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De ruime kelder is veranderd in een síeervolle
huiskamer. Een barrctie,een zithoek en
stoelen die speciaal bedoeld liiken om in
onderuit te zakken. S/echts de smalle ramen,
vlak onder het plalond, verraden dat we te
maken hebben met een kelderruimte. We
spraken er met Jan Eerbeek, Dik Koopmans
en Jaap Kip, alledrie nauw betrokken bii het
werk van de stichting Exodus. De stichting wil
met haar wetk nauw aansluiten bii het werk
van het iustitiepastoraat. Eén van de
proiekten is inmiddels gerealiseerd: in de
Roemq yisscl,ersÍraat 465 in Den Haag heeft
men een huiskamer ingericht. De huiskamer -
waar ons gesprek plaatsvindt - is nu alleen
nog zaterdags geopend, maat zal in de
toekomst uitgroeien tot een dagopvang. Een
p ro ie kt begele i de ka m e r bewon ing zit
voorlopig nog in de pen, maar de stichting wil
binnen akienbare tiid ook hiermee starten.

EXODUS: BRUGSLAÀIV
T(ISSE]VTWEE

WERELDE]VEerst even iets over d€ drie
gespÍekspartners. Jan is
pÍotestants geestelijk
veÍzorqer in Den Bosch en
Scheveningen. Dik en Jaap
zijn vrijwilligers: ze ziin resp.
voorzitter en vice-voorzitter
van de werkgroep
Huiskamer Exodus
Jen: "De gedachte aan
Exodus is ontstaan in
kringen Yan mensen die
vanuit hun werk dagelijks in
aanraking komen met
jongeren, die hun beslaan in
nogal wat opzichten als
uitzichtloos ervar€n. ln het
jeugd- en iongerenpastoraat,
in het juslitiepastoraat,
ontmoeten we hen dagslijks.
Mensen, die èen
gevangenisstraí achter de
rug hebben en de
maatschappij weer in gaan,
maar die daar zo weinig
perspekti€ven zien. Dat gaÍ
ons een gevool van
mechteloosheid: als kerk
heb ie eigenlijk te weinig
praktische mogelijkheden
om hen esn aanbod te doen.
We ziin toen gaan zoeken
naar vormen, naar plaatsen
waar je mensen ook iots in
handen kan geven. Niet uit
barmhartigheid voor'een
stel zielige stakkers'. Nee,
een plaats waar ze zichzelÍ
kunnen ontplooien, maar
waar ze ook-als ze dat
willen-begeleiding krijgen.
Toen is de gedachte
gegroeid om dat vooralte
doen in relatie met de
kerken. Aan de ene kant is er
een gÍoep die het bestaan
als uiEichtloos ervaart, dal is
de groep waar wij in h€t
iustitie- pastoraat mee te
maken hebben. Aan de
andere kant is er een grote
groep in de kerk, die eÍ
behoefte aan heett om iets
daadwerkelijks te doen. Een
groep die het praten over
rapporten en nola's beu is en
het kerkelijk leven wat meer
praktisch gestalte wil geven.

W6 zijn met Exodus op twee
sporen terechtgekomen. Dat
ene spoor is een wat langer
lopend spoor: een tehurs
voor begeleide
kamerbewoning waar je
mensen een mogelijkheid
biedt om een jaar lang niet
alleen te leÍen wonen, maar
ook te leren leven. Kiik, er is

ln het pastoraal bezig ziin in
een huis van bewaring oÍ
gevangenis vormt zich al iets
van een gemeente Een
gemeente waar je met
dezeltde waarden en
dezelfde noÍmen en
achtergrondmotieven bezig
ben als in de gemeente
buiten de muren. Wal je nu

daarbij spontaan een praatje
kunnen maken. Die schat
aan talenten willen we
proberen aan te boren bij de
opzet van een dergelijk
centrum. Daarnaast hebben
we het huiskamerprojekt. Op
dit moment is hel alleen op
zaterdag geopend. Het is
laagdrempelig: de mensen
kunnen binnenlopen
wanneer ze dat willen en
weggaan wanneer ze dat
willen. We werken met
vrijwiÍligers die min of meer
als gastheer oÍ gastvrouw
hier zijn. Het is opmerkelijk,
dat de mensen die hier
komen, dit centrum als iets
van zichzelÍ gaan ervaren. Je
bent niet meer het vijÍde wiel
aan de wagen, die eens een
keer bij Piet oÍ À4arie op
bezoek mag komen, maar in
de huiskamer ben je gewoon
thuis. Als je hi€r een poster
aan de muur wilt hangen,
dan doe je dat. Je kunt lezen
oÍ naar muziek luisteren.
Maar je kunt ook een hobby
kiezen ol aan sport doen. We
hopen dat de bezoekers zich
thuis voelen. En zo ook
nieuwe mogelijkhoden in
zichzel, gaan ontdekken.
Binnen de kerk ziin nogal
wat vrijwilligers, mensen die
iets te bi6den hebben, die

zou moeten en kunnen doen
is, dat je probeert die
gemeente binnen op
hanteerbare en zichtbare
gemeenschappen builen te
betrekken. Dal je het
allemaal niet hoett te laten
eindigen bij de datum van
het ontslag van iemand.
Maar dat je kunt zeggen:
waar we nu hier in het huis
van bewaring mee bezig zijn,
dat kan in een voor jou
hantgerbare vorm worden
voortgezet. Hel
justitiepastoraat is voor een
belangrijk deel geÍundeerd
dàórin, dat een
gemgenschap die buiten de
muren van de gevangenis
b€staat en de gemeenschap-
die zich binnen vormt op
elkaar betrokkon raken. Het
is geen inrichtingsverkeer
mel als enige bedoeling om
mensen te bekeren. De
gemeente binnen en buiten
staan tot elkaar in een relalie
van wederkerigheid. Ze
kunnen elkaar ook
wederziids assisteren.
ln deze tijd zie je dat de
oveÍheid overal subsidies
intrekt. De kerken worden
daardoor weer gewezen op
eigen mogelijkheden. Om
toch dààr weer in te spÍingen
waar de gaten vallen en als
het ware aan de
maatschappij voort te leven
wat de mogelijkheden zljn
om gemeenschap met elkaar
te beleven. Als kerken heb je
zo veel mogelijkheden. Er is
in de loop van de tijd heel
veel aÍgebrokkeld, maar er
is ook heelveel bliiven
bestaan. lk denk zelÍ dat voor
veel.iongeren het grootste
probl€em is dal ze niet
vold06nde in aanraking
kunnén komèn mèl
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kunnen zich hier inzetten.
Het is onze bedoeling dit
cenlÍum iedere dag open te
slellen, maar dan moeten we
natuurlijk voldoende
vÍijwilligers hebben.
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een groep jongeren waarbij
je zegt: e6n incidentele
onimoetingsplaats is niet
voldoend6 Daar zitten de
wortels van de
uitzichlloosheid te diep. Die
jongens hebben ervaÍingen
gehad in hun leven waarbi.i
alles zo veÍschrikkelijk kapot
is gegaan. Die staan zo
vsÍschrikk6lijk kwetsbaar in
het leven, dat je toch eon
mogelijkh6id zou moeten
hebben om hen een wat
meer geÍichte en meer
onderbouwde opvang te
g€ven. Eigenlijk bepërken
onze plannen zich niet tot
louter begeleide
kamerbewoning: we denken
daarbij aan iets van een
vormingscentrum, waar
jongeren kunnen wonen
maar waar ze zich ook
dieper en breder op het
leven kunn6n oriënteren.
ln de kerk heb je een schat
aan talenten, waar veel te
weinig gebruik van wordt
gemaakt. Je hebt daar
mensen die op ik- weet - niet
- hoeveel gebied€n
bekwaam zijn. Je hebt
mensen die in het
maatschappelijk w€rk zitten,
die in het onderwiis zitlen,
maar ook die erg goed kotÍie
kunnen inschenken en



hanteerbare
gemeenschapsvormen. vaak
blijkt dat die jongens, als je
met zë doorpraat, heel erg
alleen in de wereld staan."

Exodus heeft een lange
opbouwperiode achter de
rug. Een periode van
aftasten. Het grootste
gedselte van de tijd is men
bezig geweest om binnen de
inrichting kontakten te
leggen. "Dat loopt heel
goed," slell Dik, "de mensen
die hier vrijwilliger zijn,
probeÍen binnen de
kerkdiensten en de
ontmoetingsbiieen komsten

de gevangenis eenzelÍde
eer te kreeëren als in de

huiskamer. We willen
daarmee aangeven:
'mensen, we doen dat hier in
de gevangenis, maar er is
buiten ook niet iets, waar we
datzelÍde doen.' ln
Scheveningen hebben we
veel kontakten. Daar wonen
we eens in de twee weken de
kerkdiensten bij: er ontstaat
echt een gemeente, een
gemeénschaP. Het is voor
mij door de tijd heen zó
geworden, dat dààr mijn
kerk is. Miin wiikkerk, zou ie
het kunnen noemen, dààr
hoor ik thuis-"Jaap Yult aen:
"Wat ik vaak merk bii
mensen in de gevangenis, is
dat ze je werk zo waarderen
omdat ie vriiwilliqer bent. Je
zit daar niet beroepshalve, je
komt in je eigen tijd en het
levert je niets op. Ze hebben
echi het gevoeldatje vooí
hen komt." De groep
vrijwilligers rond Exodus
bestaat nu uit - de één meer.
de ander minde. aktieÍ - een
kleine veerlig mensen. De
vri jwilligers bevolken de

huiskamer en bezoeken de
diensten in het huis van
bewaring oÍ de gevangenis.
Het is een interkerkeliik
gezelschap, waarvan de
meesten uit Den Haag
komen. Mensen die, bij hun
eerste bezoek aan de
gevangenis, tot de konklusie
kwamen, dat binnen die
gevange:'risinuiea eigeniiJk
hele gewone mensen zitten.

mogelijkheden, die buiten de
huiskamer liggen." alduB
Jan, "daarom zoeken we zo
nadrukkelijk naar die Íelatie
met de kerkelijke gemeente
om te kijken oÍ de mensen
daarbinnen k, rnnen caan
meedoen."

"Als je werkt vanuit de
kerken, dan blijkt dat nogal
eens misverstanden op le
roepen. Ook bijde mensen
die hier als bezoeker komen.
Mensen die denken, dat ze
hier echl heel vroom moeten
zijn. l\,'lensen kunnen zich
heel moeilijk voorstellen, dat
je als kerk eigenlijk met een
onvoorwaardelijk aanbod
komt, dat ie als bezoeker
gewoon jezelf kunt zijn. ' Dik
daarover: Als wij het verder
niet zouden vertellen, dat wii
vanuit de kerken werken, zou
je het alleen uit de naam
Exodus kunnen halen. We
lopen er verder niet mee te
koop. Binnen de gevangenis
ook niet. Als mensen erover
willen praten is dat prima,
maar we zullen niet proberen
om het hen op te dringen.
Dat lukt trouwens niet eens:
er ontstaat een stuk
vanzelfsprekende a

e
weer."

Tot zover de plannen van
Exodus. De huiskame[ is er
al en lijkt aan te slaan. De
plannen voor het pÍoiekt
begeleide kamerbewoning
wil men binnen een jaar
duidelijk hebben: ideeën
over de linanciering zijn er in
ieder geval alwel. Plannen
die bedoeld zijn om een brug
te slaan tussen twee
weÍelden, die nog zo
onbekend voor elkaar zijn.

Hel Open Huis Exodus i3 geopend op: zaterdag van 14.00 - 20.00 uu, (lel. 070 - 2Í 24 13)
Meer inlormslie bii Dik Koopmans (tel. 070 - 63 30 49) ol Jaap Kip (lel. 070 - 64 63 85)
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lerechtgekomen. Ze missen
waÍmte en een bedding voor
hun leven. Dat zie je op een
gegeven moment om zich
heen qrijpen:er komen
dingen bij die de spiÍaal naar
beneden steeds meer in de
hand werken. Dingen als:
ge€n werk hebben, leven in
kraakpanden ol
aÍbraakbuurten- Op een
gegeven moment komen ze
in een milieu terecht, waarbij
je zegt: hier is de oriëntatie
op narigheid, op chaos. En
dan zijn ze niet meer in staat
om daar zelf uitte komen. Ze
raken ermee verworteld,
mee verweven. En dan willen
ze best wel kiezen voor een
ander bestaan, maar die
keus kunnen ze op eigen
kracht niet meer maken.
Daarnaast heb je nog de
tweede generatie
buitenlanders. Jongeren die
in het spanningsveld leven
tussén hun líaditionele en de
westerse kultuur. Ze kunnen
dat niel goed met elkaar
verbinden en raken tussen
wal en schip. Daarnaast is er
de hele grote groep
druggebruikers, mensen die
al jaren in zo'n scene zitten
en daar volledig in zijn
vastqelopen." Jaap:
"ledereen kan binnen die
muren van de gevangenis
terechtkcmen. Er kunnen
zich omstandigheden
voordoen, waardoor ik er
ook terecht kan komen. Zo
vreemd zijn ze niel." Het is
de bedoeling de jongeren,
die de huiskamer bezoeken,
ook echt verder te helpen. Er
moeten kontakten gelegd
worden, want het moet niet
zo zijn, dat mensen jaar in
iaar LJit in de huiskamer
kunnen blijven. "We willen
nadÍukkelijk zoeken naar
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Jàn: "Het zijn mensen als jij
en ik, maar mensen, die in
heel veel gevallen kansarm
zijn. Ze zijn vaak al op heel
vroege leeÍtijd aan de
kwetsbaarheid van het leven
blootgesteld. Ze komen vaak
uit gebroken gezinnen en
zijn al vroeg in tehuizen
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ANGST & ONZEKERTIEID IN SURINTNIE

,,ALS JE KI-{AR BENT MET JE OPTEIDING
WORDT JE ONTSI-ÀGEN''
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BEZOEK AAN EEN NIIDDENSCHOOI,

WEERWOORD SPRAK MET FRITS SPITS
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redaktioneel

Er zit muziek in Weerwoord. ln iodeÍ geval in dit nummsr- Op
drie plaatsen in dit blad is muziek het onderwetp van
gesprek. Jullie vinden in dit nummer aen intetviaw mel Frits
Spils, iedere avond te beluistercn mat ziin rudioprogramma
Avondspits. De presentatoÍ noamt Hilversum lll de zendet
mel'de programma's met de minst hoge íftitatiegrens'. E€n
verhaal over een volwassen popzendei, pluggen;
Steunplaten en Vanessa. FrlÍs SplÍs oyer iongorcn in deze
tiid: "lk kan me goed voorstellen wat ze voolsn- Ziihebben
alle aandacht en lieíde nodig, vind ik- lk denk dat we moeten
probarcn de jongeren waer te doen geloven in de positieve
kdntdn van hal leven."
ln de Serie Jongercn komt Wim Vos aan het woord. Hii is
onder andere slagwerket in hat Rottetdams Philharmonisch
Orkasten van de Slagwerkgroep Den Haag, Wim
kombineerde middolbare school an konservato um. "De ene
week moest ik op school smoesies veninnen waarcm ik m'n
repetities niet geleerd had en de week daarop moest ik op hel
konservato um uitleggen waarom ik m'n harmonie-opgaven
niet gedaan had. Die situalie heelt uiteindeliik drie iaar
geduurd en dat was best wellang."
Naast deze twee interviews een attikel van Fokko en Rik ovet
'teestmuziek met een pittig sausie'. Oe muziek dus van Kid
Creole and the Coconuts, Blue Rondo a la Tutk en Pig Bag.
"Muziek die op ie aan komt golven als de warme zee op
zonove rgoten trcpische stranden."
Er staat nog meer in Weerwoord. Plezier ermee!

AFIE

"lk verwachtte dat er weinig auto's zouden riiden, dat veel
mensen batÍevoals zouden lopen, dat et bedelaars op struat
zouden ziin en dat veel dingen niet te kriigen zoudan ziin.
Niets van dat al! Veel auto's, iedercgn draagt schoenen en
voor buitenlandse werknemers zoals ik valt er helem6,al niks
te liiden: we yerdienen veelen alles is te koop."
Een bericht van Onze Man in Botswana. Voortaan iederc
maand te lezen in Waetwootd. Reden te meet om het blad
aan te schalíen. Een abonn€ment kost immers maar J 19,50
peÍ iaar.
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