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De dvnamiek die uitsaat van de identiteit van Exodus
-?1

Als thema boven mijn verhaal van vÍrnmorgen heb ik gezet 'de dynamiek die
uit t van de identiteit van Exodus'.
Ik weet dat mensen het benauwd kunnen krijgen als het over identiteit gaat. En
zeÉer over christelijke idó-ileit. Dan kunnenlr allerlei negatief gekleurde
b.eelden zijn. Identiteit als iets nlar binnen gekeelds. Of iets wat je heel dicht_op
de huid komt. Of iets over iets van een voorbiie tiid

) në.
u //-7

Identiteit kan denk ik zeker ook in deze tijd iets heel positiefs hebben.
Het geeft d"jght"Igrord aan v111yg4ru4je gezarnenlir-F-i*s doet.
Het kan een appèl inhouden op mensen om mee te doen. Er kan gerichtheid in
zitten op een gemeenscha li idpaal. Er kan dus beryggigg uit ontstaan.
Eninp laats van naar binnen d kan het richtinggevend zijn naar buiten.
Hetkan vasthoudendheid geven bij oriets wat e wilt bere en voor mensen
En in plaats van èl6de maat te nemen, kan het bijdragen tot insoiratie. Tot

Exodus begon 1g'r L!9!ry.29jA4l-g919&n in de lring van pastores en
wijwillieer_s in het RK en prole§lgnlrJgstllgpqsÍoraat iq hot

k

s organlsatle

Graag wil ik over identiteit iets zeggen tegen de achtergrond van het ontstaan en
de ontwikkeling van Exodus.
Daarna iets over: dg_{Egiek en de invloed van de identiteit de vorm eving

motivatie. Heel belangrijk is een vitale achtergrond van
opereert in de samenleving.

waaruitalr

van het werk. En tenslotte iets over de geestetijte verzorgrng vmj e en hoe
daí@-en identiteit wordt aangekekà. -_-

gevanggryrcqlqplsx§glglsÍUngeo
mensen van buiten die deelnamen

. Naast de pastores was er
aaí[-erkdien sGn, gesprek

een qroeD

sroepen, en ook
aan ontspann1n vlte iten voor gedetineerden groep in z'n geheel was
intensief bij het pastorad van wat later Exodus zou
worden ligt in die groep. DaaÍ ontsto te dat er iets aan nazorg
moeíF«i«len ople5ouwd. En dat kwam door een aantal ervaringen.

1.1 In de eerste plaats was dat de grote blematiek van veel gedetineerden
Het raafte ons dat velen zich met hun leven in een vicieuze cirkel bevinden.
Gebr pyeq5lg4 men
gebied sociaal eebiedljrl
ontbreken van voorwaarden om een bestaan op te bouwen. Heel duidelijk
was dat criminaliteit niet op zichzelf bestaat, m.ur verweven is in en
verbonden is met iemands ke levens schi . Daar kwam bij

sen.Epu-9ouplexs+robJs-m-atiekoppersoonlijk
de relàties, en op maatschappelijk gebied door het

I

het grote recidivipercentage dat we tegenkwamen. Toen en ook nu rcg7Yo
van de gedetineerden die regelmatig terugkeert in de gevangenis.

l. Het ontstaan en de ontwikkeline



z

We vonden dat aan die immense persoonlijke en maatschappelijke
problematiek veel en veel te weinig werd gedaan.

1.2 Een tweede ervaring was de betekenis die het h ft
gedetineerden. Gedetineerden hebben vaak in niets of in niemand meer gnlg
verEouwen, Ze zijn teleurgesteld in officiële instanties en va4!_go-k in
hulpverlen ers. Velen hebben een eindeloos hul enln ect afgelegd en
ze zijn alle eindstations van de hulpverlening gepas§qer.d.

Het was en is dan ook opmerkelijk dat het justiti astoraat / de geeqtelijke
verzorging zo'n groot bereik heeft onder eerden. Recente cijfers laten
àeí?ml7syo van de gedetineerden zegt behoefte te hebben aan geestelijke
verzorging.
Dat is bijzonder, want veel gedetineerden hebben buiten de gevangenis geen
contact met kerken of levensbeschouwelijke organisaties.
Dat grote bereik heeft te maken met de bijzondere tie van de geestelijke
verzor$nfl. De geestelijke verzorging kS4!_yan buÍen en is geworteld in
tradities van buiten
opDouwen van een

. En die verwo
vertrouwensre

rtelins scheot het---*-
latiè/Geestelijke

kader voor het kunnen

bijzon et iets eigens. Het heeft een herkenbaar gezicht. En dat
eigene en dat bijzondere, dat brengt met zich mee datje er terecht kunt metje
levensverhaal. Er is een omgeving waarje veilig bent m€t wat heel diep van
binnen in je omgaat.

1.3 En we dachten vervolgens: als het pasJgtAat en de kerkqgmeenschap-door die
wijwilligers van buiten gerepresenteerdÍierbinnen van betekenis is, dan zou
die kerkgemeenschap toch op enigerlei wijze ook ,oor orensen q!hun
detentie van betekenis moeten kunnen zijn. Want ook na de detentie hebben
veel gedetineerden, vanwege hun complexe problematiek, een vorrn van
begeleiding nodig en vaak een heel intensieve voÍrn.

1.4 In de vierde plaats was er het gevoel datjustitiepastoraat, binnen we;fgnd
met woorden van perspectiefen beleving van gemeenschap, alleeniddqJ
geloofuaardig zou zijn als het ook beÀgmuzijn met het lot van me'-nsen na
de detentie.

1.5 In de vijfde plaats zagelnwe ook kansen en mogelijkheden om
justitiepastoraat en een voÍm van nazoÍg op elkaar te betrekken. Het
aanwezig zijn van nazorgmogelijkheden na de detentie zou kunnen
betekenen dat hier al vroeg in de detentie op geanticipeerd zou kunnen
worden. Met andere wooÏleiliietege-leiding tijiffiïe detentie zou een
concrete spits kunnen l«ijgen in een concreet aanbod na de detentie. En dit
zou-hilen aansluiten bij de motivatie om het leven een andere wending te
geven dieje vaak aan het begin van de detentie tegenkomt. Iets van
perspectiefbieden zou kunnen bijdragen tot het vasthouden van deze
motivatie t{ddns de detentie. Want motivati e zie je vaak tijdens de detentie
vervliegenFetentie en nazorg moesten in elkaars verlengde gaan liggen.

a>è- o/z^' le^lc., t-<n., t4oA) 1 4 J-,. J-q rrV
/-,-,*rz. )utàl arr, h/ 4 n"/t r'À 4.,,/.t*t
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En er zou zicFéd'doorgaande lijn in begeleidingsmogelijkheden gaan
aftekenen.

1.6 Tenslotte kan bij deze ontstaansgeschiedenis worden genoemd dat ingezien
werd dat deze nazorglaak niet door het justitiepastoraat alleen gedragen kon
worden, maar dat gezien de omvang van de problemen een zelfstandig stuk
nazorgwerk
Anf,à§-zou

met betrokkenheid van de kerken van de grond moest kom
een aantal

en.
het incidenteel werken in de mar blijven door

goedbedoelende j ustiti ores en wijwrlhgers. Binnen de kortste keren
last. Dwei en met de kraan open.

2. Een oroiect met een duideliik herkenbare identiteit
In de aanvang al werd gekozen voor het opzetten van een prqect met een
duidelijk herkenbare identiteit. Daar was eigenlijk geen twijfel over. Daar
werd heel bewust voor gekozen. En identiteit werd opgevat als een basis voor
de projecten in het christelijk loofen in verbondenheid met de kerken of
beter : met de gemeenschap van kerken. En spee een dat juist
die vitale functie die de geestelijke verzorging bleek te hebben in de
inrichtingen, namelijk scherpe richtheid op de persoon,
gemeenschap, het erbi begeleiding ook bij de diepste Ievens
ook nazorgwerk voluit tot zou moeten men.
Werk met een identiteit en geen algemeen werk. Een aantal overwegingen
speelden daarin een rol.

2.1 In de eerste plaats: we wilden niet het zoveelste hulpverleningsproject
worden, m.utr we wilden een stuk op uwen ergens ln zou
wortelen. Werk dat een beddfi§7óilhebben. Dat gedragen zou worden door
een gemeenschap. Dat deel zou kunnen zijn van die gemeenschap. Die inzet
en die overtuiging had alles te maken met de problematiek van de mensen
om wie het gaat: de detineerden en ex- gedetineerden
Mensen met een complexe pro ema en levend ln
samenleving, kansarm opgegroeid op vele gebieden, en zonder echte

in dat

gemeensc met anderen. Aan hun levenssituatie iets doen,'

, dat zou alleen maar kunnen
ver van samenleving.

oí61óoiiàÀen->+-í
vanurt bredere

I
2.2ln de tweede plaats: we zagen de kerk daarbij nsglq-l!§lttn_ut maar als een

breed veld van mo ti waar veel ten behoeve van de levenssituatie
van gedetineerden geactiveerd zou kunnen worden. Op materieel gebied,
zoals financiën voor projecten, maar ook op immaterieel gebied: de inzet van
mensen, de grote diversiteit aan kwaliteiten, de know-how.

2.3 In de derde plaats: we gingen ervan uit dat, als ecten van nd
zouden lak, indraa gebed, dat e projecten dao rltrf
van mensen zelf zouden moeten zUn. Dat ze er iets in zouden moeten zien.
Dat ze zich ermee zouden moeten

bij een

en identiJiceren. Dat dat werk dat-_:--

op het beleven van

de marge van de
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daar gedaan zou worden ook namens hen gedaan zou worden. Er zou iets
van medeverantwoordelri d moeten groeien.

2.4ln de vierde plaats: inbedding van de projecten in het samenlevingsverband
van de kerken had ook te maken met de visie die we hadden op professionele
hulpverlening. Professionele hulpverlening met hët oog op deze doelgroep is
dringlruInoodzakelijk.Triookt-oenalwarenwe ervan overtuigd een
professionele organisatie met daarb ook wijwilligers, van de grond teI

willAEiensenfïffifi die jaren, en ik van g nog steeds,
firnctioneerden professiglglg_alsanisaties op zichzelf. Z,e zijn losgeraakÍ van
samenlevinssverbanden.
in direCte vJrbondenheid

was professionele hulpverlening
g. Met een achterban en met een

ac an Opdat professionele begeleiding ook een spits zou kunnen
krijgen in concrete perspectieven in de onfrnoeting met andere mensen en in
nieuwe kansen

2.5 Tenslotte: als basis werd gekozen het christelijk loofin verbondenheid

En wat wij wilden
met de samenlevin

En als doelstelling voor de Stic g Exodus Den Haag werd
ensen begeleiden en perspectief bieden een menswaardig

met de kerken.
omFrwen: m
bestaan, en heel be gU t: er ook op werken dat

die het menswaardi b

om wle het gaat. aar un persoon toe en naar toe.
En &iari6[-werd ln e ul eid afgespro en zo hebben de
projecten ook altijd gefunctioneerd, dat er geen drempels zouden mo z1

wat betreft het geloofvan mensen. ook w met nadnrk gesteld datdeze
do@xodus erop gericht was om mensen te
bgkeren. zehet loof bi te . Nee, in tegendeel: waar het om
zou moeten gaan is dat mensen zo begeleid zouden worden d^t zi zichzelf
zouden leren verstaan en dat zij hun eigen levensweg zouden vinden.
Mensen zouden dus ook met un el nd
vej]lg moeten zijn binnen Exodus. En waar dat nodig was, zouden ze daarilll;
ook verder op weg geholpen moeten worden.
Wehoopten t we met expenmenten navolging zouden vinden. En dat
de projecten in Den Haag een steen in de vijver zouden worden.

3. De dvnamiek die uiteaat de identiteit van Exodus

maatschappelijke oorzaken worden weggenomen
fimcttoneren ln weg staan. Vanult een
zo een weg

Achterafkan denk ik duide
zoals hierboven, dynamiek
bege leidin osofie-Eéeft

van DCgeleiding volurt ten
achtergrond werd
vàilÍEmAsen

lijk worden vastgesteld dat de identiteit, ingevuld
in de ontwikkeling van de projecten en van de

t
Puntsgewijs zal ik proberen daarvan iets in kaart te brengen.

3.1 Exodus is begonnen als een kl_ern vnijrr!]lggrsprcrject. Een open huis in een
kelder onder een flatgebouw, gerund door vrijwilligers en twee dagdelen
geopend: op zaterdagmiddag en woensdagavond. Het is inmiddels
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uitgegroeid tot een grote organisatie met een residentieel
begeleidingsaanbod op 4 plaatsen in het land voor 50 bewoners en een
groot ontwikkelingspotentieel.
Begonnen met de financiering door middel van kleine giften en de
verkoop van bijvoorbeeld kerstkaarten door wijwilligers, gaan er
inmiddels enkele milioenen in om en is er een oot aantal fessionele
medewerkers
Vanuit de van het bggin is een o samenhan gend
begelei gsprogramma ontrylkkeld op de gebi n van wonen, werken,
rel es en zln ob D",!"rti!gl! heeft dus een belangrijke functie
vervuld als aanjager.

3.2 Bij-tlèUtwikkëling heeft de identiteit ook gefunctioneerd als een
belangrijke motor om blokkades en weerstanden te overwinnen. Het
geloof in de zaak heeft vleugels gegeven als het onderweg moeiliik werd.
Want er moest in de ontwikkeling veel worden overwonnen. Ik noem een
paar punten.

3.2.1 In de eerste plaats bleek er de afstand tussen de cglElr van enerzijds de

3.2.2

3.2.3 lnile G«E plEtíwas de vaak uitzichtloze problematiek van de bezoekers
en,hstilo[ers heel moeilijk. En nogal eens
wel mo lijk was offi-or deze groep iets

ontstonden ook wagen
te doen. Ofhet ideaal

óflàt
nret te

hoog gegrepen was. et we moge zun om echt iets van de grond
te laij wat aan het doel
In de aren van het Huis waren er soms dagen dat er geen

enkele bezoeker kwam opdagen. Dat de wijwilligers van 1 uur tot 8 uur in
het Open Huis, de sfeer erin t en met de maalti d gereed, wachtten
op bezoekers.
En in de beginjaren van het huis voor begeid wonen, toen het prograÍnma
nog in het beginstadium was , waren het bestuur en de begeleiders ?eg
en dan de wanh nabrj . Onvermogen van bewoners, chaos, terugval,

igingen, bedrog ook. En soms de dreiging 6tGt pfràctteïIonder
zou gaan door fiífficiële nood en onvoldoende resultaten in de
begeleiding. Tekenend in die tijd was het thema van éen van de
jaarverslagen: 'Al is het muur voor één'. Een bevlo en om de
moed van onszelfen de steun van
Ondanks deze weerstanden heeft Exodus een grote continuïteit gehad.
Geen huis is ooit een dag gesloten geweest. En de begeleidingsconcepten
hebben zich kwalitatiefsteeds sterker ontwikkeld. En het draagvlak en het

3.2.4
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netwerk is gaandeweg sterker en sterker gegroeid. Daarover iets meer nog
in de volgende punten.

3.2.5 De aanvankelijk beoogde duurzame betrokkenheid vanuit de kerken is
gegroeid. En die betrokkenheid tno steeds. Door thema-
kerkdiensten, inforrnatiebijeenkomsten, catechesegroepen,
Exoduskerkdiensten, talloze artikelen, etc.etc. zijn duizenden mensen in
contact gekomen met de problematiek van de doefgr en de aa4pqlvgm
Exodus. Ze hebben zich op de wl zen voor ingezet. Van
eenjongerengroep die een actie voerde voor de nieuwe inrichting van
kamers tot en met een scholengemeenschap die een 24-uursactie met
sponsQteglMleiten organiseerde
Daarbij is bijzonder hoopgevend om vast te stellen dat blrjga. mensen
uit kerken te motiveren zijn om door vooroordelen en angst heen te
bre'Eë-n en datÉ{reidan mensen met een crimins6l verleden een kans
te Sïdn. Die verbondenheid met de kerk als appèl meensc
uitermate grote betekenis gebleken bij de on
Exodusverhaal.

e ing van het

3.2.6 MeiEïo--or <lie verbondenheid is een breed netwerk om Exodus heen
ontstaan. Een voorbeeld daarvan is de bemiddeling voor ex-gedetineerden
naar werk, begonnen bij Exodus Den Haag, en nu ook een vast onderdeel
bij de reclassering. De wortels daarvan liggen in een
samenwerkingsovereenkomst tussen Exodus Den Haag en het Nederlands
Christelijk werkgeversverbond in Den Haag, omdat een
beleidsqredewerk er van het N W zich in een kerkdiensl asngesproken
voel op problematiek en bij Exodus Den Haag kwem met de waag
wat hij vanuit zijn functie kon doen. Er zijn gesprekken ontstaan met de
werkgevers, en we hebben hen aange ken oo hun achterprond om ook
iets bij te dra in deze maatsc lijke problematiek.

teit van Exodus noolt remmen d gewerkt op de
samenwerking met andere partners. Exodus staat herkenbaar in een breed
samenwerkingsverband met andere instellingen zoals de reclassering.
De reclassering heeft Exodus altijd gezien als een duidelijke en
herkenbare samenwerkingspartÍler. En naar mijn ervaring was men altijd
enthousiast over het grote draagvlak dat Exodus zich wist te creèren.
Datzelfde geldt ook voor gemeentelijke overheden en voor het Ministerie
van Justitie.

ls van

3.2.7 De

4. De invloed van de identiteit op de vormgeving van het werk.
Na wat tk gezegd heb over de dyngj_ek wil ik ook nog iets zaggen over de
positieve invloed die de identiteit kan hebben op de vormgeving van het
werk

4.1 In de eerste plaats gaat het dan om de ontwi\§llgg van het
fx.odusbegeleidingsprcg ma. De achtergrond van de organisatie heeft
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ertoe geleid dat met name het aspgct_Elzingaving als bel1ngjj!-trtgsugt
onderdeel van het samenhan dbe leidin aan de orde kwam en
aan de orde bleef. Heel snel ontstaat er bij de uitvoering van het
begeleidingsprogÍamma een concentratie op de meer concrete
begele1 gspunten als wonen en werken. En toch zullen we altijd zien dat,
als wonen en werken niet van binnenuit gedrglgrlggin een levensvisie,
er iët§ wezerifilk§ïitbreekt ffifr-ingdus, en ook relaties, als vi

-

taal
onderdéëI-van de le ouw.

4.2 Als tweede punt noem ik in dit de identiteit geeft op
waar het in de organisatie en in om gaat. En dat is die
ene mens met een en cht. Die ene mens die, hoe zijn leven ook
loopt, altijd een mens blijft waard om van te houden en waard om e voor m
te zetten. Een mens ht toekomst. Dat oo het moeilijk is

"*ffiöht"o\-.:/
aan een eeuweno

is het hart ons had o enen we
verhaal.

Binnsa ExïffifiéEben rve het altijd van belang gevonden dat er een stukje
meer is rneetzrJn naÍu mensen toe. Het gaat in de begeleiding niet om het
pro lf, niet om de gele kaarten op zichzelt maar allereerst
om de mens in het En al die instrumenten die we ontwikkeld
hebben,
helpïí.
En-(hÍom is er altijd de intentie om, als het bij iemand mislukt is, É7

pfu te bezien ofde draad weer opgepakt kan worden en ofer nieuwe
kansen gegeven kunnen worden. Dat betekent inzelpgh,eÍ-uilerste, ver saan
ln een gtn de ander niet los te laten. Want: in Ex US woon je niet alléén,
maar je bent er ook deel van een gemeenschap. De identiteit inspireert tot
befrokkenheid van medewerkers. Bewogenheid. En dat is wat juist door onze
doelgroep zo vaak wordt gemist bij de instanties waar ze mee te maken
hebben. Dat ze een nt mmer zijn. En dat wordt er in onze samenleving niet

de verzakeli die als lfstroom over ons hes:n

komt. Ik denk dat wij allemaal het risico lopen te vervlakken en te
verzakelijken. En ik denk dat we een bron nodig hebben die ons aanspreekÍ
op waar het ten diepste om gaat.

4.3 De verworteling in een eigen achterland maakt Exodus in zekere zin
financieel en beleidsmatig onaftrankelijk. Natuurlijk moeten we erkennen dat
vasté-fiuagslenngs6;en ook vanuit de overheid, gezien de omvang die
het werk gekregenllieft, noodzakelijk zijn. Maar Exodus kan in ieder geval
wel voor een deéï!91rSn wie er in huis genomen wordt. Er hoeft niet
geheel ingegaan telórden op criteria die anderen stellen. Heel bepalend is
dat geweest bij de aansluiting bij de Penitentiaire Programma's.
In het bestuur in Den Haag is altijd gesteld dat er binnen de huizen ook
ruimte zou moeten zijn voor mensen die niet in de Penitentiaire
Programma's zouden vallen. Ruimte voor de meer kwetsbaren. En het is

verband de focuslie
het werk ten dieóste

I

e z\n om de mensen waar het om gaat mee verder te

beter
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duidelijk dat die ruimte in de toekomst mede bepaald zal worden door de
benokkenheid van de kerken.

4.4 De achtergrond heeft meegewerkÍ om te komen tot een creatieve, flexibele
een snel groeiende organisatie. Door de zelfstandigheid, de eigen
financieringsbronnen, het grote draagvlak en de brede potentie aan
medewerking, konden telkens nieuwe experimenten worden Íumgevangen en
takken van werk worden ontwikkeld. De fietsenwerkplaats in Den Haag is
daar een voorbeeld van. En ook de opzet van nieuwe Exodusprojecten in
nieuwe plaatsen in het land.

5. De ontwikkeline binnen de liike verzorein in iustitie
Het lijkt me zinvol om in verband met de identiteit van Exodus ook iets te
zeggela over de betekenis van identiteit zoals die binnen de Dienst
Geestelijke Verzorging in de Inrichtingen van Justitie wordt gezien.
Er is prot. gv., RK gv., humanistische gv., en moslim en hindoe gv.
Als drie hoofden van dienst benadrukken wij het belang van de
denominatieve herken id. Geestelijk verzorgers binnen de inrichtingen
ontlenen de l«acht en de herkenbaarheid van hun werk aan hun ambt.
Ze werken niet op Àchzelf, als deskundigen het bied van zingeving,
maÍlÍ ze zJn rn lnnchting aanwezig namens lns CS

Ze representeren samen met de wijwilligers dat er ondanks de muren een
verbondenheid is die bli fussen mensen. Zeà n er vanutt eensc---------:_
vura-n*Edie in willen gaan de zor voor hun leven. Z,e werken daar in
al e pro SSI t, ma Í ze ztJn daarbij wezenlijk ver en
gedragen aónun achterland. En we zJn ervan overtui als we die
identiteit-gaan vervlakken, dan vervlakken we iets wat tot het meest
wezenlijke van onze geestelijke verzorging behoort.

Ik sluit af. Het Exodusconcept 5132f nqn in het land.
Er is iets in beyeglgg gekomen. Met resulta?t. De betrokkenheid van de kerken
als brede samenlevingsverbanden is onlosmakeli k met Elodus verbonden.
Sterker n
En bij de
gerneenschappen het werk blijven dragen en als iets van zichzelfbl zf,el].

og: is mijns inziens intSpraatpudsr-deel van het ExodUrronqqpt.
verdere ontwikkeling is denk ik van wezenlijke beteaenis da-t die

I


