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- Als ie erop oangekeken wotdt, omdat zii van ie oÍ wíllen
Als je afgerchrevm wordt, omdot zii de boel anden gaot bekijken
Dan worden zij niet veroordeed, maor dcn word iíi nagewezen-
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E
OP NAAR 25 JAAR INDIA-AKTIE

Dit nummeÍ yan Vincenpaul beginnen we met een bídrage van

voorzitter Ton van Ruiten. Hij doet in dit artikel een eerste a8n-

kondiging over het lndia-jaar- 1985, duikt met on§ "even" een

stukie geschi:denis in en geeft het belang van dit internationale

solidariteitswerk n weeÍ eens aan.

JONGEREN IN EUROPA

Frank Schiebergen, bestuuÍslid en tevens betÍokken bij het werk

in Arnhem was in Madrid en Liverpool. Met name om kontakten

te leggen mel jonge vincentianen in andere europese landen. Het

ziet er naar uit, dat deze kontakten van betekeni§ kunnen zijn

voor ons eigen werk in Nederland.

VANDAAR!

MevÍouw Jos van Noordwijk-van Deene bericht ons deze keer

over een verblijf in Rome. Zij verhaalt ook over het bezoek van

Amin de Tarrazi aan het Vaticaan en geeft enkele passages van

de toespraak van de Paus.

SOCIAAL VERHÀÀL

Een nieuwe rubriek. VooÍal om tegemoet te komen aan de wens

bii vele lezeÍs van Vincenpaul wat meeÍ te weten te komen van

alies wat te maken heeft met sociale regelingen. Wetten,verande-

ringen in het stelsel van sociale zekerheid e.d. De heer De Vrind
beànt zijn Sociaal Verhaal met een artikel onder de titel: herzie-

ning sociale zekerheid.

UtT ALLE HOEKEN

Ook dit keer weer allerlei beÍichten uit alle windstreken. De ver-

schillende regionale bijeenkomslen trekken de aandacht. Ook

het komende bezinningsweekend in januaÍi 1985 behoort daar-

bí.

ALS VOOR EEN MUUR

Antoinette Hogeveen ell HansSchouten spraken met Jan Eerbeek,
geyangenispastor, over de geestelijke verzoÍ8ing in de huizen van

bewaring en gevangenissen. Maar vooral ging de belangstelling
uit naaÍ het weÍk van de Stichting Exodus: hulp aan gedetineer-
den en ex-gedetineerden. Jan Eerbeek: "De kerk dÈnt pres€nt
te zijn".

WAAR HEB JTJ NOU GEEN VREDE MEE?

Deze reis vroegen wij Frank Brouwer hier eens iets over oP t€

schrijven. Frank Brouwer, konsulent maatschaPPelijk aktive'
ringsweÍk in Zuid-Holland, kijkt om zich heen, stipt enkele

zaken aan over "zware beleidsjongens die soms zo hoog zwe'
ven" en blijft dan tegelijk dicht bij huis: het werk op plaatsell
vlak.

ERVARINGEN VAN OUDERS

"We gaan door" zeggen ouderparen in een slotavond tegen el-

kaar- 't Gaat om het weÍk van Stichting OntsPanning en Rekea-
tie in Venlo. U leest een imPre§ie hiervan in dit nummeÍ.

INDIA.VERANTWOORDING

Ook de afgelopen maanden ontving het India-adoPtiefonds weeÍ

vele bijdragen ten gunste van het werk van de Vincentiusvereni-
ging in India. Atle gevers en geef§ters: hartelijk dank.

BIJ DE VOORPLAAT

Met het oog op het artikel "Als voor een muur", dal gaat over

het gei'soleerde bestaan van gedetineeÍden en vaak ook van ex-

gedetineerden, is deze illustratie eÍbij gezocht.

lllustratie en tekst zijn aftomstig uit: "Tekenen van Leven", van

Wim Hessels. Uitg. Alfons Baaij, Mr. DekkeÍstraat 4, l90l Pv
CastdcuÍL \

VANDAAR
*

.rk gingnaarBome.

* ,

Eindelijk wàs 't zover-
In het vroege voorjaar hadden wij 't plan
gemaakt om een Íeis naar Rome te gaan

maken. Voor mij al lange tijd een veel

gekoeslerde wens.

Op de 2e juni Yenrokken wi naaÍ de

Eeuwige Stad, gewapend met hernieuwde
eertijds opSedane klassieke kennis tijdens
de schooljaren en beladen met duchtiS
bestudeeÍde reisgidsen.

Rome vond ik waarlijk oveÍweldigend. En
naast alle "musts", de geijkte exkur§ies
onder leiding van g.idsen naar de bekende
keÍken, gebouwen, oPgraYingen, buiten-
verblijven en andere historische hoogte-
punten uit de oudheid, waarmee ik u niet
verder zal vermoeien, stond vanzelfspre-

kend Vaticaanstad centÍaal oP ons pro-
gÍamma.
Voor de yaticaans€ musea (wat een Íijk-
dom) moet ie dagen uittrekken. Opvallend

Jos van Noordwijk-van Deene

is, hoe de Bids€fl met veel vooÍ ons west-
europeanen super ondeÍdaniSe ondenoon
in eeóied aankondigen, dat je je nu niet
meeÍ op italiaans gondgebied bevindt,
doch in de aparte staat, ik zouhaastwillen
zeggen in de sup€rieuÍe staat,vaticaanstad.
Simpel, maar tÍeffend daarbt is blvoor-
beeld de veÍmelding, dat een vaticaanse
postzegel op brief of kaart naar ons land
de snelheid van verzending met faktor 3
of4 vermenfvuldigt.
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ALS
VOOBEENIVIUUR
door Antoinette Hogeveen en Hans Schouten

le hoort het al als ie nog voor de poort staat. Sleutels.
Met een hoop gertnkcl wordt, na even wachten, de deur geopend en

kunnen we naar binnen We worden te woord gestaau "Een gesprek
met de dominee? Als u hier even wilt wachten. Mag ik uw identï
teitspapiercn zien?" Want zo ga^t dat: veiligheid voor alles.
Na wat administratieve handelingen, het uttschriiven van bonneties,
worden we verder voor( t)geleid. Steeds worden we vetgezeld van de
onafscheideliike sleutels. Behalve de lege, holle geluiden in de bete-
gelde hallen en gangen is A het lqrakteristieke geluid: lorcrpmde
sloten, piepende schamieren en rammelende sleutelbosse . Tiidens
het hele gesprek zal het niet één minuut stil zíin.
Jan Eerbeek, "de dominee", zoals hii wordt genoemd kamt ons
door een lange gang in het Huis van Bewaing in Scheveningen tege'
moet. Onderweg spreekt hii nog iettund aan: een lutste nieuwtie,
kenneltjk voor de betrokkene van groot belang. Daar wordt natuur'
lijk even bti stil gestaa . Maar dan zegt hii resoluut tegen ons: "ga

mee, dan kunnen we ons terugtrekken voor ons gesprek".

EEN GESLOTEN WERELD

We hebben met Jan EeÍbeek een afspraak
gemaakt voor een inteÍview in verband
met zijn werk als geestelijk verzorger in
de gevangenis en het huis van bewaring.
Maar vooral gÀzt orze belangstelling uit
naar Exodus. van deze stichting hebben
we iets gehoord, maar willen van hem het
fijne vernemen.
Al Íap zitten we met elkaar in gesprek ge-

wikleld. "Exodus, hoe dat is gegroeid?

Ja, eigenlijk als vanzelf. Je ziet dat het
leven in de gevangenis een leven in geslo-

tenheid is. OnvoorstelbaaÍ. Een gevange-

nisstÍaf is zwaaÍ. Je moet je eens inden-
ken, dat je niet in de gelegenheid bent je
eigen deur open of dicht te doen, dat je
niet kunt telefoneren wanneerje wilt, dat
je geen bezoek kunt ontvangen waflneeÍ
je dat wenst - laat staan op bezoek kunt
gaan naaÍ mensen die je lief en dierbaar
zijn. Nee, het leven van elke dag, alles en
alles, wordt bepaald. Door anderen."

We wisselen met elkaaÍ van gedachten
over nogal belangÍijke vragen die met de-
leDtie te maken hebben. Zoals bijvoor-
beeld de waag, dat mensen die tijdelijk
in de gevangenis of het huis van bewaring

-moeten veÍbliiven, dat toch aan zichzelf
te danken hebben.
Jan Eerbeek zegt daaÍ ond€r moer over:

"Je moet allereerst zeggen dat ieder mens
verantwooÍdelijk is yooÍ zijn daden. Dat
is de ene kant. Maar er is ook een andere
kant. Ieder mens heeft er ook recht op in
het licht van zÍn eigen geschiedenis ver-
staan en begrepen te worden. Kijk, kimi.
naliteit staat meeslal niet op zichzelf. Een
detentie is geen incident. Er gaat een ge-
schiedenis aan vooraf. Vaak zie je de ge-

brokenheid al zeer vroeg in het leven. Ik
onlmoet veel mensen bij wie het aan alles
ontbroken heeft. Kansarm. Verwaarloosd.
Een complex van faktoren, die de groei

naar heelheid in de weg hebben gestaan.

En daaÍ komt de detentie dan nog eens
overheen".

De gedoterheid van het bestaan tijdens
de detentie is geen gemakkelijke opgave.
Jan Eerbeek heeft hierover in ons gesprek
al iets van aangegeven: het leven van alle
dag, dat dooÍ andeÍen wordt bepaald.
"Maar er is meer. Het leven in de gevan-
genis is zelf ook gesloten. Je hebt de men-
sen met wie je gevangen zit niet kunnen
kiezen. Bovendien ben je strikt op jezelf
aangewezen. De groep waaÍin je leeft blijft
beperkt tot de lleugel' met links en
rechts cellen.

En dan is eÍ bovendien nog de kultuur
van de mannenwereld; het kan niet an-
deÍs: je houdt je goed, je huilt niet, je uit
je gevoelens van angst en onzekerheid
niet, je doet soer. Of sterker nog: je
moet stoer doen."

Jan Eerbeek

ln Den Haag is enige tijd geleden

Stichting Exodus opgerichi. Eén
van de mensen die hierbï betrok-
ken is, is Jan Eerbeek. Hij is ge-

vangenispastor in de geyangenis en
het huis van bewaring in Scheve-
ningen.
Stichting Exodus is bezig om het
werk van de keÍk ten gunste Yan

gedetineerden en ex€edetineerden
konkrcet gestalte te geven. Allerlei
aktiviteiten worden gerealiseerd,

hulp wordt geboden, kerkdiensten
worden gehouden in het huis van
bewaring, yoor ex.gedetineerden is
een huiskamer ingericht ergens in
Den Haag en Exodus heeft plan-
nen klaadiggen voor een projekt
"begeleid wonen".
Antoinette Hogeveen en Hans
Schouten hadden een gesprek met
Jan Eerbeek, waarin al deze din-
gen aan de orde kwamen.
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EEN KULTUTJR VAN
STERKE MANNEN

ALS VOOR EEN MUUR

[,ezers, die nadere informatie wen-
sen, kunnen teÍecht bij Jan Eer-
beek, tel. 070 - 64 66 5l .



Jan Eerbeek is ervan overtuigd, dat de
kerk in de wereld van gedetiÍeerden aan-
wezig dient te zijn. VooÍ ons is zo'n stel-
ling niet voldoende en wij vragen dan ook
of er door gedetineerden naar de kerk ge-
vraagd wordt.
"Nee, niet naar de kerk als instituut", is
de direkte reaktie van Jan Eerbeek. "Maar
wel naar het pastoraat, naar mensen die
beschikbaar zijn. Mensen die in detentie
zijn mogen niet wegzakken in die geslo-
tenheid. Het mag niet alleen maaÍ triest-
heid of angst en onzekeÍheid zijn, maar
men moet hen ook hoop en toekomst
proberen te bieden. lemand is meer dan
alleen een gevangene. Het is van geweldig
belang, dat gevangenen kunnen ervaren
dat eÍ medemensen zijn die aandacht heb.
ben voor andere dingen van hun bestaan.
Vaak zie je dat ook, zoals de zorg om
thuis, om vrouw en kinderen. De vriend-

-chap, die ontstaat dao-kzí kleine, maar
reelzeggende dingen. Ja, dódr is vraag naar.
En dat noem ik vanuit de kerk: pastoÍaat.
Er is iemand voorjou.'t Moet ons daarbÍ
om de mens zelf te doen zijn-"

We leggen Jan Eerbeek voor, dat het op
zich goed is als de kerk zich als gemeen-
schap van mens€n afvraagt wat in konke-
le situaties gevraagd wordt.
"Maar gedetineerden zitten niet op moti-
vatie te wachten en ook niet op schitte.
rend geformuleerde uitgangspunten. In
kontakten met gedetineerden zal je je wel
moeten hoeden voor 'mooie' pÍaat. Het is
begrijpelijk, dat geestelijke verzorging in
de gevangenis bestaat uit het voeren van
gesprekken over wezenlijke levenwragen.
Maar hulp aan de medemens zal toch min-
stens óók konkrete gestalte dienen te

Arijgen."

KOIII EENS LANCS

"Ja, dat ben ik helemaal met jullie eens.
Daarom is er so-wie-so al de wekelijkse
kerkdienst. Een samenzijn met mensen
van de keÍk.van.buiten. Na afloop gesprek
en koffie. Op die momenten woÍden men.
sen mijns inziens uitgetild uit de sleur van
het alledaagse en zdn even weg uit die ge-
slotenheid. W€ doen in die diensten een
beÍoep op elkaar, bÍvoorbeeld dooÍ el-
kaar erop aan te spreken, dat'dienstyeÍ-
lening' nooit eenzijdig is maaÍ weder-
zIds."
Jan EeÍbeek vertelt ons over het initiatief
dat genomen is om kontakten te leggen
met een bejaaÍdencentruÍrl Dat heeft er
toe geleid, dat de bewoners yan de gevan
genis potten gingen bakken en plantj€s
hebben gekweekt ten behoeve van de be-
woneÍs van het bejaardencentrum. Uit
deze aktiviteiten en kontakten ontstaan

soms bijzondere ontmoetingen. Ter illu-
stÍatie vertelt h{: "Een aantal bejaaÍden
bezoekt regehnatig onze kerkdiensten-
Om in de ontmoetingsruimte te komen
moet men een stijle tÍap af. Eén van de
oudere dames had daar wat moeile mee
en werd geholpen door één van de gevan-
genen. Dank zij deze kleine dingen, het
gesprek wat hierop volgde en het hele
bezoek Iiet de vrouw de gedetineerde
weten: 'Als je vrij bent, kom dan eens
bÍ mÍ lang§'. lk kan je wel zeggen, dat
hem dat veel heeft gedaan. Hieruit blijkt,
dat het niet alleen om verhalen gaat. 't
Gaat om ontmoeting tussen mensen. Dat
is essentieel en werkt bevrijdend."

EXODUS: VOOR GEDETINEERDEN
EN EX.GEDETINEERDEN

Wij vragen Eerbeek of de gevangenis als
instituut voor deze dingen open staat. In
zijn reaktie geeft hij aan, dat er vanzelf-
spÍekend regels zijn waar de bewonen
zich aan hebben te houden. "Er is een
dagindeling, waar arbeid, maaltijden, ont-
spanning, e.d. een plaats in hebben. Maar
in de inrichtingen waaÍ ik werk, krijg ik
erg veel ruimte en medewerking yan di-
rektie en medewerkers, daarom konden
veel projekten worden geÍealiseeÍd. Er
zijn in het hele komplex zo'n 80 wijwil-
ligers van buiten, die deelnemen aan het
pastoraat. Niet alleen in kerkdiensten en
gespreksgroepen, maaÍ ook iÍl ontmoe-
t ingsbijeenkomsten met een ontspannend
karakter. En als rlat nodig is ook voor in-
dividuele zorg."

In reaktie op onze waag wat de Stichting
Exodus nu precies vooÍ ogen heeft, zegl
Eerbeek ons, dat men als kerk probeeÍt
present te zijn in het leven van gedetineer-
den en ex-gedetineerden. " 't Gaat er daar-
bij niet om mensen voor de kerk te win-

nen, maar om daar kèrk te zijn en om
steun te bieden aan gedetineeÍden in de
gevangenis alsook aan hen die weer zijn
teruggekeerd in de samenleving. Dat laat-
ste gebeurt dan onder meer door middel
van een huiskamerprojekt. Exodus be-
schikt inmiddels over een grote kelder in
de haagse Roemer Visscherstraat, waaÍ
vrdwilligers een huiskameÍ runnen. Hoe.
wel ex-gedetineerden vrij zïn om te gaan

en staan waaÍ zij willen, is de terugkeeÍ
in de samenleving bepaald geen gemakke-
lijke. Nog altijd is eÍ grote huiver om ie-
mand dio een straf heeft uitgezeten als
personeel in dienst te nemen, Boyendien is
het niet eenvoudig vooÍ hen nieuwe relaties
aan te gaan. Er is een behoefte aan een
plek waar men teÍecht kan en waar men
iÍ een ontsPannen sfeer gewoon gezellige
dingen kan doen ' een thuisplaats. En ver-
geet niet, dat eÍ ook nog wel eens een
trekkracht naaÍ het oude leyenspatroon
kar zijn, een terugval. De vdjwilligers van

lezus achter de trolies,
een tekening von een gevangene
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ER IS VRAAG NAÀR MENSEN DIE
BESCHIKBAAR WILLEN ZIJN
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vleugt gewngcnis Schevenwet Íolo Cees Yerkok

Exodus zetten zich ook in om dat te voor-
komen."

EEN HTIIS OM IN TE WONEN

"Wat houdt het projekt 'begeleid wonen'
in", vragen wij Jan Eerbeek.
" 't Gaat er om een mogelijkheid te bie-
den om te 'leren leven'. Zin geven aan je
leven. Jezelf ontplooien, zoeken naar rela-
ties en ontmoeting. Ook het verwerken
van ervaringen. KoÍom: mensen daad-
weÍkelijk nabij zijn om de uitzichtloos.
heid te doorbreken en uit de vicieuze ciÍ-

doqblad NnneihoÍ Den Haog

lië. Kortom: al deze dingen zijn mogelijk.
Maar als men buiten de gevangenis in
vrijheid is kan dit allemaal weer stokken
- een voortzetting is razend moeilijk. Als
de kerk er is om - als ik dat zo eens mag
zeggen . getuigenis af te leggen van de
hoop, dan zal die moeten bestaan uit het
aanreiken van kansen om te leven. Niet
blijven staan als voor een muuÍ. Dat ge-

beurt al zo vaak in het leven - in èn buiten
de gevangenis.
Exodus probeert mogelijkheden te zoe-
ken, om over die muren heen te komen
- of lieveÍ nog - dal die muren geslecht
worden."

De plannen van Exodus zijn konkreet
genoeg. Men is op zoek naareen huis, waar

tien tot twaalf mensen kunnen wonen tot
maximaal één jaar. Jan Eerbeek: "Men
woont dan op zichzelf, maar tegelijk
binnen een leefgemeenschap. we zullen
gaan zoeken naar gastgezinnen, zodat ex-
gedetineerden de mogelijkheid hebben
om eens bij mensen aan te loPen en te
weten dat ze welkom zijn.
Daar zijn centen 

"n 
mèns"n voor nodig)

Geld zoeken we bij fondsen, kerken, par'

tikulieÍen. We kunnengelukkig al beschik-
ken over Ílink wat vrijwilligers. Maar ook
beroepskÍachten zullen hiervoor aange-

trokken worden. Exodus spant zich in om
de kerkelijke gemeente voor dit werk te
interesseren. Want ook dat is een taak die
we ons gesteld hebben. Exodus is dan wel
oecumenisch van opzet, maaÍ pÍaktisch
wordt dit werk nog niet dooÍ alle kerken
gedragen. Soms kent men het nog niet.
We hopen eÍop, dat dit gaandeweg zal
verandelen. Ikzelf heb het vermoeden
dat dit werk aansluit op de idee dat bij
veel mensen in de kerk leeft om dat
keÍk.zijn tastbaar en zichtbaar te maken."kindercn in het opwngcenttum &9 Maten4, Nopelg spelen fiet door gedetineqden

Rr e s ta u re erd sp e elgoed
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kel te stappen. Dat gaat soms om hele
pÍaktische dingen. Zoals hulp bij het oÍrÈ
gaan met geld, zoeken naar mogelijkhe-
den een studie of kursus te beginnen en
die vooral ook vol te houden. ln de gevan-
genis zijn er al kontakten gegÍoeid met
gedetineeÍden. Vaak zelfs is één gedeti-
neerde steÍk betÍokken op éénvrijwill8eÍ.
Soms zijn er bepaalde dingen in gang ge-

zet. Een studie, het gezamenlijk musice-
ren. Erg leuk is een projekt lyaar gedeti-
neerden speelgoed hebben gerestaureerd
vooÍ het kindertehuis Casa Matema in
één van de aÍmste delen van Napels, Ita-

AIS VOOR EEN MUUR?

Ons gesprek met Jan Eerbeek wordt a[ge.-
rond. We hebben twee en een half uur\
met elkaar zitten praten. "Ja", zegt Jan
Eerbeek, "er valt ook zoveel te verteUen.
't Is ook van zo'n groot belang, vind ik,
elkaar aanspreken op het evangelie en
elkaar stimuleren tot konkrete daden.
Bevrddende daden."
Samen met hem lopen we langs de gangen
weer door in de Íichting van de uitgang.
Buiten gekomen rijst de muur weer voor
ons op. Die staat daaÍ nog attijd, heel na-
drukkelijk, zo goed als onneembaar.
Wij leveren onze bonnetjes weeÍ in, zijn
"nuÍmer af' en gaan naaÍ buiten. Bin-
nen rammelen de sleutels weer, terwijl
wI in een heerlijk septembeÍzonnetje
op weg gaan naaÍ onze volgende afspraak.
Toch twee absoluut gescheiden werelden.
Of is het mogelijk dwars door die muren
en langs al die kasten met sleutels en de
kamerc met mooitors een exodus te rea'
liseren.
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