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Van de honderd gevangenen keren er 75 vroeg of

laat na hun vrijlating weer terug achter de tralies.

Een schande dat de màatschappij dat accepteert,

vinden de gevangenispredikanten. Vorige week

besloten zij tot een Oecumenische Strategische

Alliantie (OSA) voor het katholieke en protestantse

justitiepastoraat. "Ombuigen van de levensweg van

een ex-gedetineerde naar een toekomst zonder cri-

minaliteit" is daarom een speerpunt

van de nieuwe samenwerking': Hoofdpredikant

fustitiële Inrichtingen fan Eerbeek ziet een grote rol

voor kerken bij de resocialisatie van ex-gedetineer-

. den en terugdringing criminaliteit.

Kees van Oosten sprak met hem.

t-@t.uua

lustitiepastores willen ex-gedetineerden niet meer in de

Iu Eefteek: "Het Platte atc albme heeÍt afgedaan, Voorol onder jongeren bespeur ik een hunkering aaar spiri-
tualiteit, naor zingeying." (foto CW)

I
De kerken hebben gofJ,

DH{ïï?:iii::ïri;ï
van de dienst Iustitiële Inrich-
tingen, zeg maar, gevangenissen.
"ln de eerste plaats hebben we
het pastoraat dat zich richt op de

Vorige week sloegen bijna hon-
derd pastores en predikanten die
werkzaam zijn in de inrichtingen
van justitic alarm over de, wat ze
noemen, enorme crimitrditeits-
problematiek De feiten liegen cr
inderdaad niet om. In de afge-

t3



hele breedt€ van de samenlevrng.
Christenen teloyen hartstochte-
lijk in een wereld waarin men-
sen worden gekend en op mogen
staan, We zo€ken naar heelheid in
een gebroken samenleYhg. Het
hart Yan het evangelie is dat God
steeds nieuwe kansen geeft. Men-
sen kunnen in de fout gaan, ze

kunnen het verzieken; daar blifft
het niet bij. Er is een initiatief
van Gods kant om mensen op
een nieuwe levenswijze te zetten.
In de tweed€ plaats hebb€n we
overal in het land ker§ebouwen,
waar mensen wekeliils bij elkaar
komen. In zo'n gemeenschap
hebben mensen oog en ooÍ Yoor
elkaa6 ze leven met elkaar mee in
lief en leed. Omzien naar elkaar.
De kerk moct belangrijk wor-
den voor mensen in de marge,
zoals ex-gedetineerden, maar ook
voor daklozen en mensen die het
minder goed getroffen hebben.
We hebben een boodschap en we
bieden praktische hulp."

Uit de hand
Hi.j voorspelt een revival van

het geloof. "Het platte materi-
alisme heeft afgedaan. Vooral
onder iongeren bespeur ik een
hunkering naar spiritualiteit, naar
zingeving. Dat vertaalt zich niet
direct in een terugkeer naar de
traditionele kerken, maar overal
om je heen zie je een bloei van
evangelische en charismatische
gemeenschappen. Ik ervaar dat
als heel positief."

halt toe te roepen, maar ondanl<s
die bouwwoede moesten veroor-
deelde delinquenten naar huis
worden gestuurd wegens cellen-

een koele afi,veging maakte."
Dat beeld is in de afgelopen

decennia dramatisch veranderd.
Bij degenen die nu met justitie
in aanraking komen, is eÍ v€elal
sprake van een complexe proble-
matiek. De criminaliteit concen-
treert zich vooral in achterstands-
wijken in de grote(re) steden,
waar alle problemen samenko-
men: grote werkloosheid, schul-
den, gebrekkige opleidin& slechte
huisvesting, een verslavingspro-
blematiek en het ontbÍeken yan

sociale vaardigheden. De niet-
Westerse allochtonen zitten voor
een groot deel in de hoek waar
de slagen vallen en zijn mede
daarom oververtegenwoordigd in
de misdaadstatistieken. Ongeveer
de helft van de gevangenispopu-

latie bestaat uit allochtonen met
vooral Marokkanen als negatieve
uitschieter, terwijl ze slechts tien
pÍocent van de bevolking uit-
maken.

Ds. Eerbee}c "Je kunt er niet
omheen dat vcel gedetineerden
kansarm zijn opgegroeid; en dan
moet je niet alleen denken aan
materiële zaken. Veel jongeren
mo€ten het zelf maaÍ uit zien te
m*er Zr krijgen alles wat hun
hartie begeert, maar ze kom€n t€
kort aan zorg. Daar komt yooÍ
moslimjongeren nog eens bii dat
ze zich aangetrokken voelen tot
de Westerse samenleving, terwijl
thuis andere waarden en norÍncn
gelden. Dat wrin$. Bij ontspoor-
de jongeren zie je vaak dat er in
de relationele sfeer yan alles mis

Toen ik bij justitie begon, was de situ-

atie beheersbaar. Ie had nog de klas-

sieke inbreker, die eenkoele

afwegingmaakte

percentage ven 50 naar 15 pro-
cent. Jaarliiks komen meer dan
80.000 mens€n korter of langer
in de gevangenis terecht, van wie
60.000 recidiveert, dat wil zeggen
dat ze nadat ze de gevangenisdeur
achter zich dicht hebben getrok-
ken, weer op het verkeerde pad
terech&omen, de zogenaamde
draaideurèriminelen. Gevangenis
uit, gevanSenis in.

lan Eerbeek is een bevlogen
predikant, die in de afgelopen
decennia met lede ogen moest
toezien dat zowel de criminaliteit
als de gevangenispopulatie spec-
taculair ste€g. Vooral onder Paars
werden in hoog tempo nieuwe
cellen gebouwd om de totaal uit
de hand gclopen criminaliteit een

gebrelc lnmiddels staat de tell€r
op 16.000 cellen en worden ter
vervanging van det€ntie taak-
straffen opgelegd. Zonder taak-
straffen zouden de gevangenissen
helcmaal uitpuilen.

ïben ds. Eerbeek, hij is van ori-
gine gereformeerd predikant, in
1979 zi,jn opwachting maakte als

iustitiepastoÍ was Nederland nog
een oase van rust en waren 4.000
cellen voldoende om de orde te
hanöayen. Een aanta.l yan die
cellen stond zelfs regelmatig leeg
wegens gebrek aan klandizie. "Ik
wil het verleden niet verheerlijken
- criminaliteit is van alle tijden.
Maar toen ik bii justitie begon,
was de situatie beheersbaar. Je

had nog de klassieke inbreker, die

Kerk met stip

Een van de manieren om ex-gedetineerden te he§en is het pro-
iect IGrk met Stip. De naam is afgeleid van een oud gebruik.
Zwervers markeerden het hek of de deurpost van een huis of
bocrderij waar ze gratis eten konden kÍiigen met een stip, om
lotgenoten te helpen. In een Kerk met Stip worden ex-gedet!
neerden opgevanger. Op dit moment ziin er over het helc land
verspreid tien van dergeliike kerken. Het aantal Kerken met Stip
breidt zich gestaag uit. Hoofdpredikant ,an Eerbeelc "Tijdens de
gevangenschap ontdekken nogal wat gedetineerden de waarde
van geloven en een geloo6gemeenschap. Ze maakten de weke-
lijkse vieringen mee, maar na hun vrijlating vaUen ze in een gat.
De drempcl naar een onbekende kerk is te hoog. Bovcndien
weten kerkgemeenschappen niet altiid hoe ze moeten omgaan
mct cx-gcvirngcncn. f)aar zit ccn stukje bcgrijpelijke angst bi.f.

Kerken met Stip hebben zich bereid verklaard in hen te investe-
ren. Zo'n gemeenschap biedt zowel godsdienstig als sociaal een
dak boven hun hoofd."

lopen 40 jaar is volgens het CBS
(Centraal Bureau voor de Statis-
tiek) de criminaliteit vertienvou-
digd en daalde ha opsporings-



cen{drulad

evangenis terugzien

d in handen
is gegaan. De benaderiug is vaak
verkeerd geweest. Ik was een keer
bif een man die z'n zoon hielp bij
de verhuizing. Dat is prachtig, op
die manier laat je zien dat ie mee-
leeft ma je kind. Die jongen had
in de geYangenis gezeten en hij
had na zilu detentie zijn begelei-
a i ntsprogramma in een Erodus-
huis met su€c€s afgerond- Hi.i had
een baan en een woning. Op een
gegeven moment zei hii tegen zijn
zoon; 'Ik hoop dat ik het nu wel
goed gaat." Jammer. Dat is een

verkeerde benadering. Het \ía§
een keer mis gegaan, maat dat
moet je hem niet onder de neus

wrijven, ds hij een nieuwe start
wil Ííak€n. Het valt me altijd weer
op dat mensen oplwen, tot leYen

komen, bij een aardig gebaar, een

wiendelijk woord, een bliik van
waardering, Dat kost nil<s, maaÍ
is oh zo belangriik. Dat geldt niet
alleen voor autochtone, maar ook
voor allochtone .iongeren. Er zijn
een heleboel jongens die alleen

maar hebben gehoord dat ze niet
willen deugen, dat ze niks waard
zijn. Velen zijn keer op keer afte-
wez.n bii eeq sollicitatie. saan

Exodus bewijst zich
Op initiatief van het justitiepastoraat È 25 faar geleden Exodus
opgerichr Exodus biedt opvang en begeleiöng aan ex-gedeti-

neerden en gedetineerden in de laatste fase van hun gevangensc-

hap. Op dit moment telt ons land tien Exodushuizen en volgen

350 cliënten het begeleidingsprogramma. Wonen, werken, relaties

en zingeving staan daarbii centraal. Ult onderzoek bliik dat 57%
van de bewoners niet meer terugvalt in criminaliteil Dat aantal is

nog hoger bij de bewoners die het progtamma afrnaken. Daarvan

blii? 859o op het rechte pad. Dat Percentage contrasteert met het
algemene beeld. Van de gedetineerden valt 75 Procent r€g€lmatig

terut i!1 d€ crimhaliteit. Ook de rnaats€happelijke opbreng-

sten zrn hoog. Een ouderzoek bij een Exodushuis Amsterdam
toonde aan dat deze investering in mensen 3,5 tot I milioen euÍo

maatschappeli,ike kostcn bespaart. Éxodus wordt politiek breed-

gedragen en het is de bedoeling dat er me€r huizen zullen worden
geopend.

)

wrange vruchten van. Menset
moesten het zelf uitzoeken. Ik
geloof in mensen en ik geloof in
een betrokken samedeving. Dat
ontteen ik aan het evangdie. Een

aantal mens€n is niet in staat om
er op eigen kacht uit te komen.
Dan moet ie een,handje helpen.
Ik hoop en ik bid dat er meer
compassie, meer betrokkenheid

Wanneer iemand wordt veroordeeld

gaat dat gePaard met eenbijzonder

ritueel. Maar als de straf is

uitgezeten, w o rdt i em and

zomAar vrijgelaten

samenleving tot speerpunt heeft
gemaakt.

"ldeologie is weer belangriik in
de politiek. ïèrecht. Waar sta je

als politieke partij voor Het CDA
streeft naar een maatschapPii,
waarin burgers zich verantwoor-
delijk voelen voor elkaar. ln het
werk dat ik mag doen, houdt dat
in dat je mensen niet laat vallen,
ook al zijn ze in de fout gegaan.

Wanneer iemand wordt veroor-
deeld gaat dat gepa.rd met cen i

biizonder ritueel. Rechters in toga
spreken een vonnis uit en daama 

I

uordt de dàder onder begeleiding
naar de cel gebraót. Maar als de

straf is uittezeten, wotdt iemand
zomaar wijgelaten, Hii staat met
een koffertje met kleren op de

stoep en hij moet zich maar zien
te redden, veelal zonder werk
zonder huis, zonder relatie. Is ha
dan gek dat een groot aantal weer

in het cÍiminele circuit belandt?"

26 lanuari 20O7



achter in de rii. Hoe kumen zii
nog iets yan het leyen verwach-
ten?."

Nu het weer goed gaat met
de economie zal alles uit de kast
moeten worden gehaald om die
groep er weeÍ bii te halen. "Ze
mo€ten mee kunnen delen in de
welvaart, de vicieuze cirkel moet
doorbroken wordeu. Daar zal de
hele samenleving van profiteren.
Criminaliteit heeft ernstige gevol-
gen voor de slachtoffers, de daders
en de maatschappij als geheel.
De maatschappelijke kosten zijn
hoog. Het is een cliché, maar
preventie, i[yesteren in mensen,
is het beste middel om de crimi-
naliteit terug te dringen,"

Wie in de afgelopen jaren een
pleidooi hield voor preyentie,
waarden en normen en een but-
gerlijke moraal waande zich een
roepende in de woestijn. En al
die welzijnswerkers hebben ha tij
ook niet kunneD keren. Maar vol-
gers Eerbeek is het tij gekeerd.

"We komen uit een tijdsge-
wricht, waarin alle nadrul werd
gelegd op het individu. De indi-
vidualisering is ver doorgescho-
ten eo daaÍ plukken we nu de

in de maatschappij komt Bij veel
hulpverleoingsinstanties heerst
een bureaucratische mentaliteit.
Mensen worden van het ene naar
het andere loket gestuurd. Of het
nu om een uittering bemidde-
ling naar werk werk of huursub-
sidie gaa! je mo€t het allemaal
zelf uitzo€ken. Ik heb daar schrij-
nende gevallen van meegemaakL
Za daar at eens de pastores eo
predikanten die met gedetineer-
den werkeu, tegenov€r. Een pas-
tor zoelÍ de mensen op en waót
niet tot ze bij hem komen. Ze
nemen mens€n bii de haad en
helpen waar mogeliik Dat doen
ze vanuit hun geloot"

Politi*
Ian Eerbeek is ook politiek

ac$ef. Zo was hij geme€nteraads-
lid voor het CDA in Den Haag en
tot Yoor kort vootzitter vaa de
afdeling Den Haag van deze partij.
Bil' de laatste verkieziagen stond
hij op plaats 66 van de kandida-
tenlijst voor de ïweede Kamer.
Zijra àelc.swijzc op de samenle-
ving sluit naadloos aao bij ha
CDA, dat onder leiding van Jan
Peter. Balkenende de betrokken

Ome
Voordat hij in t998 tot hoofd-

predikant werd benoemd, was
ds. Eerbeek als pastor werkzaam
in de gevangenissen van Vught,
Den Bosch en Scheveningen. Die
dagelijkse praktijk heeft hem
gevormd. Bij het overgrote deel
van de gevangenispopulatie is
niet filancieel gewin, maar een
gebrek aan aandacht, aan lief-
de, het belangrijkste thema- "Às
mensen op zicbzelf worden terug-
geworpen, of dat nu in een zie-
kenhuis of gevangenis is, komen
de diepste gevoelens naar boven.
Het ontroert me nog altijd als ik
aan die Surinaamse jongen denk,
die me een foto vatr ziin overle-
den oma gaf. 'Dominee', zei hij,
'wilt u die foto op de liturgis{he
tafel zetten, zodat het licht van
de Paaskaars over haar schijnt,
Dan voel ik dat ze bij me is.' Die
oma was de enige die hem niet
had laten vallen. Z.e was al heel
oud, maar ze bleefhem bezoeken
tot ze niet meer kon. Die oma,
zo kwetsbaar als ze rvas, is toor
mij het symbool van christelijke
naastenliefde. Zulke mensen zijn
van onschatbare waarde."

Kees Yan Oosten


