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Oud-voorzitter van het
CDA Den Haag- ds. lan
Eerbeek, schÍeef onlangs
een boek over zijn werk
als gevangenispredikant
onder gedetineerden. Hij
neemt de lezer mee de
qevanqenis in. Het boek
bevat veeIverrassende
verhalen uit de pastorate
praktijk, tiidens en na de
detentie.
ln de samenteving wordt
vaak hard geoordeeld

-Een boek dat lekleÍ leest €n soms ontroering
teweeg brengt.' (l{ederlands Dagbtad)

de oprichting van Stichting Exodus Den Haag. Eerbeek
is tevens voorzitter van de [andeliike Vereniging
Samenwerkingsverband Exodus Nederland. lan Eerbeek
was lid van de gemeenteraad van Den Haag voor het
CDA van tqq' tnt 1qo.a 

"À.r./:.ÈJ495"tat 19g&en voorzit-
ter van het CDA Den Haag van 2oo2 tot 2006.

Over de presentatie
Het boek'Een misdadiger is meer dan zijn delict' is op
23 apritit. onder grote betangstetling gepresenteerd
in een bijeenkomst in de Kloosterkerk in Den Haag en
aangeboden aan de heer mr. R.J. Hoekstra, voorzitter
van de zendende instantie voor het protestants iusti
tiepastoraat en lid van de Raad van State, mevrouw
mr. T.P.A-M. Bogers, directeur van de Dienst Geestelijke
Verzorging van de Dienst lustitiële lnrichtingen,
Daniëlle, tien jaar geleden de eerste vrouweliike bewo-
ner van Exodus Den Haag, met wie het nu heel goed
gaat en aan Rini Wagtmans, oud-proi^,/ielrenner en
PR-ambassadeur van Exodus.

Het boek is op 22 april in ontvangst genomen door
mevrouw mr. N. Atbayrak, staatssecretaris van Justitie.

Een misdodiger is meer don zijn delict door Jon Eerbeek

Uitgeverij Nk Medio, Amsterdom 2009, www.orkmedio.nI
310 blz. € 17,50
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over'crimineten'. lan Eerbeek geeft hen in ziin boek
juist een menseliik gezicht. Hil laat de lezer kennisma-
ken met het gevangenisteven en de betangrilke roldie
een lustitiepredikant kan spelen in het leven van een
gedetineerde- Tegenover de excommunicatie die een
gevangenisstraf vaak betekent, stett hij de communÈ
catie en de ontmoeting: zorg ervoor dat mensen erbij
bLijven horen, ook ats ze in de gevangenis zitten of
gezeten hebben. Dat is een investering die loont.
Ook beschriift hij de ervaringen in Exodus, een succes-

voI professioneel nazorgproiect voor (ex-)gedetineer-
den met tien huizen verspreid over Nedertand. Hij laat
de resultaten zien die Exodus boekt bij de begeteiding
van (ex-)gedetineerden. Zijn ervaringen in de qemeen-
teraad van Den Haag ats tid van de CDA-fractie komen
ook aan de orde.
Verder komen verschitlende ex-gedetineerden aan het
woord met wie hij in de gevangenis contact had en
een aantaI oud-bewoners van Exodus. Tenstotte geeft
hij in zijn boek enkete signaten aan de kerk, de hutp-
vertening en het Ministerie van lustitie.

Over de auteu r
lan Eerbeek (1947) is sinds 1979 werkzaam in het iusti-
tiepastoraat. Hii werkte tot 1998 ats,ustitiepredikant
in's-Hertogenbosch, Vught en Scheveningen. Sinds
1998 is hii als hoofdpredikant van het protestants
justitiepastoraat werkzaam bij de Dienst lustitiële
lnrichtingen van het Ministerie van lustitie. Aan het
begin van de iaren tachtig nam hij het initiatief tot


