken  
aan de hand van cijfers uit 2017.

Voor dit artikel zijn de jaarcijfers van 2017 
gebruikt. De cijfers zijn gebaseerd op de  
viermaandelijkse rapportages, die door de  
igv’ers zijn aangeleverd.

1.878
gebedsdiensten
Het gemeenschappelijke gebed op 
vrijdag, de zogenaamde salât al  
djumu‘ah, is een belangrijk aspect van 
spiritualiteit en verbondenheid met de 
gemeenschap in de islam. Het is de 
wekelijkse  gemeenschappelijke uiting 
van geloofsbeleving. Het is vergelijkbaar 
met de christelijke kerkdienst op 
zondag. Wij zijn nu zover dat in Neder-
land in alle penitentiaire inrichtingen op 
vrijdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur 
een islamitische gebedsdienst wordt 
gehouden. Ook al is men door detentie 
niet in staat naar een moskee te gaan, op 
deze manier kan men toch het geloof 
samen met anderen beoefenen. 

6.183 intakegesprekken 
Tijdens het intakegesprek krijgt een 
gedetineerde informatie over de gv. 
Welke soorten gv zijn er? Met wat voor 
soort vragen kun je bij de gv’er terecht? 
Aan welke diensten kun je deelnemen? 

Deze gesprekken worden boven-
denominatief gevoerd. Dat betekent  
dat de gv’ers van de verschillende 
denominaties om de beurt elkaar 
afwisselen. Soms kiest men er als team 
voor om de intake in groepsvorm  
te doen. 

4.108 groepsgesprekken
Tijdens deze sessies gaat de imam in 
 gesprek met een groep gedetineerden. 
Met elkaar diepen zij een bepaald onder-
werp uit. Het kan gaan over alles wat de 
mens bezighoudt. Denk aan opvoeding, 
de band met familie, relaties en huwelijk, 
discriminatie, criminaliteit, vergeving, 
berouw, toekomst, migratie, vriendschap. 
Maar ook maatschappelijke thema’s 
 komen aan bod: hoe is het bijvoorbeeld 
om als moslim in Nederland te zijn?
De insteek tijdens zo’n sessie is op een 
positieve manier en met respect voor 
 elkaars mening in gesprek te gaan met 
elkaar. Het motto is: ‘Van elkaar kunnen 
we leren.’

18.019 
ambulante gesprekken
De gv’er maakt regel matig ‘een rondje 
door de inrichting.’ Hij ontmoet 
gedetineerden en heeft ruimte voor 
korte gesprekken. Vaak wordt de imam 
door gedetineerden aangesproken en 
neemt hij de tijd om vragen te beant-
woorden.

15.043 individuele gesprekken
Regelmatig leiden ambulante gesprek-
ken tot de behoefte individueel verder te 
praten. Iedere gedetineerde die hier 
behoefte aan heeft, mag een verzoek 
voor een gesprek met de imam indienen. 
Een individueel gesprek duurt ongeveer 
een uur. De ingeslotene staat centraal. 
De imam gaat samen met hem op zoek 
naar zaken als: Wat houdt je bezig? 
Waar vind je troost in? Hoe denk je over 
je toekomst?

38 igv’ers
In 2017 werkten er 38 igv’ers bij de DGV. 
Het korps is in verhouding ongeveer 
gelijk aan de moslimgemeenschap in 
Nederland. 

Van de igv’ers:
• is 40% van Turkse  komaf
• is 40% van Marokkaanse komaf 
• heeft 20% een andere achtergrond  
(12 verschillende landen van herkomst)
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Hoofdstuk 2
Diversiteit
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Als Mahmoud over de afdeling loopt, komen de gedetineerden 
vanzelf naar hem toe. ‘Mahmoud, wil je koffie drinken?’ 
Zonder iets op te schrijven onthoudt hij het verhaal van elke 
vreemdeling, die in PI Ter Apel gedetineerd is vanwege een 
strafbaar feit en illegaal verblijf in Nederland. Zijn hoofd zit vol 
verhalen over verslavingen, psychische problemen, geldzorgen, 
familieruzies, wanhoop en eenzaamheid. Tijdens zijn dagelijk-
se ronde over de zes afdelingen en twaalf units maakt hij met 
iedereen een praatje. ‘Hoe staat het ermee, heb je al iets gedaan 
aan het oplossen van je probleem?’ Zo houdt Mahmoud een 
vinger aan de pols. Daarnaast voert hij individuele gesprekken 
met gedetineerden die daarvoor open staan. Hij organiseert 
wekelijks groepsgesprekken en een gebedsdienst op vrijdag. 
Tijdens de Ramadan noteert  Mahmoud wie er meedoet en 
voor wie hij dus dadels moet meenemen om het vasten tegen 
zonsondergang te breken. Ook regelt hij dat gedetineerden het 
Suikerfeest en het Offerfeest kunnen vieren in de pi. 

Mahmoud, die theologie, islamitische wetgeving en rechten 
studeerde, communiceert makkelijk met verschillende soorten 
mensen. Jarenlang werkte hij als beëdigd notaris. ‘Dan was  
het zaak om het juiste moment te vinden voor mijn advies.  
Ik heb geleerd dat als je goed communiceert en mensen goed 
behandelt, ze tevreden de deur uitgaan. Zo werkt het ook als 
geestelijk verzorger.’ 
Mahmoud begeleidde pelgrimstochten naar de Hadj in 
Mekka. Hij had een eigen reisbureau in spirituele reizen. 
Onderweg kwam hij in aanraking met verschillende culturen 
en meningen. ‘Ik moest altijd zorgvuldig de juiste woorden 
kiezen.’ Mahmoud is geduldig: hij laat mensen uitpraten en 
stelt open vragen. Pas als ze hun hele verhaal hebben verteld, 
geeft hij zijn advies. Een eigenschap die nuttig is voor een 
imam. Hij merkt dat mensen naar hem luisteren, als hij praat. 
‘Tijdens lezingen, maar ook in de gevangenis.’

Mahmoud vergelijkt zijn baan met het werk van profeten. ‘Ik 
geef advies vanuit mijn hart en mag mensen helpen met het 
oplossen van hun problemen.’ Zo was er een gedetineerde die 
zelfmoord wilde plegen. Het personeel nam contact op met 
Mahmoud. De imam ging het gesprek met hem aan. ‘Waarom 
wil je dit doen?’ Na drie gesprekken kwam hij tot inkeer: hij 
gaf zijn zelfmoordplan op.’ 
Vaak zijn mensen wanhopig als ze horen dat ze Nederland uit 
moeten. Ze zijn bang dat ze het moeilijk krijgen in hun land 
van herkomst. Mahmoud, zelf van Marokkaanse afkomst, 
probeert mee te denken. ‘Heeft je vader een huis? En een 
garage? Zou je daar een winkel kunnen openen? Zou dat niet 
veel beter zijn dan een leven in Nederland, in de illegaliteit?’ 
Sommige mensen hebben volgens de imam een duwtje in de 
rug nodig. Regelmatig wordt hij gebeld door mensen die 
terugkeerden, die hem nog willen bedanken. ‘Vaak blijkt dat 
iemand de terugkeer minder erg heeft ervaren dan van tevoren 
gedacht.’

Hoge bloeddruk
Dat het werk van de imam effect heeft, blijkt uit een ander 
voorbeeld dat Mahmoud geeft. Een gedetineerde had zo’n 
hoge bloeddruk, dat de medische dienst hem adviseerde om 
later in de middag terug te komen. ‘Ondertussen had de man 
een gesprek met mij gehad. Bij de middagmeting was zijn 
bloeddruk weer normaal.’ Mahmoud kreeg een verbaasde 
collega aan de lijn, die wilde weten wat Mahmoud had gedaan. 
‘Dit is mijn werk’, antwoordde de imam. Zijn donkere ogen 
fonkelen. ‘Door gesprekken met geestelijk verzorgers worden 
mensen rustig: ze moeten hun verhaal kwijt aan iemand die ze 
kunnen vertrouwen. Voor velen ben ik een vader, een broer, 
een familielid. Zonder ons zou er een hoop onrust in de 
gevangenis zijn.’ 

De aanwezigheid van gv’er Mahmoud in PI Ter Apel brengt rust  
in de gevangenis. ‘Voor velen ben ik een vader, een broer.’
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Hoe lang ben jij verbonden aan  
de geestelijke verzorging?
‘Ik werk nu twintig jaar voor de DJI, de 
eerste tien jaar als freelancer en de 
laatste tien jaar in vaste dienst. Ik heb in 
diverse inrichtingen gewerkt, zoals in PI 
Oosterhoek in Grave en tbs-instellingen 
Pompestichting in Nijmegen, Longstay 
in Zeeland en De Rooyse Wissel in 
Venray. Nu werk ik voornamelijk in PI 
Zuid-Oost in Roermond en in jeugdin-
richting De Hunnerberg in Nijmegen.’

Hoe kijk je terug op de ontwikke
lingen van de afgelopen jaren?
‘De pi is een van de weinige plekken 
waar alle religieuze groepen samen-
komen. Diversiteit is een belangrijk 
element, zowel onder gedetineerden  
als in het team van geestelijk verzorgers. 
‘Begrip’ en ‘delen’ zijn termen die daarbij 
een grote rol spelen. Zo kunnen bij-
voorbeeld de rabbijn, imam, pastoor  
en dominee altijd met elkaar in dialoog 
gaan. Wij hebben daar een mooi stilte -
centrum voor. Deze multiculturele 
ruimte is uniek en neutraal; een plek 
waar iedereen zich goed voelt.’

Welke persoonlijke talenten helpen 
jou in je werk?
‘Ik houd van tekenen en creëren, een 
talent dat ik regelmatig inzet. Ik heb 

architectuur gestudeerd en gebruik deze 
kennis in mijn dagelijks werk. Voor de 
gebedsruimte in de inrichting heb ik  
de eerste breekstoel en nis (Mihrab) 
ontworpen met mooie islamitische 
versiering en kaligrafie. Het is een  
uniek design dat je kunt opvouwen en 
gemakkelijk kunt opbergen. In een 
aantal inrichtingen beschouwt men  
deze creatie als een van de belangrijkste 
elementen van het stiltecentrum.
In PI Oosterhoek in Grave, PI Zuid-
Oost in Roermond en Pompestichting 
in Nijmegen heb ik het ontwerp 
gemaakt voor het interieur van het 
stiltecentrum. Het moet mooi zijn,  
goed bij iedereen passen, flexibel en 
eenvoudig te veranderen naar alle 
activiteiten. Samen met gedetineerden 
kalligrafeer ik, meestal de verzen van de 
Koran. Dat vinden ze leerzaam en leuk 
om te doen.’ 

Waar ben je het meest trots op?
‘Dat ons team op een hoog niveau staat. 
Gv’ers uit andere landen kijken met veel 
interesse naar onze aanpak. In Neder-
land wordt het team van igv’ers gezien 
als een officieel orgaan binnen Justitie. 
In andere landen hebben gv’ers niet 
diezelfde positie. Bovendien is er in 
Nederland een erkende opleiding tot 
geestelijk verzorger. We zijn in Engeland 

en Duitsland geweest om onze ervarin-
gen uit te wisselen. Wij nodigen mensen 
uit voor onze studiedagen. Wat dat 
betreft zijn we pioniers in de ontwikke-
ling van ons vakgebied. Tevens ben  
ik trots op het feit dat ons team van 
geestelijke verzorgers het voortouw  
heeft genomen in het meedoen aan de 
jaarlijkse internationale Luxembourg 
Marathon. Dit is een activiteit waar we 
ieder jaar aan deel nemen en het zorgt 
voor het versterken van het team-
verband.’

Welke uitdagingen liggen er voor 
jullie in de toekomst?
‘Het zou waardevol zijn als we ons 
takenpakket kunnen verbreden. We 
geven nu vooral ondersteuning binnen 
de pi, maar als een gedetineerde 
vrijkomt, willen we hem blijven volgen 
en begeleiden met nazorg. Ook de hulp 
aan slachtoffers zouden we wat mij 
betreft mogen uitbreiden.’

Wat vind je het leukst aan je werk? 
‘Dat ik mijn eigen tijd kan invullen. Het 
is de uitdaging om je dagen zo effectief 
mogelijk te benutten. En ik kan iedereen 
die de behoefte heeft aan hulp helpen, 
ongeacht religie of achtergrond.’
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Tekenen, schilderen, kalligraferen en 
architectuur. Het zijn de talenten die 
imam Mahmoud inzet bij zijn werk:  
‘Ik kan iedereen helpen, ongeacht 

religie of achtergrond.’

‘Wij zijn pioniers  
in de ontwikkeling  
  van ons vakgebied’



3130

De aanpak van gv’er Mehmet in PI Zwaag bestaat uit drie woorden:  
luisteren, samenvatten en doorvragen. ‘Zo laat ik de jongens de gevolgen  

van hun daden inzien.’

‘De laatste jaren gaat het in berichten over de islam in combi-
natie met gevangenissen vaak over terrorisme en radicalise-
ring, maar dat zijn niet de thema’s van gedetineerden zelf. Ik 
hoor verhalen van jonge jongens die verkeerde keuzes hebben 
gemaakt, al dan niet ingegeven door het feit dat ze eigenlijk 
nooit echt een eerlijke kans hebben gehad in het leven. 
Sommigen hebben vroeg in hun leven al veel meegemaakt. 
Vaak zijn het jongens die het thuis niet breed hebben en er wel 
graag bij willen horen met dure horloges en merkkleding. Dan 
moet je sterk in je schoenen staan, wil je de verleidingen van 
de kleine crimina liteit weerstaan. 

Ik doe dit werk al bijna twintig jaar en hoor aangrijpende 
verhalen. Hoe ik dat volhoud? Ik houd van m’n werk! Als ik 
met iemand heb gepraat en diegene zegt daarna: “Imam, ik 
ben opgelucht. Dank u wel”, dan is mijn dag goed. Ik zie 
diegene met wie ik praat niet als slecht mens. Iedereen maakt 
fouten. Ik waak ervoor mezelf boven een ander te plaatsen. 

Tranen
‘Alle verhalen die ik hoor zijn uniek, maar sommige raken me 
meer dan andere. Een tijd geleden kwam er een groep scholie-
ren langs in de gevangenis. Eén van de gedetineerden deed 
zijn verhaal. Over de verkeerde keuzes die hij had gemaakt, 
waardoor hij nu vast zat. Over de mensen die hij liefheeft, 
maar te vaak als vanzelfsprekend zag. Dat hij niet het grootse 
en meeslepende leven mist waarvan hij als jongen droomde, 
maar juist de kleine alledaagse dingen die het leven waardevol 
maken. Samen eten met familie, vriendschap, vrij zijn. Hij had 
een krachtig advies voor iedereen: mis nooit het avondeten om 

18.00 uur met je familie. Na die woorden brak hij en trok hij 
zich terug in zijn cel. Zijn verhaal miste zijn uitwerking niet. 
Iedereen zat met tranen in zijn ogen, ik ook. 

Mijn aanpak laat zich vertalen in drie woorden: luisteren, 
samenvatten en doorvragen. Als het bijvoorbeeld gaat over 
onacceptabel gedrag ten opzichte van vrouwen, vraag ik hoe  
ze zouden reageren als dit hun moeder of zus zou betreffen.  
Zo laat ik de jongens de gevolgen van hun daden inzien.  
En ik stel veel vragen waarmee ik hen hopelijk verder help. 
Wat wil je doen? Wil je herstellen, wil je veranderen? Hoe dan? 
Vraag voor vraag pel ik de schil af totdat iemand is waar hij 
moet zijn: bij de kern van zijn bestaan. Wat wil iemand met 
zijn leven en hoe bereik je dat?’ 

Beverwijkse bazaar 
‘Ik luister vooral, maar inspireer ook. Als jongeren klagen dat 
ze niet worden aangenomen bij het solliciteren en dus vinden 
dat ze veroordeeld zijn tot het criminele circuit voor hun 
inkomsten, dan vertel ik ze het verhaal van mijn vrouw. Nooit 
gewerkt, maar toen onze kinderen volwassen werden, wilde ze 
ook aan de slag. We wonen in Beverwijk en ze besloot een unit 
met handel op de Beverwijkse bazaar te huren. Dat is nu zeven 
jaar geleden, inmiddels heeft ze er drie. Tegen die jongens zeg 
ik dan: “Dat kun jij ook! Huur ergens een kraampje voor  
25 euro. Leen 500 euro, koop wat waar en ga verkopen. Je 
verdient niet meteen gouden bergen, je moet geduld hebben, 
maar je bent wel eerlijk bezig. En ik garandeer je: dan zit je  
’s avonds heel wat fijner op de bank.’’’ 
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‘Ik plaats mezelf niet 
 boven een gedetineerde’
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Met de komst van de igv werd het vak 
van imam bij de DJI geïnstitutionali
seerd. Wat heeft dit jullie gebracht?
‘De afgelopen tien jaar heeft onze 
beroepsgroep een enorme professio-
naliseringsslag gemaakt. Door praktijk-
ervaring, maar vooral ook door perma-
nente scholing is ons vakmanschap 
verbeterd. Voor nieuwkomers lag de 
prioriteit bij het leren samenwerken, 
afstemmen en communiceren. Met  
de DJI, met andere gv’ers waarmee wij 
één team vormen, met psychologen, 
afdelingshoofden en bewaarders. 
Daarnaast zijn we sensitiever geworden 
met betrekking tot werken in het publie-
ke domein. Met name als het gaat over 
scheiding van kerk en staat, grondrech-
ten, religie in het publieke domein en de 
geheimhouding die bij ons werk hoort. 
Verder hebben we ons verdiept in ons 
eigen geloof en spiritualiteit.’ 

Wat hebben jullie gedaan om 
 gedetineerden beter te begrijpen? 
‘Om gedetineerden goed te begrijpen zul 
je hun achtergrond goed moeten 
kennen. De groep gedetineerden is heel 
divers. Van jeugdigen tot vreemdelingen, 
van arrestanten tot veroordeelden, van 
licht verstandelijk gehandicapten tot 
gedetineerden die vastzitten vanwege 
veroordeling voor gewelddadig extre-
misme. Het zijn moslims met uiteen-
lopende culturele, etnische en religieuze 
achtergronden. Soennieten, sjiieten, 
alevieten, orthodoxen, vrijzinnigen, 
praktiserend of minder praktiserend, 

bekeerlingen, blanken en kleurlingen, 
mannen en vrouwen. Ons korps van 
imams weerspiegelt deze diversiteit en 
we hebben ons getraind om met die 
diversiteit om te kunnen gaan.’ 

Tien jaar geleden werden jullie 
ambtenaar. Wat veranderde er toen? 
‘Het heeft sterk bijgedragen aan ons 
zelfvertrouwen en onze karama, onze 
waardigheid. Wij werden gelijk behan-
deld, kregen gelijke rechten en plichten, 
inclusief arbeidszekerheid. Dit kwam 
onze productiviteit en dienstverlening 
ten goede. Sinds we ambtenaar zijn, 
voelen we ons meer verbonden en zijn 
we meer toegewijd. Wij halen alles uit de 
kast om mensen te helpen en te begelei-
den. Helaas hebben we te maken met 
een relatief grote groep gevangenen met 
een islamitische achtergrond. Geen goed 
teken; dit aantal staat niet in verhou-
ding tot het aantal moslims in de 
samenleving.’ 

Wat is de belangrijkste uitdaging? 
‘Bovenaan staat het leveren van de zorg, 
waar gedetineerden recht op hebben. 
Onze doelgroep heeft een diepreligieuze 
inslag, maar is buiten de gevangenis-
muren overwegend niet praktiserend.  
In gesprekken blijkt dat ze weinig weten 
over de leer. Hierdoor zijn ze kwetsbaar 
voor verkeerde interpretaties. Velen 
hebben een verkeerd ethisch kompas 
wat de islam betreft. Ik sprak iemand 
die was veroordeeld wegens drugscrimi-
naliteit. Toen ik aangaf hoe onethisch 

het is om drugs te verhandelen, riep hij: 
“Maar ik gebruik toch niet, ik ben maar 
een handelaar!” Toen confronteerde ik 
hem met de gevolgen van zijn handel: 
rokende en gebruikende slachtoffers. 
Daar was hij gevoelig voor, hij moest 
huilen.’ 

Hoe kun je het beste omgaan  
met mensen die de islam verkeerd 
interpreteren? 
‘We doen veel aan geloofsbegeleiding. 
Religieuze opvattingen stel je niet bij via 
indoctrinatie, maar via dialoog en debat. 
Wij gaan de discussie aan en houden een 
spiegel voor.’ 

Geef eens een voorbeeld. 
‘Een Afrikaan die moeilijk gedrag 
vertoonde, wilde niets te maken hebben 
met imams die zelf niet donker zijn. Hij 
weigerde de voorgeschreven medicijnen 
voor zijn psychische aandoeningen in te 
nemen. De Koran was volgens hem het 
medicijn. Met respect voor zijn gedachte 
overtuigde ik hem dat de Koran mensen 
aanspoort om te genezen met hulp van 
medicijnen die deels bestaan uit kruiden. 
En dat de Koran aanspoort tot goed 
gedrag, geduld en participatie. Toen hij 
dat hoorde, ging hij zich ook zo gedragen. 
Wij doen aan morele vorming. We 
benadrukken het belang van geduld en 
berouw, inclusief aandacht voor 
slachtoffers. Alle rituelen die wij 
gedetineerden leren, zoals het gebed, 
staan in het teken van berouw.’ 

Mohamed Ikar is een van de eerste islamitische geestelijk verzorgers bij de  
DJI. Hij zit ruim 25 jaar in het vak. ‘Onze doelgroep is diep religieus, maar  

was buiten de muren overwegend niet praktiserend moslim. Dit maakt hen 
kwetsbaar voor verkeerde interpretaties.’
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‘Religieuze  
opvattingen stel je  

niet bij door  
indoctrinatie’
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Ahmad, werkzaam in PI Dordrecht, werft vrijwilligers die zich 
bekommeren om het lot van gedetineerden.

Hoe raakte je zelf betrokken bij 
vrijwilligerswerk?
‘Mohammed Buzambou van de Marok-
kaanse moskee in Vlissingen vroeg me 
in 2005 of hij tijdens de Ramadan de 
harira, de speciale soep, kon verzorgen 
voor gevangenen in PI Middelburg. Dat 
bleek een waardevol gebaar. Het bracht 
me op het idee om nog meer vrijwilligers 
te zoeken. Na overleg met de directie 
ben ik afgestapt op de imams en het 
bestuur van de Marokkaanse en Turkse 
moskeeën ter plaatse. Ik nodigde ze uit 
voor een rondleiding in de inrichting. 
Dat was een groot succes. Vanaf dat 
moment vormde ik een poule van 
vrijwilligers die op allerlei manieren 
betrokkenheid toonden bij het lot van 
gedetineerden.’ 

In 2008 maakte je de overstap naar de 
PI  Dordrecht. Heb je daar via dezelfde 
aanpak vrijwilligers gevonden?
‘Met steun van de directie ben ik 
vrijwilligers uit de islamitische gemeen-

schap in Dordrecht en omgeving gaan 
benaderen. Ik heb wederom bestuurders 
en imams van de moskeeën uitgenodigd 
en rondgeleid in de gevangenis. Via hen 
kon ik vrijwilligers werven. In 2010 had 
ik vier vaste vrijwilligers. In 2018 groeide 
dit uit tot twintig mannelijke en vijf 
vrouwelijke vrijwilligers.’ 

Waarom doe je dit?
‘Het belangloos investeren van tijd en 
energie om een behoeftige te helpen is 
een vorm van sadaqa, een aalmoes.  
Dat is een belangrijk gebod in de islam.’ 

Wat doen de vrijwilligers zoal? 
‘Allereerst werken ze in een bijzondere 
setting: veel gedetineerden hebben het 
contact met de buitenwereld verbroken. 
Contact is cruciaal voor hun eigen-
waarde: daardoor krijgen ze het gevoel 
dat ze niet worden afgeschreven. 
Vrijwilligers leggen met hun presentie 
bruggen naar de samenleving.  
Ze participeren ook in vieringen en 

gespreksgroepen. Daarnaast zorgen ze 
voor materiële en pastorale benodigd-
heden en worden ze waar mogelijk 
betrokken bij de nazorg.’

Waar let je op bij de werving van 
vrijwilligers? 
‘Ik zoek gedreven vrijwilligers die een 
open en zoekende geloofshouding 
hebben, die respect hebben voor 
andermans geloof, religiositeit en 
opvatting. Het is de bedoeling dat  
ze niet moraliseren of paternalistisch 
optreden, maar gewoon handelen  
als gelijke aan iedereen. Daarnaast 
moeten mensen ontvankelijk en bereid 
zijn te luisteren naar iemands levens-
verhaal. Empathisch vermogen is een 
vereiste, net als veel geduld. Om een 
Verklaring Omtrent het Gedrag kunnen 
we niet heen. Verder moet een vrijwilli-
ger integer zijn.’ 

‘Contact met de buiten
wereld is cruciaal voor 

 eigenwaarde gevangenen’
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Muziek, cartoons en kalligraferen. Het zijn de talenten die imam  
Mucahit inzet bij zijn werk met gedetineerden. ‘Met cartoons probeer ik  

hun verhaal te verbeelden.’

De afgelopen elf jaar werkte je in  
vele inrichtingen: Veenhuizen, 
Almelo, Heerhugowaard, Breda en 
Arnhem. Hoe kijk je terug op de 
ontwikkelingen?
‘We hebben ons steeds meer kunnen 
ontwikkelen met cursussen, zoals 
supervisie- en studiedagen, maar ook 
met lezingen van deskundigen, bijvoor-
beeld over de grenzen van je functie.  
Eén van de onderwerpen was omgaan 
met crisissituaties, zoals pogingen tot 
vluchten, suïcide, gijzeling en radica-
lisering in de gevangenis.’ 
Ik ben beter geworden in het samen-
werken met andere geloofsvertegen-
woordigers, zoals de dominee of rabbijn. 
We praten over religieuze, maar ook niet 
religieuze onderwerpen. Het is interes-
sant om te horen hoe een andersgelovige 
of niet gelovige deel nemer tegen het 
thema geduld aankijkt, vanuit zijn eigen 
ervaring, eigen religieuze fundamenten 
of individuele accep tatie. We gaan met 
elkaar in discussie in een positieve sfeer, 
we willen geen spanningsveld creëren. 
De insteek is om iets van elkaar te leren.’

Welke persoonlijke talenten helpen 
jou in je werk?
‘Ik speel de Ney rietfluit die van origine 
uit het Midden-Oosten komt. Daarnaast 
teken ik cartoons en kalligrafeer ik. Deze 
talenten gebruik ik in mijn gesprekken 
met gedetineerden. Uit onderzoek blijkt 
dat het effect van muziek een positieve 
invloed heeft op de gemoedstoestand 
van mensen. Een paar keer per maand 

teken ik samen met gedetineerden 
cartoons. Ik probeer hun verhaal, 
gevoelens en gedachten te verbeelden. 
Vaak is dat herkenbaar voor ze en zo kan 
ik het verlangen van gedetineerden naar 
boven halen. Ik heb al meer dan vijftig 
cartoons gemaakt. Deze zijn in 2014 
geëxposeerd in Soesterberg met als titel 
“Stille taal in de bajes”. Iedere bezoeker 
kan er zijn eigen invulling aan geven. 
Kalligrafie heeft een religieuze kant. 
Samen met de gedetineerde teken ik de 
openbaring van God. Ik schrijf bijvoor-
beeld de versregel van “innAllaha 
maa`ssabirin” oftewel “Allah is bij de 
geduldige dienaar.” We schrijven dan 
samen en praten eerst over de uitwer-
king van het schrift en daarna over het 
verhaal van deze openbaring. Waar staat 
deze openbaring in het levensverhaal 
van de profeet? En waar ziet de gedeti-
neerde zich staan in dit verhaal en wat 
zijn z’n tekortkomingen? Hoe kan hij 
zich verbeteren? Op deze manier 
ontdekt hij door het verhaal van de 
verzen zelf de weg van verandering.’

Waar ben je het meest trots op?
‘Dat ik lid ben van het team. Door het 
land werken tientallen igv’ers van 
verschillende culturen. Als we een tijdje 
niet bij elkaar komen, verlang ik ernaar 
om elkaar weer te ontmoeten. We zijn 
als een familie. We doen samen cursus-
sen en ik nodig wel eens een collega uit 
in onze inrichting of breng een bezoek 
aan andere collega’s, om ervaringen uit 
te wisselen.’ 

Welke uitdagingen liggen er in  
de toekomst?
‘We willen ons verder professionaliseren. 
Onze Nederlandse ervaring met dit 
vakgebied is uniek, ik wil deze graag 
uitwisselen met islamitische landen.  
Je ziet dat in veel van die landen wel een 
imam langskomt bij gevangen, maar ze 
hebben geen geestelijke verzorging in  
de vorm zoals wij die kennen. Verder 
kunnen we ons verdiepen in de functie als 
bemiddelaar, het regelen van vrijwilligers-
hulp, nazorgactiviteiten en het ontwikke-
len van herstelgerichte projecten.’
‘Tenslotte denk ik dat technologische 
ontwikkelingen ons aan nieuwe werk-
wijzen gaan helpen. De DJI vindt het 
belangrijk dat gedetineerden  eigen 
verantwoordelijkheid nemen voor taken 
gericht op hun re-integratie. Denk 
hierbij aan het maken van afspraken  
bij de dokter, boodschappen bestellen, 
plannen van bezoek, vinden van een 
baan, etc. Eenmaal terug in de samen-
leving moeten zij dat soort zaken ook 
zelf regelen. Daarvoor komt er waar-
schijnlijk een ICT-voorziening op de cel 
van de gedetineerden. Daarin zie ik 
mogelijkheden voor ons.’

Wat vind je het leukst aan je werk? 
‘Het gevoel dat ik een luisterend oor kan 
bieden aan behoeftige mensen en dat ik 
gebruik kan maken van mijn talenten in 
mijn werk. Ook vind ik de contacten 
met de collega’s van andere denomina-
ties leuk, zoals de pastoor, rabbijn en 
dominee.’Te
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Stille taal  
in de bajes
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Wat bedoelde deze gevangenis
medewerker met de term ‘gordijn’? 
‘Hij verwees naar een imam die vóór 
2008 in de gevangenis werkte. Letterlijk 
was ‘gordijn’ voor hem de djellaba, het 
traditionele Marokkaanse gewaad dat de 
imam droeg. Onbewust zat er meer 
achter deze woordkeuze. Ook figuurlijk 
zat er een gordijn tussen die imam en de 
rest van het personeel. De imam kwam 
even langs, gaf een preek in het Arabisch 
en weg was hij. Er was weinig communi-
catie, collega’s hadden geen idee wat hij 
deed. In de loop der jaren is dat veran-
derd. Ik ben en draag geen gordijn, maar 
maak onderdeel uit van de organisatie, 
ben dagelijks op de werkvloer en werk 
samen met het personeel. Allemaal 
dragen we een steentje bij aan de zorg 
voor en begeleiding van gedetineerden.’ 
 
Ben je niet beledigd door zo’n term? 
‘Ik vond het vooral grappig; een beetje 
humor moet kunnen. Vergeet niet dat 
het hele proces van professionalisering 

van de gevangenisimams niet was gelukt 
zonder medewerking van het personeel, 
van directies tot uitvoerende medewer-
kers. Ik ben ze daar dankbaar voor. Over 
de bejegening door collega’s heb ik niets 
te klagen.’ 

Wat versta je onder collega’s?
‘Iedereen in de pi. Mijn directe collega’s 
zijn uiteraard de geestelijk verzorgers 
van andere denominaties, samen 
vormen we een team. De samenwerking 
is de afgelopen decennia alleen maar 
verbeterd. Ondanks onze verschillende 
levensbeschouwingen staan we voor 
dezelfde uitdaging: goede geestelijke 
zorg leveren en bijdragen aan een 
humane detentie. Ik heb veel geleerd 
van mijn collega’s van de gevestigde 
geestelijke verzorging.’ 

Wat heb je geleerd van de pastor, 
dominee en humanist? 
‘Het is een uitdaging om te werken 
vanuit de scheiding van kerk en staat of 

beter gezegd: vanuit de samenwerking 
tussen kerk en staat. Vanaf dag één zat ik 
ermee: hoe moet ik hieraan vormgeven 
vanuit de islam? Naast begeleiding 
vanuit de leiding heb ik veel gehad aan de 
gesprekken hierover met mijn collega’s. 
De Grondwet is richtinggevend.’ 

Voel je spanning op dit gebied? 
‘Ik zou liegen als ik zeg van niet; het 
vraagt prudentie. Ik had het in een preek 
bijvoorbeeld over seksualiteit vanuit 
islamitisch perspectief. Een gedetineerde 
stond daarna op de stoep met het 
dringende verzoek om hem te huwen 
met zijn jonge vriendin. In een lang 
gesprek wees ik hem erop dat ik geen 
bevoegde autoriteit ben en dat hij echt 
voor de wet moet trouwen. Soms 
brengen moslimgedetineerden het 
thema scheiding van kerk en staat 
expliciet ter sprake. Dan zeg ik dat het 
goed is dat deze scheiding bestaat, want 
dankzij dit principe kan iedereen zijn 
geloof vrijelijk belijden en beoefenen.’ 

Taha Amin werkzaam in PI Sittard, moest lachen toen hij hoorde dat  
een gevangenismedewerker een imam een ‘gordijn’ noemde. Zelf draagt  
hij geen djellaba. Ook figuurlijk is er geen gordijn tussen hem en de rest  

van de organisatie. 

Van ‘gordijn’  
naar respectabele imam
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‘Stel: je bent net in Nederland en probeert een normaal leven 
te leiden. Je eet, slaapt, werkt - zwart weliswaar - en pakt de 
tram. Plots word je bij een kaartjescontrole opgemerkt als 
illegaal en beland je in de gevangenis. Voor het eerst van je 
leven.’ Mohamed kan zich voorstellen dat je dan bang bent, als 
je bijvoorbeeld uit een land komt met een repressief regime. 
En dat je je schaamt, want een gevangenis geldt als ‘slechte 
plek’. Anders dan in gewone gevangenissen zijn gedetineerden 
in detentiecentrum Rotterdam heel religieus, merkt 
 Mohamed. ‘Iemand komt vol hoop naar Nederland. Na alle 
ontberingen en traumatische ervaringen onderweg is het niet 
gelukt om hier een beter leven op te bouwen. Ellende, het 
verlies van hoop, maakt mensen zoekend.’ Mensen zoeken 
houvast en vinden steun in religie. 

De imam heeft gedetineerden de afgelopen tien jaar zien 
veranderen. Vroeger zaten er veel volwassenen in detentie-
centrum Rotterdam, mensen die zich verantwoordelijk 
voelden voor hun familie. Nu ziet hij veel alleenstaande 
twintigers en dertigers zonder gezin, die agressief zijn en 
machogedrag vertonen. Werken met uitgeprocedeerde 
asielzoekers is anders dan werken met gewone gedetineerden, 
merkt de imam. Uitgeprocedeerde asielzoekers voelen zich 
machteloos. Ze weten niet wat er met hen gaat gebeuren en 
hoe lang ze nog moeten wachten, terwijl je in een gewone 
gevangenis weet hoe lang je moet zitten. Het maakt dat ze 
hem anders benaderen Mohamed: ‘Mensen zien mij als redder 
en stellen zich afhankelijk op; ik kan hen niet teleurstellen.’

Eigen boodschap
Zelf kwam Mohamed in 1981 naar Nederland. Tijdens zijn 
studie economie volgde hij een specialisatiejaar regionale 
ontwikkeling in Den Haag, met de bedoeling daarna terug te 
keren naar Soedan. Het leven liep anders. Toen hij in 1989 
opnieuw in Nederland was en wilde terugkeren, was zijn 
vrouw hoogzwanger waardoor ze niet mocht vliegen. 
 Mohamed vond een baan als radiojournalist bij de Wereld-
omroep, en zijn vrouw en hij besloten om tijdelijk in Neder-
land te blijven. Mohamed vond het mooi werk, maar het bleek 
toch niet bij hem te passen. In plaats van nieuws overbrengen, 
verkondigde Mohamed liever zelf een boodschap. Wat hij wel 
leerde van de journalistiek: goed luisteren en doorvragen. Na 
zijn journalistieke avonturen ging Mohamed als geestelijk 
verzorger in de penitentiaire inrichting in Tilburg werken.  
Dit werk paste beter bij zijn persoonlijkheid. 

Mohamed is moslim, zijn religie roept op om mensen te 
helpen. Met naastenliefde, broederschap. ‘De mens is een vat 
vol gevoelens, soms gespannen als een band die op knappen 
staat. Dan is het aan mij om het ventiel te vinden, zodat er 
lucht uit kan en alles op zijn plaats valt.’ Ik hoef niet veel te 
doen. Alleen maar te luisteren. Door vragen te stellen stuur  
ik. Ik geef geen recept, ik help mensen hun eigen probleem 
oplossen. Ik kom met niets, heb geen gereedschap of medicijn. 
Alleen mijn gevoel. Ik praktiseer mijn geloof in mijn werk.  
Als een persoon rust krijgt door ons contact, dan voel ik 
mijzelf ook rustig worden.’ 

Hongerstaking
Mohamed heeft vriendelijke ogen en straalt rust uit. Met zijn 
innemende persoonlijkheid krijgt hij zaken voor elkaar, die 
andere mensen niet lukken. Zo ging op een vrije zaterdag-
avond de telefoon. De gevangenisdirecteur van Tilburg riep de 
hulp in van Mohamed. Een gevangene was al 23 dagen in 
hongerstaking om overplaatsing naar België af te dwingen.  
De situatie verslechterde met het uur, de man dronk niet meer 
en was uitgedroogd. Mohamed snelde naar zijn auto, twee uur 
later was hij in Tilburg. ‘Op de gang zaten ambulancebroeders’, 
herinnert Mohamed zich. Als de bewakers Mohamed willen 
vergezellen, weigert hij dat. Hij wil alleen naar binnen om te 
kijken of de man met hem wil praten. ‘Ik wil niet naar het 
ziekenhuis, ik wil dood’, is het eerste wat de hongerstaker zegt. 
Ruim vijf minuten praat de imam met de gedetineerde.  
Over de reden van zijn staking, zijn gevoel, zijn relatie met 
God en zijn toekomstdromen. Die paar minuten zijn genoeg 
om de gedetineerde te overtuigen: hij stopt direct met de 
hongerstaking. ‘Hij gaat weer eten’, zegt Mohamed als hij  
naar buiten komt. De directeur gelooft hem niet, totdat hij  
via de camera ziet dat de gedetineerde soep en dadels tot zich 
neemt.

Isoleercel 
Mohamed herinnert zich ook een voorval met een man die zijn 
isoleercel had besmeurd met zijn eigen ontlasting. Mohamed 
stapte de cel in, gaf hem een hand en omhelsde de vieze, 
stinkende man. Door deze benadering brak de man. Hij 
schaamde zich. Dat Mohamed zijn nette pak naderhand 
moest weggooien, daarover haalt hij zijn schouders op. ‘Wat 
kost dat nou? Deze man voor rede vatbaar krijgen, dat kent 
geen prijs.’ 
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Mohamed is imam in detentiecentrum Rotterdam waar illegale 
vreemdelingen verblijven die terug moeten naar het land van 

herkomst. Zelf afkomstig uit Soedan, kan hij zich goed inleven in  
het geval van machteloosheid bij deze mensen. 

Mensen zien hem  
als redder
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De motivatie van Fatma
De verbintenis aan de Schepper is voor Fatma een bron van liefde en motivatie. ‘God heeft mij niet geleid naar een baan als 
arts van het lichaam, maar naar werk als arts van harten. De mysticus Yoenes noemt daarnaast prachtige woorden over de 

liefde: “Degene die met liefde leeft, draagt deze wereld op zijn rug. Degene die zonder liefde leeft, draagt een lichaam alsof 
het een lijk is. Wordt een rivier moe wanneer er water doorheen stroomt? Nee.”
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Fatma is één van de vier vrouwelijke islamitische geestelijk verzorgers.  
Een gesprek over haar verschillende rollen als vrouw.

Vrouw
Ze werd 48 jaar geleden geboren in Trabzon, nabij de Zwarte Zee 
in Turkije. ‘Vrouwen die daar vandaan komen, zijn zeer sterke 
vrouwen, zegt men.’ Ze kent de kritische geluiden over de de 
positie van vrouwen in de islam. Ze zouden minderwaardig zijn 
aan de man. ‘Dat klopt niet. Als je goed leest over de tijd van 
profeet Mohammed dan weet je dat er binnen de islam veel 
krachtige vrouwen zijn geweest. Neem Aisha, de vrouw van de 
profeet Mohammed die les gaf aan metgezellen. In die tijd werd 
ze beschouwd als hoogleraar in de Hadith (overleveringen) 
vanwege haar enorme kennis.’ 
Fatma was er al vroeg van overtuigd: als je ergens wil komen in 
het leven, dan moet je hard werken. Op haar zeventiende kwam 
ze getrouwd en met haar vwo-diploma op zak naar Nederland. 
Het was haar wens om geneeskunde te studeren, maar zoals veel 
gastarbeiders werkte ze eerst enkele jaren in de tuinbouw. Het 
maakte haar niet gelukkig en ze besloot weer te studeren: 
bacheloropleiding Theologie en de master-opleiding Geesteswe-
tenschappen aan de Universiteit van Tilburg.’ 

Moeder
Op haar negentiende werd Fatma moeder. Eerst van een dochter, 
later volgde een zoon. Wat haar betreft is dit voor alle vrouwen de 
belangrijkste taak in het leven. ‘Het opvoeden van onze kinderen 
met liefde, respect en gehoorzaamheid is van onschatbare waarde 
voor een vredige wereld. Moeders leggen de basis voor het leven 
van hun kinderen. Goed opvoeden, betekent het geven van een 
goed voorbeeld. Want: kinderen doen niet altijd wat jij zegt. 
Kinderen doen, wat jij doet.’ Haar levensverhaal inspireert niet 
alleen haar kinderen, ook de jongeren met wie ze spreekt in 
jeugdinrichting de Hartelborgt in Spijkenisse waar ze werkt. Ik 
benadruk het altijd: “Nederland is een diploma land. Haal je 
diploma! Je zult moeten knokken, net als ik. Niet alles word je in 
de schoot geworpen. Het is hard werken!”

Echtgenote
‘Zonder mijn echtgenoot was ik niet waar ik nu ben. Samen 
kwamen we getrouwd naar Nederland, hij was ook pas 21 jaar.  
Ik heb vóór ons huwelijk zijn toezegging gekregen; hij vond  
het prima dat ik in Nederland verder wilde studeren en heeft  
me daarin ondersteund. Na mijn studie was ik eerst van plan  
om in het ziekenhuis aan de slag te gaan, maar een vriendin  
wees me op de vacatures bij Justitie. Dat leek me wel wat!  
Mijn echtgenoot en ik waren allebei terughoudend wat betreft 
gevangenissen, maar ik wilde toch de uitdaging aangaan en  
heb gesolliciteerd.’

Geestelijk verzorger
Fatma startte in 2006 als geestelijk verzorger. Nu in een jeugdin-
richting, eerder in de vrouwengevangenissen van Breda, Nieu-
wersluis en Evertsoord. Ze werkt vooral vanuit een holistische 
visie. ‘Ik kijk niet naar het dossier van degene met wie ik praat, ik 
kijk naar de gehele mens. Wat iemand ook heeft gedaan: ik reik 
met compassie en liefde mijn hand.’ Ze probeert de jongeren te 
doorgronden. Het belangrijkste in haar werk: vragen stellen en 
luisteren. ‘Vaak is het vertellen van het verhaal al een opluchting. 
We praten over onderwerpen als schaamte, schuld, angst, eer, 
geduld, ouders, de dood, schoonheid, zelfdiscipline en eerlijkheid. 
Dankzij haar werk kwam Fatma tot een belangrijk inzicht: 
iedereen kan in z’n leven een verkeerde afslag nemen. De vraag is 
alleen: hoe ga je om met tegenspoed? ‘Sommigen lukt het om 
hun leven weer op te pakken. Ik ben dan heel blij voor hen.’ 
Laatst kreeg Fatma een bedankkaartje van een cliënt. ‘Ik had 
hem laten inzien dat hij van zijn talent – aan fietsen sleutelen – 
zijn beroep kon maken. Hij is nu fietsenmaker. Hij schreef: Lieve 
imam! Voordat ik u ontmoette, had nooit iemand mij op mijn 
talenten gewezen. Hij raakt daarmee een belangrijk punt van ons 
werk: meer dan anderen in hun omgeving, hebben wij oog voor 
de positieve eigenschappen van gedetineerden.’Te
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Compassie en liefde
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Recep: ‘We bieden een luisterend oor aan jongens die daarom 
vragen. Ongeacht in welk soort inrichting ze zitten, zelfs 
ongeacht hun geloof. Ik ben geen missionaris. Ik stel me aan 
iedereen voor, maar zal nooit mensen actief benaderen om ze 
mijn diensten op te dringen.’
Iftekhar–Ali: ‘Bij een calamiteit zijn we er altijd. Bij een 
sterfgeval op de afdeling of in de familie staan we klaar, maar 
ook als iemand een onverwacht hoge straf heeft gekregen, 
bieden wij onze diensten aan. We geven gevraagd én onge-
vraagd advies aan gevangenisdirecteuren en -personeel om 
detentie een beetje humaner te maken.’
Recep: ‘Dat geldt voor alle denominaties. We hebben zeven 
diensten uit te voeren, ongeacht het geloof. Denk aan intake-
gesprekken, gebedsdiensten, groepsgesprekken.’ 
Iftekhar–Ali: ‘Natuurlijk zijn er regels, regels geven de grenzen 
aan. Binnen de ruimte van die regels kunnen wij zelf prioritei-
ten stellen. Laat ik een voorbeeld geven. Een gedetineerde 
vraagt aan mij: mag ik die pen hebben? Daar zijn geen regels 
voor, dus heb ik zelf twee regels. De eerste: heb ik genoeg 
pennen als iedereen dit aan mij vraagt? Nee. En de tweede: 
heeft dit met geestelijke verzorging te maken? Nee. Dus als die 
persoon een pen nodig heeft, dan kan hij die bij het personeel 
vragen.’

Feestelijk verzorger
Recep: ‘Mijn motto is: ik ben geen verzorger, ik ben geestelijk 
verzorger. Ik ga geen materiaal verzorgen. Wij moeten onze 
functie af en toe uitleggen. Sommige moslims zien ons als de 
buurtimam of een dorpsimam, van de moskee waar ze altijd 
kwamen.’
Iftekhar–Ali: ‘Ik zeg dan: beste broeder, tijdens het Suikerfeest 
ben ik feestelijk verzorger. De rest van het jaar ben ik geestelijk 
verzorger. In het begin was het voor ons ook niet helemaal 
helder wat onze rol was. De moskee-imam zal geen nee 
zeggen. Altijd: ja, ik ga dat voor jou regelen. Ik heb langzaam 
geleerd om nee te zeggen. Nu zeg ik daarbij: ik kan voor jou  
dit regelen, dit regelen en dit regelen. Voor de rest moet je bij 
het personeel zijn, of bij het begeleid bezoek.’
Recep: ‘Klopt. Wij kwamen als moskee-iman en die spreekt van 
boven naar beneden, vanuit de toren tot de mensen. Maar in de 
gevangenis werkt dat anders. Daar moet je op gelijk niveau met 
elkaar spreken. Ik probeer altijd samen mijn cliënt een verticale 
relatie én een horizontale relatie op te bouwen. Een relatie met 
God én een maatschappelijke relatie met elkaar.’
Iftekhar–Ali: ‘Tijdens individuele gesprekken geef ik vooral 
veel tijd aan mijn gesprekspartner. Vervolgens schrijf ik geen 

recept zoals een dokter. Nee, we kijken samen naar oplos-
singen. Vervolgens moet iemand zelf weten wat hij daarmee 
doet. Dat is niet mijn taak.’
Recep: ‘Precies. Want als ik zeg hoe het moet, dan werkt  
het nooit.’
Iftekhar–Ali: ‘En dat is niet makkelijk. Gedetineerden 
proberen ons voor hun karretje te spannen. Het is onze taak 
om daar niet in mee te gaan. Ik draag dus alleen opties aan.  
En dan zeg ik altijd: jullie zijn slimme mensen en dappere 
mensen. Alleen van die eigenschappen hebben jullie tot nu  
toe verkeerd gebruik gemaakt.’

Aspirine 
Recep: ‘Zowel moskeegangers als gedetineerden willen het 
liefst tabletjes. Ik heb hoofdpijn, geef mij aspirine. Nee, jouw 
hoofdpijn heeft een reden. Daar gaan we wat aan doen. Wij 
bieden een ander soort ‘medicatie’. Of ze willen traditionele 
uitspraken horen, van 1400 jaar oud. Nee. De Koran is een 
goddelijke, historische toespraak én een universele boodschap. 
Wij moeten ons richten op die universele, dus eigentijdse 
boodschap. De islam in Turkije, waar ik vandaan kom, is 
anders dan hier in Nederland. Je hebt niets aan die traditio-
nele uitspraken. Soms zeggen ze tegen mij: imam, jij moet 
eigenlijk een baard hebben. Of in een lange jurk lopen. Maar 
zonder baard kun je ook imam worden. Kijk naar mijn kennis, 
naar mijn talent. Daarmee kan ik je helpen. 
Neem mijn talent als muzikant, daar heb ik zulke vooroorde-
len mee weggenomen. Sommige moslims zeggen dat muziek 
haram is, verboden. Maar waarom? Als iemand religieuze 
liederen speelt of zingt is dat toch niet verboden? Soms levert 
dat juist meer respect op.’

Iftekhar–Ali: ‘Ik draag mijn baard ook namens jou. Op het 
eerste gezicht zien gedetineerden mij als een traditionele 
imam. Maar als we dan het gesprek aangaan, als ik míjn 
speciale talent gebruik, kan ik die vooroordelen wegnemen. 
Nu lijkt het alsof we twee tegenpolen zijn. De traditionele 
imam die moet overtuigen dat hij ook op een zelfde niveau kan 
spreken tegenover de man zonder baard die mensen juist moet 
bewijzen wel degelijk over de juiste kennis te beschikken. Dat 
klinkt als een tegenstelling, maar het is slechts een nuance-
verschil. Ieder persoon is uniek, ieder heeft zijn eigen invals-
hoek. Hoe zeggen ze dat in Nederland ook alweer? Iedere 
ketter zijn eigen letter. Dat gaat ook voor ons op. Zelfs twee 
broers zijn niet gelijk. Twee imams dus ook niet. We doen het 
allemaal op onze eigen manier.’ Te
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Iftekhar–Ali en Recep (links) leren nog dagelijks. Ze waren allebei 
imam in een moskee en moesten daarom even zoeken naar  
de precieze invulling van hun functie als geestelijk verzorger.  

Een gesprek over hoe zij hun werk doen.

Je moet af en toe  
ook ‘nee’ zeggen
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Doen jullie je werk anders dan jullie 
mannelijke collega’s?
Sheila: ‘Ik denk dat wij vrouwen al dan 
niet onbewust de zachte kant bij onze 
gesprekpartners oproepen. Ik merk dat 
veel mannen relatief makkelijk met mij 
praten over bijvoorbeeld hun relationele 
problemen.’ 
Nurul: ‘Dat geloof ik ook. Mannen 
hoeven bij ons niet stoer te doen, ik denk 
dat mijn rustige uitstraling ontwapenend 
werkt. Ik zet mijn zachte en gevoelige 
kant in om een sfeer van vertrouwen te 
creëren in mijn gesprekken. Ik ben rustig 
en bied een veilige haven.’

Welke vaardigheden heb je nodig om 
dit werk te doen?
Sheila: ‘Mensen zeggen vaak dat ik met 
zware criminelen te maken heb. En 
iedereen weet ook: men krijgt geen tbs 
voor kattenpis, maar als je met deze 
doelgroep werkt, zie je zoveel kwetsbaar-
heid, zoveel leed, zoveel beschadiging. Je 
moet ermee kunnen omgaan. Ik oordeel 
nooit. Je kunt dit werk niet doen als je 
geen compassie hebt. De mensen met 
wie ik praat, hebben stuk voor stuk een 
heel zwaar leven achter de rug. En 
sommigen knappen op enig moment, 
door een samenloop van omstandig-
heden. Als ik de levensverhalen hoor  
van mensen met een geschiedenis van 
misbruik, mishandeling, verwaarlozing, 
en bijvoorbeeld drugsgebruik van 
ouders, opgelopen trauma’s, psychia-
trische problematiek. Dan ben ik soms 
verbaasd dat het niet al veel eerder 
verkeerd is gegaan.’

Hoe gaan jullie gesprekken aan?
Sheila: ‘Ik krijg soms te maken met 
mensen die licht verstandelijk beperkt 

zijn, autistisch of psychotisch kwetsbaar 
bijvoorbeeld. Contact leggen is niet 
altijd makkelijk. Het werkt dan als je 
iemand op een andere manier benadert. 
Laatst hoorde ik dat een patiënt met wie 
ik het lastig vond het gesprek aan te 
gaan, graag tekende. Ik heb toen 
voorgesteld om dat samen te doen. 
Tijdens het tekenen begon hij opeens te 
vertellen. Heel bijzonder.’ 
Nurul: ‘Ik denk dat onze meerwaarde 
ook zit in het feit dat we gedetineerden 
een uitlaatklep kunnen bieden. Mensen 
kunnen bij ons vrij een gesprek voeren 
zonder dat dit gerapporteerd wordt.  
Het is een plaats waar vertrouwen de 
basis is. Daardoor kunnen mensen 
volledig zichzelf zijn. Laatst verzocht  
een penitentiaire werker mij om iemand 
dringend te bezoeken die in beperking 
zat. Bij mijn bezoek aan hem rolden de 
tranen over z’n wangen. Mijn aanwezig-
heid en luisterend oor was voldoende 
om hem bij te staan.’ 

Welke verhalen raken jullie zeer?
Sheila: ‘Bijvoorbeeld die van patiënten 
die vader zijn, en die mij vol liefde vertel-
len over hun kinderen. Over hoezeer ze 
ze missen en zich zorgen om ze maken. 
Het contact dat ze met ze hebben, 
betekent gigantisch veel voor ze. Daar 
leven ze op, het helpt hen de dag door. 
Maar ik heb nu al een paar keer meege-
maakt dat zo’n kind uit zicht raakt, 
bijvoorbeeld omdat de relatie met de 
moeder is uitgegaan of omdat het kind 
uit huis wordt geplaatst. Het verdriet dat 
ik dan zie bij de vader raakt mij als 
moeder. Maar er zijn meer gebeurtenis-
sen die me niet onberoerd laten, zoals 
laatst het overlijden van een patiënt die 
heel ziek was en die ik in zijn laatste 

levensfase heb begeleid. Dat gaat je niet 
in de koude kleren zitten.’

Waarom kozen jullie voor dit werk?
Sheila: ‘Ik zag dit werk dertien jaar 
geleden als een nieuw avontuur. Vooral 
ook omdat ik als vrouw met mannelijke 
gedetineerden zou gaan werken. Ik 
vroeg me af of ze me wel zouden 
accepteren. Het bleek de baan van mijn 
dromen! Ik kan er veel kanten van 
mezelf in kwijt: mijn spirituele en 
religieuze kant, mijn onderwijskant, 
mijn mensenkant. Je werkt met 
gedetineerden, maar je hebt ook overleg 
met de verschillende disciplines in een 
inrichting en je zit om de tafel met de 
directie. Ook kunnen we opleidingen 
volgen om onze deskundigheid uit te 
breiden. Afgelopen jaar ben ik bijvoor-
beeld opgeleid tot trainer mindfulness. 
Ik wil binnenkort een cursus geven aan 
mijn doelgroep; mannen met over het 
algemeen korte lontjes. Als basis neem 
ik de algemene mindfulness, maar dan 
aangevuld met islamitische elementen.’ 
Nurul: ‘Ik wil mijn steentje bijdragen 
aan een veilige samenleving en ik denk 
dat ons werk daar zeker bij helpt. Ik 
hoop dat degenen met wie ik praat 
sterker en positiever de gevangenis 
verlaten en daardoor sommige verboden 
verleidingen in de samenleving kunnen 
weerstaan. Ik laat ze inzien dat ze niet 
alleen hun daden zijn. Het zijn personen 
met positieve en negatieve eigenschap-
pen en iedereen is in staat die positieve 
eigenschappen te benadrukken. Ik 
spreek ze aan als mens, niet als gedeti-
neerde. Bovenal wil ik ze laten zien dat 
het nooit te laat is je leven te beteren. 
God is vergevingsgezind als je spijt hebt.’
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Met hun zachte en rustige uitstraling bewegen Nurul (links) en Sheila  
vol vertrouwen in hun werkomgeving. ‘Ik zet mijn gevoelige kant in om  

een sfeer van vertrouwen te creëren.’
 

‘Wij bieden  
een veilige haven’



‘Als piw’er deed ik vooral beveiliging en 
begeleiding, maar had ik weinig tijd voor 
de verhalen van gedetineerden. Een 
directeur zei destijds tegen mij: ‘Je bent 
een piw’er met het hart en de ziel van een 
geestelijk verzorger’. Hij had gelijk. Nu 
ben ik er juist voor die verhalen en ik 
verdiep me in de hulpvraag van gedeti-
neerden, achtergronden en problemen. 
Iedere gedetineerde zie ik als mens. 
Sommigen voelen zich afgeschreven, 
kapot en zeggen dat het allemaal geen 
nut meer heeft. Dan probeer ik hun 
wilskracht weer op te wekken, zodat ze 
hun perspectief hervinden. Ik probeer  
ze te stimuleren tot participatie, zodat  
ze gezond terugkeren naar de maat-
schappij.’

Je hebt zelf op de werkvloer gelopen. 
Kun je je daardoor beter in je collega’s 
verplaatsen?
‘Ik weet uit ervaring dat piw’ers niet 
altijd tijd hebben voor het verhaal van 
een gedetineerde. In onze inrichting 
waren veel beklagzaken van gedetineer-
den. Ik constateerde dat als gedetineer-
den klaagden, het personeel hen een 
klachten formulier gaf. In overleg met  
de directie ben ik toen met de gedeti-
neerden gaan praten. Ik zei dat ik hun 
klachten altijd aanhoor en serieus neem. 
Dingen die voor ons klein en onbeteke-

nend zijn, kunnen voor een gedetineerde 
belangrijk zijn. Vaak is oprechte 
aandacht en begrip voldoende voor een 
gedetineerde om te zeggen. “Misschien 
reageer ik overtrokken, laat maar zitten.”’

Hoe is de samenwerking met  
andere collega’s?
Ik ben trots op de samenwerking binnen 
de DGV. Waar in de wereld kom je dit 
tegen? Mensen met zoveel verschillende 
religies en levensovertuigingen die zo 
goed met elkaar kunnen samenwerken. 
Daarin hebben we een voorbeeldfunctie, 
wat mij betreft. Ik ben ook blij met de 
samenwerking met anderen binnen de 
inrichting. Een tijd geleden benaderde 
de inrichtingspsycholoog mij. Of ik met 
een gedetineerde wilde praten. De man 
was in een observatieruimte geplaatst, 
omdat men dacht dat hij suïcidaal was. 
Hij wilde met niemand praten en men 
maakte zich zorgen om hem.’ 
‘De man vroeg mij of ik uit de Koran 
wilde lezen. Ik koos een tekst op basis 
van mijn intuïtie en las hem voor. Toen 
begon hij heftig te huilen. Ik vroeg wat 
er was. Toen vertelde hij dat zijn moeder 
zichzelf van het leven had beroofd. Hij 
wist niet hoe hij daarmee om moest 
gaan. Ik heb hem een tijd begeleid, 
onder andere om afscheid te nemen en 
het verlies te verwerken.’

Je bent ook vertrouwenspersoon  
bij de DGV. Waarom? 
‘Collega’s met dilemma’s kunnen bij  
mij terecht. Op die manier kan ik iets 
betekenen voor mijn collega’s en 
bijdragen aan een prettig werkklimaat.’

Wat maakt jouw werk leuk?
‘Dat ik gedetineerden help hun geeste lijke 
autonomie te stimuleren en te ontwikke-
len. Ik zie mijzelf als een gesprekspartner 
voor hen en ben voor velen een spirituele 
gids. Ik baseer mijn gesprekken op 
wederzijds respect en vertrouwen. De 
gedetineerde voelt zich zo een gelijk-
waardig gesprekspartner, waardoor ik ze 
makkelijk met zaken kan confronteren. 
Gedrag en gedachten verander je niet  
via isolement, maar met door gesprek.’
‘Ik probeer de schade van detentie zo 
veel mogelijk te beperken. Dit geeft mijn 
werk extra glans. Ik help de relatie van 
de gedetineerden met hun familie te 
herstellen. Daarnaast probeer ik 
gedetineerden te motiveren en begeleid 
ik ze als ze contact met slachtoffers 
willen. Voor langgestraften of levenslang 
veroordeelden wil ik het proces van 
zingeving op gang brengen.’

Hij begon als bewaarder en werd later penitentiair inrichtingswerker (piw’er)  
in De Schie in Rotterdam. Nu werkt hij er als igv’er. Ahmad zocht altijd al de 

dialoog met gedetineerden.
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Leerschool
Omar loopt al enige tijd mee als gv’er. Hij zag zijn werk en de afdeling  

de afgelopen tien jaar een stuk professioneler worden,  
een continue leerschool. ‘Ik voel mij nu zekerder in mijn werk.’

‘Ik begon eind jaren negentig als freelance 
geestelijk verzorger in Ter Apel. Toen 
moest je nog veel zelf uitzoeken. Gelukkig 
kreeg ik hulp van geestelijk verzorgers  
van de andere denominaties en van het 
inrichtingspersoneel. Ik wist nog niet 
goed wat mijn taken waren en wat er van 
mij werd verwacht. Dit waren spannende 
jaren voor mij. Ook vanwege crisissituaties 
die ik in deze specifieke gevangenis 
meemaakte. Een goede leerschool.’ 

Wat is je het meest bijgebleven  
uit die tijd?
‘Dat is het voorval met Hassan. Een 
gedetineerde die dreigde van het dak te 
springen. Ik werd erbij geroepen om hem 
op andere gedachten te brengen. Ik werkte 
nog niet zo lang in Ter Apel en had nog 
niet eerder zoiets meegemaakt. Het zweet 
brak me uit: wat moet ik doen en wat ga ik 
zeggen? En hoe? In eerst instantie zei 
Hassan: “Ik vertrouw niemand, dus ik 
kom niet naar beneden.” Zonder lang na te 
denken antwoordde ik: “Je hoeft niemand 
te vertrouwen, vertrouw alleen op Allah.” 
Dit bracht blijkbaar iets bij hem teweeg en 
binnen twee minuten kwam Hassan naar 
beneden.’

Hoe is het werk van igv veranderd?
‘In de afgelopen tien jaar is ons werk 
professioneler geworden. We hebben 
meer voor de gevangenen kunnen 
betekenen. Bijvoorbeeld bij praktische  
en culturele zaken, zoals het maken van 
dagroosters voor de ramadan en de 
viering van andere feestdagen. In veel 

inrichtingen waren voorheen geen halal 
producten te krijgen in de inrichtings-
winkel. Ik moest toen een halal-leveran-
cier regelen en gedetineerden bestelden 
zelf iets via een bestellijst. Zo was er  
een keer ophef over de prijs van kip.  
De halal kip kostte drie gulden buiten  
de inrichting en de niet-halal kip in  
de inrichtings winkel zes gulden. De 
niet-moslims deden hierover hun beklag. 
Toen heeft de directeur van de inrichting 
halal kip in het assortiment van de 
winkel opgenomen. Ook worden 
vrijdaggebedsdiensten nu in vrijwel alle 
penitentiaire inrichtingen gehouden,  
een van mijn taken. Dit geeft moslim- 
gedetineerden een gevoel van erkenning. 
Een andere verandering is dat de 
diversiteit is toegenomen onder de 
gedetineerden. Zo zijn er jongeren, 
ouderen, mannen en vrouwen. Som-
migen zijn hier geboren en getogen, 
anderen in het buitenland. Ook de 
inhoud van de gesprekken met de 
gedetineerden is veranderd. Ze gaan 
meer over zinbeleving, hun levensverhaal 
en over verzoening. Religieuze vragen 
komen minder aan de orde. We spreken 
nu ook over onderwerpen die tien jaar 
geleden amper ter sprake kwamen, zoals 
relatieproblemen in situaties waarin geen 
spraken is van een huwelijk. Dingen als 
schaamte, cultuur en tradities speelden 
hierin een grote rol. Gedetineerden 
hebben meer behoefte aan persoonlijk 
contact en individuele gesprekken. 
Eerder waren de groepsgesprekken en  
de gebedsdiensten belangrijker.’

Hoe heb je jezelf ontwikkeld in  
deze periode? 
‘Ik heb mijn masteropleiding afgerond 
en vele trainingen, cursussen, super-
visies en intervisies gehad. Dankzij de 
studiedagen, regiovergaderingen en 
onze ervaringen leren we om zaken 
bespreekbaar te maken. Ik voer mijn 
taken nu beter uit, zonder stress of 
spanningen en heb goed contact met 
collega’s en gedetineerden. Ik werk 
efficiënter en meer samen met anderen, 
zoals psychologen en casemanagers.  
Ik voel me nu zekerder in mijn werk.’

Hoe is de samenwerking met andere 
denominaties en de organisatie? 
‘Ik ben blij met mijn huidige collega’s  
en de organisatie. We vormen een  
goed team. We doen veel samen zoals 
gemengde groepsgesprekken, de 
levensschool, muziekdag, de kerst-
pakketten uitdelen aan de gedetineer-
den, vader-kind dag en het kleding-
project. Deze ramadan hebben we met 
moskee-vrijwilligers een speciale iftar 
(gezamenlijk afbreken van het vasten) 
georganiseerd voor zes gedetineerden. 
Ook twee bewaarders deden mee. 
Samenwerken met vrijwilligers zie ik 
weer als een mooie ontwikkeling. Ook 
hebben we goede afspraken gemaakt 
over de taakverdeling en het gebruik van 
het stiltecentrum. Ik krijg alle steun van 
mijn collega’s. Mijn functie heeft een 
meer volwaardige plaats in de inrichting 
gekregen.’
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‘Als student igv vond ik het ontzettend boeiend om het werk in 
de praktijk te zien. Omdat we er voor alle gedetineerden zijn, 
hebben we deze denominatie-overstijgende activiteit georgani-
seerd. Het werd een cursus marmeren (zie uitleg in kader, red.). 
Dat heeft weliswaar een islamitisch tintje, maar het is geschikt 
voor iedereen. Het was zo leuk om te zien dat er veel animo voor 
was. Dat geeft denk ik wel aan dat gedetineerden het leuk 
vinden een keer iets nieuws te leren. Kunst en creatief bezig zijn 
kan geestverruimend en rustgevend werken. Daarom zie ik dit 
ook als een vorm van gv.’ 

De workshop
‘Het mooie aan de workshop was dat iedereen zijn eigen verhaal 
kon gebruiken en zich kon uitdrukken in het werk. De deel-
nemers dachten aanvankelijk dat ze het niet konden, maar 

waren blij verrast en trost op zichzelf toen ze het eindresultaat 
zagen. Ze waren veel in gesprek met elkaar en keken vol 
bewondering naar de kunstenares. Een van de deelnemers 
verwerkte het woord ‘cinta’ (liefde in het Indonesisch) in haar 
kunstwerk. Omdat het bijna Moederdag was, was dit voor de 
meesten aanleiding iets moois voor een ander te maken. Voor 
een moeder, maar bijvoorbeeld ook voor hun kinderen. Het was 
niet alleen een gezellig samenzijn, maar ook een persoonlijke 
ontwikkeling. Ze gingen terug naar hun cel met iets tastbaars. 
Een tastbaar resultaat van een persoonlijk kunstwerk waar over 
nagedacht is, waar zij moeite in hebben gestoken en waar ze 
trots op zijn: dat is een waardevol proces. Tot slot was het voor 
ons een middag waar we ook met de niet-moslim gedetineer-
den kennis hebben kunnen maken. Kunst heeft ons die middag 
meer met elkaar verbonden.’ 

Asri, student igv, organiseerde tijdens haar stage een kustzinnige workshop. 
‘We wilden laten zien dat we er voor alle gedetineerden zijn. Iedereen kon 

zich inschrijven, kunst is immers niet verbonden aan religie.’ 

De workshop marmeren
Marmeren is een populaire schildertechniek in Turkije en wordt ebru genoemd. Met behulp van pinnen en kammen kun je als 

het ware op het water schilderen. Hierna wordt er een vel papier overheen gelegd zodat de tekening wordt overgenomen. 
Het marmeren wordt gedaan in een ondiepe bak met gomwater. Er wordt ossengal aan de verf toegevoegd, zodat het blijft 

drijven en niet mengt met de andere kleuren op het water. Te
ks

t:
 A

sr
i

Kunst als verbinding



55

Niet alleen de dienst heeft de afgelopen tien jaar een flinke ontwikkeling 
doorgemaakt. Ook Ramazan zat in een persoonlijk en waardevol proces. ‘Toen ik 
net begon, dacht ik dat ik alle problemen van de gedetineerden moest oplossen. 

Ik leerde langzaam dat ik meer los moest laten. Nu ben ik in balans.’ 

‘Terugkijkend op de afgelopen tien jaar 
voel ik mij verheugd over de vooruit-
gangen die wij hebben geboekt. Toen ik 
begon, werkte ik nog als freelancer. Het 
was niet zeker of de imams dezelfde 
rechten zouden genieten als de andere 
denominaties en of wij ooit als volwaar-
dige collega’s de ambtenaarsfunctie 
zouden krijgen. Ook hadden wij nog 
geen gebedsruimtes of andere benodig-
de materialen. Toen wij ambtenaren 
werden, kwam hier verandering in.’ 
 
Wat vond je lastig de afgelopen jaren?
‘In mijn persoonlijk functioneren heb  
ik een moeilijke, maar waardevolle 
ontwikkeling doorgemaakt. Als begin-
nend igv’er was ik ervan overtuigd dat ik 
alle problemen van de gedetineerden 
moest oplossen. De heftige verhalen 
raakten mij en het gevoel dat ik hen 
allemaal moest helpen legde grote druk 
op mij. Ik nam problemen mee naar 
huis, ik was moe en gespannen. Het ging 
ten koste van mijzelf en van mijn gezin. 
Langzaam leerde ik dat ik meer los moet 
laten. Het was niet mijn taak om alle 
problemen op te lossen. Een begeleiden-
de en adviserende rol was passender 

voor mij. Deze nieuwe werkwijze zorgde 
voor balans en zo kon ik weer plezier 
hebben in mijn werk. Een ander struikel-
blok was de Nederlandse taal. Omdat ik 
die niet goed beheerste, had ik moeite 
mijzelf te kunnen uiten. Gelukkig kregen 
we taalcursussen en toen ben ik ook 
begonnen met het lezen van Nederlandse 
literatuur om mijn taalbeheersing naar 
een hoger niveau te brengen.’ 

Merkte je ook iets van cultuur
verschillen?
‘Moslimgedetineerden hebben diverse 
achtergronden. Dat zorgde weleens voor 
cultuurverschillen tussen hen, maar ook 
tussen moslims en niet-moslimgedeti-
neerden. Vaak gaan zij er vanuit dat er 
één islam is en dat alle moslims hetzelf-
de zijn. Als gv’er moeten wij hier 
rekening mee houden door kennis op  
te doen over cultuurverschillen en de 
bijbehorende normen en waarden. 
Belangrijk is dat wij gedetineerden 
moesten leren cultuur en religie niet 
door elkaar te halen. Door cultuurver-
schillen te benoemen en uitleg te geven 
over de islamitische stromingen, 
ontstond er meer eenheid onder de 

gedetineerden. Ik vind het belangrijk dat 
ze leren rekening houden met elkaars 
geloofsgewoonten. Dat betekent ook dat 
ze moesten leren hun eigen gewoontes 
niet als universele regels te zien.’

Waarom vind je dat zo belangrijk?
‘Als we het ergens niet over eens zijn, 
kunnen wij alsnog respect hebben voor 
elkaars mening. We moeten elkaars 
geloof niet naar beneden halen of als 
slecht bestempelen. Dit is overigens niet 
alleen belangrijk binnen de instelling, 
maar in de gehele maatschappij. Ik 
probeer te laten zien wat gedetineerden 
kunnen doen voor de maatschappij om 
in vrede te kunnen leven. Dit begint bij 
het uitdragen dat de islam vrede is, niet 
alleen met woorden maar ook met 
daden. Ik heb daar zelf een voorbeeld-
functie in door alle gedetineerden gelijk 
te behandelen, wat voor stroming of 
ideeën zij ook hebben. Voor mij zijn zij 
gelijkwaardige individuen. Werken aan 
deze grote en belangrijke taak geeft mij 
veel voldoening. Ik heb het gevoel dat ik 
verschil kan uitmaken.’ 
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Familiebanden zijn voor Zekeriye een vast onderdeel tijdens 
religieuze vieringen als ramadan, Suikerfeest en Offerfeest. Silat 
al-rahim, ofwel in verbinding blijven met familie en de contac-
ten goed onderhouden, is namelijk een belangrijk gebod in de 
islamitische levensbeschouwing. Daarnaast heeft het ook een 
heilzame werking. Ik merk vaak dat het contact tussen gedeti-
neerden en hun familie moeizaam is en soms zelfs al verbroken’, 
aldus Zekeriye. Niet alleen familieleden, maar ook gedetineer-
den lijden hieronder. Tijdens vieringen vraag ik hen stil te staan 
bij hun eigen tekortkomingen en spoor hen aan het contact te 
herstellen. Ik lees een aantal verzen uit de Koran en daarna geef 
ik een aantal overleveringen van de Profeet Mohamed ter 
illustratie. Ik merk dat dit hen raakt. Ik preek niet alleen over 
het herstellen van contacten, maar ik ondersteun ook. En ik ga 
hier heel ver in als het moet.’ 

Tijd om naar huis te gaan 
‘Een paar jaar geleden vroeg na Silat al-rahim een Algerijnse 
jongen een gesprek aan. Hij gaf aan dat mijn preek heel wat los 
had gemaakt bij hem en hij vroeg om steun. Hij was ooit in 
Nederland terechtgekomen vanwege een vakantieliefde. Die 
relatie liep echter al snel stuk, waardoor hij zijn verblijfstitel 
kwijtraakte. Omdat hij niet terug wilde naar Algerije, kocht hij 
een Irakees paspoort en gaf zich aan als vluchteling. Hij kreeg 
asiel, maar belandde al snel in detentie. Nu was het tijd voor 
hem om terug te gaan. Maar de jongen had al twaalf jaar geen 
contact met zijn familie, wist niet hoe hij hen moest bereiken en 
of zijn ouders überhaupt nog leefden. Hij was vervuld met 
schaamte. Hij was alles kwijtgeraakt, zelfs alle telefoon-
nummers, en vroeg mij om hulp.’ 

‘Er volgde een lange zoektocht met veel teleurstellingen. Op een 
gegeven moment hebben we zelfs willekeurige nummers in 
Algerije gebeld. Gelukkig was er iemand die ons wilde helpen. 
We konden hem later terugbellen, maar waren helaas vergeten 
zijn nummer op te schrijven. Ik bedacht dat ik een Algerijnse 
jongen in een andere inrichting zou vragen zijn broer te 
contacten om het nummer te achterhalen. Daarna was het 
wachten op goed bericht. Wat volgt lijkt surrealistisch, maar zo 
is het werkelijk gegaan. De broer in Algerije deed in dezelfde 
regio navraag naar de familie van de gedetineerde. Toen een van 
de ondervraagden de naam van hem op een papiertje zag staan, 
barstte hij in de tranen uit. Wat bleek? Hij was de broer van de 
vader van de gedetineerde. Zijn neefje was mijn cliënt. Ze 
hadden zo lang niets van hem vernomen dat ze dachten dat  
hij overleden was.’ 

Het verlossende telefoontje 
‘Ik heb hem geholpen toen hij zijn eerste telefoontje naar 
Algerije pleegde. Ik zal het nooit meer vergeten. We kregen eerst 
zijn zus en zijn broertje aan de lijn, daarna zijn stiefmoeder. Zij 
moest heel hard huilen en vertelde dat zijn moeder van verdriet 
was gestorven. Met zijn eigen vader ging het ook niet heel goed. 
Daarna kreeg hij eindelijk zijn vader aan de lijn. Het gehuil en 
geschreeuw, de woorden die zijn keel niet meer uitkwamen… 
Hij had eindelijk weer contact met zijn familie. Vervolgens 
hebben we de vreemdelingenpolitie benaderd, zijn papieren 
werden in orde gemaakt en kon hij terug naar zijn vaderland. 
Eindelijk herenigd met zijn familie.’ 

Zekeriye benadrukt tijdens vieringen als de ramadan altijd de band tussen 
familieleden. Dat raakt de gedetineerden vaak heel diep. Zo diep dat een van 
hen met behulp van Zekeriye op zoek ging naar zijn familie in Algerije. ‘Als ik 

hieraan denk, schieten de tranen alweer in mijn ogen.’ 

De onverwoestbare 
band van families 
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‘In de herfst van 2008 kreeg ik een rondleiding van mijn 
behulpzame collega in de Arnhemse koepel. Officieel heette 
deze inrichting PI Arnhem, locatie De Berg. Na mijn eerste 
vrijdaggebed ging ik naar buiten, liep een heuvel op en kijkend 
naar de koepel riep ik: “Wauw! Subhanallah (lof zij God)!”  
Ik had nooit kunnen voorstellen dat een gebeurtenis uit het 
verleden zich zo zou herhalen. Om deze gebeurtenis te delen 
en te laten zien wat dit met mij heeft gedaan, moet ik terug-
reizen naar het begin. Namelijk naar de herfst van 2003, de 
tijd waarin ik naar Nederland kwam.’

Wat een mooie moskee!
‘Op mijn tweede dag in Nederland schafte ik direct een fiets 
aan. Een fiets geeft je bewegingsvrijheid. Dat was in mijn 
vaderland wel anders, in de stad waar ik geboren ben, was het 
onveilig voor fietsers. Mijn opa maakte zich grote zorgen om 
mijn veiligheid en dus vond hij het maar niks dat ik daar op 
mijn fiets rondreed. Op die tweede dag in Nederland fietste in 
met mijn buurman in alle rust naar het centrum, heerlijk vond 
ik dat. We namen de route via het mooie Groot Klimmendaal. 
Toen we van de heuvel fietsten, zag ik in de verte een koepel. 
Met volle verbazing zei ik: ‘’Wauw! Wat een mooie, grote 
moskee’’. Later bleek dat ik ongemerkt en onbewust deze 
gevangenis voor een moskee aanzag.’ 

‘Jaren later werkte ik bij deze gevangenis en leidde hier het vrij-
dagsgebed. Het lijkt alsof mijn verbazing van toen een gehoorde 
wens werd. Een wens die was uitgekomen, waardoor ik de kans 
kreeg het gebed in deze koepel te leiden. Het is alsof er een klein 
moskeetje is neergezet in het hart van de koepel, het stiltecentrum.’

Balans tussen theorie en praktijk
 ‘Ik ben dankbaar voor de groeimogelijkheden die ik heb 
gehad. Toen we nog freelancers waren, was een imam geen 
volwaardig lid van het team. Met de erkenning van het 
Contactorgaan Moslim en Overheid als zendende instantie 
werden wij een volwaardige en erkende dienst. We waren niet 
meer als een ‘weeskind’ van de DGV. Na tien jaar zie ik dat het 
team van de geestelijke verzorging in het geheel en islamiti-
sche geestelijke verzorging in het bijzonder volwassener is 
geworden. 

Op dit moment zijn er veel moslimvrijwilligers betrokken bij 
justitiabelen, maar hun situatie is vergelijkbaar met de free-
lance imams van toen. Het zou mooi zijn als er in de toekomst 
professioneel georganiseerde vrijwilligersinstanties worden 
opgericht. Deze kunnen bijvoorbeeld een ondersteunende rol 
hebben in de nazorg.’ 

Sadi blikt terug op de tijd waarin hij naar Nederland kwam en het pad  
dat hij bewandeld heeft om als imam aan de slag te gaan bij de DGV.  
‘De teams van de gv en igv zijn volwassener geworden en imams zijn 

onmisbaar in het team.’
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‘Het onderwerp ‘berouw’ komt altijd aan bod in mijn gesprek-
ken met gedetineerden. Als je hier zit achter tralies, tussen  
vier muren, dan ga je nadenken. Ik durf te zeggen dat iedere 
gedetineerde hier binnen nadenkt over wat hem hier gebracht 
heeft. En ik probeer dat ook te stimuleren.’ 

Spijt
‘Bij sommige gedetineerden ontwikkelt zich van lieverlee, naar 
aanleiding van gesprekken, preken en groepsgesprekken het 
verlangen naar berouw. Op een gegeven moment krijg ik de 
vraag: “‘Ik wil berouw tonen, hoe moet ik dat doen?” Ik 
antwoord dat de deur van berouw altijd open staat en noem 
dan de vier eisen van berouw: oprecht spijt hebben van je daad, 
beloven aan God dat je een dergelijke daad niet nog eens zult 
doen, ter plekke en meteen besluiten om afstand te nemen van 
wat je gedaan hebt en de schuld terugbetalen aan het slacht-
offer. Berouw is dus niet alleen iets tussen de gedetineerde en 
Allah, maar ook tussen de gedetineerde en het slachtoffer.
Ook krijg ik wel eens de vraag: “Wilt u een du’a (smeekbede) 

voor mij doen, dat ik zo snel mogelijk vrij kom?” Dan vraag ik 
de gedetineerde  of hij  de voorwaarden kent waaraan een du’a 
moet voldoen om door Allah gehoord en beantwoord te 
worden. In de meeste gevallen weet een gedetineerde dit niet. 
Dan vertel ik de eisen van berouw. De achterliggende gedachte 
is dat ik hem de ernst en noodzaak van berouw laat zien. 

Verzoening
De vierde eis van berouw vraagt aandacht voor de slachtoffers. 
Niet alleen directe slachtoffers, maar ook de omgeving van de 
dader (ouders, partner, kinderen). Ik zou willen zeggen dat in 
bepaalde gevallen ook de gedetineerde zelf slachtoffer was 
voordat hij dader werd. We helpen gedetineerden nadenken 
over herstel op persoonlijk vlak en met betrekking tot de 
samenleving en slachtoffers. Als gv’er behoren dit soort 
gesprekken over berouw, tot de kern van mijn werk. Zo kan ik 
gedetineerden helpen met zichzelf, met God en om met hun 
omgeving in het reine te komen. Een mooiere taak bestaat 
 bijna niet.

Herstelgericht werken
Imam Aboubakr organiseerde met zijn collega’s van het team  Geestelijke Verzorging en met afdeling “Detentie en Re integratie” in 2016 

een dag van herstel. Doel is gedetineerden helpen  na denken over herstel op persoonlijk vlak en met betrekking tot de samen leving en 
slachtoffers. Op deze dag kwamen exgedetineerden en ouders wier dochter is vermoord spreken over het belang van  herstel. Een werk
groep bestaande uit geestelijke verzorgers, psychologen, het afdelingshoofd, de casemanager en het hoofd D&R werkt  Herstelgerichte 

 Detentie binnen de PI Alphen aan den Rijn verder uit. Het onderzoekt hoe herstel een plaats kan krijgen in de detentiestructuur in de vorm 
van vaste activiteiten. Vier lagen van herstel staan centraal: zelfherstel van de  gedetineerde, herstel met het netwerk van de gedetineerde, 

herstel met slachtoffers en herstel met de samenleving.’

Berouw
Imam Aboubakr helpt gedetineerden met slachtoffers, de samenleving en 

zichzelf in het reine te komen. ‘Een mooiere taak bestaat bijna niet.’
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‘Na zoveel jaren in de mannelijke gevangenissen was de wereld 
van een vrouwengevangenis onbekend voor mij. Ik verwachtte 
een mildere sfeer. Maar het gevangenisleven voor vrouwen 
kwam op mij over als net zo hard en zwaar als dat van de 
mannen.’ 

Geduld
‘Wel merk ik dat vrouwen hun emoties meer uiten dan 
mannelijke gevangenen. Hiermee omgaan, was nieuw voor mij. 
Veel tranen vloeien tijdens individuele en groepsgesprekken. 
Omdat we de aandacht volledig richten op het individu, komen 
details boven tafel. Ik probeer steeds onderwerpen te zoeken 
waaruit iets kan worden geleerd. Geduld en moederschap 
bijvoorbeeld. We kunnen dan tips en verhalen delen. Ik merk 
dat vrouwen het prettig vinden om gehoord te worden. Je 
verhaal kwijt kunnen en iemand hebben die luistert.’

Kinderen
‘We praten veel over moedergevoelens. Dit is anders dan bij 
mannelijke gevangenen die minder emotioneel spreken over 
kinderen. De helft van de vrouwen in de gevangenis is moeder. 

Zij zien hun kinderen alleen tijdens het wekelijkse bezoekuur. 
De situatie van die kinderen verschilt. Er zijn kinderen die door 
hun vader, oma, opa, tantes of ooms worden verzorgd. Als dit 
niet kan, zoekt de Raad voor de Kinderbescherming een 
pleeggezin of een tehuis.’ 

Angst
‘Soms is een vrouw in verwachting als zij komt vast te zitten. 
Tegen de tijd dat de baby wordt geboren, wordt de vrouw 
opgenomen. Na de geboorte gaan moeder en kind terug naar 
de inrichting, behalve als iemand voor de baby kan zorgen.  
Dan keert de moeder alleen terug. Heel soms blijven baby’s  
(tot negen maanden) bij hun moeder in de gevangenis. In  
Ter Peel hebben wij hier een speciale afdeling voor. Maar een 
gevangenis is geen gezonde plek voor een jong kind. Daarom 
moeten de baby’s weer ergens anders worden ondergebracht.
Bij feesten als het Suiker- en het Offerfeest is er ook veel 
verdriet. Dan missen de vrouwen hun familie bijzonder erg. 
Het gevoel dat de kinderen je ontglippen terwijl je vastzit,  
blijkt hun grootse angst.’

Na tien jaar als igv’er met mannen te hebben gewerkt, stapte Abderrahim 
begin 2018 over naar de vrouwengevangenis in Ter Peel. Hij helpt vrouwen 

omgaan met hun grootste angst: dat ze hun kinderen kwijtraken.
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‘Het beroep van igv’er is weliswaar officieel 
tien jaar oud, het bestaat al langer. Tien jaar 
daarvoor begon ik al als een van de eerste 
geestelijk verzorgers onder het dak van de 
toen bestaande Stichting Islamitische 
Geestelijke Verzorging. Na geduldig 
afwachten mocht ik samen met mijn 
collega’s de overstap maken naar de 
ambtenarij. Een nieuwe periode brak aan. 
Het contact met het hoofdkantoor werd 
minder indirect, we vielen niet meer onder 
de noemer “overige stromingen” en we 
kregen te maken met nieuwe en gestructu-
reerde vormen van begeleiding en bijscho-
ling. De overstap voelde aan als een erkenning van onze positie.’ 

Ontwikkeling tot bekwame professional 
‘Een van de belangrijkste persoonlijke ontwikkelingen voor mij 
was de benoeming als lid van de Ondernemingsraad van de 
DGV. Kortgeleden ben ik overigens herkozen door mijn 
collega’s. In deze rol treed ik op als gesprekspartner tijdens 
meetings met de bestuurder van de dienst. Zo krijg ik meer 
inzicht in hoe het hoofdkantoor het beleid ontwikkelt en 
sturing geeft. Ik probeer een adviserende rol te pakken en zo 

een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van 
de dienst en de belangen uit het veld. Enige 
tijd geleden heb ik het opleidingstraject 
“Leergang Supervisiekunde” afgerond.  
Hier heb ik ontzettend veel kunnen leren 
en mijn competenties als supervisor en 
begeleider kunnen uitdiepen. Ik heb mij 
ontwikkeld tot bekwame professional  
en kan de opgedane kennis dagelijks 
gebruiken.’

Respect en het gesprek aangaan 
‘Ik hecht veel waarde aan persoonlijke en 
professionele groei en de rol die ik binnen 

de dienst heb. De sleutelbegrippen motivatie, vertrouwen, 
openheid, respect en gelijkwaardigheid spelen hierbij een 
onmiskenbare rol. Mijn motto in mijn carrière is goed samen-
werken, altijd in overleg met collega’s en vriendelijk en respect-
vol omgaan met iedereen. Ook heb ik mij altijd ingezet om 
naast mijn gebedsdiensten, gesprekgroepen en de verscheidene 
individuele gesprekken met mijn cliënten ook altijd het gesprek 
aan te gaan met collega’s. Ik geloof immers dat dat het funda-
ment vormt voor de juiste samenwerking.’ 

Igv’er van het  
eerste uur

Toen de igv tien jaar geleden een officiële status kreeg, betekende dat  
ook een omslagpunt in de carrière van Ahmet. ‘Dat merkte ik in mijn werk, 

maar vooral in mijn persoonlijke ontwikkeling.’ 
Chaos ordenen

‘Een gedetineerde is onderweg naar de 
medische dienst. Onderweg ziet hij mijn 
naambordje op de deur van het kantoor. 
Hij klopt aan en vraagt: “Kunnen we na 
mijn bezoek aan de arts een gesprek 
voeren?” Even later stapt hij mijn kantoor 
binnen. Hij vertelt me dat dit de derde 
gevangenis is waar hij zit, omdat hij steeds 
zijn cel vernield. Uit ons gesprek blijkt dat 
hij zich niet begrepen voelt door het 
personeel. Hij komt gespannen over. Zijn 
vrouw dreigt hem te verlaten. Hij heeft 
zorgen over zijn kinderen, omdat hij er niet 
voor ze is. Agressie is zijn manier van uiten. 
En dus riep hij ook direct uit dat hij “zijn vrouw zou vermoor-
den als ze bij hem weggaat.”’

Chaos ordenen
‘Hij had duidelijk hulp nodig. We begonnen daarom de chaos 
in zijn hoofd te ordenen. Samen bekeken we mogelijke 
oplossingen voor zijn problemen. Op een gegeven moment 

sloeg hij op de tafel en riep:  “Verdomme, 
dit had ik nodig!” Gedurende het gesprek 
zag hij in dat zijn neiging tot geweld zijn 
levensomstandigheden verslechteren. Hoe 
een gedachte als je vrouw vermoorden, 
niets bijdraagt aan oplossingen. We 
haalden zijn chaotische denken en 
religieuze componenten uit elkaar en 
gingen er apart op in. Mijn boodschap  
om te zoeken naar de zegeningen in  
zijn leven, en te bekijken hoe hij die  
verder kan ontwikkelen,  leken aan  
te komen.’ 

‘Hij verliet mijn kamer met een kalmte over zich. De rest van 
zijn detentieperiode heeft hij geen cel meer vernield. Ik denk 
dat geen enkele inrichingswerker weet waardoor deze meneer 
ineens zo rustig was geworden. Dit is de onzichtbare kant van 
ons werk. Een kant die mij veel voldoening geeft. Het is de 
kant waarmee je een verschil kunt maken in het leven van 
iemand.’

Hij helpt de chaos in het hoofd van gedetineerden te ordenen. Gv’er in  
PI Vught, Abdelouahid, noemt het de onzichtbare kant van zijn werk.
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Said gaat in zijn gesprekken altijd uit van 
het individu. ‘De gesprekken zijn een 
samenspel tussen mij en mijn gespreks-
partner. Het is aan mij de juiste vragen te 
stellen. Maar het is en blijft het verhaal van 
de gedetineerde en hij maakt zijn eigen 
keuzes. Ik benader iemand niet vanuit een 
docerende of educatieve rol. Ik benader 
iemand op zijn gevoel. In de gesprekken 
ben ik alert op non-verbaal gedrag. Ik let op 
de ‘verandertaal’ van de gedetineerde. 
Daarmee bedoel ik uitspraken die pleiten 
voor verandering die hij voor zichzelf ziet. 
Het is aan hem zijn eigen regels te ontdek-
ken. Maar tijdens de gebedsdienst op vrijdag is dat anders.  
Dan staan de moslim gedetineerden open voor (religieuze) 
kennis en daarop  gebaseerde spiritualiteit.’
‘Ik doe mijn werk met passie. Een belangrijke bijdrage hieraan 

is dat de rechtspositie van de islamitisch 
geestelijk verzorgers inmiddels goed is 
 geregeld. Dat heeft mij veiligheid en 
zekerheid gegeven. 

Wat ik ook belangrijk vind, is dat de igv  
een eigen identiteit heeft gecreëerd binnen 
een veelheid aan visies op geestelijke 
verzorging en een veelheid aan denomi-
naties. Deze twee belangrijke kwesties 
ervaar ik dus heel duidelijk: de rechts - 
positie en een eigen identiteit. Toen ik tien 
jaar geleden begon als freelancer was ik 
voornamelijk gefocust op de gedetineerden. 

Ik constateer nu dat mijn bijdrage en mijn rol binnen de 
organisatie ook belangrijk zijn. Ik draag ook meer verantwoor-
delijkheidsgevoel voor mijn werk. De verbondenheid met mijn 
werk is sterker geworden.’ 

Alert op  
nonverbaal gedrag

Said haalt veel voldoening uit de gesprekken die hij heeft met  
gedetineerden. ‘Ik schotel geen kantenklare oplossing voor. Dat werkt  

niet bij de nieuwe moslimgeneratie.’

‘Toen we begonnen in de inrichting, 
werkten we allemaal zelfstandig. Maar nu 
opereren we echt als één organisatie. We zijn 
onderdeel van het geheel en dragen allemaal 
ons steentje bij. Ik heb eigenlijk alleen maar 
in leuke teams gewerkt, waar iedereen voor 
elkaar klaar staat en waar een gezellige 
collegiale sfeer heerst. Dat is belangrijk als je 
als nieuwkomer bij een team komt werken. 
Over de samenwerking met de gehele 
organisatie ben ik zeer te spreken. Dat 
verloopt over het algemeen heel goed.’

Altijd blijven ontwikkelen
‘In de loop van de tijd hebben we kaders en richtlijnen ontwik-
keld. Deze helpen ons het werk nog beter te kunnen uitvoeren. 
Denk aan de vrijdagsdienst die een vast moment in het 

dagprogramma in alle inrichtingen heeft 
gekregen. Of draaiboeken voor feestdagen 
en de ramadan. Maar ook duidelijkheid 
over wat er wel en niet verstrekt mag 
worden aan gedetineerden. We blijven zelf 
ook continu leren door trainingen, 
studiedagen en bijscholing. De igv 
organiseert zelf studiedagen en kiest de 
inhoudelijke thema’s. Verschillende imams 
zijn voorzitter van het team gv in de 
inrichting. Er zitten maar liefst drie 
islamitisch geestelijk verzorgers in de 
ondernemingsraad en één imam is 
vertrouwenspersoon voor de DGV. 

Natuurlijk blijven we ons ook verder ontwikkelen. Vooral om 
het contact en de samenwerking met de buitenwereld verder 
uit te breiden en meer vrijwilligers te betrekken.’ 

Groei van het team
Mohamed blikt terug op zijn ervaringen de afgelopen jaren. ‘Ik heb de  
dienst zien groeien op verschillende niveaus. We begonnen als individu,  

maar inmiddels zijn we echt onderdeel van de organisatie.’
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‘De afgelopen tien jaar ben ik altijd met veel plezier naar mijn 
werk gekomen. Ik heb het erg naar mijn zin, elhamdoellilah.
Ik neem vaak iets lekkers mee voor de collega’s. Hiermee 
probeer ik de drempel te verlagen tussen de geestelijke 
verzorging en het inrichtingspersoneel. Ik probeer veel te 
praten met elkaar om onbekendheid met de islam te vermin-
deren in de inrichting. Ik voel me verantwoordelijk voor wat ik 
doe en wil dit uitdragen. Om die reden ben ik ook voorzitter 
van het team geworden.’ 

Tolk
‘Toen ik tien jaar geleden bij de igv binnenkwam zette ik  
alles op alles om de Nederlandse taal snel te leren. Dit ging mij 
gelukkig goed af. In 2016 heb ik met succes mijn opleiding  
tot tolk behaald. Ik heb mezelf de tijd gegund om het mooie 
vak van gv’er goed te leren. Mijn collega’s namen mij op 
sleeptouw en lieten mij van alles zien. 
Verschillende mensen met elkaar in verbinding brengen, geeft 
mij energie. Als een gedetineerde iets geregeld wil krijgen, dan 
breng ik hem in contact met een bewaarder die hem verder 
kan helpen. Of ik breng bewaarders die het moeilijk hebben  
en advies willen in contact met de directie.’ 

Mediator
‘Toen ik tien jaar geleden binnenkwam merkte ik dat de gv 
nergens bij betrokken werd. We mochten nergens over meeden-
ken. Dat vond ik vreemd. Als ik signalen met een afdelingshoofd 
wilde bespreken, zat die daar niet altijd op te wachten. In de loop 
der jaren zijn we steeds meer onderdeel gaan uitmaken van de 
inrichting. Dit kwam deels doordat gv’ers een belangrijkere rol 
kregen in de bemiddeling tussen gedetineerden en personeel  

bij calamiteiten. Dit bracht me ertoe de opleiding ‘Mediation’  
te volgen.
In het Detentiecentrum Rotterdam (DCR), de inrichting waar 
ik nu naast PI Veenhuizen werk, worden wij ook overal bij 
betrokken. In de zogeheten ‘handhavingsmatrix’ die bewaar-
ders handvatten geeft voor de-escalatie, staan wij benoemd als 
‘mediators’. Als de bewaarder er niet meer uit komt kunnen ze 
ons nog inschakelen.’ 

Coach
‘Wij hebben tijdens vakmanschapsdagen voor het inrichtings-
personeel en de leidinggevenden een workshop gegeven over 
cultuurverschillen en communicatie.  Men beseft dat je ons 
kunt inzetten voor meer dan het vrijdagmiddaggebed en 
groepsgesprekken. Onlangs was er een opstand op de lucht-
plaats. Het personeel kreeg de mannen niet terug naar de 
afdeling. De directeur vroeg of ik mee kon lopen. Samen 
hebben wij snel iedereen weer naar binnen gekregen. In de 
weken daarna heb ik dit ook in de groep met gedetineerden 
besproken, iets wat de leiding enorm heeft gewaardeerd. 
Voor mij is het helpen van mensen het mooiste wat er is. Ik 
ben een mensenmens en help graag. Ik maak graag tijd voor 
een praatje en een dolletje, bijvoorbeeld met de bewaarders. 
We geven soms advies over de omgang met gedetineerden. 
Hierin kunnen wij ze coachen. Omdat ik een goede (vertrou-
wens)band heb opgebouwd met zowel de gedetineerden als 
met het personeel weten ze mij altijd te vinden met allerlei 
(levens)vragen. Afdelingshoofden weten ons ook makkelijker 
te vinden bij calamiteiten of bij moeilijke casussen. Het geeft 
mij energie als ik mijn kennis en kunde in kan zetten om te 
de-escaleren.’ 

Imam Lotfi blikt in een persoonlijke bijdrage terug op tien jaar werken bij  
de igv. Een periode waarin hij zichzelf, de afdeling en het vak zag groeien.  

‘Het helpen van mensen is het mooiste wat er is.’
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Mohamed werkt in 
PI Alphen aan den 
Rijn en PI De Schie. 
Het houden van 
groepsgesprekken 
met de gedetineer
den is een belang
rijk onderdeel van 
zijn takenpakket.

‘Tijdens het groeps-
gesprek ga ik met een 
groep gedetineerden 
om tafel zitten. Vaak 

breng ik een thema in, maar regelmatig  doen ook de gedeti-
neerden dat. Dat kan over alles gaan; spijt, vergeving, goed 
functioneren in de maatschappij, berouw, het leven, de dood, 
goddelijke rechten, mensenrechten, omgaan met familie, 
haram inkomen en bronnen.
We beginnen altijd met een bakje koffie of thee. Ik introduceer 
het thema. De discussie barst dan al snel los, en kan soms ook 
best verhit raken. Ik zorg dat iedereen  kan meepraten of 
vragen kan stellen. Ik laat ook bewust toe dat de  deelnemers 
de kans krijgen om elkaar  te corrigeren. Bijvoorbeeld  als 
iemand een ander niet uit laat spreken of steeds het woord 
neemt. Uiteindelijk sus ik het en breng de groep weer tot rust.’

Stoom afblazen
‘De gesprekken dragen bij aan een beter leefklimaat binnen  
de inrichting. Gedetineerden waarderen het dat we op deze 
manier open met elkaar in gesprek kunnen. Het is ook een 
moment waarop men wat stoom kan afblazen. Het zijn niet 
alleen maar religieuze thema’s die besproken worden, maar 
vooral ook persoonlijke emoties, gevoelens en dilemma’s in het 
leven. Door dit met elkaar te delen ontstaat er een gevoel van 
verbondenheid met elkaar.’

Alparslan werkt in PI Vught bij het peniteniair pschychia
trisch centrum. Hij heeft vaak instumentele soefi  
muziek opstaan als hij cliënten ontvangt. Als hij die  
bij binnenkomst wil uitzetten, hoort hij vaak “Laat maar 
aanstaan, het maakt me rustig”. Nu is het ook onderdeel 
van het groepsgesprek.

‘Ik werk op een afdeling waar psychiatrisch patiënten verblij-
ven. Dit was voor mij een nieuwe doelgroep en ik ging op zoek 
naar een vorm die past bij deze groep. De mensen die hier 
zitten vinden het moeilijk om hun aandacht voor langere tijd 
bij één onderwerp te houden. Daarom heb ik gezorgd dat er 
behalve het gespreksthema wat variatie in de bijeenkomst zit.’

Rituelen
‘We starten de bijeenkomst met een paar minuten instrumen-
tele soefi muziek. De klanken van de muziek geven rust. 
Daarna praten we kort over een thema. Ik vervolg met een 
koranrecitatie. Soms doe ik dat zelf en soms doet een deel-
nemer dat. We sluiten dan onze ogen en ik vraag iedereen in 
gedachte naar een plek te gaan waar je je veilig en ontspannen 
voelt, zoals thuis of in de moskee. In gedachten nemen de 
patiënten hun geliefden mee naar deze plek om bij elkaar  
te zijn. Na deze meditatie vragen we gezamenlijk vergiffenis 
volgens een vaste islamitische mantra. Gevolgd door  
25 lofprijzen aan God en drie begroetingen aan de Profeet 
Mohamed. We sluiten dit af met verzen uit de Koran en een 
korte smeekbede, waarna iedereen op eigen tempo zijn ogen 
weer opent. We keren dan weer terug naar het thema om het 
gesprek verder op te pakken. De bijeenkomst heeft een vaste 
structuur, die voorspelbaar is. De geloofsrituelen geven een 
houvast aan de patiënten. Zo probeer ik een fijne en veilige 
sfeer te creëren tijdens het groepsgesprek.’

Groepsgesprekken
Imams Alparslan en Mohamed houden, net als hun collega gv’ers, wekelijks 
groepsgesprekken met gedetineerden.  Ze hebben ieder een eigen aanpak.  

‘Je moet je verplaatsen in je doelgroep en bieden wat zij nodig hebben.’
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Inzicht
Harun is imam in PI Nieuwegein. Hij kent zo ongeveer alle 

soorten inrichtingen van de DJI. Hij werkte in gevangenissen, 
psychiatrische centra, tbskliniek, jeugdinrichting en 

vreemdelingenbewaring. In die tien jaar heeft hij zijn vak en  
de organisatie positief zien veranderen, professioneler zien 

worden. Dit geldt ook voor hemzelf. ‘Ik ben minder didactisch en 
adviserend. Tegenwoordig richt ik me meer op het verhaal van 
de mens. Elke gevangene is uniek en ik ben geïnteresseerd in 
wie hij of zij is. Hoe kan ik er voor mijn cliënt zijn zonder hem of 
haar te beoordelen of te veroordelen? Op die vraag richt ik mij.’ 

‘Ik waardeer ook de aandacht bij ons voor persoonlijke 
ontwikkeling en de manieren waarop we de samenleving in 
media uitleggen wat we doen. Via boeken of artikelen of via 

imams die in televisieprogramma’s onderwerpen duiden. Zeker 
rond veelbesproken thema’s als radicalisering en vluchtelingen. 

Zo krijgt de samenleving meer inzicht in wat we doen en wat 
onze waarde is.’Te
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Respect
Mohamed is igv’er in PI Ter Apel. Dit doet hij in deeltijd naast 
zijn werk als imam van een moskee in Ijsselstein. Mohamed 

werkte op diverse locaties bij de DJI en kijkt met een positief 
gevoel terug op de afgelopen tien jaar. ‘Gedetineerden help ik 

zorgen dat zij het vertrouwen in zichzelf terugwinnen en 
mentaal sterker worden. Maar ik probeer ook het beste uit 

mezelf te halen.’
‘Samen met de gedetineerden probeer ik op een rustige en 
respectvolle manier een goed gesprek te voeren. Respect is 

belangrijk in ons geloof. Het is een van de belangrijkste 
waarden die ik gedetineerden wil meegeven. Dit doe ik  
mede door zelf een goed voorbeeld te geven. Doordat 

gedetineerden mij respect tonen, voel ik me ook 
verantwoordelijk voor hen. Als ze mij vertrouwelijke zaken 
vertellen, dan blijft dit ook vertrouwelijk. Ik hou van mijn  

werk en hoop dat ik dit nog jaren kan doen.’
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Hoofdstuk 3
Radicalisering
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Het werk van de gv’ers op de twee  
terrorismeafdelingen (TA Schie en TA Vught) is  

zwaar, vertelt Mohamed Ajouaou, hoofd islamitische 
geestelijke verzorging bij de DJI. ‘In de beginfase is er  
vaak een afwijzende houding. Het opbouwen van een 

vertrouwensband is de eerste uitdaging.’

‘De igv functioneert als olie in de gehele 
organisatie. Hij (soms zij) bemiddelt 
tussen gedetineerden en de inrichting, 
treedt op als klaagmuur en legt de proce-
dures en regels uit. Ondertussen probeert 
hij tijdens individuele vertrouwelijke 
gesprekken met gedetineerden te spreken 
over zaken die er toe doen in het leven. Hoe 
is het zover gekomen? Wat kun je nog 
herstellen? Hoe geef je verder zin aan je 
leven? Is er nog hoop? Hoe ga je met 
emoties om? Klopt je wereldbeeld wel? 
Nuances worden aangebracht en andere 
ideeën worden voorzichtig in de groep 
gegooid.’
 
Lastig vertrouwen te winnen
‘Het is de taak van de igv’er om zorg te leveren aan gedetineer-
den. Dat is alleen niet altijd even makkelijk. In de beginfase  
is er vaak een afwijzende houding. Het opbouwen van een 
 vertrouwensband is de eerste uitdaging. Dat is soms lastig en 
ook de omstandigheden werken niet altijd mee. Het regime is 
streng vanwege veiligheidsmaatregelen, de politieke- en media-
gevoelige setting, de aandacht van mensenrechtenorganisaties, 
de beperking in menselijke interactie.  Gedetineerden zijn vaak 
opstandig, hebben uitgesproken  ideeën over geloofsbeleving en 
zien in de imam een verlengstuk van de al gewantrouwde over-
heid. Zijn theologisch gezag wordt niet als vanzelfsprekend 
aanvaard. Later, binnen ongeveer een maand is de houding ze-
ker positiever en krijgen gedetineerden vertrouwen in de imam. 
Natuurlijk zijn de beschuldigingen of veroordelingen (terroris-
me) van de gedetineerden ook niet mals. Gedetineerden heb-
ben verschillende achtergronden.  Variërend van ideologisch 
 geharde leiders tot volgers, vaak nog in de bloei van hun leven. 
Daarnaast zijn de gedetineerden ook vader, moeder (al dan niet 
met jonge kinderen), zus, broer, kind, mensen met zorgen over 
hoe ze verder kunnen gaan.’ 

Gevoel van gemeenschap 
‘De inrichting is grotendeels individueel georiënteerd, maar 
tijdens de gebedsdiensten op vrijdag is er een gevoel van 

gemeenschap. De gv’er heeft dan het 
monopolie van spreken en kan morele 
vraagstukken aansnijden. Nieuwe 
theologische gezichtspunten worden 
ingebracht, wereldkwesties worden  
vanuit verschillende perspectieven belicht, 
maar ook meer persoonlijke thema’s 
worden besproken. Denk aan agressie, 
depressie, verdriet, gevoel van onrecht, 
conflicten, angst, omgaan met gezag, 
reflectie op eigen gedrag etc. Na de  
preek wordt hierover gesproken en 
gedetineerden komen vaak individueel 
terug op deze thema’s. De gv’er is een 

luisterend oor, gesprekspartner en voor de meesten een 
spirituele gids.’

Bijdragen aan vier doelen
‘Globaal gesproken is het werk van de gv’er er op gericht een 
bijdrage te leveren aan de volgende vier doelen: een humane 
detentie, een goed leefklimaat, persoonlijke zorg en het 
theologisch weerbaar maken van deze gedetineerden.  
Dat laatste gebeurt door bij sommigen te sleutelen aan hun 
ideologie. Zorg kan gebeuren tijdens crisissituaties, maar ook 
bij heugelijke of trieste momenten, zoals de geboorte van een 
kind, het gemis van vrouw en kinderen of het overlijden van 
een familielid. Dat zijn momenten waarop ook diepgaande 
gesprekken worden gevoerd. De geestelijk verzorger spoort 
ook TA-gedetineerden aan mee te doen aan allerlei program-
ma’s gericht op (vrijwillige) verandering en verbreding van 
hun eigen oriëntatie. In de Schie wordt nu onder andere 
samengewerkt met de humanistische geestelijke verzorger  
en verzorgen vrijwilligers een cursus filosofie. In Vught  
heeft de islamitisch geestelijk verzorger ook contact met 
TA-gedetineerden met een extreemrechtse achtergrond. Hij 
werkt hierin samen met de psychiater. Recent kregen we een 
verzoek binnen van Reclassering Nederland om in contact te 
komen met de imam. Mogelijk opent dit de deur voor een 
vruchtbare samenwerking met Reclassering Nederland. Zodat 
de weg die wij met een gedetineerde zijn ingeslagen, ook na 
detentie verder wordt doorgetrokken.’ Te

ks
t:

 M
oh

a
m

ed
 A

jo
ua

ou

Geestelijk  
verzorger  

op een  
Terroristen Afdeling



78 79
Te

ks
t:

 M
oh

a
m

ed
 A

jo
ua

ou

Geloof belijden en beleven kent vele schakeringen. De rol van igv’ers is dus ook 
veelzijdig in de strijd tegen extremisme onder gedetineerden. Hoe de igv een dijk 

opwerpt tegen radicalisering binnen de muren. 

Handelen op een humane manier
De igv zet zich op veel manieren in tegen 
radicalisering binnen de muren en de 
dreiging die daarvanuit gaat. Vanaf de 
erkenning van de Islamitische Zendende 
Instantie Contactorgaan Moslims en 
Overheid (CMO) en het moment dat de 
justitie-imams van freelance overgingen 
naar de status van ambtenaar (zie 
kader), sloot igv zich aan bij het anti- 
radicaliseringstraject binnen de DJI. 

Opdracht
De igv was nauw betrokken bij de 
uitvoering van dit traject, zowel op 
landelijk niveau als lokaal in de pi. Zij 
handelt hierbij ook vanuit een eigen 
context en inhoudelijke expertise en 
eigen maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid. Dit gebeurt op basis van een 
integrale aanpak binnen de reguliere 
diensten van de gv. De igv beschouwt 
namelijk preventie en het tegengaan van 
radicalisering, extremisme en andere 
vormen van polarisatie als een maat-
schappelijke en religieuze opdracht. 
Deze opdracht is gebaseerd op drie 
pijlers. De eerste pijler is het geven van 
goede zorg volgens de standaarden van 
het vak gv inclusief goede en humane 
bejegening. De versterking van religieu-
ze weerbaarheid van gedetineerden is de 
tweede pijler van deze opdracht. De 
derde pijler richt zich op het handelen 
conform een islamitische politieke 
theologie die is gebaseerd op de demo-
cratische rechtsorde, het afwijzen van de 

theocratische tendensen in de inter-
pretatie van de islamitische bronnen en 
het uitdragen van een gematigd theo-
logische discours. 

Praktijk
De preventieve waarde van de geestelijke 
verzorging bij radicalisering zit ‘m vooral 
in de reguliere inzet van de igv. Dit 
gebeurt op verschillende manieren. Zo 
bouwen de imams expertise op en 
proberen ze het vertrouwen te winnen 
van gedetineerden. Ook dragen ze de 
juiste theologische narratieven consis-
tent uit en fungeren ze als religieus en 
geestelijk referentiekader. Ze laten 
gedetineerden hun vragen uiten, 
bijvoorbeeld over hoe ze omgaan met 
botsende waarden tussen de islam en 
het westen. Of hun zorgen over dingen. 
Maar ook hun eventuele radicale of aan 
extremisme  grenzende gedachten. 
Dergelijke onderwerpen bespreken ze in 
de groep of individueel met de imam. 
Op deze manier bouwen we een dijk 
tegen religieuze radicalisering. 
Door expertise op te bouwen kan de 
imam ook tijdig signalen van radicalise-
ring oppikken en handelen. Dit is een 
onderdeel van de zogeheten penitentiai-
re scherpte. De imam kan de betrokken 
gedetineerden adviseren en begeleiden, 
maar ook het inrichtingspersoneel. 

Vijf dimensies
Behalve op praktische opgebouwde 
expertise, baseert de igv het beleid ook 

op theologische wetenschappelijke 
inzichten. Zo zijn de interventies van de 
igv systematisch en methodologisch van 
opzet. Deze wetenschappelijke inzichten 
sluiten aan bij de sociologische kenmer-
ken van de islamitische religie. Hierin 
maken we, globaal gesproken, onder-
scheid tussen vijf dimensies: de ge-
loofsleer, de praxis, religieuze kennis, 
zingeving en ideologie. 
Hoe moslims het geloof belijden en 
praktiseren kent vele schakeringen. 
Daarom houdt  de igv in beleid en 
praktijk ook rekening met deze dimen-
sies van het geloof. De igv heeft immers 
bij de oprichting van de afdeling beloofd 
om aan alle islamitische gedetineerden 
de juiste islamitische zorg te geven.1

Geloofsleer
Om de aanpak van radicalisering door 
de igv  te kunnen beschrijven gaan we 
eerst wat dieper in op deze dimensies 
van de islam. Onder geloofsleer vallen  
de hoofdgeloofsfundamenten en de 
voorstellingen die men daarbij heeft: 
God, profeet, heilig boek, hemel en  
hel, enzovoort. Daarnaast zij er de 
ver takkingen daarvan, zoals het geloof 
in (de straf in) het graf; het geloof in de 
satan; het geloof in djinns; het geloof in 
martelaarschap; en het geloof in adjr of 
hasanat (de beloning voor goede daden) 
die de deuren openen tot de hemel. 
Kortom: het geloof in metafysische 
verschijnselen. 

Radicalisering Praxis
Onder de dimensie praxis vallen primair 
allerlei rituelen en ‘sacramenten’ als het 
ware. Denk aan de bekende vijf zuilen 
(uitspreken van de belijdenis, bidden, 
vasten, op pelgrimstocht gaan en 
aalmoezen geven). Denk ook aan de 
Koran lezen, en uitwendige elementen 
zoals kleding, fysieke kenmerken 
(baard), sociale omgang zoals al dan niet 
handen schudden met iemand van de 
andere sekse. Ook verbale uitingen 
vallen onder de dimensie praxis, zoals de 
islamitische groet brengen (salamu 
alaikom), de basmala (uitspreken van 
‘In naam van God de Barmhartige de 
Erbarmer’) en hamdala (uitspreken van 
‘dank aan God’), de taslim over de 
Profeet (uitspreken van ‘vrede zij met 
hem’ bij het horen van zijn naam, de 
tasbih (de lof uitspreken over God bij 
het horen van Zijn naam), Allahu Akbar 
(groot is God), enzovoort. Tot de praxis 
behoort ook, ongeacht of men bidt of 

niet, de relatie met de imam, participe-
ren in de religieuze viering van het 
Offerfeest en het Suikerfeest vieren. 

Kennis
De derde dimensie gaat over de ‘kennis’ 
in de brede zin van het woord, namelijk:  
(normatieve) kennis van de geschiedenis 
van de islam, over de belangrijke 
(vroege) personages in de islam, kennis 
over de betekenis en achtergrond van  
de religieuze hoogtijdagen, kennis van 
hadith (uitspraken van de Profeet),  
de Koran en de interpretatie daarvan, 
kennis van (eigen) rechtsscholen en 
(eigen) religieuze stromingen. Ook 
worden hieronder verstaan de opvattin-
gen over wetenschappelijke kennis en  
de omgang met religiekritiek.

Zingeving
Zingeving is de vierde dimensie van de 
islam. Denk aan waarom mensen de 
praxis doen. Dit is bijvoorbeeld omdat  

ze daar een eigen identiteit aan ontle-
nen, of omdat ze daarmee structuur aan 
hun leven geven, enzovoort. Mensen 
kunnen ook zin ontlenen aan de wijze 
waarop ze zich verhouden tot andere 
dimensies van het geloof. 

Ideologie
De vijfde dimensie betreft de ideologi-
sche component van het geloof. Dat is 
na de dimensie kennis het domein waar 
de meeste alertheid en begeleiding is 
geboden  bij radicalisering. Het gaat 
onder meer om interpretaties van en 
opvattingen over de geloofsgemeen-
schap: de umma. Dit gaat ook over 
opvattingen over de (toepassing van)  
de shari‘a, opvattingen over democratie 
en politiek in relatie tot geloof, over 
opvattingen over jihad, opvattingen  
over niet-gelovigen en andersgelovigen; 
opvattingen over moslimminderheden; 
opvattingen over homoseksuelen; opvat-
tingen over godsdienstvrijheid (omgaan 

CMO
‘Het CMO gaat er van uit dat 
de gevoerde levensstijl van 
de door haar uitgezonden 
geestelijk verzorgers in over
eenstemming is met de bur
gerlijke wet (eerbied van de 
Nederlandse Wet) en de isla
mitische waarden en normen. 
Het CMO erkent de taken van 
de overheid inzake strafrecht, 
jeugdrecht, vreemdelingen
recht en hun tenuitvoerleg
ging. Het CMO erkent ook de 
taak van de overheid om te 
streven naar een rechtvaardi
ge en veilige samenleving en 
erkent het recht van de over
heid om justitiabelen in te slui
ten met inachtneming van in 

de Grondwet en internationale 
verdragen verankerde grond
rechten. Het CMO verlangt 
van de door haar uitgezonden 
geestelijk verzorgers dat ze in 
de geest van deze uitgangs
punten handelen.

Algemene doelen igv
• De igv werkt binnen de 
 kaders van de tussen de 
 minister van Justitie en de 
door deze Zendende Instan
tie getekende erkennings
overeenkomst.
• De igv verschaft op individu
ele en gemeenschappelijke 
basis begeleiding bij de beoe
fening van het wettelijke recht 
van gevangenen op gods
dienstvrijheid, godsdienstbele
ving en godsdienstontplooiing. 

• De igv levert een  bijdrage 
aan het scheppen van 
 perspectief, het bevorderen 
van het algehele welzijn van 
 gevangenen en het toezien  
op humane detentie. 
• De igv levert een bijdrage 
aan veiligheid, rust en open
bare orde in de brede zin van 
het woord. De islamitisch gees
telijke verzorger rekent het tot 
zijn/haar verantwoordelijkheid 
om binnen de grenzen van 
zijn/haar ambt veiligheidsri
sico’s in te schatten en daar 
adequaat op te reageren.
• De igv levert een  bijdrage 
aan de samenhang in de 
 samenleving en aan het te
gengaan van fenomenen die 
ontwrichtend werken. De isla
mitisch geestelijke verzorger 

bekijkt ontwrichtende feno
menen, zoals radicalisme, niet 
alleen vanuit een veiligheids
bril, maar vooral vanuit een 
maatschappelijke bril. Hij/zij 
draagt vanuit deze invalshoek 
oplossingen aan.
• De igv bevordert verdraag
zaamheid binnen de eigen 
groep van moslims en tussen 
andere groepen in de samen
leving.
• De igv levert een bijdrage 
aan nazorgtrajecten en aan 
verbinding tussen gedetineer
den en de samenleving.’

Uit: Religieus beleid  
Contact orgaan Moslims en 
Overheid inzake Islamitische 
Geestelijke Verzorging Justitie, 
M. Ajouaou, Hoofd IGV.
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Muhammet werkt als gv’er in het Peniten-
tiair Psychiatrisch Centrum. In die rol 
ervaart hij soms een spanningsveld tussen 
regels en behoeften.
Neem het verhaal van Hasan, die in dit 
centrum verblijft. Hasan is van Marok-
kaanse komaf. Geloof is voor hem belang-
rijk en hij wilde deelnemen aan het 
wekelijkse vrijdaggebed. Maar dat liet het 
personeel van de inrichting niet toe. ‘Ik 
werd er als imam bijgehaald omdat ze 
dachten dat hij aan het radicaliseren was.’
Muhammet mocht als imam wel indivi-
duele gesprekken met hem voeren, maar 
Hasan mocht niet deelnemen aan groepsactiviteiten. ‘Het niet 
kunnen uitvoeren van het vrijdagsgebed was voor Hasan een 
groot gemis. Hij bedacht samen met twee andere gedetineer-
den een andere oplossing. Ze richtten ergens samen een hoekje 
in dat diende als moskee en verrichtten daar de vrijdagse 

gebedsdienst. Dit werd alleen niet 
toegestaan door het personeel.’ 

Het belang van het vrijdaggebed
‘De patiënt, zo worden de PPC- 
gedetineerden officieel genoemd, werd 
hierop aangesproken en zo ontstond er 
wat spanning. Ze dachten dat hij aan  
het radicaliseren was. Vervolgens hebben 
ze mij gevraagd hierover in gesprek te 
gaan met hem. Hasan bleek niemand 
lastig te willen vallen, maar wilde alleen 
graag wekelijks het geloof belijden.  
En als dat niet in de moskee kon, dan  

in de inrichting zelf, zo was zijn idee. Op mijn advies en  
in goed overleg met het personeel is er een uitzondering 
gemaakt voor Hasan. Hij mocht voortaan deelnemen aan  
de dienst waardoor de onrust en de spanning op de afdeling 
verdween.’  Te
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met afvalligen); opvattingen over de 
vrijheid van meningsuiting; opvattingen 
over vriendschap met en loyaliteit aan 
niet-moslims; opvattingen over integra-
tie, opvattingen over universele waar-
den, opvattingen over gendergelijkheid, 
opvattingen over rationaliteit enzovoort.2 

Identiteit
Bij het voorkomen en bestrijden van 
radicalisering besteedt de igv veel 
aandacht aan het mogelijk maken  van 
de praxis binnen de inrichtingen. De 
geestelijke verzorging adviseert de 
inrichtingen om dit ook te doen. Denk 
aan het verrichten van de gebeden en de 
begeleiding daarbij, deelname aan religi-
euze vieringen, vasten en de faciliteiten 
die daarbij horen. Begeleiding bij de 
praxis is de kern van het nationaal en 
internationaal verankerde recht van het 
individu om godsdienst en levensbe-
schouwing te beleven en te belijden.3  
Ingeslotenen op dit gebied ondersteu-
nen en begeleiden is een belangrijk 
aspect van erkenning van hun religieuze 
identiteit. Dit geeft rust en stabiliteit en 
voorkomt dat mensen eventueel 
radicaliseren. 

Traditie
Ook bij de dimensies ‘zingeving’ en 
‘kennis’ is de rol van de islamitisch 
geestelijk verzorger van belang. De 
preventieve werking van geestelijke zorg 
zit hem vooral in de vertrouwelijke 

gesprekken die ingeslotenen met de 
islamitisch geestelijk verzorger voeren. 
Radicale en extremistische gedachten 
zijn weliswaar ook zingeving, maar op 
destructieve wijze. De taak van de 
islamitische geestelijke verzorging is om 
wegen te zoeken naar constructieve 
zingeving. Mensen met radicale 
gedachtes laten zich vaak inspireren 
door bepaalde kennis uit de religieuze 
tradities, bijvoorbeeld verhalen uit het 
verleden. Ze nemen deze verhalen  te 
letterlijk, halen ze uit hun context 
gehaald Soms zijn de verhalen niet 
authentiek. De islamitische geestelijke 
verzorging plaatst vervolgens door 
middel van  een hermeneutische aanpak 
deze verhalen in de juiste context. Dit 
doen de geestelijk verzorgers op basis 
van de volgende kernwaarden: barm-
hartigheid, rechtvaardigheid en goed-
gunstigheid (Ihsan), hoop en troost, 
(eigen) verantwoordelijkheid, vergeving 
en verdraagzaamheid. 

Vrede
Wat betreft de dimensie ‘leer’ en 
‘ideologie’ zit de preventieve werking van 
de islamitische geestelijke verzorging 
hem in wat we globaal kunnen noemen 
‘de theologie van vrede’. Dat betekent dat 
de waarden vrede en harmonie met 
zichzelf en met de andere, en niet 
agressie, conflict en angst, de uitgangs-
punten zijn bij het lezen en omgaan met 
religieuze teksten. 

Verdraagzaamheid
Kortom, religieuze radicalisering 
ontstaat vooral in de ideologische 
dimensie van het geloof 4. Dit  is moeilijk 
waar te nemen omdat  dit zich afspeelt 
in de hoofden van mensen. Daarom 
probeert de islamitische geestelijke 
verzorging  een open houding bij de 
ingeslotenen te bewerkstelligen. Die 
kenmerkt zich vooral door  relativering, 
rationalisatie, tolerantie, verdraagzaam-
heid, een democratische inslag, zelfre-
flectie en zelfkritiek. 

‘Roep op tot de weg van 
jouw heer met wijsheid en 
goede aansporing en ga in 

dialoog met hen  
op de beste manier’ 

(Koran, 14:125)

O mensen, Wij hebben jullie 
uit een man en een vrouw 

geschapen en  
Wij hebben jullie tot volke-
ren en stammen gemaakt 
opdat jullie elkaar zouden 

kennen... 
(Koran 49: 13)

1 ‘Overwegende: …dat door de erkenning voor de DJI en het CMO rechten en plichten in het leven worden geroepen betreffende de 
 samenwerking op het gebied van de geestelijke verzorging van moslims in de onder de DJI ressorterende inrichtingen; (…) 
2 De erkenning geschiedt voor onbepaalde tijd onder de voorwaarden van representativiteit van het CMO voor de islamitische gods
dienstige gemeenschap, alsook het garant staan voor het aanbod van de islamitische geestelijke verzorging aan alle moslim justitiabelen.
Uit: Erkenningovereenkomst Staat der Nederlandsen en het Contactorgaan moslim en Overheid CMO, 15 maart 2011.
3 Artikel 41, lid 1, 2 en 3 van de Penitentiaire Beginselenwet, artikel 6 van de Nederlandse Grondwet, Artikel 18 van het Internationaal  
Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en Artikel 9 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
4 Het gaan in deze bijdrage om een theologische analyse en aanpak van het fenomeen religieuze radicalisering. Het staat buiten kijk  
dat er ook andere oorzaken mogelijk zijn te noemen zoals economische, psychologische en sociale oorzaken. Daarvoor is een andere 
 aanpak voor nodig. 

Spanning tussen  
regels en behoeften

Soms vermoedt het personeel van de inrichting dat een gedetineerde 
radicaliseert. Imam Muhammet vertelt hoe hij in zo’n situatie van dienst kan 

zijn, zodat de spanning afneemt op de afdeling.



Vertrouwensband

‘Bij de DJI krijgen we allerlei soorten 
mensen, ook diegenen die verdacht zijn 
van of veroordeeld voor een terroristisch 
misdrijf. Bij hen en bij andere gedetineer-
den willen we voorkomen dat gedachten  
en gedragingen extremer worden in de 
gevangenis Eerder dit jaar schoot een 
gedetineerde in België, tijdens zijn verlof 
twee agenten en een voorbijganger dood en 
gijzelde een vrouw. Hij bleek in de gevan-
genis geradicaliseerd. Wij doen hard ons 
best om zoiets in Nederland te voorkomen. 
We geven voorlichting en trainingen en er 
zijn aandachtsfunctionarissen, collega’s die 
special getraind zijn om signalen van radicalisering op te 
pikken. De imam heeft hierin een belangrijke rol. Zij hebben 
een schat aan theologische en culturele kennis en beheersen  
de Arabische taal. Ze helpen signalen te duiden. Daarnaast 
proberen we een gezond pedagogisch leefklimaat te creëren. 
Uit onderzoek blijkt dat dit essentieel is om polarisatie te 
voorkomen. In landen als België en Frankrijk, zijn de om-
standigheden in de gevangenis veel minder optimaal.’

Ideologie bespreekbaar maken
‘Maar wat doe je met mensen bij wie er signalen zijn dat 
diegene radicaliseert? Of met mensen die al zijn verdacht van 
of veroordeeld voor een terroristische daad? Dan is contact 
belangrijk. Hierbij spelen de imams een cruciale rol. In 
Nederland leggen we geen verplicht deradicaliseringspro-
gramma op. We denken dat de aanpak via contact met imams 
beter werkt, want die werkt vanuit een vertrouwensband. 
Zoals mijn collega Mohamed Ajouaou, hoofd igv dit mooi 
verwoordt: ‘De geestelijk verzorgers zijn niet de spionnen van 
de organisatie. Zij zijn het geweten van de organisatie.’ De 
mensen die zoeken of twijfelen, vinden in de imam een goede 
gesprekspartner. Er zijn mooie resultaten behaald en dat is 

voor de maatschappij enorm waardevol. 
Om van elkaar te leren, kijken we veel naar 
de aanpak van andere landen: wat werkt 
wel en wat niet? Wat opvalt is dat veel 
landen de onderwerpen religie of ideologie 
uit de weg gaan. Het vraagstuk scheiding 
kerk en staat ligt vaak zo gevoelig, dat  
men er maar helemaal van weg blijft.  
Dit hebben we in Nederland heel goed 
geregeld. Mohamed Ajouaou en ik hebben 
regelmatig onze werkwijze gepresenteerd 
in het buitenland. Daar is veel waardering 
voor de Nederlandse aanpak.

Nek uitsteken
Onze imams zijn te prijzen voor het feit dat zij hun nek durven 
uitsteken. Het is niet makkelijk om te werken met deze groep. 
Het vraagt lef om in gesprek te gaan met mensen die andere, 
vaak extreme, denkbeelden hebben. Het vraagt ook veel 
geduld en doorzettingsvermogen om steeds weer het gesprek 
aan te gaan en alternatieve zienswijzen aan te dragen. Maar  
we zien dat het effect heeft.
Wij zijn één van de weinige landen in Europa waar de islami-
tisch geestelijk verzorger ook ambtenaar is. Onze mensen  
zijn gescreend en opgeleid. We blijven continu investeren in 
scholing en intervisie. In andere landen zien we dat er soms 
helemaal geen geestelijke verzorging is. Of er bestaat weliswaar 
een verplichting om te voorzien in geestelijke zorg, maar zijn 
de verzorgers geen ambtenaar. Onlangs kwam het gevangenis-
wezen in Oostenrijk daarmee in opspraak. Het had een imam 
binnengehaald die niet bleek te deugen en betrokken bleek bij 
een opstand in de gevangenis. Doordat wij met een professio-
nele club mensen werken, is de kans op dit soort misstanden 
klein. We werken allemaal aan hetzelfde doel: de mensen die 
bij ons binnen komen helpen om er beter – of in elk geval niet 
slechter – weer uit te komen. 

Hoe voorkom je dat gedetineerden in de gevangenis radicaliseren?  
En wat doe je als ze radicaal binnenkomen? ‘Onze imams spelen hierbij  

een cruciale rol’, stelt Frank Borst, programmamanager aanpak  
radicalisering en extremisme bij de DJI.
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Als afdelingshoofd van de Terroristen Afdeling (TA) in Vught ziet Gordon  
van dichtbij hoe de imam omgaat met gedetineerden op de afdeling met  

het hoogste beveiligingsniveau in Nederland. ‘Niet de gemakkelijkste mensen, 
je moet behoorlijk wat kunnen incasseren.’ 

‘Mensen kijken me raar aan, als ik vertel 
dat ik op de TA werk en dat ik dat een 
fantastische baan vind. Maar ik vind: de 
rechter legt een straf op en wij zijn er om 
die uit te voeren. Wij hoeven niet meer te 
ver oordelen. We willen dat deze mensen 
niet slechter naar buiten gaan dan zij 
binnenkwamen. Sterker: we willen dat zij 
er béter uitkomen. We hebben op de TA in 
Vught vijf afdelingen, maar die zijn niet 
volledig bezet met gedetineerden. De 
verschillende afdelingen geven ons de kans 
om de juiste groepssamenstellingen te 
maken; we hoeven niet alle gedetineerden 
op één afdeling te plaatsen. De eerste weken dat iemand 
binnenkomt, observeren we en maken een risicoprofiel. 
Daarna bekijken we in welke groep iemand het beste past.’ 

Personeel als gezamenlijke vijand
‘Toen ik hier twee jaar geleden kwam werken wilde niemand 
contact hebben met de imam. De ‘leider’ van de groep zei  
dat het niet gebeurde. En dus gebeurde het niet. Ondanks  
de onderlinge verschillen hadden de gedetineerden één 
gezamenlijke vijand: het personeel. De imam werd als afvallig 
bestempeld. We hadden wel door dat er mensen bij waren die 
wel een gesprek met de imam wilde, maar de groepsdruk was 
te groot. We haalden deze ‘twijfelaars’ uit de groep en niet  
snel daarna vonden ze hun weg naar de geestelijke verzorging. 
De imam heeft het contact heel zorgvuldig opgebouwd.  
De imam kan tijdens de activiteiten uit het dagprogramma 
toenadering zoeken. Bijvoorbeeld door iemand te groeten en 
een informeel praatje te maken op de luchtplaats. Die contact-
momenten zorgen ervoor dat de stap naar een individueel 
gesprek met de imam kleiner is. Ik ben er trots op dat alle 
islamitische gedetineerden die hier nu zitten, contact hebben 
met de imam. De geloofsbelijdenis is een onderdeel van het 

dagprogramma. Er zijn mogelijkheden 
voor individueel contact, het bijwonen van 
het vrijdagsgebed en het meedoen aan een 
groepsgesprek.’

Geven en nemen 
‘We begonnen ooit met een dag-
programma van 18 uur per week. Zeven 
uur daarvan gingen al op aan het dagelijk-
se uurtje op de luchtplaats, 1 uur aan 
sport. Er bleef tien uur over; zo’n ander-
half uur per dag. Dat vonden wij te 
weinig: als je iemand bijna de hele dag 
achter de deur laat zitten, dan zit hij  

vol emotie als hij eruit komt. We hebben daarom het dag-
programma uitgebreid. We hebben nu 34 uur per week 
activiteiten. Wij zorgen voor menselijke omstandigheden  
in de gevangenis. De imam heeft daar ook oog voor en geeft 
gevraagd en ongevraagd advies. Bijvoorbeeld over het contact 
van gedetineerden met hun kinderen. We hebben een heel 
streng regime en dat betekent onder meer dat het bezoek  
in principe achter glas zit. Maar dat zorgde bij bezoek van 
kinderen voor verdrietige situaties. Een kind van twee of drie 
dat naar papa of mama vraagt en naar hem of haar uitreikt, 
terwijl de ouder het kind niet kan aanraken. Daarom staan we 
tegenwoordig toe dat – afhankelijk van het gedrag van de 
gedetineerde - het kind in principe op schoot kan zitten.  
We geven wat speelgoed zodat ze samen kunnen spelen.’
Als je op de TA werkt, moet je behoorlijk wat kunnen 
 incasseren. Dat geldt zeker ook voor de imam. In de buiten-
wereld, maar ook binnen de rest van het gevangeniswezen  
is er veel respect voor de imam, maar dat respect moet  
de imam op de TA echt opbouwen. Ik zie in onze imam 
kalmte, geduld, vertrouwen, naastenliefde, doorzettings-
vermogen en incasseringsvermogen. Daarmee heeft hij hier 
veel bereikt.’

Geduld
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Zwartwit denken 
 doorbreken

Igv’ers helpen bij gedetineerden met rechtsextreme denkbeelden  
hun zwartwit denken doorbreken. Over de minder bekende rol van imams  

op de Terroristen Afdeling (TA) vertelt TApsycholoog Gaby.

Op de Terroristen Afdeling (TA) worden 
gedetineerden geplaatst die worden 
verdacht of zijn veroordeeld voor een 
terroristisch misdrijf. Het kan dan gaan 
om allerlei vormen van extremisme, 
onder andere jihadistisch- en rechts-
extremisme. Er kunnen zowel mannen 
als vrouwen op de TA geplaatst worden.

‘Op de TA worstelen veel gedetineerden 
met levens- en zingevingsvragen’, zegt 
Gaby. Gaby is psycholoog in de Extra 
Beveiligde Inrichting en de TA.  
Ze werkt intensief samen met andere 
zorgprofessionals en gv’ers om onder 
meer radicale ideeën onder gedetineer-
den te bestrijden. Dit doen ze vanuit wat 
Gaby noemt een holistische aanpak met 
een sociaal pedagogische benadering. 
Radicalisering wordt gezien als een 
fenomeen wat is opgebouwd uit 

verschillende aspecten en waarbij alles 
met elkaar samenhangt. Zo zijn er 
bijvoorbeeld psychologische, soci-
aal-maatschappelijke, religieuze, 
systemische aspecten. Om een gedeti-
neerde zo goed mogelijk te helpen is  
het van belang om al deze aspecten  

mee te nemen in een traject. 
Een onderdeel daarvan is dat zowel  
de geestelijk verzorger als de andere 
zorgprofessionals gedetineerden 
regelmatig spreken, én met hetzelfde 
doel. De gesprekken belichten zowel de 
ideologische als psychologische kant  
van levens- en zingevingsvragen van 
gedetineerden. Het doel van deze 
gesprekken is gedetineerden weerbaar-
der te maken voor extreme denkbeelden. 
Een ander belangrijk doel is het tegen-
gaan van dehumanisatie. Uit onder-
zoeken blijkt dat wanneer een mens zijn 
medemens niet meer als volwaardig 
mens zien maar als dier of object die 
persoon eerder bereid is om geweld te 
gebruiken. Door als ambtenaren van de 
staat (de staat wordt vaak gezien als 
vijand) in gesprek te gaan met gedeti-
neerden proberen we het vijandsbeeld te 
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beïnvloeden. Daarnaast maken we 
risicofactoren bespreekbaar met 
gedetineerden en proberen we be-
schermende factoren te versterken.  
We spreken met gedetineerden over hoe 
iemand in een bepaalde situatie terecht 
is gekomen, zijn er dingen die je achteraf 
gezien anders zou hebben gedaan? Hoe 
kijk je naar de toekomst? Hoe ga je dat 
bereiken? Zijn er mensen die je daarbij 
kunnen helpen, bijvoorbeeld familie-
leden? Op die manier proberen we 
gedetineerden bewust te maken van de 
keuzes in hun leven en mogelijke risico’s 
voor de toekomst. Daarnaast proberen 
we ook dingen die ze kunnen helpen  
te versterken. 

Medicatie
Enige tijd geleden maakten we in het 
Penitentiair Psychiatrisch Centrum 
(PPC) van de PI Vught gebruik van de 
zogeheten ‘ideologische spiegelgesprek-
ken’. In deze gesprekken die de gv’er met 
een gedetineerde voert worden ideologi-
sche denkbeelden van een gedetineerde 
besproken en alternatieven aangeboden. 
Het ging in dit geval om een gedetineer-
de die ontvankelijk was voor geweld-
dadige ideologie. Dit kwam volgens de 
hulpverleners voort uit een combinatie 
van levensgeschiedenis, een psychiatri-
sche stoornis en levens vragen die op  
dat moment speelden. De zogeheten 
‘aandachtsfunctionaris radicalisering’ en 

het behandelteam van de gedetineerde 
besloten in te grijpen. Ze kozen voor 
twee sporen van inter venties; één vanuit 
psychiatrische invalshoek en één vanuit 
een ideologische invalshoek. De gedeti-
neerde is ‘gematched’ met een imam. 
Een imam die zijn roots heeft liggen in 
hetzelfde gedeelte van Afrika als de 
gedetineerde. De gedetineerde had veel 
levensvragen, onder andere over zijn 
herkomst en geloof. De uitgekozen 
imam is een man met enorm veel 
levenswijsheid, iemand met gezag en 
een vaderfiguur. Door middel van 
gesprekken hielp de imam de gedeti-
neerde antwoord te vinden op levens-
vragen. Mede hierdoor wordt hij minder 
vatbaar voor een gewelddadige ideo-
logie. Ook motiveerde de imam de 
gedetineerde om de juiste psychiatrische 
zorg te ondergaan. Zo motiveerde hij de 
gedetineerde om medicatie te nemen en 
deel te nemen aan het dagprogramma. 
Hij deed dit door te benadrukken dat  
in het islamitisch geloof het belang  
om gezond te blijven (ook geestelijk) 
belangrijk is. Het aannemen van 
medicatie en zorg is dus helemaal niet  
in strijd met het islamitisch geloof.

Vijandbeeld
Extreme denkbeelden komen overigens 
voor in vele vormen, zegt Gaby. Er is 
islamitisch-extremisme, maar ook 
rechts-extremisme. Bij de TA werken de 

imams nauw samen met de andere zorg-
professionals en ze doen dit opvallend 
genoeg ook bij gedetineerden met 
rechts-extreme denkbeelden. ‘Zoals bij 
alle vormen van extremisme is er bij 
rechts-extremisme ook sprake van 
zwart-wit denken’, zegt Gaby. ‘De imam 
kan helpen denkbeelden bij deze 
doelgroep te nuanceren. Bijvoorbeeld 
door meer informatie te geven aan 
gedetineerden over geloof, gebruiken en 
culturen. Zo proberen we zwart-wit 
denken te doorbreken. Zulke gesprekken 
helpen soms ook het ‘vijandbeeld’ bij te 
stellen dat sommige rechts-extremisten 
hebben van moslims.’
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De eerste cliënt van Abdesselam was een meisje van vijftien 
jaar. ‘Ze was net teruggehaald van het vliegveld. Ze was 
onderweg om zich aan te sluiten bij IS,’ vertelt hij. ‘Net als bij 
zoveel geradicaliseerde jongeren ontstonden haar ideeën door 
social media. Via Skype kwam ze in contact met anderen die 
openlijk radicale denkbeelden uitdroegen. Na diverse gesprek-
ken was ze gerekruteerd en droomde ze van een paradijselijk 
bestaan in het kalifaat. In het begin was het lastig met haar te 
praten. Het kostte tijd een vertrouwensband met haar op te 
bouwen. Maar na veel individuele gesprekken durfde ze 
openlijk te vertellen hoe haar radicale denkbeelden waren 
ontstaan. Die waren gebaseerd op gemanipuleerde religieuze 
kennis. Door af en toe een theologisch weerwoord te geven, 
heb ik geprobeerd haar op andere gedachten te brengen.’ 

Frustratie en boosheid 
Jongeren zoals zij worden niet radicaal geboren, maar groeien 
er naartoe, zegt Abdesselam. ‘Ik zie vaak dat dit gebeurt uit 
frustratie en boosheid. De islam heeft er niks mee te maken. 
Deze jongeren voelen zich niet begrepen en vervreemden 
langzaamaan van de samenleving en hun familie. Ik heb ook 
gesprekken met de ouders van dit meisje gehad. Doordat ik 
hun taal en cultuur ken, kon ik hulp en ondersteuning bieden. 
Ik heb geholpen het contact tussen haar en haar ouders te 
herstellen. Ze had haar ouders niet over haar plannen verteld, 
want dat mocht niet van de recruiters. Ze werd mentaal 
volledig geïsoleerd. Daarom is vroegtijdig ingrijpen zo 
belangrijk. Door de juiste religieuze en professionele begelei-
ding aan te bieden kunnen we radicalisering tegengaan.’ 

‘In de afgelopen tien jaar heb ik in verschillende jeugdinrich-
tingen gewerkt, zowel in Rijks- als particuliere inrichtingen. In 
die tijd heb ik vier radicaliserende jongeren intensief begeleid. 
Ook bij jeugdzorg krijgen ze hier vaker mee te maken. Ik word 
soms benaderd door de gedragswetenschappers omdat ze 
weinig kennis hebben van dit onderwerp. Met de steun van 
mijn hoofd en zijn adjunct heb ik daarom bijeenkomsten 
rondom radicalisering georganiseerd voor het personeel in  
de jeugdinrichting. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen zij 
informatie over het signaleren en aanpakken van radicalise-
ring. De kennis en de expertise die wij opdoen over het thema 
deel ik graag met andere collega’s in de inrichting.’ 

Professioneler geworden 
Ook de igv’ers blijven zich continu ontwikkelen. ‘We krijgen 
cursussen om onze deskundigheid te bevorderen. Sinds kort 
ben ik ook lid van de expertisepoule theologische spiegelge-
sprekken, een DJI breed-project dat gerichte interventies doet 
op het gebied van radicalisering, de-escalatie en de-radicalise-
ring. In de afgelopen tien jaar merk ik dat de afstand tussen de 
imams en de inrichting steeds kleiner is geworden. Dat komt 
doordat wij steeds professioneler zijn geworden en de wegen 
binnen de inrichting inmiddels goed kennen. Men ziet ook dat 
bij de samenwerking tussen de verschillende disciplines de 
imams een heel belangrijk onderdeel zijn geworden in de 
gevangeniswereld. Zeker als het gaat om de positieve bejege-
ning van moslimgedetineerden.’

Hoe voorkom je als gv’er dat jongeren radicaliseren?  
Door vertrouwen te winnen en door in gesprek te gaan met hen, weet 

Abdesselam. ‘Dat is in het begin nog niet zo makkelijk. Jongeren praten  
niet graag over hun radicale ideeën. Vaak schamen ze zich ook.’ 
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‘Jongeren worden niet 
radicaal geboren’
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Sohail leidt elke week het vrijdaggebed in de gevangenis waar hij werkt.  
Hij strijdt wekelijks tegen radicalisering. Hij is in deeltijd gedetacheerd  

bij de Nationale Politie als gv’er.

‘Nasri verrichtte al voor mijn komst de oproep tot de vrijdags-
dienst,’ vertelt Sohail. Na mijn eerste vrijdagsdienst kwam hij 
naar mij toe en stelde zich voor. Hij kwam sympathiek over en 
het was duidelijk dat hij zijn geloof serieus neemt en dat hij 
ook met veel vragen over het geloof kampt. Hij komt regel-
matig naar mijn groepsgesprekken. De onderwerpen die dan 
besproken worden, zijn zeer gevarieerd. Naast onderwerpen 
over de fundamenten van de islam zijn er ook discussies over 
de huidige wereldproblemen, het kalifaat, het geweld in Syrië 
en Irak en terroristische organisaties. Deze laatste onder-
werpen laat ik toe om erachter te komen wat er in de hoofden 
van de gedetineerden speelt. Mocht er iemand tussen zitten 
die geradicaliseerde gedachten heeft, zie ik het als mijn taak 
hem te corrigeren.’ 

Opgekropte gevoelens 
Tijdens een van de groepsgesprekken werd duidelijk hoe 
belangrijk de islam voor Nasri is en dat hij sympathiseert met 
terroristische organisaties. Hij haalde regelmatig verzen uit de 
Koran aan die hij totaal uit de context haalde. Onmiddellijk 
corrigeerde ik hem en toonde ik aan dat de islam terrorisme 
afkeurt. Na afloop van dat groepsgesprek leek het erop dat hij 
mij gelijk gaf door toe te geven dat hij nou eenmaal niet over 
de juiste informatie beschikt. Ik was blij te zien dat Nasri  
bijna naar al mijn groesgesprekken kwam. Maar, tot mijn 
grote verbazing en verontrusting, leken mijn correcties op zijn 
geradicaliseerde manier van denken niet te helpen. Op een  
dag kreeg ik de kans hem persoonlijk te spreken. Tijdens dat 
gesprek kwam ik erachter wat aan zijn opgekropte gevoelens 
ten grondslag lag. Hij vertelde dat hij iedereen haat en als 
iemand maar iets negatiefs over de islam zegt hij die tot moes 
wil slaan. Op mijn vraag hoe dat kwam, zei hij dat hij nou 
eenmaal zo opgegroeid is. Op jonge leeftijd moest hij over-
leven op straat. Het contact met zijn ouders was niet geweldig, 
maar dankzij de islam had hij zijn leven een beetje op orde 

weten te krijgen. Na het gesprek voelde hij zich opgelucht.
Regelmatig komt de wereldproblematiek ter sprake. Nasri  
kan maar niet begrijpen dat de islamitische wereldleiders niks 
doen. Hij vindt hen zwak, hypocriet en zelfs ongelovig. Naar 
aanleiding van de aanslag in Parijs hield ik een preek waarin  
ik aangaf dat de islam, de islamitische geleerden en de 
gemeenschap de aanslag afkeuren. Tijdens de preek keek ik 
regelmatig naar Nasri om zijn reactie te lezen. Hij keek mij 
niet aan en staarde met een rood gezicht voor zich uit. Voor 
mijn gevoel sprak zijn gezicht boekdelen. In een later gesprek 
keurde hij de aanslag openlijk goed. In alle kalmte heb ik  
hem wederom geprobeerd te corrigeren. Een aantal moslim-
gedetineerden ging zelfs een zeer heftige discussie met hem 
aan. Nasri hield voet bij stuk. Later vertelde hij dat hij naar 
Syrië of Irak wil om te vechten in de hoop dat hij zal sterven. 
Dan heeft hij toch iets ‘goeds’ gedaan voor God. Ik vertelde  
dat zijn twee kleine kinderen hier op hem wachten. Dit leek 
hem te overtuigen, maar omdat hij nogal impulsief is, besloot 
ik wel om het met het hoofd igv te bespreken. Naar later bleek 
was ook de directie van de inrichting op de hoogte, alleen was 
dat niet met mij besproken.’ 

Liever anders handelen 
‘Nasri bleef nog steeds de oproeper tot de vrijdagsdienst.  
Ik wilde zijn taak eigenlijk aan iemand anders geven. De 
oproeper hoort een goed voorbeeld te zijn. Een voorbeeld  
waar de gemeenschap tegenop kan kijken. Op dat moment 
paste hij niet in dat profiel. De reden waarom ik heb besloten 
zijn taak niet aan iemand anders te geven is omdat ik zijn 
vertrouwen wilde behouden. Hij zou het als een afgang zien  
en mogelijk een afkeer krijgen van mij en de moslimgedeti-
neerden. Ik wilde hem niet kwijt raken. Uiteindelijk is Nasri 
uitgeleverd aan zijn land van herkomst. Ik hoop van harte dat 
hij daar een goed bestaan heeft opgebouwd.’ 
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Abdelkader wil als imam dat TAgedetineerden zich veilig bij hem voelen. 
 Dit kan alleen als zij een vertrouwensband met elkaar opbouwen.  

‘Ik wil dat zij zich kunnen uiten zonder dat dit consequenties voor hen heeft.  
In het begin leek dit ondenkbaar.’

Toen Abdelkader kwam werken in de inrichting waren 
gedetineerden wantrouwend, afwijzend en toonden weinig 
respect. ‘Ze zagen in mij een verrader. Ik probeerde hun 
vertrouwen te winnen, maar elke dag was een strijd. Ze 
hebben vaak een uitgesproken wereldbeeld en visie, het is lastig 
daar doorheen te prikken. Door veel gesprekken te voeren, 
probeer ik hen aan het denken te zetten. Sommigen hebben de 
islam bekeken met oogkleppen op. Ik wil dat zij kritisch zijn, 
kritisch beoordelen, kritisch kijken naar zaken en nooit zomaar 
klakkeloos iets accepteren zonder te vragen naar de bronnen. 
God heeft ons gemaand na te denken en door te vragen.’ 

Handelen op een humane manier
‘Ik vind het belangrijk altijd op een humane manier om te 
gaan met gedetineerden. Zo kreeg iemand een keer een 
hartaanval en werd overgeplaatst naar het penitentiaire 
ziekenhuis. Ik had met collega’s een kaartje gestuurd en wilde 
hem ook opzoeken. Voordat ik daar naartoe kon gaan, was  
hij echter al teruggeplaatst. Hij had wel gehoord dat ik hem 
wilde bezoeken en je zag overduidelijk dat hij enorm onder  
de indruk was van de betrokkenheid. En ook van het snelle 
ingrijpen van collega’s waardoor hij gelukkig geen complicaties 
heeft overgehouden. Tijdens al mijn diensten en gesprekken 
heb ik het over de goede ethiek die ons geloof ons gebiedt.  

Ik maak dan ook vaak een vergelijking en vraag hen na te 
denken over hoe het zou zijn in een gevangenis in een ander 
land. Dat is voor velen een confronterende vraag. Soms moet 
je hen triggeren en laten beseffen dat zij het lang niet zo slecht 
hebben hier in Nederland.’ 

Het pad na detentie 
‘Veel gedetineerden worstelen met wat ze na detentie kunnen 
gaan doen. Ik adviseer hen de draad weer op te pakken, het 
verleden te laten voor wat het is en je te bekommeren om je 
geliefden en naasten. Ik probeer aan te moedigen er het beste 
van te maken, een integer en een eerlijk burger te zijn die een 
positieve invloed heeft op de maatschappij en behulpzaam is 
naar de mensen, zowel moslims als niet-moslims, en om nooit 
een oorzaak te zijn van ellende en verdriet. Dit is ook wat de 
profeet, vrede zij met hem, gezegd heeft: “De meest geliefde 
persoon bij God is de meest nuttige (voor mensen).” Gelukkig 
is het nooit te laat en beseffen sommigen dat zij (onbewust) 
een fout hebben gemaakt. Ook benadruk ik bij sommigen dat 
zij kinderen hebben en zij de volledige verantwoordelijkheid 
moeten dragen voor hen. Bij ontslag van een gedetineerde 
adviseer ik altijd twee zaken: “Heb vrees voor God (in alle 
facetten van het leven) en bewandel de middenweg in de rest 
van jouw leven, ver weg van nalatigheid en extremisme.”’Te
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Hoofdstuk 4
Samenwerking
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Teamspirit
Wat is het geheim van samenwerken met zo veel gezindten, die ‘leven  

op een vierkante postzegel’? Dat is teamspirit, met een goede sfeer en respect 
voor elkaars verschillen, zegt Jan. Jan is pastor van de rooms katholieke 

geestelijke verzorging en teamcoördinator van het team geestelijke  
verzorging in PI Alphen aan den Rijn.

‘Ik kom uit een boerendorp. Daar woonden 
alleen maar katholieken. Drunen, mijn 
eerste parochie, kende ook een kleine 
protestantse gemeente. Maar in mijn 
volgende standplaats Nieuw Vennep 
stonden al vijf kerken, allemaal christelijk. 
Daar zag ik de noodzaak om als parochie 
samen dingen te doen met andere kerken. 
Maar als pastor begaf ik mij toch vooral in 
de katholieke gemeenschap. Al leefde ik 
niet helemaal als een mol hoor. Maar toch, 
écht contact met mensen met niet-christe-
lijke geloofs- en levensovertuigingen had ik 
niet. Tot ik bij de DJI kwam werken.’

Diversiteit
‘In de bajes kom je het hele span tegen: boeddhisten, hindoes, 
joden, orthodoxen, moslims, humanisten, protestanten en 
katholieken. En dat leeft allemaal op ‘een vierkante postzegel’. 
Dat is een verschil met pastor zijn in een gemeenschap met 
enkele duizenden mensen. Het was een enorme verkleining  
in omvang, maar een enorme verbreding op het gebied van 
religies.’

Samenwerken
‘Het ‘gevangenisdorp’ is te klein om langs elkaar heen te 
werken. Het is wel zo dat iedere gedetineerde zelf de geestelijke 
zorg kiest. Inhoudelijk doen we dan ook allemaal ons eigen 
ding. Dit schept duidelijkheid. Ik denk dat je niet moet 
proberen om te veel samen te organiseren voor gedetineerden. 
Hoe meer je samen gaat doen, hoe meer je tegen de verschillen 
aanloopt. Het allerbelangrijkste is dat we elkaar serieus 
nemen. Dat we elkaar respecteren. Ik feliciteer bijvoorbeeld 
altijd de islamitische jongens met het Suikerfeest.

Voor mij is de kern van samenwerking 
vooral een team zijn met elkaar. Dat zit ‘m 
in kleine dingen zoals een kaartje voor een 
collega die ziek is, of iets organiseren voor 
een collega die weggaat. Daarmee laat je 
merken: je hoort erbij. Een goede sfeer is 
belangrijk. Zo eten we altijd met elkaar 
aan tafel tussen de middag. En elke 
ochtend beginnen we met een kwartiertje 
koffie drinken. Dit maakt dat er een basis 
is om met elkaar te praten; over hoe je 
bepaalde situaties aanpakt of om hulp  
te vragen.’

Teamcoördinator
‘Voorheen was Zekeriya Budak teamcoördinator en nu ben  
ik dat. Het is aan mij om te zorgen dat iedereen zijn werk  
kan doen. Dat we bijvoorbeeld een plek hebben in het dag-
programma De overdracht van het werk aan mij door Zekeriya 
was heel prettig. Hij nam uitgebreid de tijd om zijn ervaringen 
met mij te delen. Hij bracht me bij dat ik met rust, geduld en 
humor het meeste bereik. Dat heeft me echt geholpen.’

Ontwikkeling van de imams
‘Ik draai alweer aardig wat jaartjes mee bij de DJI. Ik heb 
gezien dat de igv zich heeft ont wikkeld. Het Nederlands is bij 
enkele collega’s niet helemaal vloeiend. Maar als ik ‘duuzend’ 
zeg in plaats van duizend, heb ik er ook een hekel aan als ik 
gecorrigeerd word. Dus andersom voel ik die behoefte ook 
niet. Laatst vertelde de imam uit onze inrichting dat hij zich 
heeft opgegeven voor een klinische training. Dat vind ik goed 
om te zien. Het is een club die zich verder en verder professio-
naliseert.’
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‘Van 1996 tot 2006 werkte ik als gv’er in de 
penitentiaire inrichting de Marwei. We 
hadden een klein team en werkten actief 
aan de onderlinge samenwerking. De igv 
bestond nog niet, maar er waren al wel 
initiatieven om de islamitische geestelijke 
verzorging lokaal van de grond te krijgen. Ik 
heb in die periode verschillende imams 
voorbij zien komen, met wisselend succes. 
Het was pionieren en er waren nog geen 
duidelijke afspraken over aanwezigheid, 
geboden diensten en samenwerkingsaf-
spraken. Voor mij kwam de grote verande-
ring toen ik ook in de jeugdinrichting de 
Doggershoek ging werken en daar collega Mehmet trof. Ik heb 
warme herinneringen aan de collegialiteit en ons gezamenlijke 
optreden richting de jongeren. Het tekende voor mij ook de 
kentering naar een professionalisering van de igv.’ 

Eigen profilering 
‘In 2006 maakte ik de overstap naar het management van de 
gevangenis in Lelystad. Door die functiewisseling kwam ik in 
een andere relatie te staan tot de gv. Als lokale portefeuillehou-
der gv werd ik enerzijds geacht de gv te faciliteren, anderzijds 
ook het gesprek aan te gaan over praktische zaken, zoals 
huisvesting. Ik kende de geestelijke verzorging goed en dat 
bracht voor- en nadelen met zich mee. Ik snapte dat het 
moeilijk is zowel ambtenaar als ambtsdrager te zijn. Het nadeel 
was dat ik de wereld van de gv zo goed kende dat ik af en toe 
een intern conflict had tussen de manager in mij en de inhou-
delijke standpunten van de geestelijk verzorgers. Ik heb die 
kennis en ervaring destijds gedeeld tijdens de studiedagen van 

de nog prille igv. Ik gaf ze mee: Besteed 
aandacht aan een sterke eigen profilering 
en zorg dat je het gesprek blijft zoeken met 
de directie van een inrichting.’

Nog meer van elkaar leren
In 2010 trof ik in de penitentiaire inrich-
ting Zwaag Mehmet opnieuw. Ik in mijn 
nieuwe rol als vestigingsdirecteur, hij 
fulltime werkzaam als imam. Het was 
indrukwekkend te zien hoe de igv groeide 
in haar zelfbewustzijn en een factor van 
betekenis werd in de rol van geestelijk 
begeleider. Af en toe een gesprek met 

Mehmet op zijn werkkamer was een verademing in alle hectiek. 
Inmiddels al weer acht jaar verder is het bijzonder te zien hoe 
lijnen opnieuw bij elkaar komen. Dit jaar ben ik hoofd gewor-
den van het Competence Center bij de DJI en is mijn werkkamer 
direct naast de stafafdeling van de DGV. Op die manier spreek 
ik weer veel mensen van de DGV. Wat ik steeds gehoopt heb, is 
langzamerhand realiteit geworden. De igv is uitgegroeid tot een 
professionele dienst met collega’s die zich bewust zijn van 
zichzelf en de context waarin zij hun werk mogen doen. Ik zou 
alleen wensen dat gv’ers elkaar minder gaan zien als conculle-
ga’s en er meer over de grenzen van de denominaties samen-
gewerkt wordt. Even kijken wat de ander te bieden heeft om  
het gesprek met je cliënt te verrijken. Het kan je tegelijk helpen 
adequaat antwoord te geven op de prangende vraag van de 
gedetineerde: “Wat heeft u mij te bieden, imam?” De igv 
feliciteer ik van harte met haar tienjarig bestaan en ik wens  
haar een verdere groei in inhoud en samenwerking toe.’

Voordat de igv officieel bestond, werkte Gerben Kozijn al samen met imams. 
Hij is verheugd dit jaar het tienjarig bestaan te vieren. ‘Wat ik steeds gehoopt 

heb, is langzamerhand realiteit geworden. De igv is uitgegroeid tot een 
professionele organisatie.’ 
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Gezamenlijk

‘ – Salaam aleikum. – Aleikum salaam.  
– Kif halik?  – Alhamdullilah! Wa anta? 
– Sjoekran, Alhamdullilah!
Fijn, de imam is er. Het is altijd een goed 
en positief begin van de dag. Ik groet terug 
in het Arabisch. In het begin dacht ik wel 
eens: ach ja, natuurlijk, zoiets zeggen wij 
katholieken ook. En dus zei ik gaandeweg 
vaker ‘als God het wil’ en ‘vrede, broeders 
en zusters’. En ik lach er óók bij, net als de 
imams. Zo worden we ons weer bewuster 
van wie we zijn en wat we doen. Goed 
contact begint met een gemeende groet. 
Dat stralen we ook uit naar de gedetineer-
den. We zijn er samen, voor hen.’

Breed georiënteerd
‘Onze samenwerking is de afgelopen jaren erg gegroeid. Wat 
daarbij remmend werkt is het feit dat we nauwelijks van elkaar 
weten wat we doen in de religieuze diensten. Waar preek jij 
over? Wat is je boodschap? Zijn er parallellen? We schieten 
daar zelf ook wat bij tekort. We laten beiden kansen liggen nog 
meer samen te doen en samen te zijn in de inrichting.
Tegelijk is er wel de oprechte interesse voor elkaars leven, 
hobby’s, reizen. Ik ken de imams als breed georiënteerd en 

ontwikkeld. Eén imam heeft een talen-
knobbel, een ander kweekt rozen, weer 
een ander weet alles van architectuur, en 
we raken niet uitgepraat over bedevaarten 
en reizen.’

Samen vieren
‘We leren ook van elkaar. Vaak krijg ik een 
vraag over hoe iets te doen, hoe een 
formulier in te vullen, hoe formuleer je dit, 
hoe schrijf je dat? De Nederlandse taal 
blijft natuurlijk moeilijk. En: hoe blijf je 
zo rustig als het niet gaat zoals je wilt? Van 
hen leer ik weer me bewuster te zijn over 

de waarde van mijn geloof. We hebben beiden een mooi geloof 
en dat mogen we laten zien.
In de jeugdinrichting de Hunnerberg vieren we de grote 
christelijke en islamitische feesten gezamenlijk. De imam is 
aanwezig bij de christelijke feesten, de pastor is er bij de 
islamitische feesten. Alle jongeren kunnen dan bij de feestelij-
ke maaltijd zijn, die gemaakt wordt door de inrichtingskeuken 
en de kookklas. De jongeren gedragen zich goed en genieten. 
Het kán. Met het juiste voorbeeld van de geestelijk verzorgers. 
Er is hoop.’

Stijn, rooms katholiek pastor bij de Rijks Justitiële Jeugdinrichting  
De Hunnerberg en Den HeyAcker vertelt over de samenwerking met de igv’ers. 

‘Ik ken de imams als breed georiënteerd en ontwikkeld.’

Een paar adviezen aan de islamitisch geestelijk verzorgers:
• Vier zoveel mogelijk de grote feesten samen. Laat gedetineerden de feesten van de anderen ervaren.

 • Integreer cultuur en muziek bij de grote feesten. Geef gedetineerden iets om trots op te zijn, het maakt hen bewuster en sterker:  
‘Kijk, dat is ook míjn muziek’.

• Zorg dat het personeel weet wat je preekt tijdens het vrijdaggebed. Al is het maar een boodschap in een paar woorden.  
Het vergroot het begrip en geeft aanleiding tot gesprek.

• Twijfel! Het maakt groei mogelijk. Deel je twijfel over de manier waarop het geloof soms wordt beleefd.  
Het zou fijn zijn om dat duidelijk te kunnen zien.Te

ks
t:

 S
ti

jn

‘Laatst sprak één van de gv’ers mij aan.  
Een jongere had straf gekregen en dat was 
hem zwaar gevallen. De gv’er kwam vragen 
waarom we dat op die manier hadden 
aangepakt. Begrijp me niet verkeerd,  
de gv’er laat zich echt niet gebruiken als 
loop jongen, maar hij wilde in deze situatie 
wel graag in gesprek. Dat is goed. Er 
ontstaat geen verwijtende sfeer. We staan 
open om onze opvattingen bij te stellen,  
als dat nodig is. Soms kan informatie over 
bepaalde normen, waarden en gebruiken 
die voortkomen uit een cultuur, ons anders 
laten kijken naar een situatie. De gv’er kan 
die context voor ons schetsen.

Geestelijk verzorgers hebben mij in de loop der jaren door dit 
soort voorbeelden laten zien wat de waarde van hun contact 
met de jongeren is. Het is voor jongeren een vrijplaats om zich 
te uiten. Het staat vrij van beïnvloeding van buitenaf vanwege 
de scheiding van kerk en staat en het ambtsgeheim van de 
geestelijk verzorgers. Daar zit meteen ook een spanningsveld. 
Want het vraagt van behandelaren in een behandelinstelling 
ook om een stukje loslaten van de regie. Maar met goede 
samenwerking hoeven we niet op aparte eilanden te zitten.’

Synergie
‘Ondanks dat de gesprekken tussen een jongere en de gv’er 
vertrouwelijk zijn, en je daar als collega dus niets over mag 
weten, kun je samenwerken. We hebben allemaal eenzelfde 
belang: goede zorg voor de jongeren die aan ons zijn toe-
vertrouwd. En dus helpen we elkaar, door in verbinding te 
blijven. Mijn ervaring is dat de gv’ers hun uiterste best doen 
om (proces)informatie te delen. Uiteraard zonder de vrijplaats 
te schaden. In mijn huidige functie probeer ik die goede 
samenwerking continu te stimuleren. Het vraagt wat mij 

betreft om een open houding, van beiden 
kanten.

De rol van het geloof
Mensen vragen zich misschien af in 
hoeverre geloof een rol speelt voor de 
jongeren in een jeugdinrichting? Die is 
groter dan je misschien zou denken. Het 
geeft hen houvast, steun en richting. Dat is 
in een inrichting heel hard nodig. Want het 
is een zware tijd. We zien wel vaker bij 
jongeren dat religie thuis tot conflicten 
leidde. Denk aan het opleggen van een 
verplichting om mee te gaan naar de 

moskee. Sommigen jongeren hebben zich richting hun ouders 
afgezet tegen het geloof. En soms is het een innerlijk conflict 
omdat ze worstelden met hun eigen daden, en hoe die in 
verhouding staan tot het geloof. Je ziet dat veel van de jongeren 
hier toch terugvallen op het geloof.’ 

Respect voor elkaars geloof
‘De verdraagzaamheid naar elkaars geloof is groot. Soms 
begrijpen ze elkaar ook niet hoor. Rondom aanslagen zie je dat 
het onbegrip opleeft en er discussie ontstaat. Daar spelen we 
dan op in. We investeren ook in gezamenlijke activiteiten.  
De verschillende denominaties hebben hun eigen gespreks-
groepen, en één keer per jaar is er een gezamenlijke activiteit. 
Er zijn immers meer overeenkomsten dan verschillen. Alle 
religies en levensovertuigingen leveren tijdens zo’n activiteit 
een bijdrage, waarvoor we een overkoepelend thema kiezen. 
De laatste keer was dat balans vinden en balans houden.  
Ook met de feestdagen zorgen we ervoor dat we alle jongeren 
betrekken. Zo vieren we zowel het kerst- als het Suikerfeest 
met de hele inrichting. Op die manier zorgt het geloof ervoor 
dat we met z’n allen in verbinding zijn. ‘

Verbinding
Corinne Peeters, manager Opvoeding & Behandeling en Klinisch Psycholoog 

bij jeugdinrichting Den Hey Acker, is verantwoordelijk voor de behandeling van 
de jongeren in de jeugdinrichting. Geestelijke verzorging past in het palet van 

zorg aan jongeren.
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Studie
Wat maakt onze imams échte professionals? Alle gv’ers hebben een 

theologische opleiding afgerond op academisch niveau. Een interview met 
Wim Janse, die als decaan werkte aan de Faculteit Godgeleerdheid van de 

Vrije Universiteit Amsterdam, de enige universiteit in Nederland met een 
opleiding tot igv’er op academisch niveau.

Te
ks

t:
 N

a
nc

y 
H

ee
m

sk
er

k

99

U was van 2008 tot 2017 decaan aan 
de faculteit Godgeleerdheid bij de VU 
Amsterdam. Was er toen al een 
islamitische theologie opleiding?
‘Ja, in 2005 is de opleiding gestart. Rita 
Verdonk, toen minister voor Vreemde-
lingenbeleid en Integratie, wilde dat er 
een Nederlandse imamopleiding kwam. 
Mijn voorganger was daar als de kippen 
bij. Naast de Vrije Universiteit Amster-
dam startten ook de Universiteit Leiden 
en InHolland met een imam opleiding. 
Daarvan is uiteindelijk alleen die aan de 
VU overgebleven.’

Hoe heeft de opleiding zich door de 
jaren heen ontwikkeld?
‘We hebben gemerkt dat het lastig is om 
te starten met een opleiding die van 
bovenaf is opgelegd. Ook heeft een 

nieuwe opleiding een goed aantal jaar 
nodig om ‘volwassen’ te worden. Je moet 
de kans krijgen om door die moeilijke 
jaren heen te komen. Maar ik denk dat 
de beweging die de VU inzette - met 
wetenschap ook sociaal maatschappelijk 
relevant willen zijn - heeft bijdragen aan 
het feit dat de opleiding is uitgegroeid 
tot wat het nu is. Gedreven door een 
maatschappelijke roeping wilden we  
ook andere ambtsdragers opleiden. Er 
worden vandaag de dag ambtsdragers 
opgeleid voor tien verschillende deno-
minaties.’ 

Tien verschillende wereldreligies.  
Dat is een enorme diversiteit aan 
studenten. Hoe gaat dat onderling?
‘De eerste drie jaar van de opleiding 
 worden veel vakken gezamenlijk 

gevolgd. Denk bijvoorbeeld aan ‘hoe 
moet je heilige teksten lezen?’ Je kunt 
teksten uit het oude testament of de 
koran lezen zoals je wilt, maar je moet  
ze ook kunnen plaatsen in de huidige 
context. Er zijn wel issues geweest als 
het gaat over scheiding van kerk en 
staat, LHBT- vraagstukken en gender 
issues. Studenten gaan daarover in 
dialoog met elkaar. Ook krijgen alle 
studenten inleidingen in het christen-
dom, jodendom, islam etc. Afgestudeer-
den zijn tijdens hun opleiding dus joden 
en boeddhisten tegengekomen, net zoals 
ze die ook in de inrichting tegenkomen.  
Zij hebben geleerd om met behoud  
van zelfrespect een dialoog te voeren in  
een taal die de ander verstaat. Dat was 
best een uitdaging. Maar wel de moeite 
waard.’ 
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Wat is het grootste verschil tussen 
een theologische studie in bijvoor
beeld Marokko of Egypte en in 
Nederland?
‘Om te beginnen wordt de opleiding in 
een andere taal gegeven. Daarnaast is er 
vaak een andere verhouding tussen de 
staat en religie. In landen waar overwe-
gend islamitische mensen wonen, heb je 
op een andere manier met diversiteit te 
maken dan in Nederland. De opleiding 
in Nederland kenmerkt zich door de 
multireligieuze context waarin wij 
lesgeven. Dat is uniek in de wereld. Er is 
daarom altijd veel aandacht voor onze 
aanpak geweest vanuit het buitenland. 
Aan de Universiteit van Leuven is 
inmiddels een opleiding gestart naar het 
voorbeeld van Nederland.’

De DGV is een potentiële werkgever 
voor studenten. Op welke manier 
werkt de VU samen met de dienst?
‘De DGV is een zeer belangrijke samen-
werkingspartner voor de VU. De 
directeur van de dienst is voorzitter  
van onze veldadviesraad. Dat past zo 
goed, omdat we een gedeelde visie 
hebben. Je kunt wel zeggen, we maken 
één opleiding tot gv’er. En wij delen het 
idee dat je kennis moet hebben van de 
traditie om de ander te kunnen ont-
moeten. Alain Finkielkraut, een Franse 
filosoof, zegt dat heel mooi: zonder 
verworteling geen gastvrijheid. Je  
moet zelf geworteld zijn, een identiteit 

hebben, om de ander te kunnen 
ontmoeten. Daarnaast zijn meerdere 
hoofden van de denominaties van de 
DGV docent bij ons. En er zijn studen-
ten die stage mogen lopen in de inrich-
ting.’

Als u terugkijkt op de samenwerking, 
waar bent u dan het meest trots op?
‘In de tijd dat Ernst Hirsch Ballin 
minister van Justitie was, werden er  
voor de jongere denominaties zendende 
instanties opgericht. In de driehoek 
religieuze organisaties, de VU en het 
afnemend veld, hebben we toen gezegd 
dat alle geestelijk verzorgers een 
academische opleiding moesten hebben. 
Dat was een win-winsituatie voor alle 
partijen. We hebben sinds de start van 
de opleiding enkele honderden geslaag-
de studenten afgeleverd: islamitische 
theologen, geestelijke verzorgers en 
leraren. Ik denk dat we daarmee hebben 
gewerkt aan de versterking van de 

islamitische gemeenschap. Die mensen 
zijn op waardevolle plekken terecht-
gekomen: bij Justitie, de krijgsmacht,  
de zorg, moskeeën en in het onderwijs.’
U heeft veel studenten langs zien 
komen die werden opgeleid tot  igv’er.  
Is er iets dat hen kenmerkt?
‘Om te beginnen is een theologiestudie 
niet iets waar je ‘zomaar’ aan begint. Het 
vraagt om een sterke overtuiging. Het is 
ook een stevige studie. Zwaarder dan veel 
mensen verwachten. Je moet dus echt 
gecommitteerd zijn, een persoonlijke drive 
hebben om dit te doen. De verdeling man/
vrouw is ongeveer gelijk. Het valt me altijd 
op dat de moslima’s ontzettend ambitieus 
zijn. Ook komen we regelmatig mensen 
tegen met een late roeping. Zij stappen de 
opleiding in met een duidelijk doel en 
hebben al de nodige kwaliteiten in huis. 
Ook de humor is opvallend! Je kunt met 
imams van alles bespreken. Als ze zich op 
hun gemak voelen, dan is er ruimte voor 
humor en zelfspot.’ 

Wat hoopt u voor de toekomst?
‘Ik hoop dat het lukt om de komende 
jaren meer mét moslims te praten en 
minder óver hen. Dat men zich een 
volwaardig onderdeel van de Neder-
landse samenleving mag voelen. De 
imams met wie ik heb gewerkt, zijn stuk 
voor stuk ontzettend leuke mensen. 
Mensen waar je je portemonnee aan 
 toevertrouwt. Ik hoop dat dit beeld in  
de toekomst wijder verspreid raakt.’

‘Ik hoop dat het lukt  
om de komende
jaren meer mét  

moslims te praten en
minder óver hen’

Balans
Gerwin Rundervoort is plaatsvervangend directeur van de PI in Ter Apel.  

Hij ziet het ambtenaarschap terug in de functie van de igv’er: signalerend  
en tegelijk de integriteit staande houden. ‘Ze weten continu de juiste balans 

te vinden.’

Als ik terugkijk op tien jaar islamitische 
geestelijke verzorging zie ik een verschui-
ving van uitsluitend imam naar igv’er.  
De eerste jaren was de imam naar mijn 
mening vooral bezig om een boodschap  
uit te dragen. Er werd minder geestelijke 
verzorging gegeven. Nu zie ik een uit-
stekende balans. Dat vraagt om veelzijdig-
heid. Er is plaats voor het vrijdagsgebed en 
er is plaats voor het bespreken van per-
soonlijke vraagstukken van gedetineerden, 
maar ook voor het vinden van aansluiting 
bij de organisatie.

Opvangteam 
Twee jaar geleden kreeg de imam een rol in het opvangteam voor 
gedetineerden. Zij spelen in op impactvolle gebeurtenissen. Denk 
bijvoorbeeld aan het overlijden van een medegedetineerde. Of een 
ongeval in de inrichting waar medegedetineerden bij zijn. Dan 
roept de imam de groep bij elkaar voor een groepsgesprek. Op die 
manier is er ruimte voor verwerking.

Wereldspanningen bespreekbaar maken
Dagelijks krijgen onze imams te maken met lastige vragen. De 
mensen die bij ons zitten komen uit een ander land en moeten 
ook weer terug naar het land van herkomst.  Wereldspanningen 
zijn bij ons in de inrichting regelmatig voelbaar. De imams 
voelen die spanningen aan, maken het bespreekbaar, en pro-
beren de verschillende gevoelens te neutraliseren. Ik vind het 

knap hoe de imams manieren vinden om 
uit het conflict te komen. Het werk van de 
imams zorgt voor een goed leef klimaat in 
de inrichting. 

Samenwerking
Vanuit mijn rol stuur ik op een goede 
samenwerking tussen de verschillende 
denominaties. De populatie in de inrich-
ting is multicultureel. Goede samenwer-
king tussen de denominaties zorgt ervoor 
dat al deze mensen op een prettige manier 
met elkaar kunnen samenleven in de 
inrichting. Mijn tip voor de komende tien 

jaar is dat de islamitisch geestelijk verzorgers blijven anticipe-
ren op ontwikkelingen. Dat zij zichzelf blijven ontwikkelen. 
Een goede samenwerking met de inrichting kan daarbij niet 
ontbreken.

Vreemdelingen in strafrecht
In PI Ter Apel zitten mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd 

en illegaal in Nederland verblijven. Het kan ook zijn dat zij na het 
plegen van hun misdrijf ongewenst zijn verklaard. In samen werking 

met de Dienst Terugkeer en Vertrek worden de vreemdelingen 
 tijdens de detentie voorbereid op een terugkeer naar hun land van 

herkomst. Op dit moment zijn er 384 gedetineerden met gemiddeld 
60 nationaliteiten. Ongeveer 180 gedetineerden zijn moslim.Te
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Orde
Roger Pellemans is directeur van het Detentiecentrum in Rotterdam. Imams 

zijn in zijn ogen cruciaal voor orde en rust in de inrichting. ‘Hij brengt inzichten 
die ons verder helpen.’

‘Ons detentiecentrum  is een multicultu-
rele gemeenschap. Met ongeveer zestig 
verschillende nationaliteiten kom je allerlei 
vormen van geloof, cultuur, gedachtes en 
gevoelens tegen. Daarnaast zijn we hier 
verwikkeld in een soort eeuwigdurend 
conflict. Ingeslotenen willen hier niet zijn 
en hun gedrag staat in dat teken. Daarom 
is het bewaren van de rust en veiligheid 
heel belangrijk. De imam helpt hierbij.  
Hij doet dit door ingeslotenen respectvol te 
benaderen. Maar ook door zijn gezag, zijn 
diensten en aanwezigheid. De imam helpt 
mij persoonlijk en ook het personeel om 
met woede en angst onder ingeslotenen om te gaan. Ik stel zijn 
advies erg op prijs.’

Koran
‘Het is mooi om te zien hoe de imam vanuit een holistische 
blik naar de ingeslotenen en de organisatie kijkt. Daarbij 
brengt hij de uitgangspunten uit de Koran en het beleid van  
de organisatie met elkaar in verband. Hij combineert de 
menselijke benadering met penitentiaire scherpte en is heel 
alert op zaken die veiligheid raken. Bovendien deelt hij 
informatie, zonder zijn beroepsgeheim te schenden. Deze 
enorme verantwoordelijkheid voor onze collectieve veiligheid 
bewonder ik.’

Mediator
‘De imam benadert  ingeslotenen, personeel en directie 
constructief kritisch. Hij helpt ons de 360 graden benadering 
toe te passen in deze multiculturele wereld. Dat wil zeggen  
dat we vanuit zoveel mogelijk perspectieven en invalshoeken 

kijken naar wat in ons detentiecentrum 
gebeurd. De imam stelt altijd de ‘waar-
om’-vraag, zoekt het gesprek met mensen 
op, zonder hier vooraf een oordeel over te 
hebben. Hij brengt inzichten die ons 
verder helpen. Ik ervaar de imam als 
zorgzaam. Als een ingeslotene in de knel 
zit, geeft hij zorg en aandacht.
Ik heb inmiddels beleid geïntroduceerd 
waarin de imam een belangrijke schakel is 
in de escalatiestructuur. Als een gesprek niet 
helpt, schakelen we de imam in als media-
tor, voordat we andere interventies inzetten.’ 

Ordeproblemen
‘Laatst hadden we hier ernstige ordeproblemen met ingeslote-
nen in de avonduren. In de avond en nacht werken er minder 
mensen dan tijdens kantooruren en hun veiligheid was in het 
geding. Ik moest van ver komen om de orde te herstellen. Toen 
belde onze imam Lotfi mij: ‘Heb je er aan gedacht om mij in te 
schakelen?’, vroeg hij. Dat bedoel ik dus. Die betrokkenheid en 
bereidheid om een bijdrage te leveren aan rust en orde. Ik 
antwoordde eerlijk: “Nee, want het was avond”. Lotfi zei toen: 
“Als geestelijk verzorger ben ik voor mens en organisatie 
beschikbaar waar en wanneer nodig.”’

CV
Roger Pellemans is directeur van het Detentiecentrum in Rotter

dam. In deze inrichting verblijven mensen die illegaal in Nederland 
 verblijven en uitgezet zullen worden. Roger is 3 jaar vestigings
directeur in het detentiecentrum Rotterdam en heeft daarvoor  
8 jaar in verschillende directiefuncties binnen de DJI gewerkt. Te

ks
t:

 M
oh

a
m

ed
 A

jo
ua

ou

Kalmte

De rol van de imams in het gevangeniswe-
zen is divers. Deze rol beperkt zich niet tot 
islamitische geloofsondersteuning of –zorg, 
weet Jacqueline uit ervaring.  Jacqueline is 
plaatsvervangend hoofd van de afdeling 
Detentie en Re- integratie in PI Alphen aan 
den Rijn. Deze afdeling maakt samen met 
gedetineerden en betrokkenen binnen en 
buiten de muren een detentie- en re-inte-
gratieplan (D&R). Ze herinnert zich hoe 
imam Aboubaker haar hielp een jonge 
gedetineerde die zich van dit traject afkeerde 
weer in gesprek te krijgen. 

Menselijk
Op verzoek van Jacqueline nam Aboubaker contact op met  
de jongen. ‘Soms levert zo’n verzoekje om contact te leggen  
iets heel moois op’, herinnert Jacqueline zich. ‘De jonge 
gedetineerde had het nodige meegemaakt: kindertehuizen, 
jeugdzorg, een vader in detentie. Op een bepaald moment had 
hij hier de regels overtreden en moest hij naar een isoleercel, 
waar hij onophoudelijk bleef schreeuwen. Ik had de situatie 
wel besproken met de psycholoog, maar het zat me toch 
dwars. Toen ik naar huis ging voelde ik me zo rot. Het moet 
wel menselijk blijven.’

Doorbraak
De volgende dag stapte Jacqueline bij imam Aboubaker 
binnen. Ze vroeg hem, ondanks het feit dat deze jongen niet 
gelovig was, of hij met hem wilde gaan praten. Helaas was de 
gedetineerde al overgeplaatst naar een andere inrichting, nam 
toen contact op met zijn collega geestelijk verzorgers daar. De 
boeddhist aldaar pakte het op en zorgde na een aantal 
gesprekken voor een doorbraak. Jacqueline: ‘Het is voor 
mensen in detentie zo belangrijk om op een gelijkwaardig 

niveau met iemand te kunnen praten. Om 
even niet het gevoel te hebben de ‘lastige 
gedetineerde’ te zijn, in een hokje ge-
plaatst te worden.’
Om voor gedetineerden een goed detentie- 
en re-integratieplan te maken is het van 
belang dat allee disciplines van de DJI 
samenwerken. Een multidisciplinair team 
bespreekt de voortgang per plan. Bij dit 
overleg sluit ook de gv’er aan. Die heeft zijn 
ambtsgeheim en deelt geen vertrouwelijke 
informatie. Maar hij kan wel iets zeggen 
over hoe hij of zij de gedetineerde ervaart. 
Dat iemand goed meedoet met de groeps-

gesprekken bijvoorbeeld. Of als casemanagers lastig contact 
krijgen met een gedetineerde, dan kan een geestelijk verzorger 
helpen. . ‘Zeker wanneer gevoelens van achterdocht en teleur-
stelling een grote rol spelen’, zegt Jacqueline. ‘De geestelijk 
verzorger is onpartijdig. Hij zorgt voor de medemens. Of een 
gedetineerde met een geestelijk verzorger in gesprek wil gaan, 
beslist de gedetineerde zelf. Heeft hij er geen behoefte aan? Dan 
worden daar door ons geen consequenties aan verbonden.’

Overgave
Jacqueline hecht aan een goede samenwerking met geestelijke 
verzorgers ‘Dat ik Aboubaker vroeg om contact te leggen met 
deze jongen, heeft alles te maken met onze prettige samen-
werking. Hij is iemand die investeert in de werkrelatie met 
collega’s. Hij maakt voor mij de weg vrij naar de geestelijke 
verzorging. Hij straalt een bepaald soort rust uit, dat dwingt 
respect af. Ik vind het mooi om te zien hoe begaan hij is met 
zijn werk. Imam ben je niet van negen tot vijf. Dat is een 
roeping. En dat zie ik in hem: vol overgave, geloof en wils-
kracht.’

Gv’ers kunnen helpen een impasse te doorbreken bij gedetineerden.  
Daarom is een goede samenwerking met de imams zo wezenlijk,  

stelt Jacqueline van de afdeling Detentie en Reintegratie.
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Basisbehoefte
Geestelijke zorg levert een stevige basis voor gedetineerden, en zonder basis 
geen succesvolle terugkeer in de maatschappij. PIdirecteur Peter Baaijens 

over het belang van geestelijke zorg in de inrichting.

Peter Baaijens is vestigingsdirecteur van de 
PI Krimpen aan den IJssel. Hij werkt bijna 
veertig jaar in het gevangeniswezen. Al die 
tijd was er gv voor gedetineerden, maar de 
behoefte hieraan voor meerdere geloofs- en 
levensovertuigingen is wel gegroeid. Net als 
de vraag naar islamitische geestelijke 
verzorging die  momenteel groot is. ‘Je 
moet bij elke gedetineerde kijken wat hij 
nodig heeft’, zegt Peter. 

‘Ook als het aankomt op het geloof.’ 
‘Zelf heb ik een protestants-christelijke 
achtergrond en is het geloof een belangrijk 
onderdeel van mijn leven. Ik denk dat ik mede daarom het 
belang inzie van de geestelijke verzorging voor gedetineerden. 
Ik heb in het verleden gemerkt dat dat niet bij al mijn collega 
directeuren het geval was. In de afgelopen jaren als landelijk 
portefeuillehouder geestelijke verzorging heb ik geprobeerd 
om de waarde van de geestelijke verzorging meer onder de 
aandacht te brengen. Ik denk dat dat goed gelukt is. Dat merk 
ik onder meer aan de grote opkomst en betrokkenheid tijdens 
onze jaarlijkse portefeuillehoudersdag gv.’

Rust in de inrichting
‘Gedetineerden zitten vaak met levensvragen als “Waarom ben 
ik hier? Wat moet ik met mijn leven?” Gv’ers helpen om daar 
invulling aan te geven. Ze geven handvatten voor het omgaan 
met vragen en worstelingen. Doordat gedetineerden zich 
kunnen uiten, haalt de geestelijk verzorger vaak ook wat 
‘stoom van de ketel.’  Ik heb het nooit geprobeerd, maar ik 
denk dat als je de geestelijk verzorgers hier weg zou halen,  
de inrichting een hele onrustige plek zou zijn.’

‘Er zijn allerlei disciplines in de inrichting 
die met gedetineerden werken aan een 
succesvolle terugkeer in de maatschappij. 
Maar eerst zul je in de basisbehoeften 
moeten voorzien. En in mijn ogen is gv 
daar een belangrijk onderdeel van. Als de 
basis niet goed is, kun je zoveel investeren 
in ontwikkeling en begeleiding als je wilt, 
maar zakt  zo’n re-integratie uiteindelijk 
als een kaartenhuis in elkaar.’

Hechte gemeenschap
‘Ik denk dat we goed op de individuele 
behoeften van gedetineerden inspelen. Ik 

zie wel in onze inrichting dat de islamitische gedetineerden 
een hechte groep met elkaar vormen. Ik zou het prettig vinden 
als zij meer aansluiting zouden zoeken bij de andere gedeti-
neerden. Dat kan hun denk- en belevingswereld verrijken. 
Onze imam zou dat kunnen stimuleren. Daar ligt wat mij 
betreft een mooie uitdaging.’

CV
Peter Baaijens  begon op 1 januari 1979 als gestichtswachter in de  

PI Over Amstel (in de volksmond de Bijlmerbajes). Later werkte hij als 
bewaarder in PI Scheveningen en PI Breda. In 1984 stapte Peter over 

naar PI Middelburg, waar hij  creatieve activiteiten organiseerde 
met gedetineerden. Na de sloop van PI Middelburg werd hij hoofd 
sociaalcultureel werk in PI Torentijd. In 2000 werd hij hoofd van de 
open inrichting en in 2001 Unitdirecteur. In 2009 werd hij benoemd 

tot vestigingsdirecteur. Sinds 2015 is Peter vestigingsdirecteur van de 
PI Krimpen aan den IJssel.Te
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Steun

‘Als piw-er werk je in nauw contact met gedetineerden. Je hebt 
te maken met veel verschillende mensen: afkomst, geloofs-
belijdenis en cultuur spelen allemaal een rol. Als piw-er heb je 
een signalerende functie, waarbij je de hulp kan inroepen die 
nodig is. Voor moslimgedetineerden kunnen we terecht bij 
onze imam. Hij is transparant en laagdrempelig in benade-
ring. Hij is een aanvulling voor mij in mijn werk.’ 

Gedetineerden in afzondering
‘Gedetineerden die zich ernstig misdragen, worden in de 
isoleercel geplaatst. Ik zie dat de imam veel aandacht heeft 
voor deze gedetineerden.  
Hij probeert te achterhalen waar het gedrag vandaan komt  
en met welke vragen en gevoelens iemand rondloopt. We 
hadden laatst nog een gedetineerde die “in beperking” zat.  
Dat wil zeggen dat hij naast het personeel alleen contact mag 
hebben met zijn advocaat en dat hij geen toegang heeft tot 
media, zoals televisie en radio. Hij mag één uur per dag zijn  
cel uit om een luchtje te scheppen in de luchtkooi. Dat is het 
moment waarop je een praatje met hem zou kunnen maken, 
maar daar hebben we niet altijd tijd voor. Deze gedetineerde 
zat voor het eerst in de gevangenis en hij zat er emotioneel 

flink doorheen. Toen hebben we de psycholoog en de imam 
ingeschakeld. De imam nam hem vervolgens dagelijks  
mee naar zijn spreekkamer. Tijdens deze gesprekken werd  
hij rustig en konden wij ook goed met hem werken. Dat is een 
win-winsituatie. De zorg voor de gedetineerde heeft vaak een 
positieve weerslag op de werk omstandigheden van ons. Een 
luisterend oor brengt orde, rust en veiligheid op de vloer.’

Steun als collega
‘De samenwerking met de imam is heel prettig, omdat je 
precies weet wat je aan hem hebt. Hij komt regelmatig de 
teamkamer binnen lopen voor een praatje. Daardoor kennen 
we elkaar en hebben we een band opgebouwd. Hij vraagt vaak 
waar hij ons mee kan helpen. En wij doen gemakkelijk een 
beroep op hem. Ik waardeer dat hij altijd terugkomt op wat hij 
heeft gedaan. Hij zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Ik 
ervaar onze imam bovendien als een persoonlijke steun. Ik heb 
in mijn werk een keer te maken gehad met een ernstige 
bedreiging. Daar kon ik goed met hem over praten. Ik ben 
christen en we bepreken ook ons verschil in geloof. Hij legt 
dingen uit vanuit een islamitisch perspectief en dat verruimt 
mijn blik.’

Carla werkt ruim 23 jaar als penitentiair inrichtingswerker (piwer).  
De samenwerking met de imam heeft zich de laatste jaren sterk ontwikkelt.  
‘Ik weet dat ik altijd bij de imam terecht kan. Hij is er voor de gedetineerden, 

maar ook voor mij als dat nodig is.’
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Driss el Boujoufi en Rasit Bal (links)  
zijn beiden voorzitter geweest van het 
Contactorgaan Moslims en Overheid 
(CMO). Deze organisatie vertegen-
woordigt de moslimgemeenschap in 
Nederland en voert namens hen overleg 
met de overheid. Het CMO is ook 
verantwoordelijk voor religieus in-
houdelijke zaken bij de overheid. Dit is 
vanwege de scheiding tussen ‘kerk en 
staat’ in Nederland. Zo regelt het CMO 
de officiële erkenning en zending van de 
igv’er. Een igv’er heeft zowel een contract 
bij de Rijksoverheid als een zendings-
brief van het CMO.

Het CMO bestaat nog niet heel  
lang. Waarom werd de organisatie 
opgericht?
Driss: ‘Nadat in 2001 een imam in 
Rotterdam provocerende uitspraken 
had gedaan over homo’s nodigde 
minister Roger van Boxtel (o.a. inte-
gratiebeleid) de bekende islamitische 
organisaties uit voor een gesprek. Toen 
er vervolgens veertig man op de stoep 
stond, zei de minister. “Dat werkt niet. 
Er moet één aanspreekpunt komen.’”
Rasit: ‘Bij Justitie was er daarnaast 
behoefte aan een zendende instantie  

om igv’ers aan te kunnen stellen.  
De verschillende koepelorganisaties 
werden in 2004 verenigd in het CMO. 
We hebben twee jaar lang overlegd met 
de DGV. We moesten laten zien dat we 
stabiel, representatief en geloofwaardig 
zijn.’
Driss: ‘Ik was na Ayhan Tonca de tweede 
voorzitter van het CMO en ben nog 
steeds vicevoorzitter. Destijds heb ik met 
toenmalig minister van Justitie, Ernst 
Hirsch Ballin, mijn handtekening 
mogen zetten onder de erkennings-
overeenkomst.’ 
Rasit: ‘Ik nam het stokje over van Driss. 
Het CMO vertegenwoordigt moslims 

met diverse achtergronden, van Marok-
kaans en Turks tot Pakistaans. Om alle 
etnische groepen goed te representeren 
rouleren we het voorzitterschap elke 
paar jaar.’ 

Hadden jullie ervaring met 
 gedetineerden?
Rasit: ‘In de tweede helft van de jaren 
negentig, ik was toen bestuurder-imam, 
bezocht ik regelmatig gedetineerden  
en luisterde naar hun verhalen. In  
die tijd was het aanbod van igv zeer 
incidenteel en op oproepbasis. Meerdere 
moslims uit moskeekringen bezochten 
gedetineerden. Moslims denken 
namelijk tijdens religieuze feesten  
ook aan mensen die ‘getroffen zijn  
door het lot’ en zo beland zijn in de 
gevangenissen.’ 
Driss: ‘Vroeger zat er een TBS-kliniek 
vlakbij de moskee in mijn woonplaats. 
Een man die daar in behandeling was, 
wilde tijdens de ramadan, in de heilige 
nacht, de moskee bezoeken. De christe-
lijk geestelijk verzorger hoorde van zijn 
wens. Na overleg met de directie kwam 
hij bij mij terecht. Ik ging naar de kliniek 
en sprak met de man. Ik peilde of zijn 
wens voortkwam uit liefde voor het Te
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‘Religieus met tijd  
en plaats meegaan’

Oudvoorzitters Driss el Boujoufi en Rasit Bal van het CMO zijn trots  
op wat het orgaan en de igv’ers hebben bereikt. De uitdaging volgens  
El Boujoufi is ervoor zorgen dat religie past in de huidige tijd en plaats.  

‘Het is goed om niet te veel in het verleden te blijven hangen.’

geloof en niet om te kunnen ontsnappen 
aan de kliniek. Ik raakte overtuigd van 
zijn berouw en liefde voor het geloof. 
Een week later ontving ik de man in 
onze moskee.’

Als je terugkijkt op wat je hebt 
bereikt met het CMO, waar ben je  
dan trots op?
Driss: ‘Dat we ons als CMO hebben 
bewezen. We hebben een grote verant-
woordelijkheid gekregen en dat moet je 
ook waarmaken. We moesten elkaar nog 
leren kennen. Daarom hebben we 
afgesproken dat we elkaar laten uit-
praten en pas een oordeel vormen als  
we alles weten. Ook alle besluiten die  
we namen moesten unaniem zijn.  
Op die manier voelt iedereen zich 
serieus genomen. Nu we elkaar beter 
kennen, nemen we besluiten met de 
meerderheid.’
Rasit: ‘Ik ben trots op de goede af-
spraken over het opleidingsniveau van 
imams en een goede overgangsregeling 
voor de zittende gv’ers van toen. Ik denk 
ook dat we een goede relatie hebben 
opgebouwd met de DGV en de zenden-
de instanties van de andere denomina-
ties.’

Wat was de grootste uitdaging?
Driss: ‘Toen de imam op oproepbasis 
werkte, deed hij dit puur vanuit de 
behoefte van de gedetineerde met de 
focus op het geloof. Nu de imams in 
dienst zijn, hebben zij meer rekening  
te houden met de organisatie. Er zijn 
regels, opleidingseisen en je werkt meer 
samen met andere collega’s. Dat was  
in het begin wennen, niet iedereen is 
gebleven.’
Rasit: ‘Onze gv’ers balanceren tussen  
het imamschap en het verlenen van 
geestelijke zorg. Bij de eerste taak staat 
het uitdragen en leren van religieuze 
traditie en inhoud centraal. Bij de 

tweede de persoonlijke behoeftes van  
de gedetineerden. Wat is gelukt is dat  
de imams niet alleen kiezen voor het 
‘gemak’ van het onderwijzen van de 
islam, maar dat zij de behoeftes van 
gedetineerden als uitgangspunt nemen.’

Welke uitdaging zien jullie voor  
de toekomst?
Driss: ‘Je kunt in de heilige boeken lezen 
dat religie rekening dient te houden  
met tijd en plaats. De uitdaging van de 
geestelijke verzorging is om te zorgen 
dat de religie blijft aansluiten bij de tijd 
en de plek. Het is goed om niet te veel in 
het verleden ‘te blijven hangen’. Ik zeg 
vaak: Als vroeger iedereen uit glazen 
dronk, wil dat niet zeggen dat we nu 
geen plastic bekers zouden moeten 
gebruiken. Het zijn twee manieren om 
hetzelfde doel te bereiken.’
Rasit: ‘Ik zie een uitdaging op het gebied 
van de opleiding tot igv’er. We moeten er 
voortdurend voor blijven zorgen dat de 
praktijk wordt vertaald naar de oplei-
ding. De studenten van nu zijn de gv’ers 
van straks. En die moeten optimaal zijn 
voorbereid op de praktijk.’
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10 jaar islamitische geestelijke verzorging  
is een jubileumuitgave van de islamitische geestelijke 

verzorging (igv). Dit is een afdeling van de  
Dienst Geestelijke Verzorging, onderdeel van de  

Dienst Justitiële Inrichtingen (ministerie van Justitie en 
Veiligheid). We zien de tienjarige geschiedenis van de 
igv door de ogen van de mensen die dit werk mogelijk 

maken. Met dank voor hun inzet en vertrouwen.  
Hun verhalen staan in dit boek.


