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‘Ik kan me geen moordenaar voorstellen die een liefdevolle jeugd heeft gehad.’
Alice Miller

Doorschuiven
Zo’n driehonderd jaar geleden stond de bevaarbaarheid van de Rijn sterk
onder druk. Aan onze oostgrens waren ook veel overstromingen. Besloten
werd onder meer het Pannerdens Kanaal te graven, een flinke verkorting
van de Rijnloop bij Millingen. Alle problemen waren daarmee – dacht men
– opgelost.
Dat leek ook zo. Alleen nam het aantal dijkdoorbraken langs de benedenloop van de Rijn, de Lek, enorm toe. In sommige opzichten was het probleem dus niet opgelost, maar doorgeschoven.
Zo is het ook met criminaliteitsbestrijding. De overheid, het rijk voorop,
legt het accent op repressie. De cellen worden voller. Minder aandacht krijgen voor- en nazorg. Begin 2004 stootte het ministerie van Justitie, bij wijze van bezuiniging, een groot deel van het reclasseringswerk zelfs af. In
‘moeilijke gevallen’ wenst Justitie niet meer te investeren. Het zijn de gemeenten die – met heel wat minder geld – dit belangrijke werk moeten
overnemen, in samenwerking met de reclasseringsorganisaties.
Het is net als met de loop van de Rijn. Het krachtige, repressieve beleid
van de overheid is terecht. Maar wat schiet je er mee op als je dat beleid
niet flankeert met hulp aan mensen die uit de bajes komen? Een recent onderzoek van Justitie spreekt boekdelen. 71% van de volwassenen en 78%
van de jongeren die in de gevangenis hebben gezeten valt binnen zes jaar
in herhaling.
Dit boek van Cornelie van Well geeft niet – zoals ik in dit voorwoord – een
bestuurlijke visie op het belang van voor- en nazorg bij de bestrijding van
criminaliteit. Dit boek gaat over de mensen zelf; (ex-)gedetineerden, vrijwilligers en medewerkers van Exodus, de rechter, buren van een Exodushuis.
Maar wie het leest trekt wel dezelfde conclusie: criminaliteitsbestrijding
zonder voor- en nazorg heeft geen zin. Dat is alleen maar doorschuiven.
mr. A.H. Brouwer-Korf
burgemeester van Utrecht
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Inleiding
In 2006 is het 25 jaar geleden dat in Den Haag het eerste initiatief tot een
Exodushuis werd genomen. Een aantal jaren later werd dit initiatief gevolgd
door de oprichting van de stichting ISNA, die zich bezighield met vrijwilligerswerk onder gedetineerden en ex-gedetineerden. Inmiddels zijn deze initiatieven uitgegroeid tot de landelijke organisatie Stichting Exodus Nederland, met twaalf aangesloten lokale Exodusstichtingen, meer dan tien Exodushuizen, en ruim 1000 vrijwilligers die zich in tal van groepen binnen
en buiten gevangenissen inzetten.
Exodus heeft zich zo ontwikkeld tot een bloeiende organisatie. Hier geven
heel gewone mensen uiting aan de waarde die zij toekennen aan het gegeven dat in onze samenleving het opleggen van vrijheidsstraffen een terechte, maar vrijwel altijd tijdelijke zaak betreft. Dat heeft doorgaans ook alles te maken met geloven: met de kijk die mensen hebben op andere mensen en op samenleven. Iedereen telt, niemand mag worden afgeschreven,
mensen verdienen altijd een nieuwe kans. En laat de samenleving als geheel daar nu ook nog bij gebaat zijn!
Toch mag het bestaan van Exodus niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Sinds het ontstaan van de organisatie bestaat voortdurend de discussie over de financiering ervan. Hoe vervelend dat ook soms kan zijn,
het heeft één voordeel: het dwingt Exodus om steeds scherp naar het eigen
functioneren te blijven kijken.
Ook dit boek van Cornelie van Well is daar een voorbeeld van. In dit boek
wordt op een eerlijke en open wijze verslag gedaan van het werk dat in Exodusverband wordt verricht. Bewoners van Exodushuizen, medewerkers, buren, vrijwilligers en ex-bewoners, ze passeren allemaal de revue. Geen opsomming van succesverhalen, maar schetsen uit levens van mensen die ieder vanuit hun eigen verleden hun eigen toekomst tegemoet zien. Moge
het lezen van dit boek u inspireren tot het leveren van uw eigen bijdrage
aan de terugkeer van (ex-)gedetineerden in onze samenleving.
Rien Timmer
Directeur
Stichting Exodus Nederland
www.stichtingexodus.nl

