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Hij is 4l jaar en heeft 4-Laar vastgezeten in Scheveningen.
Nooit een keer bezoek gehad. Iedere zondag was hij in de kerk. Zijn enige contact met

buiten #à6'de wijwilligers van de-kEf, die week in week-uit aan de diensten

deelnemen.
In het gezin waarin hij opgroeide was hij altijd een buitenbeentje. Niet als de anderen

rh-

Een beetJe weemd. Altijd een sterke aflrankelijkheid van zun ouders. Vooral van zijn

moeder die hem in bescherming nam. oolt geworden

Na het overlijden van zijn ouders helemaal op zl teruggeworpen In het Huis van

Bewaring terecht gekomen.
Na de detentie mensen die hem wachtten. Geen gron{ pnder devoeten. C19gn

glgnpjgaqspectief. Waar leef ik voo

Sinds 1979 heb ik gewerkt als justitiepredikant in 's-Hertogenbosch en Scheveningerq

//ty
is dat

Er is veel individuele problernatiek en er ontbreken maatschappelijke voorwaarden om
na de detentie een nieuw bestaan op te kunnen bouwen.
In Ínaart 1995 heb ik samen met een RK ju§titiepastor een rapport gepubliceeÍd over
de nazorg aan ex-gedetineerden. In dat rapport is een onderzoek opgenomen onder

iustitiepredikanten en -aalmoezeniers oveÍ de problematiek die zij onder gedetineerden

tegenkomen.
Wat betreft de individuele problematiek kan een hele redrs aan probleemvelden

worden onderscheiden. Deze probleeÍnvelden liggen nogal eens in elkaars verlengde en

zeÀjnvaakn I persoon met elkaar verweven. Ik noem een aantal van deze

probleemvelden.
a. Achterstanden in de persoonlijke ontwikkeling en identiteitsproblematiek.
Het gaat dan onder meer om zaken als zwakke eigen identiteit, ontbreken van

basiivg[gqveÍL onvoldoende zicht op p..@!§!gpP{,jk"
mogeliikhedeÍL onverwerkÍe traumatische jeugdervaringen,

sstoorrus sen;

b. akke familiebanderq familieproblemen en problemen in het omgaan met relaties;

c. Onvermogen tot het kunnen voeren van een eigen huishouding;

in Huizen van Bewaring en gevangenissen.

Sedert I maart j.l. ben ik hooftlpredikant bij de Dienst Justitiele Inrichtingen.

Wat ik tijdens mijn werk als justitiepredikant als een rolg1@uad ben gaan zien,

veel gedetineerden zichzelf met hun leven in een vicieuzc cirkel bevinden.

i Het ontbreken van duurzame significante

i. Schuldenproblematiek;

4tcÍu'e'-

6. Vers'iiiigsproblernatiek; /
c. Probllmatiek m.b.t. her omgaan met de eigen religieus-cultuÍele achtersrond; t->
Í. AchterstaÍlden in persogg[ike en sociale vaardigheden, scholing maatschappelijke

vaardigheden;
g. Het onQ19[<en van persoonlijke motivatie;
l. Zingevingsproblematiek: eeíifiëFëF6'etekenis kurnen geven aan het eigen leveq
het vindëfrïfrffiElfrke bewediging;

l. OnveEèiktë detentie-erva{ngen.
í. Eenzaamheidsproblematiek. Gevoel niet meer aanvaard te z\n

Daarnaast is er het otttbreken van maatschappelijke voorwaarden
In dat veóand kan worden genoemd:

a. H_"!o.tb*k*:o *"tk;



b. Het ontbreken van huisvesting;
c. Het ontbreken van v6kl6ëiile steunende contacten;

Tussen de persoonlijke problematiek en !e maatschappelijke problematiek is een

verband. Zè versterken elkaar oy'er en wéer. Een justitiepastor schreef De individuele

problematiek kwadrateert, als de maatschappelijke voorwaarden minimaal zijn of
verslechteren.'

In het begin van de jaren tachtig werd in de kring vgqlgigqLiligp4§llgres en

1 &rlu0,^ V,t^wijwjl@rsin Scheveningen het initiatieftot de Stichting Exodus genomen

De achterliggende gedachte daarbij was dat in de inri van ustitie het

voor maar dat veel B:-,r.r,- l:..ï
vorÍn van hebben

Hier en lig ook een taak voor de kerken. Als m de van

en gevange ssen aanweag ;.1Ít, dan dienen zij zich ook het lot aan te trekken van de /Vo^t*",ru^
mensen na hun detentie. De kerken hebben daartoe ruimE6lelijkheden in mensen en
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fu^ a.,uJ7
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Het gaat om I zomaar aan kunnen

lopen, huizen voor ect.

De van de Exodusproj ecten is de

van veel gedetineerden, een noodzakelijk is, gericht
bestaan.l

wonerL
bij

in middelën. 

-Vanuit deze qedachte werd de Stichting Exodus ofeeliclt, met 4§ !es!-epv3gg en

beg en

eÀdus begon in Den Haag en inmiddels zijn er projecten in Ulrecht, Am§erdaÍÍL

Àk À ;;-i;ogëí6olí en rvÍaastricht, met een 
-breed 

maaisEppelijk-d-raagvlak

In het huis voor begg§!5[4gnen worden mensen begeleid in het geheel van hun

levenssituatie. Het-fr-rogramma is p,g$1gch van aard en richt zich op zlEEgli€
meetschappeltk fi'nctioneren. IederEFewoner heeft een ergeg !eg9!e!lig9!In en een

"igBn 
u.il.ia-o zo t-ài u"e.l"iding *otd*. tti" hil

een vertrouwensband heett.

Er is (alleen in Den Haag) een fietsenmakerij als werkervarinqfproject Dit
*erkerva.in!$àject is met het huis .roor begeleid *o . le bervoners

werken er dè éerste twee mànden van hun verblijf in huis. Het is vooral bedoeld om te
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leren en om structuur en dagritme op te bouwen en daarmee een basis te

leggen voor een opleiding of een arbeidspl aat s

Naast het individueel begeleidingsprogramma zijn er ook gemeenschappelijke

d. Stiennatiserine.
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en functioneren van bestaande voorzieningen m'b t'
ex-gedefineerden.
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opvang:
wonen en een

een

Er is een gebaseerd

daagt. zijn er
ls een



activiteiten. Er is een bewonglsqyedeg en er zijn thema-avonden. Een belangrijke

iniíEfi-de begeleiding is het werken aan maatschappGl![ffiegratie. Familiecontacten
noemde ik al en

onllP3lgrng van e

sociale dienst en arbeidsbemi ddeling, sch:!g, verslavingszorg, en de gemeentelijke

kredietSd[ï.v.m. schddffiffi§-
Wat betrëftïéïE:[iöEà]pffie integratie is vaÍI wezenlijk belang dat Exodus

contacten heeft opgebouwd met werkgeg§g1gggEaties en woninscoryIq[es. En dat

betekent dat alle bewoners van Exodus, sàms via een leertraject, in he.t verlgqglle van

het begeleidingsprogÍaÍruna perspectief hebben o-p werk en o
Debege-idrilfi-gTffi liatínvanhetExodusprogrammà-li-ggen

p wonen.

Tegen deze achtergrond wi1 ik een aantal opmerkingen maken over het thema 'de

maat6gbqppiiqlr lpgi-s van zorg'.

1. Fundamenteel in het Exodusprogramma is de stelling dat een goede

maatschappelijke begeleiding van ex-gedetineerden grondiggei4g§erd dient te zijn
in de samenlewing 4ls geheel. Daarom is voor Exodus de band met de k ook zo

van belang. Exodus wordt voor een gÍoot deel qefinanci

de kerken is grote belangstelling voor deze projecten. D
vnJwilligers, md;oF6E;ó[kenheid van mensen die

erd door de kerken. En binnen
at betekent betrokkenheid van

zl n in de samenleving

wer woninscomoraties- vereruslnqen

Het niet alleen om het begeleiden van ex- etineerdeÍL maar het gaat er ook
perspectl te vinden

2. Vanuit de ervaringen in het justitie- en nazorgpastoraat heb ik in Den Haag dr lfl

langs

Het maatschappelij k herstel heeft ontlgbgÉing teweeg gebracht. En geleerd dat in

@.'
gaat dus

wat betreft deze-doËi$-oepen een enon!§gryude
eerd is, is dat vooÍ maatschappelijk kwetsbare groepen

liCt

terecht gekomen.

Eahet derde pgLnt wat geleerd is, is dat maatschappg!!§3gggg:isaties ook bereid zijn

medeverantwoordelijkheid te dragen.

3. De maatschappij als basis van zorg.
Het zal duidelijk zijn dat ik een uitweg uit de problematiek vooral zie als er een breed

samenwerking ook
Het*reede rvat gel een

concreet maat perspectief ook kan functioneren. Veel mensen zijn door de

pp projecten weer op de rails van maatschappelijk fu nctioneren

k draagvlak is
o e m{ns inziens sterk in de samenleving

zijn en samenwer
dient

en netwerken te zoeken
gejnlgleerd te

om om voor hun bestaan

hulpveïlei6l-
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CDWaar it mee wil afsluiten is de beekenis van wijwilligers.
Het justitiepastoraat werkÍ met wijwilligers. Iedere zondag worden er in de
gevangenissen en huizen van bewaring kerkdiensten gehouden. In het protestants
justitiepastoraat werken zo'n kleine duizend wijwilligeÍs mee. Bijvoorbeeld aan de
kerkdiensten. En die deelname van wijwilligers is van grote betekenis. Hun
aanwezigheid is veelzeggend. Want in hun eaan achter de mureÍL
geveq in de koffie die ze schenkeq in het samen bidden en ryn en ln het samen

luiitden Í].aaÍ ev e, tot ul mensen die gedetineerd zTJn

ven er dan wel een muur ts, maar dat dat voor de k ln reder

bent", wordt nogal èens gezegd.
En-! een keer sprak ik een gedetineerde die altijd nogal gederlotiveerd
nieuwe I e I{ zag?atïet zitten. Hij vond dat niet reeel. Tot hij een

was om een

een 87-jarige vrijwilligster). En hij zei: "Wat met wel aan het
'oma' gespro

denken heeft
ken. (Oma isme kwam en zei: "Ik heb van de week in de kerk met

IS

dat oma tegen me gezegd heeft dat ze in me En zeglze et maar

dat zten, I ls. En als oma nou nog stds in mijze

, lvle en dan dat ik ezelf zou geloven
De motivatie van mensen om weer in het leven te geloven wordt vaak opgeroepen
door de persoonli ke betrokkenheid van wijw_{ljgers op hun leven. Het er zijn om niet.
En ik denk dat die persoonlijke berokkenheid van wijwiI@íuit de samenleving van
vitale ls om te rekk

79ry4 . L4

tot

H'
Hij heeft een JÍurr ln het huis voor begeleid wonen gewoond. Lanryry;zeka
leerddlj zijn kamer niet vol te stouwen met wat hij waar dan ook maar vond

<,L,.C\ dr,^ Ze4 ..a

s. e weet nool wat je nodig hebt om te Maar hij leerde zijn
Eqt

kamer
stapjeer wat van even te en. tapJe voor

EefSl_tLdg_lelscnnsekerij. Eenggg§monlgur Dan
Wel leuk al die mensen die hier komen eten.'Je ziet
En dan na ongeveer een halfjaar voor eeist vanZjn leven met een pakje broodhet

onder zijn snelbinders naar zijn werk- In het onderhoud bij een woningcorporatie
En daama naar de Leerwerkbank. Een loodgietersopleiding.
Zo maar iemand naar een plaats op zijn maat onder de mensen

lets aan om creeren van een

maatschappelijk draagvlak voor een uitweg voor

weer als wijr !!!ger in het eetcafe.
nog eens iemand.
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De maatschappij als basis van zorg
nfsUit"ra #t-it zeggen: de maatschappij is de basis van de zorg' Professioneel

werken is nodig. Ziker geÀen de problematiek waar we het over hebben' Maar

professioneel rierken heeft zijn grootste effect als zij zich sterk verwortelt in de

samenleving als geheel.

in de handdruk die ze

dat ze ook afgschreven ziin.
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Daar

J.D.W, Eeóeek


