
Kerk in Den Haag lMoet je lezen: Andere kijk op zware jongens

SPIRITUALITEIT. CULTUUR EN SAMENLEVING

pagina I van 2

KERK !q DEN HAAG
Moet je lezen

Moet je lezen: Andere kijk op zvvare jongens

Door Walther Burgering
Gepubliceerd juli 2fi)9, jaergan g 12,, nr- ll7

RECENSIE In het pas verschenen boek Een misdadiger is meer dan zijn delict vertelt Jan

Eerbeek als hoofdpredikant bij Justitie over zijn vroegere werk onder gedetineerden en over de

oprichting van Stichting Exodus-

In een vlotte stijl neemt Jan Eeóeek de lezer mee de onderwereld in. Anekdotes en

voorbeelden rijgen zich aaneen, en laten zich lezen als een dagboek. Het gaat over -zware

jongens' en over de bijdrage van het pastoraat aan het herstel van leven. Over wijwilligers en

over de band met de kerken. Gedetineerden krijgen een menselijk gezicht doordat deze

gevangenispredikant put uit een lange ervaring van trouwe inzet en betrokkenheid op mensen

die in detentie zijn geraakt.

Het beleven van schuld, maar ook de belemmeringen bij het voelen van schuld, komen aan

bod. Eeóeek neemt ook de ervaring en kennis van anderen mee in zijn beschrijvingen. In het

hart van het boek geeft hij aan waar het bij het justitiepaSoraat aan gedetineerden om gaat.
.Het versteÍken van persoonlijke identitei! motivatie en binding met de samenleving.

Daamaast om begeleiding bij relaties en het oefenen in verantwooÍdelijkheid. Justitiepastoraat

doet dit vanuit een samenhangende geloofsvisie, in samenhang met de diaconie en op weg naar

herstel van leven en perspectief.'

Bescheidenhcid

Het twe€de deel gaat over het ontstaan van het Exoduswerk. Eerbeek stond, samen met pastor

René Akkermans en vrijwilligers, aan de wieg van Exodus Den Haag, voor veel stadgenoten

bekend van de fietsenwerkplaats aan het Frankenslag. Exodus begon om 'iets op te zetten

waardoor het contact na de detentie kon worden vooÍtgezet'. Tegenwoordig zijn er veertien

Exodushuizen, verspreid over het hele land. Er is een uitgóalanceerd begeleidings- en

nivorgprogftrmma.

Het deel over Exodus is geschiedschrijving geworden waar Eeóeek trots op mag zijrl. z4n

kracht is dat hij dit in alle bescheidenheid neerzet, steeds terugkerend naar de mensen om wie

het gaat, of ze,nu Bram, Leo of Jozef heten, Eeöeek vergeet ze niet. Zij zijn richtinggevend

u*i rijn pastorÍurt en voor Exodus. Dat tekent hem. Alleen daarom al is dit bo€k de moeite

waard om te lezen.

http://www.kerkindenhaag.nVarticleVvie l 88/print 8-7-2009



Kerk in Den Haag I Moet je lezen. Andere kijk op zware jongens pagina 2 var. 2

Jqn furbeek, Een mi diger is meer don zijn delict. Arnsterdan: Ark Meàa, 2009. Pnjs €
t 7.50.

O 2003-2008 KeÍk in Dcn HaÀg

http://www.kerkindenhaag.nVarticleJview/l 88/print 8-7-2009


