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Gebrek aan zel fkennis , geen inÈrospectie. De gevangene staat niet stil

bij vat in hemzelf omgaat. Er is geen inzicht in de persoonliJke werke-

1rjkheid. Men aan de die re men erv art voorb ij.aat

tPer tief, de chaos. Een 3evo1g van de gebrekklge

ri

2 b. Gebrek aan toekoms s

zelfkennis is dat er geen ordening is van het leven. llet leven is een

chaos. Er ls 8een toekomstont.h,erP.

7 c. Een onwerkeli jk toekonstperspecÈief ' de slechte utopie. HeÈ idee dat

men over de toekomst heeft is onwerkelijk' is vooral afhankeliJk van

fact ie buiten hemzelf gelegen ziln.
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Ídentlteit. De identiteit vormt zich in

,- e. Verhoogde krreÈsbaarhei d en onveiligheid. Het Saat om mensen die het

aan iedere basisv i1i eid ontbreekE en die daarentegen een gevoel hebben

van di.epe onvei1i id. Ze zíjn bijna a1Èijd in de verdediging en denken

altijd Èe EisluLken.
/ Ö fÍfe*"gf C+_gf alg!gl!g1e_:g!glqï991eos. De verhoogde kueÈsbasrheid,

ale gevolg van een te groÈe spanning tussen ideaal en caPacitelten' leidÈ

Èot ondraaglijke schuldgevoeLens . Dit falen vordt afgeventeld op iusÈitie
en op de EaaÈschaPPij als geheel.

)€) Een dvangoacig herhaald autori tei Èsconfl ict .
'))

J. Dobbelaar noelllt naagÈ deze nóg een aantal kenmerken ' Hij signaleerÈ

dat het veelal gaat on internaatskinderen die een SesEoorde relatle

hebben met belangrijke nedenensen. Hij spreekt verder van I'een gesÈoorde

relaEie oeE eiSen Íopuls.iviteit" . Dit betekent dat er veelal sprake is

van een direcÈe, inpulsieve behoeftenbevrediging, die onder andere tot

uiting kan konen in sexueel gedrag en agressiviteit'
Daarbij aaosluitend zijn r.ri j van mening dat zeker ook genoemd moet Yorden

vaí majg54-epgcten
.99iË9El13ilEA"nd"van het leven, en het veelal afv:!]3=fin van bev

gertPectteven

Tenslotte verneldE J. Dobbelaar dat er vaak sprake is van een §lechte

school en beroepsoplelding. Hieraan noeten dan vorden Èoegevoegd: de lage

levensstandaard, de slechÈe rsoonongtandigheden, veelal i.n verpauperde

sEadsdelen' en de miniEale kansen op de arbeÍdsoarkt '
Tegen deze achterBrond kan vorden S,esteld dat veel bewoners van de ge-

vangenis kansarm zijn op emotioneel, sociaal en maatschappeli jk ' gebied '

DaarbijSaathetomelkaarversterkendefactoren.Hierdoorontstaateen
vicieuze cirkel die Boeilijk te doorbreken is'

-l{"*-&4. tl de sterke richÈheld oD enè het afhankeli ZL

,«D De gebrekk

een risselverking Èussen Eens en samenleving. De gevangene heeft zich

echter geen duidelijke maatschappeli ike Plaats kunnen ververven.
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Eeo tqf3gUrytfluut hecfE volgens E. Goffuan alq effect op de bewoners

d.l_!rlÍl e8o uordt 8€rortificeerd. onEzet. G. de Jonge inrerpreteert dit
door E. Goffuan benoende Dortificatieproces als het uegval.len van auÈo-
nonie en individualiEeitg. U.H. Nagel ziet er eleoenten in van degradatie
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E. Goffuan rangschikt de gevangeuis onder de totale insÈj.tuties-, die
hij onschrijft ale vooageneenechappen die tegelijk fornere organisaties
zijn. Als totalistische kennerken kunnen de volgende aspect.en yorden
geaoeod .

Het hele leven speelt. zlch af op één plaats. De grenzen Eussen uonenr
verken en recreëren zijn vervallen. Alles uat gebeurt, gebeurt i.n de

direcÈe oegeving yan een groot aantal anderen. Het dagelijks leven i.s
sÈerk Beprograoneerd. HeÈ progr"-." stast in het teken van de vervulling
var de doeleinden van de inaÈituÈie. Het syBbool van heÈ totale karalter
is de barrière voor het sociaal contact oet de buj.tenvereld, zoals die
toE uiÈdrukking koot in ouren, Besloten deuren, yaÈerbarrières.
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ealcafé oEgedoop! Open Huls, dat van de naao Oktopus Eerd voor-
zl,en.

Verder ontstonden 1n Exodus-verband dlverae uerkgroepen De! een

groot aenLal vrlJsllllgers: rerkgroepen paaLoraat (oedeuerklng

ln het uerk van de geeatellJke verzorglng ln heg coDptex Scheve-

nlngen), uerkgroepen ber ondersteunlng van het eetcafé en het
hula voor begelelde KaDerbewonlng, de cerk8roep bultenland (Èer

ondersteunlng van het uerk van ds. Spoor onder Nederlanders ln
bultenlandse gevàngenlssen), de rerkgroep nazorgkerkdlensten 1n

de Jullanakerk (ou een onlnöettngsEoEenL voor vr1Jullllgers en

deelneoera aan de proJecLen te reallseren),

2. De ëlolofle vaD dc or8a.nlaatlc

De aan de organlsatle Len grondslag liggende gedachle ls dag

gevangenlspastoraat en nazorgpasgoraa! oeg elkaar verbonden

ooeLen zlJn, en daL belde gedragen ooeLen uorden door de

kerkel,lJke geDeenschap ter plaatae. Begelelding en hulpverlenlng
slaan zo nlet op zlchzelf, oaar lakcn deel u1t van een leven-
gevend verband 3 een geDeenachap van Eensen uaarln hei dagellJks

Ieven zlch afspeelt. Zo Baan profesalonele begeleldlng
(geesLellJk verzorgera ln heL coEplex en begelelders 1n de

nazorgproJecLen ) en persoonlijke lnze! van vrlJrrllllgers saoen.

Zo uerden ln de afgelopen Jaren ln heL aanbod van Exodus vLJf

kernuoorden ontuikkeld die rlchtlng geven aan het uerk van de

organlsaile.

7J) a"t 
"rira3t}}*b 

ultgangspun! 1a de grondslag. van daarulL en ln
daL llchL uord! het uerk ontplooid.

Qal een trreede rrerkprlnclpe is Het rrerk in al zlJn

facetLen oaakt deel ulb van een groier geheeJ., te lreLen: het

oaatschappellJk verband dat de kerkgeDeenschap ook ls.
Dr.t EaaLschappellJk verband funcLioneerL als draagvlak en schepL

voorvraarden, en bledt Leaelljkerfljd ook de mogellJkheden voor

de deelneBers aan de projecten oB er een zlngevende beddlng voor

2



hun leven te vlnden. ïat bèLref! de nàzorg betekent dlL naar onze

oanlng onder andere dat heL héëI ïezenllJk ls blJ het oniploolen
van cen nleurre levensreg of Je erln glaa8t ook een nleun patroon

Ian contaclen Le onlrrlkkelen.
t*,. J Ean derde prlncl.pe 1s h.rl[tptt. Dat heeft Le nàken ne! de proble-

latlek dlc b1J de doelgroep (gedeÈlneerden en ex-BedeLlneerden )

aanr,ezlg ls. Zonder een profesalonelc aanpak, ècn voortdurende
jà ócrkundlgheldsbevordering en tralnlng en toeruatlng van vrlJrrll-

118!rs zal het nleÈ Iukken de hulpverlenlng Le doen slagen.

Tandaar dat ln onze organlsatle heel nàdnukkellJk eordt gckozen

voor .an profcssionallLel! gesLoelde vriJrrllllgerslnzet.
:''Q ?tn yl.erde punt ls ..{dr.ng. Exodu! heeft yele proJcctcn, tn het

ErvinScnllco6pler en daarbulLen. fn de dtverslteit van het aanbod ls ook

con la!ènhang aanirezlg. Zotg Ln de detentle en zorg na de dètentle

- cn daar kan ook aan rrorden Loc8evoe8d voorzorg - EocÈen oo toi
relulteat te koEen neÈ elkaar verbonden 21Jn.

-

í

En dat oe en en UErkpr 1 nc 1 pès r nod II b Id I

-3-

I

I

" f Ecn vlJfde punt ls: een celGt .arDod. velen 1n de doelSroep

hcbbcn vcel hulpverLeningservarlng. ZIJ hebben al heel veel pro-

, JecÈcn rdoorlopenr. t{at Exodus ull ls een zo breed BogellJk aanbod

ln Íonan, bezlgheld (rerk en vrl Jirll llgerswerk ) , recreëren' en

. falrtlc! reallleren. t{ant de wortels van de uiizlchtloosheld ' iraar-

óoor hÈÈ tot crlnlnalt.tett kan kooen, zlgten vaak dlep en ztJn

ccPlcr. Allccn cen saoenhangende benaderlng kan .ffecb hebbèn.

lLt lprèakt vanzelf dat Exodus ln dlt verband ook Det anderen r 1 1

ltlcnrcrken. Dat gebeurL ook met de reclasserlng cn vclc andere

Éta111n8rn van de soclale kaart van Den Haag en oo8evln8.

I

!

rn ètaluaÈlc

1! eèn bctrèkkel1Jk nleuw proJect oet een experlmenlele

e. Ecn èn ander betekent dat voorLdurende evaluatle nod18

ge s te Id en erderj
ktcld oocten uorden. In de korLe Seschledenls van Exodus zlJn
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