Capone en King
Van delinquent tot idealist
Schrijvers: Groeneveld & Max Verhart
Stanley Groeneveld(1959) begon als middelbare
scholier met stelen en bouwde dat uit tot levensstijl.
Hij raakte verslaafd aan heroïne en cocaïne en werd
meegesleurd in een maalstroom van criminaliteit,
vervolging, vrijheidsstraf en drugsgebruik. Steeds
weer probeerde hij te ontsnappen – tevergeefs. Pas
nadat hij de dood onder ogen had gezien lukte het
hem met uiterste wilskracht en dankzij het zwaarste
afkickprogramma in combinatie met duursport zijn
leven op de rails te krijgen. Nu is zijn ideaal om jonge
mensen, die in een vergelijkbare uitzichtloze situatie
verkeren, te helpen om hetzelfde te bereiken. Hoe?
Met discipline, sport, doelen en perspectief. Het plan
kreeg de naam Project 13.
Gedurende één van zijn verblijven in een Huis van Bewaring kwam hij in contact met
de hoofdpredikant ds. Jan Eerbeek, met wie hij “regelmatig in een klein
spreekkamertje lange gesprekken had over wie hij was over zijn achtergrond en
geschiedenis, hoe hij in het leven stond en hoe hij over de dingen dacht.”
“Tijdens één van die bijeenkomsten liet Eerbeek een documentaire zien over Martin
Luther King, die zich met al zijn kracht inzette voor vrede en gelijkheid en liefde en
dat met de dood had moeten bekopen. Die documentaire maakte diepe indruk op mij
die tot op de dag van vandaag voortduurt.”
Ook heeft hij nog regelmatig contact met ds. Jan Eerbeek. Twee boeken hebben een
belangrijke rol in zijn leven gespeeld, nl.:



Ik zal nooit meer huilen van Nicky Cruz & Jamie Buckingham (mei 1994).
Hoornaar: Stichting Uitgeverij Gideon. Oorspronkelijke titel: Run, Baby, Run.
Wandelt in de liefde van Martin Luther King (1964) Arnhem: Van Loghum
Slaterus

Max Verhart (1944) was journalist en communicatiemedewerker bij een vakbond, de
reclassering en Delinkwentie & Samenleving (een voorlichtingsproject van en door
ex-gedetineerden). Daarnaast is hij in de Nederlandse en internationale haiku-wereld
bekend als dichter, publicist en uitgever.
Cor Lewis, vrijwilliger Gevangenenzorg Nederland

