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I eoere *eex oraatten we over vàn al-
I ,", 

"n 
noo wat. Al vànat de schoot-

! bank"n r"i nil Ai"p in de criminàti
teit. Hij reed in dure auto s en hij raakte
aan de druqs. We spÍaken over atterter
dingen. over de ijzersterke witskracht
dre hU hàd: hij kon zwijgen als het qraÍ.
Nooit heeÍt hij iemand verraden. ledere
week kwam hij naar de gesprekgroep.
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met overgave. Vaak zongen wijdat ook in de
kerkdienst in de gevangenrs. Dan zong ie-
dereen mee. ook degenen die attijd zeiden
dat ze niet konden zingen. Die droom van
King heeÍt Stanteys lèven een bestissende
wending gegeven. Het werd ook zijn droom
om iets te gaan betekenen voor anderen.
ïoen hij vrijkwam brak hij met de drugs
en ging hij sporten. Triatlon: wietrennen,
zwemmen en hardtopen. HU werd steeds
beter. Hij ging dak- en thuistozen en ex-ge-
detaneerden trainen. Hij liep met ze mee om
hun power te ontwikketen. Zijn ijzersterke
witskracht droeg hij at lopend ook een
beetje op hen over. lnlevingsvermogen rs rn

zijn aanpak heel betangrijk. Dat intevings-
vermogen had hij nog niet toen hijvast zat.
Over een overval zei hij bijvoorbeetd: ALs
ik een bank binnentiep zou ik die mensen
niets gedaan hebben. Maar dat wisten zi,
niet. zei ik dan.

JOUW DROMEN
LATEN UITKOMEN
StanLey ken ik al 40 jaar. 0p z'n twintigstè zàt hij in het Huis van Bewaring
waar ik dominee was, Een vrolÍke rongen. Hij werkte nooit. Kniipers tiet hij
maken door andere gedetineerden. Een zakelijk instinct. Zo verdiende hij
zijn daggeld.
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Daa. draaide ik een keer een film van domi-
nee Martin Luther King die Stanteys teven
radicaat veranderde. King kwam op voor
2r/varte Amerikanen die gediscÍimineerd
werden. Bekend is zijn toespraak / have a
dream. Hij d.oomde van een nieuw Amerika
met kansen voor atte mensen. Wetke huids-
kteu. je ook hebt en hoe je verleden ook is.
'We shall overcome zongen zijn votgelingen

N
'We hëhben adetàarsvteugeten nodig die oís optilten om boven onze 5ituatie uit te stiigen en verder te kijken de toekomst in..
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heid. oat deed Stantey ook met de dakto-
zen. Hij gaÍ ze hardtooptraining om mee te
lopen met duizenden anderen midden in de
stad. Wat ze nooit voor mogetijk hadden 9e-
houden deden ze
'lk heb ze vóór de training wet uit hen bed
moeten lrekken, zei Stantey, 'maar we zijn
wel met z n alLen over de streep gekomen.'
ln Jezus zien we wie God is. Hij schept
toekomst tegen de feiten in. Aan het kruis
draègt Hijalte etlende die mensen overkomt
en die mensen elkaar aandoen. Hij deed dat
tot in de diepste diepten van de dood.
Tot zover kun je zeggen: niets nieuws onder
de zon. Dat zien we wel vaker, dat goede
mensen aan de rotzooi in de wereld kapot
gaan. Maar met Pasen gebeurt er nog iets
meer. Jezus staat op uit a[ die wanhoop

leert vtiegen. onze vrijheid tegemoet.
Als ie ver van huis vast zit kun ie ie aÍ-
vragen wat je concreet met zo'n verhèaI
moet. Je moet nog over zoveet heen kij-
ken. Daarvoor hebben we iets bedacht.
Het heet Hoop ,, le cel We vragen je
om zetf in je cet uit te beelden waaÍ jij
op hoopt en waar je je aan vasthoudt.
..Je kunt iets tekenen of iets maken van
rommet die je vindt om iouw droom voor
de toekomst te laten zien.

OOE I'EE
Wijvragen je om iets te maken en dètaan
ons op te sturen. Zie verderop in dit num-
mer van de Comeback. Schrijf erbij wat
jij erover denkt en hoopl. Dan maken wij
er een íolo van die we in een exposrtie op

onool YAx ooo
De droom van King heeÍt hem veranderd.
HU bezocht gedetineerden in de gevangenis
om hen te motiveren iets van hun leven te
maken door hun mogetijkheden naar boven
te halen. Het ging voor Stantey niet attijd
van een teien dakje om zijn projecten met
ex-gedetineerden van de grond te krijgen.
Maar zijn droom motiveerde hem.
Binnenkort wordt het Pasen. Dat gaat over
een nieuw begin. Het gaat ook over een
droom. De droom van God. Wat die droom
van God is, zien we in Jezus. Hij toopt op
aarde rond om ieder mens die vastgelo-
pen is perspectieÍ te geven. Door net ats
King heet concreet de straat op te gaan en
een nieuw begin voor ieder mens mogelijk
te mèken. Jezus werkt tegen de íeiten in.
Mensen die al jarenlang vertamd zijn en die
tangs de weg tiggen te bedelen staan op.
lets wat onmogetijk teek wordt werketijk-

ds Jan Eerbeek
VOORZITTER VAN EPAFRAS EN OUD

HOOFDPREDIXANT BIJ HET MINISÍERIE
VAN JUSIITIE EN VEILIGHEID

en uit de dood. Niet als enige, maar ats de
eerste, voor ons attemaaI uit. De droom van
God is dat je uit je wanhoop kunt opstaan.
oie droom van God reikt ook over de grens
van de dood heen.

HOOP III JE CEL
Stantey heeÍt het heet moeitijk in de corona-
tijd. Zijn ptannen om met qedetineerden
te werken staan a[ langere tijd stit en
nieuwe mogetijkheden kunnen niet wor-
den uitgevoerd omdat er geen rurmte is in
de gevangenissen. De droom van Martin
Luther King geeft hem moed bij atte tegen-
stagen. 0m het in de termen van Pasen te
zeggen: die droom gaf hem opstandings-
kracht. Regetmatig loopt hij een kerk in om
een kaarsje te branden en onze lieve Heer
om een doorbraak te vragen. Stantey laat
mij zien dat je een droom nodig hebt om
iets van je leven te maken. oat is niet a[-
leen bij Stantey en bij mij zo. maar bij veet
mensen. zetís bij de nièuwe president van
de Verenigde Staten. Joe Biden. Toen hij op
hoge leeftijd een paar maanden geteden
gekozen werd zei hij in een toespraak dat
we adeLaarsvleugeten nodig hebben die ons
optitten om boven onze situatie uit te stij-
gen en verder te kijken de toekomst in. Dat
beetd van die adelaars komt uit de bijbel..
Het is een beetd van God die ons optitt bo-
ven onszelf uit en die ons zo op eigen kracht

internet làten zien. Na corona hopen we
deze werkstukken ook in een museum
ten toon te stelten.0m daaÍmee aan-
dacht te vragen voorde hoopvan mensen
die vastzitten, wèar ook terwereld..

over jouw dromen gaat het
in de geestelijke verzorgiog
Die dromen van jou dromen wij
graag met je mee
Je diepste verlangen
blazen we aan
de kracht in jezelÍ
delven we op
De bronnen
om uit te putten
de weg
door de uitzichtloosheid heen
zoeke| we samen
Zo kom je
stapje voor stapje
dichterbij
het land
van je dromen
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Stantey laat zien dat je een droom nodig hebt
om iets van je [even te maken


