
PERSBERICHT 
 

Boekpresentatie ‘Een misdadiger is meer dan zijn delict’ van Jan Eerbeek 
donderdag 23 april van 14.00 – 15.30 uur 

Kloosterkerk, Lange Voorhout 4, Den Haag 
 
Over de auteur 
Jan Eerbeek (1947) werkt 30 jaar in het gevangenispastoraat: 20 jaar als justitiepredikant in Vught, ‘s 
–Hertogenbosch en Scheveningen en 10 jaar als hoofdpredikant. Hij is oprichter en voorzitter van 
Exodus, een landelijk project dat met veel succes opvang en begeleiding biedt aan (ex-
)gedetineerden. Tussen 1992 en 1998 was hij vier jaar lid van de gemeenteraad van Den Haag voor 
het CDA. 
 
Over het boek 
In ‘Een misdadiger is meer dan zijn delict’ schrijft Jan Eerbeek met veel praktijkvoorbeelden over zijn 
ervaringen als gevangenispredikant, als hoofdpredikant en als lid van de gemeenteraad van Den 
Haag. Hij beschrijft de ontwikkeling van Exodus vanaf het begin. Verder interviewt hij een aantal ex-
gedetineerden met wie hij in de gevangenis contact had en een aantal oud-bewoners van Exodus. 
Ten slotte geeft hij in zijn boek enkele signalen aan de kerk, de hulpverlening en het Ministerie van 
Justitie. Zijn boek ondersteunt het nazorgbeleid dat door de huidige Minister en de Staatssecretaris 
van Justitie is ingezet. 
 
In de samenleving wordt vaak hard geoordeeld over ‘criminelen’. Jan Eerbeek geeft hen in zijn boek 
juist een menselijk gezicht. Hij laat de lezer kennismaken met het gevangenisleven en de belangrijke 
rol die een justitiepredikant kan spelen in het leven van een gedetineerde. Ook laat hij de resultaten 
zien die Exodus boekt bij de begeleiding van (ex-)gedetineerden.  
 
 
Programma 
14.00 – 15.30 uur: 
Aanbieding van het boek aan:  

de heer mr. R.J. Hoekstra, voorzitter van de Interkerkelijke Commissie voor de Geestelijke 
Verzorging in de Inrichtingen van Justitie, de zendende instantie voor het protestants 
justitiepastoraat;  
mevrouw mr. T.P.A.M. Bogers, directeur van de Dienst Geestelijke Verzorging van de Dienst 
Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Justitie;  
Daniëlle, tien jaar geleden de eerste vrouwelijke bewoner van Exodus Den Haag, die haar 
leven weer goed op de rails heeft gekregen 
en aan Rini Wagtmans, oud-profwielrenner en gele trui-drager in de Tour de France en PR-
ambassadeur van Exodus. 

 
Het programma omvat verder  

 muziek door een oud-bewoner van Exodus  
 voordracht van enkele citaten uit het boek door acteur Henk van Ulsen  
 reacties op het boek door 5 andere hoofdgeestelijken bij Justitie (rooms-katholiek, humanist, 

moslim, boeddhist, hindoe) 
 
 
Zie voor nadere informatie over het programma www.exodus.nl  
 
 
In de komende week wordt het boek op het Ministerie van Justitie aangeboden aan 
mevrouw mr. N. Albayrak, staatssecretaris van Justitie. 
 
Op 24 april omstreeks 16.45 uur biedt Jan Eerbeek het boek aan aan de voorzitter van de synode van 
de Protestantse Kerk In Nederland (PKN), tijdens de vergadering van de synode in Lunteren.  
 
Op 25 april verzorgt Jan Eerbeek de opening van de synode en spreekt de vergadering toe over de 
betekenis van het justitiepastoraat. 


