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Kindereu tekeÍren en schrijven
kerstgroet voor gevangenen.

e err

Toen ds. ilan Berbeek in septeuber iu
de bovenbouwgroepetr gezellig een kop-
je koffie rneedronk, heeft hij veel
verteld over zijn werk. Daarbij bena-
drukte hij steeds, dat gevangenen be-
slist geen lieverdjes zíirL. ze hebben
hun straf dubbel en dwars verdiend,
traar het bIi jven llrensen. En toensen
Dag je uooit laten stikken. Daaron
praat hij met de gevangeneD, sotns
tijdens de kerkdieust, sons in hun
cel - Zo wil hij ze iets van Gods
liefde laten ervaren.
Ook ex gevangeDeu hebben uenselijke
steun en aandacht hard nodig. Daarom
is het projekt Exodus gesÈart met
o.a., een opvanghuis voor ex gevauge-
nen. Ze kunoen daar terecht voor eetl
praatje, voor een eenvoudige naaltijd
en soms zelfs voor een korte logeer
periode- Dit a1les om te voorkomen
dat ex gevangenen direkt weer in het
wereldje van de nisdaad verzeilt ra-
ken. Het werk van ds. .7an Eerbeek
wordt betaald door de kerken en door
giften van partikulieren -
Tijdens dit gesprek boden enkele se-
nioren spontaan twee van hun eigen
(pas gekochÈe!) planten aan voor het
opvanghuis. Een hartverrrarmend ge-
baar !
Ook de andere kinderen vroegen of ze
iets voor de gevaDgenen zouden kunnen
doen .
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Ds. Eerbeek vertelde toen dat hij
soms in de gelegenheid gesteld pordt
om op feestdagen a1le bezoekers van
de gevangeuiskerkdienst een bloeu met
daaraan een groet of wens. uit te
reiken- Dit wordt door de gevangenen
erg op prijs gesteld, vaak gevea ze
de bloem treer door aau eeu farniLielid
Iets anders hebben ze immers niet te
geven !

De afgelopen week hebben kinderen en
personeel kaartjes geschreven en ge-
tekend. Deze kaartjes zullen we voor
de kerst in Scheveuingen afgeven- Ds.
Eerbeek za1 ze dan bevestigen aan de
bloemen tenniEste als
U begrijpt het a1 . die bloemen moeten
nog gekocht en betaald worden. Daaroto
hebben de kinderen Uw hulp nodig.
Tijdens de kerstviering in de Castag-
net zu11en de kinderen voor het werk
van ds. Jan Eerbeek kollekteren- De
kaartjes liggen al kIaar. voor de
rest rekeDen ze op u! -

Een kleiu gebaar vau vrede elr verge-
ving voor schuldige DeDselr.
En schuldig zijn we tocb allemaal zo-
we1 binnen a1s buiten de gevangenis-
muren? Juist tijdens bet kerstfeest
van vrede eu 1icht, nogen tÍe doorge-
ven dat er dank zij de geboorte van
Jezus altijd een uieuw begiu nogelijk
is!
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Sti1le nacht. heilige nacht
Davids Zoon, lang vernacht
die miljoenen eens zaligen
werd geboren in Bethlehems
Hij . der Schepelsen Heer.

Sti11e nacht. heilige nacht
Vrede en heil wordt gebracht
aan een wereld, verLoren in
s chuld
cods belofte wordt heerlijk
vervuld
Ànen, Gode zij eer
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Een kerstgroet aatr gevatrgenetr

fn de adventstijd zullen vanuit het
internaat bloemen en kerstgroeten
worden gestuurd aau menselr in de ge-
vatrgenis vaD. Scheveningeu - Ik tril dat
initiatief graag heel hartelijk in ur
aandacht aanbevelen. Een gevangen-
schap lrordt gekarakteriseerd door
enorne geslotenheid- En gevaDgeDelt
merken juist met de feestdagen sterk
dat ze geeu d.ee1 hebben aan het kerst
gebeuren. Eet zijn de noeilijkste
dagen in het jaar. Er zijn mensen die
zeggen dat hebben ze aaD zichzelf te
wijteu. En toch t eten we ook altijd
t eer valr de liefde waartoe de Eere
God olrs oproept. iluist net de kerst-
dagen viereu we die liefde van God
voor de mensen dÍe zichtbaar werd ia
de geboorte vau het kind Jezus. Van
die liefde vaD god roogen rij in onze
wereld ook iets doorgeven. En er iets
van voelbaar maken- Gevangen taedemen-
seD zijD daar Diet van uitgesloten.
Een gebaar als door de leiding eD be-
woners van het internaat wordÈ voor-
gesteld is veelzeggend. Er komt in
tot uitdrukking dat wij mense!1 elkaar
over de nuren die oDs van elkaar
scheiden heen. niet Ios wil1en 1aten,
maar d,at we de verbondenheid wi11en
beleven. Eet he].e jaar d.oor, maar
zeker ook met het kerstfeest

11

J.D.I{- Eerbeek
gevangenispredikant Scheveniagen.



Irr de bovenbouw heeft ds- Jan Eerbeek
gevangenispredikant in Scheveningen,
iets verÈeld over zijn werk- Ilet was
een indrukwekkend verhaal over het
leven van menserr achter gevangenis-
nuren Een leefwereld !Íaar we ons
moeilijk een voorstelling van kuÍrneD
maken. fn de vredesweek is niet aI-
leen geluisterd en gepraat, er is ook
geknutseld (en hoe!) en er is een vi-
deo greuaakÈ. Ííe hopen dat U er iets
van, gehoord en gezien hebt, het was
de uoeite waard!

In 1990 willen we met de kinderen nog
wat doorpraten over gevangenen en sa-
rnenleving. In de onderbouw gebeurt
dit door niddel van verhalen, ge-
sprekjes en gebeden tijdens hetdavond
eten. voor de bovenbouw za1 ds. Jan
Eerbeek nog eens word.en uitgenodigd.
Tijdens de groepsgesprekken in sep-
Èember zijn nog heel wat vragea en
opmerkingen blijven liggen- u hoort
er nog we1 van.

op de studiedag voor het pedagogisch
personeel . in oktober hebben we nage-
dacht en gepraat over agressie en
vandalisme. IIet verslag van deze dag
za1 U duidelijk rnaken dat dit aktuele
onder!íerp de moeite waard is- llet
heeft a11es te maken met opvoeden en
sarnenleven.
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Wilt U a1s ouders ook iets meer over
dit onderwerp weten? De ouderkoumis-
sie heeft het a1s onderwerp gekozen
voor de themabespreking op de ouder-
dag 23 februari a-s. Noteert U de da-
tuD en het ondertíerp alvast?

Tot zover ons g.v- nieuws. Mocht U
vragen of opDerkingen hebben, we ho-
reu ze graag.

Namens de g-v. kommissie.
Ineke Zuidhof
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ceestetijke vorming hoe bedoel je?

I

Schipperskinderen brengen eenbelangrijk
deel van hun jeugd door op het internaat'
Het 1even, wonen, werken en spelen op een
internaat in een groep, samen met groeps-
leiding en andere kinderen zal hun leven
zeker beinvloeden. Ze worden daardoor be-
wust en onbewust gevormd.
Daarom zu1len wij a1s internaat naast aan-
dacht voor verzorging. school en rekreatie
ook aandacht besteden aan de geestelijkè
vorming van de kinderen -
Kinderàn opvoeden tot volvtassenen bete-
kent: kinderen zelfstandig naken zodat ze
zel-f kunnen beslissen, zelf velant9toor-
delijk kunnen zijn voor hun levea en zelf
kunnen bepalen ttat belangrijk of onbelang-
rijk is. Het is daarorn goed dat kinderen
aI heel jong leren nadenken over eíat tnag

en niet tnag, over wat mooi of telijk, goed
of sLecht. belangrijk of onbelangrijk is'
ile wilIen de kinderen daar graag bij
helpen.

op ons internaat wi1len we de kinderen be-
9à1"id"t vanuit een christelijke levensvi-
sie.
Dit betekent o.a. dat ere de kinderen ken-
nis laten maken met de verhalen uit de
Bijbel. Dit gebeurt voornanelijk in de on-
derbouwgroePen.
Daar Írordt tijdens de avondmaaltj'jd
voorgelezen uit een bj. jbels vei'halenboek'
ook Éid de groepsl'eiding met de kinderen'
aan tafel en als ze k1ei.n zijn bij het
naar bed gaan.



In de bovenbouht wordt minder direkt aan-
dacht besteed aan bijbellezen en bidden.
Kinderen in de puberteit hebben een stukje
vrijhei-d nodig, ze gaan op zoek naar per-
soonlijke waarden en normen. In gesprekken
komen vra€Íen over God en qel,oof . over qoed
en kwaad. belangri-jk en onbelangri.lk vaal:
veel zinvoller en minder dwrngend aan de
orde.
om de kinderen te laten ervaren dat de
boodschap van de Bijbel ook nu nog iets
kan betekenen, werken I.Je vaak met een
thema.

In de onderbouw kiezen we vaak een thema
dat dicht bij de kinderen staat, zoals
b,v. "banq zíjn", "anders zijn". Dit sei-
zoen willen we het hebben over het thema
"boos zijn". Door niddel van verhalen, ge-
dichtjes, kinderboeken en verhal.en uit de
Bijbel proberen $re er sarnen aI pratend te
komeD wat boos zijn betekent voor jezelt
en voor de ander. Het is altijd weer ver-
rassend on op deze manier rnet kinderen be-
zig Èe zijn.

In de bovenbouw stellen lre meer maatschap-
peli-ik qerÍchte onder$rerpen centraai.
Hierbij maken we graaQÍ gebruik van video'
f il:n of uitleg van een deskundige.

Onderwerpen als milieu, vrede. dis!:rj'mj'na-
tie enz. leveren heel wat gespreksstof die
a11es net geloof, normen en waarden te ma-
ken hebben.
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EJ.k jaar proberen we tijdens de Vredesr.reek
in september wat extra aandacht te beste-
den aan vrede dichtbij en veraf.
Ook dit jaar zijn de kinderen weer krea-
tief bezigÍ geweest. U hebt hun ererkstukken
en de video in september aI kunnen bewon-
deren. In deze speciale uitqave proberen
we er ook nog iets van te laten zien.

Dit jaar staat het thema "samen leven net
gevangenen" centraal
In de vredeslreek is ds. Jan Eerbeek op het
internaat geneest otn de kinderen van de
bovenbouer (middengroep en senioren) iets
te vertellen over zijn werk a1s gevange-
nispredikant i-n Scheveningen.
Een boei.ende avond, die heel wat stof tot
gesprek heeft gegeven I Het gesprek is
trouríens nog niet afgelopen, in deze spe-
ciale uitgave erillen Í{e U er graag iets
van laten horen. verder hopen vre nog voor
een passend slot te zorgen op de paasavond
voor de bovenbouw.

we hopen dat deze informatie meewerkt om
iets duidelijk te maken van onze bedoelin-
gen a1s 9re spreken over geestelijke vor-
rning.

Namens de G.v

zuidho f
konrnissie.
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solns ben
bewi j zen ,

soms kun j
straf.
soms noet
s traf .

je onschuldig en
dat is rot.
e het uitpraten
je het oplossen

het nietkun je

en krijg

en krijg
fe geen

je geen

G EVÀNG EN I S

I{aar denk ie aan bii het woord qevanqe -
nis?
tralies, streepjespakken , ceL , gelíeer,
politieagent, levenslangÍ, water en brood,
ongezellig, opgesloten. niet thuis, ver-
schrikkelijk.

Hoe denk j ii dat het is in een evangeni s ?

!{aaron z tten nensen iD qevanqeni s ?

Ze hebben een heel erge straf.
daar zitten mensen die iets gemeens gedaan
hebben, voor stelen, moord, bankroof, in-
breken, ontvoeren, smokkelen, goed dat er
gevangenissen zijn, anders lrordt het toch
een beetje gevaarlijk.

4

grote ha1 met a1lemaa1 gevangenishokken ,

donkere kamer. je zít daar de hele dag op
een bankje, je moet overdag lrerken. je eet
tnet de politie in een kamer, je krijgt het
koud a1s je 's nachts gaat slapen, vroeger
was de gevangrenis heel eng, nu is het een
ge$roon kamertje, net als op het internaat,
geen t. v. denk ik.



zít er erel eens iemand in de qevanqenis
die het niet heeft verdiend?
soms zit er wel eens iemand onschuldig.
die het niet gedaan heeft.
In nederland niet, in Zuid-Àfrika we1 ,
door de apartheid, ze verdienen die sÈraf!
Krininelen, die horen daar gerroon thuis!

vi DEo

lrfl krr ffi tlr krr

tfÍ Wf w ttr alt]{
l+rt *t krf ktÍ *rr

w wrí w krt lltr
kff /8/

u*lkrïu]ï

5



Kinderen tekenen VOOf gevafrqenen

De kollekte tijdens de kerstviering lever-
de f. 310. -- oP. Geweldig I

De helft van het bedrag is in december
overgremaakt naar de StichÈing EYodus- Ds'
Eerbeek heeft daarvoor bloemen gekocht,
voor elk kaartje éën. De bloemen met de
kerstgroeten van de kinderen zi-jn met veel
vreugde uitgedeeld en ontvangÍen I Verder
heeft ds. Eerbeek van het geld nog bloenen
kunnen kopen voor het opvang tehuis van de
Stj.chting Exodus. De rest van het geld
zullen !íe overhandigen met Pasen.
À11e goede gevers hartelijk bedankt I

Een hartverwarmend gebaar kan inspireren
tot een nieuw beginl
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NameÍrs de bewoners van het Huis van Bewa-
ring wi1 j.k al1en die de bloetnengroet net
het kerstfeest nogelijk maakten hartelijk
danken. Het was heel fijn dat daar van
vele kanten zo in is meegedaan. Er waren
kaartjes net kerstgroeten gernaakt door de
benoners van het internaat. En er waren
vele bloemen bijeengebracht door de ouders
Na afloop van de kerkdiensÈen konden a1le
gevangenen een paar bloemen meenemen naar
hun ce1 . Zo'n teken van rneeleven van bui-
ten lrordt bijzonder op prijs gesteld.

J. D. w. Eerbeek, gevangeni spredikant .

r

Jan Ecrbeek

De bloemenqroet met kerst in de oevanoenis
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Je bent zomaar niet binnen - in de gevan-
geni,s. Dat merkte ik aI snel toen j-k samen
met Ineke, Àrend en Jolanda aanbelde bij
de gevangenis in Scheveningen. Een metalen
stem achter een netalen deur in een hoge
muur zei ons binnen te komen. Links van
ons schoof elektrisch een enorme ijzeren
poort open,via een smaLle opening stapten
!{e een plein op naar de volgende deur, dit-
naal een glazen deur.
Íle moesten onze namen opgeven en leqitima-
tiebewijs tonen. Er lras iets fout gegaan
net het doorgeven van het aantal tnensen
dus werden we om beurÈen ingeschreven.
Daarna onze jassen in een sluisje zodat de
bewaker kon zien of we geen vijlen of an-
dere zaken meenanen.
ToeD nog zelf door een poorÈje of ire niets
"fouts" meedroegen.
Dan denk je dat je er bent. Nee hoor, de
deur werd geopend en we konden plaatsnenen
in een halletje tot Ds. Eerbeek kwam, bege-
leidt door een man met sleuÈe1s.
Ííi j nee, deur open, deur dicht, naar een
kanertje. Toen Íraren we binnen naar nog
niet in de gevangenis. Verder dan het huis
van bewarinqÍ kwamen we niet.
Terug hetzelfde, ere werden geteld lrant wie
weet hadden we wel iemand extra ermee ui-t
genomen .

Moon
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Hoe kom je gevangenis in ...,...en er uit?
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tt/at "EXOOUS" voor mU boteksnt
lk voeldo me zo alleen,
zo osnzaaÍn alleen,
lkzochtnaari€ts
en ikvond iets.
lkvondds drank,
maaÍdie maakto eon wrak van mii.
Tosn ging hot niot meeí.
lkzag de zinvan hel levon niel moor.
Toen ik hsaldiep weggazakt was,
zag ik sen licht, dat sprak ovor
Fensen,
die m6 holpon wildon.
Ditwaí6n mons€n dio ssn proisct
hadden opgoÍicht: "EXODUS".
Nu ik oÍbÍna acht maandon woon,
heb ikvool ding6n gelsoíd.
lkhebgohuild en pín gehad,
ik hob gslachen on govochten
om erdoor heen te komon
enditalles hob ik borsikt
in da vsílegen mooderschoot van
"Exodus".
lk dank alle mensen die dit hebben
waarggmaakt,
die mii gssteund h€bben en nog
slggds st6unen.
lk vo€lmo niol mooÍalleon.
lk voel me omgsven door vrienden en
vÍiondinnen
6n monsen dis van m6 houden.
OitgoeÍl me d6 kÍacht om te leven,
eon go€d l€vsn.

Lowiètje

g
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IrÍ EXODUS V@R HIJ BEfErErï...---

Exodus ls een gez€llla p.oject en ean onrnlsbarè schakel tulsen tevanScnl3

Gexoon voor oens€n zoals lk, dle dl. Doelzao. eÈ8 blJnà onoog.IlJk aIIéén
kunnan aflegSen.

( FIoor, ber.on.r eoonproJecL)

Bulze Exodus is:
een b.Aln 1n .én opnl€ue op !e z.tlen lev.n xaartn Je de kan! krtJSr om nèt hulp
allc! raer opnl€ur op t. boteèn.

Je sordt geholp.n zoda! nlet elk. te8ensla8 ofl3]aai 1n slress.
Daa.doo. zul Je nlnder SauH ln J€ oude patroon !èrugvallen.

( Jan, beeoner loonproject )

l.laroà Exodu! v.n l,ézenlljk bllana ls?
Oldet Exodus aan m€nsln ongc.cht afkoo3tt godsdl.nst, !Gks. .en eea.lijk
t.huls r11 blcd.n.
Oodet Exodls olnsen serlèus ne€Dt €n op baris van Belljkeaerdtgh.id let hen

lcc dénkt naar hc! verkrljgcn van een alSan plaat! ln d! salenlcvlng.
&rdet Exodus ook alternatlcve raegen van kcrkeserk ptobcart aan tc boren.

(Jooll en lílén, vrlJÍl1ll8crs eoonproj.ct)

Exodus 1s

ècn Soed begeleidingsproj.cr
voor mensen dle bang zlJn
!e.u8 te k.r.n
ln de EaatlchàpptJ-

(llarcel, Deeoner roonprojlcr )

Ik ko[ 1n hc! opcn huls oo tc ctën. Ik bcn alleen an hab bchoefle aan lensen
oE r. béen. tk voll se .a op hrn 6ea5k. Hct 1s orn tr.!.da thuls.

(ceí bëzoeker van cctcafé Oktopus)

H€! rerkcn Ín Exodus ls zwaart Daar ook heat è|.B dankbaai. Je zlet ledcra dag
eat ons huls belekcn! voor onzc bceoners. lI3 Za blJ oís koocn hebben ze eaak heeL
relnl8 om op lerug !e vallèn. He! ts een ultdeglnS or.r aan te r€rkan rz! tets

''Èe 
t.8cvc.,. Erodus ls r.och.en pertodè hun thuis. ED h.! Ir ook alttJd ycer noor

on t€ ervarcn eàt Je van hen lerug onlvan8t. (Màrian, !.amt€idsier uoonprojec!)
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"lk was in de gevangenis en gil hebt mii
bezocht" (Mt. 25, 36)

justitiepastor Jan Eerbeek

In het internaat wordt in deze periode
aandacht gevraagd voor mensen in de ge-
vangenis- l{e proberen na te denken over
wat onze houding tegenover hen die met
justitie in aanraking zijn gekomen moet
zijn. En we zíjn bezig met de vraag hoe
mensen na hun detentie weer een nieuw be-
staan op kunnen bouwen.
In Den Haag hrerkt de stichting Exodus.
Deze stichting wil kerken buiten de gevan-
genis betrekken op een stukje kerkewerk
dat gedaan wordt binnen de gevangenis.
voor dat kerkewerk in de grevangenis is
onder de gevangenen heel veel belangstel-
f-ing. Naast de dominee werken daar ook
vrijwilligers van buiten in rnee. In ge-
spreksgroepen en kerkdiensten. Exodus wil
niet alleen maar in de gevangenis werkzaam
zijn, maar ook rnogelijkheden bieden na de
detentie. Want velen die in de gevangenis
hebben gezeten lopen dan opnieuw vast. Ze
kunnen zich op eigen kracht niet staande
houden. Daarom heeft Exodus enkele zoge-
naamde nazorgproj ekten , waaronder een eet-
café en een Huis van Bègeleid !íonen. In
beide projekten wi11en de vrijwilligers
die in de gevangenis werkzaam zijn waar
nodig de kontakten na de detentie voort-
zetten. In het eetcafé kunnen de mensen
terecht voor een praatje, een warme maal-
tijd, een kop koffie, een gesprek oÍ zo-
tnaar wat onÈspanning bij de T.v. of aan
heÈ biljart.

t2

Exodus werken aan toekomst voor mensen!



In het woonprojekt kunnen mensen na hun
detenÈie een jaar lang onder begeleiding
ríonen on zo weer. een begin te maken, een
nieuw leven op te bouwen. Het gaat er daar
vooral om dat mensen leren zelfstandig te
wonen: omgaan met qÍeld, zoeken naar werk
of vrijwilligerswerk, het leggen van
nieuwe kontakten, het vinden van hobby's
enz.
Àan dat huis voor begeleid wonen zijn en-
ke 1e beroepskrachten a1s bewonersbege 1e i -
ders verbonden- Maar er werken ook vrij-
willegers. En die doen dat vanuit de
overtuiging dat a1le mensen er rechÈ op
hebben na mislukkingen in hun Leven ook
weer een nieuwe start te maken. Ui-t dat
woonprojekt is het voJ.gende praktijkver-
haaltje afkomstig, r{aarmee ik nu dit stuk-
je afsluit. Het is denk ik veelzeggend
voor !.rat mensen voor elkaar kunnen beLeke-
nen -

Enige jaren geleden ging in op Kerstavond
24 decetnber na mijn werk in de gevangenis
Scheveningen nog even langs het Exodus-
huis aan de Frankenslag. In dat huis kun-
nen jonge mensen die met justiti,e in aan-
raking zijn grekornen een jaar lang onder
begeleiding wonen. Ze proberen daar de vi-
cieuze cirkel waarin hun leven terecht ge-
komen is te doorbreken. En ze werken aan
hun toekomst.
fk kwam daar 's avonds om een uur of negen
aan. Een aantal bewoners stond samen met
een aantal vrj-jwilligers klaar om naar een
kerstnachtdienst ergens in éèn van de
Haagse kerken te gaan. Jonge mensen.
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Een paar opgÍegroeid in een levenssituatie
waarin het aan niets ontbrak om naar vo1-
wassenheid toe te groeien. En een paar an-
deren, di,e hun hele leven aIles gemíst
hadden $tat het leven echt goed maakt- Ze
hadden elkaar in Exodus ontÍnoet-
Ze vroegen mij of ik ze met de auto wilde
brengen naar de kerk.
We naderden de kerk. De deuren stonden
uitnodigend open. En zoals dat gaat op
kerstavond: velen stroomden al vroeg toe
om er in ieder geval in te kunnen-
Je hoorde buiten het orgel spelen: Kerst-
liederen, "Kont alLen tezamen" ! De viif
stapten uit. ze gooiden het portier dicht.
En toen ik omkeek zag lk dat ze elkaar een
arm gaven.
Toen ik hen zo zag Eaan. dacht ik aan de
boodschap van de engel aan de herders 3 "u
is heden de Eeiland geboren-
Hij iE gekotnen om ons van de toekomstloos-
heid te bevrijden. En ik zag dat eteer even
wààr worden. In die vijf gearmde jonge
mensen .

De èén aan het leven gegroeid en "de ander
aalr het leven kapot gegaan". maar in de
kerstnacht samen op weg naar ríat het hart
ons leven ie; de ontmoeting met God en met
elkaar in de viering van de liturgie. God
Drerkt nog steeds in nensen-
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Om eens na Èe gaan vrat de ideeën van onzejongeren zijn over gevangenen en of dezezijn veranderd na heÈ verhaal van ds. JanEerbeek, hëeft de g.v. konmissie Henry BeIgevraagd hen te interviewen. Hij heeft
hiervoor jongeren gevraagd uiE de ver-
schillende niddengroepen en senj-orenunits.
ze wilden er graag aan neewerken.
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Hier volgt het resultaat:

1. Wat betekent het
ju11ie?
Opsluiting. je wordt
boeven. rnoordenaars,

r+oord gevangenis voor

eteg gestopt, nisdaad,
vrijheid ontnemen,

straf uitzitten, leren, hokje net traliès,
iets misdaan.
tíie heeft een gevangenis
zíen?
Tttee k j.nderen; ze vonden
tratrneer je in een cel zit
opgesloten gevoel.

van binnen ge-

het
heb

heel modern,
je toch een

2. Hebben gevangenen ook recht op een
menswaardig bestaan?
Bet is hun eigen schuld, en het ligt ook
aan wat ze gedaan hebben. De helÍt vindt
dat ze we1 naar de radio mogen luisteren,
de krant mogen lezen en sporten.
Moordenaars Dogen door 10 van de jongeren
volledig opgesloten $rorden zonder enig
verrnaak. Tree vaD de jongeren vinden
dat het niet kan, omdat ze toch op de
hoogte moeten blijven van ontwikkelingen
binnen de samenleving.
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3. Ííat vind je van de gevangenissen in
Nederland vergeleken net die in andere
I andeD?
Een aantat vergelijkt de gevangenissen in
Nederland Det een vijf sterren hotel , van-
wege het rinkeltje. de radio, t.v., krant,
sporten. Een van de jongeren vindt toch
dat vrijheid het al lerbelangri jks te is.
l{eI vinden ze tnet z'n allen dat de grevan-
genissen in Nederland niet noeten gaaa
lijken op die van landen aIs bv. Frank-
rijk. Brazilië, Spanje of Turkije waar
meerdere nensen 1 cel moeten de1en. Dat
irordt weL als nensonwaardig qezien.

4. Vind je dat er in Nederland te weinig
straf wordt gegeven?
Voor bepaalde rnisdrijven rre1. De jongeren
vinden dat er te weinig straf ríordt gege-
ven in Nederland, maar keuren het straf-
systeem van landen die gevangenen martelen
of verminken af. In dat opzicht is er toch
een zekere humaniteit È.o.v. CrevanqeDen.

r

5. wie heeft !íe1 eens vast gezeten in een
lift? (De bedoeling van deze vraag is orn
na te gaan of ze weten hoe het voelt on
opgesloten te zijn. )
Een aantal is het weI eens overkonen, vijf
ninuten gaat we1 , maar a1s het langer gaat
duren korrt er toch een raar gevoel naar
boven, een gevoel dat je opgesloten zit.
t{at nij verbaasde rías dat de jongerea
1anden als Roemenië en zuid-Àfrlka verge-
leken met een gevangenis. llet krtam Épon-
taan naar voren, zonder dat ik erover
begon .
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6. Eebben ju11ie een levensbeschouwing?
Enkele uitspraken van j ongeren;
Mijn ouders zijn kerkelijk opgevoed, maar
ik ben echt niet kerkelijk opgevoed, als
het pasen of kerstmis is dan ga ik wel
naar de kerk maar niet elke t eek. En
wanneer ik iets doe, dan doe ik dat uit
nezelf maar niet omdat ík in God geloof.
fk geloof we1 in iets, maar geen God.
Er staaÈ iets boven ons maar wat dat weet
ik niet.
fk geloof dat er wel iets is geweest,
anders bestond deze wereld niet.
Ik heb hem nooit gezíerr, rnisschien is het
wel een fabeltj e.
Mijn levensbeschou$ring is ervoor zorgen
dat ik goed leef en mensen geen pijn doe.

7. Wat vind je ervan dat je naar de kerk
moet?
De jongeren vinden wel dat wanneer je nog
klein bent je dat moet meekrijgeu binnen
je opvoeding, tnaar op latere leef ti jd ÍÍloet
je in staat rorden gesteld oln zelf een
keuze te rnaken.

8. Een vraaq van 1 van de jongeren: Ííat
heeft een bepaalde levensovertuiging net
de gëvangenis te naken?
Mijn antwoord: Deze discussie gaat over de
gevangenis, het kan ook een ander thema
zijn, maar de manier van opvoeding heeft
een grote invloed en is mede bepalend voor
de :nanier van denken en handelen voor wat
betreft je verdere leven. .7e wordt be-
invloed door je opvoeders, je ouders
spelen daarin een heel belangrijke rol .
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9. wat betekent vrj.jheid voor ju1lie?
(LetterIi jke weergave )
ÀIIes, veel.
Àlles doen waar je zin in hebt.
Je kan lopen. gaan en staan waar je wil,
kijken waar je wil.
Àl1es doen erat door de beugel kan, je nagje eigen tnening geven.
Je mag alles doen tot je de grens hebt
berei.kt en als je er over heen gaat, is
dat je eigen verantwoording en dan zal je
de konsekrentie zelf. moeten dragen of
aanvaarden.
De ríet bepaalt de regels van je vrijheid.(Àls voorbeeld ga ik boven op de tafel
staan, ik krijg meteen aIlerlei reakties,
het staat nergens geschreven dat het niet
mag, naar het heeft we1 te maken met onze
normen en waarden. )
Het is geen opvoeding, a1s ik op de tafel
ga staan krijq ik meteen een nep van rnijn
noeder, heÈ zíjn huisregeJ.s binnen een
gezin of internaat.
I{at zijn normen en }raarden?
Dat zijn regels die door de sarnenleving
zijn aanvaard en waar iedereen zich aan
dient te houden, wanÈ anders wordt het een
chaos.
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10. tíat vonden jullie van deze di'scussie?
i" vonden het zinnig. omdat je tleer te
weten komt over de gevangenis'
.re hoort rneerdere neningen '
Je gÍaat erover nadenken '
nàt-àig=t. vinden zij dat iemand. die. èén-
naal in de gevangenis terecht is gekomen

=i:" fràf " leien lang met dat stenpel rond
1oopt. Een gevangene wordt altijd tweemaal
óesiraft; eàrst door de rechter en daarna
door de sanenleving.
iéil"iiiJr; trie zijn erij ondat te bepalen?
Tot slot i
iija."t àe discussie heb ik de jongeren de
gàíegenheia gegeven vrij voor hun mening
iii i. komen. Dè antetoorden heb ik zoveel
,"g"iiir letterlijk neergegeven' dit. om

;;;a;.;i te blijven- voor nij is deze dis-
cussie heel leerzaam geweest' Jongeren die
Éi""." hun eigen qroep weinig durven.te
,àóó." hebben bewezen dat ze wel degelijk

"oói rrtt nening durven uit te komen' naar

"p-"""-ti:astip 
dat z!1 wi1Ien bepaLen'

Daar ben ik blij om.

T
tL /),,

\)

2o

I



Àls i,k
In het
ÀIs ik
Orn nog
Hou me

geen licht meer zie
duister van mijn Leven
echt zo rteinig over heb
aan jou te geven
dan toch vast .....

tJanneer ik dreig te verzj.nken
ÀIs in een groot noeras
En kijk Daar het
schamele restant
Van dat wat eens
Mijn leven was
líou me dan erg goed vast .....
À1s ik getroffen ben
In het diepste van nijn zieL
En wat nij lief en dierbaar is
(Steeds) weer opnieuw verniel
Hou me dan vast

I{anneer Ík vaak onbedoeld
ÀIs zonder nededogen
Verdriet zaai in je hart
En tranen in je ogen
L,aat me dan niet gaan
!íaar hou me vast .....


