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‘De muziek die we maken is belangrijk voor de weg die 
we willen gaan in het leven. Jullie willen onze muziek ook 
horen. Jullie kunnen niet naar ons komen, dus komen wij 
naar jullie toe’. Dat zei rapper/zanger Typhoon bij het 
begin van zijn optreden op 20 maart in de Justitiële Jeugd-
inrichting Den Hey-Acker in Breda.
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Blik op de toekomst
Reynaldo Adames van Made in Prison hield 
de gedetineerde jongens in Den Hey-Ac-
ker voor vooral de blik gericht te houden 
op de toekomst. Iedereen heeft bepaalde 
talenten die hij kan benutten. En hij kreeg 
de lachers op zijn hand met: ‘Als je drugs 
kunt verkopen, kun je ook wasmachines 
verkopen.’ Made in Prison is een organisa-
tie die op basis van eigen ervaring probeert 
kinderen uit de criminaliteit te houden en 
praat me degenen die gedetineerd zijn.

Liefde is de baas
Met zijn band verzorgde Typhoon het ze-
vende Exodusconcert, dat elk jaar een paar 
weken voor Pasen in een van de Neder-
landse gevangenissen georganiseerd wordt. 

Lobi Da Basi
Typhoon heeft zich in een beperkt aantal 
jaren ontwikkeld tot een fenomeen in de 
Nederlandse muziekwereld. Zo ontving hij 
begin maart twee Edisons voor zijn album 
‘Lobi Da Basi’ (Liefde is de Baas): zowel 
voor hiphop als voor het beste album.

Even alleen
Traditioneel wordt tijdens het Exodus-con-
cert ook altijd de winnaar bekend gemaakt 
van de dichtwedstrijd onder (ex-) gede-
tineerden. De winnaar van dit jaar, Harry 
uit het oosten van het land, had het thema 
Effe Luchte ingevuld met zijn gedicht Even 
alleen. Singer-songwriter J.W. Roy had de 
tekst van Harry gebruikt voor het compo-
neren van een prachtige ballad.
Harry vertelde dat hij een redelijk ervaren 
dichter is. ‘Ik heb wel eerder gedichten 
geschreven. Ik heb in het verleden een 
bundel met 300 gedichten gemaakt over 
liefde, geluk en ongeluk. Ik heb die bundel 
onder vrienden en familieleden verspreid. 
Toen ik een gevangenisstraf van een maand 
uitzat zag ik de oproep om aan de dicht-
wedstrijd mee te doen.’ Harry was er erg 
mee ingenomen hoe J.W. Roy zijn tekst op 
muziek had gezet.

Vervolg Exodusconcert

Exodusconcert op de radio
Het Exodusconcert is op zaterdag 4 april 
op radio 5 uitgezonden door RKK-NCRV 
bij het programma Wierook en Pepermunt. 
Via de website www.npo.nl is de uitzending 
terug te luisteren. W.M.

Met dank aan
Het Exodusconcert kwam mede tot stand 
dankzij de inhoudelijke en fi nanciële onder-
steuning van het Skanfonds, in het bijzon-
der van senior projectadviseur Bas Pieck. 

Liefde is de baasLiefde is de baas

Singer-songwriter JW Roy

Van links naar rechts

Reynaldo Adames

Hijlco Span

Wijnand Speelman
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In 2012 maakte Joe kennis met het project ‘Vrij Verantwoord Va-
derschap (VVV)’ van Exodus Nederland. In de gevangenis werd 
een proef-workshop gestart voor het project en hij vroeg zich af: 
‘Is dat ook voor opa’s’. Joe heeft drie zoons, een dochter en twee 
kleinkinderen. 

Contact
Met zijn zoons heeft hij regelmatig contact. Eén van hen studeert en 
een ander is net getrouwd en heeft een kindje. ‘Mijn zoons vragen 
niet naar mijn detentie. Ze kwamen op bezoek, zeiden dat ik dom 
was geweest en nu gaan we weer verder. Zij geven hun mening en 
dat kan ik goed hebben. Met mijn dochter heb ik helaas geen goed 
contact. Dat begon al voor mijn detentie. Mijn kleinzoon, haar kind, 
mis ik ontzettend.’ 

Gekwetst
Tijdens Joe’s detentie kwam zijn dochter niet op bezoek en ook 
daarvoor merkte hij dat zijn dochter afstand nam. ‘Ik vond het heel 
moeilijk dat ze niet naar me toe kwam, om van mij te horen hoe het 
ging. Ze bezocht wel mijn ex-vriendin. Dat heeft me echt gekwetst.’ 
Joe’s dochter had geen makkelijke jeugd, raakte op jonge leeftijd 
zwanger en woonde als jonge moeder een tijdje bij haar vader.

‘Vertellen hoeveel ik van hen houd’
‘In die tijd heb ik een band op gebouwd met mijn kleinzoon, hij 
is slim en lief en ik wil graag dat hij het goed heeft. Ik wil hem en 
zijn moeder helpen als ze het moeilijk hebben. Op de bruiloft van 
mijn zoon zag ik mijn dochter en kleinzoon voor het eerst weer na 
mijn detentie. Ik heb mijn kleinzoon eventjes gesproken, maar mijn 
dochter kwam niet naar me toe. Vanuit mijn jeugd op de Antillen 
heb ik geleerd dat je respect moet hebben voor je ouders. Ik wil dus 
dat ze naar mij toekomt, ik ga niet achter haar aanlopen. Ik heb nu 
dus nog steeds geen contact met haar. Tijdens de workshop VVV heb 
ik haar een lange brief geschreven, helaas kreeg ik geen reactie. Ik 
geef natuurlijk het voorbeeld van hoe het niet moet, misschien wil ze 
daarom geen contact hebben. Het liefst zou ik haar en mijn kleinzoon 
vertellen hoeveel ik van hen houd, dat ik ze mis en hoe graag ik ze 
weer in mijn leven wil, ik ben alleen doodsbang dat mijn dochter me 
zal zeggen dat ik op moet donderen.’

EXODUS SPREEKT

Joe en Ericson volgen het begeleidingsprogramma 
in een Exodushuis, de ene in Den Bosch en ander in 
Utrecht. Zij vertellen openhartig over hoe het is om 
als ouder, in het geval van Joe als opa, vast te zitten. 

Joe (62)
‘Ik geef natuurlijk het voorbeeld 
van hoe het niet moet’
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Mijn vriendin was zwanger, toen ik gedetineerd raakte. Ik heb ruim 
vier jaar vastgezeten. Ik volg nu sinds vijf maanden het Exoduspro-
gramma in Utrecht. Tijdens mijn straf kon ik mijn vaderrol niet 
uitvoeren, dan moet je soms even doorbijten en een paar keer slikken. 
Ik kon wel bellen en af en toe kon ik ze geld sturen. 

Mijn geluksgevoel
Mijn vriendin kwam zo vaak mogelijk langs met ons zoontje. Er wa-
ren soms ook ouder-kinddagen in de gevangenis, dan mocht ik mijn 
zoontje een paar uur zien en vasthouden. Dat was mijn geluksgevoel 
als vader. Op die momenten kon ik mijn gevoel naar boven laten 
komen, hij is er! Mijn vriendin werd gelukkig goed opgevangen door 
mijn moeder, broer en zus. Mijn broer en zus hebben ook kinderen 
en op die manier hoorde mijn zoontje veel over mij en was ik toch 
een beetje in zijn leven. Mijn broer organiseerde zelfs een babyshower 
voor mijn vriendin. 

Samen naar de dierentuin
Met mijn zoontje had ik meteen een band. Nu ik weer vrij ben, is hij 
superblij dat ik er ieder weekend ben en dat we samen erop uit kun-
nen. Afgelopen weekend was ik met hem op een kinderfeestje en zijn 
we naar de dierentuin geweest. Ik wil hem het goede voorbeeld geven. 
Hij heeft nu de leeftijd waarop ik hem kan vertellen waarom ik er niet 
was. Mijn vriendin zei altijd dat ik aan het werk was. 

Tweede kans
Nu wil ik niet meer liegen en heb ik hem verteld dat papa stout is 
geweest en in de gevangenis zat. Hij reageert er gelukkig goed op. 
Over een half jaar ben ik klaar bij Exodus en wil ik weer samenwonen 
met mijn vriendin. We krijgen samen nog een kindje. Ik werk nu 
als vrijwilliger bij een � etswerkplaats, maar ik hoop straks mijn geld 
te kunnen verdienen met het geven van voorlichting. Ik zie Exodus 
als een tweede kans voor mijzelf, maar vooral voor mijn gezin. Mijn 
vriendin had mij kunnen verlaten, maar met liefde en vertrouwen is 
ze bij me gebleven.’

Ericson (27)
‘Een tweede kans voor mijzelf, 
maar vooral voor mijn gezin’



4 I N F O N E D E R L A N D  2

Workshop 
‘Dichten voor de verandering’ 
Op vrijdag 13 maart was tekstdichter en 
componist Maarten Peters te gast in de PI 
Alphen in de gespreksgroep van pastor Jan 
Lange om de deelnemers een workshop 
dichten/liedteksten schrijven te geven. 
Acht gedetineerden en twee vrijwilligers 
deden mee aan de workshop. 

Voor de verandering
Maarten deed dit op uitnodiging van 
Exodus Nederland, in het kader van de 
dichtwedstrijd voor (ex-)gedetineerden 
‘Voor de verandering’. Met de workshop 
verwacht Exodus gedetineerden te in-
spireren een gedicht te schrijven en in te 
sturen voor de wedstrijd. Met dichten geef 
je op creatieve wijze uiting aan je gevoel. 

Een goed idee
‘Een goed idee komt meerdere keren per 
dag voorbij, je moet alleen zorgen dat 
je thuis bent’, met die woorden leerde 
Maarten de deelnemers dat focus van 
belang is bij het schrijven van een gedicht 
of liedtekst. Inspiratie kun je overal van-
daan halen, zelfs uit je eigen gedachten en 
fantasieën. Door het vertolken van diverse 
liedjes liet Maarten de deelnemers zien 
dat gevoelens op diverse wijzen op muziek 

Tekstdichter van PI Alphen Maarten Peters 
leert gedetineerden liedjes maken

gezet kunnen worden. Na het leren van 
de basis ging de groep zelf aan de slag met 
een liedtekst.

Geef mij die kans
Als het zou lukken een tekst te maken, 
beloofde Maarten ter plekke de tekst als 
lied voor de deelnemers te zingen. Dat 
inspireerde! Eén van de deelnemers reikte 
het thema aan ‘Geef mij die kans’. De 

deelnemers ervaren dat het na detentie, 
ondanks beloftes en voornemens, moeilijk 
is je leven op te bouwen en geloof te 
hebben in de toekomst. 

De Alphense boys
Alle deelnemers leverde mooie zinnen 
aan rondom dit thema. Na een half uur 
ontstond er een mooie tekst. Maarten 
zette er een prachtige melodie onder. Het 
gaf de groep een ontzettend trots gevoel 
zelf een lied te hebben gemaakt. De groep 
noemde zichzelf de ‘Alphense boys’. Zo-
wel Maarten als Exodus hopen de groep 
geïnspireerd te hebben op een creatieve 
wijze uitdrukking te geven aan gevoelens, 
‘want het brengt je veel al was het alleen 
maar wat meer eigenwaarde en trots wat 
ik jullie echt gun’, aldus Maarten Peters.

Maarten Peters met vrijwilligers van PI Alphen

Tot 1 juni kunnen gedetineerden en ex-gedetineerden hun zelfgemaakte gedichten inzen-
den voor de dichtwedstrijd met als thema ‘Voor de verandering’. Exodus organiseert deze 
dichtwedstrijd ieder jaar, samen met Ark Mission, het justitiepastoraat en NCRV radio. 

Om de gedetineerden de motiveren en te inspireren hun gevoelens in dichtvorm op 
papier te zetten, organiseerde Exodus in verschillende gevangenissen dichtworkshops 
onder leiding van professionele zangers en dichters. Maarten Peters gaf deze workshop 
aan de gedetineerden in PI Alphen, Danny la Haye (muzikant en producer van onder 
andere Giovanca) in de gevangenis in Sittard en zanger Syb van der Ploeg in de gevangenis 
in Leeuwarden. 

Dichters in de bajes kunnen hun gedicht opsturen naar Exodus Nederland, zie colofon.
In de zomer kiest een professionele een top drie en met Pasen 2016 wordt de winnaar 
bekend gemaakt! 

☛ Lees de gedichten op www.exodus.nl/dichtwedstrijd 

Op verzoek van Exodus was Maarten Peters te gast in de PI Alphen 
om voor de dichtwedstrijd `Voor de verandering` gedetineerden te 
leren schrijven.

LOKAAL UITGELICHT

Dichtwedstrijd ‘Voor de verandering’

LOKAAL UITGELICHT
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1 Pussy Riot lunch bij Exodus 
 Rotterdam

2 Ondertekening convenant Super- 
 kubus door burgemeester Abouta- 
 leb

3 Lijsttrekker Setkin Sies van CU- 
 SGP Rotterdam bezoekt Exodus 
 huis Rotterdam

4 Exodusconcert Syb van der Ploeg  
 Maarten Peters 

5 Tentoonstelling Anne Frank in PI  
 Lelystad

6 Bezoek gouverneur Bovens Exo- 
 dus Heerlen

7 Bezoek PVDA bij Exodus   
 Zuid-Holland West

8 Burgemeester Zanen bezoekt  
 Exodus Utrecht

9 Collecte Leidse eerstejaars stu- 
 denten voor Exodus Zuid-Holland  
 West

10 Exodus League

11 Afscheid Herman Vooijs

12 Fototentoonstelling maskers PI  
 Zoetermeer

13 Jury dichtwedstrijd met Rick de  
 Leeuw en Daniel Dee

14 Kerstpakketten actie voor PI  
 Zuyder Bos

15 Landelijke Diaconale Dag met  
 promotors

16 NL Doet maart 2014 Panoplia  
 pimpt Plantage 16

17 Peter Faber op de Landelijke  
 Vrijwilligersdag

18 Rapworkshop in PI Vught door  
 Danny La Hay en Daniel Munro

Het overzicht van 2014
1 2 3

654

87

12

1110

9

13 14

15

16 17 18

☛ 
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Aandacht voor kinderen 
van gedetineerden

Op initiatief van Exodus Nederland is er op 
12 juni een mini symposium in Den Haag, 
waarin de positie van kinderen van gedeti-
neerden centraal komt te staan (locatie en 
programma maken we bekend via de website, 
red.). 

Tien wensen
Kinderen van (ex-)gedetineerden, die 
optreden als ambassadeurs van Exodus, 
zullen tijdens het symposium een lijst met 
tien gewenste verbeteringen aanbieden aan 
kinderombudsman Marc Dullaert, leden van 
de Tweede Kamer en leden van het Europees 
parlement.

‘Gevolgen tot minimum beperkt’
Rien Timmer, directeur Exodus Nederland, 
zegt over dit initiatief: ‘Kinderen moeten niet 
automatisch mee gestraft worden met hun 
ouders. En in ieder geval moeten de nadelige 
gevolgen daarvan tot een minimum beperkt 
worden.’ De aandacht die nu in ons land 
gevraagd wordt voor kinderen van gedetineer-
den past in een Europese actiemaand van de 
organisatie Children of Prisoners Europe.

Gemeentelijke coördinator
Vanuit de Tweede Kamer zullen in ieder 
geval de Kamerleden Marith Rebel (PvdA) en 
Gert-Jan Segers (Christenunie) het symposi-
um bijwonen. Marith Rebel is al langere tijd 
betrokken bij de problematiek van kinderen 
van gedetineerde ouders. Twee jaar geleden 
pleitte de PvdA al voor een gemeentelijke 
coördinator, die moet zorgen voor opvang en 
begeleiding van deze kinderen. 

‘Gevangenschap ouder traumatisch voor 
kind’
De situatie is vooral vaak ernstig bij kinderen 
van alleenstaande moeders. ‘Er rust dikwijls 
een taboe op het feit dat een ouder in de 
gevangenis zit, waardoor bijvoorbeeld ook de 
school van het kind niet op de hoogte is. We 
moeten in het oog houden dat de gevangen-
schap van een ouder voor een kind trauma-
tisch kan zijn.’

Rebel wijst er bovendien op dat voorkomen 
moet worden dat kinderen door de proble-
matische situatie thuis, later zelf ook in de 
criminaliteit terecht komen. CU-Kamerlid 
Gert-Jan Segers vindt dat ook een belangrijk 
aspect: ‘We moeten recidive van de gedeti-
neerde zien te voorkomen. Maar ook moeten 
we voorkomen dat kinderen van gedetineerde 
ouders door de slechte gezinssituatie op het 
verkeerde pad terecht komen. Het heeft echt 

mijn warme sympathie om in deze problema-
tiek verbetering te brengen.’  W.M.

☛ Voor meer informatie over het mini sym-
posium op 12 juni: www.exodus.nl/okd 

Op een willekeurige dag in Nederland zijn er 
25.000 kinderen die te maken hebben met 
een vader of moeder (of beiden) in deten-
tie. Op Europees niveau gaat dit om zo’n 
800.000 kinderen. 

Children of Prisoners Europe
Children of Prisoners Europe (COPE) zet 
zich samen met partnerorganisaties in voor 
de zichtbaarheid van de problematiek van 
deze kinderen. Exodus Nederland is lid van 
COPE. In de maand juni vraagt COPE aan-
dacht voor de stem van deze kinderen, want 
daar wordt nog onvoldoende naar geluisterd. 

Video� lm
COPE lanceert een video� lm waarin kinde-
ren van gedetineerden hun gevoelens delen 
over hun ouder in de gevangenis. Exodus ver-
zorgde de Nederlandse vertaling van deze � lm 
met kinderen van de Christelijke Basisschool 
het Kompas in Vuren. In de geluidsstudio 
van Sonic Picnic en met medewerking van 
Worldvisuals Films spraken de kinderen de 
teksten in en gaven zij kinderen van gedeti-
neerden letterlijk een stem. 

Conferentie
Winie Hanekamp, landelijk coördinator van 
het Ouders, Kinderen en Detentieprogram-
ma, bezocht op 22 mei de jaarlijkse Europese 
conferentie in Stockholm over rechten, moge-
lijkheden en verantwoordelijkheden bij de 
ondersteuning van kinderen met een ouder in 
de gevangenis.

☛ Voor meer informatie en het bekijken van 

Maand van de kinderen 
van gedetineerden


