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Stichting Exodus helpt voormalige criminelen

Naar het Beloofde Land,
maar eerst door de woestijn
TNTERVTEW Ex-gevangenen met persoonlijke aandacht en strenge regels
begeleiden naar terugkeer in de maatschappij. Dertig jaar geleden be-
gon Jan Eerbeek ermee in een Haagse kelder. Inmiddels is Exodus een
succesvolle, landelijke stichting.

Dertigjaar later wonen achttien deelnemers op ka-
mers in een pand aan het Frankenslag waar ze een
intensief trainingsproglamma volgen, met als doel
herintegratie in de maatschappij. 'Een ommekeer
brengen in de hele criminele spiraal waardiemen-
seIl in zitten', noemtEerbeek het,

Groene kaarten
Dat gebeurt in een strakke structuuÍ, van 's och-
tendsvroeg tot'savonds laat. Afspraken zijn erom
j€ aan te houden, Twee keer per week controle op
dru8s en alcohol. Alsje verslaafd bent, komjecrso-
wieso ni€t in. Eensysteemvan gelekaart€n, zodat
d€ bewoners dir€ct weten waar ze aaÍr toe zijn als ze

Jan Eerbeek met een van de engelties, die hii gehruikt oÍn Exodus-deelnemers een hart onder de riem te steken

een uitje met de eigeÍr begeleider. En - vrijwillige-
activiteiren buiten de deur: in groepen naarbuiten
in een 'overleefsituati€', waarinje elkaar echt leert
kennen. Het programma is'echt heel zwaar', bena-
drukt Eerbeek,'De hele dag werken aanjezelf.'

Geen kist appelen
Het succes van Exodus steunt op 'de viersleutels':
begeleidiog bij wonen, werk, en het opbouwen van
relaties €n zingeving: Jeleven betekenis geven,'Dat
is hard nodig voor mensen met een achtergrond
waarin agressie, een gebÍek aan sociale vaardighe-
den, schulden, verslavingen, een verstoord dag-
nachtritme, verkeerde contacten en stigmetisering
een belangrÍke rol opeiseo.
vandaar dat de naam Exodusookzo roepasscli.ik is,
aldus Eerbeek.'Uithetangstland naarhetBeloofde
Land, maar eerst door de woestijn.' Maar ja, het
gaat ook oietom mensen die'ergens een kist app€-
len hebben meegenomen'.
DeelfExodushuizen in Nederland drijven op ruim
tweehonderd betaalde krachten. ook zijn er meer
dan echttienhonderd vrijwilligers, die gevangen€n
bezoeken in kerkdiensten erl gesprcksgrcepen of
'maatjes' wordeo met voormalige gevangenen, ver-

'Voor ieder mens
is er perspectief

binding met dit acht€rland van de kerken en de be-
zielingom voordeze doelgroep r€ werken, zijn voo(
Eerbe€k essentieel.
Dat laatsre uit zich in het kleine goudkleurige en-
geltje, dat gevangenen en ex-gevange[en vanJan
Eerbeek krijgen.'Die engel zegri voor ieder mens is
erperspectief.'

MATTHIJS TERMEER

/^M METEEN MAAR MET DE DEUR in huis te
I I vallen:ja, srichting Exodus is succesvol. Uit
V onderzoekvan de Leidse criminoloogMar-
tinMoerings in 2006 en in zoro blijktdat ex-gede-
tineerden die het Exodusprogramma volgen aan-
zi€nlijk minder vaak terugvalle! in crimineel ge-

dÍag dao andere ex-gedetineerden.
'Herheeft zin om te hopen, om te geloven in men-
sen',st€ltJanEerb€ek(63). Hij is hoofdpredikantbij
het Ministerie van veiligheid en Justitie, voorzitter
van de v€reniging samenweÍkingsverband Exodus

Tien gele kaarten is
tinde oefening'

Nederland en opricht€r vatl het project in Den
Haag, dertig jaar geleden.

Datwas in de kelder van een flat in Moerwijk, ineen
voormaligjeugdhonk dat de kerk ter beschikking
stelde. Ecrb€ek wcÍkt sinds 1929 voor hctjustitic-
pastoraat en kwam al snel metjeugdige gevange-

nen io aaoraking. Al op jonge t€efti,d zaten zulke
jongcns in ccn jcugdgcvangenis cn nietlangdaama
kwam Eerbeek ze weer tegen in 'De Bunker' in
scheveningeo, de zwaarste gevaÍrgeÍris van het
land.
'Gevangenis in, gevangenis uit.' Een schijnbaar ho-
peloze toestand, waarde idealistische jonge predi-
kant zich niet mee wenste te verzoenen. 'Ik heb

nooit geloofd dat dat eeÍr levensbest€mming i§.'
Nee, Eerbeek wilde 'de wereld vernicuwen naar her
ideaal van hetKoninkrijkvan God'. Jonge m€nsen
hunkerden naar een wereld van vrede en gerechtig-
heid', vat hij de tídgeestvan diejar€nsamen.

over de schreef gaan. Tien keer geel is rood en einde
ocfening.
Maar, belangrliker eigenlijk, ook groefle kaarten
voor positief gedrag €n behaalde (leer)doelen. Tien
keer groen betekent een beloling in de vorm van
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