Bij de opening van het UCGV
Mijn bijdrage bij deze opening van het UCGV gaat over vruchtbare samenwerking. Mijn boodschap
wordt misschien wat aansprekender wanneer u zich daarbij het volgende beeld voorstelt. Tijdens de
afgelopen lange zomer heb ik thuis vaak geluncht naast onze bloementuin met gele, paarse, witte,
rode dahlia’s en oranje goudsbloemen en Afrikaantjes. Een levendig kleurenpalet. Daarbij keek ik vol
verwondering en plezier naar al die bijen en hommels die zich verlustigden aan de nectar van de
meeldraden terwijl ze van de ene bloem naar de andere vlogen. Daarbij namen ze de
stuifmeelkorrels mee waarmee de stempels van andere bloemen werden bevrucht. Ziet u dit
fleurige, kleurrijke en speelse schouwspel een beetje voor u? Het is voor mij een beeld van de
vruchtbare samenwerking die ik ervaar en nog meer verwacht van het UCGV.
Als staflid van het Centrum voor Justitiepastoraat voel ik mij als een hommel die in de bloementuin
van het UCGV terecht komt. Een van de aanleidingen voor de oprichting van het nieuwe centrum is
dat wij in het Centrum voor Justitiepastoraat al bijna tien jaar zulke goede ervaringen hebben met de
effectieve samenwerking op instellingsniveau tussen de Tilburg School of Catholic Theology en de
Protestantse Theologische Universiteit. Daarbij verheugen we ons in de vruchtbare wisselwerking op
werkveldniveau tussen het rooms-katholieke en protestantse justitiepastoraat en het CJP wat betreft
onderzoek, nascholing en dienstverlening, en ook in de stimulerende werking op opleidingsniveau
van de contacten met de studenten.
Echter, we hebben gedurende dat bijna tienjarige bestaan van het CJP als staf ook gemerkt dat het
met het beperkte aantal stafleden en de kleine omvang van onze aanstellingen steeds lastiger werd
om de verschillende doelen van het CJP te realiseren. Denkt u bij die doelen aan onderzoek,
promoties, internationalisering, organiseren van conferenties en onderzoekbijeenkomsten, houden
van lezingen, verzorgen van publicaties, contacten met het werkveld en met de ketenpartners. Denkt
u ook aan de breedte van de grensoverschrijdende thema’s waarmee justitiepastores zich bezig
houden als geloofspraktijken, rituelen, menselijke waardigheid, geweld, ethiek, migranten,
strafrecht, stoornissen, herstelgericht werken, nazorg… Het rijtje is niet volledig.
Deze ontwikkelingen brachten ons tot het initiatief om te zoeken naar een groter verband met als
doel kansen te creëren voor onderzoek, scholing en nascholing. De thema’s die ons in het
justitiepastoraat bezig houden kunnen ook voor andere werkvelden van de geestelijke verzorging van
belang zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan onze bundel over ethische vragen in justitiële inrichtgen. Door
samenwerking bereikt zo’n bundel een bredere lezersgroep. Ik denk ook aan onze studiedag over
geweld met de collega’s bij de krijgsmacht. En aan de steeds complexere problematiek van onze
doelgroep bij wie psychische beperkingen en stoornissen in toenemende mate een rol spelen. Door
samenwerking met bijvoorbeeld geestelijk verzorgers en deskundigen bij de GGZ zijn we beter in
staat om vanuit meerdere perspectieven de praktijk te onderzoeken en de nascholing van de
geestelijk verzorgers op maat aan te bieden.
Er is meer te noemen, maar ik hoop met deze voorbeelden voldoende geïllustreerd te hebben hoe
blij ik als hommel ben met al die nieuwe bloemen in de tuin van het UCGV evenals met al die andere
bijen, hommels en vlinders van geestelijk verzorgers, onderzoekers en studenten die daar
rondvliegen en op hun beurt kunnen genieten van de nectar die wij als Centrum voor
Justitiepastoraat te bieden hebben. Als werkveld Justitie binnen het UCGV zien wij kansen voor een
vruchtbare samenwerking.
Reijer J. de Vries

