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'Wij brengen mensen \Meer
thuis in de samenleving'

Justitiepastor Jan Eerbeek is verantwoordelijk voor de geestelijke verzorging van gedetineerden

De roep om langere straffen en hardere aanpak van criminelen klinl«
almaaÍ luideÍ. Wie de persoon achter de overtreding is, verdwijnt daarmee

steeds meeÍ buiten b€eld. Maar bij het justitiepastoraat is de aandacht voor

de wetsovertreder zelf onverminderd aanwezig.

I

Y Y et Centrum voor
H lnterculturele Theolocie.
I I Interreligieuze Diato-og.
Missiologie en Oecumenica
(llMO) van de UniveÍsiteit van
Utrecht bele8t een symposium
over het thema 'schuld en
boete'. Drs. Jan Eerbeek, hoofd
ven de pÍotestantse geestelij-
ke verzorging van Justitie, is
een van de sprekers. Eerbeek
is positief over de toegenomen
aandacht voor slachtoffers en
de persoonsgerichte aanpak van
gedetineerden.

'Schuld ei boÈte' is lttL Lhemo voÍ dc
stltdiffilddag, naor de tltel voir'. het
boek van Dostojevski. Wat wordt de

iístaekva|/' u* lezing?
"Een misdadigeÍ is meer dan
zijn delict. Dat is ook de titel van
een boek dat ik heb geschÍeven.
Daarmee \,i/il ik niets afdoen aan
de emst van het mensen elkaar
kunnen aandoen, Maar in de be
nadering van gevangenen is het

belangrijk om dat onderscheid
te maken. De misdaden worden
afgewezen, maar de mens blijft
aanvaard. Het hangt bij mij ook
samen met het christelijk gelooÍ
het besefvan God die met open
armen oP ons staat te wachten,
wat we ook gedaan hebben. Als
predikant probeer ik die aan-
vaarding bij gedetineerden door
te laten dringen. Het biedt r'uim-

wat ze gedaan hebben. Sommige
daders zijn woeger slachtoffer
geweest, Misdaad is een complex
fenomeen. dat laat het boek van
Dostojevski met de gelijknamige
titel ook zien."

Het beled vaÍ stoatssecíetarls Teeven
Ls frop gerirht neer ruifit4 te tsl,en
wu sla.&toÍe6 ook ín het strofpro.
ces.

over de verandering die hij door-
maakte, het heet Csqne en Kiíg.
Daarin beschrijft hij dat hij geen
idee had wat hij als overvaller de
mensen aandeed als hij met een
ongeladen wapen een kantoor
binnenliep. Het ontbrak hem
aan inlevingsvermogen. Hij kon
niet schieten, maar dat wisten zij
natuurlijk niet. Pas later, in een
therapie, werd hij zich ten volle
bewust vau de angst die mensen
hadden."

Kc,nt er door de bezulnlgingen ook
fllndeÍ ruj,nte voor Eccstelijke veÍ-
z o rging ifi gel.t aígc,fls s en?
"lk ziejríist een ómgekeerde ont-
wikkeling. Een goed initiatief
van de laatste jaren is het prc
gïamma Modemisering Gevan-
geniswezen van Justitie, gestart
in 2008. Daarin staat een zoge.
heten persoonsgefichte aanpak
centraal. Gedetineerden kunnen
hun strafuitzitten in de buurt van
hun toekomstige woonplaats, en

er is veel aandacht is voor zaken
die een terugval in de criminali-
teit bestrijden. En ze worden be-
geleid om een nieuwe levensweg
te zoeken. Daarin geeft Justitie
de Dienst Geestelijke Verzorging
een grote rol."

wat houdt dat proktLsch in?
'Met alle zeven levensbeschou-
welijke denominaties samen
ontwikkelen u/e bijvoorbeeld oP
dit moment een 'levensschool':
dat is een serie van twaalf bij-
eenkomsten in drie maanden
tijd, waarin gevangenen sanrtn
met t! /ee geestelijk verzorgers
praten over de toekomst en hoe
ze die gaan vormgev€n. Aan hat
einde van die periode krijgen de
deelnemeis een ceÍificaat. De
gesprekken zijn vertrouwelijk,
er komt niets naar buiten. soms
hoor ik achterafdat deze'levens-
school' inderdaad iets heeft veÍ-
anderd. Eén deelnemer vertelde
bij de nabespreking dat hij door

Sommige daders zijn vroeger
slachtoffer geweest. Misdaad is een

complex f.ro-"", t 'i 
'
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te om op zich af te laten komen
wat ze gedaan hebben. En daar
verantwoordelijkheid voor te ne-
men. Er zit namelijk vaak nogal
wat in de weg bij zo'n bewust"
wordingsproces. Bij zware delic-
ten verdringen de daders vaak

ïk Yird dat een goede ontwik-
keling. Veel gedetineerden zijn
zich niet bewust van wat ze aan-
richten. Een goed voorbeeld is
iemand die dertig jaar geleden
bij mij in een gespreksgroep zat.
Hij heeft een boek geschrcven
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de bijeenlomsten weer wist \,Yie
hij was voordat hij de crimina-
liteit iuging. Dat hij de vrolijke
jongen die hij $,as, had vergeten.
Daarmee begint het natuurlijk
pas. Mairl het is mooi dat zo'n
gevoel tijdens de bij€enkomsten
oplaait. Daar kan Nj op voort-
bouwen."

Ubent olneer d$ dertlg,laarwrok-
kfii W postarole zory voor tevcmge-
ÉÍ h Ned,edaid" Is dE po6ide van
gedetinierd.n de ofEeWEn deceníia
veranderd?
"Enerzijds heb ik de bevolking
vall de gevangeoissen intemati-
onaler zier worden. Er zijn veel
verschilleDde etnische achter-
gronden. Anderzijds wordt de
problematiek van gevangenen
complexer. Schulden, verbroken
relaties, werkloosheid en psy-
chiatrische problemen komen
steeds vaker tegelijkertijd voor
en dat maakt het moeilijk om na
vrijlating opdeuw te beginnen."

Wothfinen kerket doen vooÍ geyan-
gerct?
"Kerken kurnen een grote rol
spel€n, en dat doen ze al. Een
voorbeeld is PrÈon-/lpho, een al-
phacursus voor gevangenen met
wijwilligers van buiten, waarbij
ondeÍ de maaltijd wordt gepraat
over theEa's i! het christelijk ge
loof. VerdeÍ zijn er ongeveeÍ ze.
ventig Kerken met Stip: dat zijn
protestantse eD Rooms-katholie.
ke kerken die zich expliciet gast-
wij opstellen voor exgedetineer-
den, ook in de manier waarop zij
hun vieringen vormgeven. De

behokkenheid onder christeDen
groeit. De kerkdiensten in de
gevalgenissen worden bijvoor-
beeld ook door wij\r,illigers vao
buiten bezocht. Uitgeverij Ark
Media levert 34.000 agenda's aan
gedetineerden, met gedichten
en gebeden van gevangenen zelf.
De PIG.I heeft al jaren eeu actie,
waarbij kerkleden door gedeti-
ueerden ontv{orpen kaarten kG
p€tr etr opsturen. In de tijd Yoor
Pasen komen er daardoor per
jaaÍ honderdduizend paaskaar-
ten aatr in de gevangeDis."

h de Ned.erlandse politiek wordt híÍ-
tíg,gereageerd op mercen die anderen
tatl.a§zijn Hoev.rclkom àlt ex8ede-
tíneerdd?
"Er heerst angst voor gedeti-
neerden in de samenleving. AIs
voorzitter van Exodus Nederland
kom ik die angst tegen wanneer
wij ergens een nieuw Exodushuis
willen vestigen. De buut is barrg
voor criminaliteit. Dat begdjp
ik heel goed. Misdaad moet ook
niet goedgepraat worden want
het heeft veel schadelijke effec-
ten. Maar toch ben ik blij met
mensen die ex-gedetineerden
een nieuwe kans gumen. Een
prachtige verhaal over wat dat
betekenen kaÍr hoorde il vaD een
bewoner van een Exodushuis. Hij
had een intate gehad en moest
afi,vachten of hij werd aaDgeno-
meD. De brief met het antwoord
werd bezorgd, maar hij legde
hem eerst een tijd op een tafel-
tje, hij durfde hem niet open te
maken oEdat hij het gevo€l had
dat zijn toekoEst door die brief

bepaald weÍd. De eerste regel: Je
bent welkom bij Exodus' was het
verlossende woord. wat wij doen
is mensen weer thuisbrengen in
de samenleving. Dat is een pro
ces, van de persoon zelfén van de
maatschappij. Gelukkig gro€it
het draagvlak, ook in de samen-
leving. A]s die wederkerigheid er
niet is, daÍr is die toekomst er ook
niet. Het is de enige manier om
de spiraal van misdaad te door-
breken."

Nels Fahner

Studtmiddag Sclnld, m tueu, ge-
c'Ba,I]$,eerd dmr het Cent,urn IIMO
voÍ de lhiversitfít y(í/t Utïacht, 9-
fien net de coítactgrry Hir:does en
Chrísttnj,t vsn dr Raod, vat Kerket
ZZ naart, 1i.30 - 17.N wr. Boot-
h?,,ol yo/i d,e lhíversiteit§b iodleek
Heiit@aan 3, Utreclt. TWNtg
gtotís- Aafinelàen voor 17 noort Uj
a.c.m.bere@,,;.Lnl
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