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20 dia's mel rekstboe\ie
598 De weemdeling bt ons midden
12 dia's rond dc hongcrdoek van Zuid-Afrif,a
92O De dram vo Martin Luther Kiag
64 dia's mct tekslbockjc cn gcluidskasscttc

doclgroep: 7-12 jaar

doelgocp: vanaf l0 jaar

doclgroep: vaaaf l0 jaar

lclijk gcrcformcerd. Je hcbt dus ecn vollcdige
ihcologischc opleiding gcvolgd. In icderc in-
richlilg zijn ook geeslelijk verzoÍgcÍs vaa ande-
re komaf, kalholickc gccstelijke verzoÍgeÍi,
humanistischc raadslieden en dc laatste jaren
ook de imam cn d€ patrdit. Omdal je binnen die
fuirichting voor cen aanlal van dezelfdc waardcn
staat is eÍ gocdc sarncnwcrking.

DE'IENTIE, HOE KOMT DAT NOU?
Bclangrijk in het kadeÍ van het thema dal jullie
nu aansnijden lijkt nij, tc weten wat hel bcte-
kcnt om gcdetinecrd lc zijn cn icts le weten van
de menscn di€ gedetirceÍd zijn. Het is heel cÍg
zwaar, als je ingesloten bcnt, ats je van je wij-
heid bent beroofd, nict ku gaao cn staan waaÍ
jo wiit, nict dc dingcn ku doco dic jc wilr. De
menscn zijn erg gcisoleerd. Tcgelijkcrtijd ia die
ge'isoleerde positie komen cÍ becl wat dingen op
hen af. l,evenswagen. Vragen over schuld. Vra-
gcn over dc tockomst. Hoc zal het verder gaan
in mijn lcven? Wat is eigeDlijk dc zin van het
Icven? AIs ik kijk naar dc menscn die zijn ingc-
sloten, zic ik crg vccl ncnsen, dic kansarm zijn
opgegroeid, kansarm op emotioneel, sociaal en
maalschappelijk gcbied. Menscn dic hel aan
veel heeft ontbÍoken in hun levcn, zcd.at àj zich
nauwelijks kondcn onlplooien. Er zijn veel
achteÍstandcn. Als mensen tot criminaliteil ko-
men, staal dal meeslal niet op zichzelf. Het
heeft te maken mel de lcvensgeschiedenis die
iemand hceft gehad. EÍ zijn ook menscn die
heel bewusl, berekencnd, voor een bepaa.lde
vorm van zware crininaliteil kiczen, maar vooÍ
cen groot deel van de populatic binnen een
inrichting speell hcl in ieder gcval op de achteÍ-
grond mce. Mijn stelling is: IedcÍ is veÍant-
woordclijk voor zijn daden. Daarop mag jc hem
aanspreken. Maar je moet iedcÍccn ook altijd

HEEL MAKEN WAT GEBROKEN IS

De schuld krijgen ligl itr hot veÍhaal van Jona
nogal eenvoudig. Men zrgl: Ilat ons het lot
wcÍpcn om le zicn dooÍ wic hct onbeil is aan-
gericht. Dal sadium lijken wij wcl vooóij. We
wclcn inlusscn dat wij allemaal slachloffers
makcn. We verschuilcn onsz€lf ecn beetje in hel
collcctief. Aanlciding geno€g om te luisteÍen
naaÍ dc ícm van de slachtofrers. .)

Dinsdagniddag 7 novcmber, Willibrorddag, heb
ik afgesproken met gevalgenispÍedikanl, Jan
E€öc€k HU is tevens voorziíeÍ van ExoDUs,
waarovcÍ slÍaks mccÍ. Ik kom de poíier van de
Scheveningsc gcvangcnis niet vooóij. Mijn
60+spoorwegps voldoet hier niel als idenli-
tcitspapier. Dus wijkcn we uit naaÍ cen brood-
jeszaak in dc buuí. Op de achteÍgÍond e€n
Iustig speÍcÍend fontcintje. Dc koffie smaalí eÍ
prima.

JAN, WAAROM KOOS JE DfT WERK
«)RSPRONKEIÀIK?
DezcÍ dagcn weÍk ik zcsli€n jaar in het justitic-
pastoÍaat. Ik ben cria teÍechl gekomen, omdat
ik hct gevocl had dat het evangelie vooÍal gaat
om mensan dic kwetsbaar zijn. Gcdetineerdcn
zijr kweBbaaÍ in bun §tuatie. Sinds ik daar
me€ bczig bcn, hceft hel mc m gefascineerd cn
gebo€id, dat ik hct al die jaren ben blijven docn.
Niet allccn in de gevangcnis naar ook daarbui-
len pÍobcÍcn kanscn te realiseren vooÍ mensen,
die met justitie in aanraking zijn gekomcn. Jc
hebl bij hct juslitiepastoÍaat het kcrkewcrk bin-
ncn de muren, maiu even belangrijk is het na-
zorgwcrk als de meoscn we€Í wij zijn.
WAT ls DE oPLHDTNG DAAxvooR?
Dc prcdikanlcn dic bij hel justilicpasloÍaat weÍ-
ken zijn allcmaal predikant in ccn van de pro-
lestatrtsc kcÍken, gercformetrd, hervormd, chris-
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tcgcn dc achtcÍgÍond van zijn eigen le-
vcnsgcschiedenis zien. Je moct altijd naar dc
pcrsoon kijkcn.
MIJN INIERRUPIE ovER HET TEKoRT AAN oP-
VOEDEN TOT iTERANTWOORDELUKHEID WORDT

MILD BEANTWOORD. AIs hct foul gaat, hocft hct
nict aan de opvoeding re liggen. le àct gett-
ncn mel meerdere kindcrcn, waaÍ slechts e€n
cnkcling uit dc bool va.lt.

KUN rE Noc IET§ MEER zEccEN ovBR DE Actt-
TERGRONDEN VAIY CRIMINALITET?
Je ziet inderdaad dal hct aan kansen onlbroken
he€ft, dal mensen niel voldoendc gclcerd hebben
naar volwassenheid toc te gÍocien. Samen mct
een rooms-kalholicke collcga schrccf ik onlatrgs
ectr Íappoí mel ecn inventaÍisalic, gcdaan bij
collcga-juslitiepÍedikanlen en juslilicaa.lmoe-
zenien, over de achleÍgÍondcn van dc mensen
mct wie wij in aamaking komcn in ons werk.
A.ls ik die lijst nou ccns necm, sta je verstcld
wat je allemaal legenkomt: achtcÍstand in d€
persoonlijke ontwikkcling, zwakke identiteit,
ontbÍeken van basisveíÍouu,.en (e moet geleerd
hebbcn jc aan het lcven toc tc vcíÍouwen, jc
lhuis te voelen in hct lcvcn), zwakke famitie-
banden, onvermogcn tol hct voeÍ€n van een
eigen huishouding, iGtabilileir in dagelijksc
lcvensveÍÍichlingen, vcrslavingsproblenatiek,
problemaliek mel hct omgaan met dc eigen
rcligeus-cultuÍele achteÍgÍotrd, mcnscn dic
zitlen mel dc gote spaming lusscn dc culluur
waarin zc thuis zijn opgegrocid 6n de wcscÍse
cultuur waarin zc leven, zingevingsproblematiek
(onvermogen om ccn immatcriëlc zin aan je
leven tc geven). Kinderen grocien op met het
becld van 'hct matcriële' is alleS het metcriële,
maakt je gclukkig, als jc maar zoveel mogelijk
hebt'. Schuldenproblcmatiek. Als jc daamaast de
maatschappelijke fadoÍen zct, zoals het ontbrc-
ken van werk, gebÍekkig€ huisvcsting of gecn
huisvcsling, zic jc dal hct ccn complcxe problc-
rratick § waardoor mensen in een vicieuze
cirkef terechtkomen, waaÍuit zè zich op eigen
l«achl niet mecr kunncn bevrijden.
Wat we in de geesrelijke verzorging doen is,
mel de mcnsen proberen naar bhncn rc kijk€n.
Waar is het gcknakt en gcbroken? WaaÍ is het
misgclopen? Hoe kunnen we nou h jouw le-
vensgeschiedenis, in hel verhaal van God cn
mctrscn aar*[ophtspuntco vinden om iets te
gaan opbouwcn, wecr tc gÀan bouwcn aan ecn
nieuwc levensweg voor jezelf-
EN HET Is BIJ IEDEREEN TE VTNDEN?

Ja. Ik dcnk dat icdcr mcns in zichzelf woíels,

Jao E óecl

EXODUS: DE DRIE W's
We zijn vijftien jaar gcleden h her justiticpas-
toÍaal Den Haag begonncn mct hel pÍojcct
EXODUS. Het ontslond in dc kring van pastoÍcs
cn wijwilligcrs. Wij zcidcn: we zijn hier bin-
DCn van belckcnis. Gcdetincerden nemen dcel
aan hel justitiepasroraal, bezoeken de kerkdien-
slen, ncmcn dccl aan ge.spreksgroepen. Wij
hebben individucle contacten mct hcn. Als
kerkgcmc.enschap zijn wij hierbinnen van bele-
kenis. Maar als mensen wij komen, bebbcn zc
problcmcn om ecn nieuwc lcvcnsweg op te
bouwcn. Dc achtcrgrondsitualie heb ik nct
geschctst.

In ccn keldcr ondcr een flatgebouw begom€D
we met wijwilligcrs een aanloopplck voor ex-
gedclinerÍdctr. DaaÍ konden mcnsen na hun
dclcntic lcÍecht. Op zateÍdagÍ ddag en op
wocnsdagavond. I-atgzaamaan kwam hct van de
gÍond. Wc constatc€Ídcn loen: eÍ is mcer nodig,
dc mcnscn hebbcn ook bcgcleiding in hun
woonsituatic nodig. Tien jaar ge.lcden is dan het
woonpÍoject EXODUS ontstaan met daaÍaatr ge-
koppeld ecn wcrkcrvaringsprojcct, een fietscn-
makerij, en ecn opcn huis, dal zich ontwikkelde
lot cctcafé. h het cetcafé zitten nu dagclijks
dcíig à vijfcndeíig mcnscn. Zij worden opge-
vangen rondom dc maalfijd. In hct woonpÍoject
woncn inmiddcls zestien cx-gedetinecrdcn- Pas
hcbben we een nieuw pand gcopend.
De begeleiding richl zich op dÍic aspectcn, wo-
nen, Wcrken et rlgelzijn/zilrgeving. De drie W's.
Dc achterliggende gedachtc is, dat dc pÍoblema-
liek waarover wc hcl hier hcbbcn in één penoon
heel divcrs is. Ik heb dat nel even aangegcvcn.

aa[knopitrgspultcD kan vindcn.
Hct cvangclic is voor mij het verhaal dal mij
iederc dag opnicuw iÍscherpt: wij menscn hcb-
ben in het levcn een mogelijkhcid lot opstaan.
Je geloofl, dat hct nicl allcen jc eigen kacbt
hocfl te zijn, maaÍ dat het ook iets is dat je dooÍ
God gcschonkcn kan worden. Dal is je diepste
levcnsovcrtuiging. Als je er zclf niet voor in
beweging koml, gcbcuí cr naluurlijk niks.
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Wil jc dus penpeclief bieden, dan zi je &.
mcnscn ook in die verschillende fac€tlen van hct
lev€n mo€ten bcgeleiden. Menscn kunneo bij
ons e€tr jaaÍ lang onder bcgclciding wonen. Dan
woÍdl eÍ gcwcrkt aan zclBtandig lcren woncn,
socialc vaardighcden, budgctteÍen, omgaan mct
dc relaties. In hel wcrkcrvaringspÍojcct dal wc
zclf hebben, dc fietsenurakcrij, wordcn de men-
sen getraind in een dagritme. SlÍuctuuÍ in jc
lcven is belangrijk. Daar leren ze op tijd oaaÍ
hun E'cÍk te komen, sameD le weÍkcn met ande-
Ícn, tcgenslagen op te vangcn. Na drie maandcn
kan cr gekozen worden uit drie mogelijkheden:
bctaald werk, vrijwilligenwerk en opleiding.
VOOR DAT BE-TAAI,D WERK ZIJN PLEKKEN TE

VINDEN OF MOET EXODUS DIE ZELF CREÈXEN?

Dal is c€n leuk verhaal. We hebben een traject-
begelcidcr die onze bewoners naar wcrk bege-
Ieid en we bcgeleiden op het ogenblik al onze

bewoners naar werk. Dat koml voor een deel

omdat wij een overeeokomst hebben met het
NCW §cdcrlands Christclijk Wcrkgeversver-
bond) en hel VIVO. Zij proberen in hun king
van werkgcvers arbeidsplekken te ÍealiseÍcl.
Elkc wcrkgcvcr kan cen plek biedcn aan ecn
van onze bewoneÍs, ecn werkewaringsplaats of
een koí lopend conlÍact, dat latcÍ e€n langeÍ
lopcnd contracl kan wordcn. Onz-c waag luidt:
gcci orus m€nsen een kans. Wij zullen hcn

bcgeleiden. Gebeuí cr iets op dic wcrkvloer,
dan kun je bij ons lerechl. Het heeff Íesultaat.
Wij hebben nu z:stien bewoners in hu§ die
allcn aan bët wcÍk zijn. Bovcndien valt vijfen-
zcvcntig pÍoccDt van de mensen die bij ons dooÍ
hct progÍamma heen komen, niel meeÍ leÍug in
de criminalireir. Zij bouwen aan dal nieuwe
bestaan. Binnenkoí gaan eÍ vijf jongcns bij ons

weg. AIle vijf hebbcn werk. Van die vijf hebben

eÍ eieÍ ook cen woning. Voor een moel nog
voor die woning gemrgd worden. We hebben

een samenwerkirgsovercenkomst mel een wo-
ningcorporarie in Zoctermecr. Wij zcggen tegen
de coÍpoÍatics: jullie hebben als woningcorpora-
tic cen socialc taak vooÍ het huisvesten van
mcnscn, ook van de meest l(welsbaÍe gÍoepen.

Onze bemocienis bchelst dus ecn hecl samen-
hangend pakket voor werken en wonen. Tijdens
de delentie leggen wij met de gedetine€Ídc

contacten, die na de detentie woÍden vooígezel.
Binnenkoí gaat ook in Ulrccht zo'n ExoDUs-
pÍojcct van staí.

VERZOEMNG
Onderweg hiemaaÍ too slelde je mij dc waag,

wal is nou de csscnlie van hel keÍkeweÍk. VooÍ
nij is dc essentic van hct cvaDgelic vcrzoening.
Dic zondebok heeft cok icts le maken met GÍotc
Verzocndag- Wal is nou VERZoEMNG? VeÍzo€-
ning is dat er iels heel gcmaalt wordl dat ge-
b,rokcn is Er is nogal wat gebroken in h€t men-
scnleven, in dc rclalie tussen de dader cn het
dircctc slachtoffcr, in de pcrsoonlijke bclevings-
wereld van de dader, sorns ook in de relatie
tusscn de dadcr en de familie, de ouders en
noem maaÍ op. Wat ik wczenlijk vind van het
justiticpastoÍaat is, dal jc in cen beweging staat,
waaöij crgens ccn verhaal, cetr slcm z.gt: er
gaat hc€l gcmaalí worden wal gebrokcn is in
het leven. Dan bclekenl voor mij terk-zijn': de
menscn naaÍ die bimenkant van hel lcven veÍ-
staan cn hecl concÍeel, ook materieel, voor hen
kanscn en mogclijkhcden scheppcn om het levcn
weeÍ op le bouwcn. Die opstanding dus moge-
Iijk maken. Dat is hel veÍhaal.
VRT,wILUGERS

In hsl justitiepasloÍaat weÍken vele wijwilligers
mel ons mee. Zij konen uit de kerken of uil de

rand van die kcrken en dc samenlcving. Zij
willen voor atrdcÍc menscn wal doen. Maal-
schappelijk gezien kan de gemeemchap wel
gebÍoketr zijn door de muur die tusscn hetr in
sliurl, maaÍ vanuil ons geloof gezien kunncn wij
de gemeenschap niet veöreken. Je beleefl dc
gevanScne als medegevangcne. DaaÍom gaat h€t
lcn diepste. 'Ik ben in de gevangenis geweest en
gij zijt tot nij gekomen', zegl le s. Die wij-
willigers makcn zichlbaar cn tastbaar in hun
aanwezigbcid, in dic handdruk, in de koffic dic
zij inschenken, dat in de gemeente de gcmeen-
schap niet verbroken is. Bij dc keÍkdicnslen in
hel huis van bewaring is dc aanwezigheid van

de wijwilliger hecl wezenlijk. Je mu kunnen
zeggen: Hel kerkewerk in de gevangenis is een
frrnctie van dc kcrk buitcn dc gevanSenis. Hel
moel ook van daaruit ontstaan. Het he€fl te
makcn met hel haí van ons g€loof. Dic aanwe-
zigheid, die pÍes€[tie moel je doortrekken a.ls de

mensen wij komen.
HoEVEEL wtrwll-ucERs TELT ExoDUs?
Iandclijk geziern in de pÍotcslantsc gcestelijke
venoÍging pÍalen we oveÍ zo'n vd0ronderd
vrijwilligen. ri/ij hebben hier in Scheveningen
bij dc rooms-katholieke en pÍotestanlse ge€s-
lelijkc verzoÍging zo'n twhrig wijwilligers.
Voor ons nazorgwcrk, het woon- en wetkerva-
ringsproject cn dc arbeidsbcmiddeling, hcbben
wij beroepskachlen in dicnst, profcssionele
betaalde weÍkeÍs. Ons eclcafé wordt gehecl

?4



gerund door wijwilligers.
DE FINANCIÈ{ IfrRvooR?
Wc draaien nu op zes ton peÍ jaaÍ. Dat komt
van allerlci kanlen binnen, van keÍkcn, paíi-
culieren, donateurs, fondsen en stichlingen en

varr acties.

IIET GEWETENSSPEL

Een leuk vooöeeld is de aclie aan een scholen-
gcmecmchap eoige jaÍ€n 1eru9. Onze bcwoners
hebbcn tcen lcs gegeven op school, veíeld van
hun weg naar crfurinalileit. De leedingen specl-
den het GEWETENSSPEL Dan praat je nog eens

mel jezelf! Je koml wel niet in de gevangenis,

maiu waaÍ ga je zelf grcnzan ovet? Je vindt een

porlemonnee. Breng je herr tcÍug? Ik zag daaÍ
ecn jongen in dc klas met zijn jas aan. Waarom

heb jij je jas aan? Ik hang hem niet aan de

kapstok waol dan wordt hij gestolen. Eén van de

wagen in dal spel luidde: Je gaat bij C&A een

paskamer binnen met twse bÍoeken, de een is 98
gulden, de ander 29. Wissel je de prijskaaíjes,
ja of nee? Gedurende een week hebben onze

bewoners, ex-gedetineeÍden, meegedaan. Dc
leerlingen werden zich bewust van eigen voor-
oordelen en Íaalíen gemotiveerd voor de

actio.Toon moesten die jongelui als ambassadeur

van het ExoDuspÍojecl zelf rveeÍ mens€n oveÍ
hun vooroordelen heen helpcn. Er moesten

sponsors worden gevonden. Het heeft ongeveer

I 25.0m,- opgeleverd. Hcl spannende was dc

samenwerking lussen onze bewoners cn de leer-
lingen.

SAMEIVTVERKING
HEBBEN JUr-r-rE IDEEËI ovER srRAF EN DErEN-
TIE INVI.OED OP DE WETGEVING EN DE [,,ITVOE-

RTNG VAN DE WE'T?

Wij docn veel mel ons werk in kalechesegoe-
pen, in kerkdienslen, in verenigingen. Er is ook
nog een blad. We doen dus aan voorlichting

over de situatie van de delentie en over crimi-
naliteit. Zo'n ExoDuspÍoject kon mede hierdoor
ontslaan.
DENK JE DAT HET DOORDRINGT TOT DE REGE-

LENDE INSTANTIES OF HEBBEN DIE }IET ALLEEN

MAAR DRUK MET VEILIGHEID?

Er is a.ltijd een grote nadruk op veiliglreid, maar
je ziet nu ook nadruk ontstaan op maatschaP-
pelijke integratie, hcl gericht terugbrengcn van

mensen in de mÀalschapPij. Bilnen de gevange-

nis is hieÍvoor aandacht in arbcid, onderwijs cn

sociaal cultureel werk. Ook door de reclasscring

wordt daaraan geweÍkl. Het zou veel breder

moeten, vind ik. Tocn ik een periode in de Piet Zonneveld
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gemeenteÍaad van Den Haag za|, heb ik op een

gcgcven mometrl een motie ingedicnd. Hct ging
to€n om maatschappelijk herstel van kwetsbaÍe
groepen, ex-gedetineerden, cx-psychiatrische
paliënt€n, ex-verslaafden, zwcr§ongercn, dak-
en lhuislozcn. Mijn stelling was: we zullen een

geneenschappelijkc kachtsimpanning moeten
leveren om perspeclief tc bieden aan mensen die
daaíoc gemotiveerd zijn. Dit is nict alleen cen
verantwoordelijkheid voor zorgimlellingen en

welzijnswerk, maar ook voor volkshuisveslcrs
en werkgevers.
In dit kader zijn er heel wat pÍojeclen van d€

grond gekomen, met name gerichl op dc meesl
kwetsbaÍe goepcn. In Den Haag gaat dÀl om
tienduizcnd menscn! Een perspeclief bieden
beteke bijvooÍbeeld voor wie in hei dak- en

thuislozencircuit verkeren, dat zij die dal willen
weer een woning kurmen verkrijgen.
Ik kom nog eveo lerug op jouw waag; Lr hoe-
ver is er hoop voor die mensen? Wel, ook die
hoop is voor een belangrijk deel a0tankeldk van

de kansen die wij met elkaar bereid zijn hen te
geven, ook als er icts, in de sfecr van crimina-
liteit, mis is gegaan. Gaat hel erom dat mensen

dan lang gcvangen bl{ven zitten in hun cigen
verleden of zijn we bereid om ze ook dan ver-
tÍouwen te geven?

HET IS MET ZO DRUK IN DE KERK. DAT BETE-
KENT DAT JE VANUM DE KERK OOK MET VEEL

VRI'WILUGERS KI,JNT VERWACHTEN.

Hel opmerkelijke is dat wij nooil problcmen
hebben mel het vhden van wijwilligers. Dit is
e.en heldere boodschap. Als kerken willen kie-
zen yoor dit pra}Íisch concrete werh zijn eÍ
heel velen midden ia de kerk en aan de rand

van de kerk, die zich daardoor geiinspireerd

zullen voclen.
IK KAN ER ME wAT BIJ vooRsrELLEN. Is HET

MET OOK ZO GESTELD MET DE HOOP DIE

GEDETINEERDEN MOE'TEN KRUGEN IN TIET LE-
!,EI.{? ZOAI§ }IET I.EVEN HEN GEEN GROND

VOOR VERTROI,rWEN VERSCIIAFIq ZO VER-

SC}IAFTE DE KERK ÍIET MET AAN DE KERKGAN-
GER.

Bij hel jaarlijksc kerstcafé in ExoDUs is ons

eetcafé zeslig uur aan één sluk open. Dat beght
op kerstavond. Het is de herberg die open is.

Daar draaien tachtig wijwilligcÍs mee. En ieder
jaar hebben wij een wachtlijst van vrijwilligers.
Veel mcnsen zeggen dan: Dit is vooÍ mij Pas
kerst.



'') Dc slachtoffeÍs? It zckete zin. Er wordl
bcgrip gcvraagd voor gcdetinecrdcn, dic hct nict
reddcn door hun kansarmc situatic.

Mccr informatic ovcr ExoDUs, ook ovcr dc
lilurgicvicring in dc Julianalcrk in frcn Hr"&
in:
Dit Koop,mans, Exdts, Verlnlea met perspec-
nef, Dco Haag 1992.

J.D.W. Ecó€ek, In de gevangenis geveeest, ,n-
mrg a.-6ed.et v*dc4 Dcn Haag 1995.
Werkn aan dc tor,lortst, bgeleid wonen bij
Exdus, Den Haag zj.
De regclmatig verschijncndc Nicuwsbrief Stich-
ting Exodus.
Allcn lc vcrkrijgen bij Stichting ExoDUs, FÍatr-
kenslag 162-166, 2582 lil< psn Heeg, 070
35r416r.

Ha Verlual, ha lcbd ea de verbeeldiag
aulcurs: Willemicn Witkcrs & Adric Mcsch
uitgeveÍ: NaÍatio
prijs: f 2aJ0

Op dc binncnflap slaat: Wij dragen dit boek op
aaD:

Iohannes, de zienet van Patmos & Armic M.G.
Schmidt.
Originclcr kÀn nict cn deze oÍiginalileit r€kcnl
dit hclc hanöock kind & lilurgic. Dc schrijvcrs
zijn ondermeer wcÍkza:rm bU cen Veíelkollek-
tief cn hcbbcn hccl wat tc veícllco.

Voor ccn scric wcrkbijccntomslcn van lkos-
leerlnachten oveÍ 'de kunst van hel veíellcn'
gebruilÍc ik hct cerslc hoofdsluk dat a.ls titcl
h€eft: Hct verbaa.l als totem. In koí bestck
wordt duidelijk cn bcldeÍ het bclang van het
vertellen van vcrhalen aangcgevcn, wordcn
strucluuÍ en opbouw van entele verhalen
beschreven, woÍdt aandachl beslecd aarl lhema's
eo tad ctr wordcn vcrtclfactoren ondcrzochl dic
het veíclletr lot ccn bocicndc zaak maken. Met
allc aanwijzingen zo gocd op ccn rijtje blcek
ons vcrlcllen aan elkaar van cen bckcnd bijbel-
vcrhaa.l cen letrzame bezigheid te zijn.
Ook dc andere hoofdstukken zijn met veÍve
geschÍcvcn cn tocgcschreven op dc pÍaktijk
binncn liturgie, kindemevendicnst cn elders. Dit
boek bcvat een schal aan informatie over
kleuren, symbolen, rituelen, feesten en
wcrkvormcn.
Vao baíe aarbevolcn!

Trudy Bol

Knderjaren, novellc uil 1978
auteur: Jona Obcrski
uitgever: BZZTóH

De novclle is inmiddcls verfilmd en 26 kccr
herdrukt. De filneditie toont 15 foto's uil de
film, dic wordl uitgcbracht door Meleor Film
ondcr &, $cl Jonoh who lived h the whole.
In 2l hoofdstutjes van gcmiddeld vier
bladzijdcn beschÍijff Obenki hcrinncringen van
ecn joods AmsteÍdammeíjè van zijn deÍde tot
Àio zcvctde Ja,tr. ZuiivcÍ van looD. Obcrski is
van 1938.
Dc drciging, de pcslcrij, de ziektc, de dood.
Grole mensen, Rus of mof, familie of bewaker,
zijn voor cen kind vaak vreemde wczers, vooral
als zc dichtbij en indringend aanwezig (willen)
zijn. En dat à1n ze in cctr geisolccÍd gezinnctjc
met jodensleÍ, bij vcrvocr naar de kampen
opcengcpekt in auto of tÍein, in hel kamp. In de

duisleÍnis van de buik van de walvis wacht een
mens op zijn tweedc gcbooíc cn tcgclijkertijd is
er dc groci, watrl jc ho€ff ni€l hclcmaal opnieuw
geboÍen tc wordcn, cn jc spel, want jc wilt bij
de grotcn horen.

Vao haíe aanbevolen voor uzelf om te l6zen en
om tc bcwaÍen vooÍ oóg ccns (bijvoorbecld
naast dat atrd€Í€ juwccllj€ De Heiae prirc).
Een enkel hoofdstukjc is geschikt om vooÍ te
lezpn aan wal oudeÍe basisschoolleerlingen.
Irzcrs uit groep zeven en acht kunnen het z&lf
aan.
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