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|aarlijks zitten er zo'n 5o.ooo mensen in de gevangenis. Velen
van hen hebben contact met het protestants of rooms-katholiek
justitiepastoraat of met de geestelijke verzorgíng van andere
denominaties. Ze hebben persoonlijke gesprekken met de pastor
en ze nemen deel aan de gespreksgroepen en de kerkdiensten.

Een misdadiger
is meer dan
z n delict

aa

Ll

lan Eeócel

D5. r. Eerbeel is

hoofdpredikant bii

het ministerie van

,ustitie en voorzitter

van Exodus

Nederland. Van ziin

hand verscheen

oílaígs het boek:

Jan Eerbeek, Een mis

hdigeí is m.u don

zijn delicl, uitgzle

Amsterdam 2oo9,

3ro blz. € r7,5o.

Ruim 8o% van de gedetineerden

zegt behoefte te hebben aan geesteli,ke

verzoÍging. Wat verklaart dat grote

bereik? Is dat om even de cel uit te

ziin? Ofgaat het om een diepere

behoefte? En wat ka! de kerk voor

gedetineerden betekenen?

Wat betekent dete.d"? o- i"o
op het spoor te komen van de betekenis

van het iustitiepastoraat, moet eerct

iets gezegd worden over wat een
detentie betekent. Detentie brengl een

enorme geslotenheid met zich mee. ln
de eerste plaats ziln gedetineerden

afgesloten van de mensen die hen lief
en dierbaar zijn: wouw, man, kinderen,
wienden. In de tweede plaats is de

ctrltuur in de gevangenis ook sterk
gesloten. Het is een machocultuur,

waarin het moeilijk is om diepere

gevoelens met elkaar te delen. Het is

ook onveilig, want je bent samen met
mensen die ie niet zelfhebt uitgekozen

en van wie ie iet weet wat ze met tou
zullen doen. In de deide plaats zijn
veel gedetineerden gesloten naar het
leven zèlftoe. Ze staan met hun
gezicht naar het verleden en met hun
rug naar de toekomst. Velen zitten niet
alleen vast in de gevangenis, maar ook

in hun eigen levensverhaal.

Een persoonlijk verhaal van een

ex-gedetineerde maalÍ dat duidetiik.
Hij was één van de ee6te bewoners

van het eerste Exodushuis, waar

ex-gedetineerden naar een nieuw leven

worden begeleid. Ik citeer uit miin
boek 'Een misdadiger is meer dan zijn
delict':
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'Gedenkt de

gevangenen

als mede-

gevangenen'

Een von de eerste bewone\ uras Lzo. Hi had ol zen poor detenties ochter dc rug en hij
vilde in het *odushuis een nieuw bven opbouwen. Hij hod hzel he*enbore idealen: een

leuk huis, een wiendin en een outootje woí de deuL Huisk, boonpk, beestje. (...) N no

korte tijd eos hij niet in hct huis te hondhoven wnwege explosies yon ogressie. Hij moen het

huis uit zn ging naot het opvanghuis yan Moe Vogel in de Wogenstroat in Den Haog,

Dol was het eindstation von alle hulpverlening. Op z'n zeyentiende!

Op een zondagmotg.n ging ik hem daar bezoeken. Toen ik aonbelde en noor hem vroeg

weíd ne gezegd dat hij doar niet woonde. lk werd eervezen naor een ander huis, eoat hij

ook niet was. Laur bleek dot ze dochten dot ik von de recherche was, omdot ik een zwottz.

rcgenjas oon had. lk ging ureer terug naar de wagenstroot. Lzo trok zelf de dzur open. Eer§

wos hij vreselijk agrcssieftegen me. Van bovenoan de tíop iep hi m. toe dat hi me oan het

m.s zou ijgen. Latir kolm*rde hi.j een beetje en kon ik binnenkomen. tk zei hem dat het

níet alleen zijn schuld was, moor ook dot wij niet go.d met hem om konden goon. Hij wnd
het goed dot pe conloct tnet clkaar zouden houden. Een ,ïd lotz liet hij ne peten dat hA

een komer gevonden hod en hij nodigdz me uh.

lk kwom bij een groot herenhuis, een kome|erhuufieddjf. tk mozst een grote kale trop
op naoí boven. Leo veuelkomde me hodzlijk. tn een oogopslog zag ik zijn hele kon.. (...)

ln de hoek log cen schuimrubber motros. Verder in d. komer een donkefuruin dressoir met
bolpoun. Een wn de deufijes hing nog maar aon één schomiet En toen in een lits bteef nijn
blik even gevangen door één foto oan de muur hij met zin b.geleidet en een andec
bewonet in het opvanghuis von Exodus. Mooi en ery tegelijk. De eníge mooie hednneing om
je heen von een huis waoí .je niet kon blijeen.

Toen ik een tijdje binnen was en we aoh de kofre zaten, zog ik op het drcssoh een kaal
met doorop: 'Crcdo' - ik gelooJ. lk wos vehoosd. Hi hdd nij ahíd Cezegd: 

,Die Cod von jou,

door kan ik niet in geloten- Ns .Í echt een cod zou zin, zou ik niet zo'n Íotlzwn hebben.' Ik

woeg hem hoe hU aan die koors gekomen was. Hij zei: 'Voige w.ek toen ik 18 werd, was ik

bij nijn pleegouders.' Hij had me wel eens veteld tht hi, negen maonden oud, tpos

wegegeven oan een kloostet en dot hi taen bi pleegouders wos gekomen. Dot eas niet goed

gegoan en vonaf zijn elfde joat had hij veel gezeoyen en op stmat geleefd. ,Ze gaven me

deze koac en zeiden me da het mljn doopkoors was. En hi.r op dit stukk kront hebben ze

de voomaam von mijn moeder geschreven.'

tk vroeg hen oÍzc verder nog mct hen gesproken hodden. ,Nu,, zei hA, .eicenttk hèbben

ze nik m*r gezegd en ik ook nict. Er wed bU ons eigenlijk nooit ovet i.ts gesprcken. Maar
wat ne wel blijft bezi*houd.n is wot er oon mi niet go.d wos, dat ze me hebben

wegEegeven.'
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Kort gezegd hebben veel

gedetineerden een complexe

persoonliike en maatschappeliike
problematiek. Ze zitten in een vicieuze

cirkel, waa! ze zich op eigen kacht
niet uit kunnen bei'ri,den.

De betekenis van het pastoraat

Een motief voor het iustitiepastoraat
staat in de briefaan de Hebreén:
'C,edenkt de gevangenen als

mede-gevangenen (Hebr. Il:3). Het
woord gadanken in de Biibel heeft een

heel bijzondere lading. Het staat

tegenover woorden als vergeten en

wegwissen, wegschrappen uit de

geschiedenis. Gedenken staat dus

tegenoveÍ het afschriiven van mensen.

overal waar God mensen gedenk,

schept Hij nieuw leven tegen de feiten

in. Bijzonder is dat we worden

opgeroepen ons met gevangenen in te
laten 'als medegevangenen'. Dat

woordje a&is een alsvan
wederkerigheid. Gevangenen en

niet'gevangenen worden hier in de

Biibel naast elkaar geplaatst. Je zou

kulnen zeggen: als broeders en

zusters. Het iustitiepastoraat heeft dus

naar zijn diepste wezen een oriëntatie

op het herstel van het leven.

Meer dan het delict ,,, 6.
contacten met gedetineerden is te zien

dat mensen altijd meer ziin dan het
delict waarvoor ze ingesloten ziin. Er

zijn heel donkere bladzijden in hun
leven en tegeliikertijd kan er in het
contact met de predikant iets

zichtbaar worden van wie iemand ook

is.

Motieven van gevangenen

Gevangenen worden in de gevangenis

bepaald bii waar het in het leven echt

om draait. Als ie van alles ontdaan

bent, helemaal op )ezelf alleen

teruggeworpen, ga je als vanzelf zien
wat wel en niet belangrijk is.

Onderzoek heeft aangetoond dat

gevangenen meestal om heel diep

religieuze en existentiële redenen het

contact zoeken met het pastoraat. Naar

de kerk gaan om iets van God te

ervaren, te bidden, een kaarsje aan te

steken. En onderwerpen die volgens

gevangenen aan de oÍde moeten

komen zijn: geloof, relaties en levens-

wagen.

vriiwilligers van groot betang zijn
de wi,willigers. vanuit de kerken

werken ruim 16oo wijwilligers mee.

Vrijwilligers malen in hun persoon

zichtbaar en voelbaar dat God en de

kerk de mensen niet afschrijft. Ze laten

zien dat gevargenen er ondanks de

muren bij blijven horen. De aanwezig'

heid van de wijwilligers wordt door de

gedetineerden biizonder op priis
gesteld.

Nazorg De kerk in de gevangenis is

alleen darr geloofwaardig als er niet

alleen zorg is tiidens de detentie, maar

ook na de detentie. Daarom is vanuit

de kerken het werk van Exodus tot
stand gekomen. Exodus heeft rr huizen

voor begeleid wonen met een

programma op alle levensgebieden:

wonen, werken, relaties en zingeving.
Dit pÍogramma is zeer succesvol. Ook

het wiiwilligeÍswerk van het ,ustitie-
pastoraat rondom de keikdiensten is

Meer w€Èenl

Via de volgende

websites kunt u

me€r informatie

vinden:

. website van het

gevangenispasto-

gevangeniS-

predikant.nl

. Exodus:

. xeíken met Stip:

kerkeníÍetstip.nl

Spreetbeurten

Ds. Eerbeek is graag

beread op gemeente-

classicale

vergaderingen te

spreken over het

justitiepastoía.t.

Hij is bereikbaar via:

i.eeÍbeek@plaíet.nl

Geloof,

relaties en

levens-

vïagen
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