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Sjoerd Pos werkt als gevangenispredikant in Dordrecht.
© Victor van Breukelen

Sjoerd (44) werkt als
gevangenispredikant: ‘Juist
hier maak ik een enorme
eerlijkheid mee’
Hij was dominee in Amsterdam, maar
wilde meer met ‘twee benen in de wereld
staan’. Toen er een opening kwam als
gevangenispredikant, greep Sjoerd Pos
(44) die kans met beide handen aan.
Inmiddels is hij ruim vijf jaar werkzaam in
de penitentiaire inrichting in Dordrecht.
,,Met gedetineerden kom je veel sneller
tot de kern.”
Jannelie Bras 30-12-21, 13:00

Het leek hem een erg zware baan, dominee
worden. ,,Ik ben kerkelijk opgevoed en had
in mijn jeugd een dominee die heel begaan
was met de jeugd. Toen we eens met elkaar
een jongerendienst gingen voorbereiden
over de opstanding van Lazarus, vielen de
schellen van mijn ogen en was mijn
interesse in de theologie gewekt.”
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,,Maar dat ik dominee zou worden, was niet
meteen duidelijk. Mijn interesse lag in eerste
instantie meer bij de psychologie”, vertelt
Pos via Skype, omdat bezoek van buiten de
gevangenis momenteel tot een minimum
wordt beperkt. ,,Als predikant heb je altijd
wel te maken met mensen die ontevreden
zijn, terwijl ik graag mensen tevreden houd.
Het leek me echt een hele klus.”
Toch werd hij naar dit vak toe gezogen. Vier
jaar stond hij als predikant in Sassenheim,
gevolgd door drie jaar in Amsterdam. Tijdens
die jaren merkte hij dat zijn verlangen steeds
meer uitging naar werk buiten de kerkmuren.

Fit het nieuwe jaar in
met de juiste
zorgverzekering
30-12-2021

,,Ik wilde nog wel steeds werken als
dominee, maar vond mijn werk te solistisch,
je staat als dominee best alleen in je werk.
Ook wilde ik meer met twee benen in de
modder, in de wereld, staan. Nou heb je in
de kerk zeker ook genoeg modder, maar het
is iets meer verhuld. Het kost soms jaren om
er iets van boven te krijgen. Dat kon
betekenen dat het werk soms wat aan de
oppervlakte kon blijven.”

Ik zit hier niet om
zieltjes te winnen, maar
wil echt contact maken
met de gedetineerden
- Sjoerd Pos, Gevangenispastor in o.a. PI
Dordrecht

De gevangenis moest zeker een plek zijn
waar voldoende ‘modder’ te vinden is, moet
Pos gedacht hebben, dus toen hij via via
hoorde dat er een opening zou komen als
gevangenispastor bij justitie, twijfelde hij
geen moment. ,,Het mooie van mijn werk nu
is dat alle ‘modder’ veel sneller zichtbaar is,
de gedetineerden kunnen er niet echt
omheen. Het is niet mijn eerste vraag ‘wat
heb je gedaan?’, maar vaak willen ze het
juist even aan iemand, vertrouwelijk kwijt.
Zodoende kom je veel sneller tot de kern van
het leven. Daar gaat het mij om. Ik zit hier
niet om zieltjes te winnen, maar wil echt
contact maken met de gedetineerden, naast
hen staan en hen vanuit mijn christelijke
traditie helpen om weer richting te geven aan
hun leven.”
Spijt
Al vanaf het begin van het gesprek zit, half in
beeld, gedetineerde Desmond (niet zijn
echte naam) te wachten tot hij iets kan
vertellen over hoe hij in contact is gekomen
met Pos. ,,Alles wat ik kwijt wil over waarom
ik hier zit is dat ik in het verleden iets heb
gedaan waar ik nu erg spijt van heb”, vertelt
hij terwijl hij wat meer met zijn gezicht in de
camera verschijnt. Een jonge man nog.
,,Toen ik hier een paar maanden geleden
binnenkwam, kreeg ik de mogelijkheid om
met een geestelijk verzorger in contact te
komen. Ik heb toen Sjoerd opgezocht. Ik ben
niet christelijk opgevoed, maar ben wel
redelijk filosofisch ingesteld en wilde altijd al
weten wat er nou buiten dit leven nog meer
is.”

Sjoerd Pos werkt als geestelijk verzorger in de
penitentiaire inrichting in Dordrecht. © Dienst Justitiële
Inrichtingen/PI Dordrecht

Naast zijn gesprekken met Pos bezoekt
Desmond ook regelmatig een
boeddhistische geestelijk verzorger. In totaal
worden er zeven verschillende religies
binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen
aangeboden. ,,Ik heb mezelf een aantal
doelen gesteld om mijn tijd hier zo nuttig
mogelijk in te vullen. Want je kan je tijd hier
zien als een straf en het ontnemen van je
vrijheid, maar je kan het ook zien als extra
tijd om te investeren in jezelf, om te werken
aan jezelf”, vindt Desmond.
,,Een van die doelen is op zoek gaan naar
wat voor mij rust brengt in mijn leven. Die
rust heb ik heel praktisch, door mediteren,
gevonden in het boeddhisme en ook in de
gesprekken met Sjoerd. Je loopt hier elke
dag rond met zoveel aan je hoofd en als je
de werkkamer van Sjoerd binnenstapt is het
net alsof je al die bagage even buiten kan
laten staan.”
Alles op tafel
Dat de gedetineerden zich helemaal open
durven te stellen, maakt het werk voor Pos
zo mooi. ,,Juist hier maak ik een enorme
eerlijkheid mee”, vertelt hij. ,,Wij, geestelijk
verzorgers, rapporteren niet en dat geeft de
gedetineerden de gelegenheid om even alles
op tafel te gooien. Dat kan soms best pittig
zijn. Ik heb nog nooit echt met een dilemma
te maken gehad dat er iets werd verteld dat
heel belangrijk zou zijn in een bepaalde
zaak, maar in veel gevallen gaat het over
hoeveel er kapot is gegaan in de
huishoudelijk sfeer. Het is elke keer wel weer
een uitdaging om zoiets een plek te geven.”
Weten welke baan het best past bij jouw
kwaliteiten? Doe de Beroepskeuzetest
van Nationale Vacaturebank

Over alles wat hij te horen krijgt, probeert
Pos zijn oordelen uit te schakelen. ,,Zodra ik
met een vinger ga wijzen, raak ik ze kwijt. En
daarbij, als ik eerlijk naar mezelf kijk, ben ik
in veel gevallen niet veel beter. Ik zeg niet
dat ik hier net zo goed vast had kunnen
zitten, maar iedereen heeft weleens
verkeerde keuzes gemaakt in zijn leven.
Door samen te kijken naar wat er is gebeurd,
hoop ik dat we samen een alternatieve
levensweg kunnen vinden. Dat doe ik echt
niet met fluwelen handschoentjes, soms
moet ook gewoon de vinger op de zere plek
gelegd worden. Het gaat erom dat ze de
dingen die ze hebben gedaan onder ogen
durven te zien, pas dan komt er ruimte voor
vergeving en genade.”

Het heeft mij geholpen
om weer wat licht, wat
rust, te kunnen ervaren
- Gedetineerde Desmond (niet zijn echte naam)

Daar haakt Desmond weer op aan: ,,Je hebt
hier zoveel tijd om na te denken en kunt
soms echt worstelen met jezelf. Dan maak je
heel donkere tijden mee. De Bijbel kan je
dan weer handvatten geven om door te
gaan. Het heeft mij geholpen om weer wat
licht, wat rust, te kunnen ervaren.”
Een ander mens
Pos ziet zichzelf dit werk voorlopig nog wel
even doen. ,,Ik sluit niet uit dat ik ook weer
terugga naar een gewone gemeente, maar
dit zal dan wel zijn als een heel ander mens.
Ik begon hier met de vraag in hoeverre het
evangelie standhoudt in een dergelijke
omgeving en heb ervaren dat de christelijke
traditie juist op een plek als deze tot heel
veel steun kan zijn.”
Ook Desmond hoopt, over een aantal
maanden, de penitentiaire inrichting te
verlaten als een hernieuwd mens. ,,Ik weet
nog niet precies hoe lang ik nog moet zitten.
Met die onzekerheid moet je ook leren leven.
In ieder geval gebruik ik mijn tijd hier om het
straks buiten anders aan te kunnen pakken.
Mezelf kunnen vergeven is nu het
belangrijkst.”
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