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De van loven rn mensen

T door de van de J D.W.

van het van de Secror Vriiwilli qers en Kerkzaken van de

Stichti F-xodus N oo 14 november 2002

Beste mensen,

Ik wil vandaag beginnen met een herinnering Íum een man die ik onfinoette toen

justitiepredikant was in Scheveningen. Straks helemaal aan het eind wil ik mijn

brjd,rage ook weer met hem afsluiten.

Hij is allaar en heeft 4 jaar vastqezeten in Scheveningen' Nooit een keer

bezoek gehad. Iedere zondag was hij in de kerk Zijn enige contact met buiten

wzuen de wijwilligers van de kerk, die week in week uit aan de diensten

deelnamen

In het g:3! waarin hij opggr.de was hij altijd een buitetreent:e' Niet als de

anderen. Een beetje weemd.

Altijd een sterke afhankelijkheid van zijn qq4g§ Vooral van zijn moeder, die

hem in beschenning nam. \ggg.tftt rdig gewor<len'

Na het overlijden van zijn ouders helemaal op zichzelf teruggeworpen- In het

Huis van Bewaring terecht gekomen.

Na de detentie geen mensen die op hem wachtten. Geen grond onder de voeten.

Ik vind het heel bijzonder ugdaug op deze jaarvergadering van het

Exglusnazorgne]lwerk ege inleiding te mogen houden. vorig jaar ben ik hier ook

geweest toen het weÍk nog door de ISNA onder leiding van Herman Vooijs

werd vormgegeven.
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Geen glimpje perspectief. Waar leef ik voor?



Het nazorgwerk van de ISNA is in het afgelopen jaar in het werk van de

Stichting Exodus Nederland ingebracht. En we zijn er van overtuigd dat het

samengaan van de beide organisaties voor beide werksoorten een belangTijke

ér< ,.(2,

sterke sector Vrijwilligers en

vertrouwen in dat de beide

werkvormen elkaar íffiErileer zullen inspireren
\._i-

Dat kan ook haast niet anders, want Exodus en ISNA hebben dezelfde wortel.

Exodus is er bijzondel mee ingenomen met een

Kerkzaken te zijn uitgebre ffi"aa"n ", ull"

-__-_

overheersen . Toch is o3gl1erk *.t hgl_!*d" dtu"gulak dat we hebben in de

kerken en in de samenlelrn

anders eedacht wordt dan alleen maar in harde taal.: 
-=--Wij in onze organisatie geloven erin dat de criminaliteitsspiraal o(k doo.b.ok"n

J.--

kan worden door te investeren in mensen, door te geloven in mensen.

Investeren in mensen. Dat is wat Exodus doet. En met de sector Vlijyilliger en

Kerkzaken erbij is er nu een breed en divers b"El"idingtur"Uod. Aan de ene

kant de Exodushuizen, inmiddels in acht plaatsen in Nederland: Den Haag,

Amsterdam, Utrecht, Alkmaar, Groningen,'s-Hertogenbosch, Leiden en

Rotterdam.4^ ,É-,'^t- 4^/ z^.-...^, /ur' /*/*"2^ 'L*'-
H< 9t hebben een begeleidingscapaciteit van 300 bewoners op jaarbasis. Als we

daarbij voegen d" 2j9 *ij,rqgers van het nazorgnetwerk die zo'n 200 ex-

gedetineerden persoonlijk begeleiden, gaat het om een opglgltie ó!p{-
gedetineerden begeleidt in de richting van een nieuw bestaan in de samenleving.

Ik vond het vorig jaar een biÈqgder iotg,**od" 
"*".ing 

zoveel mensen te

ontmoeten op een gewone doordeweekse dag die zich wijwillig inzetten voor

ex-gedetineerden.

Ze Àin ontstaan in en verbonden met het justitiepastoraat de kerken.

De groei van het werk van Exodus en het werk van de ISNA is opg§ltjk,

want het g"$t in een tijd dat er door ugi" "=j"-""l.r,rg afltand wordt

genomen van gedetineerden en ex-gedetineerden. Een harde lijn lijkt te

dat eíoó:k-in de samenleving
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500 ex-gedetineerden. Reken eens uit. Een gevangeniscomplex als Zoetermeer

heeft 280 plaatsen. Het is dus bijna 2 grote gevangenissen vol mensen die door

ons bij de hand worden genomen.

n uwe o gin is het aanbod

aan de wiiwilli ers di@. *:yglgt tt4n*en om hen,in een landelijk

verband samen te brengen. Dit om coaching en toerusting en ondersteuning van.-.-
deze wijwilligers te kunnen realiseren. En om daarmee ook het

wijwilligerswerk in detentie vanuit een kachtige orga4isatie verder te kunnen

---_-_"-------<-t 
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ontwikkelen.

Wim Timmer, RK justitiepastor, is met een onderzoek bezig om dat nader uit te

werken.

Exodus is een unieke organisatie. Enerzijds is er een professioneel

begeleidingsaanbod en anderziids is er een qoot aaÍttal vrijwilligers u91{in

ren en in de begeleiding van gedetineerden en ex-gedetineerden.

Het Exoduswerk, professioneel en door wijwilligers, is zwaar.

Want de problematiek van ex-gedetineerden is complex.

In de nota 'In de gevangeni, g"*"&ilïaa.t tEGo uitgave van Bureau

Hoof<lpredikant en Bureau Hoofdaalmoezenier, werd die problematiek op basis

van een inventarisatie brj justitiepastores omschÍwen.

Er zijn in de eerste plaats achterstanden in de persoonlijke ontwikkeling.

- ontbreken van basisverfrouwen

- identiteitsproblemen

- verslaving

- zingevings-enmotivatieproblematiek

- ontbreken van duurzame sipificante contacten

- zwakke familiebanden

- het ontbreken van sociale en maatschappelijke vaardigheden

J
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Op maatschappelijk gebied zien we:

- ontbreken van huisvesting en werk

- ontbreken van voldoende steunende contacten

- stigmatisering

- schulden

- onvoldoende toegankelijkheid instanties enhulpverlening

In de Exodushuizen is tegen de achtergtond van deze complexe persoonlijke en

maatschappelijke problematiek een uniek samenhangend en strak gestructureerd

begeleiding

zlngevlng

saanbod ontwikkeld op de gebieden wonen, werken, relaties en

Veel gedetineerden bevinden zich door persoonlijke en maatschappelijke

achterstanden in een vicieuze cirkel, waaÍ ze zich op eigen kracht niet uit

kunnen bewijden.

Het Exodusprogramma wil mensen in staat stellen de verantwoordelijkheid voor

hun eigen leven te dragen. Begeleiding naar burgerschap.

Burgerschap knjg je niet met je geboorte mee. Dat moet worden ontwikkeld. En

we moeten vaststellen dat duizenden gedetineerden niet of onvoldoende tot

dragen van verantwoordelijlÖeid voor hun eigen bestaan en het bestaan van

anderen ziin toeserust

In Exodus werken we aan die toerusting. Begeleiding op alle levensgebieden is

Maar wijwilligers kunnen ook gedetineerden die niet zo'n zwaar

in een huis voor be eleid wonen nodi

begeleiden. En ook dat gebeurt nu al in het nazorgnetwerk.

4

e !È!gn,

nodig. En daar kunnen vrijwilligers een heel belangrijke rol in spelen.

Vrijwilligers kunnen dus worden ingezet in de ondersteuning van het

b;g"l",d-grprogramma van de Exolsuizer. * 0.,6* nu ook al in het

nazorgnetwerk.
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begeleidingspro gramma



Ik denk dat u ffir in uw ervaringen als wijwilliger veel van bovengenoemde

achterstanden bij ex-gedetineerden zult herkennen. En misschien zult u d< hen

Ol 
"p 

6é"of meer van die achterstanden hebben begeleid

Vanmorgen wil ik het wijwilligerswerk voor gedetineerdetr en ex-gedetineerden

typeren met: 'de kracht van geloíen in mensen'. Dat is een heel specifieke

betekenis van wijwilligers voor gedetineerden en ex-gedetineerden.

Vrijwilligers kunnen met name een belangrijke bijdrage leveren daar waar

significante contacten ontbreken. Daar waar mojivatie- en

zingevingsproblematiek bestaat. Daar waar vertrouw en, zelfuertrouwen of

vertrouwen in anderen, ontbreekt.

Een kort bijbelwoord uit Marcus 8, de verzen 22 -26 wil ik hierbij graag

aanhalen. Het gaat om de blinde te Betsaïda.

En zij kwamen te Betsai'da.

En zij brachten een blinde tot Hem en smeekten Hem deze aan te raken. En Hij

vatte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp, en Hij spuwde in zijn

ogen, legde hem de handen op en woeg hem: Ziet gij iets? En hij zag op en

zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Vervolgens legde

Hij weder de handen op zijn ogen, en hij zag duidelijk en was hersteld. En hij

zag voortaan alles scherp. En Hij zond hem naar huis en zeide: Ga het dorp zelfs

nlet ln

Wij kunnen voor ons wijwilligerswerk veel van dit verhaal leren.

En zij brachten een blinde tot Jezus. Soms kunnen wijwilligers zef een heel

eind met iemand komen. Soms moet je als vrijwilliger iemand begeleiden naar

iemand die er meer mee kan dan jij

Zij smeekten Jezus de blinde man aan te raken. Dat is een heel belangrijk werk

wat deze mensen - noem ze wijwilligers - hier doen- Iemand anders brengen in

de sfeer van de aanraking.

5



Veel gedetineerden en ex-gedetineerden zijn opgesloten in zichzelf. Ze kunnen

en willen zich niet meer kwetsbaar opstellen. Zn zijt verhard. Zo op het oog

afiverend voor de aanraking.

Vrijwilligerswerk kan denk ik iets in mensen openbreken. Weer aansluiting

vinden bij een diep verborgen behoefte aan communicatie met anderen, aan

contact. Aan een hand die fioost en die niet slaat

een waar je mensen kunt vertrouwen.

Jezus vatte de blinde bij de hand. Jezus doet hier iets heel gewoons. Om de

blinde man met zich mee te krijgen moet hij hem wel bij de hand nemen. Zonder

dat kan die man niet in beweging komen. Geen eindeloze gesprekken, niet tegen

hem aanpraten, maar aanraken.

Soms vragen wijwilligers in de gevangenis wel eens: Wat heeft het eigenlijk

voor zin dat we er zijn? En misschien stellen wijwilligers in het nazorgrretwerk

zich ook wel die vraag: waar doen we het eigenlijk voor? Heeft het wel zin of

betekenis?

De kracht van geloven in mensen.

De mensen die de blinde tot Jezus brengen hebben geloofin het perspectiefvan

de blinde. En perspectiefbegint hier in aanraking enje laten aanraken' tn 
,Z

misschien is in dit verhaal nog wel hetgqqgtstf.tuoDder dat die blndeÀch(íat

@"n
En dat hebben die mensen om Jezus heen dan toch maar mooi bereikt. want

zonder dat zou er geen nieuwe levensweg zijn'

"Het perspectief bij de blinde" begint in feite in heel gewone dingen, niks

spectaculatd/íwee mensen die elkaar bij de hand nemen. Samen een kop koffie

drinken. gínsichtknrtsturen. Het delen van de zorgen om het leven.

Ik denk dat het bij heel veel gedetineerden die begonnen zijn aan een zwaaÍ

Exodusprogramma zo begonnen is. Een beetje geloofin het leven kon groeien,
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omdat ze voelden dat er iemand anders was. een pastor of een wijwilliger, die

geloofde in' hun levensperspectief.

In die gewone dingen kan het verfouwen groeien voor de diepere dingen en kan

de basis worden gelegd voor andere dingen waarin begeleiding nodig is.

Dat zien we ook in het verhaal dat we gelezen hebben. Hand in hand gaan ze

samen op weg. En Jezus brengt hem buiten het dorp.

Om te kunnen genezen kan het nodig zijn dat je je losmaakt van de druk van

alles wat opje afkomt. Even buiten het dorp. Even aan de zee. Even in een

andere wereld. Even een gesprek met zomaar iemand, een wijwilliger van

Exodus, die je door z'n aanwezig$eid brengÍ in een ander levensklimaat. Even

de ontmoeting met een ander mens om tot jezelf te komen en om weer nieuw

zicht te krijgen.

Jezus spuwde de blinde man in zijn ogen en Hij legde hem de handen op.

Wat doe je als je kind gevallen is en huilt, woeg ik eens in een gespreksgroep

toen we dit bijbelgedeelte bespraken. Je pakt hem op en je knuffelt hem, zei

iemand. Je kust hem op de zere plelq zei iemand anders-

En wat betekent dat, woeg ik. Datje hem bescherming geeft en geborgenheid,

werd er gezegd. Dat je kind voelt dat je er bent.

Dat is ook wat Jezus doet als Hij deze man gaat genezen- Als Hij hem in zijn

ogen spuwt en hem de handen oplegt, geeft Hij hem een gevoel

van diepe geborgenheid.

De psychoanalyicus en theoloog Drewermann ziet in het speeksel op de ogen

het opnieuw opwekken van het gevoel van de moederschoot. Het allereerste
t--

gevoel veilig lnge ge te zIJn.

In feite beantw

mogen zijn.

Jezus hem in zijn oerverlangen te mogen ervaÍen er te

7



Bij de achtergrondproblematiek van veel ex-gedetineerden hebben we gezien dat

het vaak gaat om het ontbreken van een basisvertrouwen in het leven- Het

ontbreken van basic trust. Identiteitsproblemen: wie ben ik?

Motivatiepro lemen: wat is de betekenis van mijn bestaan in deze wereld? Waar

,.tEí6Gài in in mijn leven? Wat is mijn perspectiefl

En een van

vol4oende

de knellende problemen

significante contacten. Si

bij velen is ook dat het hen ontbreekt aan

gnifi cante contacten o1o 
"oo,uà-di".1"

hebt om je als mens te kunnen ontPlooien. Sipificante contacten zijn er niet op
<-----+

uit ete brèk ÍnaaÍ ztJ m je welzijn te dienen. Significante

contacten zijn mensen die de zog om je lwen met ie delen. Die zich in hoogÍe-

en dieptepunten metjou verbinden.

J

Bij veel gedetineerden ontbreekt hetjuist aat deze contacten. In het rapport 'In

de gevangenis geweest' is het citaat van oen pa§tor te lezen die zegl'. "Als de ex-

gedetineerden geen leeflwerkplek hebben, blijft de onderwereld over waar

erecht kan. "l c,./e\iedereen t

En verder ij de steunende omgeving gaat het om mensen met wie je

verffouwen kunt opbouwen. Mensen die aandacht, steun en stimulans kunnen

geven." 4;-'1 cJ=.-Í

De groei van de blinde naar het zien van perspectiefgebe

het andere ogenblik. Er is een duidelijke groei in het zien

interventies van Jezus. Zo gaat dat vaak. 9"i", gebeurt

En bij ee stappen voorwaart s en drie stappen terug

en dan voorutt.

urt niet van het ene oP

. En er zijn meerdere

met vallen en opstaan.

Jezus laat hem niet los. Maar uiteindelijk laat Hij hem ook wf,i-zéIfpijn nieuwe

levensweg gaan. "En Hij zondhemnaarhuis.",/' "/ A-

Begeleiding van bewoners en wijwilligerswerk is zeker niet gemakkelijk. Het is

vaak een worsteling voor de mensen die begeleid worden. Vandaag wil ik daar

8
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een punt uitlichten: de voortdurende keuze die zij moeten maken voor een ander

bestaan.

De mensen die wij beSeleiden willen de veren van de criminaliteit 3n zc,h

afschudden.

Meestal betekent dat dat jeJe levenswe

ie een volledig nieuwe start moet maken. Het gaat daarbij om het maken van

inglpglggkelzen in je eigen bestaan.

In een aantal interviews heeft Roel de Bruijn, de scheidend directeur van de

Stichting Exodus Nederland daar in de afgelopen weken over gesproken. Op de

radio zeihij een paar weken geleden: 'Het gaat om zaken als 'bij. welke mensen

wil ik horen, bij welke kant van het leven wil ik horen, bij de goede kant of bij

de slechte kant?'

Resocialisatie begint b,@"moeten worden gem

Het gaat daarbij ook o* Y@en. Maarwaarden en normen kun je

niet door middel van een advertentiecam pagne overdragen. Waarden en norÍnen

iàie van andere mensen. Mensen met wie je een band hebt en die voor jou

ergens voor staan. Dat proberen we in onze begeleiding. Met de mensen die we

bege leiden een relatie aan gaan. Een band van vertrouwen. Met hen op weg

gaan, hen steunen en bemoedigen, een zoekÍocht naar een nieuw bestaan.

Mensen iets leren, maar vooral ook proberen hun keuze voor een nleuwe

levensweg in hen zelf te verankeren..-
Dat maakt ook dat het welk van Exodus niet gemakkelijk is. Voor "tijy!l'g"^
niet en voor ex-gedetineerden niet. Want waar het eigenlijk om gaat is een

gevecht met jezelf en misschien ook wel met de wereld waar ultkomt.

Medewerkers en wijwilligers van Exodus, ik wil het hier ook wel eens zeggen,

aoe(@trvoor de samenleving. Ze duiken namens de samenleving. die

veiliger wil zijn, met de ex-gedetineerde de diepte in om het leven een nieuw
!-
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een andere

ZClnr ensen

perspectiefte geven

moet gooien. Dat



We zullen als organisatie dan ook voortdtfend plannen moeten ontwikkelen om

onze professionele en wijwillige medewerkers tot hun werk toe te rusten.

7
Investeren in ex-gedetineerden betekent tegelijk ook investeren in medewerkers.

Vrijwilligerswerk in het Exodusnazorgnetwerk is een tijdje tochtgenoot zijn van

e delen ln zun of haar leven. Het mooi

t he geloven in iemand ande

wat Je

sen dieGeloven zijn is niet zo moeilijk. Geloven in men
<-

weerbarstig zijn vraagt veeI van jezelf.

Dat is ook de zwaarte van het vrijwilligerswerk in ons n.vorgnetwerk. we

moeten vaak tegen beter weten in blijven geloven in mensen die op de terugweg

^Jn
De kacht van geloven in mensen. Zotder die kracht van anderen kunnen

mensen met het oog op het I ztJn.

En dat brengl mij tenslotte op de krj&t van de identiteit van het werk van

Exodus. De identiteit waarin ook de ISNA stond

De kracht van geloven in mensen ontlenen we ten diepste qft ,""@Ë 1e

ge looft in mensen

Hij is het die ieder mens opzoekt tot in alle uithoeken van zijn bestaan En die

niet aflatend met ons onderweg wil zijn.

Eenleven van opstanding tegemoet.

Ik eindig met waar ik begon.

Hij is 4l jaar, en hij heeft 4 jaar vastgezeten in Scheveningen'

Na de detentie geen mensen die op hem wachtten, geen grond onder de voeten

Geen glimpje perspectief. Waar leef ik voor..?

Hij heeft een jaar gewoond in het huis voor begeleid wonen. Larrgzaarn maar

leerd zijn kamer niet vol te stouwen met wat hij waar dan ook

gege

zeker heeft hij ge

t0

iemand anders. Een

i_.--



vond. Je weet nooit wat je nodig hebt om te overleven. Maar zijn kamer tot een
t.--

thuis maken.

Hij leerde er wat van het leven te maken. Stapje voor stapje. Eerst in de

fietsenmakerij. Een goede monteur. Dan weer als wijwilliger in het eetcafé. Wel

leuk, al die mensen die hier komen eten. Je ziet nog eens iemand.

En toen, na ongeveer een halfjaar, voor het eerst van zijn leven met een pakje

brood onder zijn snelbinders naar zijn werk in het onderhoud bij een

woningcorporatie. Een werkewaringsplaats. En daarna naar de leerwerkbank.

Een loodgietersopleiding.

Zomazr iemand op weg nÍutr een plaats op zijn maat onder de m

", @@ aanwezig als xodus .rk

verbonden is geraakte

.----

Zo mensen op weg helpen, elkaar ondersteunen met het oo de toekomst,

daar gezamenl k aan een diversiteit nen projecten met een breed scala

aan talenten en mogelijkheden, dat is
<----s

...--\

aangegaan in het verband van Exodus

Ik hoop dat wij er in de komende tijd met elkaar in zullen slagen onze

werkvormen sterk met elkaar te verbinden. Met het oog op de mensen die wij als

onze doelgtoep hebben gekozen en waaÍ we ons met haÍ en ziel voor in willen

Op hoop van zegen.

AJN

l1

denk dat het

de samenwerking die we zijn

--

----

zetten. Mensen in wie we willen geloven.
---
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Onderverp: Jaarvergadering Nazorgnetwerk te Breukelen

Aan: Betrokkenen bij het netwerk en enkele andere genodigden

Beste mensen,

U heeft mij laten weten dat u op 14 november as. aanwezig denkt te zijn op de
j aarvergadering van het kodas-Nazorynetwerh
Bij deze stuur ik u het progtamma voor die dag.

Het belooft, gezien de inleiding, extra gasten (o.a. van het'Steunpunt Vrijwilligers
Reclassering') en het casusmatige deel ('s middags) een goede dag te worden.

Een lijst met personen die zich aangemeld hebben met het vergaderadres wordt als bijlage aan

deze brief toegevoegd

Graag tot 14 november

Herman Vooij s

programma

10.00-10.30: Ontvangst met koffie / thee en gebak

10.30-11.00: lnleiding: De krachÍ van geloven in mensen door ds. Jan Eerbeek,

hoofttpredikant en voorzitter van Stichting Exodus Neierland

l l.00-12.30 1 . Voorstelronde
2, Mededelingen
3. Tenrgblik op jaarvergadering 2001

4. Landelijke ontwikkelingen
5. Coördinatoren-overleg
6. Wat verder ter tafel komt

12.30-13.30. *t* Lunchbuffet ***

13.30-15.00: Casusmatig programma

I 5.00-l 5.30: Plenaire nabespreking

15.30-16.00: lnformele afsluiting j aarvergaderi ng 2OO2

Exodus. le sleutel naar de samenleving.

FXODUS


