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Interview met Jalr Eerbeek,
geesteliJk verzorger aan de
Strafgevangeni s in Scheveningen.

''^-"í

Naclat we een uur i-n. het zadel hadden 6ezeten en behborljjk
zadel-pijn hadden, zat e? voor ons niks anders op om on" inzadeltoestand naar de gevangenisdeur te begeveir. Bij
binaenkonst in het kantoortje van de gevanÉeni. s werd onltien ninuten de tijd gegeven onze ledeàaten uit deze
benarde toestand te bevrijden. Zo konden wij na deze tlen
ro:inut en in gestrekte houding door de tweede deur gelaten
worclen. Die achter ons weer vergrendeld werd. De Ëevelli-
g:ing was optirnaal. Op naar de clèrcle deur. Àchter deze
deur bevond zi-ch de geestelijke verzorger Jan Eerbee[.
Na kennis geruaakt te hebben, liepen wil door een langègang naar een kanertje. Onderweg vertelde hij waar cló
gevangenen zich bevonden.
Voorzien van koffie en Jan Eerbeek begonnen we ons j r :interci ew .
Jem werkt in de Strafgevangenis in Scheveningen en het
.Huls van Bewarin€ .in Den Bósch, waar verdachïen van.e.enstrafbaar feit zitten, in afwachtin€ van een proces.. Hij heeft kontakt met mensen die zich a1s protèstant
opgeven, hij houdt persoonlijke kenni smakingsge sprekken,' groepsge sprekken en kerkdiensten, hij luisteit naar tte'
-chaotische geschi,edenissen van de nensen, dle vaak
bestaan uit i]-eurste]-lingen , kaasloosheid, geen werk

. hebben, verslaving, wisselende opvoeding. óoór deze
omstandli €he den komen ze taak iu àanraking met de justitLe.
Ze heblen het gevoel nlet in tle maatschappij thuis-t€ rr- r.
horen .

---[{at doe je met tle nieuwelingen die binnen koaen ?
De gevangen€n g€ven op tot welkè levensbe schouwing aehoren, ze kunnen een kenningsnakingsge sprek hebbe; net
-de geestelijke verzorger, de-pater óf-de- humani sti sch
raadsnan.

---- Zijn ze rneer net hun eigen problemen bezlg of ookaet tlie van ancleren ?

§eyalSen_schap betekent het nissen van dJ.ngen waar je lnhet dageli!<s leven nrakkelijk over kan bescËLkken, blv.
de telefoon. De mensen die in de ge vangeni s zitien, zijnniet zomaar tot cri-!0ina.l_i tei t oveigegaàn. fr zi;n fréte 

-

achtergrontlen aÍu1 verbonden. Bijvooibèe1d : geen werk,
verkeerde vrlenden, verwelin5, mi_ssen van bàpaalde

- vaardigheclen in het opJ-ossen van problemen.
De 

. 
gevangeni sstraf roèpt nieuwe pioblemen op. Het probleem

. dat ze iets niet net hun vrouw durwen te beèpreken-, omdat
.de bezoektijd zo kort is, dat ze liever over iets
6ezel1igs praten.. En zichzel_f : hoe hou ik ne staandein de naatsclappij. Ze krijgen het gevoell afgeschre.vente zijn door de maatschappij-het pastoraat wll ze trèlpente laten voelen dat ze deel uitnaken van de naatschàpp§-



---Wil-1en ze geholpen wortlen, of zj- en zè het vaak heleoaal
niet meer zitten ?

Veel mensen wi11en we1 , loaar hebben niet het gevoeJ- dat
er wat gebeurt. Ze staal er scep'i;i sch tegenover en hebben
een gevoel van afge schrevenhel d 

" 
He t kont a1Iemaa1 op

aloorze ttingsverBogen aa:r " Jr'.i st ':cel jongeren hebben het
eevoe1- toch ergens arderrj voo: bestend te zijn dqn voor de
o4dergang, zij hebben behoef-Í;e aan Eerisen tlie een ideaaf-
hebben om voor warlo te Iopel.
De gevangenls is een wereltl op z:ch.ze1f , er i.s we1 solidariteit,
naar niet wat gevoelens betreft. Ze verschirilen zich achter
een nasker, b.v. de sterke aan, er ls een.zekere hartlheitl
ontl€r. elkaar. À1s je je kwetsba:e punten openlegt, kunaen
die de volgende dag tegen. je gebra-'rkt worden. Ze waarderen
het we1 aJ- s je ergens recht voo:,' ztn raap voor uitkont.
Het gaat eron dat je samen raet de mensen zoekt, wie zij nu
eigenlijk zijn in dat verhaal- over zichzel-f . De inzet van de
geestefijke verzorger is de a-!- ge r4ee verkondigiIrg van het
evangelie gerj-cht op de si tua'r,ie lraar de 'nensen in verkeren.
Het is tle funkti e van het groelswe-l'k, orn een aantal bijbelse
theaars te bespreken en die op zi chzeLf te betrekken.
Je bent een stukje geaeenschap net elkaar in de gevaagenis.

.,Het is waardevol kontakten te leggen tussen de geueente binnen
.- en bui ten d e gevangeni, s , dan merl'.en de gevangenen clat ze alee3.
. ui tmaken van een groter geheel , oat de wereltl groter ls tlan

d.e gevangenis.
De geneente binnende gevangenis hel-pt ook de geneente buiteD :
oudat de gevangenen niet besehikken over kontant ge1d,
wordt er aa-n een aarde-projekt geurerkt. De gevangenen uraken

.,zeIf aardewerken potten e.d., die worden beschi-khaar geeteld
voor een bepaald iloel . Er is ook een speelgoeclprc jekt,
het speelgoed is voor een kindertehuis in Íta1ië.

-- 
Is a11es gericht op een teru6l{eren in de maatschappij ?

Ir.wordt aan gewérkt door psycholo5en en maatschappelijk
nedewerkers, er is bu-i ten de gevangenis oro een open kanpr.
om de ove rgangssi tuatie wat geleidel-ijker te.1aten ver]-oper( zc mogen in het weekend na::r huis toe). Vaak werkt al.
naatsehappij tegen : ze koBen rooeilijk aan de sl-ag, er kunnen

:.problenen ontstaan net de relatie in een gezin. 3f dle
prot'l-emen ooeten verwerkt vrorden. Soms valt rnen terug :
b.,v. d rugve rs1àving. trr moet eer: ni.euwc gemeenschap ge tr€d
.worden on in te leven, ze hebl;en mensen nodi§.
---- Hou je ook kontakt me t de gevangenen al-s ze weg zija ?
Vertler kontakt zou we1 zinvol zijn, l,Iensen va]-Ien vaak terug
door b.v. kansloosheid, werkel-oosheid etc. Ze hebben eomq
nooj-t geleerd ora kontakten te leggen"
l1 '" -rdat de gevangeni s s traffen te ].aag zijn" llae,r Je aoet
rle ze ook weer opnenen in de rnaa-ischappij en ze een royale kans
geven, wat de nensen vaak niet doen"

-- 
Dank je weI , Jan "

IIil d e en Linda
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HaJ-).o luitjes,
Hier is dan de taetste schoolkrant van clit jaar.
Vee1. van juJlie hebben nLr- exanen gedaan. Dai beteke[t alat
9-r eel paar trouv/e redalitleleden bij ons weggaarl.
I[e hebb_en nu spoeci:g nieuwe redaktieleden àóaig. We hopendat ju]J.ie je vrijrv:i1ig aanneJ-tlen, voordat wi; juffie
vrijwilli-g in je aellvel. pakl:en. (Kom jongens, wees eenssportief : opsteJ.len ir, :ijt jes và tvieel niét neèr dan
vijf tig mensen achter eJ.kaar).
Xn zoek ook eens met je vergrootglas naar cle schoolkrantbus
boven de klasseboeke^r on jouw stut;e in te werpen.
E'e zu11en volgend jaar van de hongèr :)nl noeten komen, want
E"J-s-gaat van schoo_L af. Marjoteinl aie bàs ook Eaat íeriÀten,heeft beloofd on het spookvérhaal te blijven inzénden, dusde relatie schooltcrant - spookverhaal wórdt gelukkig'niài
verbroken.
Nu het woord re].atie r't_. gevallen is in deze schoolkrantbesterlen we in een aantal artikelen aanclacht aan verschil-
]. end e soorten van i'e1atiÈs. De re].atle net dè roedenensish et ondervrerp '.rau. een paar gedichten en van de puzzel
1n een irfterview wo :'Ct i-ngeg.a:: op onze relatj-e te genove r
mensen in <1e gevang :ti1 s Verder kan je kiezen uit derecepten:voor j ouw a.ll- e en , of vocr samen.
Het is trouwens hee1 genakkelijk om een relatie tme t cleschoolkrant op te boltlven Hier volgt de gebruik saanwijzlng :je hoeft alleèn naar: pen en pepier te pakken en je schrijftgewoon over het eerste wat er in je gedachten opkomt.
Sijvoorbe el-cl over hoe e op het briljante idee kwam onj
tle scho olkrantenbu s te eten te geven, of je schrijft een
science fiction verhaal net b.v. a]-s titel Hoe het zou
kunnen alat IfÍBS-Tines ten onder
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dv/H)

De redakSe feden hebben d
kaart van Neder].and ontdek
stadje Maarsber5en gaan be
vertellen hoe het daar was
braaf en trouw juJ-lie scho
We zijn ui tgeput .ran t1e ze z
opdracht. Nu voelen wij ons
onbeslapen bedden te be sto

5

e naau van onze school op cle
-f . Ien paar van ons zijn het
kijken, naar we hoeven nlet te
, omdat we weten dat jullie al.tlid
olkrant je le zen. ..

eer mo ej-J- ljke maar. zinvolle
gero €!-yr o0 onze nachten

linda en HlLcle
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MBS SIMES

schoolkrant Chr. S. G. [Ma'-rsbergenstraat'r

negencle Jaargang - numrxep 3 - juni 1982

redaktle !
LLnda vè Stel inae
l[argree t van Dortooudt kv jv
I{llcle de Heer inas
Earl.n Kroosigt kviv
Sl1ly Lootens kvjv
l[arjolein vtl Sluis inas
ELs vd Sprult lnas
voorplaat : Connle Dlttnar
tekeningen : Marjoleln
advlezen : BV en NM
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2 voo:soord
I Marjoleln ontvangt d1kke. prijs
4 Het-spookverhaal (dee1 5)
6 14 uel - de Romnelmarkt
J gedicht
7 trerarenteam vo1€t meisjesprogramma
9 recept voor al-1e ens taantl en
10 r:.ecept : Een geze]] ig diner met zrn twee
11 lnterrlew uet Jan Eerbeek, geesteJ-ifr

verzorger aan de Strafgevaagenl s Scheveningen
1J de puzzel
13 Onze werelcl
14 Reaktle van de redaktle op een dagJe aktle

1n Maarsbergen en omstreken
18 De prijeuitrelking
20 tle Voorl-opige Mede zeggens chapsraatl
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