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De gedachte achter gevangenisstraf is de verwach-

ting dat de straf de crimineel tot inkeer brengt. De

praktijk blijkt weerbarstiger, gezien de term draai-'

deurcrimineel. Toch is dat geen reden de (ex-)gede-

tineerde dan maar cynisch af te schrijven. Met het

door de kerken geinitieerde Exodusproject blijken

ex-bajesklanten wel degelijk uit de vicieuze cirkel te

kunnen raken. En, dat zal de politiek aan spreken,

het bespaart de maatschappij jaarlijks miljoenen.

Een teken van hoop: dankzij Exodus verstomt

André Hazes' smartlap 'Eenzame kerst'.
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25 jaar ex-gedetineerden helpen uit de gevangenis te blijven

T l 7at is iouw droom?".

W;m.ír#::l;:t
de Exodushuizen, waar ex-gede-
tineerden begeleid worden naar
een nieuwe levensweg. Hij had
zijn kamer laten zien en zei: "Ik
voel me hier thuis'l Hii vertelde
dat hij drie maanden in Exo-

hun familieleden.
Terugkijkend op de actiyiteiten

in het jubileumjaar is een aantal
punten vermeldenswaard.

lGrk als aanjager
Exodus is ontstaan in de king

van de kerken. Met de ontwikke-
ling van gerichte beccleidinccn-i-

Bijna zesig procent vat de Exodusbewoners valt fiiet meer terug in criniflaliteit, (foto Frans Andringa)
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Sramma'§ YooÍ ex-gedetin€erden
werd vooÍzicn in een groot maat-
schappeliik tekort. Door steun
van de keÍken kon een nieuw
en succesvol begeleidingsconcept
worden ontwikkeld. Waar geen
beweging was en alles bij het
oude bleeí durfden de kerken iets
nieuws een kans te geven.

problematiek. Die problemgn
worden nog versterkt doordat de
samcnleving zich afirijzend en
viiandig opstelt tegenover terug-
kerende (ex-)gedetineerden. In
verband met deze complexe pro-
blematiek is het begeleidingsaan-
bod gericht op alle levensgebie-
den; wonen, werken, relaties en

onderzoek naar de resultaten van
Exodus er op dat aandacht voor
zingeving ook in harde ci.ifers
loont-

Goedc resultrtcn
Op het Exodus jubileumcon-

gres maakte professor Moerings
de uitkomsten van een onderzoek
naar de resultaten van Exodus
bekend, 57% van de Exodusbe-
woners valt niet meer terug in
criminaliteit. Dat percentate is
nog hoger bij degenen die het
progÍamma aftnaken. Van hen
laat 85% de criminaliteit ach-
ter zich. Kenmerkend voor het
Exodusprogramma is de samen-
hangende aanpak. Veel gedeti
neerden hebben een complexe
problematiek op persoonli.jk en
maatschappeliik gebied. Exodus
heeft een samenhangcnd begelei-
dingsaanbod ontwikkeld op alle
levensgebieden. Het ondeÍzoek
van Moerings toont aan dat dit
programma werkt en dat mensen
uit de spiraal van de criminaliteit

bevrijd kunnen worden. In het
onderzoek worden zeker ook kri-
tische kanttekeningen geplaatst
van zaken die nog beter kun-
nen. Huisyesting en het vinden
van werk blijven een knelpunt.
Maar bemoedigend is dat naad-
loos uit de cijfers blijkt dat, mar-
mate iemand het programma van
Exodus meer heeft afgemaakt,
hij minder snel zal terugvallen
in ffiminaliteit, zelfs als hij het
programma niet volledig heeft
afgemaakt.

Maatsóappelifke opbrengst
Hoewel het bij Exodus in de

eerste plaatst gaat om het tot
hun recht komen yan individuele
mensen, is het ook releyant om
na te gaan wat deze begeleiding
de samenleving in harde cijfers
oplevert. Voor het Exodus-huis in
Amstetdam maa-lÍe onderzoeks-
bureau Novius zo'n berekening.
Vertalen we de cijfers van reci-
dive-vermindering naar de kos-
ten Yan criminaliteit binnen de

Er zijn er velen die het lukt om nooit

meer de gevangenis in te gaan

De basis van het Exoduswerk in
de kerken leverde nog veel meer
op. Deze verbondenheid met de
kerken dtoeg bij aan het ontstaan
yan een breed maatschappelijk
draagvlak voor de reïntegratie
van gedetineerden en ex-gedeti-
neerden,

Samenhangend plan
De kern van het Exoduscon-

cept is het samenhangende bege-
leidingsprogramma. Deze samen-
hang is nodig vanwege de com-
plexe problematiek van veel gede-
tineerden. Er is sprake van grote
persoonliike problematiek, zoals
het ontbreken van veel sociale en
maatschappelijke vaardigheden,
verslavingsproblematiek, schul-
den, het niet kunnen voeren van
een eigen huishouding, het ont-
breken van heilzame contacten,
relatieproblematiek, zingevings-

zingeving. Het programma heeft
een strakke structuur en is gericht
op het boeken van concrete maat-
schappelijke resultaten: eigen
huisvesting, werk, nieuwe relaties,
schuldsanering en een persoon-
lijk zingevend perspectief.

Juist door de kerkelijke achter-
grond van Exodus is in dit bege-
leidingprogramma van begin af
aan een centrale rol weggelegd
voor zingevingsvraagstukken.
Niet Yanuit oogpunt van tvan-
gelisatie', maar vanuit de overtui-
ging dat ieder mens, ongeacht de
eigen religieuze achtergrond, een
diepe motivatie kan ontlenen aan
de beantwoording van de eigen
vragen rond zin en doel van zijn
leven. Hoewcl dit aspect langc
tijd veronachtzaamd werd in de
welzijnswereld, vindt deze nu
weer opgang. Bovendien wljst dit'
jaar uitgebracht wetenschappelijk
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dus woonde en dat het goed met
hem ging. Hij had de hele week
buiten hard gewerkt. "lk wil niet
meer terug in die verveling en
die werkloosheid van vroeger. En
nooit meer de gevangenis in."

Wat is jouw droom? "Straks een
klein huisje en een klein autootie
en misschien wel een eigen gezin.
Ik droom niet van grote dingen.
Dat ik ecn beetje gelukkig word."

Om die kleine droom van deze
bewonergaat het in Exodus. Men-
sen uit de vicieuze cirkel halen
van hoe het allemaal gelopen is in
hun leven, Ze van de machteloos-
heid bevri.jden. Ze uit de crimina-
liteit halen en ze leren leven,

2006 was het .jubileumjaar van
de Stichting Exodus. Vijfentwin-
tig jaar geleden ontstond op ini-
tiatief van het justitiepastoraat
in een kleine kelder in Den Haag
het eerste Exodus-opvangpro-
ject voor ex-gedetineerden. Het
was een Open Huis, gerund door
vrijwilligers en drie dagdelen per
week geopend,

Justitiepredikanten en pasto-
res werkzaam in de gevangenis
Schevcningen constateerden dat
velen'gevangenis-in-gevangenis-
uit' gingen, Het pastoraat bood
ondersteuning in de baies, maar
velen hadden ook behoefte aan
opvang na de detentie, Dat was
25 jaar geleden zo en dat is nog
steeds zo.

Inmiddels is Exodus uitge-
groeid tot een grote landelijke
organisatie met tien huizen en
450 bewoners per jaar. Daarnaast
z;Ljn er zo'n 1500 vrijwiltigers
werkzaam in de bajes ter onder-
steuning yan het iustitiepastoraat
en in de nazorg als maatjes voor
mensen die vrijkomen of voor
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eenzamekerst
gemeente Amsterdam, dan bete-
kent dit dat als gevolg van dat ene

Exodus-huis in drie jaar tijd n€tto
een bedrag tussen de 3,5 en 7,9

miljoen euro is bespaard. Daarbii
gaat het dan om een optellingvan
alle maatschappelijke kosten die
criminaliteit met zich meebrengt:
van kapone bushokjes tot de kos-
ten van advocaat en politiecel. Let
wel: de kostcn van het Exodus-
huis in Amsterdam zelf zi.ln hier
al afgetrókken. Dit onderzoek
vormt een sterk aÍgument dat de

begeleiding van ex-gedetireerden
een zter rendabele maatschapPe-

lijke investering is!

Diqryang
Exodus werk vaauit de christe-

liike insptatie. Dat b€tekent uiet
dat een eenduidige geloofsoptiek
in het begeleidingsProgrYnma
dominant is. Integendeel; de

id€ntileit schept ruimte voor de

betekenis Yan een div€rsiteit aar
gelooB- en levensbeschouwin-
gen bij de bewoners. Dc identiteit
waarborgt dat d€ze zingeving§-
kaot niet onder de oppervlakte
v€rdwiint Onïer gcdetinecrdcn
lcven vcd .xistrDtiëh (gdoo$-
)vragen, De óristeÏjke identi-
teit bliift de organisatie cn de
medewerkers bepalen bii waar

I-,Lm

de huisbijbel en 1500 qempla-
ren van de standaardeditie aan-
geboden om uit te reiken aan
bewoneÍs die de Erodushuizen
verlaten.

Ti.jdens de viering introduceeÍ-
den de Hoofdaalrnoezenier en de

Hoofdpreilikant bij het Ministe e

van |ustitie een bijzontete z.egen,

kÉrnd voor hen die vanuit de
gevangenis ofeen Exodushuis een

nieuwe toekomst tegemoet 8aan.

Moge de Heer u zegenen

En u zenden
Op weg naor de viiheid
Vaa de kinderen Gods.

Moge Hij u kracht geven

Om de Boze te weerstMÍ
Eí staPpe:n te zettet
Naar de aavolging van Chrisns
ln gedachta in woord en in

dsod
En in liefdevolle verbondenheid

te lelen
Met broedars en zusters
Waar ook tet tereld-
Alle dogar tat uw Wm .

Nu m tot in eentigleid
In de taam
Van de Vader, ile hot en de

Heilige Geett
Anen.

l\íaar er werd in het kader van

het iubilcum D meer gedaan.

Exodus heeft in 25 jaar gesteund

door de kerkcn, in financiële
zin, maar ook door de inzet en

betrokkeqheid van veel leden
uit de kerken, een omvangri.jk
begeleidingstraject gerealiseerd
met professionals en vriiwilligers
en met een groot draagvlak in
kerk en samenlevinS. Dat geeft

aan dat de kerken vanuit hun
inspiratie en betrokkenheid van
grote maatschapPelijke beteke-
nis kunnen zijn om met men-
sen in de gebrokenheid van hun
bestaan een nieuwe levensweg te

gaan. Inmiddels is de organisatie
gegroeid naar een omvang die

het niet meer mogelijk maalt dat
kerken die volledig financieren.

Helaas hebben slepende discus-
sies met de overheid echter ook
nog steeds geen structurele basis
opgeleverd waarmee die financie
ring wél zeker wordt. Maar ook
als dat wel het geval zou zijn, bli)ft
inzet en betrokkenheid van ker-
keo en kerkleden van essentieel

belang: via (wijwilligers-)werk
én financieel. Exodus is immers
geworden tot wat zi.i nu is, iuist
door haar bijbelse bronnen en

door haar vera-nkering in wij'
wel alle Nederlandse kerkgenoot-
schappen.

Vaak is onder gedetineerden
te horc[ dat ie als ie v.§Ee- 
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er-gedetineeÍdcn. Belangrijke
punten daarbij zijn: mensen blij-
ven er principieel bijhoren, hoe
hun levensgeschiedenis ook isi
geen metts is ooit afteschreven;
de integriteit van de menselijke
persoon als schepsel fus; cr gaat

een mensbeschouwing aau ons

begeleidingsprogramma en onze
begeleidingsstructuur vooraf. De
verbinding van bezieling en Pro-
fessionaliteit is essentieel voor de

b.gd.idi"g. Het gaat om Profes-
sionaliteit met het haÍt.

In de jubileumviering vatr Exo-

dus kr,van deze begeleiding ma
diepgang tot uitdrukking. Deze
jubileumviering was geoÍgani-
seerd samen met Exodus Utrecht
en de Sector Vriiwilligers & Kerk-
zaken van de Stichting Exodus

Nederland, die beide tien jaar

bestaan. Het thema was: 'in ver-

langen jouw weg vinden'. Onder
aanvo€riDg van eeo eigeutijdse
Mozes en Aiiron werd lener$k
en frguwlifk de tocht onderno-
men uit gevangenschaP, door
de woestijn, naar het beloofde
laad. Met tal Yan ontmoetingen,
muzikàle biidragen en kunst-
zinnige uitingen werd m vorm
gegeven aan de öePe motieven
van mensen, op zoek naar hun
door God (in)tegevetr be§tem-
mingen. Vanuit de binere ellende
van een bestaan ia onwijheid,
via een lange en zwaÍe weg een

here toekomst tegemo€t. EÍ was

een indrul«rekkende raP van e€n

Exodusbewoner.
Bij de jubileumvierirg werden

door het Nederlands Bifbelge-
nootschap, met daaÍin de Parti-
cipatie van de PKN en |ongbl'oed
Dnrkkerij, 100 exemPlaren van

Door dat ene Exodus-huis is in drie

jaar tijd netto eenbedragtussen de

i,5 en 7,9 miljoen euro besPaard

In samenwerking met Dienst Jus-
titièle Inrichtingen, Kerk in Aaie,
de Nederlandse Religieuze Ordes,
en de NCRV werd door Exodus
een gedichtenwedstriid onder
gedetineerden uitgeschreven. De

gedicbtenwedstri.id werd afgeslo-

ten ir een bi.ieenkomst met gede-

tineerden in PI Breda.

Erodus en de Lerken
Deze bijeenkomst werd later

uitgezonden in het ladioPro-
gramoa Volgspot van de NCRV.
De prijswinnaars wtren aanwe-

zig. Juryvoorzitter Simoo Vinken-
oog las voor uit ziin eigen werk
en uit de ingezonden gedichten.
R&B en gospelzangeres C,oreY

gaf met haar band een concert
en bracht het op muziek gezette

winoende gedicht ten gehore.
Opnieuw een biizonder element
in de jubileumviering hoe zou 25
jaar E:rodus gwierd kunnm wor-
den zonder de mensen waar het

eigenlijk om gaae de gevangenen'

En opnieuw een bijeenkomst die

wat b€treft vorm en inhoud hooP

en veÍwaóting uitstraalde naar
die gedetineerden: een ander, uiet
crimineel leven, kón!

zeten hebt, Yoot eeDs eD voor 
,

altijd afgeschreven bent. Vaak is

ook te horen dat de samenle-

ving niet bereid zou ziin om te
investeren in gedetireerden en

ex-gedetineerden. De ervaring l

van het Exoduswerk over 25 iaar
laat zien dat dit ook anders kan

zijn. Mensen blijken met Serichte
begeleidirg de vicieuze cirkel van
de criminaliteit te kunnen door-
breken. Er ziin er velen die het I

lult om nooit meer de gevange-

nis in te gaan.
In de samenleving blijken er

velen op aanspreekbaaÍ te ziin om
gedetireerden niet af te s(hrii-
ven, maar ze een nieuwe kans te

geYen. Dat ziin tekenen van hooP

die ons kunnen insPireren om
met mensen een betere toekomst
tegemoet te gaan.

,an E€rbeet en Rien Timmer

Ian E€Íbc€k en Rien Timm.r ziin re§-

pectiev€lijk voorzitteÍ en directeur van

de Stichting Exodus Nederland.


