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‘Wie zich niet in het gevaar begeeft komt erin om’1

Ter herinnering aan mijn vriend en collega

Martin Zandstra 

8 augustus 1946 - 10 april 2013

1.  In een nieuwsuitzending op de radio van afgelopen week (week 48, 2017) werd 
deze uitspraak aangehaald en toegeschreven aan Ernst Bloch. Ik heb niet kunnen 
achterhalen of het zo is, maar de uitspraak spreekt mij aan. In mijn ‘hertaling’ 
wordt het: ‘Wij gaan ten onder aan de uitdagingen die we niet aan durven gaan.’
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Dankwoord

In mijn leven kwam en kom ik nog steeds mensen tegen die mij beter 
kennen dan ik mijzelf ken. Voor mij waren en zijn zij een spiegel 
waarin ik een vaak onverwachte reflectie zag.2 Daarbij denk ik aan Ann 
Dickson, jongerenwerkster van de Corrymeela Community3 die tegen 
mij zei: ‘Kom hier werken, wij hebben jou nodig.’ Meüs Stellingwerf, 
die door zijn enthousiaste verhalen over de mimevooropleiding van 
de Hogeschool voor de Kunsten mij op het pad van de mime gebracht 
heeft. Rob List, theatermaker en danser die tijdens mijn auditie voor 
de mimeschool een doorslaggevende stem had bij de toelating met de 
tekst: ‘Jij kunt niet bewegen, maar je kan een goede docent worden.’ 
Als trouwe steun en toeverlaat en collega-theatermaker Manette 
Meulenkamp. Aan Eric Cossee die mij in Noord-Ierland voorhield: ‘Als 
je vastloopt in je studie, probeer het dan bij de remonstranten. Aan 
Marius van Leeuwen, die tijdens mijn afstuderen de aanwezige mensen 
geruststelde door te zeggen – naar ik heb gehoord –: ‘Hij wordt 
gevangenispredikant.’ 

2.  I’ll be your mirror
  Reflect what you are, in case you don’t know
  I’ll be the wind, the rain and the sunset
  The light on your door to show that you’re home

  When you think the night has seen your mind
  That inside you’re twisted and unkind
  Let me stand to show that you are blind
  Please put down your hands
  ’Cause I see you

  I find it hard to believe you don’t know
  The beauty that you are
  But if you don’t let me be your eyes
  A hand in your darkness, so you won’t be afraid

  When you think the night has seen your mind
  That inside you’re twisted and unkind
  Let me stand to show that you are blind
  Please put down your hands
  ’Cause I see you

  Nico and Velvet Underground 1966 – Lyrics: Lou Reed 
3.  Corrymeela is de oudste organisatie voor vrede en verzoening in Noord-Ierland.
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Hij redde zo mijn afstuderen aan het remonstrantse seminarie. 
De aanwezige afgevaardigden uit het land waren ontregeld door 
mijn optreden, want ik had mij niet aan de voorgeschreven 
procedure gehouden. Jan Bodisco-Massink, die in mij een goede 
gevangenispredikant zag, dank ik voor zijn begeleiding en vele 
gesprekken. Zijn pretogen. Zijn inzicht in de menselijke inborst die 
mijn fascinatie in wat mensen elkaar aandoen blijvend heeft gevoed. 
Via hem heb ik mede ontdekt dat ‘Ik een Ander is’ en dat ik zeker niet 
het centrum van de wereld ben.

Stille zaterdag 2018

De namen in het boek zijn waar nodig gefingeerd.
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Het boek dat nooit geschreven kon worden 

Mijn dyslexie is pas laat gediagnosticeerd. Via een grillige 
studiecarrière van lagere technische school naar universitair en 
hoger onderwijs heb ik mijn studies afgemaakt. Teksten schrijven 
is voor mij een gevecht. Het is een worsteling die ik graag uit de 
weg ga. Tot tweemaal toe is mij tijdens mijn opleidingen het advies 
gegeven om te stoppen. Eenmaal bij het inleveren van een tentamen 
waarop de examinator mij voor gek en dom verklaarde. En één keer 
op de mimeopleiding waar bij mij een ‘gebrekkige’ motoriek werd 
geconstateerd. In mijn studietijd werd een gebrekkige schijfvaardigheid 
gekoppeld aan de intelligentiecoëfficiënt. Met mijn denkvermogen 
schijnt niets mis te zijn. En met mijn bewegen – dat ik veelal dansen 
noem – gaat het ook steeds beter. Schrijven is een ander verhaal. 
Mijn vaak ondoordringbare schrijfteksten zijn met hulp van Marrit 
Sybrandy toegankelijk gemaakt. Zij gidste mij door het labyrint van taal 
en tekens en was daarin mijn danspartner. Het is dan ook door haar 
choreografie en de eindredactie van Dullyna en Leen van theologische 
uitgeverij Narratio dat er een boek voor u ligt.  

Bij het hernemen van mijn geloven zijn voetnoten toegevoegd die als 
een schoolbord functioneren waar de artikelen op staan. De tekst kun 
je lezen zonder je af te vragen waar het bord uit opgebouwd is. 

Eén van de uitspraken van een oud-docent aan de Agogisch-
Theologische Opleiding ATO en later docent filosofie en hermeneutiek 
aan de Universitaire Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid 
(UFPG) te Brussel, R. van Roon4: ‘Ik bid nooit want ik bid altijd’ een 
zegswijze die het leven als een gebed benadert en die voor mij een 
belangrijke drijfveer in mijn werk en leven is geworden.

Nu het boek geschreven is
Het is een boek waar veel mensen mij bij geholpen hebben. De 
interviews en gesprekken met hen en de latere artikelen die ik schreef 
geven de ontwikkeling in mijn denken aan. Nu ik ze teruglees ben ik 
verbaasd over hoe ik al veertig jaar hetzelfde zeg. 

4.  1926–1 april 1996.
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In één zin is het samen te vatten als: Jij, die Ander5, bent niet tot 
jezelf terug te brengen, zoals ik niet tot mijzelf terug te brengen ben; 
identiteit ligt tussen ons in.6 In die open ruimte ontstaat uiteindelijk 
‘diegene die we zijn’. Wij hebben in die zin altijd een dialogische 
identiteit, identiteit staat nooit op zichzelf. De open ruimte vindt ook 
in Gods naam plaats. Om deze open ruimte binnen God aan te geven 
gebruik ik de schrijfwijze G’d. In andere verhalen wordt de schrijfwijze 
van de betrokkene gebruikt. G’d heeft mensen nodig en nodigt ons 
uit zoals Mozes bij het brandende braambos.7 Het denken over G’d 
is in taal opgebouwd en het is vanuit de taal dat deze scheppende 
ruimte ons toevalt.8 In het verhaal ‘Wachten’ staat beschreven wat dit 
‘toevallen’ voor consequenties voor het leven heeft. 

Als geestelijk verzorgers spreken wij meestal niet over ons geloof. 
Doorgaans gaan we uit van een gemeenschappelijke veronderstelling 
dat G’d bestaat. Hoe dit ‘bestaan’ voor onszelf eruitziet wordt niet 
verder ingevuld. Dit invullen maakt vaak ‘ongemakkelijk’. Bij kennissen 
en vrienden functioneer ik als projectiebord van hun verleden. Van 
hen hoor ik over hun geloof en afscheid ervan. Tegelijkertijd hoor ik 
‘nieuwe geloofswaarheden’. Eén van maakbaarheid, zelfredzaamheid 
en het eeuwige nu. Mijn domineeschap en liefde voor bijbelverhalen 
ontregelt hen. Vooral als ik spreek over mijn anarchistische, 
atheïstische benadering van het geloof. Jammer genoeg worden 
deze woorden op een nogal eenduidige manier verstaan: waarin 
anarchistisch samenvalt met chaos en atheïsme met ontkenning van 

5.  Rudi Visker, Vreemd gaan en vreemd blijven, Filosofie van multiculturaliteit, 
Uitgeverij Sun 2005, blz. 74 Want de Ander is misschien, zoals ikzelf, allereerst 
‘vreemdeling’, niet omdat hij zonder die wortels is die ik bezit, maar omdat wij 
beiden gehecht zijn aan iets dat ons te nabij is om ons onverschillig te laten, maar 
tegelijk te ver om het ons bezit te noemen. Blz. 134: Men moet slechts inziens dat pas 
als ik een vreemdeling voor mijzelf geworden ben, alle anderen ook vreemdelingen 
kunnen zijn, en niet: ophouden vreemdelingen te zijn zoals Kristeva beweert. 

6.  Marc Colpaert, Canon Cultuurcel, LannooCampus, Tot waar de beide zeeën 
samenkomen, Verbeelding, een sleutel tot intercultureel opvoeden, 2007 blz. 55, 
De grootste narratieve identiteit die betekenis geeft Onverschilligheid is dode-
lijk, want het houdt uiteindelijk de ontkenning van verschillen in. En als er geen 
verschil mag bestaan, kun je de ander niet ontmoeten. Maar wie interactie aan-
gaat, stuit altijd op culturele bepaaldheid. Interactie start asymmetrisch. Je mag 
immers niet meteen wederkerigheid verwachten. En verder is geen (horizontale) 
dialoog met die ander mogelijk, als niet tegelijk een transgenerationele dialoog 
wordt aangegaan. 

7.  Exodus 3:1-6.
8.  Genesis 1 en Johannes 1.
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het mysterie van het oneindige. Ik gebruik deze woorden meer in 
de zin van ontregelend en het niet willen overgeven aan de goden 
van deze wereld. Kortom het is als teruggeworpen worden op 
‘onszelf ’ en de verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt. Een 
verantwoordelijkheid die uiteindelijk niet met onszelf samenvalt maar 
tussen mij en de Ander plaatsvindt.

Het geloof waar ik mee dans, gaat samen met een vreugde vinden 
in de levensweg die op mij afkomt. Het is het leven lezen op een 
ontvankelijke manier, op voorspoed en tegenslagen zonder daar 
direct een duiding aan te geven. Het is een overgave aan het lachen, 
huilen, rouwen en zo aan het leven zelf. Dit boek is een verzameling 
opgebouwd uit interviews, brieven, preken9, liedteksten en verhalen. 
Het geschrevene kent geen eenduidige chronologische opbouw. Elk 
verhaal is op zichzelf te lezen en draait op zijn manier rond de vraag 
‘Wie is ik’? 

‘Ik is een Ander’.

9.  De preken zijn nooit uitgesproken zoals ze in dit boek worden gepresenteerd. 
Wat ik voor mij heb liggen tijdens de dienst zijn wegwijzers waarlangs ik mijn 
betoog opbouw. Geboren uit een ‘onmacht’ is mijn spreken tot creatief preken 
en een aanmoediging tot creatief verstaan geworden. Wat je uitzendt is namelijk 
nooit wat ontvangen wordt. Ook daar bewaakt ruimte ‘de Eeuwige’, het terugval-
len in eenduidigheid.



12

Inleiding

In het voorliggende boek wordt je regelmatig op het verkeerde been 
gezet. De neergeschreven gedachten springen onverwachts in een 
andere richting dan je zou denken en soms ook zou willen. In eerste 
instantie lijkt dat soms chaotisch. Maar juist dat hoort bij het denken 
van Harry Brandsma. Zijn denken is creatief, laat ruimte aan de ‘mee-
denker’. De gedachten worden daarbij niet ‘recht toe – recht aan’ 
ontwikkeld maar komen langs kronkelige paden uiteindelijk tot het 
beoogde doel. Het beoogde doel is daarbij meestal niet het antwoord; 
dikwijls gaat het Harry Brandsma veel meer om de goede vraag dan om 
het antwoord.
Harry Brandsma ‘ontregelt’ de lezer of de luisteraar regelmatig om te 
bewerkstelligen dat zij zich niet te snel tevreden geven. Hij is huiverig 
voor al te gemakkelijke schema’s, oordelen en beschouwingen. 

In de voorliggende artikelen, preken, interviews en brieven ontmoeten 
we een denker die er tegen strijdt God, mens en wereld vast te leggen 
in een systeem. Ze komen pas tot hun recht als ze elkaar werkelijk 
ontmoeten en zo elkaar a.h.w. scheppen. Het gaat om een ‘dialogische 
identiteit’. 

Harry Brandsma zelf vat de voorliggende teksten samen met de 
volgende zin: “Jij, die Ander, bent niet tot jezelf terug te brengen, zoals 
ik niet tot mijzelf terug te brengen ben; identiteit ligt tussen ons in. 
In die open ruimte ontstaat uiteindelijk ‘diegene die we zijn’. ” Daarbij 
speelt de Geest van God een beslissende rol. Zij bewaakt uiteindelijk 
de open ruimte waarin ontmoeting plaats kan vinden.

Uit de teksten blijkt dat Harry Brandsma lang op plekken gewerkt 
heeft waar geweld een grote rol speelt: Noord-Ierland, Zuid-Afrika, de 
gevangenissen. Ook hier bestrijdt Harry Brandsma de te gemakkelijke 
schema’s van goed en kwaad. Zo eenvoudig is de werkelijkheid 
gewoonweg niet.

In en door de teksten heen ontmoeten we een justitiepredikant die met 
ontzettend veel liefde schrijft over de mensen die hem toevertrouwd 
waren. Hij werkte als gevangenisdominee vanuit een diep respect en 
begrip voor en aanvaarding van de gedetineerden, maar tegelijkertijd 
betekende dat niet dat hij niet confronteerde. 
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Uiteindelijk gaat het er om ‘verantwoordelijkheid voor het leven te 
nemen’  - zonder slappe excuses, zonder goedkope genade maar ook en 
zonder te gemakkelijke troost. Maar met hoop en uitzicht.

Harry Brandsma’s teksten dagen uit tot denken en regelmatig ook tot 
tegenspraak. Dat laatste zal Harry alleen maar toejuichen. Want dan 
kan het gesprek op gang komen.

September 2018
Jan-Gerd Heetderks
Hoofdjustitiepredikant
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Een Gebed

Mijn Vader10 verdween langzaam na het eten in zijn gebed. Zo herinner 
ik mijn vader, als hij na de middagmaaltijd het gebed uitsprak. In zo’n 
tien jaar tijd werd het van helder uitgesproken tot een gemurmel, met 
daarin soms één helder woord. Aan de ‘smarten’11 bleef ik hangen en 
vroeg mij af wat dat betekende. Ook bij het bijbellezen vervaagden zijn 
teksten in een onduidelijke geprevel. Als zijn lezen mijn moeder12 te 
veel werd zei ze: ‘Man, laat Harry toch lezen.’ En geleidelijk werd zijn 
plek aan tafel overgenomen. 

Na zijn hartoperatie, vijftien jaar hiervoor, herstelde hij slecht. Er 
kwam nu geen beterschap, alleen langzaam loslaten bleef over. Zijn 
parkinson en leeftijd vochten met zijn wil. Hij zag zijn vrouw in haar 
geschiedenis verdwijnen. De angst die in moeder genesteld zat nam, 
als mistvlagen die steeds langer duurden, haar leven over. Hij wilde 
voor haar zorgen maar zijn lichaam was al aan het uitvallen. Hij werd 
strammer en basisfuncties vielen uit. Deze ongelijktijdigheid werd aan 
de etenstafel steeds duidelijker. Een aftakelend lichaam tegenover een 
verdwijnende geest. Hij overleed een halfjaar voordat zijn vrouw stierf. 
Moeder bracht met haar kinderen vader naar het graf. Hij die zijn aan 
zichzelf opgelegde taak niet kon afmaken. Tot haar einde wilde hij bij 
zijn vrouw zijn en voor haar zorgen. 

10.  Teunis Titus Brandsma, Drachten 12 juli 1916–Putten 7 juni 2006. 
11.  Enige gezangen 11 vers 1.
  O Heer, wij danken U van harte,
  Voor nooddruft en voor overvloed;
  Waar menig mens eet brood der smarte,
  Hebt Gij ons mild en wel gevoed;
  Doch geef, dat onze ziele niet
  Aan dit vergank’lijk leven kleev’,
  Maar alles doe, wat Gij gebiedt,
  En eind’lijk eeuwig bij U leev’. 
  Amen. 
12.  Jacoba Bönker, Haarlem 21 januari 1920–Putten 18 april 2007.
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Nu, aan tafel, nog enkele weken voordat hij stierf, greep hij zich 
vast aan zinnen die hij uitsprak. Ik hoorde door het ritme van het 
mompelen heen ‘Doch geef, dat onze zielen niet aan dit vergankelijke 
leven kleven.’13 Zijn ritme, het murmelen vulde de leegte en moeder 
zweeg. Wat bleef was God die als een vaste rots14 bleef staan. 

13.  Ds. C. den Boer (Barneveld) Refoweb 31 juli 2013, Enige gezangen Het litur-
gieboek, in gebruik in de kerken/gemeenten die de ‘liturgie van de Synode van 
Dordt’ aanhouden, bevat de berijmde psalmen (van de berijming van 1773) plus 
enige gezangen = berijmde Schriftgedeelten en enkele vrije liederen. Voor zover 
ik weet heeft de Synode van Dordt (1618/1619) de laatstgenoemde ‘enige gezan-
gen’ toegevoegd, omdat deze in gebruik waren in Overijsselse gemeenten en 
men het gebruik ervan niet verbieden wilde. In elk geval heeft genoemde Synode 
hiermee geen opening willen geven aan het zingen van vrije liederen in het alge-
meen in de erediensten, maar voorrang gegeven aan het liedboek (de Psalmen) 
dat Gods Woord ons biedt. En – aldus Calvijn – men kan de Heere niets beters 
toezingen dan Zijn eigen Woord.

14.  Gezang 174.
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Ziekte 

(Ziekte, beterschap en gender, een manier van kijken)

Het schrijven begint over ziekte. In 2013 ben ik gediagnosticeerd met 
chronische lymfatische leukemie. Door de tijd die ik daardoor kreeg om 
te reflecteren op mijn werk en leven kwam vooral een centraal thema 
naar voren: Wie is die Ander die ik ontmoet. Getraind als contextueel 
begeleider is mijn blik vooral gericht op hoe ‘trauma’s’ door generaties 
heen doorgegeven worden.15 Soms denk ik dat de angst die mijn moeder 
voelde vanuit de oorlog nog bij mijzelf aanwezig is.16 Het is een bedreiging 
van een ‘veilige’ ruimte waar volgens mij een ieder naar verlangt. Omgaan 
met geweld vergt flexibiliteit omdat iedereen daar vaak onverwacht op 
reageert. In de ‘gevangenis’ hoorde en zag ik daar extreme voorbeelden 
van. Onderstaande preken en brieven zijn een reactie op één van die 
antwoorden, die nadruk legt op de ‘beheersbaarheid’ van ‘ziekte, 
afwijking en vreemdheid’.

Mijmeringen, september 2015.

Afgelopen anderhalf jaar was een vreemde periode voor mij. 
De ziekte klopte op mijn deur. Ik heb de deur opengedaan, want ik was 
benieuwd wat de ziekte mij bracht. Als gasten op de deur kloppen, 
ook al zien ze er niet uit, dan doe ik de deur open. Vaak blijken zij 
achteraf een merkwaardige vriend te zijn. De deur dicht houden levert 
meestal het tegendeel op van wat ik zou willen bereiken. Het zijn de 
gedetineerden die mij geleerd hebben dat de deur dicht houden en 
ten strijde gaan meestal gevangenschap oplevert. Vechten tegen deze 
vreemdeling, de ziekte, neemt dan mijn leven over.17 Het is beter te 
leren dansen met ziekte, dan er slag mee willen leveren en het buiten 

15.  Ivan Boszormenyi-Nagy, Tussen geven en nemen, over contextuele therapie, De 
Toorts 2005; Destructief gerechtigde aanspraak blz. 473 en Legaat blz. 476.

16.  Brandsma Teunis Titus, Nu gaat het spel beginnen, Narratio 2016. Madelon de 
Keizer, Putten, de razzia en herinnering, Bert Bakker, 1998. Dekker Pieter, Domp-
seler van Gert, Van naam tot nummer, slachtoffers van de Putterse razzia, Louise, 
2014. Jacoba Bönker woonde in Putten tijdens de razzia waarin 659 mannen, 
onder wie haar broer Wim, werden weggevoerd. 

17.  Karin Spaink, Ik heb het gevoel dat ik af ben, De tien geboden, Arjan Visser, 
Trouw zaterdag 19 augustus 2006. Ik geloof ook niet in het ‘gevecht met kanker 
aangaan’ omdat je daarmee suggereert dat er een tegenstander is die je kunt 
verslaan – of die jou kan verslaan.
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willen sluiten. Het gaat erom met deze nieuwe partner danspassen te 
leren waarbij deze tegenstrever tot metgezel wordt.18 Het is immers 
deze partner die mij uit mijn veiligheidszone haalt en mij nieuwe 
inzichten biedt. Kiezen voor het leven is de ziekte omarmen.19 
Kwetsbaarheid hoort immers ook bij het leven en dat is zeker waar 
als ik niet in de gevangenschap van controle wil vervallen.20 Ook de 
achteruitgang van het lichaam hoort bij het leven.21 

Als dominee en theatermaker was de inzet van mijn werk om iedereen, 
ongeacht wat zij gedaan hadden, een stem te geven. Ieder mens is het 
waard om zijn verhaal gehoord te krijgen. Het gaat om aandacht en 
ruimte vragen voor verhalen die we vaak weg willen drukken. Als we het 
‘ongemakkelijke’ opzij zetten, dan doen we dat waarschijnlijk ook bij de 
stemmen die in onszelf klinken. Voordat we het weten worden we een 
zombie, gevangen in de eigen droom over hoe het leven zou moeten 
zijn. Het gaat erom hoe open te staan voor deze klop op de deur. Haar 
binnenlaten levert mij eindelijk een beetje rust op. Tijdens de chemokuur 
heb ik zo lang mogelijk doorgewerkt, maar dat heeft niet goed uitgepakt, 
ik schoot in mijn eigen voet. 
Nu ben ik voor 78 procent afgekeurd. Voor het overige percentage, vijf 
uur per week, gaan wij kijken wat ik nog in de gevangenis zou kunnen 
doen. Dat geeft heel veel rust. 

18.  Jan Bodisco Massink, Heilig geloof, Heilig moeten, Orthodoxie en geestelijke 
gezondheid, Het werk onzer handen, een pastoraaltheologische en dieptepsy-
chologische beschouwing over orthodoxie, KSVG 2007 blz. 43. Leven betekent 
een spanninsgveld tussen deel en tegendeel, te beginnen met geboren worden en 
sterven. Zonder spanningsvelden geen leven. 

19.  Wolf Erlbruch, De eend, de dood en de tulp, Querido 2007. Dit heeft mij veel 
steun gegeven bij het ‘openen’ van de deur. Het boek heb ik aan menigeen voor-
gelezen die bij mij op ziekenbezoek kwam. Ook het prentenboek Moeder natuur 
komt mij halen, Joost Bogert, Anne Broeren met illustraties van Cristel van Zun-
derd, uitgegeven in 2015 en het boek van Bette Westra, Dood gewoon, Gottmer 
2015 hebben mij daarbij geholpen. 

20.  De hang naar genezing is een veelvraat, hij bezet het leven met ziek zijn en mis-
schien beter worden, en vergalt de tijd en energie die iemand nog kan benutten 
met het zinloos in stand houden van een droom. Hoop is een verfijnde marteling, 
die vandaag mistiger en minder aanwezig maakt dan overmorgen.

21.  Karin Spaink, Vallende vrouw, autobiografie van een lichaam, Van Gennep 
Amsterdam 1993 blz. 157: Mijn ziekte is geen tussentijd; er is geen later waarin 
genezing kan gloren. Mijn ziekte is mijn heden en mijn toekomst maar niet 
mijn leven. Wat veel mensen te verliezen hebben, is hun geloof in de almacht 
van genezers en in een sprookje-later dat als een wortel voor hun neus hangt 
maar onbereikbaar blijft, hoe hard ze ook lopen; wat ik te verliezen heb, is mijn 
gemoedsrust.
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Anderhalf jaar chronische lymfatische leukemie. Bij aanvang dachten 
de artsen en ik dat het een tropische ziekte was. Ik was terug gekomen 
uit Zuid-Afrika van een theaterproject met een bobbel in mijn nek. 
Na een halfjaar onderzoek en een punctie was de uitslag dat 78 
procent van mijn witte bloedlichamen niet goed was. Een vrouwelijke 
hematoloog stelde een zware chemokuur voor die ze alleen aan jonge 
mannen gaven: ‘Jij bent zo vitaal, dat kan jij wel aan’, zei ze. Ik was 
gevleid en om haar te imponeren wilde ik bij wijze van spreken wel om 
twee chemokuren vragen.

Ik was deze week nog bij mijn huisarts en vertelde hem dat ik zo graag 
wil blijven sporten. Hij zei: ‘Harry, het is zoals het is. Volgens mij moet 
je niet te veel willen en doen’, een wijze raad.22 Ik ben vaak erg moe. 
Onaangekondigd. Sporten is niet altijd goed. Vooral als ik me forceer 
stort ik later in en kost het me dagen om te herstellen. Het is de kunst 
om niet uitgeput te raken. Mijn lichaam is een vreemde geworden. 
De vermoeidheid, waarschijnlijk veroorzaakt door de chemo, voel 
ik niet aankomen. Door de chemo is mijn concentratie ontregeld. 
De hematoloog zei dat het wel twee tot vier jaar kan duren voor ik 
mijn energie weer terug heb. Vroeger kreeg ik energie van mijn werk. 
Nu put het me uit. Ik had een afwijkende werkinstelling: ‘ik ben wel 
ziek in mijn eigen tijd’, was mijn credo. Zo heb ik tot na mijn derde 
chemobehandeling door kunnen werken. Na één dag werken doodmoe 
naar huis en naar bed en de volgende dag weer naar het werk. Nu mag 
ik, aangemoedigd door anderen, ziek zijn. 

Ik heb nooit voor geld gewerkt, dat past niet in mijn denken over 
leven. Ik werd betaald voor 28 uur en daarnaast was ik bezig met 
theaterprojecten en alle andere zaken die mijn aandacht trokken. Ik 
verdien goed, heb geen hypotheek en kinderen. Niet dat ik daarover 
niet heb gedroomd, maar mijn leven is anders gelopen. ‘Gelukkig’ maar 
want dromen zijn er voor inspiratie en niet om na te jagen. Dromen 
over een zorgboerderij in Overijssel of leven als verzoeningswerker 
en theatermaker in Noord-Ierland vielen in duigen. Zoals menig 
relatie met een vrouw uiteenviel. Op het moment dat ik hoorde dat ik 
‘bloedkanker’ had raakte ik niet in paniek. Op de één of andere manier 
was het een nieuw avontuur voor mij. 

22.  Anton Dekkers, homeopathisch-antroposofische huisarts. 
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Daarnaast heb ik een levensinstelling waarin toeval een grote rol speelt. 
Alles valt mij toe. De goede dingen in het leven en de slechte. Daar 
moet ik het mee doen. Kreten als ‘strijden tegen kanker’ en ‘kanker is 
topsport’ ben ik wars van, te veel eer, te veel verzet tegen de nieuwe 
gast. Ik had een documentaire gezien over een man die alzheimer kreeg 
en dat als een avontuur aanging, ook al wist hij hoe het zou aflopen. 
In zo’n opstelling zit lef en schoonheid. Ik dacht: je leven heb je niet 
in eigen hand. Het gaat om niet alles willen controleren. Een ‘buiten’ 
blijven houden. Niet alles is tot onszelf te reduceren. Het is goed om 
mij open te stellen voor wat er op mijn pad komt, voor datgene wat 
ik niet kan plannen. Ik kan niet alles kiezen. Het is zo aan mij en mijn 
omgeving om deze vreemdeling, de ziekte, welkom te heten. 

Het mooie is dat mensen die mij kennen niet bevreemd waren over 
mijn reactie. Ik wilde niet dat ik tot object van zorg werd. Dat kan nog 
wel eens voorkomen, zorg als beheersing van eigen angst als een uiting 
van het onvermogen om met leed om te gaan. Via zorgen wordt dan 
zelfbevestiging verkregen en kun je je goed voelen. Daar ben ik heel 
allergisch voor. Ongevraagde goede raad, daar was ik niet van gediend. 
 
Ik heb lang in Noord-Ierland gewoond tijdens de ‘burgeroorlog’.23 Als je 
voorbij de pathologie, die vaak bij geweld meespeelt, kijkt dan refereert 
geweld vaak aan levensdrift. In ieder geval is dat bij mij aan de hand. 
Vragen over leven en wat leven is worden nog belangrijker. Die vragen 
wil ik wel aangaan. Dan is geweld niet beangstigend maar appelleert 
juist aan zaken die er toe doen. Hoe sta ik in mijn relaties, hoe ga je 
met anderen om? Wie wil ik voor die Ander zijn? Het haalt me weg uit 
egocentrisme. Ik ben niet het centrum van de wereld. Natuurlijk heb ik 
wel de angst van wat laat ik na als ik sterf of wie is er bij mij bij op deze 
laatste weg. Ik heb geen kinderen, ik wil iets nalaten, wat is dat dan? 

23.  Met een eufemisme wordt het ook wel The Troubles genoemd, Lost lives, the 
stories of the men and women and children who died as a result of the Northern 
Ireland Troubles, Daid McKittrick, Seamus Kelters, Brain Feeney, Chris Thorn-
ton and David McVea, Mainstream Publishing Company Edinburgh LTD 2008. 
Legacy, A collection of personal testimonies from people affected by the Troubles 
in Norhern Ireland. BBC Norhern Ireland 2008. Northern Ireland, a chronology of 
the troubles 1968-1993, Paul Bew and Gorden Gillespie. Joost Augusteijn, From 
Public Defiance to Guerilla Warfare, The radicalisation of the Irish Republican 
army, a comparative analysis, 1916-1921 Universiteit van Amsterdam 1994. 
Twee goed toegankelijke boeken: Carlo Gébler, The Glass Curtain, inside an 
Ulster Community, an Abacus Boek 1991. Tony Parker, May the Lord in His 
Mercy be Kind to Belfast, Haper Colins Publishers 1993.
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Ik sprak met een vriendin over mijn begrafenis.24 Ik houd mij bezig met 
eindigheid. Ik vertelde haar dat mijn begrafenis waarschijnlijk een heel 
rare begrafenis wordt omdat ik zoveel verschillende mensen ken die als 
ze samenkomen elkaar waarschijnlijk niet kunnen uitstaan. Ik verkeer 
in kringen van theologen, therapeuten, artdirectors, criminelen, 
dansers, uitsmijters, hoveniers, professoren, bouwers, schilders, 
muzikanten, filosofen, anarchisten, socialisten, republikeinen, 
royalisten, trotskisten fundamentalisten, christenen, moslims, 
hindoes, boeddhisten, humanisten, atheïsten, joden, bergbeklimmers, 
psychoanalytici, feministen, budgetconsulenten, wandelaars, zeilers, 
verhalenvertellers, neurowetenschappers, psychoanalytici, medici, 
docenten, vluchtelingen, cipiers en nog vele anderen. Zij zei: ‘Je moet 
nu, bij leven, iets organiseren’. Dat heb ik opgepakt en een ‘Festival of 
Broken Tears’ georganiseerd. Als je samen tranen breekt dan heb je lol 
en wordt het verdriet minder. Er waren vijfenveertig sprekers die drie 
minuten over hun passie vertelden. Er waren sprekers uit Engeland, 
Zuid-Afrika, Roemenië. 

Het was een geslaagd festival met poëzie, jazzmuziek, verhalen en 
eten. Alle deelnemers spraken over de passie die hen dreef. Iedereen 
had eten meegenomen dus dat was er in overvloed. Ik had de neiging 
de eindigheid uit te stellen. Ik was aanstormend talent waar anderhalf 
jaar geleden abrupt een einde aan kwam. Vriendschappen worden nu 
belangrijker en daarom wilde ik mensen met elkaar in contact brengen 
en ze laten spreken over hun passie. Ik heb het eigenlijk omgedraaid: 
‘Eindigheid klopt aan de deur en dan doe ik open. De deur ging open, 
de dood vroeg: ‘Mag ik even op je schoot zitten?’25 De vraag van de 
dood bracht mij nieuwe inspiratie en schoonheid. Schoonheid die ik 
ook zocht in de gevangenissen, achter het geweld dat mensen elkaar 
aandoen. Alle emoties kwamen bij mij langs. Maar de schoonheid 
die ik zocht vond ik ook. Schoonheid die plotseling op onverwachte 
plekken toevalt. Zoals in de gevangenis en tijdens het werken in het 
buitenland en die ik nu meemaak met mijn ziekte. Ik geniet van het 
leven. Ik denk dat ik meer ben gaan genieten doordat ik ziek ben. 
Maar ik ben ook meer eenzaam. Mijn vertrouwde lichaam laat me 
in de steek. Het is niet mooi om alleen met pijn te zijn. De gedachte 
dat ik alleen zou kunnen sterven met de vraag: wie vind mij dan? Dat 
is mijn angst, want ik heb niets geregeld. Het zijn angsten van mijn 

24.  Collega-gevangenispredikant Liesbeth de Jongh.
25.  Bette Westera, Doodgewoon, Gottmer, 2015, blz. 3.
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bewustzijn op het moment in het nu, maar als ik sterf is dat bewustzijn 
er niet meer. Dat geeft rust. En ik weet, ik heb een heel groot netwerk. 
Ik ga voorlopig door, nu zonder chemo. Mijn energie beetje bij beetje 
terugwinnen. Ik vind het eigenlijk wel mooi hoe ik er mee omgegaan 
ben. Als de eindigheid weer klopt dan zeg ik ‘wees welkom’. Nu kies 
ik voor het leven, ook als de eindigheid opnieuw op mijn deur klopt. 
Eindigheid is immers onafwendbaar. 
 
Een vriend van mij uit Zuid-Afrika wil een leefgemeenschap beginnen. 
Niks mooiers om daar te sterven lijkt me.

Ik wil je graag iets vragen, Dood. 
Mag ik even op je schoot? 
Even maar: Ik ben nog klein 
en vraag me af hoe het zal zijn 
om dichter naar je toe te leven. 

Toe nou, Dood, het hoeft maar even. 
Vijf minuutjes lijkt me fijn. 
Dan denk ik dat ik later, 
als je langskomt, 
minder bang voor je zal zijn.
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Beste collega’s, vrienden, familie, kennissen

Brief geschreven in november 2013 aan familie en vrienden om ze op de 
hoogte te stellen van mijn ziekte en hoe ik ermee om wil gaan. Het komt 
erop neer dat ik niet een ‘object van zorg’ wil zijn.

Het leven is inleveren en loslaten. Vaak op momenten die zich 
onverwachts aankondigen.
Zo ook nu. Net terug van de bedrijfsarts. Daar is besloten om de 
achttien uur werken in Lelystad terug te brengen tot zestien uur 
verspreidt over twee dagen. Dit alles dan met een rustmoment 
tussen de middag – er is vast wel ergens een lege cel om even bij te 
tanken. Wat voor mij nu belangrijk is, is regelmaat. Dit is een van 
de redenen dat ik wil blijven werken, mede ook omdat ik mij in het 
werk in Lelystad op mijn plaats voel. De laatste zes weken ben ik van 
vijfenveertig vijfenzestig geworden. Een nogal snelle ontwikkeling 
waarin ik zo’n twintig jaar heb overgeslagen. Beelden, verlangens, 
plannen staan op de helling en er is een lichaam dat ik niet ken. Het 
communiceren met elkaar is dan ook ingewikkeld geworden. Het is 
een nieuw avontuur waarmee ik in mijn werk – wat ben ik blij met 
dit werk – nieuwe bronnen kan aanboren. Bronnen over insluiting en 
uitsluiting. 
 
Vreemd genoeg is het voor jullie lezers ook moeilijk. Het lijkt alsof 
er twee bewegingen zijn. De eerste beweging is om mij te zien als 
object van zorg, zonder af te wegen of die vorm van zorg passend is. 
In het christendom zijn we zo gewend aan en getraind in de zorg voor 
de ander op een manier waarbij de vraag of de vorm waarin die zorg 
gegoten wordt wel behorend is.26 Een andere beweging is die van niets 
laten horen.27 
Kortom ik ben aan het zoeken maar daarnaast zoeken jullie, mijn 
omgeving, mee.

26.  Ik noem dat ook wel het ‘ziekelijke’ in het christendom. Het is een jezelf wegcijfe-
rende liefde die voortdurend om bevestiging vraagt van die ander. Er ontstaat zo 
afgeleide liefde die alleen gevoed kan worden door de ander, waarin die ander tot 
object van zorg wordt gemaakt. De ander wordt dan niet gezien en paradoxaal is 
de zorg dan zelfzuchtig omdat die ander tot object van zelfstreling wordt.

27.  Zich verhouden tot ziekte vraagt moed van die ander, omdat die ander ook met 
eigen kwetsbaarheid geconfronteerd wordt.
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Ik blijf hopen op anders, een nieuwe verhouding tot mijn lijf waarin 
een nieuw ‘zelfbeeld’ mag ontstaan waar ‘vreugde/passie’ een nieuwe 
grond mag worden voor mijn leven en dit alles op een andere manier, 
zoals ik me tot zes weken geleden had voorgesteld. 

Met vriendelijk groeten,

Harry
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Goede mensen die met mij meeleven

Een brief doorgestuurd aan familie en vrienden, geschreven 11 februari 
2014. De brief is geschreven naar aanleiding van een oproep van het 
Kankerfonds om geld over te maken op hun rekening. In mijn reactie op 
die oproep kan gelezen worden hoe ik wil dat mensen omgaan met mijn 
ziekte.

Vandaag deze brief verstuurd aan het Kankerfonds. Reductie tot object 
ligt om de hoek. Vaak ook uit goede bedoelingen. Het komt in elk vak 
voor (ook het mijne). De brief heb ik twee weken geleden ontvangen, 
nu ben ik enigszins in staat om een genuanceerde brief te schrijven met 
een wat ironische ondertoon (hoop ik).
 

Beste mensen van het Kankerfonds

Blijkbaar heeft jullie inzet en motivatie enigszins het blikveld 
vertroebeld. Het is ingewisseld voor een merkwaardige objectivering 
van mensen (mij) tot kankerobject. In eerste instantie objectiveren door 
verschil te maken in ziekten en daarna nog verschil maken in soorten 
kanker. Maar goed, waarom mijn boosheid. Twee maanden geleden 
ben ik gediagnosticeerd met chronische lymfatische leukemie. Van u 
ontving ik enkele weken later een brief op naam met een vraag voor een 
financiële bijdrage. Ik weet niet hoe u aan mijn adres komt. Hoewel u 
het beste voor heeft, daar twijfel ik niet aan, is het een merkwaardig 
schrijven. Waarom zou ik onderscheid maken in ziekte. Ziek is ziek en 
onderzoeken altijd goed om te steunen. Eén van de eerste mededelingen 
aan mijn hematoloog was dat ik niet gereduceerd wil worden tot 
mijn ziekte. Ik ben meer: minnaar, stiefvader, familielid, dominee, 
theatermaker, enzovoort. Ziekte is slechts een onderdeel van mijn leven. 
Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar ik hoop dat zo te houden. De 
hematoloog waardeerde deze benadering. Buiten objectivering blijven 
is een hele toer bij artsen en in ziekenhuizen. Ik heb het getroffen met 
mijn hematoloog. Gelukkig zijn er artsen die in staat zijn onderscheid te 
maken tussen ziekte en de drager van de ziekte. Hun benadering is daar 
dan op aangepast. Zo heb ik het getroffen met mijn huisarts en met mijn 
bedrijfsarts. Mooi is dat! Wat ik u vraag is ook enige zorgvuldigheid en 
niet in het blinde brieven te versturen. Daarnaast nog, hoe komt u in 
vredesnaam aan mijn adres? Wat ik ermee wil zeggen is, ik wil geen 
object van de zorg worden. Ik blijf te allen tijde een subject onderdeel 
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van relaties en het leven om mij heen. Hoe graag mensen mij ook tot 
object willen maken, ik hoop mij daartegen te blijven verzetten. Zorg is 
welkom als die maar niet vanuit een merkwaardige reductie voortkomt.
 
Met vriendelijke groeten, ds. H.E. Brandsma

Geachte heer Brandsma,

Hartelijk dank voor uw reactie op onze mailing ‘Sta op tegen kanker’. U 
wilt graag weten hoe KWF Kankerbestrijding aan uw adresgegevens is 
gekomen.
U schrijft ons dat u momenteel onder behandeling bent voor chronische 
lymfatische leukemie. Het spijt ons zeer dat wij u kwetsen met onze 
campagne, dat is uiteraard niet onze bedoeling. Het hebben van kanker 
of hier in je directe omgeving mee geconfronteerd worden, is vaak een 
zeer emotioneel proces. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat 
u liever niet nog eens via andere routes met de ziekte in aanraking 
gebracht wordt. KWF Kankerbestrijding is steeds op zoek naar nieuwe 
fondsen om de stijgende kosten van wetenschappelijk onderzoek, 
preventie en patiëntondersteuning te kunnen blijven financieren. We 
werven daartoe nieuwe donateurs en organiseren acties. Eén van de 
andere manieren om nieuwe donateurs te werven, is door het eenmalig 
sturen van een mailing. Hiertoe huren we een adressenbestand van 
derden. Mogelijk denkt u dat KWF Kankerbestrijding uw gegevens 
via het ziekenhuis, waar u onder behandeling bent, heeft gekregen. 
Dit is zeer zeker niet het geval. Ziekenhuizen en artsen hebben een 
geheimhoudingsplicht naar hun patiënten toe en mogen geen gegevens 
van patiënten verstrekken aan derden. KWF Kankerbestrijding verstrekt 
uw gegevens evenmin aan andere partijen.

Op uw verzoek hebben wij uw gegevens uit ons bestand verwijderd. Wij 
zullen u in de toekomst geen correspondentie meer toesturen. Houdt u 
er rekening mee dat het ongeveer zes weken duurt voor het toesturen van 
post tot stilstand komt.
Wanneer u in de toekomst wilt uitsluiten dat u post van andere goede 
doelen of commerciële instellingen ontvangt, kunt u uw gegevens bij 
Postfilter aanmelden. Meer informatie hierover kunt u vinden via deze 
link: https://www.postfilter.nl/ We doen onze uiterste best om de adressen 
voor een mailing zo zorgvuldig mogelijk te selecteren. Hiertoe controleren 
we deze adresgegevens onder andere met de gegevens van Postfilter.
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij wensen 
u veel succes en sterkte toe. Wanneer u nog vragen heeft, neemt u dan 
gerust contact met ons op. U kunt KWF Publieksservice telefonisch 
bereiken op nummer 0900 – 202 00 41 (€ 0,01 p/m), op werkdagen 
tussen 09.00 – 18.00 uur.

Met vriendelijke groet

Beste,

Misschien dat u zich ervan bewust kan zijn dat ik niet de enige ben die 
in die situatie post van u krijgt. U gaat slechts op een detail van mijn 
e-mail in. Mijns inziens het minst belangrijke. Het objectiveren van 
mensen waar uw actie aan bijdraagt laat u links liggen. U weet of zou 
kunnen weten dat het een fenomeen is dat steeds meer voortwoekert 
in onze samenleving en dat u door adressen op te kopen bijdraagt aan 
een merkwaardig fenomeen, namelijk de differentiatie tussen ziekten. 
Misschien dat u dit eens mee kunt nemen in uw campagne. En of u dit 
wel op deze manier wilt doen. Misschien een goed thema om met andere 
groepen een gezamenlijke campagne te beginnen waarin mensen niet 
tegen elkaar uitgespeeld worden en onzorgvuldige missers voorkomen 
kunnen worden. Want waarom zou ik aan u geld geven (ik ben toch niet 
het centrum van de wereld)? Er zijn wel meer schrijnende gevallen en 
ziekten in de wereld en ons verblijf is hier slechts tijdelijk. In ieder geval 
goed dat u nog even op de geheimhouding terugkomt, wat noodzakelijk 
is in zulke gevallen.

Met vriendelijke groeten en succes met het goede van uw werk.

In onderstaand artikel kun je lezen hoe ik mij verhoud met ziekte en 
gezondheid.
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Autonomy and Health

A presentation at a one day workshop at the International School for 
communities Rights and Inclusions, University of Central Lancashire. The 
workshop will run on the theme of Autonomy and Health as part of the 
National AHRC funded project on Justice and Wellbeing. 18th of October 
2008 by Referent prison chaplain. H.E. Brandsma.

In this talk about Autonomy and Health I use two important reverent 
points where I learned a lot whom to look and listened in my work 
to youngsters and inmates. First of all I use out psychoanalyse the 
term of Mentalism.28 This is the process of growing up from child 
to an independent adult. Secondly I learned a lot of the way how 
Postmodernism looks at individualism and truth. It shows how 
perspective can change the context of truth. I use the knowledge of 
these two to understand Autonomy and Health.
 
If we talk about health and autonomy within the context of 
multiculturalism and religion it is good to look at the process of 
mentalism, the process a child goes trough when he or she is growing 
up. The child learns in this process to live with the paradoxes or 
contradictions of live. The child learns by the process of mentalism, 
that there is a need of braking away form the mother to a life of self-
determination or to say differently to autonomy. To be autonomist is a 
healthy state, a state that a lot of people, inclusive religious and politic 
leaders don’t manage to reach. To understand this process I need to 

28.  Jan Bodisco Massink, ‘Het werk onzer handen, een pastoraaltheologische diep-
tepsychologische beschouwing over orthodoxie in: Heilig geloof, Heilig moeten, 
Orthodoxie en geestelijke gezondheid, KSGV Tilburg 2007 blz. 46/47: ‘Hechting’ 
en ‘mentaliseren’ zijn twee begrippen die de laatste tijd veel aandacht krijgen. 
[…] Rond de geboorte is de menselijke psyche één grote diffuse massa: allemaal 
toboewabohoe (chaos) om met Genesis 1 vers 2 te spreken: geen onderscheid, geen 
ik-besef, geen onderscheid in jij en ik, hier en daar, zojuist, nu en straks, laat staan 
onderscheid op begripsniveau. Je zou het ook ‘symbiotisch denken’ kunnen noemen 
[…] Alleen onlust wordt beleefd, honger, schrik, pijn. […] aan het begin van de 
geschiedenis van de individuele menselijke geest twee ongearticuleerde belevings-
toestanden: vanzelfsprekende lust en beleefde onlust […] Restanten daarvan in het 
volwassen leven vinden we terug in […] polair denken, bijvoorbeeld het goede wij 
tegenover de boosaardige zij; een moordend ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’, een 
destructief vijanddenken. Hoe minder de ‘all good, all bad-state of mind’ zich door 
ontwikkeld heeft, hoe heftiger op latere leeftijd tegenstellingen worden beleefd, tot 
aan pathologische achterdocht, onderdrukking en het vermeende recht op elimine-
ring van een tegenstander toe. 
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look at the families, the web’s of families where the inmates are born 
in. Autonomy is not a state in it self, it is aware of this knowledge and 
knows in a healthy way to deal with it. 
 
If we are just born, the child lives in a chaos, there is no distinction 
between the self and the other, there is no self knowledge, no difference 
between just now or later, there are no objects, everything is one 
subjected mess. There are only two not articulated states of being, 
the self-evident lust and the knowledge of un-lust we can associate 
with good and bad. These two states can not existd alongside each 
other. The remains of this we find in our adult life in contradistinction, 
thinking like: Who is not for us, is against us; this is a destructive 
enemy thinking what we can hear sometimes in politics.
The nuances in feeling we learn through communication within a 
relationship and interaction with the other; when this communication 
is trustworthy than the child can learn to trust; when this 
communication is the opposite, for example the child is hungry but 
instead of food it gets a smack, it shall suppress its hunger because 
of the fear for a smack. The other way around is also true, though if 
the child knows that it gets food, than it can develop a trustworthy 
relationship between the hunger and the loving, thoughtful act of 
tender.



29

Binding

Tijdens mijn opleiding aan de Agogisch Theologische Opleiding 
(ATO), onderdeel van de Katholieke Theologische Hogeschool in 
Utrecht, liep ik 1986-1987 stage in het psychiatrisch ziekenhuis 
Schakenbosch Leidschendam waar ds. Coen J. Honig en Antonie F. 
Verheule als predikanten werkten.

Preek, psychiatrisch ziekenhuis Schakenbosch Leidschendam, 3 augusutus 
1986. Lezingen: Genesis 22:1-19 en Micha 6:6-8

Het begrijpen van de verhalen in de Bijbel kan alleen als we ze tegen de 
achtergrond van andere verhalen uit de Schrift lezen, zo ook dit verhaal 
van Abraham en Izaäk. Dit verhaal heeft zijn plek binnen de verhalen 
van Genesis 11. In Genesis 11:27 staat hoe Abraham verwekt wordt en 
in Genesis 25 wordt Abrahams dood vermeld. 
 
Als kind vond ik die verwekkingsverhalen uitermate vervelend. Vooral 
als die voorgelezen werden na de maaltijd of tijdens een kerkdienst. 
Ik begreep ook nooit waarom deze opsomming van namen belangrijk 
was. Deze verwekkingencyclus, en dat zie ik nu, is belangrijk omdat 
het ons de wording van het volk Israël ten opzichte van de andere 
volken verteld. Zo kunnen we dan ook Abrahams leven lezen als een 
ontstaansgeschiedenis van het door G’d uitverkoren volk. 
 
In Genesis krijgt Abraham de opdracht om te gaan, nu naar het land 
Moria, maar waar precies is onbekend.29 De nadruk ligt op het gaan. 
Als we dit lezen klinkt de tekst door van Genesis waar Abraham 
gevraagd wordt weg te trekken uit zijn vaderhuis, ‘naar het land dat ik 
u wijzen zal’, ook hier ontbreekt een verdere plaatsbepaling.30 
Direct hierna volgt de belofte aan Abraham: ‘Ik zal u tot een groot volk 
maken en gij zult tot een zegen zijn. Ik zal u zegenen die u zegenen en 
wie u vervloekt zal ik vervloeken en met u zullen alle geslachten op de 
aardbodem gezegend worden.’31 Om deze belofte gaat het binnen de 
verhalen van Abraham en deze belofte verbindt ons met Abraham. 
Het wegtrekken van Abraham is een breuk met zijn natuurlijke 
verleden. Waar voor vaders huis de geboorte bepalend was, wordt 

29. Genesis 22.
30. Genesis 12:1.
31. Genesis 12:1-3.
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nu de belofte bepalend. Nu klinkt voor de tweede maal het ‘ga’ voor 
Abraham en er staat bij: G’d stelde Abraham op de proef. Deze 
zin doet direct de vraag rijzen: waarom gaat die beproeving? Deze 
nieuwsgierigheid wordt aan het begin al opgeroepen. Om er achter 
te komen hoe het afloopt moeten wij het hele verhaal lezen. Lezend 
vanuit het eerste ‘gaan’ van Abraham rijst het vermoeden dat het hier 
om de breuk met de natuurlijke toekomst gaat. Met andere woorden, 
de belofte vanuit vruchtbaarheid proberen af te dwingen, wordt 
ingewisseld voor een toekomst gebaseerd op het verbond tussen G’d en 
Abraham – maar nu loop ik op het verhaal vooruit. 
 
Wat we hier zien is dat Abraham op weg gaat en geen vragen stelt, 
maar handelt. Het hele verhaal door is Abraham op weg en stelt geen 
vragen. Izaäk speelt ogenschijnlijk een bijrol. Op de derde dag ziet 
Abraham – twee keer zal Abraham in dit verhaal zien. Nu ziet hij de 
plaats van verre32 (hier een parallel met Genesis33) waar Abraham de 
opdracht krijgt zijn ogen op te slaan, te heffen, en het land te zien dat 
aan zijn nageslacht zal worden gegeven. Tot nu toe lijkt dit verhaal daar 
haaks op te staan en is dan ook bevreemdend. Centraal staat, lijkt wel, 
het niet voortgaan van het leven, maar het lijkt juist dat hetgeen de 
belofte draagt, gedood dient te worden. De tegenstelling is dan haast 
dat de G’d van de levende vraagt om te doden en dat zo de toekomst 
gedood wordt. 

Dit verhaal vormt dan ook een schril contrast binnen de 
verwekkingsverhalen. Er is een groot contrast en dan worden verhalen 
interessant, maar wat wil dit contrast duidelijk maken? Izaäk begint 
te spreken en stelt Abraham de vraag naar het lam: ‘Waar is het lam 
ten offer?’ Abraham antwoordt: ‘G’d zal zich een lam ten offer, mijn 
zoon, voorzien’. Waar het om gaat is dat G’d zal voorzien. We zouden 
dat kunnen lezen als Abrahams geloofsbelijdenis. Nu wordt deze 
geloofsbelijdenis op de proef gesteld. Zal Abraham gaan inzien dat G’d 
zelf gaat voorzien? Er zijn bijbeluitleggers die de nadruk op de proef 
leggen. Deze uitleggers lopen het gevaar voorbij deze vraag te schieten. 
Wij lezen nergens hoe Abraham zich voelt, we kunnen dan ook 
aannemen dat het niet zo belangrijk is om dat te vertellen. Wel kunnen 
we vragen wat dit verhaal ons nu te zeggen heeft. 

32. Genesis 22:4.
33. Genesis 13:14.
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Waar sterkt het ons geloof, en waarin dan? Abraham stelt vertrouwen 
in zijn G’d. De vraag van Izaäk is een breuk in de doorloop van het 
verhaal. Hij doorbreekt het handelen dat op vertrouwen is gebaseerd. 
Bij Abraham ging alles haast automatisch, hij kijkt en handelt zonder te 
vragen. Izaäk stelt nu juist een vraag bij dit handelen. En dan verdwijnt 
hij weer naar de achtergrond en Abraham handelt verder. Izaäk loopt 
met het offerhout. Later blijkt dat het hout voor het offeren van 
hemzelf is bedoeld. (In het Tweede Testament lezen we later dat ook 
Jezus zijn eigen offerhout moest dragen.) 
 
Abraham is nog steeds van plan zijn opdracht te volbrengen. Hij bindt 
Izaäk vast, heft het mes en wil Izaäk slachten. Vanuit de hemel breekt 
dan een bode van G’d in. Het wordt Abraham verboden Izaäk te doden. 
Abraham heeft aan de opdracht voldaan, hij heeft namelijk laten zien 
dat hij G’dvrezend is. De bode zegt: ‘strek uw hand niet uit naar de 
jongen, doe hem nooit iets.’ Deze opdracht gaat in tegen een oud-
Israëlische wet waarin nog wel om de eerstgeborene wordt gevraagd.34 
Verder horen we dat de plicht van lossing is ingevoerd in Exodus35 en 
wordt direct in verband gebracht met de uittocht uit Egypte en is een 
herinnering daaraan.
 
Bij de Kanaänieten werden kinderen geofferd om de gunst van de 
godheid af te dwingen. De bouwmeester van de stad Jericho liet twee 
van zijn kinderen naast de poort van de stad inmetselen, opdat de 
muren niet zouden vallen. Bij opgravingen zijn hier resten van ontdekt.
 
Nu ziet Abraham voor de tweede maal. Hij ziet een offerdier, de ram, 
dat Izaäk zal gaan inlossen. Voor dit zien van Abraham was de vraag 
van Izaäk, de inbreuk van zijn spreken, noodzakelijk. Het gaat over 
wording van Abraham en Izaäk binnen dit verbond, waar een verbod 
ligt op het kindoffer. Zo breekt het verhaal de natuurlijke wetmatigheid 
open. Het is niet omdat Izaäk de zoon van Abraham is waardoor de 
geschiedenis doorgaat. Het is de breuk met het kindoffer dat refereert 
aan het verbond en het wegtrekken uit Egypte dat toekomst aan 
het verbond verschaft. Die natuurlijke gang van erfopvolging wordt 
ondergeschikt gemaakt aan verbondsafspraken met G’d.

34. Exodus 22:29.
35. Exodus 13:12.
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Rabbijn Soetendorp, een joods theoloog, zegt over deze binding van 
Izaäk: ‘Het offer van het kind is centraal komen te staan ten koste van de 
opstanding. Izaäk is juist niet geofferd.’36  
Zo is ook het christelijke symbool het kruis als teken tegen het lijden 
en mensenoffers een symbool van verzoening met het lijden geworden. 
De vraag naar de zin van lijden en de verzoening is echter een zinloze 
vraag. Het lijden heeft geen zin. Het is nutteloos lijden. Een geloof dat 
dat lijden benadrukt is een moeilijk verteerbaar geloof en hard voor 
de mensen die daarin geloven. Nee, G’d zal zich in het offer voorzien, 
zoals het ram ter lossing van Izaäk. Het is niet lijden dat zin heeft, 
maar de ruimte die wij mensen hebben om bij het lijden te zijn en 
aanwezig te blijven.
 
Micha, dat is de tweede schriftlezing, stelt de vraag naar het offeren 
opnieuw en hij zegt dan: ‘Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed 
is, want de Heere vraagt niet anders dan recht te doen en getrouwheid te 
hebben en ootmoedig te wandelen met G’d.’ Zo zien we een verschuiving 
van wat belangrijk wordt, en dat is binnen dit oude verbond en waarin 
wij ons verboden weten door vieringen: recht doen en ootmoedig 
wandelen met G’d. Wat betekent dat voor een gemeente waar mensen 
samenkomen die zich samen gebonden weten aan hun ziekte? Kunnen 

36. Jan Finnema, De binding van Isaäk, Een Joodse benadering, Provinciale Werkgroep 
Kerk en Israël, Utrecht Protestantse Kerk in Nederland, 1998: ‘Hierna gebeurde 
het, dat God Abraham op de proef stelde, Hij zeide tot hem: Abraham, en deze 
zeide: Hier ben ik. En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw enige, die gij liefhebt, 
Isaäk, en ga naar het land Moria, en offer hem daar tot een brandoffer op een der 
bergen, die Ik u noemen zal. (Genesis 22, NBG vertaling)

  De binding van Isaäk (de akeda), zoals dit verhaal in de Joodse traditie genoemd 
wordt, is wellicht een van de meest problematische verhalen van de Bijbel. Hoe 
kan een vader dit doen? En waarom vraagt God dit van Abraham? […] De 
Midrasj – een verzameling van uitleggende verhalen rond bijbelteksten – is een 
voorbeeld van de typisch Joodse manier van bijbellezen. Hierin worden deze 
vragen zeer serieus genomen, en wordt er nagedacht over mogelijke antwoorden 
[…] Ook Isaäk krijgt een duidelijker gezicht, als we de Midrasjverhalen lezen. 
Aardig in dit verband is ook, dat volgens bepaalde tradities Isaäk niet langer een 
kind is dat op weg gaat met zijn vader, maar al een volwassen man van 37 jaar. 
In hoofdstuk 23 lezen we namelijk dat Sara overlijdt. Als reden voor haar dood 
wordt haar bezorgdheid gezien over de afloop van het gebeuren op de berg Moria. 
Sara is 127 jaar oud als zij sterft, dus moet Isaäk 37 jaar geweest zijn (zie Genesis 
17: 17). Isaäk was zich dus volledig bewust van wat er gebeurde.[…] Boven Genesis 
22 staat (NBG-vertaling): Abrahams geloof op de proef gesteld (zie ook 22:1). Een 
Midrasj beweert echter het tegendeel: het is Abraham die God op de proef stelt! 
God die hem een talrijk nageslacht beloofd had, is Hij trouw aan zijn belofte? Een 
verrassend perspectief. 
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wij leren uit dit verhaal? Waar het om draait als gemeente van Christus 
die de opstanding belijdt, is dat wij ons niet neerleggen bij het leed dat 
om ons heen is. Dat wij bereid zijn om weg te trekken naar het land 
van belofte. Ons deelgenoot weten van het verbond met het vaderhuis. 
Niet het lijden heeft zin binnen deze beweging, maar de overtuiging en 
het geloof dat opstanding daaruit mogelijk is. Waar zal voor gebroken 
mensen, voor ziekten, voor diegene die lijden, of meer in bijbelse 
termen, de weduwe, de wees en verdrukten, recht gedaan worden? 
Daar waar recht gedaan wordt! Dit is onze opdracht en kan deze 
kerk hier in de psychiatrische inrichting Schakenbosch uniek maken. 
Niet omdat de zieken zielig zijn, of omdat deze kerk op het terrein 
van een psychiatrisch ziekenhuis staat, of waar mensen van buiten 
graag komen om naar de kerk te gaan. Het is in deze kerk immers 
dat het onverwachte en gekke kan gebeuren. Het is de plaats waar zij 
die anders zijn dan mensen van buiten vieren dat die andere juist in 
het midden van de samenleving dient te staan. Uit de naam van de 
geschiedenis waarin – de Christelijke – wij samenkomen, staan zij die 
wij juist buitensluiten in het midden. Het is dan ook kwalijk dat lijden, 
dood en gekte naar de rand van de samenleving worden gedrukt. Wij 
gelovigen weten van een ander verhaal en geloven en hopen dat het 
recht van die Ene, G’d zijn zegen zal vieren.

Amen
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Een manier van verstaan

Preek psychiatrisch ziekenhuis Schakenbosch Leidschendam, 21 juni 1987 
1e lezing Genesis 1:1-27; 2e lezing Johannes 1:1-5 

Spreken over G’d doen we niet zomaar, liever preken we over Jezus 
waar we ons als christenen meer bij voor kunnen stellen. De verhalen 
van genezingen en uitdrijvingen van boze geesten spreken ons aan. 
Snel zijn we geneigd te vergeten dat deze verhalen gebaseerd zijn 
op een praktijk en een keuze van Jezus. En dat is een keuze voor 
hen die niet gehoord werden: de zieken, de kreupelen, de armen. 
Deze keuze heeft later tot zijn dood geleid. De genezingen die Jezus 
bewerkstelligde waren een protest tegen lijden, maar werden binnen 
geloofsopvattingen vaak omgedraaid tot bewijs van goed geloof van de 
zieke: ‘Als jij oprecht gelooft en genoeg bidt en standvastig bent in je 
geloof dan kan genezing plaatsvinden.’ 
Bij de genezing van een mens met verschrompelde hand in 
Marcus37 vraagt Jezus niet eerst: ‘Geloof jij?’ maar stelt de vraag aan 
de farizeeërs: ‘Is het geoorloofd om op sabbat goed te doen?’ De 
Farizeeërs zwegen op deze vraag en Jezus genas. Jezus’ vraag was 
ook een vraag naar hoe sabbat geheiligd wordt. In afgeleide zin een 
vraag naar wat heiliging inhoudt. Is oprecht geloven genoeg en veel 
bidden het antwoord? Of heeft heiliging te maken met handelen, het 
oprichten van de geringe zieke. Met deze vraag komen we verder als we 
terug gaan naar de G’d van de schepping, het begin. Jezus is niet los te 
denken van deze G’d.

In den beginne schiep G’d! Wat dit scheppen inhoudt, daar komen we 
achter als we de valkuil van de biologie vermijden of anders gezegd, de 
valkuil van de natuurkunde. De valkuil is dat aan het scheppingsverhaal, 
– een verhaal over belofte, die in Genesis zijn begin krijgt –, feitelijk 
wordt gelezen en natuurkundige wetmatigheden daaraan ondergeschikt 
worden gemaakt. Zo wordt theologie met natuurkunde verward. De 
vraag is niet, is het waar dat het ontstaan van de aarde op deze manier 
is voltrokken? Dat is namelijk een vraag aan dit verhaal stellen uit een 
andere wetenschap, de natuurkunde. Laten wij niet theologie met 
biologie verwarren en van een theologische bezinning uitgaan. 
In het begin was het woord en het woord was bij G’d. 

37.  Marcus 3:16.
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Dat is niet een woord dat wij kennen, los van de handeling, je zegt iets 
wat je zou gaan doen maar je laat het achterwege, nee het is een woord 
dat schept. Er is geen onderscheid tussen woord en daad. Spreken is 
scheppen. Zo schept G’d en regelmatig komt dat door spreken terug in 
Genesis: ‘en G’d zeide, er was licht’. In de christelijke traditie wordt G’d 
beleden als een drie-eenheid. Christenen stellen hem voor als Vader, 
Zoon en Geest. Drie aspecten van die ene G’d. De Vader zouden we 
het moment of aspect kunnen noemen dat scheiding aanbrengt. De 
Vader van de schepping van ‘In den beginne’. Hij die de plaats bereidt 
van een plek voor het leven van mensen naar zijn beeld. Dit naar zijn 
beeld geschapen zijn betekent dat we geen beeld van elkaar mogen 
maken om elkaar daarop vast te leggen. Zoals er ook geen beeld van 
G’d gemaakt mag worden. 

In de traditie waarin wij staan wordt voorkomen dat G’d als een 
vastliggend beeld gaat werken. De drie-eenheid verbeeldt namelijk drie 
manieren van G’ds werking in deze wereld. Een ruimte scheppende 
G’d, een aanwezige G’d en een G’d die niet vast te leggen is. Geen van 
die beelden is het helemaal. Je zou kunnen zeggen dat daardoor G’d aan 
zijn eigen beeldvorming ontsnapt en een bewegende G’d blijft. 

Als we naar Jezus kijken, dan is dat het moment waarop wij als 
christenen ons G’d voorstellen zoals aan ons geopenbaard. G’d 
wordt gekend door het handelen van Jezus. In zijn handelen worden 
momenten van het rijk van G’d zichtbaar. In de verhalen die over hem 
geschreven zijn kunnen we sporen van G’ds heil zien. Deze zoonpositie 
van G’d is als het ware het moment in G’d dat wil zeggen dat G’d tot 
onze werkelijkheid behoort. We kunnen G’d niet meer los denken 
van de mensenwereld. G’d is in deze mensenwereld te vinden. G’d is 
een lijdende G’d geworden. Hij/zij lijdt over het leed dat wij elkaar 
aandoen. Wij zijn een beeld van hem/haar en tot in hem/haar vindt 
plaats wat wij hier op aarde doen. Zo wordt G’d nog steeds gemarteld. 

Een verhaal uit de Tweede Wereldoorlog vertelt het zo. Twee mensen 
worden opgehangen, de jongste, lichtste leeft het langst. Vanuit de 
rijen gevangenen die op appèl moesten staan en toekijken zegt een van 
hen: ‘Waar is G’d?’ Zijn buurman antwoordt hem fluisterend: ‘Daar 
hangt hij.’38 Een verhaal dat duidelijk maakt dat als er een antwoord op 

38.  Elie Wiessel, De Nacht 1961, blz. 65-66. ‘Waar is de goede God, waar is Hij?’ 
vroeg iemand achter mij. Op het teken van de commandant werden de stoelen  
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lijden geformuleerd kan worden, dan niet buiten G’d om. Als we het 
optreden van Jezus zien als onderdeel van G’d dan valt G’d niet meer 
los te zien van deze wereld. G’d is niet van deze wereld doordat wij 
mensen G’d nodig hebben als antwoord op ons verlangen doordat wij 
ons verlangen op hem projecteren. Maar G’d is van deze wereld omdat 
door het optreden van zijn mensenzoon mensenzaken G’ds zaken 
zijn geworden. De Duitse theologe Dorothee Sölle zegt het zo: Jezus 
is plaatsbekleder voor ons, zoals een taak of een baan overgenomen 
wordt door iemand als wij ziek zijn. Het is een tijdelijke overname, 
want als wij terugkeren is die plaats weer voor ons. Niet uit zijn naam 
handelt diegene die op de plaats van de zieke zit, maar in de naam van 
de zieke en hij wacht op zijn terugkeer. Jezus neemt zo de plaats voor 
ons waar totdat wij als mensen deze plaats weer op ons kunnen nemen. 
Die plaats houdt Jezus voor ons open en het is dus geen vervanging. 
 
De Geest of wind ook wel adem van G’d genoemd waait waarheen zij 
wil. Deze adem hebben zij nodig en valt niet te claimen en is ook niet 
door één groep te claimen of voor een groep te reserveren. Een ieder 
mag van deze adem gebruikmaken. De geest voorkomt dat vastliggende 
beelden over heil bij mensen gaan vastzitten. Het voorkomt dat 
de ziende blind wordt en de horende doof. Toch gebeurt dat nog 
regelmatig. Nog steeds zijn er mensen en geloofsgemeenschappen die 
weten wat geloven inhoudt en waar de waarheid alleen gereserveerd 
wordt voor hun manier van leven. Zij weten precies hoe er seksueel 
geleefd moet worden, dat het huwelijk heilig is en vergeten dat ook 
wij onderhevig zijn aan structuren van verandering. Alsof G’d niet 
vele gezichten zou hebben? Onderhevig zijn aan geschiedenis, dat het 
huwelijk zoals wij dat kennen niet zomaar het huwelijk is waar in de 
Bijbel over gesproken wordt. Studie en luisteren is hier op zijn plaats, 
eerder dan oordelen. In dagblad Trouw stond een jaar geleden dat twee 
mannen vanwege hun seksuele geaardheid niet aan het avondmaal 
waren toegelaten. Zo had de synode besloten in de hervormde kerk. 

weggenomen. Er heerste doodse stilte in het kamp. ‘Hoofden ontbloten!’ 
schreeuwde de commandant. Zijn stem klonk schor. En wij, wij huilden. ‘Hoofden 
bedekken!’ Toen begon het defilé. De twee mannen leefden niet meer. Hun tong 
hing uit hun mond, dik en blauw. Het derde touw bewoog nog: het kind dat zo 
licht was, leefde nog … Langer dan een halfuur bleef hij hangen, tussen leven en 
dood, stervend onder onze ogen. En wij moesten hem recht in het gezicht kijken. 
Toen ik langs hem ging, leefde hij nog. Zijn tong was nog rood, zijn ogen niet gebro-
ken. Achter mij hoorde ik dezelfde man vragen: ‘Waar is God toch?’ En binnen in 
mij hoorde ik een stem die antwoordde: ‘Waar is Hij? Hier – hier is Hij opgehan-
gen – aan deze galg.’ 



37

Ook hier de valkuil van biologie en het criterium van voortplanting dat 
boven de liefde van G’d is gesteld. Daarom is bezinning ook binnen het 
geloof goed en noodzakelijk. Welke G’d lopen wij na? Beelden gemaakt 
door ons voor de duidelijkheid en orde? Is het een G’d die kritiek heeft 
op vastliggende beelden? Een G’d die meelijdt aan de vastliggende 
beelden die wij van elkaar maken? Beelden die wij maken van mannen 
en vrouwen over hoe zij hun rol dienen in te vullen. Beelden die 
we maken van mensen die in een inrichting zitten. Zij worden vaak 
vervangen, in de maatschappij, door mensen van buiten de inrichting. 

In die zin wordt in de maatschappij niet meer op hen gewacht. Hun 
positie, als zij die al bezaten, is overgenomen en de maatschappij draait 
geolied verder. In een radio-uitzending waar een gezegde van Lubbers 
werd aangehaald, wordt dit ‘uitrangeren’ als volgt goedgepraat: ‘Te veel 
mensen zien hun uitkering als inkomen.’ Hij sprak niet over de oorzaken 
van ziekte. Zo praat je de zieken ook nog aan dat het hun schuld is 
dat ze ziek zijn door geen inkomsten uit werk te hebben. Het is niet 
in eerste instantie hun schuld ziek te zijn. Een maatschappij die deze 
uitspraken tolereert, niet de gevolgen van zo’n uitspraak overdenkt ten 
aan zien van de zieke, sluit zich af. Anders gezegd: dat is een ziekte van 
de maatschappij. Vervanging van mensen zien we om ons heen. Mensen 
worden tegen elkaar uitgeruild. Jezus bestrijdt in zijn optreden deze 
vastliggende vormen van denken en handelen. Hij at met mensen die 
gemeden werden. Het dienen van G’d is een voortdurend protest tegen 
het vastleggen van elkaar. Protest tegen beeldvorming van elkaar die 
wij creëren omdat wij elkaar zogenaamd kennen, of denken te weten 
wie we zijn. Wij mensen kennen elkaar nog niet maar ooit zullen we 
weten wie we zijn door te handelen waarvoor wij geroepen zijn. Zij die 
buitengesloten worden, wijzen ons erop dat we nog niet weten wie we 
zijn, zij zijn mede diegenen die onze plaats openhouden voor het vinden 
van die levende G’d. Laten we niet vergeten dat wij als vrouw, man, 
zieke en al wat meer zij, naar G’d geschapen zijn.

Amen
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Ethiek

Mijn oudste broer Wim werkt veel in het buitenland.39 Op het moment 
van schrijven van dit artikel woont hij op het terrein van Green Pastures-
ziekenhuis, Pokora, Nepal. In het ziekenhuis werd een training gegeven 
over Community Based Rehabilitation. Een onderdeel daarvan was een 
‘fieldtrip’. Ik werd uitgenodigd met hen mee te gaan. Onderstaand artikel is 
op hun verzoek geschreven om te gebruiken in hun trainingen.40 

In de trein naar mijn werk als gevangenispredikant dacht ik aan 
deze titel. Hoe te handelen en te overleven in een situatie waarin je 
gevangen zit. Met deze vraag kom je uit bij de ethiek. Ethiek omschrijf 
ik als: met inachtneming van de situatie waarin iemand zich bevindt, 
handelen met reflectief inzicht. In die zin daag ik gedetineerden tijdens 
de gesprekgroepen uit om ‘naast’ zichzelf te staan om zo te kijken naar 
hun optreden met de vraag waar, binnen hun handelen, het ethisch 
moment is.
 
Tijdens mijn vakantie in Nepal dacht ik daar niet aan. Gevangenen 
zitten gevangen en ik ben ver weg. Tijdens mijn verblijf in het Green 
Pastures-ziekenhuis in Pokora veranderde dat. Ik kreeg de gelegenheid 
om mee te gaan op een ‘fieldtrip’. Zo ging ik per landrover met 
fysiotherapeuten en dokters naar een plaats41 één uur rijden buiten 
Pokora. Door de regen zwol de rivier aan en we moesten verder lopen 
naar het afgelegen dorp. De sociaalwerker van Indiase koninklijke 
afkomst, een prinses, had daar zienderogen moeite mee. Door haar 
geworstel met de blubber werd ik me meer bewust van mijn eigen 
afkomst en van mijn egalitaire opvattingen. 

39.  Wim Brandsma werkte in Green Pastures Hospital en Rehabilitation Centre als 
fysiotherapeut via de leprazending. In één van zijn blogs schrijft hij: ‘Green Pas-
tures begon oorspronkelijk als lepraziekenhuis en als een verlenging van het eerste, 
misschien tweede algemene ziekenhuis in Kathmandu Nepal in de jaren vijftig van 
de vorige eeuw! In de laatste twintig jaar had het ziekenhuis zich verder ontwik-
keld als revalidatiecentrum voor met name dwarslaesiepatiënten en patiënten die 
een ‘beroerte’ hadden doorgemaakt.

40.  Geschreven voor Community Based Rehabilitation (CBR) en gebruikt als opzet 
voor casestudie in het Engels in: Huib Cornielje & Evert Veldman, The Dream of 
Inclusion for all, Different ethical view points in Nepal, Powerful CBR training 
materials, Alphen aan den Rijn 2010, blz. 86.

41.  Plaats (streek) naam vergeten.
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De Pakistaanse arts die met ons meereed was mij direct opgevallen 
door zijn kritische en open vragen. Door zijn leergierigheid raakten 
wij al snel aan de praat. Het bezoek aan het dorp begon met eten en 
ik vertelde hem wat mijn vader mij heeft geleerd: ‘accepteer wat je 
aangeboden wordt en wees niet kieskeurig, gastvrijheid staat voorop’. 
Al snel at ik rijst met mijn handen en veegde onnadenkend mijn hand 
aan mijn broek af. 
Na een inleiding van het plaatselijke comité bezochten we een 
boerderij. Daar waren twee gehandicapte kinderen, een tweeling, zoon 
en dochter. Wij waren benieuwd hoe zij binnen het familiesysteem 
opgevangen werden. De zoon kwam thuis van het veld waar hij 
aardappelen had gerooid. Hij, blind, kon zijn weg vinden en sprak 
honderduit. 
 
Achter en naast het ouderlijk huis was een schuurtje gebouwd waarvan 
de deur open stond. Af en toe verdween moeder daar naar binnen. 
Achter de open deur in de hoek van het schuurtje zat een vrouw 
ineengedoken in foetushouding op haar hurken. Af en toe hoorde je 
geluid uit het schuurtje dat mij als lachen overkwam.
Zij was de tweelingzus van de blinde man en zij zat al dertig jaar apart 
van de familie. Haar verstandelijke vermogens waren zeer beperkt, haar 
vermogens over haar blaas ook en zo belandde ze in een aparte ruimte. 
De arts vroeg of hij haar ook mocht zien. Na zijn bezoek aan de vrouw 
in het schuurtje was de arts geëmotioneerd. Hij zei: ‘Dat hoeft helemaal 
niet zo, ze moet goed onderzocht worden, dan een diagnose gesteld en 
dan kan ze veel meer dan wat ze nu doet.’ Via een tolk werden aan de 
moeder zijn observaties doorgegeven. Ik voelde me ongemakkelijk en 
vroeg de arts apart. ‘Weet je, onder ons, ik denk niet dat dit de plaats is 
om jouw kennis te delen. Heb je de moeder eten zien brengen, heb je 
ook de zorg en de liefde gezien?’ 
Het was tricky om hem apart te nemen, ik ben geen dokter, maar 
hij nam het goed op en zei: ‘You are right.’ Op de weg terug naar het 
ziekenhuis hadden we het hier nog over met elkaar. Wij allen wensen 
de vrouw uit het schuurtje een ander leven toe. Anders, vanuit onze 
opvattingen. De arts vanuit zijn ‘technische’ kijk en ik vanuit mijn 
egalitaire kijk. 
Enkele maanden later sprak ik daar nog eens over met Huib en we 
spraken over cultuurverschillen. ‘In Pakistan zou hij zo kunnen 
handelen’, stelde Huib, ‘en zou het goed kunnen zijn dat de arts met 
autoriteit optreedt.’ ‘Ja, dat zou kunnen, maar alleen als zijn autoriteit 
gereflecteerde autoriteit is’, was mijn antwoord. ‘Als hij in staat is om 
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zijn autoriteit in te zetten met inachtneming van de andere ‘signalen’ 
dan kan het goed zijn omdat snel gehandeld dient te worden.’ Als 
optreden voortkomt uit status dan mogen daar vragen bij gesteld 
worden, status kan immers gauw over de andere ‘signalen’ heen walsen. 
Ethiek vindt plaats binnen culturele verschillen en heeft met 
levensovertuiging en strategie te maken. Omdat ethisch handelen 
altijd gereflecteerd handelen betreft, kan het niet in een ‘vrije’ ruimte 
plaats vinden. Ethiek kan net zo min binnen een van te voren ‘vast’ 
bezette ruimte van ‘machtsverhoudingen’ plaatsvinden. Ethiek vraagt 
om kwetsbaarheid42 en schreeuwt om reflectie.43 Ethisch handelen 
gaat voorbij aan status en positie. Ethiek vraag om kwetsbaarheid van 
het zelfinzicht dat ons de liefde wil laten zien ook op plaatsen waar 
onze ogen geneigd zijn alleen ‘onrecht’ te zien. Daarom ontwikkelt 
ethisch handelen zich steeds opnieuw en is er geen van te voren ‘juist’ 
handelen te beschrijven. Ethiek vraagt van ons om bij en met mensen 
te zijn in vreugde en leed, en vraagt om het delen van eigen pijn (en 
vreugde) aan het leven.

42.  Joost Eelkema, Gewoon op onze weg geplaatst, Pastoraat in het licht van kracht 
en kwetsbaarheid. Jubileumbundel, 20 jaar Keizersgrachtkerk nieuwe stijl 1994 
blz. 57. Wederkerigheid in en tussen mensen is een kernbegrip in een theologie van 
kracht en kwetsbaarheid. Wederkerigheid houdt géén gelijkheidsdenken in: eigen-
lijk is iedereen gelijk. Dan is het gevaar groot dat de concrete posities van macht 
en onderdrukking uit het zicht raken. Wederkerigheid houdt wel in dat (aspecten 
van) mensen gelijkwaardig zijn en dat beelden en rollen principieel omkeerbaar 
zijn. ‘Wij’ en ‘zij’ kunnen maatschappelijk al niet eens op alle gebieden eenduidig 
uit elkaar gehouden worden. Als beelddra(a)g(st)ers van God zijn mensen krach-
tige en kwetsbaar tegelijk. Helpen, rustend, wanhopig, appellerend, troostend of 
aanklagend zoals God. 

43.  Dan Bar-on, gastspreker bij vijfdaagse conferentie georganiseerd door An-Crann, 
Derry City Council, Holywell Trust, februari 1999. Dan Bar-on is een Israëlische 
psycholoog, therapeut en deed onderzoek naar de voorwaarden die nodig zijn voor 
vrede. Only in a world in which conflicting interests and problems can be settled 
within and between people, not through imposing oneself on or being oppressed by 
another, can the violence of the past be acknowledged and dealt with openly. […] 
The difficult issue concerns all those others who did not obtain that choice: those 
who are not aware how lasting after-effects of past violence affect their actions, 
thoughts and feelings. I’m afraid that this is the silent majority who maintain a 
normalized discourse, repressing silenced past events. [...] They could not, or did not 
want to, reflect on or anticipate the atrocities, conducted within the previous social 
context. I am afraid that this majority still represents a high-risk group for future 
violence by also perpetuating the silenced violent acts of the past within the present 
social context. They may also, unintentionally or unwittingly, transmit the repressed 
violence to the following generations through normalized discourse. An-Crann is 
een organisatie die kunstenaars uit verschillende disciplines inzet in buurten en 
wijken om hun trauma, dat de ‘burgeroorlog’ heeft gebracht, vorm te geven. 
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Welke vraag? Interview met Meüs Stellingwerf 

Ik heb stage gelopen in een psychiatrische inrichting.44 Het bleek dat 
de dominees daar onderling hadden afgesproken dat de kerk op het 
terrein van de instelling een soort kerkelijke wijkgemeente is. Als je 
naar die plaats binnen het psychiatrische ziekenhuis kijkt, zie je dat 
mensen van buitenaf naar de dienst komen omdat het in de kerkdienst 
op het inrichtingsterrein anders verloopt dan in de dienst buiten de 
‘muren’. Het zijn mensen die bij andere kerkelijke gemeentes horen 
en nu in de instelling komen kerken. Mijn kijk is dat je daarmee juist 
de uitzondering van deze gemeente in het psychiatrisch ziekenhuis 
bevestigd.45 Daarin is de kerkdienst binnen de inrichting juist geen 
christelijke modelgemeente waar iedereen welkom is. Je bekrachtigt 
er als het ware de uitzondering, het afscheiden van de ‘gekken’ van 
de samenleving, mee. Het inclusieve, dat ik belangrijk vind binnen 
het geloof, haal je daarmee uit de kerkelijke (wijk)gemeente. De gekte 
wordt gebruikt om een ander soort viering te creëren terwijl het 
ingewikkelde er juist in zit dat geprobeerd wordt een viering te creëren 
buiten de muren waar de ‘afwijking’ aanwezig mag zijn. Jezelf als een 
wijkgemeente zien op een inrichtingsterrein is een antwoord op een 
niet juist geformuleerde vraag. 

Welke vraag zou dan gesteld moeten worden?
Waarom is het zo dat wij het nodig hebben dat wij mensen buiten de 
samenleving zetten? Hoe komt het dat wij ziekte, dood, afwijkend 
gedrag buiten de samenleving plaatsen? Wat maakt dat wij daar als 
christelijke gemeenten vaak in meegaan?
Dat zou volgens mij de vraag moeten zijn. 

44.  Coen J. Honig en Antonie F. Verheule waren de pastores in Psychiatrisch Cen-
trum Schakenbosch te Leidschendam. 03 februari 1987: een vraaggesprek over 
de eindscriptie voor de Agogisch Theologische Opleiding ATO in Utrecht ‘Gelo-
ven is gekkenwerk, pleidooi voor sympathische detonatie van God’, 1 april 1988. 

45.  Antonie F. Verheule, Angst en Bevrijding, theologisch en psychologisch handboek 
voor pastorale werkers, Callenbach 1997, blz. 369. ‘De pastor loopt het gevaar de 
ander tot hetzelfde terug te willen brengen (onderstreping HB). De ander moet 
worden zoals hij: gelovig, mentaal gezond, vrij. Hij dreigt tevens ook te grote eisen te 
gaan stellen aan zichzelf. Hij moet immers dat zijn wat de ander niet is. Hier is de 
kritiek van het joodse denken op de westerse wijsbegeerte en de kritische analyse van 
de Franse differentiedenkers van toepassing. Zij waarschuwen ons voor de terreur, 
die uit het identiteitsdenken, dat het andere tot het zelfde reduceert, voortkomt’ 
(met verwijzing naar Franse differentiedenkers onder wie J.F. Lyotard). 
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Genderpleidooi voor een derde sekse

Tijdens het schrijven van onderstaande voordracht was ik actief voor de 
Doopsgezinde Vredesgroep. Zij hadden een uitwisselingprogramma van 
Nederlandse jongeren met jongeren uit Noord-Ierland. Op het moment 
van de toespraak op de Doopsgezinde Jongerenconferentie zit Noord-
Ierland nog volop in de aanloop van de vredesonderhandelingen, die 
uitlopen op de Goede Vrijdagovereenkomst. Voor de overeenkomst wordt 
getekend – die een bijzonder historisch feit is – gaan er bommen af en 
worden er nog mensen gedood.
Het thema ‘ruimte’ is een onderdeel dat vaak terugkomt binnen mijn 
denken. Vooral hoe wij elkaar vastzetten binnen onze eigen beeldvorming. 
De vraag is: hoeveel ruimte staan wij elkaar toe om met beeldvorming te 
spelen. Onderstaande voordracht gaat vooral over hoe gendervorming 
mede bepaald wordt door de omgeving, die in dit geval gewelddadig is.

Snurken aller landen verenigt u46

Doopsgezinde Jongeren Conferentie 1991. Gepubliceerd in Vlugschrift 
jaargang 1, april 1991. Over het overwinnen van weerstanden in jezelf. 
Hoe breng ik verschuivingen in mijn zelfbeeld aan. Een pleidooi voor een 
nieuwe sekse.
 
Dit artikel is een bewerking van een toespraak die gehouden is in 
opdracht van de kampcommissie van de Doopsgezinde Vredesgroep. 
Tweemaal per jaar organiseren zij een jongerenconferentie. Mij 
werd gevraagd een inleiding te houden over de vraag: Hoe kun je 
weerstanden in jezelf overwinnen? De vraag is of alle weerstanden 
overwonnen dienen te worden. Weerstanden hebben vaak te maken 
met rolverdeling en taboes. Om daarnaar te gaan kijken ben ik vooral 
ingegaan op wat het ‘zelf ’ is. En hoe een ‘zelf ’ binnen rolpatronen 
wordt bepaald. Het is een poging om een individueel zelfbeeld politiek 
te plaatsen. Ik doe dit door het individuele zelfbeeld vanuit de werking 
van taal te benaderen. 

46.  Voor dit artikel zocht ik een naam die gebruikt kon worden voor een andere 
seksebenaming dan man of vrouw. Ik erger mij zeer aan het snurken, zeker als ik 
op een conferentie blijf slapen en waar het nooit rustig is en zo ook dacht ik aan 
mijn broer Teo die regelmatig een boom kon doorzagen tijdens zijn slaap. Erger-
nis hernoemen en een andere betekenis geven, geeft ruimte.
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Het is in en door de taal dat het zelfbeeld wordt gemaakt. Maar tevens 
geeft taal de mogelijkheid het zelfbeeld open te breken.
 
Twee benaderingswijzen van taal worden in dit artikel behandeld. 
Aan de hand van deze twee benaderingswijzen kijk ik dan naar 
de sekseverhouding. Vraag voor mij is dan: is er slechts één 
sekseverhouding mogelijk, namelijk die tussen mannen en vrouwen, 
of zijn er meerdere sekseverhoudingen? Een andere vraag daarbij 
is: Wie hebben het meeste belang bij het vastleggen van mogelijke 
sekseverhoudingen? De vooronderstelling van dit artikel is dat 
de sekseverhouding niet vastligt, maar dat deze verhouding 
ingekleurd wordt door verwachtingspatronen die op vrouwen- en 
mannenlichamen geplakt worden. Door deze inkleuring ontstaan er 
stereotyperingen over vrouwen en mannen die politiek, ideologisch 
en economisch zijn bepaald, maar die vaak als biologisch vastgesteld 
worden. Een voorbeeld hiervan zag ik in Noord-Ierland.

Twee mensen ontmoetten elkaar op een boerderij en waren daar 
samen aan het klussen. John, een Ier die bij de IRA47, een paramilitaire 
organisatie actief was geweest, en Ruth een Nederlandse die in Ierland 
was vanwege een jongerenuitwisselingsprogramma. John vertelde haar 
over wat hij had meegemaakt. Hij zei: ‘Vraag maar wat je wilt.’ Van 
tevoren was duidelijk dat ze geen relatie met elkaar wilden aangaan. 
Dat dacht zij tenminste. Aan het eind van de week was het verhaal 
anders. Hij wilde meer dan Ruth. Zij was immers naar hem toe 
gekomen op een moment dat hij alleen was. Dat doe je alleen als je als 
vrouw wat met een man wilt. Waar ken ik dit van? 

Zo’n beweging noem ik nou uitgaan van een vaste biologische 
codering. Haar interesses voor hem werden ingekleurd door zijn 
verlangens. Elk verweer werd afgedaan en in een eigen begrippenkader 
geplaatst. Zo was er dan sprake van annexatie van haar gevoelens. Het 
verwijt aan haar is dat zij geen rekening hield met hem dat hij in een 
andere cultuur leeft. Geldt dit dan niet voor hem? Het was dus niet 
voor niets, dat hij wat met haar wilde. John was niet in staat het verhaal 
van Ruth te horen. Politieke en culturele verhoudingen en vastliggende 
verwachtingspatronen bepaalden mede zijn gevoel. John wist wat ‘juist’ 
was, twijfel liet hij niet toe. 

47.  Irish Republican Army.
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Politiek heeft invloed op het gevoel van John. Ruth wees hem af, omdat 
zij wist dat hij ex-IRA-lid was. John had dit vaker meegemaakt. 
Volgens mij hebben mannen het meeste baat bij het in stand houden 
van zo’n vast patroon en de weerstand die hij daarop betrok. In dit 
geval was voor John de wereld helder. En het komt mij ook bekend 
voor. In taal en door de taal kan deze ‘biologische bepaaldheid’ 
doorbroken worden. Dit kan verschuivingen in beeldvorming tussen 
vrouwen en mannen met zich mee brengen. Deze verschuiving is 
noodzakelijk omdat hierdoor mannendominantie geanalyseerd kan 
worden. Mijn stelling is dat wij taal nodig hebben om de wereld te 
duiden. Met behulp van taal kunnen wij weerstanden in het leven 
breken, namelijk door ze anders te duiden. Wij hebben dan een taal 
nodig die aan onze biologie voorafgaat. Dit noem ik ook wel een taal 
van ‘buiten’.

Als er over taal gesproken wordt zijn er globaal twee opties waarin 
gedacht wordt. Een eerste optie is er één die zegt dat mensen taal ter 
beschikking hebben. Dat taal ontwikkeld is gedurende het leven op 
aarde en dat het een expressiemogelijkheid is voor de mens. Mensen 
zijn als het ware de baas over de taal. De tweede optie zegt dat taal 
voorafgaat aan mensen – de taal van buiten. Deze optie zal ik verder 
in dit artikel uitwerken, omdat ik geloof dat dit een optie is die bijbels-
theologisch is te onderbouwen. Taal maakt de mogelijkheid tot leven. 
Het is een optie die mensen een beter analyseapparaat kan geven om 
de ‘werkelijkheid’ te duiden en te begrijpen. Taal gaat aan de wereld 
vooraf. G’d schiep door spreken. En voor degenen die geloven, gaat het 
spreken van G’d vooraf aan het leven; een spreken dat leven creëert.
 
Overigens stuiten we hier direct op een probleem. Bijbels spreken is 
niet neutraal, zoals Elisabeth Schüssler Fiorenza laat zien in haar boek 
Ter herinnering aan haar.48 Antropocentrisch taalgebruik schrijft 
vrouwen weg uit de – bijbelse – geschiedenis. De vraag is dan: Wie 
verwoordt de taal die voorafgaat aan biologie? 
G’d die in de christelijke traditie mensen relativeert door zijn Geest. 
Vrouwen en mannen staan door dit spreken niet vrij ten opzichte van 
de wereld. Het theologische schema dat in de christelijke traditie wordt 
gebruikt, hoeft niet totaal te zijn.

48.  Elisabeth Schüssler Fiorenza, Ter Herinnering aan Haar, een feministisch-theologi-
sche reconstructie van de oorsprongen van het christendom, Gooi en Sticht 1984.
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Twee schema’s ontrafeld

1: Biologisch schema 
Hieronder vallen de theorieën die zoeken naar de aard van het wezen. 
Vrouwelijkheid als beeld van moeder aarde, de vrouw als zorgend, als 
meer emotioneel en omdat zij kan baren staat zij meer bij de natuur. 
Zij is zorgzaam, verzorgend, volgzaam. Zij heeft zorg voor het leven, 
omdat dat aan haar lichaam is toegekend. Zij wordt zo gezien als 
doorbreking van het rationele. Het rationele, dat door de man wordt 
vertegenwoordigd. Hij die het overzicht heeft, de ‘jager’, de planner. 
Hij die zich niet zo snel door zijn emoties mee laat slepen. Gelukkig 
maar want dan is er tenminste nog één die het overzicht houdt. Hij, 
die daardoor de machtsposities inneemt; in de politiek, ideologisch 
en economisch. Irrationele lichamelijkheid van vrouwen staat zo 
tegenover de beheerste rede van mannen.

Stereotypen hebben te maken met verwachtingspatronen die door 
ouders, cultuur opgelegd worden. Deze verwachtingspatronen worden 
vaak biologisch bekrachtigd. Anders gezegd: mensen zoeken in de 
biologie verklaringen voor hun culturele c.q. godsdienstige leven. Met 
als gevolg dat die culturele bepaaldheid niet meer ter discussie wordt 
gesteld. Het is een ‘natuurlijke’ veiligheid die onderdrukkend werkt 
voor diegenen die niet in dit plaatje passen. Er zijn zo filosofische, 
theologische en antropologische theorieën ontstaan om die natuurlijke 
bepaaldheid te onderbouwen.49 Het begrip ‘natuur’ is al cultureel 
bepaald. Hier in Nederland bedoelen we heel wat anders met natuur 
dan in Afrika. In Nederland wordt de visie op natuur ook cultureel 
bepaald, hier wordt natuur ingedeeld om te ordenen. 
Een moderne filosoof die naar een filosofische onderbouwing zoekt 
van het natuurlijke verschil tussen mannen en vrouwen is Peter 
Sloterdijk.50 Hij wordt ook wel de punkfilosoof genoemd omdat hij op 
een schijnbaar creatieve manier de werkelijkheid benadert. Maar ook 

49.  Mannen en vrouwen kunnen wel verschillen, maar alleen in dezelfde mate 
waarin het ene individu van het andere verschilt. Of, in haar woorden (Fausto-
Sterling H.B): ‘genderverschillen liggen op een continuüm en vallen niet in twee 
aparte categorieën. ‘In plaats van de binaire categorieën die we nu hanteren, 
vindt Fausto-Sterling dat we elk individu moeten beschouwen als een zich ont-
wikkelend systeem: een uniek, voortdurend veranderend product van opvoeding, 
cultuur, geschiedenis, ervaring én biologische kenmerken. Angela Saini, Onder-
geschikt, Hoe kennis over vrouwen ons misleidt en wat we daaraan kunnen doen, 
blz. 110/111.

50.  Peter Sloterdijk, Kritiek van de cynische rede, Synopsis 1983.
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hij trapt in de valkuil van het legitimeren van de sekseverhoudingen. 
Peter Sloterdijk plaatst de hartstochten (vrouwelijk) buiten de rede. 
Onder een schijnbaar progressieve jas wordt de biologische indeling 
opnieuw geproduceerd. Ook Peter Sloterdijk ontneemt vrouwen en 
homobeweging hun strijd die juist vraagtekens zet bij die vastgelegde 
biologische codering. Er is geen analyse meer te maken van de 
sekseverhoudingen, die is dan niet nodig omdat ze vastligt. Een analyse 
waar vrouwen en homo’s baat bij hebben om grip te krijgen op de 
hetero- en mannendominantie binnen de seksuele verhoudingen, 
wordt weggegooid. Aanranding, verkrachting zouden niet meer 
geanalyseerd kunnen worden als resultaat van mannenonderdrukking, 
maar wordt, als je het schema van Sloterdijk volgt, een resultaat van 
een uit de hand gelopen hartstocht, die een gevolg is van de biologische 
codering. Vrouwen worden dan ook verkracht. Als mannelijk filosoof 
creëert hij een weg om vrouwen tot lichamelijkheid te reduceren. 
Hiertegenover staat de winst van Freud, ik spreek dan niet over de 
discussie over de plaats van de fallus binnen zijn denken, maar over 
dat Freud het onbewuste introduceert. Door de introductie van het 
onbewuste geeft Freud aan dat niet het gehele gedrag van de mens 
biologisch bepaald is. In dit onbewuste speelt de invloed van de cultuur 
door. Omdat vanuit het onbewuste de invloed van de cultuur af en 
toe doorbreekt, is de invloed bespreekbaar. Freud plaatst mensen en 
individuen in hun omgeving en stelt dat mensen gevormd worden door 
hun omgeving. 
Bij de tweedeling tussen mannen en vrouwen spelen belangen mee. Het 
is dan ook goed om te achterhalen wiens belangen er het meest mee 
gediend zijn. Misschien wel de mijne. Dit geldt ook voor tweedelingen 
die gemaakt worden door new age, holisme, yin en yang. Het zijn vaak 
totalitaire schema’s die alles omvatten. Tegenstellingen roepen elkaar 
op en zijn in zo’n schema aan elkaar noodzakelijk. Tegenstellingen 
die belangen blootleggen kunnen verhelderend werken, omdat ze een 
strijd aangeven. Deze tegenstellingen kunnen dan ook veranderen. 
Maar tegenstellingen die polen binnen een theorie vastleggen zijn 
stugge en onhandelbare schema’s. Bij de bovengenoemde visies worden 
de man-vrouwpolen biologisch vast ingekleurde principes. Bij termen 
als moederaarde en de man als seksueel actief spitsen wij onze oren. 
Wie gebruikt deze termen, waarom en wat is het effect? 

2: Theologisch schema
Tamar neemt het heft in eigen hand en verleidt haar schoonvader. 
Zie in Genesis 38 hoe zij naast de weg zit en haar schoonvader 
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verleidt om haar recht te halen. Sara krijgt nog een kind op hoge 
leeftijd.51 Maagdelijke geboorte van Jezus.52 Ik lees dat in tijden van 
mannendominantie verhalen ontstaan waarin mannen niet aan bod 
komen. Ons kwakje is niet belangrijk. De voortplanting wordt ons 
ontnomen. Dat deze verhalen nu nog gelezen worden en onderdeel 
van onze cultuur zijn, getuigt van zeggingskracht. De verhalen zijn wel 
weer ingesneeuwd in een gangbare burgerlijke lezing, die het gezin als 
hoeksteen heeft. Maar toch blijft er een tegenstroom die net zo ‘bijbels’ 
is. Het zijn ‘flikkertheologen’ en feministische theologes die laten 
zien dat de biologische codering onderdrukking met zich meebrengt. 
Een onderdrukking die vaak versluierd wordt in een heteroseksueel 
wereldbeeld, waar de norm vaak de harmonie is tussen man en vrouw 
en dat dat is waar je in de relatie naar zoekt.

Frans-Joseph Hirs en Rinse Reeling Brouwer, twee ‘flikkertheologen’, 
zeggen het zo in hun boek De verlossing van ons lichaam53: ‘De 
gedachte werd ontwikkeld dat er eerst een bijbelse norm gesteld kon 
worden waaraan menselijke relaties moesten voldoen. Die norm werd 
dan dat man en vrouw een paar vormden die elkaar volledig aanvullen 
en elkaar emotioneel en lichamelijke voldoening moeten schenken die 
gewenst is tot de dood daar een eind aan maakt.’ 
Dit is wat ik bedoel met ondersneeuwen, zij stellen daar een andere 
lezing tegenover. ‘Theologisch is het een dwaasheid om uit concrete 
verhalen abstracte normen te halen waar vervolgens concrete mensen 
aan moeten voldoen.
Bovenstaande verhalen pleiten voor het onmogelijke; hopen op het 
onmogelijke omdat het mogelijk is. Ik zie het als volgt: wij zijn niet 
terug te brengen tot onze natuurlijke biologische codering. Wij hebben 
de opdracht, tegen beter weten in, en ondanks onszelf, een hemel te 
creëren, om zo te worden wie wij ooit zullen zijn. Dat is meer dan alleen 
natuur, maar de spelende, humorvolle mens die afstand kan nemen en 
naar zichzelf kan kijken. En als we dat dan willen zijn, dan is het nodig 
om te kijken waar onderdrukking plaatsvindt. En als je dan kijkt en 
hoort dan blijkt dat onderdrukking onder meer gereproduceerd wordt 
door het vastleggen van de verschillen in sekseverhoudingen met de 
daarbij behorende verwachtingen en stereotypen.

51.  Genesis 17:19.
52.  Mattheüs 18:18.
53.  Hirs, Frans Jozef, Brouwer, Rinse Reeling, De verlossing van ons lichaam, tegen 

natuurlijke theologie, 1985 Boekencentrum.
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Het is een onderdrukking die tussen mannen en vrouwen meestal op 
grond van seksualiteit plaatsvindt en dit bedoel ik in de breedste zin 
van het woord. Mannen/wij hebben de macht, want wij zijn rationeel 
en seksueel potenter dan vrouwen. Gevolg hiervan is dat aanranding 
binnen een relatie haast onbespreekbaar is en er een taboe op ligt. 
Heteroharmonie. Het gaat niet om de harmonie, maar juist om in de 
kakofonie een melodie te vinden.

3: Snurken aller landen verenigt U – een onmogelijke opdracht! 
Het ontstaan van een nieuwe sekse, een nieuw zelfbeeld?
Als biologie niet meer bepalend is voor het classificeren van de sekse 
dan ontstaat de mogelijkheid een andere sekse in het leven te roepen. 
Niet omdat ik een piemel heb ben ik hetzelfde als een andere man. Niet 
omdat je samen als man en vrouw een piemel en een vagina hebt ben je 
tot elkaar veroordeeld. Bepalend wordt de omgang met elkaar. Met die 
ander die je een spiegel54 voorhoudt, die ervoor zorgt dat je niet samen 
valt met jezelf. Met de ander die jouw leven relativeert en mogelijk 
maakt. Mogelijkheden tot analyse over het zelfbeeld ontwikkelen zich 
als je je vragen omtrent jezelf in politieke zin benoemt. Je manier van 
kijken, horen, vragen en vertellen wordt bepalend voor wat en wie je 
bent of wilt zijn. Hoe duid je jezelf of word je geduid door de ander. Is 
in die duiding ruimte voor de stereotype die openbreekt? Omdat taal 
voorafgaat aan de sekseverhoudingen hebben mannen en vrouwen 
taal nodig om gevoelens te benoemen en te ervaren. Deze gevoelens 
zijn mede politiek bepaald. Een uiteenzetting van de cultuur waarin 
mannen en vrouwen leven is nodig om de bepaaldheid te bevragen. 
Weerstanden overwinnen heeft te maken met de grenzen die je aan 
je laat stellen, met grenzen die je zelf trekt. Trek je de grenzen tussen 
stereotypen of worden grenzen getrokken op andere gronden?

54.  Zelfweerspiegeling van het mannelijk subject in de taal, voor zijn constituering 
tot subject van het vertoog, welnu, enkel uitgaande van deze vlakke spiegel kan 
de vrouw slecht verschijnen als het omgekeerde andere van het mannelijke 
subject (zijn alter ego) of als plaats van gemis, […] omdat haar geslacht voor het 
grootste deel (juist dat deel waarmee in de loop van de geschiedenis is gewoe-
kerd) niet te spiegelen is. Dus bij het opkomen van een ‘vrouwelijk’ verlangen, 
kan deze vlakke spiegel geen bevoorrechte positie krijgen en de symmetrie kan 
er niet op dezelfde wijze functioneren als in de logica en in het vertoog van het 
mannelijk subject. Luce Irigaray, Dit geslacht dat niet (één) is, Hölderlin Vrou-
wendrukkerij Virginia 1981, blz. 108; zie ook noot 131.
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Grenzen verleggen, verschuivingen aanbrengen in jezelf, zal mijns 
inziens dan altijd gecombineerd moeten worden met politieke 
benoeming en solidariteit met anderen die in hetzelfde schuitje zitten. 
Een zelf bestaat niet. Het is meer bezet –onderbewust – dan je denkt. 
En dit geeft juist de mogelijkheid om samen te kunnen vechten, omdat 
jouw probleem nooit alleen jouw probleem is. Het is altijd een gedeeld 
probleem. Wij zijn/ik ben niet uniek in ‘burgerlijke’ zin, maar uniek in 
de combinatie met hetgeen cultuur in ons/mijn lichaam teweegbrengt. 
En niet uniek in de zin dat het alleen tot dit ene lichaam is beperkt. 
Lichamen zijn de vermaterialisering van de context waarin ze leven, 
van de ideologie waarin deze lichamen leven, van het gevoel dat deze 
lichamen heeft bezet. Het mannen- en vrouwenlichaam zijn in die zin 
politiek en altijd betrokken op hun omgeving. 
 
Wil ik dan verschuivingen aanbrengen, weerstanden overwinnen, dan 
is mijn mannenlichaam in het geding; mijn moraal en de ideologie 
waar ik uit leef. Mijn lichaam geeft aan waar ik me gelukkig en 
ongelukkig bij voel. En dat geldt niet alleen voor mijn lichaam, dat geldt 
voor al die lichamen om mij heen. Als ik me ergens in wil persen, in 
een leefstijl die me niet past, dan knelt het. Het gaat om de vragen die 
ik stel aan mijn opvoeding, bijvoorbeeld: wil ik binnen die moraal leven 
waarin ik opgevoed ben? Mijn probleem is nooit alleen mijn probleem. 
Door mijn gevoelens en mijn handelen politiek te leren duiden, kan ik 
samen met anderen veranderen en weerstanden overwinnen. 

Voor mannen stuiten we hier echter op een probleem, aangezien 
zij er het meeste belang bij hebben om vanuit een vaste biologische 
bepaaldheid te werken. Zij hebben met hun – schijnbare – rede 
de beste ingang in de machtscentra, met alle voordelen van 
dien. Mannenlichamen kunnen zich niet identificeren met 
vrouwenlichamen. Mannen kunnen zich door vrouwen laten 
aanspreken op de positie die ze innemen, om van daaruit te proberen 
verschuivingen aan te brengen. Vanuit een schema van lichamelijkheid 
hebben feministische vrouwen gekeken naar de reproductie van 
sekseverhoudingen. 
Mannen zullen vanuit het schema van lichamelijkheid naar de 
reproductie van de eigen positie binnen die sekseverhouding moeten 
kijken. ‘Snurken aller landen verenigt u’ is een onmogelijke opdracht. 
Snurk zijn is geen eenduidige sekse waarin mannen en vrouwen elkaar 
kunnen vinden. Snurken ontstaan omdat in taal mannen en vrouwen 
worden geconstrueerd. 



50

Mannen en vrouwen zijn een gedachteconstructie waaraan biologische 
lichamen moeten voldoen. Mannen en vrouwen zijn door taal én in de 
taal geconstrueerd. Als dit zo is dan hebben we ook de mogelijkheid 
om andere seksen te construeren. Dit lijkt mij een welkome aanvulling; 
juist omdat veel mensen buiten het concept van man en vrouw 
vallen. Het probleem dat zich hier aandient is: hoe de biologie wordt 
ingeweven in taal die voorafgaat aan mannen- en vrouwenconcepten? 
Het moge duidelijk zijn dat in dit artikel ten aanzien van dit probleem 
geen eenduidige oplossing gegeven wordt. Maar een snurk ben je 
nooit alleen en nooit altijd. Dit, omdat snurk-zijn afhankelijk is van 
de context waarin je leeft en afhankelijk is van je handelen en je 
zienswijze. Ofwel, snurk-zijn is afhankelijk van de benoeming die je 
van anderen krijgt. 

Voor snurken heb je de ander nodig. Je kunt jezelf niet uitroepen 
tot snurk, want dan leg je de voorlopige versie van wat snurk zijn 
inhoudt weer vast. De ander bepaalt of je snurkt. Voor mijn snurken 
ben ik afhankelijk van de ander, van de taal die de ander eraan geeft. 
Vaak ben ik weer man en val ik even samen met een stereotype. 
Maar het weten dat ik kan snurken samen met anderen, geeft mij 
de mogelijkheid tot ademen, tot afstand nemen, om de humor en de 
tragiek van mijn man-zijn te zien. Zelfspot biedt de mogelijkheid vaste 
concepten te doorbreken. Niets is meer heilig voor zelfspot en ironie. 
Zelfspot, ironie is humor die mij de mogelijkheid geeft om op afstand 
over mezelf te lachen. En te lachen over hoe mensen vorm aan hun 
leven geven. Deze humor geeft de mogelijkheid om te snurken. Het 
is een humor die de mogelijkheid geeft om in deze wereld, waarin het 
menselijk is om elkaar neer te schieten en aan te randen, visioenen 
door te laten breken die verwijzen naar een andere realiteit. Een 
realiteit waarin we ooit zullen worden wie we zijn, noch man,  
noch vrouw. 
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‘Snurken aller lande verenigt u’ – Het lichaam als sekte

Een reactie op de ontwikkeling van het genderdebat van de afgelopen 
vijfentwintig jaar

In de toespraak ‘Snurken aller landen verenigt u’ lag de nadruk op het 
ontstaan van een derde sekse als een soort creatieve verzamelplaats 
waar iedereen ‘thuis’ kon zijn. Nu, ruim vijfentwintig jaar later 
zien we dat het onderscheid steeds meer gedifferentieerd wordt. 
Het is een fenomeen dat vaker in de geschiedenis op verschillende 
niveaus voorkomt om eigen identiteit te vinden en of te behouden. 
Je zou kunnen zeggen dat wij gevangen zitten in het vinden van de 
juiste benamingen voor elkaar. Ik stel vast dat wij in taal worden 
geconstrueerd. Echter, mijn angst is dat er nieuwe zuilen ontstaan 
waarbinnen naar eigen waarheid wordt geleefd. Dat als het ware 
door de nieuwe benamingen van het lichaam, het lichaam tot een 
sekte wordt. Het uitgangspunt van identiteit is niet het individuele 
lichaam. Identiteit ontstaat als wij de Ander zien en die Ander mij mijn 
identiteit geeft. Kortom, identiteit is altijd dialogisch en niet gebaseerd 
op één individuele ervaring. Het gaat altijd om interpretatie en bij die 
invulling zijn er altijd ‘lezers’, ofwel anderen nodig. 

In een gesprek heb ik ooit verdedigd dat Jezus een vrouw was. Dat 
kan als je theologisch denkt. De tekst ‘Ik ben de weg, de waarheid 
en het leven’ slaat niet op het lichaam van Jezus maar op de weg die 
hij gelopen heeft en die tot navolging vraagt.55 Als je uitgaat van het 
paradigma dat zijn wandelen symbool staat voor de bevrijding van 
allen, dan kan het zo zijn dat in een patriarchale maatschappij een 
mannenlichaam een doorbraak forceert. In die zin is seksualiteit 
ondergeschikt aan de handelingen in het leven waar je voor staat. 
Hoewel ooit tijdens een ‘mannenweekend’ in Noord-Ierland Jezus als 
medegroepsgenoot werd omarmd. Door één van de deelnemers werd 
vol kleuren beschreven hoe hij, tijdens een geleide fantasie, met Jezus 
op het strand lag te ‘knuffelen’. Deze vrijheid ervoer hij omdat Jezus een 
discipel had om wie hij het meest gaf: 

55.  Johannes 14:6.
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Als Petrus zich omkeert 
kijkt hij ertegenaan dat de leerling 
welke Jezus (het meest) heeft liefgehad 
(hem) volgt, 
hij die ook bij de maaltijd 
tegen zijn borst aan viel en zei 
‘Heer, wie is het die u prijsgeeft?’56 

 
Echter, nergens wordt over de seksuele betrekkingen van Jezus 
geschreven. Deze is ondergeschikt aan zijn wandelen. Waar het om 
gaat is dat geen groep de uniciteit van Jezus alleen voor de eigen groep 
kan claimen. Het is de lezing van de handelingen die Jezus verricht, zijn 
acties, die duiding aan het verhaal geven.
Het gaat dan ook niet om een neutrale duiding van Jezus. Dit is waar 
de Zweedse kerk nu voor pleit. Bij zo’n neutrale benaming lopen we het 
gevaar over het ‘wringen’ in de tekst heen te lezen.57 
Binnen de genderdiscussie werd het gezamenlijke lichaam ondergeschikt 
gemaakt aan de beleving van het eigen lichaam. Een gezamenlijke 
benaming waar ik voor pleitte in ‘Snurken aller lande verenigt u’ is 
daarmee ingewisseld voor een individuele lichamelijke benoeming.
Het lichaam is van een vastomlijnd religieus object tot een icoon 
geworden. Het individuele lichaam werd een sekte met zijn eigen 
‘kerk’ en rituelen. Door deze gerichtheid op het lichaam wordt de 
eenzaamheid groter, omdat de identiteit die tussen mensen plaatsvindt 
is verlaten. Anders gezegd, de verbindende brug is opgeblazen. In 
plaats van verbindend spreken is spreken vanuit loopgraven de 
boventoon gaan voeren.

[Collins English Dictionary: Gay: brightly coloured; brilliant, happy or 
making people happy. ‘The children were gay and cheerful’.]
Vrolijk als verzamelnaam kan niet meer. 58 Het trots-zijn dat gekoppeld 

56.  Johannes 21:20 Naardense Bijbel.
57.  Sinds 2015 is aan de officiële Zweedse woordenlijst een genderneutraal 

voornaamwoord toegevoegd. Naast ‘han’ (hij) en ‘hon’ (zij) kent Zweden de 
verwijzing ‘hen’. De Zweedse taalunie kwam hiermee tegemoet aan een wens van 
transseksuelen en iedereen die in Zweden niet in de categorie hij of zij valt. De 
Zweedse Kerk wil nu het goede voorbeeld geven. Een parochie in Västerås – een 
van de grootste steden in Zweden – plaatste in december een advertentie in de 
krant ter aankondiging van de jaarlijkse kerstdienst. Daarin gebruikte de kerk 
voor het eerst het woord ‘hen’ ter verwijzing naar Jezus. Eric Den Outenaar, de 
Volkskrant, 1 januari 2018.

58.  Http: www.mijnwoordenboek.nl.
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was aan een vrolijke beweging wordt teruggebracht tot een trots-zijn 
op het biologische lichaam, waarmee de kans groot is dat de ruimte en 
het spel tussen de verschillende lichamen verdwijnen.
De vrolijkheid die in de oorspronkelijke naam van Gay Pride zat, 
is weg. De benaming ‘gay’ (vrolijk ontmoeten) is verdwenen. Het 
samen vrolijk zijn dat ‘gay’ in oud-Engels nog als betekenis heeft, is 
ingewisseld. Iedereen is trots op het ‘eigen lichaam’ geworden. Het 
lijkt wel alsof de zuilen die we vroeger verticaal opgericht hadden 
om onze afgebakende identiteit op ideologische basis veilig te stellen, 
zijn omgevallen. Nu liggen ze naast elkaar horizontaal op de grond – 
weliswaar met andere benamingen, dat wel. Er kwamen steeds meer 
afsplitsingen om eigen lijf en seksuele voorkeuren te definiëren. De 
afstand tot het lichaam, die nodig is om te vieren, verdween. 
 
Kon Karin Spaink in 1992 de afstand tot haar eigen zieke lichaam 
als volgt beschrijven: De afstand die ontstaat tussen wil en fysieke 
mogelijkheden slaat een gat. Een gat waarin een ziek mens makkelijk 
kan wegvallen, tenzij hij of zij in staat blijkt een brug te slaan. De 
orenmaffia59 tracht het probleem op te lossen door het lichaam te 
ontkennen: er is geen gat, want de overkant bestaat niet. Dat is echter 
niet de enige optie. Veel mensen blijken in staat een nieuw compromis te 
sluiten doordat ze zich opnieuw vertrouwd hebben weten te maken met 
de hebbelijkheden van hun lichaam; ze hebben een manier gevonden 
om om te gaan met het verschil tussen wensen en beperkingen […] Ze 
houden een vorm van afstand tot hun lichaam in acht, die voor hen 
mentaal versterkend blijkt: een lichte mate van onthechting die een weg 
biedt waarlangs verzoening tot stand kan komen. Ik ben niet ziek, het is 
mijn lichaam.60 
Van de orenmaffia die het lichaam ontkent is er een ontwikkeling 
gaande die het samenvallen met ons lichaam als nieuwe 
heilsboodschap ziet. Deze aanbidding van een lichaam heeft zijn 
eigen sektes voortgebracht. Het is verworden tot blij zijn met je eigen 
gelijkgestemde groepje.61 

59.   De term ‘orenmaffia’ is een pejoratieve benaming voor een groep hulpverleners 
die van mening is dat ziekte ‘tussen de oren’ zit. Zij menen dat lichamelijke ziek-
ten worden veroorzaakt door een verkeerde manier van denken en dus eigenlijk 
psychische aandoeningen zijn. Het woord werd in 1992 voor het eerst gebruikt 
door Karin Spaink en staat inmiddels in de Van Dale.

60.  Karin Spaink, Het strafbare lichaam, 1992, De Balie Amsterdam, blz. 73.
61.  Zie ook mijn brief aan het Kankerfonds over mijn ziekte chronische lymfatische 

leukemie, blz. 24.
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Neem de afkorting: LGBTQIAP 
 
Lesbisch:  vrouwen die op vrouwen vallen 
Gay:  mannen die op mannen vallen 
Biseksueel:  mensen die vallen op zowel mannen als vrouwen 
Transgender:  mannen die zich vrouw voelen, 
 vrouwen die zich man voelen 
Queer:  een parapluterm om je af te zetten tegen ‘hokjesdenken’ 
Intersekse:  mensen met zowel mannelijke als vrouwelijke    
 lichaamskenmerken 
Aseksueel:  mensen zonder behoefte aan seks 
Panseksueel:  mensen die niet vallen op geslacht, 
 maar op karakter of persoonlijkheid

Het paradoxale echter is dat de verschillende lichamen wel vertrekpunt 
kunnen zijn om van verbinding te spreken, maar als daar niet in 
meegenomen wordt dat het lichaam een culturele constructie in taal 
is, dan kan erover spreken overgave worden aan de dominante ‘terreur 
van eenduidigheid’. Dit spreken komt dan vaak voort uit een gevolg van 
angst en haat die verschillen tot beheersbare eenheden smeedt. 
Het gaat erom jezelf te definiëren zonder dat je zelf met die benoeming 
samenvalt. Het draait daarbij om een ruimte openlaten voor een 
mogelijk nieuw verstaan van je lichaam. Maar als verschillen niet 
worden benoemd, ligt het gevaar dat angst en haat ondergronds gaan. 
Erupties komen daardoor vaak onverwachts naar boven. Het is goed 
om de oevers duidelijk te benoemen voordat we een brug bouwen, 
want daartussen, daar zullen wij elkaar ontmoeten.
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G’d bevrijdt 

1e lezing Genesis 38:11 vv; 2e lezing Samuel 13:1 vv

Ik kan niet meer achterhalen wie mij geïnspireerd hebben om deze preek 
te houden. Ik weet zelfs niet hoeveel van mijn eigen hand is. Het staat 
wel helemaal binnen mijn theologisch luisteren en werken. Het zou 
dus zomaar kunnen dat ik nu verbaasd ben over een preek die ik zelf 
geschreven heb. Muiderkerk Amsterdam, datum onbekend

Vandaag gaat het over Tamar. Tamar leefde in een werkelijkheid 
die, net als de onze, niet alleen maar mooi en goed en lieflijk is. De 
werkelijkheid na het paradijs is dubbelzinnig. Daardoor moeten mensen 
steeds opnieuw oordelen, keuzes maken. Wij kunnen dat, omdat we 
besef hebben van goed en kwaad.

Mensen hebben goede en kwade kanten en kunnen ervoor kiezen om 
mens te zijn zoals G’d ons bedoeld heeft, samen met G’d op weg naar 
het Rijk waar ieder schepsel wonen wil.
Via het verhaal van Tamar kijken we vandaag naar één aspect van de 
werkelijkheid dat volgens ons, de voorbereiders en voorbereidsters, 
tegen die weg naar het Rijk ingaat, namelijk het aspect van 
ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en van onrecht 
van mannen jegens vrouwen. Natuurlijk bestaat de werkelijkheid uit 
meer dan alleen mannenmacht en vrouwenonderdrukking. Volgende 
week wordt er bijvoorbeeld stilgestaan bij de verschillen en strijd 
tussen vrouwen onderling. Toch is onze wereld er nog altijd een 
waarin vrouwen over het algemeen minder feitelijke kansen hebben 
op een veilig en plezierig eigen leven dan de meeste mannen. Een 
geloofsgemeenschap zal dat serieus moeten nemen, wil ze ook voor 
vrouwen heilzaam en bevrijdend kunnen zijn.

Uit de tekst die Christa net las na het Schriftgedeelte schieten me 
twee dingen te binnen bij het begin van mijn verhaal. Ten eerste dat 
er veel, heel veel verbindingslijnen zijn tussen de Schrift en onrecht. 
Het is zo prettig om vooral te letten op de profetische Messiaanse 
bevrijdingslijn, op de verbinding tussen Schrift en strijd om 
rechtvaardigheid. Maar de Schrift kan meerzijdig uitgelegd worden. 
Dat besef helpt me om goed te kijken en helder te analyseren wat in 
een bepaalde situatie als recht of onrecht moet worden beschouwd en 
helpt me te benoemen wie in welk geval slachtoffer, dader of zwijgende 
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derde is. Niet om ‘onwrikbaar’ vast te leggen wat voor eens en altijd 
de waarheid is over recht en onrecht. Wel om zoekend en tastend 
gevoeliger te worden voor herkenbare patronen van onrecht en van 
heilzame wegen daarin.

Het tweede dat de tekst over de Schrift me ingeeft is dat we onze 
werkelijkheid nooit klakkeloos over het schriftgedeelte heen kunnen 
leggen. Het verhaal van Tamar staat in een specifieke context. In de 
voorbereidingsgroep werden er naar aanleiding van Tamar vragen 
gesteld over ons eigen leven. Hoever kun je gaan om je doel te 
bereiken? Heiligt het doel alle middelen en is Tamars middel onze 
navolging waard? Om zinnig met die vragen om te gaan moeten we 
eerst weten wat Tamar eigenlijk deed, in de werkelijkheid van toen. 
Over de bijbelse context van het Tamarverhaal valt veel te vertellen. 
Ik beperk me nu tot die gegevens die van belang zijn om Tamars 
handelwijze te kunnen begrijpen in het perspectief van de vraag 
wat haar betekenis voor ons hier is en nog kan zijn in ons zoeken 
naar wegen naar heil. Dit verhaal over Tamar is, zoals heel Genesis, 
opgeschreven tijdens de Babylonische ballingschap, na de tijd waarin 
er koningen regeerden in Israël. Uit de tijd van koning David was het 
verhaal bewaard gebleven over Tamar, dochter van David, die verkracht 
werd door haar halfbroer met zwijgende toestemming van haar vader. 
Het verhaal over ‘onze’ Tamar wordt gelezen als een madras, een 
soort leerverhaal op die ‘eerste’ Tamar om te laten zien hoe macht 
misbruikt wordt en hoe slimme slinksheid daar soms terecht tegen 
kan worden ingezet. De eerste Tamar gehoorzaamt aan de patriarchale 
regels, de maatschappelijke regels zoals die door mannelijke familie 
en stamhoofden zijn ingesteld. Haar enige mogelijkheid tot verzet is 
de dader te onthullen als ‘schandelijke dwaas’ in Israël. Als hij daar 
niet naar luistert, is zij in al haar waardigheid echter onmachtig om de 
verkrachting te voorkomen.
 
De tweede Tamar, over wie we het vandaag hebben, gehoorzaamt in 
eerste instantie evengoed aan de regels die Juda als familievader en 
stamhoofd aan haar stelt om voor nageslacht te zorgen. Ze trouwt 
met zijn oudste zoon Er, laat zich vervolgens aan Onan geven en 
gaat ten slotte op bevel van Juda terug naar haar vaders huis. Om te 
wachten tot Sela, Juda’s derde zoon, oud genoeg is om de zwager-
huwelijksplicht op zich te nemen. Dat wil zeggen, zo stelt Juda het 
tegenover Tamar. Maar hij gebiedt haar om als ‘weduwe’ bij haar 
vader te blijven en gebruikt dan het woord dat staat voor een weduwe 
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die geen mannelijke beschermer meer heeft in plaats van het woord 
voor een weduwe die aan haar zwager is toegewezen. In zichzelf zegt 
Juda het zelfs expliciet: zij moet van Sela afblijven, anders gaat die 
misschien ook dood. Hij geeft Tamar dus de schuld van het feit dat 
zijn beide zoons kwaad waren in de ogen van de Eeuwige en ontneemt 
haar, die minstens net zozeer slachtoffer is van de situatie als Juda, zo 
haar recht op man en kinderen en dus op een toekomst, in die tijd. 
Juda heeft Tamar weggestuurd. Communicatie is er niet meer tussen 
hen beiden. ‘Men’ vertelt Tamar dat Juda op weg is naar het scheren 
der schapen. Die uitdrukking had destijds een seksuele bijbetekenis. 
Tijdens een schaapscheerdersfeest kwamen ook nogal eens huwelijken 
tot stand. Tamar kan dus vermoeden dat Juda, nu zijn vrouw dood is 
en hij daarover getroost is, misschien wel eens een verboden fris groen 
blaadje wil proeven.

Dan komt Tamar in actie. Ze analyseert scherp haar situatie, ziet dat 
Juda zich niet aan zijn belofte heeft gehouden om Sela met haar te 
laten trouwen nu hij volwassen is, en zint op mogelijkheden om recht 
en toekomst te krijgen. Daarvoor moet ze voorbijgaan aan de grenzen 
die Juda de patriarch, of beter: die de hele patriarchale werkelijkheid 
aan haar stelt. In plaats van stil zitten wachten neemt Tamar hier 
initiatief, al kan ze dat enkel door zich te verhullen, zich te veranderen 
in iemand die spreken en handelen kan. In haar geval is degene als wie 
ze zich vermomt een ‘qedesha’.62 In de vertaling staat steeds ‘hoer’, maar 
in de tekst wordt de term ‘hoer’ alleen gebruikt als er vanuit Juda’s 
perspectief over Tamar wordt verhaald. Zelf ziet ze zich als qedesha, 
een gesluierde, gewijde vrouw. Het was een oud Kanaanitisch gebruik 
dat jonge meisjes hun eerste gemeenschap hadden met een priester 
of met een vreemdeling als vertegenwoordiger van de onbekende 
godheid. Ook getrouwde vrouwen konden zo’n gelofte doen aan de god 
of godin en dan het initiatief nemen tot vrijen met een vreemdeling. 
Men hoopte zo goddelijke vruchtbaarheid te verkrijgen.
Juda ziet haar. Dat wil zeggen, hij kijkt met zijn Israëlitische 
mannenogen en ziet een hoer. Terwijl hijzelf met een Kanaanitische 
getrouwd was. Terwijl hij de Kanaanitische gebruiken kent en er zelfs 
wel lekker gebruik van wil maken, al keurde de gelovige publieke opinie 
in Israël dergelijke gewoontes af. Ondanks zijn kennis ziet Judas geen 

62.  Qedesha: tempelprostituee. Alternatieve schrijfwijzen: kedesha, kedeshah, 
qadishtu, kedesha of kedeshah. Een ‘heilige’ prostituee die zich in een tempel ter 
beschikking stelt voor seks met een vreemdeling tegen betaling. 
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gewijde vrouw uit een andere cultuur. Juda ziet een hoer. En hoewel 
een hoer afkeurenswaardig is, is ze wel iemand met wie je rekening 
moet houden. Zijn eigen, in het verhaal naamloos gebleven vrouw zag 
hij, nam hij en ging tot haar in. Zijn schoondochter kon hij evenzeer 
bevelen geven zonder tegengeluid te hoeven verwachten. Nu richt hij 
een beleefd verzoek tot Tamar: ‘Kom toch, laat mij tot u ingaan.’ Tamar 
is echter door schade en schande wijzer geworden en vertrouwt Juda 
niet meer op zijn woord. Ze laat hem eerst wel zelf de prijs bepalen 
voor haar recht op nageslacht voor de stamoudste. Maar als ze ook 
haar eigen leven in de vermomming veilig wil zien te stellen, moet ze 
het initiatief geheel in eigen handen nemen. Ze eist een onderpand. 
Pas wanneer zij ervoor heeft gezorgd dat Juda niet enkel neemt, maar 
ook geeft, te weten de tekenen van zijn waardigheid, pas dan is er 
vruchtbare, wederkerige omgang mogelijk.

Nadat het eerste deel van haar plan heeft gewerkt, moet Tamar weer 
terugkeren binnen de grenzen van haar leefwereld. Door te verdwijnen 
als qedesha manipuleert ze Juda verder. Zij houdt het onderpand, niet 
om Juda te pesten of te vernederen, maar tot haar eigen redding. Juda’s 
vriend die haar moet zoeken, vindt haar niet, al vraagt hij overigens wel 
naar een qedesha in plaats van naar een hoer. 

Tamar behoudt dus het onderpand van Juda. En dat blijkt ze hard 
nodig te hebben. Wanneer de weduwe Tamar zwanger is en de 
ontucht heeft gepleegd, is Juda er snel en fel bij om haar ter dood te 
veroordelen door verbranding. Het onderpand redt Tamars leven. 
Tamar weet Juda ertoe te bewegen om door haar ogen naar de situatie 
te kijken en wijst hem zo op de dubbele moraal inzake ‘ontucht’ en op 
zijn verbroken belofte jegens haar. En al blijft hij zichzelf als norm en 
maat beschouwen, toch schat Juda Tamar eindelijk op waarde door te 
erkennen dat zij rechtvaardiger is dan hij, dat hij fout is geweest.
Tamar heeft dus gewonnen. Ze heeft haar recht behaald en haar 
leven weten te behouden. Maar haar leefwereld is zo door en door 
patriarchaal, zo volledig door mannen vormgegeven en van normen 
en waarden voorzien, dat het daar ook bij blijft. Tamars doel is een 
mannelijke nazaat. Haar eigenwaarde doet niet ter zake, die zet ze zelfs 
op het spel omwille van dat wat haar als vrouw tot waardevol mens 
maakt: een zoon. Zij behaalt haar recht, maar de regels en wetten 
blijven gelden. Ook een volgende Tamar zou slinkse wegen hebben 
moeten bewandelen om haar eigen recht en weg en doel te kunnen 
bereiken. 
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Vanuit het verhaal keer ik nu terug tot de vragen erbij. Is Tamar 
navolging waard? Heiligt het doel alle middelen? Tamars doel zal voor 
de meesten van ons niet meer herkenbaar zijn als we het benoemen 
in termen van: een mannelijk kind krijgen. In haar context betekende 
dat echter: iemand van waarde worden. En dat doel lijkt me zeker 
navolgenswaardig en nog altijd voor veel mensen hoogst actueel. 
Om dat doel te bereiken grijpt Tamar terug op haar eigen traditie. 
Ongetwijfeld is het qedeshagebruik een vrouwelijke vorm van 
godsdienst naar mannelijke norm. Toch geeft de qedeshaverhulling 
Tamar meer mogelijkheden om te handelen en te onderhandelen dan 
als wie ze is in de Israëlitische maatschappij, een afgedankte weduwe. 
Tamar is een schrijnende aanklacht voor ons, als ik bedenk dat ze 
zichzelf, haar lichaam in moet zetten als ruilmiddel voor recht. Ook 
vandaag de dag gebeurt dat nog te veel. Vrouwelijke lichamelijkheid en 
seksualiteit zijn nog altijd machtsmiddelen om een man te kalmeren, 
te gerieven, iets van hem gedaan te krijgen. Ook nu nog gaat het vaak 
om een invoeging in een maatschappij die grotendeels patriarchaal 
georganiseerd is. Als het de enige mogelijkheid is voor een vrouw om 
zo een positie te verkrijgen, dan is het ook nu nog een aanklacht op hoe 
onze maatschappij georganiseerd is. 
 
Tamar is ook een mooi voorbeeld voor ons. Mooi, omdat ze gelooft 
in eigen kracht, omdat ze creatief is, lef heeft, helder analyseert wat 
de situatie is en een goed werkend plan bedenkt hoe ze binnen haar 
mogelijkheden iets aan die situatie kan doen. En ik ben geneigd te 
zeggen: blijkbaar vind G’d haar ook een mooi voorbeeld van mens-
zijn, want Tamar maakt geschiedenis als voorouder van David, van 
de verwachte Messias en in het Nieuwe Testament van Jezus. Een 
vreemdelinge, een vrouw, zelfs een die ‘heidense’ middelen gebruikt 
en de hoer lijkt te spelen, is het waard om in dat geslachtsregister bij 
name genoemd te worden. Die relativering van goed en kwaad is het 
belangrijkste dat het verhaal over Tamar me leert. Iets wat bedrog 
lijkt is soms meer slim dan slinks. Zelfs overheidsfunctionarissen 
raden je tegenwoordig aan om een medisch verleden bij sollicitaties te 
verzwijgen om een gelijkere beginpositie in te nemen ten opzichte van 
‘gezonde’ sollicitanten.
 
Gelijkwaardigheid is een voorwaarde voor open, eerlijke 
communicatie. Wanneer de machtsverhoudingen te scheef zijn is 
bedrog soms nodig om zichtbaar en hoorbaar te worden tegenover de 
machtiger andere. De eerste vrouwen in hoge functies moesten vaak 
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enerzijds man onder de mannen zijn om voor vol gezien te worden 
en anderzijds gebruik maken van ‘vrouwelijke listen’ om daarbij geen 
kenau te worden gevonden. Pas als de verhoudingen gelijkwaardiger 
worden, mannen niet meer de enige norm en vorm aangeven, is er 
ruimte voor gesprek over mogelijke positieve visies van vrouwen op 
leiderschap, waar zowel vrouwen als mannen wat aan kunnen hebben.
 
Bedrog is naar mijn idee niet zo slecht als het de enige mogelijkheid 
is om tegen iets in te gaan dat echt slecht is, namelijk te grote macht 
van de één over de ander. Het verhaal van Tamar leert me de kennis 
van goed en kwaad niet te gebruiken als harde, eenduidige, eeuwige 
maatstaf, maar als relatief, gevoelig en genuanceerd besef van meer 
innigheid, zonder kritisch oordeel en kracht te verliezen. In een wereld 
die goede en kwade kanten heeft, is nooit de een alleen maar goed, de 
ander alleen maar slecht. Botte verkrachters zijn soms lieve papa’s voor 
hun eigen kinderen, zoals incestdaders soms beminnelijke mannen 
zijn in de wereld buitenshuis. Daarmee zijn hun daden niet minder 
afschuwelijk, gepleegd als ze zijn door macht te misbruiken. Als dader 
moet zo iemand veroordeeld worden. Maar dezelfde persoon kan in 
een andere situatie ‘goed’ zijn, of neutraal of slachtoffer. Dat is evenzeer 
deel van de werkelijkheid. De Geest G’ds waait waar ze wil, hoe 
onbegrijpelijk ze daarmee menselijke waarheden soms ook openbreekt. 
Het is naar mijn idee ook niet aan mensen om een totaaloordeel over 
iemand te vellen.

De weg naar het Rijk G’ds, een rijk waar alle schepselen willen wonen 
met behoud van zowel hun eigenheid als van veilige geborgenheid, 
is niet zo duidelijk. Het is een smalle, kronkelige weg. Een weg die 
vereist dat je goed kijkt en luistert, vooral ook naar wie aan de kant 
staan of zelfs aan de kant liggen. Een weg waarop mensen met meer 
macht vooral bescheidenheid en ontvankelijkheid moeten inoefenen en 
mensen met minder macht kunnen zoeken naar manieren om zichzelf 
trouw te blijven en een inbreng te hebben voor allen op reis. Een 
inbreng voor op reis betekent een inbreng in de werkelijkheid waarin 
we leven terwijl we onderweg zijn. Mensen zouden vanuit hun eigen 
specifieke context inbreng moeten hebben in de manier waarop we 
samenleven. Inbreng van mensen die ongehoord en ongezien dreigen 
te blijven in deze nog altijd door mannen gedomineerde samenleving 
is hard nodig. Bovendien zie ik het als een stap in de richting van 
het Rijk G’ds voor alle schepselen. Een Rijk waar gewerkt en gerust 
wordt, waar ruimte is om te zorgen voor elkaar en om te spelen, om 
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leed te gedenken, bevrijding te vieren, te leren van elkaars verhalen, 
nieuwe dromen te leren dromen en te realiseren. Een rijk waar 
vrouwen en mannen en ieder die zich daartussenin voelt zitten van 
anderen kunnen leren en om anderen kunnen geven zonder zichzelf 
te verliezen. Als beelddraagsters en -dragers van G’d mogen we er hoe 
dan ook zijn, zijn we hoe dan ook iemand, iets waard. Zolang we dat 
besef van eigenwaarde behouden, denk ik dat we net als Tamar heel 
wat aankunnen in de vaak moeilijke keuzes voor recht, voor leven en 
voor hoop op een mooiere toekomst.
 
In de naam van G’d die ons tot leven riep, en van het vleesgeworden 
Woord dat ons concrete kwetsbare bestaan serieus neemt, en van de 
Geest die ons moed en kracht inademt voor onderweg.

Amen
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Theater63

Het theaterwerk vond plaats in Noord-Ierland als verzoeningswerker 
van 1995-1998. In Zuid-Afrika in Friemersheim vlakbij George en in 
het township Uitsig bij Kaapstad in 2012-2014. Dit in samenwerking 
met de Vereenigde Gereformeerde kerk in Zuid-Afrika. Andere 
projecten hebben plaatsgevonden in gevangenissen in Noord-Ierland 
en Nederland. 

Oog krijgen voor het onverwachte door Bette Westera64 

Gepubliceerd in M3-1993/6. Bette Westera bevraagt Harry Brandsma, 
mimespeler en theoloog, op wat hem ertoe beweegt mime en theologie te 
combineren. 

Harry Brandsma is bijna afgestudeerd theoloog en volgt tegelijk de 
mimeopleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam. 
Samen met Bette Westera biedt hij werkdagen en meerdaagse cursussen 
mime, beweging en bibliografie aan. Een aanbod dat is ontstaan uit 
een driejarig project Culturele Werkvormen dat mogelijk werd gemaakt 
door de Landelijke Hervormde Jeugdraad en het Centrum voor Educatie 
van de Hervormde Kerk.* Doel van dit project was nieuwe en creatieve 
manieren van werken rond bijbelverhalen en thema’s te stimuleren en er 
methodes voor te ontwikkelen. * Nu PKN en Jop

‘De theatrale mogelijkheden van mime geven mensen de gelegenheid 
uit vaststaande denk- en handelingspatronen los te breken. 
Bijbelverhalen hebben in onze christelijke traditie hun vaste 
betekenissen gekregen. Betekenissen waar mensen – vooral vrouwen – 
vaak behoorlijk in vast kunnen raken. 

63.  Tailormadetheater, theater in Noord-Ierland, Zuid-Afrika, gevangenissen, in het 
voorjaar van 2002. A location based theatre project, directed by tmtheater, in 
cooperation with visual artist Stefan Belderbos. Performed at several churches 
throughout the Netherlands. www.tmtheater.info.

64.  Bette Westera, winnaar van de Gouden Griffel 2015 en de Gouden Poëzieme-
daille 2016 met haar boek Doodgewoon, Uitgeverij Gottmer. Veel steun had ik 
aan haar gedicht: Ik wil je even iets vragen dood, dat ik menigmaal voorgedragen 
heb bij mensen die op ziekenbezoek kwamen.
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Mime brengt de beelden, de stereotypen uit een verhaal, in beweging. 
Er komt ruimte voor nieuwe betekenissen. Bevrijding uit stereotypen, 
dat is voor mij genade.

De mensen met wie ik werk, kerkmensen over het algemeen, hebben 
geen lichamen. Daarmee bedoel ik dat ze zich niet bewust zijn van 
de uitdrukkingsmogelijkheden van hun lichaam. Daarom besteed ik 
altijd veel aandacht aan warming-up. Mensen moeten leren voelen hoe 
hun lijf in elkaar zit. Wat ze er mee kunnen en wat niet. Het gaat bij 
mime niet om mooi of knap of elegant. Het is geen ballet. Het gaat om 
uitdrukkingsmogelijkheden van jouw lichaam, compleet met stramme 
rug of stijve nek. Mensen moeten ook naar zichzelf en naar elkaar 
leren kijken zonder oordelen. Wat ik dus ook doe bij de warming-up 
is het uit elkaar halen van het fysiek en de interpretatie: iemand staat 
met één hand op haar heup, haar bekken naar voren, de ene voet voor 
de andere, het hoofd schuin naar achteren; dat is een beschrijving 
van iemands fysiek. Iemand staat er ongeïnteresseerd, nonchalant, 
afwachtend bij; dat zijn allemaal interpretaties. Het is belangrijk dat 
de mensen met wie ik werk zich ervan bewust zijn dat daar verschil in 
is. Hoe je staat, doet, beweegt, dat is jouw verhaal. Hoe een ander dat 
interpreteert is het verhaal van die ander. Als je dat jezelf goed voor 
ogen houdt, kun je vrij met elkaar spelen en met elkaars verhalen aan 
de haal gaan. ‘Eigenlijk is bij mime de belangrijkste rol de rol van het 
publiek. Wat jij wilt laten zien is één ding, wat het publiek ziet is een 
ander verhaal. Als die twee niet helemaal met elkaar kloppen is dat niet 
erg. Dat maakt het juist spannend. Dan krijg je de wisselwerking tussen 
wat iemand fysiek neerzet en de interpretatie daarvan. Het publiek 
neemt de vrijheid om van jouw verhaal zijn eigen verhaal te maken. 
Zo gaat dat dus gewoon. En zo gaat dat dus ook met bijbelverhalen. Ze 
doen je pas iets als je de gelegenheid krijgt ze jou eigen te maken. 
 
In de kerk zijn we gewend bijbelverhalen te exegetiseren, uit te leggen. 
Een groep theologen met wie ik werkte zei achteraf tegen mij: eigenlijk 
is dit ook een soort exegetiseren: je gaat op zoek naar de kern van het 
verhaal, naar de verschillende perspectieven van waaruit je het kunt 
lezen, naar de context. Ik vond het mooi om dat van ze terug te krijgen. 
Het gaf aan dat ze begrepen hadden wat ik met mijn manier van 
werken voor ogen had. Ik vraag mensen om met hun lijf te laten zien 
waar het voor hen om gaat in een bijbelverhaal. Om die intentie om 
te zetten in een beweging. Ik vraag ze om hun lezing van een verhaal 
over te brengen aan een publiek. En het publiek wil ermee op de loop. 
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Daarom moet je als speler leren sterk in je schoenen te staan en vast te 
houden aan wat jij wilt overbrengen.

Een van mijn belangrijkste spelregels is dat mensen vasthouden aan 
de eigen bewegingen en aan de intentie die daaraan ten grondslag lag. 
Voor het samenspel betekent dat: niet ingaan op elkaars bewegingen. 
Het is het publiek dat combinaties maakt en verbanden legt. Als 
jij als speler niet bij je eigen beweging blijft, maar in gaat spelen 
op de beweging van de ander, dan geef je je beweging, je intentie 
en daarmee ook jezelf weg. Een gegeven beweging van de ene 
speler en een ontvangende beweging van de ander kunnen door de 
contrastwerking een sterk effect hebben. Als de twee spelers die twee 
bewegingen tot een gezamenlijk verhaal proberen te maken verliezen 
beide bewegingen onherroepelijk aan kracht. Dan wordt het een plat 
verhaaltje, zoiets als: ‘Mien, geef de soep eens door!’ Mime is: spelen 
met je lichaam, spelen met beelden. Maar ook spelen met de ruimte 
om je heen. Waar je staat in de ruimte en hoe je positie is ten opzichte 
van de andere spelers maakt heel veel uit voor het verhaal dat je laat 
zien. Mime is ook: spelen met ritme en herhaling. Als je een snelle 
beweging opeens in slowmotion zet of halverwege vertraagt, krijg 
je een bijzonder effect. Een simpele en onopvallende beweging die 
voortdurend herhaald wordt, trekt opeens veel aandacht. En grote, 
snelle bewegingen naast kleine, trage bewegingen vallen op door de 
contrastwerking. Ruimte, ritme, herhaling en contrast zijn theatrale 
wetmatigheden die heel sterk werken bij mime. Je kunt ze allemaal 
gebruiken om het verhaal te vertellen en om aan het publiek zichtbaar 
te maken wat eerst onzichtbaar was.’
 
‘We hebben eens gewerkt rond het verhaal van de torenbouw van 
Babel. Eén van de spelers deed niets anders dan met de handen kleine 
op-en-neerbewegingen maken. Het publiek zag dat als stenen stapelen. 
Het was op zich een onopvallende beweging, die pas effect kreeg 
toen de speler een andere positie in de ruimte innam. Doordat ze ook 
nog haar beweging bleef herhalen, ook toen andere spelers al gestopt 
waren, kreeg ze voor het oog van het publiek de rol van commentator: 
iemand die vanaf de zijlijn commentaar geeft op het gebeuren: de 
cynicus die zich afvraagt: waar doen we het allemaal voor? Waar 
maken wij ons druk om? Er is immers niets nieuws onder de zon? En in 
het verhaal van David en Goliath zag het publiek hoe David zijn steen 
slingerde en die beweging bleef herhalen. Tegenover hem trok Goliath 
zijn zwaard, viel, kwam overeind, trok opnieuw zijn zwaard, enzovoort. 
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Wat het publiek ziet is dat zo’n type als Goliath niet klein te krijgen 
is, maar dat er ook types zijn als David, die tegen beter weten in niet 
opgeven. Zo’n vorm van samenspel bedenk je niet van tevoren. Dat 
ontstaat. En de verrassende effecten krijg je cadeau. Die vallen je toe 
zonder dat je erop berekend was. Dat vind ik het mooie van mime zoals 
ik het gebruik.’
 
‘Eigenlijk werk ik het liefst een hele dag of een paar dagen met een 
groep. Dan kan ik veel aandacht besteden aan de warming-up en 
dan hebben we tijd om rustig te werken met ruimte, ritme, herhaling 
en contrast. We werken in twee groepen, zodat er altijd publiek is. 
Het publiek geeft aan de spelers terug wat het ziet. Als het publiek 
iets heel anders ziet dan de speler wil overbrengen, geef ik de speler 
aanwijzingen voor verandering van de beweging. We sluiten af met 
de bewegingen waarmee we de hele dag hebben gewerkt op muziek 
te zetten. Goliath die steeds weer overeind kwam, speelden we op 
slapstick-muziek. De bewegingen moeten dan snel zijn en alsmaar 
doorgaan. Je wordt opgejaagd door de muziek en dat versterkte toen 
het effect enorm. Met Pinksteren hebben we drie dagen met dezelfde 
groep gewerkt rond het thema ‘Geest’. Prachtig was dat: drie dagen 
lang met je lichaam de geest verbeelden. Dan krijgt de geest voor mij 
pas echt gestalte. Want ik zeg maar zo: wat je niet ziet, bestaat niet!’
 
Ontmoeting
‘Hoe ik een thema als ontmoeting gestalte zou geven? Dat kan ik niet 
vertellen of op papier zetten, dat moet ik doen. Als ik met een groep 
iets rond dat thema wilde, zou ik de deelnemers vragen naar associaties 
erbij. Dan vraag ik ze vervolgens een paar van die associaties om te 
zetten in bewegingen. Die bewegingen vormen het basismateriaal voor 
een bewegingsspel met als titel ‘ontmoetingen’. Hoe zo’n spel eruit 
komt te zien heb ik niet in de hand. Ik ga dat niet regisseren of zo. Ik 
vraag van de spelers een thema om te zetten in bewegingen en door 
mijn aanwijzingen help ik ze om de bewegingen zo vorm te geven dat 
ze ermee uitdrukken wat ze willen uitdrukken. Tegelijkertijd geef ik 
het publiek de ruimte om wat het ziet te interpreteren. Iemand wil een 
innige omhelzing laten zien en het publiek geeft die beweging de titel 
‘beklemming’. ‘Prachtig’, zeg ik dan, ‘dat zijn dus kennelijk twee kanten 
van dezelfde medaille.’ Maar ik vraag wel aan de speler: ‘Wil je dat, dat 
het publiek jouw omhelzing ziet als beklemming?’ Als de speler dat niet 
wil, zal ik haar of hem helpen de beweging bij te stellen. Maar wat ik 
blijf benadrukken is dat het publiek andere dingen ziet dan de spelers 
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bedacht hadden en dat je dat dus cadeau krijgt. Op die manier kunnen 
oude beelden van hun voetstukken vallen en in beweging komen. 
Krijgen mensen oog voor het onverwachte, het onvoorspelbare, de 
genade. Als je het zo bekijkt is het thema ‘ontmoeting’ bij uitstel 
geschikt voor mime, want bij een ontmoeting tussen mensen gelden 
dezelfde spelregels; laat je lichaam spreken, houd vast aan wat je 
beweegt, laat stereotiepe beelden los, geef jezelf niet weg en laat voor 
de rest de genade haar werk doen. Ja toch?’
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De Evangelist

‘De Evangelist’ is een performance naar een idee van Stefan Belderbos 
en werd georganiseerd door Stichting Kade Ateliers. Regie: Manette 
Meulenkamp en Harmen Brandsma. Muziekcomposities: Martijn 
Pieck. Uitvoeringen: 23 februari 2002, Janskerk Utrecht; 2 maart 2002, 
Broederenkerk, Deventer; 9 maart 2002, Lokhorstkerk, Leiden. 
 
In ‘De Evangelist’ werden theater, beeldende kunst en muziek op 
experimentele wijze samengevoegd. De performance toonde een 
zoektocht naar de ideale geloofsverkondiger voor deze tijd. In een 
theatrale voorstelling streden de evangelisten om de aandacht van het 
publiek. Diaprojectors op de muren van de kerk toonden, naarmate de 
voorstelling vorderde, steeds meer beelden van geloofsverkondigers. 
Muziekcomposities van Martijn Pieck begeleidden de tegenstrijdige 
verkondigingen. Aan het einde van de voorstelling werd het publiek 
gevraagd als scheidsrechter op te treden en te stemmen op de eigen 
ideale verkondiger. Bij aanvang van de repetities had het project nog 
geen vaststaand script. Uitgangspunt was dat elke deelnemer aan het 
project zijn of haar ideale evangelist zou uitbeelden. Deze evangelisten 
probeerden tijdens de voorstelling het publiek te overtuigen dat zij de 
ware boodschap verkondigden en dat de anderen tot de valse profeten 
behoorden. De strijd speelde zich niet alleen af tussen de acteurs, die 
de evangelisten uitbeeldden, maar ook tussen de verschillende bij dit 
project betrokken kunstdisciplines: muziek en diaprojecties toonden 
regelmatig andere (eigen) ideaalbeelden. De kerken, de plaats waar 
normaal maar één religieuze richting wordt gehoord, werden tijdens de 
performance tot een religieuze markthal.

De acteurs in ‘De Evangelist’
Begin november 2001, startten acht acteurs onder begeleiding van 
regisseurs Manette Meulenkamp65 en Harmen Brandsma met de 
repetities voor de voorstelling. Vanuit improvisatie met beweging en 
teksten uit het oorspronkelijke script ontstonden ideeën over hun 
ideale evangelisten. De dia’s van Belderbos en het script dienden 
als uitgangspunt voor discussies tussen de deelnemers over de 
verbeelding van de ideale hedendaagse evangelist. De ideale evangelist 

65.  Manette Meulenkamp, na de opleiding tot mimedocent aan de Hogeschool voor 
de Kunsten in Amsterdam mijn collega en partner bij Tailormadetheater, zie: 
www.tmtheater.info.
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is door acteurs en regisseurs ontleed tot een aantal gedrags- en 
karakterkenmerken. Deze kenmerken zijn vervolgens door hen 
omgesmeed tot verschillende personages die allen hun plaats in het 
stuk hebben gekregen. Daarna hebben regisseurs en acteurs bekeken 
hoe deze ideale evangelisten het publiek zo direct mogelijk bij de 
inhoud van het stuk konden betrekken en de publieksparticipatie 
konden stimuleren. 

De personages
De acteurs hadden vijf kenmerken bedacht die een ideale hedendaagse 
evangelist volgens hen zou moeten bezitten. Dit leidde tot de volgende 
personages.
 
De trouwe hond: de eerste associatie was het beeld van een trouwe 
hond die de mensen nooit in de steek laat en die met zijn gehijg ‘zijn 
schapen’ altijd laat weten dat hij in de buurt is om hen te beschermen 
en te leiden. Dit werd in het stuk een evangelist die de mensen 
aanspoorde om te luisteren. Die hen waarschuwde als een waakhond 
voor het einde der tijden en hen liet luisteren naar een onbekende 
goddelijke stem in de verte.
 
De wijze uil: ook deze evangelist had een associatie met een dier: 
de wijze uil met een onpeilbare kennis. Deze evangelist verkondigde 
geloofswijsheden uit oude boeken, haalde de teksten vooral uit de 
Bijbel en maakte ze gedurende de repetities tot oneliners. Zij was 
bescheiden in het aanvallen van de andere evangelisten. Zij sprak 
zacht, keek mensen vooral diep in de ogen, maar straalde ook een 
zekere arrogantie uit omdat zij het gelijk van de geschiedenis, de oude 
kennis, achter zich wist.
 
Moeder Aarde: de aanbidding van Gods schepping. Deze evangelist 
werd gespeeld door een zichtbaar zwangere actrice. Zij maakte 
het publiek attent op de schoonheid van de schepping en gaf op 
symbolische wijze het goede voorbeeld om de schepping te koesteren 
en te eren. Zij begon elke voorstelling met het reinigen van de 
kerk, deelde daarna giften uit van ‘moeder natuur’ en eindigde de 
voorstelling met een gebed waarin zij God dankte voor zijn 
prachtige werk.
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Geloof in jezelf: mensen sterken in hun zelfvertrouwen. Dit 
werd als een belangrijke taak van een evangelist gezien. Moed en 
doorzettingsvermogen van de mensen aanwakkeren. Het personage 
dat uit deze karaktertrek ontstond was een dominante vrouw die het 
publiek vanaf het altaar toesprak. ‘Geloof in jezelf. Jij bent belangrijk. 
Jouw doel is belangrijk.’ Zij leek op een volgeling van Emile Ratelband 
en wist de aandacht van het publiek op te eisen tijdens de voorstelling.
 
Naastenliefde en barmhartigheid: het tonen en uitstralen van 
naastenliefde en barmhartigheid werd ook als een belangrijke 
eigenschap van een hedendaagse evangelist gezien. Het personage dat 
hieruit voortvloeide was een vrouw die iedereen in het publiek met 
een ontwapenende glimlach benaderde. Zij deelde kleine cadeaus en 
attenties uit. Ongevraagd en soms ook ongewild. Zij poogde zoveel te 
geven totdat ze niets meer overhield en drong naarmate de voorstelling 
vorderde haar vriendelijkheid steeds meer aan het publiek op.

De acteurs waren Jacqueline Dijkstra, Tanja van de Hogen, Angel van 
de Hoeven, Jehuda de Jong, Dorothee Sieland, Nancy Kruytzer en 
Guidion Hertog.
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Hectische evangelisten vechten om elk zieltje
door Ilse Keuenhof

Gepubliceerd in het Leidsch Dagblad, 11 maart 2002

Lokhorstkerk in Leiden, toneel voor interactief geloofsexperiment.
‘Wilt u met mij meekomen? En u ook, en u.’ Een kleine man plukt 
willekeurig mensen achter hun kopje koffie vandaan. Gewapend met 
een zaklantaarn kidnapt de rondleider het groepje en leidt hen naar 
een zijkamer. De voorstelling ‘De Evangelist’ toverde zaterdagavond de 
Lokhorstkerk om in een strijdtoneel. Evangelisten buitelden over elkaar 
heen om hun ‘ware geloof ’ aan de man te brengen.
Op een tafel in de duistere zijkamer van de zeventiende-eeuwse kerk 
zit een vrouw in het wit. Een lik aan de grote teen en daar slaat ze 
met haar voet, in het licht van de zaklantaarn, een bladzijde om van 
de Bijbel die voor haar ligt. Een bestuderende blik en verder gaat het 
groepje naar het oudste gedeelte van de kerk, de kelder. Daar in de 
vijftiende-eeuwse gebinten zit de voorzitter van de remonstrantse 
gemeenschap. ‘Vanavond zie u negen evangelisten, aan het eind van 
de avond mag u stemmen op uw favoriete evangelist. Laat uw 
hart spreken.’
 
Dan verder weer, naar de kerkzaal. Verlicht door kaarsen verschijnt 
een ladder tegen de muur. De trap naar de hemel? Een zwangere 
evangeliste klimt erop om de houten randen aan de muur af te stoffen. 
Verder gaat ze, naar de kansel om ook daar het stof te verwijderen. 
In een deuropening staat een man. Hij houdt zijn jas open als een 
potloodventer. Op zijn ontblote bovenlijf prijkt een diaprojectie. Als 
bij toverslag verschijnen overal op de muur diaprojecties. Een man 
met de handen voor de mond geslagen. Een man met een wijsvinger 
opgestoken en in zijn andere hand een Bijbel. Een man met een kruis 
tussen zijn tanden. Dan klinkt een scherpe fluit. Iedere evangelist 
pakt een sinaasappelkistje. Het zijn dezelfde kistjes waarop vroeger de 
evangelisten boven de menigte uitrezen om hun geloof te verbreiden. 
Maar nu lopen ze op de bezoekers af en spreken hen rechtstreeks 
aan. ‘Hebt u een doel in uw leven? En hebt u dat al bereikt?’ Een 
van hen gaat voor de zaal staan en eist alle aandacht op wanneer ze 
verder gaat. ‘Je bent een individu met een doel in het leven. Dat is 
jouw doel. Zie het voor je. Dit doel ga jij bereiken. Laat je door niets 
of niemand tegenhouden, want het gaat om jou. De wereld draait om 
jou. Elke seconde kan een nieuw begin zijn. Breng je linkerhand naar 
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je rechterschouder en geef jezelf een schouderklopje. En zeg daarbij 
tegen jezelf “Ik ben goed!” ‘Sorry’, raast een ander erdoorheen: ‘maar 
ik zou ook wat willen zeggen.’ Ze staat hoog in de zaal. Maar hoe ze 
ook schreeuwt, ze overstemt de ander niet. Dan volgt een schelle fluit. 
‘Gaan jullie nou maar lekker naar huis’, gaat de zwangere evangeliste 
van start in de stilte die volgt. ‘Vroeg of laat moet iedereen naar huis. 
Ik wil graag nog wat bidden. Heer schenk mij kracht om mijn kinderen 
de rijkdommen van de aarde te laten zien. Amen.’ Ondertussen nemen 
evangelisten uitverkorenen apart om hen in alle rust in een van de 
zitkamertjes te bekeren. Maar nooit wordt het verhaal afgemaakt, 
altijd is daar de onrust nog meer mensen te bereiken. Dan plotseling 
is het stil, verlaat iedere evangelist de zaal en zijn de lichtbeelden weer 
teruggekropen in de projector. Het blijft stil, er gebeurt niets en net als 
het publiek zich een beetje murmelend afvraagt of er nu een applaus 
hoort te volgen, staat een jonge enthousiaste toeschouwer op. ‘Is het 
nu al voorbij? Ik wil nog helemaal niet dat het over is. Ik wil dit gevoel 
vasthouden.’ Links vraagt een oudere vrouw zich af of dit erbij hoort.
‘Ik snap er niets van.’ ‘Laten we elkaars hand vasthouden’, gaat de 
verkondiger verder. Het publiek begint ongemakkelijk te schuiven. 
Zijn oproep vindt enkel gehoor bij zijn linker en rechter buurman. 
Dan keren onverwacht hectisch de evangelisten terug, die onder 
een opzwepende beat nog een laatste zieltje proberen te winnen. Ze 
rennen rond, dolgedraaid lijkt het, schreeuwend, tot het geluid van de 
kookwekker klinkt. De voorstelling gaat door. Tijd om te stemmen.
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Theater in Zuid-Afrika en Noord-Ierland 
door Carly Bierlaagh

Gepubliceerd in: Adrem, 22e jaargang, 18 oktober 2011

Harry Brandsma woont driehoog in de Amsterdamse Dapperbuurt. ‘Ik 
zal wel een van de weinige dominees zijn die nog een woning huurt’, zegt 
hij. Ik heb lang via uitzendcontracten gewerkt en kwam nooit voor kopen 
in aanmerking en omdat ik alleen woon en geen kinderen heb, heb ik tijd 
om naast mijn werk als gevangenispredikant theater te maken en dat 
vraagt veel van mijn tijd. Hij is net terug uit Zuid-Afrika en zijn hart 
gaat daar duidelijk nog naar uit. 

‘Ik ben de zesde zoon uit een gezin van gereformeerde huize. Ik was 
heel creatief, heel nieuwsgierig, had een zekere geldingsdrang. Daar 
heb ik nu nog lol van. Ik heb LTS gedaan, later de sociale academie 
en een poging de mimeopleiding te volgen, maar ik bleek meer 
geschikt als docent. Daarna heb ik aan een katholieke opleiding het 
vrije doctoraal theologie en kerkelijke opleiding gestudeerd, inclusief 
jeugd- en jongerenwerk. Ik heb veel gezocht – mijn ouders vonden het 
belangrijk dat je het geloof niet loslaat maar wel nadenkt over hoe je in 
de kerk staat – en uiteindelijk ben ik bij het remonstrantse seminarie 
terechtgekomen. In 2000 werd ik als dominee bij de remonstranten 
bevestigd. Ik werk nu voor 28 uur per week in de gevangenis. De 
regelmaat, de strikte procedures, de regels, dat alles geeft mij vrijheid. 
Regels zijn belangrijk voor de veiligheid, maar ze dienen wel in balans 
te zijn; dat is soms voer voor discussie. Ik heb in twaalf gevangenissen 
gewerkt en werk nu parttime in Lelystad. Het bevalt mij prima. 

Noord-Ierland
Het is begonnen toen Klaas Poelstra, de jeugd- en jongerenwerker 
van de doopsgezinde gemeente Amsterdam en totaalweigeraar, de 
gevangenis in moest; toen heb ik hem bij die gemeente vervangen. 
De gemeente had via de doopsgezinde vredesgroep contacten met de 
Peace People in Noord-Ierland, die zonder Klaas zo goed als stil lag. 
Zonder er veel van af te weten ben ik mede die kar gaan trekken. Wij 
haalden jongeren van daar naar hier en omgekeerd. Toen Klaas later een 
andere baan kreeg was ik zijn natuurlijke opvolger. In Noord-Ierland 
was de combinatie theologie en jongerenwerk zeer gewild. Ik had ook 
nog een theaterachtergrond, omdat ik docent mime ben geweest. Dat 
paste prima bij hun plannen: theater maken met jongeren. In de drie 
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jaar die ik daar heb gewoond, heb ik geleerd hoe je programma’s moet 
opzetten. Ik ben daarheen uitgezonden door Eirene NL, een kleine 
vrijwilligersorganisatie met contacten bij de doopsgezinden. Zij zenden 
mensen uit en doen projecten waarbij alles gericht is op verzoening. 
Aan de katholiek-protestantse ‘peaceline’ heb ik theater gemaakt samen 
met een theaterschool in Belfast. Alles zelf doen, de programma’s 
ontwikkelen, je vrienden zoeken, je geld, alles. We kregen geen salaris, 
leefden in een ‘community’ aan de ‘peaceline’ met de doopsgezinde 
predikant Jannie Nijwening, die nu voor Z werkt, en een non, Noreen 
Christian. Ik heb daar veel geleerd, bijvoorbeeld over de agressie66 in 
mezelf, hoe ik met mensen om wil gaan. Vaak is het: als iedereen aardig 
tegen elkaar is, is het goed. Ik noem dat de leunstoeldoctrine: kom tot 
mij en het wordt beter. Ik heb geleerd het anders te doen, actiever, ik 
vertrek vanuit verhalen, levensverhalen, en daaruit kun je leren waarom 
mensen doen wat ze doen. In Noord-Ierland maakten we soms in een 
dag een voorstelling. Het ging dan bijvoorbeeld over gevangenschap, 
over verlangen. Ik werkte onder anderen met gevangenen. Een van hen 
zei bijvoorbeeld tegen me: ‘Als ik alleen ben, ben ik vrij. Ik wil uit de 
gevangenis, maar als dat gebeurt weet ik dat een vrouw mijn slachtoffer 
wordt.’ Dat vind ik zo knap, dat besef van de eigen begrenzingen! Het 
conflict in Noord-Ierland stond natuurlijk centraal; religie werd gebruikt 
om mensen te mobiliseren. Het meest desastreuze geweld komt van 
mensen die geen identiteit meer bezitten. Mensen zijn dan tot alles in 
staat. Daar moet je bij blijven, dat verhaal moeten we lezen. 

Zuid-Afrika
Datzelfde leerde ik in Zuid-Afrika waar ik later heen ging. Mijn collega 
Manette Meulenkamp en ik maakten theater met de jongeren over 
onderwerpen die hen direct raakten. Zij bedachten het helemaal zelf, 
wij hebben verstand van theater en begeleidden hen. ‘Ik word geslagen 
als ik iets fout doe, maar achter iedere klap zit een verhaal’, zei ik dan. 
We gingen uit van vragen die ze altijd hebben willen stellen maar nooit 
hebben durven stellen.67 We bouwden als het ware de vragen om van 

66.  Jan Bodisco Massink, Tussen de regels, psychotherapeutische vaardigheden voor 
pastoraat en geestelijk verzorging, KSGV Tilburg 2013 blz. 128/129: Agressie 
vormt een onverbrekelijk deel van het mens-zijn. En is noodzakelijk, het is een 
vitale kracht waarmee wij mensen in leven blijven. […] In het dagelijkse leven 
kan agressie zich voordoen als een productieve of als een destructieve kracht. […] 
Mensen moeten daarom leren om agressie productief te gebruiken. Zonder een 
dergelijk leerproces kan agressie zich tegen de mens zelf keren.

67.  Theatervoorstelling Hoe Klop mijn Hart. Augustus 2011 Friemersheim, Groot 
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‘questions you never dared to ask’ naar vragen die aan het publiek, 
de fictieve ouders, gesteld werden. Bijvoorbeeld: Is er iemand in je 
omgeving overleden aan aids? Hoe is het te vrijen zonder condoom? 
Hoe voelt het als je voor het eerst gelost wordt? De ouders zaten in de 
zaal te kijken naar de voorstelling en later was er dan een discussie. 
De jongeren kwamen op een gegeven moment met een beertje met 
een rood hart, erg sentimenteel natuurlijk, maar precies waar het om 
gaat. Dat beertje is een belangrijke rol gaan spelen in de voorstelling, 
dat gaf iets aan over hun wensen en verlangens. Het feitelijk maken 
van een voorstelling moet van de jongeren zelf komen. We begonnen 
op maandag: waar het over moest gaan bepaalden zij en in dit geval 
ging het over vrijen en aids. Het zijn thema’s waar zij mee bezig zijn. 
Meestal waren er zo’n zestien tot twintig jongeren die mee wilden 
doen. We oefenden ’s middags en ’s avonds. Soms waren er ’s middags 
zeventien en dan ’s avonds opeens drie. De voorstelling was op 
zaterdag, dus op vrijdag werd het nijpend of ze wel voldoende geoefend 
hadden. ‘Jullie moeten strenger zijn, jullie moeten ons dwingen om 
te komen’, zeiden de jongeren dan tegen ons. Maar dat doen we dus 
niet, ze moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen. En er was dan op 
zaterdag toch een voorstelling. Zij gaan nu ook voor een hogeschool 
in George spelen. Wij stellen onze expertise in dienst van hun spel en 
bewaken de kwaliteit, maar zij moeten het spelen. Dat is zo leuk! De 
groep kan nu ook zonder ons verder. Ze hebben de teksten, ze hebben 
lijnen van het verhaal, ze hebben thema’s. Het is wel essentieel dat ze 
hun mobiele telefoons meenemen, daar komt de muziek uit, en het 
teddybeertje met het rode hart. Ze moeten er zelf aan denken, maar 
dan kunnen ze ook zonder ons verder. Fantastisch vind ik dat.

Ik doe dit echt omdat er op mij een appèl is gedaan iets achter te laten, 
een betekenis te geven aan het leven. Ik wil mensen laten thuiskomen. 
Ik beschouw Noord-Ierland nu als mijn tweede vaderland en in 
Zuid-Afrika zou ik ooit best willen wonen. ‘Ik zou hier in Nederland 
ook theater willen maken, maar in beperkte mate, want het gaat wel 
allemaal van mijn vakantie af. 

Brakrivier, Kerkelijke gemeente van VGK Vereenigde Gereformeerde Kerk 
(bruine kerk), dominee Pieter van Niekerk. De betekenis van de naam van 
dit dorp is: ‘Het thuis van de vreemden’. De jongeren die wij in Friemersheim 
ontmoeten zijn rond een jaar of zestien, een paar zijn jonger: Géandré, Lucille, 
Génevieve, Jonathan, Selester, Roché, Sylvester, Adrian, Chiné, Shanelle, 
Shilaymin, Mischa, Willmar, Shermin en Jaydan. Http://www.tmtheater.info/hoe-
klop-mijn-hart/.
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Hoe het woordje ‘tog’ de wereld veranderde – 
over waarheid en bevrijding

Lee-Ann, collega en vriendin en dominee in de Vereenigde Gereformeerde 
Kerk in township Uitsig, Zuid-Afrika. In 2013 maakte Tailormadetheater 
een productie met kinderen uit die wijk.

Vier jaar geleden kwam ik ziek uit Zuid-Afrika. Ik was daar om theater 
te maken met kinderen uit Uitsig, een township vlakbij Kaapstad. 
Afgelopen april ging ik opnieuw naar Zuid-Afrika, naar mijn collega’s 
Pieter, oud-predikant in Friemersheim in de VGK-gemeente68 en Lee-
Ann69, predikant in Elsiesrivier. Deze reis hielp mij in het begrijpen hoe 
waarheid en bevrijding zich tot elkaar verhouden. 
Waarheid en bevrijding worden mijns inziens bepaald door de 
feitelijkheden en de ervaring die daaraan worden gegeven. Bevrijding is 
afhankelijk van de plaats en het lichaam waar je in geboren bent en de 
daarover geldende opvatting. Ook spelen opvattingen over G’d, land, 
ziekte, geweld en de daarbij geldende regels en geboden een bepalende 
rol. Vrijheid is afhankelijk van de projecties en verlangens die al voor 
je geboorte zijn bepaald. Je leven kun je modelleren, maar aan deze 
vooraf gegeven kaders kun je niet ontsnappen. Je hebt immers geen 
keuze in welk lichaam en welk land je geboren wordt. Vraag is dan: 
hoeveel ruimte kun je nemen binnen deze, jou toegevallen omgeving 
met zijn regels en geboden?
Als gevangenispredikant draait mijn werk vaak rond het geweld dat 
mensen elkaar aandoen. Mensen zitten vast vanwege het feitelijke 
geweld dat plaats heeft gevonden. Door het geweld verdwijnt vaak het 
verhaal waarbinnen het geweld is geweven naar de achtergrond. Feiten 
en waarheid worden aan elkaar gelijkgesteld, terwijl waarheidsvinding 
toch breder is dan het feit. Het verhaal rond het ontstaan van de 
feiten speelt immers ook een grote rol. Als ik luister naar de verhalen 
van geweld, hoor ik daar vaak de wens achter om een veilig thuis 
te hebben, waarin je door de ander gekend wordt en welkom bent. 
Geweld wordt vaak gebruikt om dit veilige thuis te bereiken. Het 
creëren van dit veilige thuis gaat dan gepaard met het opleggen van een 
dominante positie ten opzichte van die ander. Het veilige ga je als het 
ware afdwingen. En daar gaan we de mist in. Vrijheid en veiligheid zijn 

68.  Vereenigde Gereformeerde Kerk (bruine kerk).
69.  Lee-Ann Simons was ook predikant in Uitsig tijdens het theaterproject ‘Uitsig 

2013’, zie ook http://www.tmtheater.info/theaterproject-uitsig-2013/.
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namelijk eerder elkaars tegenpolen dan dat zij elkaar aanvullen.
Binnen het narratief van de christelijke traditie heeft de tuin van 
Gethsemane70 een centrale rol. Het is in de tuin van Gethsemane waar 
Jezus zich uiterst kwetsbaar toont. Deze tuin met zijn verlatenheid 
en slapende discipelen. Dikwijls herkent de vluchteling, zieke of 
gedetineerde zijn situatie in die van Jezus. Door te snel aan die 
beleving van kwetsbaarheid en verlatenheid voorbij te gaan en naar 
een opgedrongen opstanding uit de dood te willen gaan, laten wij ze 
nog meer alleen. Als geloof ons niet tegen ziekte en geweld beschermt, 
hoe kan geloof dan onze passie voor vrijheid en waarheid blijven 
voeden? Volgens mij door niet te snel over opstanding te spreken en 
niet als discipelen te gaan slapen, maar door wakker te blijven in de 
tuin van Gethsemane. Waarheid en bevrijding hebben te maken met 
een houding van luisteren binnen de tuin die ons is gegeven. Luisteren 
naar de vaak gebroken verhalen van mensen die zoeken naar ruimte en 
aanvaarding. In het wakker-zijn bij het luisteren liggen de waarheid en 
vrijheid die ons vanuit G’d zijn toegekomen. 
Eén dag voordat ik in april naar Zuid-Afrika afreisde, hoorde ik op de 
radio dat een directeur van een vluchtelingenorganisatie onderweg was 
naar Schiphol om de uitzetting van een Afghaans gezin te voorkomen. 
Er werd door de reporter geconstateerd dat dit een ongebruikelijke 
daad was. Dat werd door de directeur bevestigd. ‘Dit gezin loopt gevaar 
als het in Afghanistan aankomt’, zei hij. ‘Het heeft een grote kans om 
omgebracht te worden.’ Hij eindigde met: ‘Er is door de IND niet goed 
naar hun verhaal geluisterd.’

Twee weken later, in de keuken bij Lee-Ann, predikante in de bruine 
VGK-kerk van Elsiesrivier, werkten we samen aan haar preek. We lazen 
het Johannes-evangelie. In haar eigen taal las zij voor: 
Johannes 20: 27-29, Daarna sê Hy vir Thomas: Bring ju vinger hier, en 
kyk na my hande; en bring jou hand en steek dit in my sy; en moenie 
ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir Hom: 
My Here en my God! Jesus sê vir hom: Omdat jy My gesien het, Thomas, 
het jy geglo; salig is die wat nie gesien het en (tog) gelo het.71

70.  Mattheüs 26:36, Marcus 14:32.
71.  De Bajesbijbel: heruitgave van Het Boek, Nieuwe Testament en psalmen, voor 

gedetineerden, 2004: ‘Daarna zei Hij tegen Thomas: “Kijk naar mijn handen en 
voel ze met je vingers. Voel met je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, 
maar geloof. ” Thomas antwoordde Hem: “Mijn Heer en mijn God!” Jezus zei tegen 
hem: “Geloof je pas nu je Mij hebt gezien? Wat is het heerlijk als mensen die Mij 
niet gezien hebben toch geloven!”’
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Ze pakte er een vertaling Afrikaans-Grieks van het bijbelgedeelte bij en 
zei: ‘Kijk, Harry, het woordje ‘tog’ staat er helemaal niet in het Grieks, 
dat is er bij de vertaling ingeslopen.’ Ze las: ‘Gelukkig zij die zonder 
gezien te hebben tot geloof komen’ en voegde eraan toe: ‘Wij zijn in 
onze traditie gewend om Jezus’ opmerking als een soort verwijt te 
lezen.’ We praatten door over de opmerking die Jezus aan Thomas gaf. 
En over het verschil dat het later toegevoegde woordje ‘tog’ binnen de 
tekst aanbrengt. Vervolgens ging het over de rol van Thomas binnen 
het Johannes-evangelie en samen besloten wij het niet als een verwijt 
aan Thomas te lezen, maar als een constatering en dan kom je uit op 
zoiets als: ‘Jij zag en geloofde, wat zullen de mensen gelukkig zijn die 
zien als ik er niet ben.’ 

Wij lezen Thomas als een rol die het koor in een Griekse tragedie 
speelt. Zo’n koor geeft van de zijlijn commentaar op wat zich op 
het toneel – en in dit geval in het verhaal – afspeelt. Het koor 
verduidelijkt voor het publiek wat er gaande is. De vragen en 
opmerkingen van Thomas zijn als het ware kleine onderbrekingen 
die de lezer aanwijzingen geven. Thomas vraagt Jezus: ‘Waar ga je 
heen?’ En het antwoord van Jezus is dan: ‘Ik ben de weg, de waarheid 
en het leven.’ Die uitspraak legt de nadruk op de consequenties die 
navolgen van Jezus kan hebben. De rol van Thomas is in deze keuken 
niet meer die van de ongelovige. In deze keuken wordt Thomas 
drager en voorwaarde voor een bevrijdend en concreet geloof. Het 
feit dat Thomas de handen wil zien, maakt hem niet tot sulletje van 
de discipelen, maar hij krijgt de rol om zijn collega’s bij de les te 
houden en zo is hij een oproep om Thomassen onder ons te blijven 
verwelkomen. 
Jezus’ opmerking ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij 
die niet zien en geloven’, is zonder deze ‘tog’ dan een toekomstgerichte 
uitspraak. Toekomstgericht spreken betekent: daar waar mensen elkaar 
kunnen lezen, is men gelukkig. Anders gezegd: ‘Jij ziet en voelt nu, 
maar als ik er niet ben, dan zullen anderen dat zonder dat voelen en 
zien moeten doen. En zij die dat kunnen, die zijn gelukkig.’ 
In de afgesloten kamer waar de discipelen uit angst samengekomen 
waren, was ook hij aanwezig en zegde hun vrede toe. Angst die Lee-
Ann ook bij haar gemeenteleden meemaakt als zij in het donker 
’s avonds niet de straat op durven, omdat buiten de straatbendes 
onderling hun territorium met geweld afbakenen. Daar, in het midden 
van die angst, is Jezus aanwezig. Het gaat om een betrokkenheid bij 
elkaar die niet toestaat dat leed geabstraheerd wordt. 
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Ik ben ook enkele dagen bij Pieter Niekerk geweest, een witte 
dominee van de VGK-kerk. Ik had hem twee jaar niet gezien. Hij 
was erg achteruitgegaan. Hij had in de jaren tachtig gekozen om in 
de ‘bruinkerk’ te werken om zo de strijd voor gelijke berechting te 
ondersteunen. Voor velen uit zijn familie een onbegrijpelijke stap. Nu 
is hij niet meer werkzaam binnen zijn kerk vanwege zijn ziekte. Maar 
ook omdat de VGK het nu zelf wil doen, zonder de ‘witmens’. Kiezen 
voor een goede zaak wil niet zeggen dat je altijd welkom blijft. Het is 
een risico nemen, lef hebben. Vaak tegen de stroom in.
Waarheid en bevrijding ontstaan daar waar wij luisteren en lef hebben 
om te blijven zitten in die tuin en open blijven voor datgene wat op 
ons pad komt. De waarheid die zal bevrijden, brengt onveiligheid mee. 
Maar was het leven niet altijd al kwetsbaar? Het is aanvaarden dat wij 
niet alles in de hand hebben. En dat wat we niet in de hand hebben, bij 
G’d leggen. Bij dit lef hebben, hebben wij Thomassen nodig die naar 
de wond blijven vragen. Een Thomas die de weg openhoudt voor een 
bevrijdende geest, die ons met al onze merkwaardigheid welkom laat 
zijn, samen, kwetsbaar, gewenst door die Ene die onder ons is. 
Ik was bevoorrecht om verhalen van mensen in hun tuin van 
Gethsemane te horen. Zij zochten een veilig thuis. Deze verhalen 
hoorde ik in mijn functie van verzoeningswerker in Noord-Ierland 
tussen 1995 en 1998 en in de gevangenis en vluchtelingendetentie in 
Nederland. Vaak zijn het weggemoffelde verhalen. Ik mocht ze horen 
en samen bad ik dan met vluchteling en gedetineerde. En daarmee 
legden wij de verhalen bij de Eeuwige. Het was als het bidden in de tuin 
van Gethsemane: ‘Mag die beker aan mij voorbijgaan?’ en G’d zweeg.
Vrijheid ervaar ik ook in hoe ik met mijn chronische lymfatische 
leukemie omga. Het is pech hebben. Ik moest het mijn thuis, mijn 
lichaam binnenlaten om te ervaren dat niet alles te plannen valt, leren 
omgaan met een niet gepland gegeven. Wakker blijven om te kijken 
wat het leven biedt, daarin ligt voor mij de vrijheid van het loslaten 
en niet zelf het laatste woord hebben. Maar ja, dan Pieter, de collega-
dominee waar ik logeerde in Zuid-Afrika. Vanwege zijn parkinson trilt 
zijn lichaam langzaam uit elkaar. Hij zei tegen mij: ‘Ook ik vloek’ en 
verontschuldigde zich meteen over zijn vloeken. Toen ik dat hoorde, 
dacht ik: mijn opvatting over bevrijding en waarheid is wel erg wrang. 
Ik reageerde mompelend: ‘Vloeken is ook een gebed.’

(Zie ook  pagina 290, Overweging over vrijheid.)
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Theater Noord-Ierland 

David and Goliath and the art of throwing stones72

Geschreven als afstudeeropdracht voor Action Learning Programme (ALP) 
1996-1997

I chose for this title because this story out the first testament is 
metaphorical for the situation where I, and others, find ourselves 
living in.73 The story tells about a ‘nitwit’ whom nobody believes in 
beforehand but despite this he had the knowledge and the art to throw 
the stone and so the power to destroy the idol Goliath. Goliath is for 
me every power, structure or truth we use as a hiding bush to hide our 
responsibility.

Friends call me a postmodern theologian that means that they say to 
me: ‘You don’t claim any truth any more.’ I think that they are right 
and I’ll take their comment as a compliment. I’d rather see myself 
as ‘a weak thinker’, that means I try to see the limits of my thoughts; 
the ideas and the concepts, because in the weak lies maybe the art 
to overcome the idols. David and Goliath is a story, which I was 
confronted with last week, a close friend of mine lost a friend.74 His 
friend, David Templeton, died beaten-up by homophobe people, 
although he never called himself a homosexual. He lost his job as a 
minister and his congregation left him alone. He became a victim 
of a restrictive Christian morality, and so his story become a story 
where Goliath is the winner after all, if we do not try to work for what 
David stood for – that is, making a better and a more just society for 
everyone. That David died is sad for (Northern) Ireland because every 
society needs people who question the boundaries. It’s a pity that I 
never met him, but for me, he represents each victim of a restrictive 

72.  For Action Learning Programme (ALP), course 1996-1997, I conducted a theater 
project for group p6 of Our Lady -Catholic- and Orange field (Protestant) 
schools. The aim was to work on self-confidence. 

73.  Samuel 17.
74.  Harmen Elisa Brandsma en Niall Scott Mops and Necessity, mei 1997, over twee 

vrienden die ’s nachts een oude fabriek schoonmaken. Niall Scott is nu: DR. Niall 
William Richard Scott Senior docent ethiek, school voor sociale wetenschappen 
Universiteit van Central Lancashire en is momenteel voorzitter van de Interna-
tional Society for Metal Music Studies (ISMMS), redacteur van het tijdschrift 
Helvete en redacteur van het tijdschrift Metal Music Studies, uitgegeven door 
Intellect.
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framework, society, morality or ideology. In this thesis I try to find 
the art of throwing ‘the stone’ to the Goliaths who are surrounding us 
everywhere.75 And maybe the biggest art of throwing the stone is to be 
able to transform a concrete brick into something unexpected by the 
opponent.

75.  Harmen Elisa Brandsma, Dansen met Agressie, Walking Target/lopend doelwit, 
Narratio, 2013, blz. 40.  
Maandagavond 15 januari werd er een inleiding over sektarisme binnen een 
bevriende communiteit gegeven. De inleider vertelde dat sektarisme een 
cultuurprobleem is en als we dat probleem willen doorgronden, behoort het 
eigen gedrag een onderdeel van de analyse te zijn. Op de terugweg stapte ik op 
de Springfield uit de auto. Ik wilde nog even naar de Kazmir, onze ‘local’ aan 
katholieke kant. Na een whisky ging ik naar huis en toen pas realiseerde ik me 
dat ik slechts op één manier thuis kon komen, omdat ik de sleutels van onze 
tuinpoort vergeten had. Deze sleutels zijn heilig voor ons als bewoners van Cur-
ragh Community; als we ‘s avonds uit geweest zijn, kunnen wij toch van katholiek 
terrein naar ons huis in protestants gebied. Ik moest nu door de enige weg die 
nog open was in de peaceline, een plek waar katholieke en protestantse jongeren 
elkaar ‘ontmoeten’. Over een afstand van honderd meter schelden ze elkaar uit. 
Soms komen ze snel dichterbij en gooien stenen. Nu stonden ze daar, ze hadden 
hun spel waarschijnlijk net gespeeld. Toen ik de hoek omsloeg, hoorde ik de 
eerste steen naast me tegen het hek slaan. Achter mij de katholieken die me aan 
het bekogelen waren. Vóór mij, honderd meter verder, stonden de protestanten. 
Het enige wat ik kon doen was doorlopen en hopen dat de andere kant niet zou 
beginnen. Bij de groep aangekomen zei een jongen: “Hebben ze je lastig geval-
len?” “Ja, een beetje”, zei ik. “Hallo Harry”, zei een meisje. Ik herkende haar van 
mijn mimelessen op de Shankill. De volgende dag op mijn werk was de reactie: 
“Dat dat nog gebeurt!”  
“Ze gooien geen bommen meer, alleen nog stenen en dat is een vooruitgang”, zei 
ik. “Ja, zo kun je het ook zien”, was het antwoord. Terugfietsend van mijn werk, 
kom ik door Oost-Belfast. Ik was net de brug over die Oost van het centrum 
scheidt. Voor me zag ik een jongen snel oversteken. Bij het passeren keek ik hem 
aan. Naast me spatte op een auto een ei uit elkaar. Tijdens het eten zei Noreen: 
“Dat stuk is net weer katholiek. Aangezien je uit Oost-Belfast komt, wat over het 
algemeen protestants gebied is, ziet hij jou als een protestantse fietser, waar-
door je een gerechtvaardigd doelwit bent.” Rijdend in een auto kun je de illusie 
koesteren dat het peaceprocess vooruitgang boekt, fietsend en of lopend op straat 
merk je hoe dun het laagje vrede is. En ik, ik zou zo’n eiergooier het liefst een 
mep verkopen.
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High Performance from summer school students 
at arts centre

Cathie McKimm and Gráinne Duignan
Gepubliceerd in: Down recorder, 7th August 2002

It was always going to be serious business for the teenagers at Down Arts 
Centre, when the annual performing arts summer school took ‘madness 
guilt and poverty’ as its theme.

Like most of the county towns of Ireland, three institutions have 
dominated Downpatrick’s history, the Asylum, the Gaol and the Poor 
House, but not surprisingly, it was the Asylum, the only remaining 
institution in the town, that became the concrete expression of these 
themes for the Summer School’s final performance ‘Arrivals and 
Departures‘ which took place last Saturday evening in Downpatrick. 
Working under the artistic direction of two Dutch Mime Artists, 
Manette Meulenkamp and Harry Brandsma, Composer and Sound 
Artist/Improviser, Robert Jarvis, and Costume and Set Designers, 
Richard Geddis and Dervalah McNally, Down District’s teenagers 
created an exceptional piece of carousel theatre by transforming 
the entire space of the arts centre into an ‘institution’ and taking the 
audience on tour.

The performance began at Downpatrick Steam Railway, with the 
arrival and disembarkation of thirty-five patients from the train, under 
the strict supervision of Dr. Meulenkamp and Dr. Brandsma. The 
procession of the Mad through the town which followed was shocking 
in itself when one realises such public performances actually took 
place in the town less than a century ago. Once inside the arts centre, 
the atmosphere was immediately odd and challenging. The walls and 
all of the centre’s artwork were covered over in white orderly uniforms 
and sheets. 
Strange sound frequencies filled up the first performance space where 
a fourteen-year-old girl sat meditating on top of the reception desk. As 
the tour proceeded, children appeared in many odd and unexpected 
spaces, with dazed insane gazes, caught up totally in their own world, 
mostly unaware of the audience, but sometimes passively curious. Very 
soon the building was alive with music, drum echoing from storage 
cupboards, strains of Schubert from the Fibration Therapy Room, 
Sceeching Synthesised Electric Guitars from the Screaming Room,  
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and a mad Doctor playing his Trombone upside down outside the main 
auditorium. 
One of the outstanding performances was from a young violinist, 
Caoimhe McKeating, encountered by the audience in a window, 
halfway up the back stairway near the beginning of the tour. With 
a haunting musical performance with notes you’d never guess 
belonged to any musical scale, Caoimhe’s dramatic performance 
of disconnection with the world and people around her was both 
disturbing and moving. Later in the tour the audience pass the open 
stairwell on the second floor and looking over to see the young 
violinist face down on the floor, dead, with bow in one hand and violin 
in the other. When your first reaction is to go to her, even when you 
know it is too late, you realise at that moment you are experiencing 
extraordinary theatre, that has the power to disturb and confuse your 
perceptions of dream and reality. All of this is the more powerful, in 
that not everyone experienced the same tour and did not see the dead 
violinist. So was she really there?
 
In such a fashion this powerful piece of theatre began to challenge the 
audience’s perception of madness and to ask questions. What counts 
as sanity? What counts as guilt? At the end of the tour, locked in the 
phobia room – behind the locked door of the Arts Centre, staring at 
yourself on a TV screen wheeled out by Dr. Brandsma, you begin to 
pray –‘God preserve us from the treatments and punishments of good 
people.’
 
This fine performance, carried off through exceptionally clever and 
thoughtful artistic direction, and high performance standards, is a 
credit to our young people –that they are more willing and more able 
to take on difficult issues, and give us insights we are all usually too 
busy for or frightened to have. Well done Down Arts School we will be 
watching this space next year!
 
Saturday’s performance of Arrivals and Departures by the Senior 
Summer School was a great credit to the young people involved and 
to the Arts Centre team who conducted the Summer School. An 
innovative, multi-disciplined entertainment based on the parade of the 
‘mentals’ through the town when the Downshire Hostipal opened and 
their subsequent lives under the oppressive regime which constituted 
accepted practice at the time, the performance was sad and funny, 
serious and mocking. The eerie silence maintained by the mime artists, 
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except when they where supposed to be asleep, transferred itself to the 
audience and this helped sustain an atmosphere of oppression.
The versatility of the musicians in creating amazing sound effects as 
well as some beautifully lyrical playing, gave an added dimension to the 
work, and provided much of the humour. In this respect I must make 
special mention of the predatory trombone slithering down the stairs. 
’Matron’ and the ‘doctors’ had funny moments, too, and the chatter of 
the ‘patients’ after they had been told to go sleep clearly amused their 
peers in the audience.

Altogether the show was an excellent riposte to those who moan that 
Downpatrick has nothing to offer young people.
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Noach

Preek gereformeerde kerk Dirkshorn, jeugddienst 12 februari 1989
1e lezing Genesis 9: 8-17.

Als we het verhaal lezen zoals zo vaak verteld wordt, of zoals we het 
ons hebben aangeleerd, blijft het een spannend verhaal met Noach als 
hoofdpersoon en G’d blijft de almachtige G’d. Zoals ik het nu wil lezen 
is het een G’d die afstand doet van de almacht. Een G’d die zegt: ‘Ik zal 
niet meer …’ en zo afstand neemt van zijn almacht.

Het verhaal van Noach dat vanmorgen centraal staat is één van de 
verhalen die spreekt en schrijft over hoe G’d kleiner wordt. Een verhaal 
waarin G’d afstand doet van zijn troon en naast mensen wil staan. 
Ooit stelde ik mij G’d zo voor, als een grote wijze oude man op zijn 
troon. Iemand die alles kan regelen. Een G’d die alles overziet. In dit 
verhaal neemt G’d afstand van zo’n G’d. In Genesis zie je G’d wandelen 
in de Hof van Eden.76 Hij wandelt met Henoch.77 Over Noach wordt 
gesproken dat hij wandelde met G’d.78 G’d is iemand waar je mee kan 
wandelen, iemand die heel nabij kan zijn. Hoe is het nu mogelijk dat 
G’d op een troon zo hoog kan zitten en toch ook een wandelende 
G’d is? Zijn het twee verschillende goden? Hoe zit dat eigenlijk? Hoe 
G’d verandert van hoog, regelend en verheven – zoals ik hem ooit 
voorstelde – naar een wandelende G’d zoals nu met Noach. G’d doet 
tijdens de wandeling een belofte aan Noach. Het is een belofte waar 
Noach G’d aan mag houden. Aan beloftes van goden die op een troon 
blijven zitten heb je niets, want daar heb je niets tegen in te brengen. 
Het is dan net als grote mensen je iets beloven, maar waar je als kind 
van te voren van weet dat ze het niet zullen doen. Dat zijn de grote 
mensen die groot willen zijn ten koste van kinderen. In het verhaal van 
Noach loopt het anders. G’d blijkt geen grote opgeblazen G’d te zijn die 
mensen gebruikt. G’d loopt met kleine mensen. Dat zijn niet de helden 
uit de film of de vlees geworden goden met hun mooie muziek. Maar 
G’d zet de wereld op zijn kop door af te dalen uit de hemel en op aarde 
te gaan wandelen.

76.  Genesis 1:26.
77.  Genesis 6:22.
78.  Genesis 6:9.
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Het verhaal kun je als een toneelstuk lezen met een aantal scènes. 
Een scène is een klein stukje van een toneelstuk waarin een bepaalde 
handeling plaatsvindt die het publiek meeneemt naar het volgende 
stukje van het verhaal. Noach doet in het toneelstuk niets vanuit 
zichzelf. Hij wacht op aanwijzingen van G’d. Je zou kunnen zeggen dat 
G’d de aangever is in het spel, maar dit blijkt weer niet zo te zijn. 
In de eerste scène krijgt de hoofdrolspeler Noach de opdracht van G’d 
om een boot te bouwen, voor zijn familie en voor een groot aantal 
dieren. Het moet een boot worden om met zijn allen in te overleven.
De tweede scène gaat over hoe de aarde onder water komt te staan. Het 
is een scène over de dood, zou je kunnen zeggen. Iedereen verdrinkt 
behalve diegenen die in de boot zijn.

In de derde scène bedankt Noach G’d. Hij en zijn hele familie en de 
dieren hebben overleefd. G’d is eigenlijk niet zo blij met dit bedankje. 
G’d heeft spijt, en in de moeilijke Bijbel die ik gebruik om te studeren 
staat het zo: ‘de Here zeide in zijn hart: ik zal voortaan de aardbodem 
niet meer vervloeken om de mensen wil’, en even verderop: ‘Ik zal 
voortaan niet meer des mensenleven verdelgen gelijk ik gedaan heb.’ 
Het is dan ook in deze scène dat G’d tegen Noach zegt: ‘Ik zal geen 
mensen en dieren meer laten verdrinken zoals ik gedaan heb.’ Wij 
kinderen worden aan die afspraak herinnerd door een boog aan de 
hemel79, de regenboog. 

In de vierde scène gaat het leven met zijn zonen weer zijn gang. Je zou 
verwachten dat nu alles goed zou zijn. Maar het is een scène waarin 
blijkt dat ook het niet-goede heeft overleefd. Dat uitroeiing niet helpt. 
Het is zo’n scène geworden waarin G’d met een andere oplossing moet 
komen om het ‘kwaad’ te keren. Het is een scène waarin blijkt dat de 
hoofdpersoon niet de grote ideale held blijkt te zijn, zoals wij ons vaak 
helden willen voorstellen. De held die alleen een boot bouwt waarin 
hij de ‘wereld’ redt is een dronkenlap.80 Je zou verwachten dat G’d zich 
niet zou ophouden met deze dronken held en hem nu zou afschrijven. 
Helden worden niet dronken en Noach werd naakt en dronken door 
Cham gevonden. Hij is de zoon die de vader niet toedekt en zijn 
vaders dronkenschap doorverteld. Deze zoon wordt later door Noach 
vervloekt. Dus niet iedereen, maar alleen deze ene persoon wordt 
vervloekt. Op die manier vervloekt Noach diegenen die groot willen 

79.  Genesis 9:12.
80.  Genesis 19:21.
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zijn ten koste van anderen. Als de andere twee zoons horen dat Noach 
naakt in de tent ligt, bedekken zij hem. De Heer – G’d – van deze twee 
zonen wordt door Noach gezegend. Cham, de grote blaaskaak die aan 
het kleppen was, die dus vertelde dat vader dronken was, zou voor straf 
knecht van Sem en Jafet worden. De vervloeking is zijn knechtschap. 
Dit knecht worden kun je lezen als een grap. Verder in het verhaal 
lezen we dat Cham uit het grote machtige rijk komt –zoals Babel. Zijn 
broers Sem en Jafet worden voorvaderen van het kleine volk Israël. 
De grap is: de groten zullen de knecht worden van de kleine. Zo komen 
in deze scène zij die groot willen zijn tegenover de kleineren te staan. 
En die groten gaan die kleinen dienen. G’d doet op eenzelfde manier 
afstand van zijn eigen grote daden. Hij wil niet groot en straffend meer 
zijn. Hij laat zien dat mensen met grote machtige daden knechten 
moeten worden. En dat het handelen uit zorg – de naakte ‘kleden’ –, 
het hoogste en grootste goed is. G’d is aan het einde van dit toneelstuk 
een andere G’d geworden. G’d is niet de almachtige meer die afstraft, 
dat heeft hij neergelegd. Nee, G’d is klein geworden. G’d is van zijn 
troon gestapt of moeilijk gezegd, en dat snappen de ouderen beter, G’d 
is niet almachtig meer. G’d beslist niet meer door een grote straf en 
beslist niet meer op deze manier over leven en dood. G’d loop met ons 
mee in hoe wij handelen. G’d doet mee in ons mensenspel. Dit spel is 
vaak een spel geworden op leven en dood. Omdat G’d meespeelt, zijn 
wij kinderen betrokken bij dit leven en dood. G’d heeft onze handen 
nodig. En in wat wij doen kunnen we de werken van G’d zien. 
 
Bij dit verhaal moeten we niet zozeer stil blijven staan bij wat we nu 
precies fout hebben gedaan, daar gaat het niet om, maar het gaat meer 
over hoe er wordt gestraft. En dan zie je een G’d die laat zien dat de 
straf zoals hij die gegeven heeft, niet meer mag. G’d wil naast mensen 
staan en delen. Als G’d van zijn troon komt en naast ons gaat staan, 
houdt dat in dat mensen meer plaats krijgen om te leven, omdat zij 
niet meer overgeleverd zijn aan die grote almachtige G’d. Mensen 
krijgen verantwoordelijkheid over het milieu en het leven. Het zijn 
geen mensen meer die op moeten kijken naar een straffende G’d. G’d is 
klein en verdrietig met ons. Het is een verhaal dat gaat over niet altijd 
groot en sterk willen zijn. Jezelf niet op willen blazen. Wat als G’d dat al 
niet meer doet en ons voorbeeld is, waarom zouden wij dat dan nodig 
hebben? 
 
Wat groot wordt zijn die anderen, de dronkenlappen, de zieken, de 
gekwetsten – waar wij niet bij willen horen –, die lopen juist met 
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ons mee. Naast hen wandelen, zoals G’d met ons wil wandelen. Er is 
uiteindelijk geen grote straf meer. Wij mogen verder gaan! Er is geen 
opnieuw beginnen. Wij zullen samen lopen en werken met G’d en 
ons niet groter voordoen dan wij zijn. Niet de meeste wapens willen 
hebben. Als G’d ons niet meer wil vernietigen dan is het aan mensen 
om dat ook niet met elkaar te willen. Het gaat om die weigering 
van G’d, om die ook onszelf aan te leren. Weigeren de wereld te 
vervuilen. Weigeren te pochen ten opzichte van anderen. Het gaat om 
samenleven.

Lieve G’d wij hebben tranen in de ogen
want zowaar lukt het niet
om te bouwen
naar een betere wereld
en toch hebben we die afspraak met U
en zal het goedkomen
ook mijn handen heeft u nodig.

Amen
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Wachten – Klaas

Preek in de Remonstrantse Kerk Vrijburg, Amsterdam, 2006
Lezing: Mattheüs 25: 1-13 

Klaas stond in de gang en begon honderd uit te praten. De bewakers 
achter hun balie – die doorgeven aan de gedetineerden dat ze bij de 
dominee, arts, enzovoort kunnen komen – konden alles horen. ‘Klaas 
ga je mee naar mijn kamer?’ ‘Iedereen kan alles horen’, fluisterde ik 
hem toe. ‘O, dat geeft niet’, antwoordde hij. ‘Ik heb geen geheimen. En 
misschien is dat wel mijn makke.’ 
 
Nu, vier weken later is Klaas afgedaald naar een plaats waar anderen 
hem moeilijk kunnen bereiken. Hij krijgt medicijnen van de psychiater. 
In Klaas zijn hoofd speelt zich voortdurend het voorval af waarom hij 
vastzit; als een loop in een film die zich steeds herhaalt. Hij komt er 
niet uit; de bezorgdheid van hem voor zijn ouders en de bezorgdheid 
van andere gedetineerden met hem valt hem zwaar. Hij wil alleen zijn, 
maar de muren geven geen antwoord. Klaas is alleen en zijn olie is op. 
Klaas wacht.
 
Aan Klaas dacht ik, toen ik maandag het verhaal in Mattheüs las over 
de tien maagden: vijf wijze en vijf dwaze maagden. De wijze, omdat 
ze extra olie hadden meegenomen en de dwaze, omdat zij dat niet 
hadden gedaan. Hun olielampen doofden en toen ze terugkwamen met 
brandende lampen, waren ze te laat voor de bruiloft en werden niet 
gekend door de bruidegom.
 
Nu zal Mattheüs bij het schrijven van dit verhaal en de uitspraken van 
Jezus niet aan Klaas hebben gedacht. Mattheüs richtte zich meer op 
de toehoorders van Jezus aan wie verteld wordt klaar te staan als de 
bruidegom komt. Via Mattheüs, Jezus en zijn toehoorders krijgen wij 
nu een les in wachten en wel in ‘actief wachten’. 
 
Heeft Klaas baat bij dit verhaal? Ik weet het niet. Wat ik weet is dat 
het verhaal dat we vanmorgen hebben gehoord een drijfveer is voor 
mijn werk in de gevangenis. Het is als het ware een verhaal waarin het 
luisteren, wachten en handelen in één worden gevlochten. Een verhaal 
dat de aanwezigheid van een pastor op plaatsen waar gewacht moet 
worden ondersteund en soms is dat een eindeloos wachten. Maar in 
het wachten kan ook kracht zitten. 
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Wachten is een onderdeel van het christelijke geloof. Het gaat om het 
bewustzijn, dat wij ons als gelovigen op een tussenplaats bevinden. De 
bruiloft, het Koninkrijk, is aangezegd. 
Maar is er nog niet! Het uur komt, maar wanneer? Het gaat om die 
tussentijd in te vullen met actief wachten, anders is het mogelijk dat je 
niet wordt gekend.
 
En Klaas? Klaas praat over zijn ouders, hoe bang hij is dat hun iets 
overkomt als hij gevangenzit. Dat hij niet bij hen kan zijn als het 
nodig is. Hoe hij in zijn manie zijn geld bij een bank op een uiterst 
ongelukkige manier opeiste, wat hem in de gevangenis deed belanden. 
Hij vertelde mij dat hij in ‘coe-coeland’ was, buiten de realiteit. Nu is hij 
in zichzelf weggezakt en kijkt in zijn cel naar de muur.
 
Het verhaal van Mattheüs staat in verband met de aankondiging van 
terugkomst: de tijd waarin het goed is gekomen met de wereld, waar 
mensen op hun plaats zijn gekomen, zoals G’d het met mensen heeft 
bedoeld. Waar geen oorlog meer wordt gekend en vrede heerst. Een 
uitkijken naar een tijd die ons nu energie geeft voor het leven. Energie 
die bij de situatie waar wij ons in bevinden vertrouwen geeft om verder 
te trekken en vooruit te zien. Het is een verwoording van de hoop 
die de eerste christenen en ons moed gaf door te gaan op de weg van 
gerechtigheid en vrede die was ingeslagen. 
 
In dit verhaal wordt een geloofsgeheim weergegeven, namelijk van 
actief zijn en wachten. Voor ons is dit vaak een onverenigbare paradox. 
Als je wacht, wees klaar als het komt! Draal niet, zou je kunnen 
zeggen. Vertrouwen ontslaat de eerste gemeente en ons niet van de 
bijbehorende verantwoordelijkheid. Blijf in actie, wees alert! Wij 
worden in het wachten door de bruidegom gekend en verantwoordelijk 
gehouden. 
Verantwoordelijk voor de continuering van het klaarstaan voor 
Zijn komst in deze wereld. De gemeente van Jezus krijgt zo die 
verantwoordelijkheid om in deze tussentijd ‘paradox’ te staan.
 
Wachten is een van de meest moeilijke bezigheden in ons leven. Maar 
het wachten is een wezenlijk onderdeel van het christendom geworden. 
Het is het wachten dat plaatsvindt na de aanzegging van de belofte van 
het Koninkrijk. Het is wachten op datgene wat naar ons toekomt. Dat 
wij niet alles in de hand hebben en dat de bruidegom komt buiten onze 
tijd om. 
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Wachten lijkt vaak zinloos, onvervulbare tijd, lege tijd, nutteloze 
tijd. Wachten wordt vaak passief vertaald; we wachten op iets. Maar 
hier gaat het om een actief wachten, op een wachten waarbinnen wij 
invloed kunnen uitoefenen. Daar waar we ogenschijnlijk volslagen 
afhankelijk zijn van ‘de bruidegom’, komt het erop aan hoe wij die 
afhankelijkheid invullen. Wachten wordt zo geen afwachten, maar 
een ‘klaar staan’ of ‘klaar slapen’, zoals in dit verhaal. Het wordt dan 
uitkijken naar het Koninkrijk, waar we zelf invloed op uit kunnen 
oefenen, namelijk door de brandstof die we met ons mee dragen.
 
Om het met de theologe Dorothee Sölle81 te zeggen ‘de waarheid 
is concreet’ en kan slechts concreet zijn in ons handelen of anders 
gezegd; concreet worden in ons wachten op het bruiloftsmaal. 

De tussentijd heeft een opvulling nodig en daar zit nu juist de kneep 
voor Klaas. Klaas mag ook op zijn plek komen, zoals de wereld door 
G’d is bedoeld. En dan kom ik weer bij de theologe Dorothee Sölle82 
waar ze over plaatsbekleding spreekt. Zoals Jezus onze plaatsbekleder 
is, voor ons een plek openhoudt, zo heeft Klaas mensen nodig die 
voor hem de plaats openhouden en hem ruimte geven. Een plek 
openhouden voor de mensen om de mensen/mensheid de tijd te geven 
om op hun plaats te mogen komen. Het is aan de mensen die olie 
hebben om olie beschikbaar te houden. Draal niet, wees actief, want zo 
kan Klaas – ‘de uitgebluste’ – mee op reis gaan, omdat wij voor hem die 
plaats bekleden, openhouden. 
 
Als we terugvallen op eigen schuld, dikke bult en de vijf dwaze meisjes 
veroordelen, omdat ze olie mee hadden moeten nemen, schieten we 
volgens mij voorbij aan een groot gedeelte van het verhaal, namelijk: 
de plaatsbekleding voor diegene die dat niet kunnen. Met gemakzucht 
neem je geen verantwoordelijkheid en word je niet gekend.
 
Klaas heeft iets aan een luisterend oor. Hem voortdurend wijzen op 
zijn eigen olie kan juist wrang zijn, omdat het voorbij zijn leed schiet. 
Maar met alleen meegaan in zijn verhaal wordt hij ook niet geholpen. 
Predikant zijn binnen een gevangenis speelt zich vaak af op deze 
breuklijn en delicaat spreken luistert nauw. 

81.  Dorothee Sölle, De waarheid is concreet, Ten Have Amsterdam.
82.  Dorothee Sölle een Duitse, lutherse theologe. Keulen, 30 september 1929–Göp-

pingen, 27 april 2003.
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Actief zijn en wachten horen bij elkaar. Dit, omdat het wachten op het 
vrederijk geen afwachten wordt, maar actief plaatsen voor anderen 
openhouden, zodat zij op hun eigen unieke plek kunnen komen. En 
die taak ligt bij de gemeente. De belofte is ons aangezegd en in die 
belofte, van kunnen aanzitten aan het bruiloftsmaal, is het aan ons om 
de lampen brandende te houden. En te wachten binnen een belofte die 
aangereikt is vanuit G’d.83 

Een actief wachten, dus klaarstaan voor het moment dat die tijd 
aanbreekt. Klaas is het wachten moe. Maar luister: zo begint het 
verhaal: ... Er waren eens tien maagden, vijf dwaze en vijf wijze meisjes! 

Amen

83.  De ontmoeting vindt tussen de twee mensen plaats. Daar waar actief wachten 
aanwezig is hoef ik mij niet in de Ander te verliezen. Daarnaast hoeft die Ander 
mij niet te claimen. Tussen ons valt de ontmoeting – identiteit – toe die ons 
beiden overstijgt.
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Wachten – als werkwoord

Wachten wordt vaak negatief geduid. Het is altijd wachten op iets. 
Wachten op zichzelf wordt vaak als onmogelijk gezien. Binnen religies 
is het wachten vaak gekoppeld aan een komende tijd. Dit wordt 
binnen het christendom de eschatologische verwachting genoemd. 
Eschatologie kijkt uit en denkt na over de tijd die komen gaat. Dit 
doet zij aan de hand van bijbelse verhalen. In het Eerste en Tweede 
Testament komen verhalen voor die deze verwachting inkleuren. 
Het is als het ware of er een scenario voor geschreven is. Dit zijn de 
zogenoemde ‘Apocalyptische boeken’ Daniël84 en in Openbaringen van 
Johannes.85

Christelijke sekten baseren vaak hun theologische exegese – uitleg 
– van de bijbel op deze beschrijving van de eindtijd. Zij beschouwen 
de Apocalyptische boeken over het einde der tijden vaak als een 
blauwdruk voor hoe deze tijd zal aanbreken. Ook binnen de 
bolsjewistische revolutie die tot een seculiere religie was verworden, 
speelde een eindtijdverwachting geïnspireerd op de apocalyptische 
boeken mee.86 Er werd vanuit het aanbreken van de ‘heilstaat’ naar de 
inrichting van de samenleving gekeken. 

Een revolutie is met andere woorden een spiegelbeeld van de 
reformatie of misschien zijn revoluties en reformatie afspiegelingen 
van hetzelfde in verschillende spiegels […] Thomas Munter en de 
anabaptisten van Münster probeerden een profetie in vervulling te 
doen gaan die nog niet was volbracht […]87 Nadat de bolsjewieken aan 
de macht waren, deden ze wat alle eindtijdgelovigen doen: wachten 
op het onvermijdelijke en tegelijk eraan werken om dat tot stand te 
brengen. De marxistische blauwdruk was niet specifieker dan enig 
andere, maar het primaire doel om de maatschappij in een sekte te 
veranderen was aanvaard door alle ware bolsjewieken […] 
De voornaamste beginselen waren inherent aan de bolsjewistische 
versie van het marxisme; de onenigheden over omvang, timing 
en volgorde waren te herleiden tot de centrale vraag bij elke 

84.  Eerste Testament.
85.  Tweede Testament.
86.  Het Huis van de Regering, Yuri Slezkine, Spectrum 2017, deel II, De Voleinding; 

blz. 154-373.
87.  Het Huis van de Regering, Yuri Slezkine, Spectrum 2017, deel II, De Voleinding; 

blz. 156.
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apocalyptische profetie: zij die oren hebben, zullen zij luisteren?88

Wachten is één van de moeilijke en vaak onmogelijke opdrachten 
in deze wereld. Waar de eindtijdvisioenen van de Bijbel over een 
uitverkoren collectief gingen, wordt wachten nu vaak opgevuld door 
het ‘loslaten’ van het lichaam, het ontspannen op de bank hangen en lui 
zijn. Het tegenovergestelde daarvan – en daardoor hetzelfde – is het 
lichaam willen beheersen. Vele sportscholen staan vol met lichamen 
die de eeuwigheid willen pakken en zo de individuele beloofde 
heilsstaat na te streven. Uit deze koker komt ook de obsessie van het 
strijden tegen ziekten. Er is een ‘oorlogstaal’ ontstaan die het wachten, 
bij ziekte vaak aanwezig, niet kan toestaan. Het roept het zieke individu 
op tot strijden. Het is een taal die de zieke isoleert en een ‘nederlaag’ 
vaak wijt aan de zieke. Nederlaag is dan een ‘gebrek’ aan inzet. Zo blijft 
de zieke alleen in de sporthal achter.89 Bij het uitleggen van het verhaal 
over de vijf dwaze en de vijf wijze maagden putte ik uit mijn ervaring 
opgedaan aan de opleiding docent mime en het beoefenen van Chi 
Kung. Wachten wordt daar op een andere manier geduid. Wachten is 
daar een ‘gevuld’ wachten. Door het wachten trek je het ‘publiek’ naar 
een tussenruimte toe. Deze ‘open’ ruimte vul je samen. Dit door eigen 
aanwezigheid en de verwachtingen van het publiek. 
In dit wachten oefen je tevens het lichaam om alert te zijn. Bij mime 
wordt deze positie ‘zéro’ genoemd. Je staat ontspannen en de spieren 
hebben een lichte tone, klaar om te reageren op wat komen gaat. 
 
‘De zéro is de uitgangspositie waarin een oefening begint en eventueel 
weer eindigt. De zéro is de thuisbasis van een bewegingssequentie. Bij 
een zéro bepaalt niet alleen de vorm de uitgangspositie, maar ook de 
hoeveelheid energie. Na afloop van de beweging moet duidelijk zijn of 
het lichaam nog net zo geladen is als bij het ‘vertrek’, of dat het bestaan 
juist meer/minder spanning heeft.’90

‘De zéro creëert ruimte voor mogelijkheden: in de nulwaarde is alles nog 
mogelijk, ligt alles nog open en is er ruimte om alleen maar te zijn en te 
kijken.’91 

88.  Het Huis van de Regering, Yuri Slezkine, Spectrum 2017, deel II, De Voleinding; 
blz. 186.

89.  De brieven aan begin van dit boek aan het Kankerfonds, blz. 24.
90.  Amos de Haas, Frits Vogels Mime handboek, Theaterinstituut Nederland, 1994, 

blz. 54/55.
91.  Petra Eikelenboom, Pogende Lichamen, Een onderzoek naar de relatie tussen 

maker en toeschouwer in de huidige, Nederlandse mime. Universiteit van Amster-
dam, 2015.
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Bij Chi Kung is de ‘Wu Chi’ de eerste houding. 
 
‘The Wu Chi position involves simply standing still. It is an opportunity 
to pay careful attention to the tensions in your body and its nervous 
system. At the same time it becomes a moment of powerful, deep 
relaxation in your day. Simple as it may seem, this opening position, 
correctly practiced, holds the key to unlock the storehouse of your great 
internal energy reserves.’92 
 
In de preek over Klaas leg ik de nadruk op het wachten. Klaas wacht 
en wij als ‘toeschouwers’ wachten. Dit wachten is actief om de 
tussenruimte, de open ruimte, tussen Klaas en ‘lezer’ te vullen met 
verwachtingen zonder enig blauwdruk. Het gaat over een wachten 
dat in zichzelf een daad van overgave is aan het wachten zelf. Voor dit 
wachten is olie – energie – nodig waardoor het een actief wachten is 
dat voorkomt dat je in voorgetekende blauwdrukken vervalt. 

92.  Master Lam Kam, The Way of Energy, mastering the chinese Art of Internal 
Strenght with Chi Kung Exercise, Chuen, Fireside book, Published by Simon & 
Schuster 1991, blz. 28.
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Gevangenis93

In onderstaande artikelen ligt de nadruk op het denken over G’d en 
gevangenschap. Ik werkte als gevangenispredikant van 1998-2018.

Als ik G’d zeg ...94

Onderstaand essay is geschreven in 1998 voor een brochure waarvoor 
seminaristen van het remonstrantse seminarie gevraagd werden te 
schrijven over ‘Als ik God zeg’.

Als ik G’d zeg is het beter om uit mijn buurt te blijven. Je kunt er dan 
zeker van zijn dat ik op mijn duim geslagen heb. Iets anders zit me tegen 
of ik zit mezelf in de weg. Over G’d zwijg ik meestal verder. Maar toch 
is hiermee nog niet alles gezegd. Levinas95 gebruikt een beeld dat mij 
aanspreekt: de afwezige aanwezige – G’d – als een inbreker, een dief in 
de nacht. Je weet dat hij/zij geweest is maar je kunt het niet waarnemen. 
Je ziet of vermoedt slechts een spoor. Verder moeten we dan maar 
zwijgen. Ik weet niet goed wat ik zeg, als ik G’d zeg. Ik weet alleen wat 
ik bedoel als ik vloek, wanneer ik mezelf pijn heb gedaan, maar verder? 
Door de vele beelden die mee resoneren, heb ik slechts een vermoeden 
van de aanwezigheid van de eeuwige hoop die ik zie in deze wereld. Deze 
hoop, dit spoor, zie ik via de ander. De ander geeft mij door haar of zijn 
aanklacht het vermoeden dat hoop aanwezig is. In de kwetsbaarheid van 
de ander openbaart zich de kwetsbare Eeuwige. In de aanklacht en in de 
negatie van de hoop, is voor mij hoop aanwezig. Dit spoor van afwezige 
aanwezigheid zoek ik in de marges van ons bestaan. De Eeuwige is 
kwetsbaar omdat haar identiteit niet vast ligt. Via de ander zoekt de 
Eeuwige naar een eigen bestemming om zo samen met de ander tot 
bestemming te komen. Het gelaat van de ander spreekt tot me, niet als 
zelfbevestiging maar als opdracht te blijven zoeken naar gerechtigheid, 

93.  Bajesbiografie blz. 295.
94.  Harry Brandsma Sporen/Essay.
95.  Emmanuel Levinas (Kaunas, Litouwen, 12 januari 1906–Parijs, 25 december 

1995) Het gaat om de ander die wij niet kunnen begrijpen zonder eerst met hem 
te hebben gesproken, terwijl dit spreken weer losstaat van het begrijpen van de 
ander. Het betreft de Ander over wie wij geen macht kunnen uitoefenen, die aan 
het geweld van de begrijpelijke benadering ontsnapt, die onze theoretische kaders 
breekt en op wiens gelaat het bevel te lezen staat dat wij hem niet mogen doden. 
http://www.filosofiegroningen.nl/documents/2004/JanPos2005FKRUGlevi-
nas151204.htm.
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naar waar G’d en mensen op hun plaats komen. Daarom denk ik dat 
ik altijd met G’d bezig blijf in kennende en ontkennende zin. Ik werk 
graag op plaatsen waar het leven wringt, waar geen eenvoudige 
antwoorden zijn, waar ogenschijnlijke tegenstellingen in elkaar over 
kunnen vloeien. Een plaats, die mij dwingt na te denken, na te voelen 
over mijn eigen traditie en geloof. In de marges heb ik mijzelf vaak 
leren verstaan als atheïst, een godsontkenner, omdat beelden van G’d 
als wapen in de strijd werden gebruikt. Maar is het niet zo dat, wat 
door de traditie wordt aangereikt, geen naam of beeld mag hebben? 
Voor mij is G’d niet gefixeerd in zichzelf. De geest immers breekt de 
Eeuwige steeds open. G’d is in zichzelf niet genoeg. G’d heeft mensen, 
mij en u nodig. Niet met onze vastliggende beelden, maar met ons 
handelen dat grenzen kan doorbreken ondanks onszelf. Ondanks 
wie we zijn, is er toch een spoor aanwezig. Dat duidt voor mij op ‘een 
buiten’ dat inbreekt, op een open systeem waarmee de wereld geduid 
kan worden. Voor mij is het een buiten dat ik concreet in deze wereld 
probeer waar te nemen. Deze inbraak is het onbenoembare dat ik soms 
voorzichtig G’d noem.
 
De Eeuwige blaast zichzelf op door de Geest. Het ongrijpbare, het 
wispelturige, het ongeremde, opgenomen binnen een beeld dat geen 
beeld mag zijn, de zichzelf kennende ontkenning. Juist de Geest laat 
weten dat G’d niet in zichzelf genoeg is. G’d breekt zichzelf steeds open 
zodat wij geen beelden kunnen maken. Zo is de Eeuwige een partner 
in de voettocht die mensen gaan op aarde naar een plaats waar niets 
vastligt, maar die toch grond onder de voeten geeft. De Eeuwige geeft 
ruimte. Zijn ruimte is groter dan wij ons voor kunnen stellen.
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Jezus, die is er al door Ciska Stark96 

Interview met Harry Brandsma, gepubliceerd in het tijdschrift voor 
praktische theologie en religiewetenschappen Handelingen 2014/1 onder 
de titel: ‘Een hele grote dosis argwaan’, blz. 21-26.

Harry Brandsma is theoloog en theatermaker. Dat komt van pas in 
zijn werk als geestelijk verzorger in de gevangenis en als medewerker 
bij Exodus Nederland.97 Daar begeleidt hij ex-gedetineerden bij hun 
terugkeer in de maatschappij. We spreken hem over de kern van zijn 
werk in en buiten de gevangenis. 

Wat is eigenlijk de kern van het werk van de geestelijke zorg bij justitie? 
Daar denkt niet iedereen hetzelfde over. Ik krijg mensen langs die 
zeggen: dominee wilt u Bijbels hebben? Ja, ja, want wij willen mensen 
tot Jezus brengen. Nou, dat is bij de wet verboden. De opdracht is 
om in de gevangenis aanwezig te zijn en in mijn optiek hoeven we 
Jezus er helemaal niet te brengen want die is er al. Laten we kijken. 
Want dan ontstaat het. En luisteren. Er is helemaal niks te brengen. 
Heil is er. Ook daar. In het diepste van de ellende kan er heil zijn. Als 
heil niet ook in het diepste van de stront is, is er geen heil. Wij zijn 
hier niet om mensen te bekeren, zoals geen enkele denominatie in de 
gevangenis, wij zijn hier om gedetineerden die vanuit hun achtergrond 
met een predikant of pandit of boeddhist of imam of de humanistische 
raadsman willen spreken, te faciliteren. Dat er zo af en toe ook mensen 
die niet gelovig zijn met mij willen spreken, is mooi meegenomen. 
Maar de kern is: iemand mag vertellen wie hij denkt dat hij is.

Waarom ben je dit werk gaan doen?
Ik ben altijd gefascineerd door het kwaad. En zeker door geweld. 
Hoe komt het dat ik geweld gebruik, dat ook andere mensen geweld 
gebruiken, wat is dat voor een fenomeen? Ik ga ervan uit: geweld zit 
in iedereen. Ook in de theologie. Zodra je gaat zeggen ‘ik weet hoe het 
zit’ of ‘zo moet je het lezen’ of ‘dat is hermeneutisch juist’, dan ben je 
gewelddadig bezig. Dan ben je namelijk niet gericht op de ontmoeting 
met de ander maar alleen op je eigen individuele waarheid. Daar ben 

96.  Ciska Stark is docent Praktische Theologie en directeur Onderwijs van de Pro-
testantse Theologische Universiteit te Amsterdam/Groningen. 

97.  Exodus Nederland is de grootste landelijke organisatie die met professionals en 
vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan ex-gedetineerden, gedetineerden en 
hun familieleden en geeft hulp tijdens en na detentie.
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ik allergisch voor. In de gevangenis geldt daarom niet de vraag: hoe 
komt het? Maar vooral: wat doe je ermee? Geweld op zich hoeft niet 
iets kwaadaardigs te zijn, het kan ook een inspiratiebron zijn. Want het 
haakt aan op geschiedenissen die je meegemaakt hebt.

Haakt het ook aan jezelf?
Ehm ... ik was zelf altijd een heel erge driftkikker en daar was niet 
echt veel plaats voor in de synodale gereformeerde traditie waarin 
ik opgroeide. Maar mijn ouders hebben mij zorg bijgebracht voor 
de wereld, dat heb ik meegekregen. Daarom doe ik dit werk. Achter 
geweld en driften zit altijd een verlangen: naar thuiskomst en gedragen 
worden. Als ik daarover spreek, dan ben ik haast een mysticus: het gaat 
mij er niet om hoe mensen gedragen worden en of God bestaat, maar 
wat dat besef doet met mensen. 
 
Zondag preekte ik in de gevangenis over hoe belangrijk het kan zijn dat 
wij niet het laatste oordeel hebben. Want wraak reproduceert wraak. 
Dan zeg ik: is het niet veel interessanter, mannen, om te zeggen: wat 
zou het goed zijn als er een instantie is die op een gegeven moment een 
oordeel kan vellen. Dat snappen de gedetineerden. Want zij kennen 
ook onrecht. Zij weten ook dat er grote boeven en schurken zijn die 
ermee weg komen in deze wereld. Die worden niet bestraft. Dan is het 
toch mooi, ook al weten we niet of het zo is, om te bedenken dat het 
goed zou kunnen zijn dat er een plek is waar mensen niet ontsnappen. 
En dat die plek niet bij ons ligt. Dat kan ons mild, milder maken. 
Omdat je dan niet in je wraak hoeft te blijven zitten. Dat snappen 
gedetineerden heel goed, want ze stikken van de wraak. Omdat ze niet 
welkom zijn. Ze ontvangen ook wraak. En dat je dan kunt bedenken 
dat er een plek kan zijn waarin jij niet uiteindelijk zelf het oordeel velt 
… hoe moeilijk ook, dat kan mildheid brengen. Mijn werk is om te 
kijken hoe je met het kwaad kunt omgaan zonder dat je het veroordeelt 
als demonisch. Want als het demonisch is dan plaats je het ook meteen 
buiten en buiten jezelf. Wanneer mensen zeggen dat iets onmenselijk 
is, dan plaats je dus iemand ‘weg’. Terwijl het veel interessanter is om 
te bedenken dat het dus ook menselijk is. Een medemens die in staat 
is om dingen te doen die ik hier niet herhalen kan. Perversiteit zit 
ook tussen onze eigen oren. Ik begeleid ook een pedofiel terug in de 
maatschappij. Hij is echt niet volslagen slecht, hij heeft mij ook niet 
voor de gek gehouden. Hij is zelf verkracht op jonge leeftijd. Als er nu 
ook maar ergens iemand hem waarneemt, dan heeft hij iedereen weer 
over zich heen. Want in ons hoofd is het al veel groter geworden. En 
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pedojagers98 buiten dat uit.99 Ik denk veel meer: hij is blijven steken 
in een ontwikkeling. Als je dan een betoging ziet met een spandoek: 
‘een pedo is geen mens’, dan is er iets mis. Dat is het moralisme in de 
samenleving. Ik ben wars van moralisme. Want moralisme is uiterst 
gewelddadig. Het heeft de neiging om te zeggen: wij zitten op de 
goede plek en jullie niet. Dat noem ik ook wel de perversiteit van het 
christendom. Dat we het op één of andere vreemde manier nodig 
hebben dat iemand anders niet is zoals wij, maar óf totaal slecht óf 
totaal afhankelijk, hulpbehoevend.

98. https://www.ad.nl/binnenland/justitie-wil-dat-apeldoornse-pedojagers-
stoppen~a50f9a28/ De politie en het OM in Oost-Nederland adviseren de 
Apeldoornse jongens achter het YouTubekanaal Betrapt dringend te stoppen met 
het ontmaskeren van vermeende pedoseksuelen. Dat heeft een delegatie van het 
OM en de politie de jongens in een gesprek laten weten.‘Er zitten grote risico’s 
aan wat zij doen’, vertelt OM-woordvoerder Barbara van Heerde. ‘Zowel voor 
henzelf, als voor de mannen die ze ontmaskeren. Zo’n confrontatie kan uit de 
hand lopen en gevaar opleveren.’ 

99. Theo W.A. de Wit, Netwerken Boeten, mogelijkheden en obstakels voor 
herstellend recht in een participatiemaatschappij. In: Lost in Translation. 
Publicatiereeks van het Centrum voor Justitiepastoraat Tilburg / Amsterdam, 
2014. De (ex-)gedetineerde in de participatiesamenleving blz. 17/18, 20-22 
[…] Kenmerkend voor herstelrecht is een focus op de persoonlijke relationele 
wonden zoals die zijn opgelopen door alle partijen bij een criminele gebeurtenis, 
op de morele, financiële en juridische verplichtingen van dader, en op het 
engagement van alle betrokkenen bij een antwoord op een misdrijf […] In het 
recht is de meest invloedrijke rechtsfiguur het contract dat partijen zowel op 
afstand van elkaar plaatst als bindt. Deze formalisering en ritualisering zijn 
er dus niet ondanks maar als antwoord op het ervaringsgegeven dat mensen 
emotionele, vergeetachtige en soms ook gevaarlijke en gewelddadige wezens zijn 
en niet alleen rationele actoren. […] Om te beginnen is het activisme waarvan 
wij vandaag regelmatig getuigen zijn – het activisme tegen ‘de slechte ander’ 
zoals een zedendelinquent, maar het kan evengoed de ‘Marokkaan’ zijn of juist 
diens aanklager – nogal typerend voor onze tijd waarin wantrouwen jegens 
autoriteiten en deskundigen en tegen de formele procedures van de rechtstaat 
meer regel dan uitzondering lijkt […] Ook in Nederland is er vandaag moed voor 
nodig om met enig inlevingsvermogen en mededogen te spreken en te schrijven 
over […] door de media gevolgde (ex-)gedetineerden. […] In de weergave van 
de feiten rond de huisvesting van Benno L (zedendelinquent H.B.); in het feit 
dat er in de demonstratie te Leiden kinderen meeliepen met posters met daarop 
foto’s van de ex-gedetineerde. Als politiefilosoof ben ik door zo’n detail meteen 
gealarmeerd, want ik weet dat het inzetten van kinderen in een ethisch-politieke 
en soms militaire strijd in een samenleving altijd een onheilspellend teken aan 
de wand is. […] Het is een signaal dat volwassenen de verantwoordelijkheid 
van het burgerschap niet meer willen nemen omdat zij de wereld zelf niet meer 
begrijpen, zich niet meer thuis voelen en daarom samen met hun kinderen en 
met kinderlijke morele schema’s op zoek zijn naar slechte mensen aan wie het 
ongenoegen kan worden toegeschreven. 
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Wat heb je nodig voor dit werk?
Ik zou zeggen: wat je nodig hebt voor dit werk is een grote dosis 
argwaan. Argwaan ten aanzien van je eigen motieven, je eigen fantasie, 
en argwaan ten opzichte van de motieven waarom gedetineerden bij je 
komen. Een maand geleden zegt een gedetineerde tegen me: ‘Harry, ik 
praat nou al twee jaar met jou, ik ga steeds minder geloven.’ En ik begin 
te lachen. Hij bedoelt dat niet als compliment. Maar ik zeg tegen hem: 
‘Ik heb nog nooit zo’n groot compliment gehoord. Weet je waarom 
het een compliment is? Jij wist precies toen je hier binnenkwam waar 
je God had ontmoet, hoe die tot je gesproken had en het tijdstip 
waarop je bekeerd werd. Misschien kunnen we nu eens kijken wat 
er allemaal achter zit.’ Hij was stil. Want hij snapt precies waar het 
over gaat. Of hij het durft, is iets anders. Maar dat is dus de argwaan. 
Mensen, en ik ook, we willen allemaal graag thuiskomen en gekend 
zijn. En dat is wat wij als geestelijk verzorgers kunnen bieden vanuit 
onze verhalen, dat er iets is waarin je mag thuiskomen en gekend 
zijn. Maar dat is in voorlopigheid, niet vastomlijnd of definitief. Maar 
dat is zo ingewikkeld, dat het wordt omgedraaid als een vastliggend 
gegeven. Ik kan me voorstellen dat deze gedetineerde op dat moment 
dát nodig had. Houvast. Het magisch denken is heel sterk ontwikkeld 
in de gevangenis. Ik zeg niet dat dat verkeerd is, maar wel als ik als 
predikant de gevangenen alleen met magisch denken faciliteer. Zo van: 
als jij nu met mij bidt dan komt het goed met je, – want dat verlangen 
zit er meestal onder. Nee, vanuit het wantrouwen vraag ik: wat vraag 
je nu aan mij? En dat teruggeven aan een gedetineerde is uitermate 
interessant. Want dan moeten ze nadenken. En eigenlijk wil iedereen 
dat wel op zijn manier, maar daar helpt de omgeving vaak niet aan mee. 
Er zitten trouwens ook meer minderbegaafden in de gevangenis en ik 
kan me voorstellen dat voor zo iemand het houvast van een God die 
er is voor je, Jezus die voor je gestorven is en dat je daarom een goed 
mens kan worden en dat je er ook mag zijn, heel vruchtbaar kan zijn. 
Dat ga ik natuurlijk niet onderuit halen. 

Vertel jij over God?
Een gedetineerde, iemand met wie ik anderhalf jaar gewerkt heb, komt 
binnen en zegt: ‘Dominee, God heeft me vergeven.’ Ik zeg tegen hem: 
‘Nou jij weet meer over God dan ik terwijl het mijn vak is. Hoe zit dat 
eigenlijk?’ Nou dan is hij helemaal stil. Dan vraag ik: ‘Heeft iemand van 
die overvallen jou al eens vergeven voor wat je gedaan hebt?’ ‘Nee nog 
niet.’ Ik zeg: ‘Nou, dan wordt het tijd dat we daar eens naar zoeken.’ 
Anderhalf jaar later heeft hij een van zijn slachtoffers ontmoet. Voor 
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beiden is het heel vruchtbaar geweest. Als ik in de valkuil was gevallen 
van: jongen, dat is mooi dat God jou vergeven heeft, dan had ik hem in 
de fantasie gelaten dat het allemaal al goed was. Dat is mijn werkwijze. 
En hij is nu bij een evangelicale gemeente en voelt zich daar thuis. Hij 
heeft verantwoordelijkheid genomen voor het feit dat hij ooit in al zijn 
onbenulligheid en stommigheid een revolver heeft gehad en overvallen 
is gaan plegen, met vrienden. Dan zeg ik: God is niet abstract. Of 
Hij bestaat of niet dat is niet interessant want het gaat over concrete 
mensen en concrete situaties. 

Wat heb je meer nodig dan argwaan?
Ik ben ook nog theatermaker en dat helpt, dat is heel mooi. En ik ben 
voor de duvel niet bang. Ik kan ook zeggen tegen een gedetineerde: 
‘Jongen wat doe je hier, sodemieter op.’ Dat pikken ze van mij. Alleen 
maar present zijn, nee, dat is het niet. Natuurlijk ben ik present, 
maar er is ook ‘het tegenover’. Het gaat voor mij om introspectie én 
empathie. Ik heb veel gehad aan Levinas maar ook aan contextuele 
therapie. Probeer mensen in de context te plaatsen. Ook de Bijbel 
zelf. Die bestaat uit metaforen, verwijzingen, het is samenspraak en 
beeldspraak. Daar gaat het bij mij over in de kerkdienst. 

Zie je ook iets van gemeenschapsvorming?
Ik kom er de mooiste momenten tegen. Zoals vier weken geleden, na 
een kerkdienst. ‘Dominee’, zeiden een paar gedetineerden, ‘we willen 
een koor’. Ik zei ‘dat is goed, morgen om acht uur sta je klaar’. Ik denk: 
ik zal ze hebben, ze staan nooit om acht uur klaar. Ze komen namelijk 
vooral voor de gezelligheid naar de kerk, achter de deur vandaan. Maar 
om acht uur staan ze klaar. Zeggen ze: ‘Jij moet de leiding nemen.’ Ik 
zeg: ‘Zoek het maar uit, jullie willen een koor. Ga maar oefenen. Ik heb 
met de werkmeesters overlegd en ik ben erbij.’ Een paar afdelingen 
samen zijn gaan oefenen. Ik geniet daar mateloos van. Maar goed, dat 
is even. Opeens loopt het uit de hand. Eerst wil de pianist weg. De 
pianist is namelijk geen pianist maar zo’n olietrommelbespeler, dus hij 
is meer een drummer maar kan wel op keyboard ritme aangeven en dat 
doet hij op zijn eigen manier. Maar anderen beginnen daar kritiek op 
uit te oefenen. En opeens deugt er niets meer en wil hij weglopen. Ik 
zeg: ‘Je gaat helemaal niet weg. We gaan nu met elkaar zitten. Iedereen 
wil de Heer loven. Iedereen is specialist op zijn eigen terrein. Hoe 
lossen we dit nu op?’ Nou, komt er een hele discussie over het spelen. 
En over de vertaling van een lied. ‘Jij neemt me niet serieus want ik 
ken het lied al lang.’ ‘Zo staat het op internet.’ Iedereen verschuilt zich 
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achter een eigen verdediging. Dat zijn ze gewend. Na tien minuten 
overheerst toch de wens om te zingen en zijn ze eruit, maar de mannen 
hebben tranen in hun ogen. Dat is niet omdat het krokodillentranen 
zijn maar omdat er iets is gebeurd wat henzelf aangaat. Het komt 
namelijk bij hun bestaan. Bij het besef dat er geluisterd wordt. Dat je 
er mag zijn in een ingewikkelde wereld. En als ik dan die tranen zie, 
dan geniet ik mateloos. En daarna gaan ze weer met elkaar zingen en 
de laatste regel is dan dat de liefde van God voor iedereen mag zijn en 
dan zeg ik: ‘mannen, dat is af en toe wel heel erg moeilijk hé’, en dan 
lachen ze een beetje. En zondag lopen ze vanuit de kerk één of ander 
Johannes de Heer-lied zingend over de gangen, over het binnenterrein 
naar hun eigen afdeling. Ja, dan geniet ik. En dan moet ik gaan zeggen 
dat Jezus gebracht moet worden in de gevangenis? Flikker toch op, die 
is er al lang. 

Hoe omschrijf jij God?
Mijn theologie is: God is het podium waarop we onszelf mogen 
hernemen. Je hoeft niet samen te vallen met jezelf, want dat is het 
ergste wat er is. Dat gaat dus heel erg in tegen de ontwikkeling 
van ‘worden wie je bent’. Worden wie je bent, is juist wat je bij 
gedetineerden ziet: ze zijn vaak heel eendimensionaal. ‘Dit is wat 
ik ben dominee.’ O, is dat wie je bent? Dus dan moet je niet zeggen: 
worden wie je bent. Maar: zo, dus dit ben je. Nou, vertel maar eens 
hoe dat komt. Waar zit het, wat zijn jouw tegenhangers? Waar zitten 
jouw verlangens, wat zou je willen? Ik ben niet op zoek naar een soort 
kern, een soort ontologische kern. Veel interessanter voor mij is de 
narratieve benadering waarin je zegt: kijk, wij zijn geweven in een net. 
In die zin ben ik gereformeerd, dus in zonde geboren, ik zeg: het is er 
gewoon, het meest vreselijke is onder ons. Maar dat betekent ook dat 
het meest goede onder ons kan zijn. Het valt ons toe. En daar gebruik 
ik de verhalen voor en ik ben dominee dus ik gebruik vooral bijbelse 
verhalen om dat te snappen. Als God dan een podium is waarop we 
onszelf mogen hernemen, dan gaat het niet om iemand anders te 
worden, maar om datgene wat gebeurd is te transformeren naar een 
andere mogelijkheid of naar een ander eind. Iedereen kan op zijn 
manier en op zijn niveau verantwoordelijkheid dragen voor datgene 
wat hij doet en heeft gedaan. En daar zit ook de bevrijding. Niet in 
het vastzetten van de knellende banden maar in de erkenning dat wij 
zondaars zijn zit ook bevrijding. Anders kom je voor dat je het weet 
in een schema van ‘wij zijn goed en anderen niet’. Het is de angst om 
kwetsbaar te zijn terwijl ik de kwetsbaarheid zie als ik de gedetineerden 
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direct aanspreek en zij tonen hun tranen, ik noem het wel eens 
‘zelfverraad’ want ze verraden zichzelf, dat is toch mooi!

Wat kenmerkt de vieringen in het Exodushuis?
In het Exodushuis zijn geen vieringen meer. Er zat een mooi idee 
achter; er waren één keer in de drie maanden vieringen en daar heb 
ik ook een tijdje aan meegedaan, maar nu vullen we dat niet meer 
exclusief christelijk in maar met thema-avonden. Ik heb wel twee jaar 
geleden een voetwassing gedaan. Zeiden ze tegen mij: ‘Dat doen ze 
niet, je bent gek Harry’, maar ik zei: ‘Dat doen ze wel, tuurlijk doen 
ze dat.’ Zaten we buiten, in de kring, en toen heb ik teksten gelezen, 
uitgelegd wat het betekent. Jezus op Witte Donderdag. Dat je je dus ten 
dienste stelt, niet ondergeschikt maakt, – zo nauw luistert dat verschil 
–, nee, je stelt je ten dienste van de ander en symboliseert dat doordat 
je de voeten wast. Nou, in die cirkel hebben de ex-gedetineerden van 
elkaar de voeten gewassen. Ik geniet daarvan. Als je een goed verhaal 
hebt en het goed uitlegt en de symboliek helder houdt, dan wordt het 
gesnapt.
Terug naar de gevangenis. We waren aan het lezen in de Spreuken uit 
de Bijbel. ‘Dominee dat gaat helemaal over mij.’ Hij leest het voor en 
ik zeg: ‘Nou, dan doe jij de preek toch.’ ‘Mag dat dan?’ ‘Zeker. Jij zegt 
nu tegen mij dat het over jou gaat, dus jij hebt ook iets te vertellen aan 
de andere mannen. Over deze tekst.’ ‘Dat durf ik niet.’ ‘Ik zorg ervoor 
dat jij niet uitgelachen wordt. Dat mensen luisteren. En we gaan het 
samen voorbereiden. Durf je dat?’ Dan doet hij de preek. Theologisch 
is er misschien van alles op af te dingen. Iemand die zijn vrouw en kind 
verloren heeft en aan lager wal geraakt is, zijn hele leven is stuk. En die 
preek komt erop neer dat het kwaad overwonnen zal worden en ik zal 
weer opstaan. Dat is wat hij vertelt aan de medegedetineerden. En hoe 
mensen op hem gereageerd hebben, prachtig! Het was eigenlijk een 
‘coming out’.

Is er verschil tussen kerkdiensten binnen en buiten de gevangenis?
In een gewone kerkdienst buiten de gevangenis ga ik ook wel eens 
voor. En dan ga ik ook in gesprek met de gemeente. Als je een 
gevangenisdominee in de kerk vraagt, dan komt ook het kwaad in de 
kerk binnen. Dus ik ga het over kwaad hebben. Dat maakt mensen 
onrustig en ongemakkelijk. Dan heb ik het over de vraag: Wat heeft 
de gevangene aan ons te brengen? in plaats van Wat moeten wij hun 
brengen? Zoals Zacheus tot wie Jezus zegt: ‘ik wil bij jou komen eten’. 
Dat ongemakkelijke. Datgene wat verafschuwd wordt, uitschot is, dat 
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we daartegen durven te zeggen: ik kom bij je eten. Zoiets is dan mijn 
preek. In de gevangenis preek ik altijd uit het hoofd, zeven of acht 
minuten. En dan weet ik nooit precies hoe het loopt, maar onlangs 
was ik heel erg getroffen door die zin in Lucas waar de rijke man aan 
Abraham vraagt de arme Lazarus naar de aarde te sturen: Kan er 
niet iemand uit de dood komen om ons te waarschuwen?100 En het 
antwoord is bijzonder scherp: We hebben Mozes en de profeten, dus 
… als er een dode komt, dan wordt daar ook niet naar geluisterd. Dan 
zeg ik: ‘Kijk, als je eenmaal besloten hebt een bepaalde weg te gaan en 
je wilt niet luisteren, dan luister je ook niet.’ Dat snappen ze. Maar ze 
geloven ook dat het anders kan. En ik ook. 

100. Lucas 16:24.
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Prison Chaplain Deepens Thought

In the Special Conference on Human Rights-2, by Mariana Velez in: 
The Hague International Model United Nations MUNITY, the voice of 
youth, Thursday 30 January 2003, Volume XI, Issue III

‘Sometimes there are good reasons for breaking the law.’ These are 
the words of Mr. Harry Brandsma, Chaplain in prison hospital in 
Amsterdam and Scheveningen, who disagrees with criminalizing of 
refugees and asylum seekers. Special Conference on Human Rights 
sub-commission two had the privilege of listening to profound recount 
of the realities experienced by asylum seekers and people who travel 
into The Netherlands with illegal documentation. After acquiring 
a master’s degree in Social Work, Theology, and Drama, Chaplain 
Brandsma has become an expert in dealing with what he calls the 
‘human side of asylum seekers, not the paperwork’.

Chaplain Brandsma spends his time in the prison hospitals speaking 
to people that have been detained and are waiting to receive asylum. ‘I 
walk with them when they are in prison and listen to their stories’ said 
Chaplain Brandsma. ‘I try to see hope when there seems to be no hope.’ 
His duties do not involve the politics behind dealing of refugees and 
asylum seekers; instead, Chaplain Brandsma approaches individuals as 
a counselor, a guide who helps them ‘analyze the reasons behind their 
need for asylum’.

Refugees and asylum seekers are a world-wide problem, particularly 
when people escape with false documentation. In his speech 
Chaplain Brandsma expressed concern for imprisonment procedures. 
He explained that those who travelled under illegal papers were 
immediately sent to prison, while those who are waiting for asylum 
approval ‘are tricked’. He says, ‘[The authorities] might tell them they 
have their own little room in this waiting camp, but it is a prison 
because they are treated as paperwork.’ In order to explain the type 
of attention that people in the prisons hospital receive, Chaplain 
Brandsma recounted a small story to the Commission. It was the story 
of a man from Ivory Coast who had fled to The Netherlands because 
his family had been killed and he was in danger of being shot as well. 
Chaplain Brandsma was helping an individual whose circumstances 
had nearly driven him to suicide. He entered a foreign country to begin 
a new life but was instead sent directly to prison.
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This guest speaker felt that ‘law is superficial’ and that he needs to 
do everything in his power to help these people during their difficult 
times. It seems that Chaplain Brandsma’s point of view has widened 
the delegates’ knowledge on the treatment of refugees and asylum 
seekers, underscoring the importance of personal attention that should 
exist if control systems are to be improved. ‘It is not a frustrating job; it 
is a beautiful job,’ Chaplain Brandsma exclaimed. ‘It is about emotions, 
not politics … it is a human story.’
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Pleidooi voor een respectloze maatschappij

Voordracht gehouden voor het Internationaal Doopsgezinde 
Jongerencongres 25-28 oktober 2007. Premier Balkenende hamerde op 
meer respect in de samenleving. Sprekers werd gevraagd hierover van 
gedachten te wisselen. 

Nadat ik gevraagd was om een inleiding te houden over respect, was 
mijn eerste reactie: ‘Zijn jullie wel aan het goede adres?’ Dit bleek 
achteraf wel, want anders had ik hier niet gestaan. Ik stelde de vraag, 
omdat ik het woord ‘respect’ niet meer kan uitstaan! Het is alsof ik 
onze minister-president hoor spreken over waarden en normen. Het 
is nietszeggend. Maar je pretendeert ermee dat je wat doet aan de 
oorzaak van de toenemende agressie in de samenleving. Ofwel, respect 
en ‘normen en waarden’ staan bij mij in het teken van het opnieuw 
moraliseren. En vallen binnen de romantische en nostalgische kijk dat 
vroeger alles beter was. Daarbij komt dat moralisering geen analyse 
kent, maar slechts een verlangen dat uitgaat van arrogantie en zegt dat 
als een ieder zich aan deze moraal houdt, dan komt het goed.
 
Het is deze opvatting die ik bestrijd. Als dominee houd ik van moraal, 
maar ik verafschuw moraliseren. Moraal heeft met lezen te maken, een 
kijken naar, een inzicht hebben in elkaar. Het heeft te maken met een 
weten, dat je als mens een onderdeel van een geheel bent. Een geheel 
waar kwetsbaarheid een integraal onderdeel van uitmaakt. Wij kunnen 
geen samenleving creëren waarin totale veiligheid heerst. 
 
Wat ik daar mee bedoel te zeggen is: om te willen kijken naar 
ontwikkelingen in de maatschappij ten aanzien van geweld, is er een 
bepaalde bereidheid voor nodig die onszelf als onderdeel van het 
probleem ziet. Immers, in ons handelen en in onze gedachten zijn 
wij onderdeel van deze maatschappij. Er is geen vrijplaats om de 
maatschappij van buiten te beschouwen. Onderzoeken gaat samen 
met introspectie – naar jezelf kijken, je motivatie van handelen – én 
empathie – het inleven in de ander en zijn motivatie proberen te 
begrijpen. Dit laatste, de introspectie en empathie, zijn vaak helemaal 
verdwenen in de discussie over respect. En ik durf zelfs te zeggen dat 
in deze zin de groep waar ik mee werk101 en het taalgebruik van onze 

101. Jongeren van twaalf tot achttien die gedetineerd zijn.
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minister-president102 als hij spreekt over waarden en normen, niet 
wezenlijk verschillen en zelfs elkaar overlappen. In beide taalgebruiken 
wordt er namelijk van abstracte begrippen uitgegaan, die op velerlei 
manieren zijn te duiden. Ik vertrek liever vanuit een concrete situatie 
om zo te proberen te begrijpen wat er in de samenleving gaande is. 
Mensen die abstracties gebruiken om een werkelijkheid te duiden, 
kenmerken zich meestal door een gebrek aan empathie en introspectie. 
En zijn geneigd zich achter een muur van wetten en moraliseren terug 
te trekken, om zo angst voor de ‘Ander’, het vreemde, beheersbaar te 
maken. 
 
Nu wij hier rond het thema respect bij elkaar zijn, lopen wij hetzelfde 
gevaar om in die valkuil te lopen. Ik noem dit de valkuil van de 
comfortabele leunstoel. Vanuit die positie erover pratend lopen wij 
het gevaar dat de arrogantie toeslaat voordat wij het zelf in de gaten 
hebben.
 
Als ik in een woordenboek kijk dan is de eerste vermelding van 
‘respect’: eerbied uit hoogachting of angst.103 Twee totaal aan elkaar 
tegenovergestelde gevoelswaarden bepalen het woord. Hier zie je dat 
kwetsbaarheid geen onderdeel uitmaakt van respect en dat introspectie 
en empathie er geen onderdeel van uitmaken. 
 
Woorden worden bepaald door de context waarbinnen ze gebruikt 
worden. Zo ook in de jeugdgevangenis waar ik werk. Het gebruik 
staat overigens geheel binnen de uitleg van het woordenboek. Respect 
betekent bij de jongeren, jij hebt mij te hoogachten. Respect wordt 
afgedwongen. Je hebt mij te respecteren in de ruimte die ik inneem 
want anders sla ik je op je bek en dwing het zo af. 
 
Hetzelfde zie je bij politici die zich beroepen op een totaalvisie op de 
maatschappij. Respect wordt dan slechts bepaald en opgelegd door een 
levensovertuiging waar de ander zich aan dient te houden. Plaats voor 
uitzonderingen c.q. afwijkingen verdwijnen vaak in zo’n zienswijze. 
Respect sluit de uitzondering uit, omdat het dominante beheersende 
ideologie is waar het andere zich aan dient te conformeren. Deze 
manier van spreken over respect (kijk en luister maar naar radio en tv) 
wordt meestal bedoeld als we het over dit thema hebben. Het is het 

102. Jan Peter Balkenende, minister-president van 22 juli 2002–14 oktober 2010.
103. Van Dale online.
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soort respect van diegene die zich afsluit van de ander. Met andere 
woorden, het is het soort respect dat zijn basis vindt in angst, die 
gebaseerd is op de zwakte van het ik en/of de cultuur. Men is bang om 
zich te verliezen, als de ander te veel invloed krijgt binnen de eigen 
levenssfeer. 
Respect wordt in ons taalgebruik meestal in afdwingende zin 
gebruikt. Respecteer de oudere. Vaak wordt dat dan alleen met leeftijd 
aangeduid. Verder kan dat losstaan van wat diegene heeft gedaan en 
hoe hij of zij heeft geleefd. Mijns inziens ontkoppelen we dan ons 
handelen van onze leeftijd en status. Hetzelfde zie je gebeuren als er 
over het koningshuis wordt gesproken. 
 
Onlangs lazen we in dagblad Trouw dat een dakloze een boete kreeg 
omdat hij koningin Beatrix beledigde.104 Hij liet weten: ‘Ik haat jullie 
koningin. De koningin van Nederland is een hoer.’ En vervolgens 
beschreef hij de seksuele handeling die hij met de koningin zou willen 
verrichten. ‘Dat vindt ze lekker.’ Het Openbaar Ministerie vervolgde 
deze man voor majesteitsschennis. Dit is de wereld op zijn kop, want 
juist overerving op basis van bloedverwantschap is een fenomeen dat 
volgens mij geen respect verdient.105 
 
Mijn pleidooi wil juist zulke instituten niet respecteren, iets als 
majesteitsschennis kan in mijn visie dan ook niet bestaan. Wat wel 
bestaat, waar ik theologisch van uitga, is de kwetsbaarheid van mensen. 
Het is deze kwetsbaarheid waar misbruik van wordt gemaakt. 
 
Het is de wereld op zijn kop, omdat juist de dakloze man die volgens 
hetzelfde artikel in Trouw ‘in de war was’ in de war mag zijn! Een 
maatschappij die niet om kan gaan met de uitzondering, is geen 
maatschappij. Maar in een gevangenis wordt respect afgedwongen, 
om angst te willen beheersen. Angst die niet als onderdeel van eigen 
handelen en kwetsbaarheid wordt gezien maar naar buiten wordt 
geprojecteerd. En wel naar de ‘Ander’, die conform onze angstoplossing 
(denk aan Wilders) dient te gaan leven.106

104. Woensdag 1 augustus 2007.
105. Aangezien het koningshuis gebaseerd is op overerving en niet op handelen.
106. Arthur Eaton, Verwarde-mensen-hype, De Grip kwijt, De Groene, 3 maart 2018 

blz. 14 t/m 17, Angst voor verwarring past bij een samenleving die steeds zenuw-
achtiger wordt van onvoorspelbaarheid en disruptie, zegt Karlijn Roex. Roex is 
als sociologe verbonden aan het Max Planck Instituut in Keulen. Daarnaast is zij 
oprichter van Spreekuur 89 – een collectief dat opkomt voor mensen die tegen 
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Mijn pleidooi is dan ook om vooral niet over respect te praten, maar 
over oorzaken en gevolg. Een pleidooi over het delen van de angst, 
een pleidooi voor het vertellen van verhalen én een pleidooi over het 
creëren van nieuwe kansen. 
Deze nieuwe kansen mag ik ervaren als jongeren, in een gesprek 
met mij of binnen een kerkdienst, even zichzelf verrassen doordat 
ze beginnen te huilen of open beginnen te praten over wat hun 
overkomen is. Dit zijn momenten die af en toe inbreken in de wereld 
waar ik werk en die voorbij het ‘je-hebt-me-te-respecteren-bemoei-je-
niet-met-mijn-zaken-want-anders-sla-ik-je-op-je-bek’ gaan. Als het 
ware breekt de hemel dan heel even in: kwetsbaar, zoekend met de 
jongeren, met als voorafspiegeling van hoe de wereld uiteindelijk is 
bedoeld. 
Mijn oproep is: Wees respectloos, deel met elkaar de verhalen van 
kwetsbaarheid en dien elkaar in de liefde. 

Stellingen:
1)  Respect is het toverwoord waarmee wij onze angst voor ‘de Ander’ 

(de vreemdeling, het anders-zijn) maskeren.

2)  Als de Eeuwige, als scheppende en bevrijdende instantie, waar wij 
slechts in vermoedende en verwijzende zin over kunnen spreken, 
respect verdient dan houdt dit tevens in dat respect gebaseerd op 
machtsverhoudingen dient te worden afgewezen.

hun wil met de ggz in aanraking komen. […] Nederlanders worden steeds minder 
tolerant voor onvoorspelbare ontmoetingen in de publieke ruimte. […] Begin vorig 
jaar presenteerde Edith Schippers, toenmalig minster van Volksgezondheid, de 
zogenaamde observatiemaatregel. Daarmee wilde zij het mogelijk maken om 
verwarde personen drie dagen op te nemen. […] We hebben het dan niet over 
mensen die iets strafbaars hebben gedaan. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat 
de hype op korte termijn zal overwaaien. Nederland lijkt bijzonder gehecht aan 
de verwarde zondebok. Suggestieve cijfers en uitspraken voeden het angstbeeld. 
Ondertussen zijn kwetsbare mensen de dupe van het roekeloze gebruik van een 
verwarrend begrip. […] De uitwassen van neoliberaal beleid en toenemende 
regulering – armoede en verdriet – worden met de term ‘verwarde personen’ geïn-
dividualiseerd en gedepolitiseerd.
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Verhalen

Verhalen zijn geschreven over mijn werk. Ze zijn een poging tot reflectie.

En toch …

Justitiële Jeugdinrichting Doggershoek Den Helder 2005-2007, 
gepubliceerd in Pastorale verkenningen, tijdschrift voor het 
Justitiepastoraat, 2008 no 4

‘Hé Harry’, zei hij toen we op de omloop liepen, terug naar zijn leefgroep: 
‘Hé Harry, als ik nu iemand dood maak vergeeft G’d mij dan?’

Heb je over alles gesproken, denk je, en dan komt zomaar 
ogenschijnlijk uit het niets nog zo’n vraag. ‘Weet je, in Genesis staat dat 
G’d ons geschapen heeft naar zijn/haar beeld, als man en vrouw heeft 
hij ons geschapen toch?’ ‘Ja’, zei hij. ‘Nou, als dat zo is dan betekent het 
dat als ik jou zie, ik iets van G’d zou kunnen zien en hetzelfde geldt ook 
andersom, dat als jij naar mij kijkt je ook iets van G’d zou kunnen zien 
want wij zijn op een of ander manier beelddragers van G’d, toch?’ Hij 
knikte bevestigend. ‘Nu, als jij dan iemand vermoordt, dan verniel je 
ook dat beeld van G‘d; wat denk jij dat G’d daarvan zal vinden?’ En ik 
vervolgde: ‘Als jij daar nu deze week over nadenkt dan gaan we daar 
volgende week over praten.’ ‘Wil je die vraag voor me opschrijven?’ 
vroeg hij. Zo gezegd zo gedaan. Een week later was één van de eerste 
dingen die hij tegen mij zei: ‘Ik weet wat je gaat zeggen, namelijk dat 
het niet mag, maar ik wil dat niet horen.’ ‘Dan zijn we uitgepraat’, heb ik 
geloof ik gekscherend gezegd. Daarna hebben we nog lang met elkaar 
gesproken.
 
Het bovenstaande geeft weer hoe jongeren een voorschot proberen 
te nemen op vergeving. Iets of iemand blijft nodig om je te kunnen 
vergeven, een instantie die je blijft dragen ook al ga je dik de fout 
in, iets of iemand en in dit geval G’d die je aanneemt ondanks jezelf. 
Dit vooruitgrijpen of liever gezegd vooruitspringen is volgens mij 
een van de grondpatronen die ik tegenkom binnen het pastorale 
werk met jongeren. Het sluit naadloos aan bij een jongerencultuur 
die zich kenmerkt door grote emoties en de behoefte om snel te 
‘scoren’. Daarentegen zit in de sprong van het voorschot op vergeving 
tegelijkertijd de grote behoefte aan ‘thuiskomst’ of ‘het-welkom-zijn’. 
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Jongeren waar wij mee werken – dansen, springen, bidden – zijn 
in hun diversiteit in de jeugdinrichting niet onder één diagnose te 
vatten. Elk gesprek kenmerkt zich weer door een andere problematiek, 
pathologisch, somatisch, politiek, enzovoort. Onze interventies en 
onze vakbekwaamheid hangen af van het vermogen die verschillende 
omstandigheden in te zien.
 
Het ‘welkom-zijn’, of liever gezegd vaker het gevoel van het ontbreken 
daarvan bij jongeren, wordt gekenmerkt door vragen bij de dominee 
die een grote mate van ‘magie’ kennen. Bad ik vroeger nog om een 
autoped en dacht ik dat G’d dat dan kon regelen voor mij als een 
machtige hocus-pocushandeling, dan ligt de vraag nu fundamenteler 
op het niveau van grote emoties als agressie, haat, liefde en seksualiteit. 
De paradox echter is dat in de magie niet het ‘overlaten aan het 
grotere – G’d –’ wordt gestimuleerd, maar dat in de magie juist de 
beheersbaarheid de nadruk krijgt. Ofwel, ook G’d zelf wordt onderdeel 
van het handelen van de jongeren en in deze zin word ik als ik niet 
uitkijk als dominee voor het karretje van de jongere gespannen: de 
vraag die via mij aan G’d gesteld wordt, is door de jongeren zelf al 
beantwoord. G’d mag als hapklare brok meedoen, is object in de 
grootheidswaan van een jongere, waarbij de dominee/pastor tot 
glijmiddel wordt. 
 
Om hiertegenover een grond te plaatsen die wél dragen kan, maar 
die niet helemaal door ons of de jongere beheerst kan worden, waar 
wat aan G’d overgelaten wordt, dat is vaak een ingewikkelde dans die 
veel creativiteit vergt. Dat vraagt een ‘nabij de jongeren willen zijn’, 
waarin niet hun vraag bevestigd wordt, maar waarin hij/zij toch het 
gevoel heeft gedragen te worden. Met andere woorden, dat hij leert te 
vertrouwen op een dragende, ogenschijnlijk afwezige grond die wij niet 
in onze macht hebben.
Leren overlaten als je zelf geen grond ervaart lijkt me een erg moeilijke 
weg om te gaan, maar bij deze weg, die we mensen in ons werk zien 
inslaan, mogen wij gelukkig aanwezig zijn.
 
Op verschillende manieren komen we de vraag naar een magische 
handeling tegen, zoals in het volgende voorbeeld. ‘Dominee, ik zag 
mijn opa vannacht, hij komt haast elke avond bij mij op cel, kunt u 
daar wat aan doen zodat hij verdwijnt?’ ‘Heb je al met hem gesproken 
en gevraagd waarom hij kwam’, vroeg ik, ‘hoe herinner je je opa?’ ‘Mijn 
opa was er voor mij. Als mijn ouders ruzie hadden dan kon ik met hem 
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gaan vissen, dan konden we uren stil zitten, zwijgen. Het was mooi om 
bij hem te zijn.’ ‘Dus eigenlijk is je opa niet iemand om bang voor te 
zijn?’ vroeg ik. Na dit gesprek hebben we samen op zijn kamer gebeden 
voor hem en zijn opa en we hoorden dat zijn aanwezigheid, ook als hij 
– de jongen – gevangen zat, niet beangstigend hoeft te zijn. 
 
In kerkdiensten proberen we het verlangen naar oplossing en 
geborgenheid te combineren met gesprek en inzicht door de 
verhalen uit de Bijbel te delen met het eigen verhaal van de jongeren. 
De diensten worden meestal bezocht door vijftien jongeren met 
uitschieters naar boven en of beneden. 
 
In één van de diensten lazen we dat G’d als een rots is om te 
vertrouwen.107 Hoe is dat dan voor een mens die zich als afgedankt 
aardewerk kan voelen, in de steek gelaten door een ellendig leven. Er 
ontstond een gesprek naar aanleiding van deze Psalm waarin jongeren 
hun eigen verhaal met elkaar konden delen. Het voordeel van de 
kerkdiensten in Doggershoek is dat de directie het vertrouwen heeft 
geschonken aan de vrijwilligers en mij. Dit betekent dat er geen staf 
tijdens de dienst aanwezig is. Consequentie hiervan is dat de ruimte 
voor het gesprek aanmerkelijk vergroot wordt omdat de veiligheid 
van datgene wat gezegd wordt gewaarborgd is. Tijdens de dienst lezen 
drie jongeren de Psalm voor. Aan de hand van vragen ontstond er een 
gesprek over verantwoordelijkheid en schuld en hoe vrienden geen 
vrienden blijken te zijn. In de dienst waar de jongens aanwezig waren, 
lag de nadruk op de constatering dat de het vooral eigen schuld is dat 
ze vastzitten. Daaraan werd direct gekoppeld dat ze daarvoor geen 
verantwoordelijkheid wilden dragen en het ontsnappen daaraan was 
het meest belangrijke. Bij de meiden lag de nadruk er meer op dat 
niet alles eigen schuld is, daar klonk ook: ‘Want ik zit hier ook voor 
bescherming van mijzelf.’ Je ziet hier het verschil van perspectief in 
beleving. Het is fascinerend om op zo’n podium te mogen spreken en 
luisteren als iemand die ruimte creëert waarbinnen G’d ons toe mag 
vallen als genade ondanks onszelf.
Vaak zeg ik het zo: ‘G’d is het podium waarop wij onszelf mogen 
hernemen.’ Wij krijgen de kans om iemand anders te mogen worden en 
te zijn, maar dat betekent ook dat we gezamenlijk afstand doen van de 
beheersbaarheid en grootheidswaan om zo samen kwetsbaar te durven 
spelen in de ruimte die we G’d mogen noemen.

107. Psalm 31.
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Ruimte bieden en niet loslaten, aanwezig zijn zonder grote 
antwoorden. Samen lezen van eigen verhalen en verhalen uit de Bijbel. 
Leren over het leven en de metaforen die daarbij horen. Duidelijk zijn 
en in veel kleurigheid het leven schilderen. Jezelf als grap mogen zien 
en toch serieus zijn. Haat mogen voelen. ‘Dominee, ik haat die man 
zo.’ ‘Nou, dat is mooi, dan is er in ieder geval nog iets, nu maar eens 
kijken hoe dat om te zetten en wat er mee te doen’ en samen gingen 
we verder. Samen zoeken naar een podium waar haat gespeeld mag 
worden, waar haat vaak een uiting van liefde blijkt te zijn?108 Een veilige 
plaats creëren voor gevoelens waar we bang voor zijn als voorwaarde 
voor verandering in G’ds naam.

O ja, die jongen waar ik in het begin over sprak, die is weg, hij 
verbouwde iemand. Soms zijn mijn tenen krom en mijn handen 
gebonden omdat het ‘ziektebeeld’ sterker is ... 
En toch.

108. Als theatermaker en verzoeningswerker werkte ik van 1995-1998 in Noord-
Ierland met katholieke en protestantse jongeren. De haat en het stenengooien op 
straat werd vaak omgezet op het toneel tot een ontroerende voorstelling. Daar 
leerde ik het volgende: kijk de duivel aan en vraag hem/haar ten dans, creëer een 
podium en de duivel blijkt te verdwijnen. 
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Heb vertrouwen

Penitentiaire Inrichting Lelystad (2011-2014), 28 juni 2013 

Ik kwam hem tegen. Gevangen in zijn verhaal. Hij had het vertrouwen 
verloren. Hij was de vreemdeling hier in de gevangenis, ver van huis, 
vast. Hij ging op reis met slechts een vermoeden van een toekomst 
van geluk. Hij, de zoon van een moeder en een vader die nog in het 
Verre Oosten woonden. Er was ook nog een broer en een zus. Hij 
vertelde dat zijn zus was getrouwd met een alcoholist. Zijn familie zou 
op bezoek komen en zijn zwager zou rijden, maar het rijbewijs was 
ingenomen. Dronken had zijn zwager gereden. Zouden ze nog komen?
 
De gevangene is een verdwaalde in een web van veroordelingen waar 
hij als spin midden in zat. Verhalen, grotendeels gesponnen door toeval 
en valse beloften met gouden bergen beloofd door de vrije markt. 
Vanuit het Oosten was hij via de bloembollen in een kippenslachterij 
terechtgekomen. De kleine letters van het contract had hij niet gelezen. 
Deze vreemdeling zat nu vast. Geïmponeerd door uitzendbureaus 
die zich voordeden als reisbureau en hem een glorieuze tijd met 
gouden bergen beloofden. Zijn benevelde hoofd werd volgeblazen met 
beloften. Een droom van rijkdom en vrouwen. 
 
Door de drugs die hij innam om zo veel mogelijk uren te kunnen 
draaien om zo zijn dromen snel waar te kunnen maken en het slechte 
controleren van de inspecteurs van arbeidstijden, kon hij de voor ons 
onvoorstelbare dubbele diensten draaien. Totdat hij doordraaide met 
fatale gevolgen voor anderen.
Hij zat nu vast. Afkickend in de gevangenis. 
 
Hij vertelde dat hij was weggegaan zonder zijn ouders gedag te 
zeggen. De bus in de nacht naar Nederland nam. Dronken. Hij was de 
volgende dag al aan het werk in de bloembollenkas. Enkele dagen later 
in de kippenslacht. Hij was één van de velen die deze bus namen. In 
Nederland zou alles beter worden! 
 
In de gespreksgroep sprak hij over zijn verslaving. Over de liefde. Over 
zijn familie. Over drankmisbruik. Maar bij het onderwerp ‘waar geloof 
je in’ haalde hij zijn stokpaardje van stal: ‘Nog nooit heeft een katholiek 
een vliegtuig in een flatgebouw laten vliegen zoals de moslims gedaan 
hebben.’ Ondanks wat hij gedaan had, was hij als katholiek niet zo erg 
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als de moslims die hier vastzaten. Het puntje drukte hij vlak voordat hij 
wegliep omdat hij eten moest gaan rondbrengen. Bij de deur hield ik 
hem tegen en zei: ‘Zo ga jij niet weg, jij gaat bidden voor ons.’ Opnieuw 
zittend op zijn stoel bad hij: ‘Ik bid dat iedereen zal openstaan voor 
elkaar, dat we elkaar mogen begrijpen.’ Een mooi gebed. Hij die via de 
band voor anderen bidt, maar daarmee ook voor zichzelf. 
 
Ik hoor een vraag in zijn gebed dat zijn verhaal gehoord mag worden. 
Hoe gruwelijk ook. Voor mij, de dominee, kwam vertrouwen deze 
morgen via de band in deze gespreksgroep. Fragiel weliswaar, maar het 
kwam. Via hem. Die vreemde. De gevangene.
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Herdenking 

Deze herdenkingsdienst vond plaats vlak na de moord op de 
veertienjarige Dirk Post uit Urk, november 2009. Veel vrijwilligers die 
in de kerk meewerken komen van Urk.

Preek Penitentiaire Inrichting Lelystad, 22 november 2009
1e lezing: Psalm 93:1-5, 2e lezing: Marcus 13: 14-27

Vandaag is de herdenking van de overledenen in de kerken buiten 
de bajes. Wij hier, zoals we hier zitten, hebben waarschijnlijk in het 
afgelopen jaar ook afscheid moeten nemen van diegenen die ons 
ontvallen zijn. Het is goed om voor jezelf de namen en de gezichten die 
je daar bij hebt door je geest te laten gaan. Dan wil ik jullie vragen om 
een kaarsje aan te steken voor diegene die je bezighoudt en voor al dat 
andere wat je bezighoudt. 

stilte

Wij hebben hier vele vrijwilligers uit Urk binnen de bajes in deze 
gemeenschap. Op Urk is afgelopen week Dirk Post109 om het leven 
gekomen. Een jongen van veertien jaar, door geweld om het leven 
gebracht. De drie verdachten zijn nog kinderen en zitten voor 
ondervraging vast. Wij bidden voor de ouders van Dirk en voor de 
ouders van de verdachten die nu zo wreed bij elkaar betrokken zijn. 
Wij bidden voor Urk en onze vrijwilligers dat zij door de dood heen uw 
aanwezigheid, hoe onnavolgbaar ook, mogen voelen in deze moeilijke 
tijd.

Preek:

Een bizarre combinatie: het herdenken van de doden en de tekst die we 
net gelezen hebben. Een tekst over hoe het einde der tijden aanbreekt, 
over verwoesting waar het niet hoort. Daar gaat de overdenking van 
vanmorgen over. Het centrum van je leven wordt weggerukt. Dat lezen 
we hier in het verhaal dat geschreven is na de vernietiging van de 
tempel, de samenkomst van de gemeente, de drager van de identiteit.

109. Dirk Post, vermoord 18 november 2009. Trouw, 24 november 2009: Stille tocht in 
Urk voor Dirk Post. Justitie houdt de drie jeugdige verdachten uit Urk langer vast. 
Het veertienjarige slachtoffer wordt vandaag begraven.
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Het is een zoeken hoe datgene wat ‘niet hoort’ bij het leven gedacht 
kan worden. Daar probeert de schrijver over na te denken en ons te 
waarschuwen als die zwarte dag komt. Troost valt er niet een, twee, 
drie uit te halen denk ik, maar ik vermoed dat de schrijver ons wil laten 
weten dat op een of andere manier de Eeuwige de wereld bij elkaar wil 
houden. Dat daarom later in de tekst staat: ‘… daarom heeft G’d de tijd 
verkort’. 

1) Verwoesting waar deze niet hoort, bij jezelf, of zoals we in het 
nieuws konden lezen, op Urk. Overal kan het zijn, het gebeurt bij 
datgene wat je dierbaar is en daar hoort het dus niet! 

2) De Israëlieten moeten een nieuwe manier zoeken om bij elkaar te 
komen, samen te zijn. Hun centrum, de tempel is verdwenen. Hoe 
kun je dan verder gaan?

 Het klaar staan staat tegenover de valse profeten, weet wat je volgt, 
ben jezelf betrouwbaar in je keuzes of loop je onbetrouwbare 
mensen achterna die je een instantoplossing geven?

3) De tijd verkort als je mensen hebt die je bij kunnen staan, mensen 
die je verhaal horen, bijvoorbeeld als je onterecht vastzit. Mensen 
die naast je willen staan om te zoeken naar die nieuwe plek van 
waaruit je kunt vertrekken. Mensen die je opnieuw willen zien. Dan 
wordt de tijd verkort. De tijd is ook korter als je eerlijk bent ten 
opzichte van jezelf.

4) Je dient op te passen, want als je op drift bent zullen er 
verschillende mensen komen die jij als Messias kunt zien: zij die 
je snel willen helpen, die instantoplossingen en troost aanbieden. 
Het vinden van een nieuwe plek kost tijd. Maar die tijd kun 
je uithouden, want G’d heeft de tijd verkort omwille van zijn 
uitverkorenen.

5) Zo’n visioen van Marcus is niet uniek. Telkens weer zien mensen 
dat de wereld om hen heen bezig is te vergaan. Steeds weer 
duiken er dan verhalen op die oproepen tot waakzaamheid, een 
waakzaamheid die geen dralen kent, maar adequaat reageren 
vereist. Weest waakzaam, de tijd en de dag weten we nooit. 
Waakzaamheid kan getraind worden door inzicht, compassie – 
mededogen. In het kwetsbaar durven zijn bij elkaar, hoe moeilijk 
ook, ligt het antwoord voor het heil dat tot ons kan komen. Hij die 
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recht doet komt, de Eeuwige, ook al snappen we niet hoe dit zich 
aan ons zal voltrekken. Het recht zal voltrokken worden voorbij 
onze wraakgevoelens, de pijn, het gemis, uiteindelijk ligt het in de 
hand van de Eeuwige. Hij wil u vasthouden en tot steun zijn, zij wil 
u dragen als een kwetsbaar kind.

Amen
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Preken – gevangenis

Doopdienst Simon

Preek gehouden in Penitentiaire Inrichting Lelystad 30-08-2009; lezing 
Mattheüs 16:13,17

Deze gevangenisdienst is gehouden parallel aan een kerkdienst in de 
kerkelijke gemeente waar de ouders kwamen en waar Simon nu gedoopt 
werd. Freek kwam bij mij met de vraag of ik een internetverbinding 
met zijn kerk kon verzorgen zodat hij dan de doop van zijn zoontje kon 
meemaken achter de computer. Ik vertelde hem dat het een heel gedoe 
zou worden om daar van de gevangenisdirectie toestemming voor te 
krijgen. Daarnaast vertelde ik hem dat het aan het meest belangrijke 
van een doop voorbij zou gaan, namelijk dat hij tegenover de ‘kerkelijke’ 
gemeente uitspreekt dat hij en zijn vrouw voor Simon willen zorgen. 
Door de doop bevestigen wij dat het kind geen eigendom van de ouders 
is. Tijdens de doop wordt de gemeente dan ook gevraagd voor steun 
bij het opvoeden. In samenwerking met zijn kerkelijke thuisgemeente 
zijn beide kerkdiensten voorbereid. Twee ouderlingen uit de kerkelijke 
gemeente van hun woonplaats waren in de gevangenis aanwezig. Zij 
vormden samen met de gevangenen de christelijke gemeente waar Freek 
zijn belofte voor het opvoeden van Simon uitspreekt. In deze gemeente 
beantwoorden de ouderlingen en de gevangenen Freek dat zij hem steun 
willen geven bij het opvoeden van Simon. 
 
Doop is niet een plaats waar het kind waarborg krijgt van ‘redding van 
zonde’. Maar een opdragen en een bevestiging van het gewenst zijn in 
deze wereld en dat zijn gewenst-zijn gedragen wordt door de gemeente 
van Christus en grote geheim van de Eeuwige. Het is een afstand doen 
van het kind als ‘eigendomsbezit’ en de zorg die ouderschap met zich 
meebrengt willen delen. Dit delen met een gemeente die zich kwetsbaar 
weet en dat zij ook niet het uiteindelijke antwoord op het leven hebben. 
Het is een feest van het nieuwe kind en de er- en herkenning van elkaars 
kwetsbaarheid en het delen van deze kwetsbaarheid met elkaar.

Vandaag is er een speciale dienst. Een dienst waarin Simon in een kerk 
hier enkele kilometers vandaan gedoopt wordt. Simon de zoon van 
Freek en Barbara en het broertje van Jacqueline.
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Samen hebben ze besloten Simon te dopen. Al lang liepen ze ermee 
rond, maar de detentie van Freek heeft roet in het eten gegooid. Freek 
is nog een tijd bij ons hier in de gevangenis. Om nog enkele jaren te 
wachten leek hun niet goed. Zij voelen nu dat hun kind gedoopt moet 
worden. Zij willen Simon de geborgenheid geven van de christelijke 
gemeenschap die hen ook nu in deze moeilijke tijd heeft opgevangen.
 
We hebben, in wat Freek ons al vertelde, kunnen horen wat die 
gemeente voor hen betekent, ook in de vragen die hij beantwoord 
heeft hebben we die overtuiging en wens van samen willen lopen in de 
weg die Jezus liep. Het antwoord dat jullie geven bij de vraag of jullie 
hem willen steunen in de opvoeding is dan als het ware het antwoord 
van de christelijke gemeente. Daarmee geven jullie aan dat jullie Freek 
willen steunen in zijn vaderschap; jullie geven zo blijk, samen met 
Simons ouders, dat Simon welkom is en nemen met de ouders de 
verantwoordelijkheid voor het opgroeien van Simon op je.
 
Wij hebben allen om ons heen een structuur nodig, maatjes die met je 
mee willen lopen, die als het ware helpen je geest te scherpen, je leven 
mede vorm te geven, mensen om op te bouwen. Zo vormen we samen 
een gemeente die helend voor je kan zijn. Een gemeente die je er niet 
uitgooit bij de eerste misstap, maar die je helpt nieuwe wegen leren 
zien, paden die je niet kende en die je toch kunt gaan. 
 
In het bijzijn van Jezus worden mensen opnieuw stap voor stap 
geheeld, niet in één keer. Eerst zie je onscherp en dan mag je weer 
aangeraakt worden om nog beter te zien. Het willen volgen van Jezus 
staat centraal in de doop. Het willen opvoeden binnen het heil dat hij 
gebracht heeft en het weten dat je dat niet alleen af kunt. 
Als Jezus vraag aan zijn volgelingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik 
ben’, zijn er verschillende antwoorden. Petrus antwoordt: ‘U bent de 
Messias.’ Dat wil zeggen, hij die heil brengt en je ziet dat Jezus in de 
traditie staat van profeten die aan Jezus voorafgaan.
 
Zo ook in het stukje dat we vandaag gelezen hebben, helpen en 
ondersteunen de volgelingen van Jezus elkaar. Zij maken van dichtbij 
mee wat het betekent om in een helende gemeente mee te mogen 
reizen en te lopen. Blinden worden ziende. Blinden krijgen de tijd 
om te gaan zien. Genezing gaat in etappes. Niet instant, maar in een 
proces. ‘Dominee kunnen we bidden, dan komt het goed.’ Zo dus niet. 
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Het is een reeks van schuld, boete en vergeving, die gevolgd kan 
worden door verzoening. Verzoening met wie je bent. In het reine 
komen met het kwaad en je er niet bij neerleggen. Daar hoort 
zelfvergeving bij, net als zelfaanvaarding, hoe moeilijk dat ook is. 
Eigenlijk is dat het moeilijkste, eerlijk zijn naar jezelf toe en je toch 
geplaatst weten als mens die aanvaard is binnen de geschiedenis van 
G’d met deze wereld. Jij mag er zijn, zoals Simon er mag zijn. In deze 
gebroken wereld mag je uitkijken naar wat komen gaat. Een kind dat 
wordt geboren in een gebroken wereld is de vooraankondiging van 
het koninkrijk door Jezus. Ouderschap staat in die traditie: vanuit 
gebroken zijn naar eenheid toe. Schuldig geboren zijn wil niet zeggen 
dat je je klein dient te houden, het gaat erom je eigen houding en 
verantwoordelijkheid in je eigen rol te kunnen zien. Wij kunnen ons 
niet beroepen op volmaaktheid. Maar in Jezus de zoon van de Vader 
kunnen en mogen wij ons spiegelen, want de weg die voorgehouden 
wordt is niet onbegaanbaar. Het laat ons niet boven elkaar uitstijgen 
maar het kan ons bewust maken van onze kwetsbaarheid. 
 
Een kind kan nog niet helder zien, een baby is bijziend, ziet eerst alleen 
de contouren en gaat dan naarmate het ouder wordt langzaam de 
wereld beter zien. De moeder van de vader onderscheiden. Vaderschap 
staat in het licht van het evangelie binnen de erkenning van de 
tekortkomingen, maar zeker ook binnen het geroepen zijn tot heelheid, 
een heelheid die Jezus in zijn leven heeft voorgeleefd en die geleidt 
heeft door de pijn van de dood heen tot een leven voor een ieder 
eeuwig.
 
Binnen een christelijke gemeenschap leven betekent niet dat je 
gevrijwaard bent van tegenslag en pijn. Het betekent wel dat je mensen 
om je heen vindt die jou willen bijstaan en opnieuw op weg willen 
helpen omdat ze weet hebben van de gebroken wereld, maar ook van 
de overwinning daarop in Jezus’ naam.
 
Laten wij allen vaders proberen te zijn voor onze eigen kinderen 
en/of voor kinderen, die kwetsbaarheid van ons onvermogen niet 
verdoezelen en die anderen uitnodigt om mee te gaan. Vaderschap en 
moederschap zijn binnen het evangelie altijd gedeeld vaderschap en 
moederschap in het licht van hoe G’d, de Eeuwige met ons mee wil 
gaan, zoals we in Deuteronomium mooi kunnen lezen110:

110.  Deuteronomium 32:10-12.
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Hij vond het in een dorre woestijn,
in een niemandsland vol van gevaar.
Hij omringde het met zorg en met liefde,
koesterde het als zijn oogappel.
Zoals een arend over zijn jongen waakt
en voortdurend erboven blijft zweven,
zijn vleugels uitspreidt en zijn jongen daarop draagt,
zo heeft de HEER zijn volk geleid,
hij alleen: geen andere god stond hem bij
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Wij zijn allen gevangenen 

Penitentiaire Inrichting Lelystad 
1e lezing Exodus 24, 2e lezing Handelingen 2:1-11

We hebben vanmorgen twee verhalen gehoord. Ik stel voor om die 
vanuit onze gevangenschap te lezen. Ik zeg ‘onze’ in de traditie van 
hoe Paulus over gevangenen spreekt. Paulus is de eerste man die 
eropuit trekt om te spreken over het leven van Jezus en zegt: ‘Wij zijn 
allen gevangenen van Jezus Christus’111 – bijvoorbeeld Filemon. Jezus 
belooft zijn leerlingen net zoiets als G’d aan zijn volk beloofde in de 
eerste lezing van vandaag. Jezus zegt bij het afscheid van zijn vrienden: 
‘Vergeet dit niet: Ik zal met jullie zijn tot de voleinding van deze 
wereld.’112 
 
Paulus maakt geen onderscheid. Hij zegt: ‘Jij en ik, wij allen staan onder 
die belofte en daarin zijn wij met andere woorden mede gevangen. 
Zo’n uitspraak klinkt hier in de bajes wel wat vreemd. Jullie zitten hier 
vast, ik ga straks weer weg. En toch zijn wij samen gevangen. In de 
wetten – beter gezegd de richtlijnen – die aan ons gesteld zijn. Bij de 
eerste lezing van Exodus wordt een verbond gesloten tussen de mensen 
die beloven de geboden te onderhouden en G’d, die belooft ons niet 
te verlaten. Die twee kanten horen erbij! In de tweede lezing ligt de 
nadruk op hoe het verbond – richtlijnen, wetten – te verstaan. We 
kunnen niet buiten dat verbond leven en hebben voor het verstaan van 
dit verbond de heilige geest nodig, een geest die ons helpt om alles te 
verstaan. Samen gevangen binnen het heil van G’ds belofte. Het is mooi 
dat dit in deze twee lezingen samenkomt. Want bij het naleven hebben 
wij de Geest nodig en wel de Geest die in Handelingen zo mooi door 
de apostelen wordt verwoord. In een taal die iedereen kan verstaan!

Daarom is geen reden
Het gaat er dus om de wetten in de geest te lezen. Wetten die slechts 
wetten zijn om te volgen, zijn dode wetten. Het gaat om de bedoeling 
achter de wetten: heil, voor iedereen! Wetten worden helaas vaak 
andersom gebruikt, de bijbelschrijvers zeggen dan: ten dode. Ik zal 

111. Naardense Bijbel, Filemon 1:1, Paulus, een gebondene (andere vertaling NBV van 
gevangene) van Christus Jezus, en Timoteüs, de broeder, aan Filemon, de geliefde, 
ook onze medearbeider.

112. Mattheüs 28:20.
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een voorbeeld geven: Stel, je dochter vraagt: ‘Waarom mag ik niet uit 
vanavond met deze jongen?’ en je zegt ‘Daarom niet’. Het kinderliedje 
gaat: ‘Daarom is geen reden. Als je van de trap af valt, ben je gauw 
beneden.’ Dit liedje probeert de belachelijkheid van zo’n uitspraak te 
laten zien. ‘Daarom’ is een uitspraak die alleen op macht is gebaseerd. 
In de verhalen die wij lezen gaat het altijd om iets anders: om het 
verhaal achter wat er gebeurd is! Hoe komt het dat we vastzitten en hoe 
kunnen we daar weer uitbreken. ‘Daarom’ is autoritair en stoot mensen 
af en dat is nu juist wat G’d de Eeuwige niet doet. G’d gaat met ons een 
verbond aan. Een verbond dat wil dat we elkaar verstaan. ‘Daarom’ kan 
nooit een reden zijn. Als je spreekt, deel dan jouw angst met je dochter 
en zie samen tot een oplossing te komen. Als regels slechts vanuit 
macht worden gehanteerd, kunnen ze vaak door die macht misbruikt 
worden. 

Luisteren in de geest
Het verstaan – het heilig lezen van wetten – en rechtspraak, ofwel 
regels naleven, loopt vaak niet parallel. Ik heb jullie er dikwijls over 
horen spreken hoe jou ook door de rechtspraak onrecht aangedaan 
kan worden. Maar er zijn ook verhalen waarin ik hoor dat het oordeel 
van de rechter klopt. Omdat er recht is gesproken, er is geluisterd en 
alles is meegewogen. Dan kan een veroordeelde helpen om opnieuw 
te beginnen. Opnieuw beginnen is dan: verantwoordelijkheid nemen, 
schuld op je nemen en oog krijgen voor slachtoffers. In het luisteren in 
de Geest, waar Pinksteren over spreekt, wordt iedereen meegenomen: 
de slachtoffers, de daders, de politici, de priesters, de boef en de heilige. 
Dan klinken de woorden die iedereen kan verstaan en navolgen. Hoor 
dan: ‘Eert’, en ‘Gij zult niet ...’. Dat versta je toch? Regels en geboden 
hebben de wijsheid van luisteren nodig. Goed kunnen luisteren, 
kunnen horen over Heil dat de pijn in zich opneemt. Dat is het feest 
van Pinksteren, een feest over heilig luisteren, luisteren en handelen in 
de Heilige Geest.

De bedoeling van de kerk
Enkele weken geleden werd er door één van jullie gevraagd ook voor 
de kerk te bidden, want daar ging zoveel fout – seksueel misbruik werd 
naar voren gebracht. Iemand vroeg of we konden bidden of de kerk 
weer kon worden zoals die bedoeld was. Die bedoeling horen we in 
beide verhalen van vandaag. Het zou volgens het ene verhaal een plaats 
moeten zijn waar je de geboden volgt, ook wel de richtingaanwijzers 
genoemd, en het andere een plaats waar we leren luisteren om daarna 
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te kunnen spreken op een manier die door iedereen verstaan wordt. 
Zo is de moedertaal uit dit verhaal een taal waarin iedereen kan horen 
dat er een wereld mogelijk is waar niet geknecht wordt, niet uitgebuit, 
en dat we elkaar niet gebruiken voor eigen genot. Een wereld zonder 
moord en doodslag, zonder alleen ikke, ikke, en de rest kan stikken.
Ook in jullie leven is iets misgegaan, je zit namelijk hier. Mensen zijn 
niet bedoeld om vast te zitten. Mensen zijn niet bedoeld om elkaar 
pijn te doen. Je zou het anders willen, maar er is geen vrijplaats: zelfs 
in de kerk gebeuren zaken die niet door de beugel kunnen. Zelfs in 
kerken wordt macht misbruikt. En toch blijft die belofte van G’d 
overeind. Daarom vieren we vandaag dat we gegrepen zijn door de 
Geest, gegrepen door de wil elkaar te verstaan, zoals in Handelingen 
zo mooi wordt geschreven. Er is een werkelijkheid mogelijk waarin we 
naar elkaar kunnen luisteren en in die ruimte, waar dat gebeurt, is het 
Heilige aanwezig. Juist in de kerk zou dat nu al moeten gebeuren, als 
een belofte of een herinnering daaraan. 

Verstaan
Die belofte die helpt ons om, als we de fout in zijn gegaan, opnieuw te 
luisteren. En wij hier mogen als gevangenen binnen dat heil meegaan. 
En we mogen leren te verstaan waar het G’d om gaat. Namelijk dat we 
loskomen van zelfhaat en van haat ten opzichte van de ander, om ons 
vervolgens te richten naar een wereld die beloofd is en waar iedereen 
welkom is. Het is een kijken naar een wereld die haast onmogelijk is, 
maar waar ik zelf wel van droom. En waardoor ik mij laat leiden. Een 
wereld waar schuld, boete en schaamte onderdeel van zijn is ook een 
wereld waar kwetsbaarheid ruimte kan maken voor vergeving. En als 
wij niet in staat zijn om dat te doen omdat we te gekrenkt zijn, zelfs 
dan ligt onze toekomst open binnen de belofte van G’d. Hoe? Ik weet 
niet precies hoe. Maar ik merk het af en toe wel. Dat die wereld, ook 
wel hemel genoemd, bij jou en mij inbreekt op de momenten dat we 
elkaar verstaan.
O Geest, kom en leer ons luisteren
Dat het wonder van elkaar verstaan weer mag gebeuren
Ook hier in deze gevangenis
Ook daarbuiten bij mensen die wij – en zij ons – kwaad gedaan hebben
Help ons onze schaamte te overwinnen
En als kwetsbare mensen uw koninkrijk binnen te gaan.

Amen
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Geweld113 

Lezingen en interviews over geweld en hoe geweld theatraal te 
transformeren.

‘Geweld, religie en seksualiteit zijn niet los verkrijgbaar’

Ds. Harry Brandsma 23 februari 2007, lezing gehouden zaterdag 21 april 
2007 in de Jacobikerk, Utrecht 

Woensdagavond 14 februari, Valentijnsdag, zaten vier mensen bij 
elkaar die zich bogen over het onderwerp ‘religie en geweld’. Het was 
een dag waarop mensen de liefde voor elkaar laten blijken. Het was op 
deze bijeenkomst dat de voordracht van vandaag vorm kreeg. In mijn 
denken over het onderwerp ‘geweld en religie’ kan ik niet om de rol 
van seksualiteit heen en dat is op zo’n dag dan ook mooi meegenomen. 
In de opzet van deze avond wilde ik laten zien dat naast psychische 
factoren ook politieke, of anders gezegd structurele factoren meespelen 
in hoe geweld, religie en seksualiteit in elkaar grijpen.114 
 
Ik begon met het lezen van een gedicht van Dietrich Bonhoeffer, ‘Wie 
ben ik’, geschreven in de gevangenis waar hij wacht op de voltrekking 
van het doodvonnis. In dit gedicht komt een aantal zaken naar voren 
waarop ik de aandacht wil vestigen.
-  Bonhoeffer laat de vraag over wie hij is open en legt het antwoord 

bij G’d.
-  Hij blijft in staat om met de bewakers te spreken en waarschijnlijk 

empathische gevoelens te hebben.

113. André Lascaris, Een theologisch essay over geweld en onderdrukking, Ten Have 
Baarn 1993 blz. 84: Er ligt een ethische uitdaging voor ons de mimetische duivels-
kring van het geweld te doorbreken. […] De keuze gaat doorgaans niet tussen het 
gebruik van geweld en het afzien ervan, maar tussen het aanwenden van geweld 
en de nalatigheid die vernietigend geweld toelaat. […] [Het gaat erom dat (HB)] 
… het proces van wederkerig en eindeloos voortgaand geweld tot staan wordt 
gebracht: de overwinnaar weet en verklaart verliezer te zijn. D. Bonhoeffer was 
zich er sterk van bewust dat hij door deel te nemen aan een samenzwering tegen 
Hitler in een dubbelzinnige positie was. Hij koos ervoor in verantwoordelijkheid 
uit naastneliefde schuld op zich te nemen. Hij sprak zichzelf niet vrij, maar hoopte 
op Gods genade. 

114. Zie voor een overzicht in deze problematiek: Jan Bodisco Massink, Als een heilige 
tekst, opstellen over pastoraat en psychotherapie, KSGV, Tilburg 2004.
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-  Hij blijft overeind staan als persoon, in mijn termen: ‘Hij valt niet 
uit elkaar’, kwetsbaarheid en kracht blijken tegelijkertijd plaats te 
kunnen vinden.

Wie ben ik?

‘Wie ben ik?’ Ze zeggen mij vaak
dat ik uit mijn cel treed
gelaten, opgewekt, vast
als een herenboer uit zijn slot

Bonhoeffer laat zien dat hij in staat is conflictueuze tegenstelling 
te laten staan. Deze manier van naar jezelf en de ander kijken gaat 
gepaard met inlevingsvermogen – empathie – en zelfreflectie –
introspectie. Binnen de ontwikkelingspsychologie wordt het leren van 
deze twee het proces van mentaliseren genoemd of anders gezegd, het 
vermogen om over jezelf en anderen te kunnen denken in termen van 
psychische toestanden – ‘mental state’. Een geblokkeerde ontwikkeling 
in dit mentaliseren heeft te maken met een gebrekkige hechting met de 
ouders. De ouders zijn de mensen die het kind in voeren in de wereld 
en de taal aangeven. Binnen die context krijgen emoties een plaats. Bij 
het kind is tot drie jaar de psyche een grote smeltkroes zonder enige 
differentiatie. Vanuit die smeltkroes komt dan de persoon naar voren. 
In het proces van mentaliseren zijn er twee soorten tegenstellingen die 
een plaats in het leven dienen te krijgen. 

-  De conflictueuze tegenstellingen, goed versus kwaad, eerlijk versus 
oneerlijk; dit zijn de elkaar uitsluitende tegendelen. 

-  Daarnaast zijn er de complementaire tegenstellingen, zoals geboren 
worden en sterven. 

Het tweede tegendeel is een gegeven waar je niet buiten kunt staan, 
zonder dood geen leven. Uit de complementaire tegenstelling 
ontwikkelt zich de conflictueuze tegenstelling.115 
 
In eerste instantie gaat het om een veilige hechting bij de ouders om 
van daaruit tot een separatie te komen. Deze separatie kan alleen 

115. Jan Bodisco-Massing, toespraak bij KSGV, Katholieke Stichting voor Geestelijke 
Volksgezondheid. Docent, voortgezette opleiding pastorale gespreksvoering 
VOPG. 



129

via agressie plaatsvinden en is een positief gegeven. Het is goed dat 
een kind ouder wordt, zou je kunnen zeggen. Het vermogen van 
mentaliseren leert het kind in het contact met de ouders. 
 
Als dit contact verstoord is of er worden tegenstrijdige signalen 
uitgezonden, zal dit proces verstoord worden. Dat kan zodanig 
verstoord zijn, dat het kind geen eigenheid ontwikkelt of anders 
gezegd, een ‘alien self ’116, dat wil zeggen een zelf dat wezensvreemd is 
en een panische leegte en verschrikking teweegbrengt. De persoon die 
dit heeft, wil niets liever dan hiervan af waarbij de truc die toegepast 
wordt is, dat de leegte extern gemaakt wordt. De ander is schuldig 
aan mijn ‘leegte’ en door de ander te elimineren los ik mijn leegte 
op. Het wezensvreemde zelf is dan geïnternaliseerd. Empathie en/
of introspectie wordt niet onderdrukt maar is niet tot ontwikkeling 
gekomen, het is er gewoon niet.117 
 
Dit verklaart niet al het geweld, maar het geeft aan dat geweld voort 
kan komen uit een ‘gebrek’ en dat geweld gericht is om dit gebrek op 
te heffen. Dat dit proces niet alleen een individueel proces hoeft te 
zijn maar ook een collectief gegeven kan zijn, kun je zien en horen in 
oorlogsgebieden, waar vooral groepsidentiteit een rol (mee)speelt.118

In drie preken heb ik deze invalshoeken uitgewerkt:

1)  Preek Beren: ‘Einde of nieuw begin, waar luisteren we naar’. Een 
preek waarin de profeet Elisa119 een rol speelt en ook een preek120 
die ging over de moeilijke weg naar ‘volwassen worden’, anders 
gezegd, over de moeilijkheid om primaire gevoelens een plaats te 
geven en te transformeren, ontwikkelingspsychologisch gezegd: het 
leren mentaliseren.121 Het was een preek over de beren die we op 
onze weg tegenkomen in het groeien naar volwassenheid. 

116. Term van Britse Psychoanalyticus Fonagy, zie Gomperts.
117. Gomperts ‘Een psychoanalyse van Massaal geweld’ 2003, blz. 6.
118. Zie mijn bijdrage Jubileumboek verzoening organisatie Eirene, ‘Beste Jet’ in  

50 jaar Eirene Nederland www.eirene.org en brief aan het eind van dit boek  
(blz. 256).

119. 2 Koningen 2:19-25 en Lucas:26-39.
120. Zie: Berenpreek 1, blz. 139 en Berenpreek 2,  blz. 58 op de cd.
121. Bonhoeffer gedicht, (hij transformeert de vraag naar G’d voorbij zijn eigen zelf-

verstaan).
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2)  Preek 7 januari 2007: ‘Laat de kinderen tot mij komen’; een preek 
over het kwetsbare kind aan de hand van Jesaja122 en Mattheüs.123 
Niet het kind waar we onze romantische idealen op projecteren, 
maar het kind dat samen met de wees en de weduwe124 benoemd 
wordt als mensen die een plaats in het koninkrijk hebben.

3)  Preek 04 februari 2007: ‘Geroepen ondanks jezelf ’; een preek 
over Jesaja en Lucas125 waarin de nadruk lag op het geroepen 
zijn ondanks jezelf. Waar Jesaja’s mond na zijn zelfinzicht wordt 
gereinigd met een gloeiende kool, vraagt Simon Petrus na 
zelfinzicht Jezus weg te gaan omdat hij een zondig mens is. In deze 
(h)erkenning ligt het aanknopingspunt om mee te profiteren van 
het koninkrijk. Ofwel, verandering begint bij de erkenning van de 
situatie waar je je in bevindt. In mijn preek lag de nadruk op dat ‘het 
geroepen zijn’ voorafgaat aan ‘onze gebrokenheid’. Anders gezegd, 
het geroepen zijn als drager van ons bestaan als dragende grond. 

Vanuit deze inzichten maakten we de stap naar Ernst Bloch126, een 
Duits marxistisch filosoof die over hoop en verlangen schrijft. In 
mijn lezing gaf ik het zo weer: Bloch zet het paradijs tegenover het 
koninkrijk, ofwel, het verlangen tegenover de hoop. Het verlangen 
valt dan te lezen als regressief, bijvoorbeeld het op willen heffen van 
de scheiding met je moeder. Het terug willen gaan naar de plaats 
waar het goed was – de baarmoeder, het paradijs. Daartegenover 
staat de eschatologische verwachting. Waar het terugverlangen naar 
het paradijs meestal een individuele regressieve actie is, kenmerkt de 
hoop zich door een samen, collectiviteit. Het gaat erom samen uit 
te kijken naar het koninkrijk van G’d en het vieren daarvan. Het is 
een vertrouwen en hopen dat het koninkrijk inbreekt in deze wereld 
daar waar mensen en G’d op hun plaats komen.127 Het koninkrijk 
heeft te maken met de mogelijkheid tot mentaliseren, terwijl je 
zou kunnen zeggen dat de weg naar het paradijs meer refereert aan 

122. Jesaja 60:1-6.
123. Mattheüs 2: 13-15, 18:1-5.
124. Visie op Kind en jongeren vanuit een vooroordeel, dr. R.G.van Roon, J.H. Kok 

Kampen 1977.
125. Lucas 5:1-11.
126. Martin Plattel, De rode en gouden toekomst, de avontuurlijke wijsbegeerte van 

Ernst Bloch, AMBO, 1976.
127. Zie ook: Dorthee Sölle, Plaatsbekleding, hoofdstuk Theologie na de dood van god, 

blz. 126-128, Ten Have, 1983.
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geëxternaliseerde individualiteit waarbij je de ander dient te elimineren 
omdat het gaat om het opheffen van de leegte die men ervaart. 
Mijn stelling is dan ook dat veel seksuele escapades en geweld te maken 
hebben met dat ze gevoed worden door een terugverlangen naar 
eenwording en dat gaat gepaard gaat met het internaliseren van leegte 
in eigen identiteit. Ofwel een verkrampt zoeken naar een vastomlijnde 
identiteit en geborgenheid.
 
Religie kan een voertuig zijn binnen deze wens tot de eenwording128, 
maar kan anderzijds daar ook een kritiek op zijn, omdat er ook 
verhalen zijn die scheiding benadrukken als levengevend moment. 
Het gaat dan om een scheiding die het differentiëren ondersteunt en 
zo uniciteit niet koppelt aan een vraag die nu opgelost dient te worden 
maar deze transformeert naar G’d.
 
Bonhoeffer hangt zijn vraag ‘wie ben ik’ niet op aan de ander en hij 
komt tot de conclusie dat in zijn situatie deze vraag het beste bij G’d 
thuis is. G’d, die we slechts kennen in een stem van een zachte stilte129, 
maar zeker niet iemand die in onze beelden te vangen is. 
 
Wij lazen tijdens de avond Hooglied en hoorden in de tekst de wens 
van haar die zocht naar haar zielsbeminde en toen zij hem vond, 
hoe zij hem terugbracht naar het huis van haar moeder in de kamer 
waar haar moeder haar gebaard heeft.130 Je zielsbeminde, geliefde 
terugbrengen naar waar jij vandaan komt om zo samen verder te 
kunnen reizen. Liefde, seksualiteit, religie en geweld: ze zijn niet los 
te denken van elkaar, het is de onderlinge verhouding die maakt of we 
kunnen spreken van een vruchtbaar samengaan of een onvruchtbare 
samensmelting van deze drie.
 
Tot slot, in mijn werk in een jeugdinrichting kom ik veel jongeren 
tegen bij wie het proces van mentaliseren problematisch verlopen 
is. Vaak omdat ze niet welkom waren kon er geen veilige hechting 
plaatsvinden. Het mooie van mijn werk is dan ook dat ik door middel 
van religie over een G’d kan spreken die hen wil schragen zonder dat de 
vraag over wie ze zijn dichtgesmeerd hoeft te worden. 

128. Ian Paisley gebruikt vaak zijn religieuze taal als voertuig voor protestantse identi-
teit en ziet zichzelf en zijn volgelingen, binnen de ‘Orange Order’, als de verloren 
‘tribe’ van Israël.

129. 1 Koningen 19:10-13.
130. Hooglied 3:1-6.
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Wij besloten de avond met het lezen van Psalm 71.131

Bij U, Ene, zoek ik toevlucht,
laat mij voor eeuwig
niet worden beschaamd.
Gij zijt rechtvaardig,
red mij, doe mij ontkomen,
neig tot mij uw oor,
kom míj bevrijden!
Wees mij een omheining rotsvast
waar ik voortdurend
kan komen,
gij die mijn bevrijding gebood,
want mijn steenrots
en mijn bastion zijt gij.
Mijn God,
doe mij ontkomen
aan de hand van wie boos wil,
aan de greep
van geweldenaar en schurk.
Want gij zijt mijn hoop!-
mijn Heer, Ene,
mijn veiligheid van kindsbeen áf.
Vanaf de schoot van mijn moeder
heb ik gesteund op u,
sinds haar ingewand
zijt gij mijn beschermer,
U geldt voortdurend mijn lofzang.

131. Psalm 71:1-6.
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‘Vrijheid en Oorlog, een noodzakelijke paradox voor vrede’ 132 

Voordracht ds. Harry Brandsma, 09 februari 2008, Doesburg 

Ik begin met een grap:

Op een dag zag ik een man op een brug staan, klaar om te springen. Ik 
zei: ‘Stop! Doe het niet!’
Hij zei:  ‘Niemand houdt van mij.’
Ik zei: ‘God houdt van je. Geloof je in God?’
Hij zei: ‘Ja.’
Ik zei: ‘Ik ook! Ben je een christen of een moslim?’
Hij zei: ‘Een christen.’
Ik zei: ‘Ik ook! Protestant of katholiek?’
Hij zei: ‘Protestant.’
Ik zei: ‘Ik ook! Episcopaals of Baptist?’
Hij zei: ‘Baptist.’
Ik zei: ‘Ik ook! Noordelijk Baptist of Zuidelijk Baptist?’
Hij zei: ‘Noordelijk Baptist.’
Ik zei: ‘Ik ook! Noordelijk Conservatief Baptist Regio Great Lakes of 
Noordelijk Conservatief Baptist Regio Oost?’
Hij zei:‘Noordelijk Conservatief Baptist Regio Great Lakes.’
Ik zei: ‘Ik ook! Noordelijk Conservatief Baptist Regio Great Lakes 
Concilie van 1879, of Noordelijk Conservatief Baptist Regio Great 
Lakes Concilie van 1912?’
Hij zei: ‘Noordelijk Conservatief Baptist Regio Great Lakes Concilie 
van 1912.’
Ik zei: ‘Sterf, ketters tuig!’ En ik duwde hem van de brug.

Deze grap werd in 2005 in de VS uitgeroepen tot ‘beste religieuze grap 
aller tijden’.133 
We herkennen allemaal hoe snel de vraag: Hoe kunnen we het best met 

132. André Lascaris, Het Soevereine Slachtoffer een theologisch essay over geweld 
en onderdrukking, Ten Have, Baarn 1993 blz. 46-47: De taal over God is vaak 
paradoxaal, ze gaat in tegen beelden die wij van ons zelf en onze wereld gevormd 
hebben. De paradox helpt de grenzen te ontdekken en te overschrijden van de 
eerdere vormen van consensus en van vroeger gebruikte metaforen. […] Negatief is 
een paradox wanneer hij mensen in een klemsituatie brengt. Positief wanneer hij 
bevrijdend en helend is. 

133. Marjolein Februari citeerde deze grap in haar column in de Volkskrant van 6 
oktober 2007.
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elkaar samenleven? vervangen wordt door: Hoe kunnen we ons het 
best onderscheiden van anderen? of Hoe we het lidmaatschap van onze 
club definiëren, is voorwaarde voor veel geweld.

Mijn eerste stelling is: 
Juist het aanvaarden van grenzen heeft de mogelijkheid tot spelen in 
deze wereld in zich die grensoverschrijdend kan werken. Ofwel, juist 
in het aanvaarden van de grens ligt het overschrijdende moment dat 
grensdoorbrekend kan werken.

Mijn tweede stelling is en die komt voort uit de eerste: 
Het niet aanvaarden van grenzen op politiek of psychologisch niveau 
brengt geweld voort. Andersom is ook het geval, als grenzen te strikt 
worden gehanteerd – dat zien we in de grap van het begin – lokt dat 
ook geweld uit.

Mijn derde stelling, voortkomend uit de vorige twee: 
Het is nodig om de paradox die tussen vrijheid en gevangenschap 
heerst te aanvaarden, omdat buiten deze paradox geen leven is maar 
slechts geweld huist. 

Het geweld dat ontstaat, doorbreekt deze noodzakelijke tussenruimte 
die de paradox creëert. Deze paradox wordt opgeheven omdat zij 
de oplossing ziet in extreme vrijheid of extreem handhaven van –
gebonden zijn aan – regels. De uitkomst is dan het gevangen zijn in 
één van deze posities.
De paradox opheffen gaat meestal gepaard met weinig introspectie van 
de persoon die ervoor pleit de paradox op te heffen en het ontbreken 
van empathie, het je niet in kunnen leven in de ander en je eigen 
levensovertuiging als enige bron zien 
De paradox is scheppen omdat nooit de wereld tot een eenduidige kijk 
en of opvatting terug is te brengen. Gevangene zijn van regels en/of vrij 
zijn van regels kunnen volgens mij tegelijkertijd bestaan zonder dat de 
regels hoeven te worden afgeschaft.

4) In het lied van Elvis Presley ‘Jailhouse Rock’ komt de paradox tussen 
gevangenschap en vrijheid duidelijke naar voren.
Het is een erg eenvoudig maar haast profetisch lied, een soort 
opdracht, in simpele woorden worden we opgeroepen ruimte te nemen 
binnen de gevangenis van het leven. U ziet, ik lees gevangenis als een 
metafoor voor het gevangen zijn hier op aarde.
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Gevangenen worden opgeroepen om te gaan rock en rollen, de ruimte 
binnen hun beperkte ruimte te nemen voor dansen, en zelfs als je 
geen partner hebt dan neem je maar een stoel maar het mag het 
plezier van het dansen niet doorbreken. In de film, die je op YouTube 
kunt bekijken, zie je dat naast de gevangenen ook bewakers mee 
gaan dansen. Mensen als ‘nocked out Jailbirds’ – ofwel uitgebluste 
gevangenen – beginnen weer te zingen. Er wordt nog ergens een 
saxofoon gevonden en het feest begint, zou je kunnen zeggen. 

Vrede: In mijn dagelijkse werk als gevangenispredikant hoop ik deze 
ruimte met bewakers en gedetineerde te kunnen betreden, want in 
mijn luisteren, geloven en praten is dat de ruimte waar de vrede zich 
laat vinden. Ook in mijn werk in Noord-Ierland als verzoeningswerker 
probeerde ik de vrijheid te creëren die nodig is om de eigen 
leefomstandigheid te aanvaarden en veranderen.

Ik kwam daar mensen tegen die gevangen zitten in hun eigen 
‘waarheid’ en bereid zijn om daarvoor te vechten. Vrede kan dan 
slechts bestaan als deze volgens hun opvatting bereikt wordt. Dit 
betekent dat als er over vrede gesproken wordt, het goed is na te gaan 
wat met deze vrede bedoeld wordt.
Zoals we bij onze eerste opdracht – de inleiding op deze toespraak – 
gezien hebben, heeft de vraag naar wat vrede betekent verschillende 
antwoorden gekregen. 

In de christelijke traditie en vooral zo vlak na Kerstmis en uitlopend 
op Pasen, lopen we het gevaar om in de valkuil te vallen van de naïeve 
opvatting over vrede dat als kind in ons midden is geboren. Waar Pasen 
als feest meer het proces van het zoeken naar vrede in zich heeft – 
namelijk de uiteindelijke opstanding uit de dood – ligt bij kerst vaak 
de nadruk op de fixatie van de geboorte en lopen we het gevaar om het 
proces te vergeten. 
Je zou kunnen zeggen dat dit het verschil is tussen de vrede die je zou 
kunnen bezitten tegenover de vrede waar je samen voor ‘vecht’, danst. 
Vrede binnen de eigen groep en/of de vrede die een ieder is aangezegd, 
zie ook de begingrap. 
 
Vrede is een proces en een uitdaging; een gevecht dat plaatsvindt 
binnen de paradox en in de uiteindelijke aanvaarding ervan dat we niet 
uit de paradox kunnen stappen. Ik lees nu enkele verhalen uit Noord-
Ierland voor waarin deze paradox naar voren komt.
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Het gebed: Jurjens Tak134

Heer onze God,
Opgroeien doet pijn ... We verlaten de vertrouwde beelden en 
denkbeelden van onze ouders, we verlaten zelfs onze ouders om onze 
eigen weg te zoeken. Er zit niets anders op, maar in onze onzekerheid 
omklemmen we soms weer nieuwe waarheden en nieuwe groepen. 
En het kan ons decennia kosten te ontdekken dat we helemaal niet 
onze eigen weg gingen, maar die van anderen, en ons weer afhankelijk 
maakten en ons afsloten voor de ontmoeting met anderen. En tegen die 
tijd mogen we soms zelf die pijn voelen wanneer onze kinderen onze 
vertrouwde beelden en denkbeelden verlaten en op hun beurt jaren 
nodig hebben te ontdekken wat er echt waardevol was aan wat ze met 
de paplepel kregen ingegoten.

Daarom bidden we u ...
Heer onze God, een dialoog voeren kost moeite ... In Kenia sloten deze 
maand christenen van de ene stam hun geloofsgenoten van de andere 
stam op in een kerk en staken hem in brand. Nog geen zeventig jaar 
geleden deden we dat in Europa ook. Wat is het moeilijk om te leren 
van de geschiedenis.

Daarom bidden we u ...
Heer onze God, is het niet zo dat als we tolerantie willen voelen, wij 
zelf tolerantie moeten bieden?
En alleen intolerant moeten zijn voor intolerantie – of zijn we dan toch 
weer terug bij af? Is er een plan, een truc, een list, een grap? Moeten wij 
echt bidden voor wie ons vervolgen? Echt een andere wang toekeren? 
Kunnen wij uit de spiralen stappen? Boven onszelf uitstijgen? Bent u 
daar dan? Bent u dan?

Daarom bidden we u ...
Kom met uw geest. 

Amen

134. Kyrie, uitgesproken in de kerkdienst van 13 januari 2008, Muiderkerk Amster-
dam.
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Reactie van een aanwezige

Doesburg, 9 februari 2008

’s Middags sprak op de tweede lezingendag Harry Brandsma over 
‘Vrede’. Ds. Brandsma is remonstrants predikant, hij doet pastoraal 
werk in gevangenissen. Daarnaast regisseert hij toneelvoorstellingen. 
 
Van 1995 tot 1998, op een van de ‘hoogtepunten’ van de conflicten, was 
Brandsma betrokken bij processen van verzoening in Noord-Ierland. 
Iemand had hem ervan overtuigd dat hij als theoloog, dramadocent en 
welzijnswerker daarvoor de aangewezen persoon was. Aanvankelijk 
meende hij dat verzoening een vak apart is; in Noord-Ierland kwam hij 
achter een veel bredere en meer vertakte worteling van de conflicten. 
Hij woonde daar op de demarcatielijn, de ‘peace-line’, met drie anderen, 
die ook hun kennis en ervaringen in dienst wilden stellen van vrede en 
verzoening. 
 
Hij begon zijn voordracht met te stellen dat we samen aan een 
zoektocht begonnen naar de duistere kant om vrede te vinden. 
Vrijheid en gevangenschap vormen een noodzakelijke paradox om 
vrede te vinden en het uit te houden met elkaar. De spreker vroeg de 
toehoorders eerst wat vrede is en kreeg daarop een tiental antwoorden: 
vrijheid, harmonie, dissonant, innerlijke vrede, evenwicht, afwezigheid 
van alle soorten geweld135, acceptatie, begrenzing/vrijheid, vergeving. 
Op deze antwoorden borduurde hij voort. Bij het beleven van vrijheid 
en gevangenschap is het voor mensen noodzakelijk te ontdekken hoe 
zij ermee om moeten gaan.
 
Vervolgens vertelde Brandsma een vermakelijke anekdote over twee 
kerkleden met opvattingen die verregaand overeenkwamen. Na veel 
geredeneer ontdekten zij toch een geschilpunt, waarna een ruzie 
ontstond die door één van de gelovigen niet overleefd werd. Zo kan de 
vrede verstoord worden.
 
Meestal moet gevangenschap aanvaard worden, wij zijn immers altijd 
gevangenen van verschillende systemen. Dit accepteren kan leiden tot 
een vorm van bevrijding. Spreker bracht een lied van Elvis Presley ten 

135. Als voorbeeld dat geweld ook positief ervaren kan worden, noemde Brandsma de 
geboorte van een mensenkind: pijn gevolgd door bevrijding.
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gehore, waarin gevangenen en bewakers samen zingen en het refrein 
herhalen: ‘Lets rock, Lets rock’. Aan het eind dansen bewakers en 
gevangenen, en ondergaan allen een gevoel van bevrijding. 
 
Uit zijn ervaringen als pastor van gevangenen vertelde ds. Brandsma 
enkele voorbeelden van in het leven beschadigde mensen: een jong 
meisje opgegroeid binnen ernstig verstoorde familierelaties, een 
moordenaar, die naast de moord die hij gepleegd had ook een goed 
mens was. Daarna haalde hij herinneringen op aan de tijd dat hij 
tijdens de burgeroorlog in Noord-Ierland werkte om te streven naar 
verzoening van de verschillende partijen. Hij schetste de gevoelens van 
de ene partij, die oprecht geloofde in zijn recht te staan en de mening 
van de andere partij, die vanuit zijn standpunt gezien eerlijk dacht het 
gelijk aan zijn zijde te hebben. De opvattingen van beide partijen waren 
verklaarbaar en goed in te voelen. De tegenstellingen leken nauwelijks 
te overbruggen. Bij de laatste verkiezingen wonnen de partijen met de 
sterkst uiteenlopende standpunten, de rooms-katholieke Sinn Fein en 
de streng calvinistische partij van ds. Paisley. Velen vreesden dat de 
tegenstellingen zouden verhevigen en hadden er een hard hoofd in dat 
het ooit tot een overeenstemming tussen de groeperingen zou komen. 
Maar uiteindelijk waren de mensen met de meest tegengestelde en 
uitgesproken meningen door de omstandigheden ertoe veroordeeld 
met elkaar samen te werken. Zo kan er toch vrede ontstaan.
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Beren 1

Preek Muiderkerk Amsterdam, 16 oktober 2011 
1e lezing: Koningen 2:19-25, 2e lezing Lucas 8: 26-39 

In mijn werk als justitiepredikant – gevangenisdominee – komt tijdens 
mijn gesprekken ook de vraag naar voren: ‘Waar ben je in je leven 
naar onderweg.’ Een vraag die impliceert dat er ook een ‘vandaan 
komen’ is. Het gaat dan met deze vraag om het samen kijken naar zijn 
achtergrond, toekomst en welke hoop er nog is in zijn leven. Anders 
gezegd, je bent bezig om samen met de gedetineerde naar de context 
van zijn leven te kijken. Een leven waarin vaak geweld – huiselijk of 
niet – en ‘het niet welkom zijn’ meespelen.
 
In het luisteren naar verhalen is nieuwsgierigheid geboden en alertheid 
voor welke taal er wordt gebruikt. Hoe verwoordt hij of zij het verhaal 
en welke metaforen spelen daarin mee. Als we deze alertheid weglaten 
dan lopen we de kans dat we die ander, naar wie we luisteren, dwingen 
in ons verstaan. Ofwel, we willen die Ander gelijkmaken aan ons, door 
ons luisteren dwingend op te leggen. 
 
‘Ik zie mijzelf als een boek’, zei een gedetineerde, de vraag is wie 
het boek zal gaan lezen en hoe het boek open te slaan. Met mensen 
spreken is proberen mensen te lezen en ze te verstaan. Dat heeft in 
zich om een zekere afstand te nemen tot onze vooronderstellingen of 
anders gezegd, enigszins argwanend te zijn ten opzichte van onze eigen 
kijk op de Ander en zijn, maar ook ten opzichte van ons eigen verhaal. 
 
Dit geldt ook voor verhalen uit de Bijbel. Als we die openslaan weten 
we vaak al wat we willen lezen en ons moraliseren maakt het verhaal 
vaak plat. Bij het verhaal van Elisa lezen we bij verschillende exegeses: 
‘De kinderen worden gedood omdat ze een profeet uitschelden.’ In mijn 
kijk hierop denk ik: een beetje profeet kan wel tegen schelden, dus dat 
kan niet de moraal van het verhaal zijn. En is het dus te kort door de 
bocht om het op deze manier te lezen. De beweging wordt zo uit het 
verhaal gehaald, het is beter te zoeken naar wat de schrijver ons wil 
vertellen over het leven dat zo wreed kan zijn dat kinderen verscheurd 
worden. Zulke wrede verhalen kunnen ons los schudden uit onze te 
vaak te gemakkelijke analyse en uitleg, en voordat we het weten is alles 
dicht geplamuurd. 
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Wat zien we en wat horen we. Elisa maakt een stad weer leefbaar. De 
stad, een mooi gelegen stad, is ten dode opgeschreven: ‘Het water is 
slecht en de grond veroorzaakt misgeboorten.’ Aan een mooie ligging 
heb je dus helemaal niets als het water en de grond niet goed zijn. 
Elisa’s opdracht is nogal paradoxaal. Elisa gooit zout in de bron. Als je 
ooit verdwaalt op een zee of oceaan, drink dan geen zout water, dan 
weet je zeker dat de dood komt. En deze profeet gooit er juist zout bij. 
In die zin zouden we dus als lezer alert kunnen worden. Hier gebeurt 
iets vreemds. Zout dat doodt, maakt levend water. Ik stel voor om zo 
als sleutel het verhaal te lezen. Dodend zout – zuiverend zout – kan 
leven brengen. Je zou je kunnen afvragen of deze omdraaiing vaker in 
het verhaal zit. Als we kijken naar de weg die Elisa gaat zien we een 
vreselijke dood, de dood van 42 kinderen. Die dood vindt plaats op weg 
naar Bethel, de plek waar Jacob droomt als hij op de vlucht is voor Ezau 
zijn broer, en de belofte krijgt van vele nakomelingen. Het is de plaats 
waar de hemel de aarde raakt. Hij noemt het dan ook ‘huis van G’d’. 
Elisa gaat vanuit de stad die leven heeft gekregen naar deze plek en dan 
komen de kinderen op zijn pad. Het schema van het verhaal is leven (de 
stad) – dood (de kinderen) – leven (de belofte van G’d aan Jacob over 
nakomelingen).
 
Een beetje profeet moet tegen uitschelden kunnen. De betekenis van 
de dood van de kinderen kunnen we volgens mij vinden in de weg die 
Elisa aflegt, namelijk de weg naar de plaats waar de hemel de aarde 
raakt, het huis van G’d. Wil je naar deze plek toe leven dan is het goed 
om onze primaire, vaak kinderlijke reactie af te leggen, of anders 
gezegd, die reacties hebben geen toekomst, maar zijn vaak gericht op 
de dood. 
 
Uitschelden was toch leuk vroeger toen we klein waren? Kikkers 
opblazen, of de vleugels uit een vlieg trekken en dan zien hoe het 
verder leeft, of ramen ingooien want het glas rinkelt zo mooi. Of de 
vreemdeling, de gek van het dorp te kakken zetten, of het kind in de klas 
die niet mee kon komen voor schut zetten, dat was toch leuk! En als wij 
dat niet deden dan waren er wel kinderen die er ons van vertelden. 
 
Kinderen van de lts136 waar ik op zat, vertelden dat je achter het 
fietsenhok met Carla kon …137 Zulke kinderen dus. Maar gek genoeg 

136. Lagere Technische School. 
137. neuken.
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was de directeur – die we als volwassen konden veronderstellen – in 
zijn gedrag ook een kind. Hij, directeur van de Eerste Christelijke 
Technische School die als een dictator de school regeerde, die samen 
met zijn adjunct-directeur een jongen met lang haar de school 
rond sleurde en hem in elke klas voor schut zette, omdat lang haar 
gevaarlijk was. Zulke kinderen zijn niet de kinderen die we ons zo vaak 
romantisch voor willen stellen, met lieve open gezichten of die ons 
ontroeren. 
 
Dit is een heilloze weg, die weg zal verlaten moeten worden. In deze 
zin lees ik de dood van de kinderen: het is een weg ten dode, waarvan 
het goed is om die weg te verlaten. Anders kunnen we niet naar de plek 
gaan waar de hemel de aarde raakt, de plek waar G’d met Jacob was, 
het huis van G’d. Bij het gaan naar die plek is het goed om je driften te 
zien, driften die geen toekomst hebben.
 
Voor Jacob was Bethel de eerste stap naar verantwoording nemen, 
hij moest vluchten door zijn verraad, maar op zijn weg kreeg hij de 
droom waarin G’d bij hem zou zijn. Voordat hij in Pniël zijn broer 
weer tegemoet kan zien, volgt een hele weg en nog een gevecht met 
G’d. De ander zien gaat gepaard met een gevecht dat voorbij je eigen 
eerste primaire gevoelens gaat of anders gezegd, die voorbij onze 
onderbuik voert, dat is niet makkelijk. Jacob had daar een hele tocht 
voor nodig om in Pniël in gevecht met G’d zijn broer Ezau in het 
gezicht te kunnen zien. 
Pniël, gelaat van G’d: Er is vaak pijnlijk genoeg een gevecht voor 
nodig om ons uit het destructieve handelen van het verraad te halen. 
Door een opmerking van een gedetineerde werd me dat verleden 
week duidelijk. Hij vertelde tijdens onze gespreksgroep op de 
specialezorgafdeling: ‘Als je gevangen zit in je eigen gelijk, dan weet je 
niet van goed en kwaad; voor het weten van goed en kwaad heb je de 
Ander nodig.’ 
 
Ik hoor daar Levinas en Buber door.138 Twee denkers die zich vooral 
bezighouden met de rol van de Ander in ons leven. Hoe gaan we met 
die Ander om, verraden we haar of heten we haar welkom? 

138. Martin Buber, Wenen, 8 februari 1878-Jeruzalem 13 juni 1965. Joods godsdienst-
filosoof. Zijn hoofdwerk draagt de titel ‘Ich und Du’ (Ik en gij) en behandelt de 
verhouding van de mens tot God en de medemens als existentiële, dialogische, 
religieuze beginselen.
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De kinderdood staat zo in het kader van die ander welkom heten en is 
een afscheid van het uitschelden. 
 
Op de vraag Wat heb ik met jou te maken? […] (Lucas 8:27) geeft het 
tweede verhaal dat we lezen een indirect antwoord. Ook hier gaat het 
om het vinden van een plek waar G’d woont. Dit verhaal in Lucas staat 
in het kader van de angst van de stadsgenoten. Zij ketenen hun angst 
en plaatsen hem tussen de rotsgraven. Dit mens, dat zich los probeert 
te scheuren, maar dat mislukt, ze ketenen hem immers steeds weer. 
De geketende werkt voor de stadsgenoten als een projectiescherm dat 
nodig is om de angst uit de stad te bannen en de stad, stad te laten zijn. 
 
Hij is het projectiescherm van hun eigen ‘tekort’. Gemeenschappen 
kunnen zich vaak als ‘heel’ ervaren als datgene wat het ‘heel-zijn’ 
verstoort maar buiten de gemeenschap geplaatst wordt. Het wordt ook 
wel het zwarteschaapmechanisme genoemd, wat ik ook vaak binnen 
de gevangenis zie. De seksueel delinquent staat onder aan de ladder en 
loopt het meeste gevaar om door andere gedetineerden ‘verbouwd’ te 
worden. De reden is dat door hun verontwaardiging de gevangenen die 
dat doen zich beter voelen. 

Deze man die geen naam heeft – de anoniem gemaakte – is bang 
voor de pijn die het naamgeven met zich meebrengt. Teruggeplaatst 
worden binnen de gemeenschap kost immers pijn. Je ziet dan ook zijn 
weerstand voor genezing, hij is bang. Hij die woont in de rotsgraven, 
tussen de doden. Zonder toekomst. Hij die voor de veiligheid aan 
handen en voeten gebonden werd. Hoe vaak las ik dat als voor de 
veiligheid voor hemzelf. Je kunt het ook andersom lezen. Hij werd 
gebonden voor de veiligheid van de stad. Hij die ze daar moeten 
houden, anders verdwijnt hun projectiescherm. Hij die door daar te 
zijn de rust in de stad bewaart. Hij die zich telkens losscheurt wordt 
naar zijn naam gevraagd, waardoor anonimiteit verdwijnt. Het vele 
dient te verdwijnen: er komt een enkeling tevoorschijn. Die geneest 
en daarmee maakt hij vele anderen uit de stad bang. Als iemand 
verandert, als diegene die buitengesloten wordt terugkomt, dan dient 
het systeem eromheen ook te veranderen. Nog een draai in het verhaal, 
hij die beter is, wil weg uit de stad en met Jezus mee. Hier wordt een 
verbod op uitgesproken: ‘Volg me niet’, ga niet weg want jij hebt nu een 
andere rol waardoor de stad zich opnieuw kan vinden. Jij hebt je rol 
daar. De grap is, volg Jezus niet, ga niet bij Jezus in de boot zitten, daar 
ligt een verbod op. 
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Een collega, Lee Ann uit Uitsig, een township bij Kaapstad, met wie 
ik afgelopen zomer preekte, vertelde me na de deze ‘berenpreek’: ‘Wat 
mooi dat je dat zei, dat hij Jezus niet moest volgen; mijn kerk loopt 
leeg omdat gemeenteleden Jezus willen volgen en naar de evangelische 
kerken gaan, weg van hier, en laten zo hun eigen traditie achter.’ ‘Ten 
leven keren’ betekent mijns inziens losgescheurd worden van datgene 
dat je ten dode vasthoudt; loskomen van je gevangen-zijn in het 
gebrek, het kind, dat schreeuwt om de moeder. Weg van de destructie 
die gebaseerd is op een gebrek. Leven is het aanvaarden van het 
gebrek en het hopen op een beter leven voor allen, en weten dat de 
hemel er nog niet is maar af en toe op onze weg naar volwassenheid 
mag inbreken. 
 
Dit volwassen worden kan samengaan met de pijn die gelijk staat 
als het verscheurd worden door twee beren, daarachter ligt wel de 
weg naar het huis van G’d. Het Koninkrijk ontstaat daar waar de 
afwijkende enkeling in de gemeenschap opgenomen wordt als zout 
dat het ondrinkbare water drinkbaar maakt. Naar de plaats lopen 
waar de hemel de aarde raakt vergt enerzijds als men gevangen zit 
in de rotsgraven de moed om het destructieve gedrag los te laten 
en anderzijds als men in de stad woont het toelaten dat de ten dode 
opgeschrevenen onder ons weer ten leve mogen komen. Het vergt 
zo een overwinning op de angst voor de ander en vraagt om zichzelf 
en de ander te zien. Het gaat dan niet om Jezus volgen, dat juist niet, 
het Koninkrijk breekt door in ons handelen en daar is dan ook Jezus 
aanwezig.

Je zou kunnen zeggen dat dit nu, in deze tijd waar de angst voor het 
andere toeneemt, een radicale opdracht is.

Amen
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Mogelijk verstaan van het offer 2

Over het offer en de wil tot betekenis, ofwel: hoe te hoeden.
Enigszins veranderd voor De Drieklank, Almere 17 juni 2012. Ook bewerkt 
als nieuwjaarsdienst Doopsgezinde Remonstrantse Kerk Hoorn, 6 januari 
2013. Tekst  tussen haakjes [...] is een gedeelte uit de preek Muiderkerk 29 
april 2012.

Als mensen het idee van een godheid ergens vandaan hebben, dan 
van de doden. Onbereikbaar, onaantastbaar, en toch angstwekkend 
vertrouwd. (…) Een god is net als een dode, een dolende die geen 
lichaam meer heeft. Een ontheemde die voortaan is aangewezen op de 
gedachten der mensen. (…) Ze denken bij godheid te algemeen en blazen 
het op tot megaformaten: Schepper, Allah, Jahweh, Heere. Bespottelijke 
grootspraak. Een godheid is juist miniem en teer. Een godheid wordt 
door bijna niemand herkend. Omdat ze te nabij is misschien.139

Dat intieme kleine tere, daar komen de drie magiërs, in sommige 
vertalingen de drie koningen eren.140 Het is als of zij al begrepen wat 
Thomése in 2005 naar aanleiding van het overlijden van zijn dochtertje 
Isa, een baby nog, schreef.
 
Godheid heeft met het tere te maken, de kwetsbaarheid waar wij 
in leven. Grootspraak en opgeblazen goden leven daaraan voorbij. 
Mensen en regeringen blazen zich in grootspraak vaak tot goden met 
grote titels en vergeten dat het kwetsbare welkom was. Dat juist bij 
Driekoningen, dat is het vandaag, de omdraaiing van de grootspraak 
wordt gevierd omdat dan het goddelijke in het kwetsbare wordt geëerd. 
 
Het kwetsbare van het leven en het eren daarvan zoals vandaag, 
is theologisch alleen te verstaan uit het idee van het offer ofwel, 
vanuit Pasen kunnen we proberen te begrijpen wat het kwetsbare 
in ons midden dat ons met kerst is gegeven, heeft te betekenen. Dit 
kwetsbare, de komst van het Goddelijke door de geboorte van het kind 
Jezus, probeer ik met u te verstaan hoe via dit kwetsbare het kwaad in 
de wereld te duiden valt. Welke inbreuk wordt in deze wereld vol van 
kwaad voltrokken door de geboorte van Jezus – de kwetsbare – die 
koningen komen eren? 

139. P.F. Thomése, Schaduwkind, Contact 2005, blz. 63.
140. Mattheüs 2:1.
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Want als een gevangenispredikant gevraagd wordt om te spreken, 
wordt daarmee ook het kwaad de kerk binnengehaald. Dat is niet 
vreemd aan de christelijke traditie, dit denken over het kwaad en hoe 
het kwaad te overkomen, dit is ‘core business’. De overwinning op het 
kwaad wordt gesymboliseerd door het offer Jezus. 
 
In de tijd van de korte nachten wordt dan de link gelegd met het licht 
dat Jezus in de wereld heeft gebracht. Dit licht is een verwijzing naar 
dit ‘offer’, de kwetsbare levenslijn van Jezus die uitliep op zijn dood. Het 
is echter vaak zo dat in dit offer de nadruk alleen gelegd wordt op de 
opstanding, terwijl er aan de opstanding zo veel voorafgaat – geboorte, 
leven, dood, de pijn. Vaak willen we hieraan voorbij leven omdat bij het 
kwaad of de pijn stilstaan onaangenaam is.
 
In Hebreeën141 wordt in één zin de moeilijke opdracht door Paulus 
benoemd: ‘Bekommer u om de gevangenen alsof u samen met hen 
gevangen zat, en om de mishandelden als om mensen die net zo’n 
lichaam hebben als u.’ Het is een oproep om te leven in een paradox om 
het kwaad te willen uitbannen maar het daarentegen toch op te moeten 
zoeken. De gevangene zit immers vaak vast vanwege het kwaad dat hij 
of zij heeft aangericht en toch wordt om bekommernis gevraagd. 
 
De vraag wordt: hoe kunnen wij de rol als hoeders voor anderen op ons 
nemen en dit dan ten overstaan van het kwaad. Erik Borgman refereert 
aan twee gedeelten uit de Bijbel: Jesaja142 en 2 Corinthiërs.143

De laatste jaren met de verrechtsing in de politiek wordt de roep groter 
om het kwaad te beheersen. Dit nooit meer! Het is een wens om het 
kwaad te beteugelen. Niet kwetsbaar te zijn door het kwaad buiten de 
deur te houden en zo wordt dit kwaad buiten de roepende geplaatst. 
Alsof wij niet allen onderdeel zijn van het kwaad, want ik ben goed 
en de ander moet mij veiligheid bieden. De ander is dan vaak een 
opgeblazen god of een staat die zich goddelijke pretenties aanmeet. 
 
Mogelijk verstaan van het offer 1
[Maar de roep om het kwaad te beheersen wordt luider en is een roep 
die hoopt op een ‘voorbij de pijn’ en om in de opstanding leven voor 
onszelf en is vaak een roep die de Ander buitensluit. God en Staat 

141. Hebreeën 13:3.
142. Jesaja 53: 1-6.
143. 2 Corinthiërs 5: 13-21.
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verhouden zich dan als twee parallelprocessen door voorbij het offer 
van Jezus te stappen in de opstanding – van het kwaad is overwonnen 
– wordt Jezus ontdaan van de vraag: ‘Vader, als het mogelijk is, laat 
deze beker aan mij voorbijgaan!’ 
 
Het bloed, de pijn, het niet willen drinken van de beker, worden 
weggeschreven als alleen op de opstanding focussen en dat als ultieme 
overwinning op het kwaad gaan zien. De kwetsbare Jezus wordt zo 
ontdaan van zijn levensverhaal en daardoor wordt Jezus almachtig 
gemaakt. Alsof God al een, en naar mijn ogen gruwelijk, plan had 
klaarliggen dat Jezus moest volgen. 
 
We willen uitbannen, maar aan de andere kant trekt geweld ons ook 
aan, en gaat er een zuigende kracht vanuit. Er zijn veel vrouwen die 
graag willen schrijven met de pastoranten uit de bajes. In de Trouw 
van afgelopen weken zijn daar verschillende artikelen over geschreven. 
Kortom, we hebben iets met geweld en het kwaad. Dat is niet vreemd 
en hóéft ook niet ongezond te zijn. Het vraagt echter een alertheid 
in ons handelen als medehoeder van de schapen – van de Heer. 
Willen we voorbij het kwaad leven of kunnen we dat, hoe pijnlijk en 
ongemakkelijk ook, waar nodig is laten staan.
Als voorbeeld geef ik het ‘lippenstiftincident’ van enkele weken geleden 
in de kerk in de gevangenis. Zondagmorgen, kerkdienst in de gevangenis. 
Er komt een koor en zij zingen erop los, de Heer en zijn daden lovend. 
Gedetineerden genieten zienderogen mee. Vlak bij het koor zitten twee 
jongemannen en na het eerste lied vraag ik: ‘Hebben jullie alleen naar de 
vrouwen gekeken of hebben jullie ook nog de inhoud van het lied mee 
gekregen?’ ‘We hebben geluisterd,’ krijg ik terug. 
 
Het zijn jongens en ze blijven een beetje praten tijdens de dienst, maar 
niet op een manier die de verdere dienst verstoort. Twee gedetineerde 
doen de lezing van wie één de volgende week naar huis gaat. Ik ga 
tussen de gedetineerden zitten omdat de twee schriftlezers nu de 
liturgen zijn – het kanaal waardoor G’d mag spreken. De lezer die 
naar huis mag gaan heeft zijn bril vergeten, maar hij is blij dat hij 
lezen mag en medegevangenen helpen hem door de lezing heen. Er is 
aandacht, het is immers zijn laatste lezing hier in de bajes. Na de preek 
en meerdere liederen, en na de zegen, komen twee vrouwen van het 
koor naar me toe. ‘Die twee jongens die vooraan zaten hebben tijdens 
de lezing obscene gebaren gemaakt,’ zeggen ze verontwaardigd tegen 
mij en ze gaan verder met: ‘En we hoorden hoe ze ons aan het keuren 
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waren.’ Eén van de twee vrouwen begon te huilen. De ander werd 
kwaad en ik heb het ‘Mea culpa’ uitgesproken. ‘Ik heb het niet gezien, 
anders had ik gevraagd of ze op een andere plaats wilden gaan zitten’, 
zei ik en ‘Ja, het is overschrijdend gedrag. Maar is het jullie opgevallen 
dat diezelfde jongen aan het einde van de dienst gevraagd heeft of hij 
een gebed kon uitspreken, en dat hij dat ook gedaan heeft?’
 
Ten principale denk ik dat het bij de gedetineerde en de vrouwen om 
eenzelfde verlangen gaat, namelijk de wil tot betekenis en een thuis 
willen komen op een plek waar het goed toeven is. Een plek waar je 
kwetsbaar mag zijn als beeld van de Eeuwige, zonder dat je daar direct 
op afgerekend wordt. Gedetineerden en de vrouwen uiten dit op 
verschillende manieren. Een pastoraal psychotherapeut vertelde me: 
‘Seksualiteit en religie zijn twee vissen die in dezelfde vijver zwemmen 
– de vijver van betekenis.’ Aan deze uitspraak dacht ik toen ik de 
lippenstift zag die achter de bar lag waar na de dienst de koffie wordt 
geschonken. Voor de dienst was nog even lippenstift aangebracht, 
als vrouw wil je ook mooi zijn. Ik lees in een artikel in Trouw waarin 
Iris Pronk opvoedkundig advies geeft: ‘Als je je lippen rood maakt, 
boots je na dat je seksueel opgewonden bent’ en zij geeft het advies 
aan de moeder van het elfjarige meisje dat haar lippen stift om het 
te verbieden. In de taal van mooi zijn spelen verschillende signalen 
mee. Waar het misgaat, is als we de signalen van een andere taal en de 
gebaren van anderen niet meer herkennen, maar ook onszelf niet meer 
verstaan.144 

Bij dit voorbeeld komt het aan op een dubbel lezen. Het lezen van je 
eigen behoefte en het lezen van de gedetineerde bij wie je bent. Ofwel, 
het betreden van het terrein van de Ander, waar andere codes gelden, 
en een verstaan van de eigen grond. Daarin kun je elkaar ontmoeten, 
maar misschien vereist dat wel het offer waar Eric Borgman (rooms-
katholiek systematisch theoloog) over spreekt namelijk, het offer, het 
Andere (de ander) te laten staan als datgene wat onrustig maakt, maar 
dit wel vanuit een geloofsovertuiging dat het kwaad niet het einde 
heeft. Het is de narratieve benadering van het offer waarbinnen het 
lijden blijft staan. Het is als een uitdaging het kwaad in de ogen te 
blijven zien en dit kwaad niet te verdringen. Het offer als de ultieme 
paradox die het kwaad overwint door met het kwaad te zijn ofwel de 
hyperparadox ‘Hem die geen zonde heeft gekend … voor onze zonde 

144. 30 mei 2012.
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[heeft] gemaakt, opdat wij door Hem Gods gerechtigheid zouden 
worden.145 Het gaat om de erkenning dat in de herkenning van dit 
kwaad ook de opstanding gegeven is. Het offer is verhalenderwijs bij 
ons aanwezig. Dat kun je zien bij de oude passiespelen, in de rollen 
die je kunt kiezen in het meespelen. Je bent omstander, ophitser, beul, 
Simon van Cyrene, leerling van Christus, moeder, je huilt, je lijdt mee, 
je bent zelfs christus zelf. Het gaat om de inleving. Stappen die we vaak 
vergeten maar die onderdeel zijn van het hele verhaal. Het zoeken van 
het schaap is niet alleen het zielige schaap met de drie poten die we 
vanuit charitas bij de groep proberen te houden. Maar ook het zwarte 
schaap mag meehoeden omdat we ons niet bij de dood/het kwaad 
neerleggen en daar zit nu juist de onrust, de ongemakkelijkheid van het 
christendom. Het gaat om het behouden van een stad die in het teken 
van Kaïn kent.146 Of anders gezegd, het gaat om het creëren van deze 
stad – die het teken kent – als taak om de wereld bij elkaar te houden 
die door het offer als opdracht aan ons gegeven is. 

Deze opdracht gaat voorbij aan onze angsten die in de tuin van 
Gethsemane door Jezus verwoord is in: ‘Als het kan, laat deze 
beker aan mij voorbij gaan.’ In de gevangenis valt door dominee en 
vrijwilligers iets te halen. Namelijk de onrust die tot zoeken oproept 
voorbij het geweld. Daar klinken verhalen van de gedetineerden waarin 
hun geschondenheid en de geschondenheid van de wereld door hun 
daden gehoord kunnen worden, maar daarin klink ook het verlangen 
naar de wil tot betekenis, gedragen worden, eigen grond, aanwezig 
mogen zijn. Of anders die anderen die niet welkom zijn, gevangen 
in een tussenland, niemandsland, niet welkom hier en niet welkom 
daar, geen thuis hebbend: kom en deel brood en wijn, dit tegen alle 
staatsopvattingen in, jij mag grond hebben, hier bij ons en nu in de 
vluchtkerk in Amsterdam.]
 
Het is het wrange teken uit de gevangenis aan een stad waar het teken 
van Kaïn mag zijn. Het is een gift om niet alleen het kwaad in het 
gelaat van de Ander te zien147, maar om het als een mogelijkheid te 
aanvaarden die vraagt om de geschiedenis recht te doen. 

145. 2 Korintiërs 5 :21.
146. Anne Kooi Postille 2011/2012 blz. 190, Genesis 4: 15 Maar de HEER beloofde 

hem: ‘Als iemand jou doodt, zal dat zevenmaal aan hem worden gewroken.’ En hij 
merkte Kaïn met een teken, opdat niemand die hem tegenkwam hem zou dood-
slaan.

147. Trouw zaterdag 28 april 2012 Shervin Nekuee Vredig Nederland wordt hoogmoedig.
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Om Lucas aan te halen en om samen te zeggen: ‘Zacheus, kom uit 
de boom, kom vlug naar beneden; vandaag moet ik in jouw huis 
verblijven.’148 Bij het stellen van die vraag aan Zacheus komt ook 
de vreemdeling, wees en gevangene en daardoor ook de hemel een 
stukje dichterbij. En kun je de wanhoop horen van een vader die zijn 
kwetsbare baby verliest: ‘Een godheid, miniem en teer’ en de roep: ‘mag 
deze beker aan mij voorbij gaan.’

148. Lucas 19:5.
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Interviews

Mimen ter verzoening door Marlies Kieft

Gepubliceerd in dagblad Trouw, bijlage Mensen, 2-1994

Harry Elisa Brandsma (39) is theoloog en mimespeler. Beide 
ambachten zal hij gebruiken als hij volgend jaar voor drie jaar 
in Noord-Ierland gaat werken voor de jongerenorganisatie voor 
verzoening Youth Action Northern Ireland.
 
De linkse theoloog – ‘Ik weet dat ik ‘uit’ ben’ – wil daar vooroordelen 
doorbreken door toneel te spelen en mensen grappen te laten maken 
over zichzelf. Het doel van de jongerenorganisatie, overigens niet-
christelijk, is dat protestantse en katholieke jongeren, al is het maar 
voor de duur van een kamp, samen optrekken. En dat gebeurt ook. 
Brandsma: ‘Noord-Ierse jongeren in zo’n kamp weten wel onmiddellijk 
wie katholiek is en wie protestant, dat zit in de genen, maar tijdens 
het kamp lijken ze dit te kunnen vergeten. Als het voorbij is, zijn de 
contacten weer over en is iedereen weer protestants of katholiek. Zelfs 
de atheïsten.’
 
Harry Brandsma heeft al verschillende jaren ervaring met katholieke 
en protestantse jongeren in Noord-Ierland. Hij maakt met hen 
theaterproducties en speelt mimevoorstellingen op straat. ‘Ik probeer 
altijd te denken: hoe kan ik ’een zodanige theatervorm vinden dat ik 
stereotypen kan doorbreken. Als je bijvoorbeeld bijbelverhalen omzet 
in beweging, kun je ze een andere invulling geven.’
 
Om die reden is hij ook gecharmeerd van de Drie-eenheid. ‘Bij alleen de 
Vader en de Zoon krijg je zulke massieve stereotypen, dat alle creativiteit 
verdwijnt. Maar de Heilige Geest kan daar de draak mee steken. Die 
is niet gebonden aan kerk en bijbeltekst.’ In Noord-Ierland leidde zo’n 
beeldontregeling, in de vorm van theater, één keer tot een incident. In 
een mimevoorstelling waarin jongeren de vlaggen van de EU op hun 
gezicht geschilderd hadden, kreeg een Noord-Iers meisje dat op de ene 
helft van haar gezicht de Engelse vlag had, een bierblikje tegen haar 
hoofd. Brandsma: ‘Dat deed zo’n anti-Britse katholiek, opgenaaid door 
de aanwezigheid van Britse militairen. Aan de andere kant hebben ze 
natuurlijk genoeg redenen om met bierblikjes te gooien.’
 



151

Theoloog is Brandsma in Noord-Ierland ook, maar meer undercover: 
‘Indirect stuit je toch op de religieuze problematiek.’ De keuze van 
onderwerpen waarover hij met zijn jongeren voorstellingen maakt, laat 
hij aan henzelf over. Zij kiezen vaak thema’s als geweld, geweldloosheid, 
seksualiteit en homoseksualiteit. ‘Homoseksualiteit, bestaat niet in 
Noord-Ierland. Het bestaat natuurlijk wel, maar wordt doodgezwegen. 
Seksualiteit is ook een thema dat hem aanspreekt ‘wat is een man, wat 
is een vrouw, hoe gaat het als je in stereotypen denkt?’ 
 
Brandsma is vooral geraakt door de houding van de Noord-Ierse 
jongeren, die zoiets hebben van: ‘Het maakt geen flikker uit, maar 
ik ga door’. Hij kent immers eenzelfde soort passie. Hij is een linkse 
theoloog die zich intensief bezig heeft gehouden met flikkertheologie, 
feministische theologie. Hij weet dat hij ‘uit’ is, maar gaat door. Harry 
Brandsma praat hartstochtelijk over idealen, waarbij hij veel door 
zijn haar strijkt, boos rechtop gaat zitten en dan weer snel lacht. Zijn 
appartement in Amsterdam is studentikoos, net als zijn uiterlijk. Voor 
de gelegenheid heeft Harry Brandsma zijn lievelingstaartjes gehaald, 
tompoezen. De slagroom zit rond zijn grote mond, hij lijkt op een 
clown. Want dat hij gereformeerd is opgevoed, daar komt hij steeds in 
het gesprek op terug. Hij koestert dat erfgoed. De eerste keer in Noord-
Ierland heeft hem veranderd. Dat was in 1988. Hij ging erheen als 
begeleider voor een uitwisselingskamp van de doopsgezinde gemeente 
in Amsterdam met het idee: vrede is goed, geweld is slecht. Hij was 
helemaal in de war toen hij terugkwam. Daarin stond hij overigens niet 
alleen, Noord-Ierse jongeren hadden hem verteld voortdurend in de 
war te zijn. ‘Vrede goed, geweld slecht? Dat kun je gemakkelijk zeggen 
vanuit je leunstoel, driehoog in Amsterdam. De wereld bleek niet goed 
of kwaad, die begrippen lopen door elkaar heen. Wie gebruikt geweld 
en waarvoor?’
 
De groep Nederlandse begeleiders ging in die tijd alle politieke 
partijen af om meer zicht te krijgen in de Noord-Ierse problematiek. 
Brandsma schudde zelfs de extreme Ierse protestantse dominee Ian 
Paisley de hand. Ter compensatie jatte hij daarna wel een Bijbel uit 
diens kerk, ‘dat maakte een hoop goed’. De theoloog-mimespeler 
moest terugkeren naar Nederland met het idee: er is geen oplossing. 
Harry: ‘Ik ben daardoor zachter geworden, coulanter. Want ik ben 
een gereformeerde donder. Eerst iets vinden en dan pas nuanceren.’ 
Overigens neemt hij nog steeds stelling, maar met die eigenschap heeft 
hij zich verzoend. Het gereformeerd-zijn is zo slecht nog niet, vindt hij: 
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‘Als gereformeerden onenigheid hebben, is dat vaak tekstonenigheid, 
terwijl bij meer liberale stromingen het geloof meer samenhangt met 
wie je bent.’ Hij houdt van tekstanalyse en haalt gretig voorbeelden aan 
uit de Bijbel: ‘Nu zit ik op mijn praatstoel.’
‘Eert uw vader en uw moeder. Wat betekent vader en moeder? 
Degenen die jou verzorgen. Dat idee kan heel bevrijdend zijn. Als je 
het namelijk letterlijk opvat, kan het onderdrukkend werken. Dan durf 
je er bijvoorbeeld niet voor uit te komen dat je mishandeld bent door je 
vader of moeder.’ Jezus die over het water loopt, vindt hij een ‘slimme 
vondst’ voor ‘het onmogelijke is mogelijk’. 

‘Ik wil bij jullie werken’, liet de theoloog-mimespeler dit jaar weten 
aan Youth Action Northern Ireland. Hij had zijn plan al klaar. Het 
eerste jaar: opzetten van een nieuw werkterrein voor theatermaken, 
in buurthuizen en scholen onder andere. Het tweede jaar overdragen. 
De Noord-Ierse jongerenorganisatie vond het een goed idee en zegde 
Brandsma tienduizend gulden toe. Nog twintigduizend denkt de 
avontuurlijke theoloog nodig te hebben om daar drie jaar te kunnen 
leven en werken. Als sponsors heeft hij de protestantse kerken en 
katholieke kerk in Nederland voor ogen. Volgend jaar laat hij zijn 
vriendin voor drie jaar achter in Nederland om in Noord-Ierland te 
werken. Wat beweegt hem nu eigenlijk? Brandsma: ‘Je doet het omdat 
... ja, waarom eigenlijk?’ Hij kijkt verontschuldigend. ‘Dan houden de 
woorden op …’
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Verzoening, een vak apart? door Karel Blanksma

Mijn doopnamen zijn Harmen Elisa. Mijn namen worden regelmatig door 
elkaar gebruikt, dit in overeenstemming met de relatie die ik met vrienden 
en vriendinnen heb. Gepubliceerd in: Ophef, december 1997. 

Elisa toog twee jaar gelden naar Belfast met als doel de leren te 
begrijpen hoe het conflict van twee groepen functioneert in het dagelijks 
bestaan, om vervolgens te kijken op welke manier drama kan worden 
gebruikt in ‘verzoeningsprocessen’. Hij werd ondersteund door Eirene, 
een doopsgezind zendingsfonds.

Elisa Brandsma woont sinds twee jaar in Belfast, Noord-Ierland, in een 
woongroep. Daar wonen ook Noreen, dominicanes; Jannie, doopgezind 
theologe en Michael, die na jaren lang werkzaam te zijn geweest in 
derdewereldlanden nu onderzoekt welke bijdrage die ervaringen 
kunnen leveren aan het verzoeningsproces in Noord-Ierland. Dan 
wonen er ook nog Aäron en Daniël. Aäron komt uit Amerika en werkt 
met kinderen. Daniël doet veel buurtprojecten. De woongroep bevindt 
zich op de ‘peace-line’, de grens tussen katholiek en protestants Belfast.
 
Elisa: ‘Ik was eind jaren tachtig jongerenwerker bij de doopsgezinde 
gemeente in Amsterdam. Daar startte een uitwisselingsproject van 
Noord-Ierse jongeren met jongeren in Amsterdam. Dat verliep 
onder de verantwoordelijkheid van de doopsgezinde Vredesgroep. 
Ik was contactpersoon tussen de Peace-people – de Noord-Ierse 
vredesbeweging die sinds eind jaren zestig actief was – en de 
doopsgezinde Vredesgroep. Die uitwisseling hebben we zes jaar 
gedaan. Het ene jaar kwamen Nood-Ierse jongeren naar Nederland 
en het jaar daarna gingen Nederlandse jongeren naar Noord-Ierland. 
Het doel daarvan was tweeledig: de ontmoeting van Noord-Ierse 
jongeren op neutrale bodem en Nederlandse jongeren confronteren 
met situaties die hun vanzelfsprekendheden bevraagden. In die 
periode ontmoette ik iemand die zei dat ik daar maar moest gaan 
werken omdat ik theoloog, dramadocent en welzijnswerker ben. Die 
combinatie hadden ze nodig. Die opmerking is blijven hangen en heeft 
nu dit project tot gevolg.
 
Wat is je balans na de afgelopen twee jaar?
‘Het begrip ‘verzoening’ heeft voor mij meer inhoud gekregen. 
Het is meer geworden dan alleen twee partijen bij elkaar brengen. 
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In een conflictsituatie gaat het niet alleen om verzoening tussen 
twee zichtbare partijen. Het gaat ook om verzoening van conflicten 
die daaronder liggen. En dan heb ik het over bijvoorbeeld 
arbeidsvraagstukken en gendervraagstukken. En uiteindelijk ook om 
verzoening met mijzelf, omdat ik zelf ook in het geding ben, als man, 
theoloog en werker.’
 
Maar dat zou je toch ook in Nederland kunnen ontdekken? Ik bedoel: je 
hebt ook zoiets als het oudewijkenpastoraat en het arbeidspastoraat die 
die vraagstukken oppakken?
‘Het is maar net hoe het balletje rolt. In Nederland was er bij mij toen 
het concept dat verzoening een apart vak is dat in een conflictgebied 
zoals Noord-Ierland moet plaatsvinden. En daarbinnen heb ik mijn 
doel geformuleerd. Nu kom ik erachter dat ‘verzoening’ veel breder, 
veel complexer is dan ik had aangenomen. Het heeft vertakkingen 
naar maatschappelijke en historische processen. Neem bijvoorbeeld 
gendervraagstukken. Soldaten worden in het gezin gekweekt, ook al 
wordt moeder gezien als hoedster van het leven, symbool van heelheid, 
zij vertolkt ook een heroïsche ideologie. De mythe van het heldendom 
wordt ondersteund door de mythe van vrouwelijkheid die afhankelijk 
van de man gedefinieerd is. Deze twee mythen houden elkaar in 
stand en sluiten naadloos op elkaar aan. Vrouwen verdienen bij of 
zijn zelfs kostwinner en dat verzwijgen ze of maken ze niet zichtbaar. 
Zo ken ik een vrouw die een eigen inkomen heeft. Ze bagatelliseert 
dat. Met haar dochter maakt ze dat geld op aan kleding. Haar man 
weet toch niet hoeveel dat kost. En zo ontwijkt ze een rolconflict. Een 
ander punt is het economische vraagstuk. De grote werkeloosheid 
is een voedingsbodem voor het vinden van een identiteit waarin de 
mythe van de strijd aanwezig is. Ik denk dat man-zijn daar nog steeds 
gekoppeld is aan werk en als dat er niet is, aan heldendom. Dat model 
wordt weer ondersteund door moeders. En zij doen dat omdat zij 
zichzelf in een afhankelijke positie moeten manoeuvreren.’
 
Maar zijn er geen vrouwengroepen die een ander verhaal hebben?
‘Er zijn twee stromingen. Eén stroming wil het vrouwelijke volkomen 
herwaarderen en van daaruit een onafhankelijkheid creëren. Een 
andere, kleinere stroming redeneert vanuit het genderperspectief. Dat 
wil zeggen dat zij de sekseverhoudingen plaatsen binnen culturele en 
historische ontwikkeling. Het voordeel van de laatste benadering is 
dat je enerzijds de beelden van heelheid – vertegenwoordigd door de 
vrouw – en vechter – vertegenwoordigd door de man – doorbreekt 
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en dat je anderzijds mensen duidelijker maakt welke rol zij binnen het 
conflict spelen. Het is daarbij belangrijk dat je dat kunt doen zonder 
dat je hen persoonlijk afwijst. In mijn werk ben ik in contact gekomen 
met de Gay Christian Movement. In weekenden die ze organiseren geef 
ik bibliografie. Het feit dat ze mij als heteroseksueel daar accepteren, 
vind ik bijzonder. Dit jaar zijn er twee mensen omgebracht omdat ze 
door ‘normalen’ als ‘homo’ werden betiteld. Gay zijn in Noord-Ierland 
betekent per definitie dat je pedofiel bent. Paramilitairen hebben beide 
mannen omgebracht om zo het straatje schoon te vegen.’ 
 
Hoe ga je om met de insider/outsiderpositie die je hebt?
‘Ik blijf een outsider in deze samenleving. Dat brengt het gevaar met 
zich mee dat ik toeschouwer ben en ‘aapjes kijk’. Toch is het zo dat ik 
meer onderdeel van hen ben geworden. Het vreemdeling-zijn heeft 
wel als voordeel dat je geen bedreiging bent en dat mensen elkaar via 
mij kunnen ontmoeten. En omdat ik bepaalde ervaringen ook deel, 
kunnen mensen elkaars verhaal beluisteren. Het wonen is een vorm 
van presentie. Ik woon op een plaats midden in het conflict, waar het 
niet echt neutraal is, maar waar men naar elkaars angsten luistert. 
Binnen de woongroep zelf heb ik een hele strijd moeten leveren 
rond seksualiteit. Er was namelijk een onuitgesproken waardering 
voor alleen-zijn totdat je je levenspartner hebt gevonden. Voor mij 
was er de vraag dit om te buigen naar een praktijk waarin dit minder 
beladen zou zijn. Ik wilde dat het mogelijk was iemand bij me te laten 
slapen zonder dat het einddoel, levenspartner, in zicht was. Die strijd 
heeft erkenning gekregen. Trouwens, seksualiteit is in Noord-Ierland 
behoorlijk verbonden met de genderproblematiek waar ik het eerder 
over had. Bij de kinderen waarmee ik werk is seks ingebakken in de 
straattaal. Op dat moment word ik weer outsider, want zij gebruiken 
woorden die ik niet durfde te gebruiken toen ik zeven jaar was. In hun 
verbale en non-verbale uitingen bezigen jongeren veel seks, terwijl seks 
taboe is. Een tienjarig meisje kleedt zich zo sexy, dat ik er opgewonden 
van wordt. De ouders geven af op Amsterdam vanwege de openheid 
in seks en drugs, terwijl de jongeren niets liever willen dan afreizen 
naar Amsterdam. Het gaat allemaal om de rol die je speelt binnen de 
vraag: wie is hier de baas? Verzoening heeft dan ook te maken met 
de erkenning van die rol. Pas vanuit die erkenning kun je wederzijds 
respect opbouwen. Als je je verzoent met wie je bent, hoef je je 
identiteit niet ergens anders vandaan te halen.’ 
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Maar kun je daardoor over de geschiedenis heen kijken? Ik bedoel: er is 
toch sprake van een soort bezetting?
Ja, die is er. Maar die is niet eenvoudig terug te voeren tot de 
tegenstelling tussen kolonisator en gekoloniseerde. De geschiedenis 
heeft verschillende aspecten. Volgens mij is het veel belangrijker stil te 
staan bij de veelvuldigheid van die geschiedenis. De geschiedenis van 
het conflict in Noord-Ierland is tot een voertuig van nationalistische 
sentimenten geworden. Tegelijkertijd is er ook sprake van een spel 
tussen verschillende klassen. Zo heeft bijvoorbeeld de middenklasse 
baat bij de rivaliteit tussen de protestantse en katholieke arbeiders 
gehad. Ik hoop dat er mensen komen die creatief om kunnen gaan met 
de geschiedenis. Want bij de Unionisten moet men leren anders om te 
gaan met angst. Elke concessie voelt als een verlies. De Progressieve 
Unionist Party149 kan daar een rol in spelen. Die verbindt het conflict 
met een klassenstrijd. Zij kunnen mensen dwingen anders in het 
conflict te gaan staan. De Nationalisten hebben zich de geschiedenis 
toegeëigend. Zij hebben die problemen dus niet. Door die toe-eigening 
hebben ze de geschiedenis ook verdoezeld. De Ierse opstand is eigenlijk 
begonnen bij de protestanten. Eind achttiende eeuw, tijdens de Franse 
revolutie en de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd waren het vooral 
de presbyteriaanse handelslieden die in opstand kwamen. Dat had te 
maken met het feit dat de Engelse staatskerk de macht naar zich toe 
trok ten koste van de Presbyterian Church, die meer Schots was. Dat 
pikten zij niet. Zij wilden een plaats voor de Presbyterian Church. 
Die rebellie is in de kiem gesmoord omdat predikanten toen beloofd 
werd dat zij honderd pond per maand meer salaris zouden krijgen als 
zij de eed aan de koning aflegde. De predikanten zwichtten daarvoor. 
Dat conflict is blijven smeulen. Predikanten die de opstand bleven 
steunen werd het leven onmogelijk gemaakt. Later in de geschiedenis, 
eind jaren zestig, ontstonden er marsen voor gelijke rechten voor 
protestanten en katholieken in Noord-Ierland, geïnspireerd door de 
Civiel Right Movement van Martin Luther King in de Verenigde Staten. 

149. David Ervine, Belfast, 8 juli 1953–8 januari 2007, leider van de PUP, de Progres-
sive Unionist Party in Noord-Ierland. Hij stond bekend als een voorstander van 
het Goede Vrijdag-akkoord. Ervine werd in november 1974 gearresteerd als 
actief lid van de UVF. Hij reed in een gestolen auto met vijf pond explosieven, 
een ontsteker en ontbrandingslont. Na zeven maanden in bewaring werd hij 
schuldig bevonden aan het in bezit hebben van explosieven en het in gevaar 
brengen van mensenlevens. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf 
jaar. Tijdens zijn gevangenschap raakte hij bevriend met Gusty Spence en Billy 
Hutchinson. Elene Hutchinson, de vrouw van Billy, werkte in Woodvale Com-
munity Centre Upper Shanlill en via haar heb ik Billy leren kennen. 
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Daarin heeft Bernadet Devlin een grote rol gespeeld. Die gelijkheid 
zagen Ian Paisley en zijn aanhangers niet zitten. Unionistische – 
protestantse – arbeiders legden onder zijn aanvoering Noord-Ierland 
plat en de sektarische aanslagen op Nationalistische doelen –katholieke 
gezinnen – begonnen. Toen kwamen de Engelse soldaten om dit 
conflict op te lossen. Zij werden met koffie en broodjes door de 
katholieke bevolking begroet. Deze situatie heeft ongeveer een jaar 
geduurd maar daarna waren de politie en de militaire macht weer 
even partijdig als voorheen. Daarna is ook het Noord-Ierse parlement 
opgeheven waardoor Noord-Ierland direct onder verantwoordelijkheid 
van Londen kwam. In deze tijd is de huidige IRA in het leven geroepen. 
In eerste instantie uit zelfverdediging, later als gewapende strijd tegen 
de Britse overheersing. 
 
Verzoeningswerkers kunnen, zoals ze dit al doen in bijvoorbeeld het 
oudewijkenpastoraat, aan mensen uit de buurt zien hoe zij met rollen 
omgaan en zij kunnen verschillende procesessen in de economie, 
politiek en cultuur aanwijzen. Ze kunnen duidelijk maken hoe angst 
werkt in ontmoetingen, ze kunnen aanwijzen waar het zit. Maar op 
dit moment tonen Gerry Adams en Trimble moed omdat zij door 
te onderhandelen opnieuw naar de geschiedenis van Noord-Ierland 
willen kijken.
 
Je bent nu met een theaterstuk bezig. Welke rol heeft verzoening daarin?
‘Het theaterstuk begon met het idee van jongeren: laten we een 
samenleving maken die we goed vinden. Ze hadden namelijk al twee 
producties gedaan waarin geweld een centrale rol speelde. Deze 
vraag sloot aan op mijn wens om een transformatie te maken van 
werkelijkheid naar visioen. En het leuke is dat zij zichzelf buiten de 
hedendaagse werkelijkheid moeten plaatsen. Tegelijkertijd blijkt die 
werkvorm veel informatie op te leveren. Zo hebben zij vijftien regels 
voor de ideale samenleving opgesteld. Enkele daarvan zijn: er is een 
religie, namelijk de vredesreligie, er zijn alleen maar leuke jongens, seks 
onder de zestien jaar is toegestaan, jongens kunnen zwanger worden 
en hebben ook ‘periods’, het weer is te bestellen, eenoudergezinnen 
staan model voor de samenleving (scheiden is namelijk niet leuk) en 
je trouwt niet. Daarna kwamen ogenblikkelijk kanttekeningen: wat 
doe je met een niet leuke jongen? Vorm je een clan? Die regels geven 
mogelijkheden om te praten over de fantasieën van jongeren. Als 
theoloog ben ik geïnteresseerd in de mogelijkheid jezelf te kunnen 
‘hernemen’ nadat je even buiten jezelf hebt gestaan. Toneel kan 
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gelegenheid bieden aan die ‘transformatie’. Ik benader de jongeren 
dan ook als acteurs. En dan maar kijken welke ruimte ontstaat. In 
die ruimte moet verandering plaatsvinden. Het stuk is gebaseerd op 
improvisaties. De jongeren waren verbaasd dat ik de improvisaties 
wilde gebruiken. ‘We waren alleen maar aan het dollen’, zeiden ze. 
Maar ik zei: ‘Ik neem zelfs dollen serieus.’ Hierachter schuilt een 
angst voor de reactie van hun ouders op hun fantasieën. Door die te 
vergroten en grappen te gebruiken ontstaat er denk ik ruimte om met 
elkaar te praten. Uiteindelijk weten ouders ook wel waar hun kinderen 
mee bezig zijn, maar het is vaak de cultuur die een verbod legt op de 
communicatie.
 
Waar komt het stuk op uit?
De uitkomst van het stuk is min of meer dat wanneer je een ideologie 
produceert, je altijd mensen dreigt uit te sluiten. De belangrijkste 
dialoog is met de uitgever dhr. Wallace en ‘the Black Stumach Group’. 
Het is een soort rechtszaak. Dhr. Wallace wordt aangeklaagd omdat 
hij verkeerde ideeën onder jongeren verspreidt, zoals seks onder de 
zestien jaar, drugsgebruik en niet trouwen. Dhr. Wallace verdedigt 
zich met een politiek verhaal, namelijk dat het niet om ons gaat, maar 
dat het gaat om speelruimte die aan jongeren gegeven moet worden. 
Er moet ruimte zijn voor de metafoor, de clown, de utopie. Want 
als dat niet gebeurt, blijven zij ook vastzitten in ge(re)produceerde 
ideologische modellen, zoals het territoriumdenken. En op grond 
daarvan aan het vasthouden aan een star onderhandelingsmodel.
 
Voor mij is de Noord-Ierse samenleving uitermate pragmatisch. Alles 
is gefixeerd op seks en vaste rolpatronen. Tegelijkertijd is het een 
samenleving voor taboes die het spreken daarover in de weg staan. 
Als ik erover praat en zeg dat ik uit Amsterdam kom, dan wordt 
dat als extreem gezien. Omgekeerd heb ik ook ervaringen die ik als 
‘extreem’ voel. Die beide beelden zijn interessant om te onderzoeken. 
Uiteindelijk belanden we bij de vraag met welke bouwstenen je een 
samenleving inricht.
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Belfast’s very own flying Dutchman by Elena Lindeman

Gepubliceerd in: City west News, west Belfast’s First Cross-community 
Newspaper, Edition 4/5 Nov/Dec 1997

Belfast knows many foreigners who would like to try to make a 
difference in our city. Theologian, director and pastor Harmen 
Brandsma (42) from Amsterdam, the Netherlands, is one of those 
people. He has been a reconciliation worker for the last two years in 
West Belfast. He is living in the Curragh Community on the peace-
line near the Shankill Road. ‘I don’t have a mission or an alternative 
because I don’t think there is a third road. I can only offer my eyes, 
ears, and pain but most of all my heart’, tells Harmen. The first time 
that the Dutch pastor came to Belfast was in the early nineties while 
working on a peace exchange between Northern Irish and Dutch 
teenagers. To Harmen it was pretty difficult to get used to all the local 
customs, ‘I was once going by bike and on a bridge in the East when 
suddenly I was pelted by eggs. Later on I discovered that I went from 
a Protestant area to a Catholic one that made me a ‘justified target’, 
laughs Harmen. The fence between the Protestant and Catholic area, 
some meters away from the house where Harmen lives, has only been 
put there three years ago. ‘Catholics and Protestants were attacking 
each other at the fence last July with fore bombs and a kid got shot in 
his arm. Sometimes I am scared although I know I am not a target’, 
says Harmen. At the moment Harmen is living with four international 
People in the house that is known as the ‘peace house’. All of the 
residents hope they can make a difference in West Belfast. Noreen 
Christen started the idea around the house five years ago. Harmen 
says Christian thought that there should be a house on the peace 
line where people of both groups could meet each other. The Dutch 
pastor is being funded by different Dutch church denominations to 
work on a reconciliation project. ‘I am directing theatre plays with the 
children of West Belfast, I live locally and I meet people by visiting 
local pubs. I call the bar stool politics. At one of his first visits to a 
pub in West Belfast some locals asked Harmen what he thought he 
was doing in Northern Ireland. One of the men said aggressively: Are 
you here for a mission? We don’t want you here; we can take care of 
our own problems.’ ‘I am not here for a mission. I was asked to come. 
Local people thought I would be of some use. After two years of 
being here and getting used to the area, I have the feeling that I am 
making some progress’, tells Harmen. Every Monday evening Harmen 
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practices with a couple of teenagers for a play called ‘The Red Herring’, 
which will be performed next year. While rehearsing, twice a Catholic 
Priest and a Protestant Vicar came together to watch Harmen and his 
pupils rehearse. I am very proud of that. I ‘am very happy if I see the 
young players perform so brilliant and with each other. I don’t know 
if my work brings reconciliation but what I do see is that it makes a 
difference for the children, the teenagers and the other people that I 
work with. Still Harmen faces some Belfast reality when hearing little 
girls of six years old talking about the other religious group like adults 
would do. ‘Although I miss the strange Dutch customs and my parents, 
I hope to stay longer in Belfast to walk along with the people from 
West Belfast. I truly think I can make a difference.’
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‘Tranen serieus nemen, daar gaat het om in Belfast’ 

Bewerking van een artikel uit: Voorwerk 1 maart 1998, tijdschrift voor 
godsdienstige vorming in school en kerk.

Waarom ik in Noord-Ierland ben, heeft te maken met hoe ik 
enkele jaren geleden naar mijzelf keek. Ik was iemand met een laag 
zelfbeeld. Tijdens één van de jongerenuitwisselingsprojecten van de 
doopsgezinde vredesgroep met Noord-Ierland vroeg één van de Ierse 
begeleidsters, Ann Dickson: ‘Kom hier werken, wij hebben jou, met jouw 
kwaliteiten, nodig in Noord-Ierland. Wij hebben geen theologen die net 
zoals jij ook theatermaker zijn.’ Daarom ging ik. Het is goed om in een 
omgeving te zijn waar mensen mijn werk waarderen en te voelen dat 
mijn aanwezigheid een verschil uitmaakt.

Een conflict maakt de vraag actueel: Waar hopen we nog op?. Je kunt 
alle hoop verliezen en de wereld de schuld daarvan geven of in de chaos 
een eigen plek en hoop vinden om voor een andere wereld te ‘vechten’. 
In plaats van vechten bied ik een podium aan waarop gespeeld 
kan worden. Spelen betekent de kans krijgen beelden anders te 
interpreteren en dat biedt de mogelijkheid om eigen leven en daarmee 
eigen identiteit te hernemen. Spelen binnen een conflictsituatie is des 
te moeilijker omdat de partijen in conflict vaak loyaliteit afdwingen. De 
mogelijkheid om jezelf anders te benoemen binnen zo’n situatie is dan 
veel moeilijker omdat de speelruimte kleiner is. 
 
Verzoeningswerk heeft ook te maken met het creëren van ruimte 
waar beelden, verlangens, angsten en hoop gedeeld kunnen worden. 
Een plaats waar je je eigen kwetsbaarheid kunt laten zien zonder dat 
er direct met je afgerekend wordt. Dit vereist een ruimte waarin je 
enigszins van een afstand naar jezelf kunt kijken, waardoor er een 
ruimte ontstaat om te spelen. Het is een ruimte waar vragen aan eigen 
traditie en de insluitings- en uitsluitingsmechanismen omgezet worden 
in spel. Dit vereist moed om vragen te stellen bij de beelden van de 
traditie, de beelden die jou gevormd hebben. Als die speelruimte niet 
gegeven wordt, kan het ook levensbedreigend zijn omdat je de kans 
loopt uitgestoten te worden. Dit overkwam David J. Tempelton, een 
presbyteriaanse dominee in Noord-Ierland. Hij was door zijn kerk 
verstoten op verdenking van homoseksualiteit.150 

150. Vriend van Niall Scott.
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Een jaar later werd hij ‘verrot’ geslagen in zijn huis door een 
paramilitaire militie, waarna hij enkele weken later in een ziekenhuis 
overleed.

Het zijn door de traditie aangerijkte voorstellingen die in eerste 
instantie jou de identiteit hebben verschaft. De beelden werden vaak 
gelegitimeerd door vastomlijnde opvattingen die spelen. In die zin gaat 
het altijd om de vraag hoe wij ons tot die beelden verhouden. Het is dan 
een vraag naar hoe groepsidentiteit en eigen identiteit worden gevormd. 
Spelen vraagt om een bereidheid anders te gaan kijken. Je neemt immers 
niet alles klakkeloos meer aan. Dit proces begrijpen kan levensplezier 
vergroten. Immers, het doorhebben hoe groepsvorming werkt, verschaft 
de ruimte om daarmee te spelen. In het spel kan een ander begrip van 
de beelden over elkaar ontstaan. En daarmee ook een inzicht dat deze 
beelden niet een uiteindelijke eeuwigheidswaarde hebben. Mensen 
worden vaak in voorgeprogrameerde spiegelingen gedrukt die als een 
vliegwiel werken en die mensen invoegt in de gangbare status quo. Het 
is mede de traditie en de afspraken die daarbinnen spelen die bepalen 
hoeveel ruimte het individu krijgt om daarmee te stoeien. 
Bij mijn leven aan de peace-line/scheidslijn151 in West-Belfast gaat het 

151. Harmen Elisa Brandsma, Dansen met Agressie, brieven aan een Ander, Narratio 
2013, ‘Hoe ik woon en waar ik werk’ blz. 15/16: Ik woon aan de ‘poort’, het is niet 
de ‘hemelpoort.’ […] De muur en de ‘poort’ moet je je ongeveer zo voorstellen: een 
hek, dan grasland, dan een muur, ongeveer drie en een halve meter hoog, dan 
grasland en dan weer een hek. Dat is zo gedaan omdat een brandbom niet zo ver 
gegooid kan worden. Vroeger, voordat de wapens zwegen, was het een sport om 
flessen met benzine met brandend lont naar de overkant te gooien. Nu is dat niet 
meer. Als ‘spel’ gooien kinderen nu stenen, niet te grote, naar elkaar. In die muur 
staan twee huizen, allebei bewoond. Een door een katholiek stel dat hun huis niet 
kon verkopen omdat het niets meer waard was geworden door de ‘Troubles’. Het 
huis naast hen werd drie jaar geleden opgebouwd en is nu bewoond door een non. 
Ons huis staat vlak achter deze huizen. Onze voordeur is protestants, maar als 
ik het hek achter in de tuin uit ga, bevind ik me in de katholieke wijk. Maar, weer 
vreemd genoeg, wel op het grondgebied van de enige protestantse kerk in deze 
katholieke wijk. Als de poort dicht is, dan kunnen de kerkgangers via onze tuin 
naar de kerk. Zo ook vroeger ‘zij’ die in de buurt een moordaanslag wilden plegen. 
Maar gelukkig is dat nu niet meer.  
[…] De poort, waar Petrus dus niet staat, gaat ’s avonds om tien uur dicht en 
’s morgens om halfzeven weer open, of blijft weken achter elkaar dicht, zoals 
vroeger in de ‘Troubles’. Aan deze poort wonen wij, vier vrouwen en ik. De 
leeftijd varieert van achttien tot achtenvijftig jaar. Allen zijn op een of andere 
manier betrokken bij ‘vredeswerk’. […] Ik zie mezelf vooral als een ‘undercover 
theologian’, dat wil zeggen een theoloog die wil werken en wonen met mensen in 
Noord-Ierland. Ik krijg mijn inspiratie uit de kritische theologie maar daar hoef 
ik de kinderen waar ik mee werk niet mee lastig te vallen. Ik werk samen met 
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erom te leren zien wat er in de buurt op het spel staat. Ik wil mij laten 
opnemen en me door de buurt laten overrompelen. Het gaat om het 
kijken en het luisteren, het wandelen door de buurt. Het betekent: 
gaan naar plaatsen die je anders liever zou mijden zoals enge stegen en 
‘louche’ pubs. De bedoeling van deze benadering is om de buurt van 
binnenuit te leren kennen. Door het wonen in een conflictgebied heb 
ik beide kanten leren kennen en de mogelijkheid gekregen om beide 
standpunten van dichtbij te horen. Ik ben in contact gekomen met 
lokale politici en mijn kennissenkring is in beide bevolkingsgroepen 
vrij uitgebreid geworden. 
Een collega152 attendeerde mij erop dat de benaderingswijze die ik 
gebruik veel weg had van het oudewijkenpastoraat dat in Nederland 
ontwikkeld is.153 Kenmerk van deze benadering is de presentie, het 
jezelf als pastor blootstellen aan en onderdompelen in de werkelijkheid 
van het leven van de mensen in de buurt. In de presentie staat ‘er voor 
de ander’ zijn centraal. Dit ‘er zijn’ vindt plaats op het verhalende, 
narratieve niveau. Mijn kroegbezoek bestaat uit het horen van verhalen 
over leed, plezier en de eenzaamheid. Dat zulke verhalen zich in een 
kroeg afspelen heeft ermee te maken dat mensen niet bij elkaar over 
de vloer komen, maar elkaar in de kroeg ontmoeten. Cynisch werd 
mij tijdens één van mijn kroegbezoeken gevraagd wat ik in godsnaam 
in Noord-Ierland kwam doen. Smalend werd erbij gezegd: ‘Heb je 
soms een missie? Wij zitten niet op jou te wachten; wij kunnen onze 
eigen boontjes wel doppen, want als we de Britten verslagen hebben 
dan komt alles wel goed.’ Ik realiseerde me dat ik geen antwoord had 
en later toen ik een antwoord gevonden had, dat dit antwoord niet 
missionair was, want ik had geen missie. 
 
In Nederland stuitte ik regelmatig op vooroordelen zoals: ‘Harry zit 
vaak in de kroeg dus hij werkt niet.’ Mij werd ook een keer gevraagd: 
‘Harry, wanneer ga je werken? In je verhalen lees ik alleen maar dat je 
in de kroeg zit.’154 

mensen uit alle hoeken die op zoek zijn naar ‘adem en uitzicht’ in dit schijnbaar 
eindeloze conflict waar Noord-Ierland in gevangen zit.  
Drie jaar woonde ik met: Noreen Christian, dominicanesse, Janny Nijwening 
doopsgezind predikant later getrouwd met Danijel Horvat. Tijdelijke bewoners: 
Michael (Ierland), John, Aäron (VS), Sharon (VS) en Anne (België).

152. Theoloog Karel Blanksma.
153. Het latere zogenoemde ‘presentiepastoraat’, Andries Baart.
154. De vraag was n.a.v. de door mij geschreven rondzendbrieven die aan de support-

groep verstuurd werden.
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In het luisteren en kijken speelt voortdurend de analyse van 
machtsverhoudingen mee. Het gaat daarbij om de vraag wie is 
dominant, wie heeft de macht en wie wordt macht ontzegd. Welke 
politieke en religieuze belangen spelen binnen de machtsverdeling 
een rol. Het conflict in Noord-Ierland kan als volgt gelezen worden, 
een analyse die er ongeveer zo uitziet: de belangen die protestantse 
arbeiders hadden en hebben waren in veel gevallen dezelfde als 
de belangen van de katholieke arbeiders. De belangen van de 
Unionistische arbeiders waren echter ondergeschikt gemaakt aan de 
weerspiegeling van de mythe van de ‘Orange-man’. Deze hield arbeiders 
voor dat zij beter en anders waren dan hun katholieke collega’s. In 
zo’n mythe worden je belangen als arbeider tenietgedaan. De arbeider 
wordt onzichtbaar – abstract – en ondergeschikt gemaakt aan een 
‘hoger’ en zelfs nog abstracter ideaal: de vereniging van de ‘Oranje-
Britse’ mensen. In een pamflet, uitgegeven door de PUP (Progressive 
Unionist Party) in 1995 lees ik het volgende: ‘Hoe de Ulster 
protestanten zich Brits voelen is haast komisch. Vele jaren geleden 
liep ik een pub binnen en ik hoorde twee kennissen praten over de 
vraag of Australië nu wel of niet Brits domein was. Ik bevestigde dat 
het dat was. Toen zeiden ze tegen de ander: “Ik vertelde je toch dat wij 
Australië bezitten.” Als ik keek naar het gescheurde hemd dat uit zijn 
broek hing, dacht ik: hij heeft nooit iets bezeten.’ 
 
In een situatie waarin vijanddenken en geweld voor een tweedeling 
zorgt tussen Unionistisch en Nationalistisch ‘arbeidersklasse’ worden 
andere conflictueuze subjectaanspraken gemakshalve verdoezelt. Het 
conflict wordt dan ook meestal ten onrechte vertaald als een conflict 
tussen katholieken en protestanten. Achter deze politieke, ‘religieuze’ 
en geografische afbakeningvan de buurten liggen andere conflicten 
onbenoembaar onder de oppervlakte.155 Binnen dit conflict zijn echter 
veel meer lagen aan te geven. Het zijn lagen die niet boven op elkaar 
liggen zoals de schillen van een ui, maar lagen die door elkaar heen 
geschoven zijn als een aardkorst die weerbarstig zijn vorm gevonden 
heeft. In het samenstellen van een identiteit blijft dan vaak alleen de 
tweedeling Unionist-Nationalist over.156 

155. Buurten worden opgedeeld in ‘protestantse’ wijken en ‘rooms-katholieke’ wijken. 
Daartussen is vaak een fysieke muur gemetseld, de peace-wall. Het kan ook zijn 
dat de scheiding midden over een straat loopt. De ene stoep is dan katholiek, de 
andere prostestants. De muur loop onzichtbaar door het midden van de straat.

156. André Lascaris Het Soevereine Slachtoffer, een theologisch essay over geweld en 
onderdrukking, Ten Have Baarn, 1993, blz. 66: Het conflict in Noord-Ierland tus-
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a)  Je bent Unionist en daarom voor de verdeling van Ierland, je bent 
meestal protestants en hoort bij de meerderheid in Noord-Ierland, 
maar je weet je een minderheid in de republiek.

b)  Je bent Nationalist, meestal rooms-katholiek, daarom voor een 
verenigd Ierland en je weet dat je een minderheid bent in Noord-
Ierland maar een grote meerderheid in de republiek. 

 
Andere mogelijke manieren van identiteitsvorming worden door de 
tweedeling onderdrukt. 
Binnen conflicten spelen culturele en genderverschillen meestal 
ook een rol. In Noord-Ierland, een patriarchale samenlevening, 
worden vaak tegenstrijdige aanspraken op het subject/de mensen 
onderdrukt. Het tot subject worden, dat wil zeggen: drager worden 
van een bepaalde ideologie, gaat gepaard met invoeging en uitsluiting 
van de gangbare opvattingen die binnen een samenleving spelen. 
Het is deze verkregen identiteit, ‘subjecttitel’, zoals man, vrouw157, 
hetero, homo, Unionist, Nationalist, waaruit het subject/individu een 
identiteitspositie binnen het grotere geheel samenstelt. Ik spreek hier 
van een titel omdat het mede om een keuze gaat en in die zin betreft 
het een aangereikte identiteit. 
 
Invoeging is een cultureel gegeven. Het is dan ook nodig dat 
een verzoeningswerker zicht heeft op zijn eigen socialisatie. Er 
is in mijn kijk op verzoening dan ook geen neutrale plaats. Als 
verzoeningswerker ben je immers altijd al gekleurd door je eigen 

sen de Britse (protestante) en Ierse (katholieke) cultuur dat in de ogen van mensen 
buiten Noord-Ierland zoveel archaïsche trekken vertoont, kan ook gezien worden 
als een modern conflict, waarin het oude dominantiepatroon versplintert en de 
paramilitaire groepen de zo ontstane lege ruimte pogen op te vullen.

157. André Lascaris, Het Soevereine Slachtoffer een theologisch essay over geweld en 
onderdrukking, Ten Have Baarn 1993, blz. 65: De patriarchale samenleving is 
uit de aard van de zaak hiërarchisch: de mannelijke sekse oefent macht uit over 
de vrouwelijke, die weliswaar niet machteloos is en een eigen domein heeft, maar 
toch onderworpen blijft aan het manelijke domein. Het onderscheid tussen de 
twee domeinen in Noord-Ierland, waar de straat, de openbare ruimte, het domein 
van de man is, het huis het domein van de vrouw waar de man weinig of niets in 
te brengen heeft en van waaruit de moeders door hun zonen invloed proberen uit 
te oefenen op de straat. Deze verdeling in domeinen is bedoeld om de rivaliteit te 
reguleren [...] zij is zelf een gestructureerde vorm van geweld. [...] Onze moderne 
samenleving wordt mede gekenmerkt door het gegeven dat niet slechts de grenzen 
tussen de genders gewijzigd worden, maar dat het systeem van genders zelf ver-
dwijnt en daarmee langzaam het patriarchaat. 
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verleden. Het is daarom dat er geen derde weg158 is. Daarbij komt 
dat spreken alleen kan als ik ook bereid ben mijn tranen te delen. 
Het gaat immers om wederzijds inzicht. Als verzoeningswerker ben 
je zelf ook in het geding. Ook ik ben gevormd door de omgeving 
waarin ik geboren ben met de verschillende opvattingen over rollen en 
verwachtingen die ik vanuit de cultuur waarin ik opgroeide diende te 
vervullen.
 
Doordat ik zelf in het geding ben, maakt dat ik mijn analyse en 
‘oplossingen’ niet vanuit een neutrale positie geven kan. 
Voor mij als verzoeningswerker gaat het erom de ruimte te creëren 
waarin gekeken kan worden naar de vorming en verwerving van 
identiteit om zo de mechanismen van uitsluiting en insluiting zichtbaar 
te maken. Voorwaarde hiervoor is meestal in eerste instantie het leren 
delen van elkaars angsten. Angsten zijn vaak gekoppeld aan beelden die 
geïdealiseerd en of gedemoniseerd zijn. Van dit laatste werd David J. 
Tempelton slachtoffer. 

Mijn bewegen komt gek genoeg voort uit mijn theologische scholing 
en het zijn juist de theoretische dogmatische kaders die ik in mijn 
studie als ‘pastoraal en systematisch theoloog’ opgedaan heb, die mij 
het plezier in het bewegen hebben gegeven. Het leven wordt immers 
mede bepaald door de vreugde van het bewegen binnen de regels. Het 
is de ruimte tussen de regels en het innemen van deze ruimte die voor 
nieuwe interpretaties kan zorgen. Het is een manier van ‘verzet’, die ik 
dansen noem, die vreugde biedt. 
 
Als regisseur ben ik op zoek naar deze andere weerspiegelingen 
omdat het de jongeren en het publiek de ruimte geeft zichzelf 
anders te ervaren. Vragen tijdens het werk zijn: Wat zijn de grenzen 
waarbinnen wij nog iemand accepteren of uitsluiten? In mijn werk in 

158. Https://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_weg Derde weg kan verwijzen naar diverse 
(politieke) stromingen en organisaties, doorgaans als uitweg uit de tegenstelling 
kapitalisme-socialisme of kapitalisme-communisme: Het fascisme: tijdens het 
interbellum door Benito Mussolini gepropageerd als alternatief voor kapitalisme 
en socialisme. Derde Weg (vredesbeweging:) richting in de Europese vredesbewe-
ging, ontstaan in de jaren vijftig van de twintigste eeuw tijdens de Koude Oorlog, 
die inging tegen de bewapeningswedloop en de kernbewapening van de beide 
grootmachten en hun bondgenoten. De opstelling van de Nederlandse Pacifistisch 
Socialistische Partij in de Koude Oorlog. Derde Weg (sociaaldemocratie): beweging 
binnen de sociaaldemocratie, die sinds de jaren negentig een nieuw evenwicht 
zoekt tussen de liberale markteconomie en de verzorgingsstaat. 
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Noord-Ierland leerde ik steeds meer dat de vraag naar verzoening een 
vraag naar identiteit is, omdat ‘de ander’ met wie je je verzoent, jouw 
werkelijkheid bekritiseert. 
Ik pleit voor een samenlopen – dansen – in de open ruimte tussen 
de regels. Het is een lopen dat gericht is op een ‘op de plaats brengen’. 
Ik inspireer me hierbij op het boek De plaatsbekleding van Dorothee 
Sölle. Zij gebruikt plaatsbekleding als metafoor. Zij bedoelt hiermee 
dat iemand anders tijdelijk de plaats kan innemen van een ander, 
daarmee neemt die ander haar/zijn rol en titel over tot het moment 
komt dat diegene weer terug kan komen. Dorothee Sölle ziet de positie 
van Christus als diegene die onze plaats bezet totdat wij mensen onze 
plaats in kunnen nemen. 
 
Geïnspireerd door deze gedachte loop ik als regisseur samen met 
medewandelaars naar die plaats, het podium.159 Het gaat om het 
podium als plaats waar zij vrij zijn om met beelden te spelen. Dat 
dit een gebied is waarin wij beelden proberen te zoeken voorbij ons 
voorstellingsvermogen is dan een gegeven. Het ‘op de plaats brengen’ 
is in die zin een actieve daad van de pastor en de theatermaker. Het 
is voor mij de grondhouding van waaruit ik werk. Dit ‘op de plaats 
brengen’ kan het individu in conflict met zijn omgeving brengen. Ook 
een groep kan naar zijn plaats zoeken en dit kan die groep met andere 
groepen in conflict brengen. 
Binnen dit conflict is een meelopen van de verzoeningswerker met 
beide groepen noodzakelijk zonder dat hij zich conformeert met één 
van de groepsbelangen, maar zijn/haar eigen positie serieus blijft 
nemen. Het ‘op de plaats brengen’ is een actieve daad die de omgeving 
ter discussie stelt. Het gaat om het maken en vinden van nieuwe 
beelden/spiegelingen waarin men zich herkent.160 Dat kunnen beelden 
zijn die in de status quo als bruuskerend worden ervaren.
Verzoening kan daarom ook een pijnlijk proces zijn omdat het te 

159. In andere artikelen en interwiews noem ik het podium ‘G’d’, als de plaats waarin 
wij ons mogen hernemen.

160. Denise de Costa, Sprekende Stiltes, een postmoderne lezing van het vrouwelijk 
schrift, Irigaray-Kristeva- Lyotard, KokAgora Kampen 1989: Irigaray vraagt zich 
af hoe vrouwen van sprakeloze objecten kunnen veranderen in sprekende subjec-
ten. Wat vrouwen kunnen doen is het mannelijke vertoog op een ironische wijze 
imiteren, waardoor dit vertoog belachelijk wordt. Hiervoor gebruikt Irigaray de 
term mimesis. […] Mimesis als reproductie, nabootsing, weerspiegeling,en mimesis 
als creatie, productie. […] het is niet het mimen in een vlakke spiegel [..] maar 
veeleer het mimen in een gekromde spiegel: het verstoort het beeld zoals men dat 
kan zien in een vlakke spiegel, het geeft iets anders weer. 
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maken heeft met het loslaten van oude beelden en een opnieuw 
in spiegel kijken met de kans dat je andere beelden over jezelf 
gereflecteerd ziet. In die zin is het een kans tot hernemen van je eigen 
beeld en geeft het de kans om jouw macht of onmacht, de positie 
waarmee je jezelf had geïdentificeerd, te ontleden. Verzoening begint 
dan ook met het delen van de angsten. Angsten die naar boven komen 
omdat identiteit en strijd ontmythologiseerd worden. In het artikel 
‘Noord-Ieren geven elkaar niet de ruimte’ beschrijft André Lascaris161 
het als volgt: ‘Mij lijkt de erkenning nodig dat de tegenpartij minstens 
even bang is voor jou als jij voor hen [...] een soort gelijkwaardige 
angst, die kan leiden tot een empathie voor de andere partij, voor 
het aanvoelen van de zorgen en de belangen die de ander heeft. Het 
wegnemen van de wederzijdse angst kan een gezamenlijke ruimte 
worden die niet betwist, maar integendeel gedeeld wordt.’162

 
Om tot dansen te komen put ik uit twee benaderingswijzen: ‘Ik 
gebruik een psychoanalytisch vertrekpunt dat ervan uitgaat dat 
de mens het kind tijdens het spiegelstadium, dat geen afgesloten 
stadium is, tot een eigen verstaan van heelheid komt. In hun opvatting 
blijft men gefragmenteerd, maar door de spiegel, die een beeld van 
buitenaf aanreikt, krijgt men een identiteit die als een geheel kan 
worden ervaren. Maar deze heelheid is altijd tijdelijk en gebaseerd op 
aangereikte spiegelingen.163 Omdat het een spiegeling is, is de ruimte 
ook gegeven om een ander te spiegelen. Deze spiegelingen kunnen zo 
de ruimte geven om andere, vervormende spiegelingen aan te reiken.
 
Daarnaast kijk ik naar de verschillende rollen die mannen en vrouwen 
spelen binnen dit conflict. Het is goed om naar deze rollen te kijken 

161. André Lascaris 1939-2017 was bestuurslid van de Dominicanenorde in Neder-
land. In het Nederlandse taalgebied behoort hij tot degenen die bekendheid 
gaven aan het werk van René Girard. Hij was samen met Roel Kaptein – over-
leden mei 1996 – nauw betrokken bij het werk van de Corrymeela Community 
en het vredeswerk in Noord-Ierland en maakte deel uit van het Dominicaans 
Studiecentrum voor Theologie en Samenleving in Nijmegen. 

162. Alhoewel ik (H.B.) enige kritiek heb op de identiteitsopvatting die door Gundorf 
in het boek van Lieve Troch wordt geformuleerd, namelijk dat we valse identi-
teiten zouden kunnen afpellen – alsof identiteit is opgebouwd als de schillen van 
een ui – is de kritiek op Girard mij uit het hart gegrepen – zie ook mijn opmer-
king over perversiteit van het Christendom, noot 12. 

163. Deze theorie is uitgewerkt door: Jacques Lacan (Parijs, 13 april 1901 – Parijs, 9 
september 1981) een Frans psychoanalyticus die beroemd geworden is door zijn 
zogenoemde Terugkeer naar Freud en het dictum dat het onbewuste gestructu-
reerd is zoals een taal.
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vanuit de genderverschillen. De biologische kijk die ervan uitgaat dat 
de rollen tussen man en vrouw vaak voorgegeven zijn, leg ik terzijde. 
Genderanalyse houdt rekening met het proces van invoeging en 
loopt zo niet het gevaar om in de valkuil te vallen doordat mensen 
de verschillen tussen mannen en vrouwen biologisch gaan duiden. 
Het gaat bij de genderanalyse om de vraag waarom de socialisatie 
zo gestructureerd is dat mannen tot cultureel bepaalde dragers van 
het mannenideaalbeeld worden en vrouwen tot cultureel bepaalde 
draagsters van het vrouwenideaalbeeld. Genderstudies zijn vooral 
gericht op het verstaan van seksesocialisatie. Bij deze fascinatie weet 
ik mij gesteund door de woorden uit het tweede testament die spreken 
voorbij ‘Slaaf en vrije, man en vrouw’.164 Zij worden niet meer als 
noodzakelijke scheiding erkent. Voor mij betekent dit visioen dat er 
een veelduidige werkelijkheid is. Eén waar gender, economische en 
ideologische verschillen niet gebruikt worden om elkaar uit te buiten. 
 
Binnen dit visioen is de ervaring van eigen identiteit niet afhankelijk 
van één of enkele aangereikte dominante beelden, maar het is de 
gezamenlijke zoektocht. Het is een zoektocht binnen het visioen van 
‘geen slaaf en vrije, noch man noch vrouw’ waar Paulus in Galaten over 
schrijft. Het gaat om een identiteit die ons bindt en niet uit elkaar drijft. 
In die zin is het een helpende identiteit die elkaar ‘op de plaats brengt’. 
 
Tijdens een jongerenuitwisselingsprogramma van de doopsgezinde 
vredesgroep met ‘The Peace People’ leerde ik dat luisteren naar 
verhalen het meest belangrijke is.165 Zij vertelden mij over hun leven, 
over het verdriet en het plezier. Voor mij gaat het erom zo dicht 
mogelijk bij ervaringen die verwoord worden te blijven. In deze zin heb 
ik geleerd dat toneel/het podium ruimte geeft voor een vertaling van 
die ervaringen. Het gaat immers op het toneel om inzicht te krijgen in 
welke aansprekingen en vooronderstellingen je mede bepalen en deze 
om te zetten in een theatrale vorm. Het toneel biedt een veilige plaats 

164. Galaten 3,28.
165. Women for Peace, later de Community for Peace People, een organisatie die 

zich inzet voor het bevorderen van een vreedzame oplossing van de problemen 
in Noord-Ierland. Maguire en Williams kregen de Nobelprijs voor de Vrede 
van 1976. Maguire werd actief bij de Noord-Ierse vredesbeweging nadat drie 
kinderen van haar zus, Anne Maguire, werden overreden en gedood door een 
auto bestuurd door Danny Lennon, een voortvluchtige van het voorlopige Ierse 
Republikeinse leger (PIRA). Lennon werd tijdens zijn vlucht doodgeschoten door 
Britse militairen.
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waar het luisteren naar de pijn die dat meebrengt kan plaatsvinden. Er 
is geen eenduidig antwoord. Geen uitweg of alternatief, geen oplossing 
tegen het mangelen wat zo’n invoeging in de verwachtingen van de 
omgeving met zich meebrengt. Het podium is een ruimte die gecreëerd 
is om met zelfbeelden te experimenteren. Verschuivingen kunnen 
alleen ontstaan als eigen traditie en de daarbinnen aangereikte beelden 
serieus genomen worden. Op toneel probeer ik een transformatie van 
het dagelijkse leven te laten zien. Dit houdt in dat ik vooral kijk met 
een blik die gericht is op het verwoorden van een andere mogelijkheid. 
Dat wil zeggen dat ik enerzijds het leven van de speler zichtbaar maak, 
maar anderzijds de acteur aanspoor om zichzelf te hernemen om zo 
andere duidingen/beelden voor zichzelf te vinden. 
 
Als regisseur ben ik niet geïnteresseerd in een kopie van de 
werkelijkheid. Ik probeer op toneel juist afstand van de maatschappij 
te nemen, een vrijplaats te zoeken waarin de parodie en ironie kunnen 
doorklinken. Toneel als ruimte waarin de werkelijkheid opnieuw 
herbenoemd kan worden. Toneel – stage – kan zo’n vrijplaats zijn als 
de scheiding tussen binnen het toneel en buiten het toneel consequent 
wordt gehanteerd. Daarom benader ik de toneelspelers consequent als 
acteurs. Acteurschap houdt afstand nemen in. Je neemt afstand van 
‘jezelf ’ en ‘je omgeving’ door in een andere huid te kruipen. Dit proces 
van afstand nemen is een vreemd proces: je blijft immers altijd jezelf 
die ‘de ander’ interpreteert.166 In deze afstand/open ruimte onstaat 
een verbinding tussen jezelf – ‘oude beelden’ – en de acteur – ‘nieuwe 
interpretaties’. Dit kan omdat er een ruimte is ontstaan die nodig is om 

166. Een mooi voorbeeld van zo’n scheiding gebeurt in het werken met maskers. Het 
masker wordt geïnterpreteerd vanuit de persoon die er mee speelt. Het masker 
spreekt in het spel via de stem en lijf van de speler terug. Via die weg kun je tot 
een spreken komen dat anders vaak aan je voorbij gaat. In Noord-Ierland heb 
ik de workshop Neem jezelf serieus, zet een masker op aan collega’s aangeboden. 
Een workshop georganiseerd in ‘Vrijburg’, Amsterdam in het najaar van 1999 is 
door gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Uit de folder: een workshop over 
hoop, verlangens, angsten en verdriet. Een workshop waarin wij ons verhaal van 
het leven met elkaar delen. Het gaat erom naar jezelf te kijken en om de herken-
ning van jezelf in de ander. Door een masker op te zetten kan er ruimte ontstaan 
om vragen te stellen aan het leven waar je anders bang voor bent. Het geeft de 
mogelijkheid om de ‘zwarte kanten’ in onszelf te omarmen. Het geeft de ruimte 
waarin we met elkaar kunnen lachen over wat we als tekortkoming van onszelf 
zien. In respect voor elkaars verhaal ontstaat de verwondering van het spel en de 
mogelijkheid voor het creëren van een nieuw verhaal. In de workshop maken we 
ook gebruik van rollen- en beweginsgspelen. Bij het spelen vertrekken we uit onze 
eigen belevingswereld, maar we gebruiken ook andere inspiratiebronnen. 
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tot een herinterpretatie te komen. Acteur zijn geeft de mogelijkheid 
om je geschiedenis anders te gaan lezen. Voorbeeld hiervan is het 
toneelstuk ‘The Red Herring, a Metaphorical Fantasy’, dat ontstaan is 
uit improvisaties van jongeren. Het gaat erom dat beelden op toneel in 
een andere context geplaatst kunnen worden. Hierdoor verandert de 
toeschouwer: die moet immers ‘anders’ gaan kijken, de oorspronkelijke 
interpretatie laten varen omdat de context is veranderd. Voor deze 
aanpak is vaardigheid in groepsprocesbeheersing noodzakelijk en ook 
het aanbrengen van adequate verwerkingsvormen waarin de groep en 
het individu zich herkennen. Deze manier van werken betekent dat ik 
een eindresultaat beoordeel op a) de voorstelling en b) de gesprekken 
die we hebben over hun leven. 
 
Al met al kan ik nu zeggen dat ik mijn plaats gevonden heb. De 
komende tijd wordt een tijd van vruchten plukken en het onderzoeken 
van de mogelijkheid om nog langer in Noord-Ierland te blijven. Als ik 
hiervoor kies, zal ik moeten kijken hoe het gefinancierd kan worden. 
Verzoening is een levensproject en ik zou graag binnen dit werk 
verder willen leren. Ik weet niet of mijn werk verzoening dichterbij 
brengt, ik zie wel dat kinderen, jongeren met wie ik werk ruimte 
nemen om te improviseren en te fantaseren en ik hoop dat ze boven 
zichzelf uitstijgen en proeven van andere mogelijkheden. Sommige 
mensen zeggen: ‘Je zou langer moeten blijven, we hebben je nodig’, en 
misschien is dat waar het om draait, het nodig zijn in het delen van 
elkaars verhaal, kwetsbaar en open voor verrassing.

PS Misschien is het mogelijk dat ‘christenen’ de tragiek van de eigen 
geschiedenis onder ogen zien en de moed vinden om missie te 
transformeren in het luisteren naar tranen.

‘The Silene may be an appropriate metaphor for mission. Silence is not 
mute or passivity. It is the storing up of energy by stopping the violence 
engendered by the British colonial rule. If Christianity has used its 
mission to violate the will of God for the creation, if the Bible has been 
used as a weapon to violate the Word of God’s love for all nation: then it 
is time for depoisoning time and space.167

167. K.M. George, India, onderdeel van een toespraak tijdens: Callen to One Hope 
of the World, Conference on Mission and Evangelism, 24 november–3 december 
1996, The Cospel in Diverse Cultures, Salvador, blz. 13.
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The Waterworks door Harry Brandsma 

Gepubliceerd in: Bazuin, 6 juni 1998

Om Noord-Ierland te begrijpen is het nodig twee belangrijke zaken te 
onderscheiden. Ten eerste, hoe functioneert angst binnen de politieke 
keuzes die de mensen in Noord-Ierland maken en ten tweede, hoe 
heeft religie als drager van het Noord-Ierse conflict gefunctioneerd. Ik 
ben daarom ook blij met de vraag van Bazuin om het verhaal van de 
straat weer te geven, de hoop en de angsten van de mensen in Noord-
Ierland. Omdat ik op de muur woon tussen de twee strijdende partijen 
in een arbeiderswijk, is mijn luisteren gekleurd en zeker subjectief in 
die zin dat de mensen met wie ik leef mij een spiegel voorhouden. En 
mij naar mijn eigen angsten en overtuiging laten kijken. Catharine 
Curley168, een vijftienjarige nationalistische vrouw, zit samen met mij in 
de zon in het park van The Waterworks in Noord-Belfast.169 Het is een 
park waar rivaliserende groepen jongeren in het weekend elkaar te lijf 
gaan. De twee wijken komen bij het park samen. Je zou kunnen zeggen, 
het park is de muur. Samen zitten we op een brugleuning en zij vertelt 
hoe op vrijdagavond groepen jongeren elkaar ontmoeten en hoe het 
vaak op vechten uitdraait. ‘Kijk ik ben katholiek, maar ik ga naar een 
geïntegreerde katholieke protestantse school –Hazelwood – dus ik heb 
veel protestantse vrienden. Als ik vrijdagavond een pilsje zit te drinken 
met mijn vriendin in het park dan zie ik soms de groepen jongeren van 
beide kanten van de muur het park in komen en als het uit de hand 
dreigt te lopen dan grijp ik soms in. Ik heb vrienden in beide groepen 
dus soms luisteren ze naar mij.’ Even later vraag ik haar hoe zij zou 
stemmen in het referendum over het aanvaarden van de overeenkomst. 
‘Ik weet het niet, Harry, ik probeerde het te lezen maar het gaat me 
boven de pet, mijn moeder kwam er ook niet uit. Kijk, ik zou willen dat 
mijn kinderen in vrede zouden opgroeien, maar ja die extremen, of het 
helemaal goedkomt, ik weet het niet.’ 
 
Twee dagen later praat ik met een jongerenwerkster van de Shankill, 
een Unionistisch gebied in West-Belfast.170 ‘Kijk, ik was zes weken 

168. Dochter van Phillip and Lilly Curley. Documentary made for Ann-Crann/The 
Tree, 1999 about Phillip’s work as a taxi driver in Belfast: The Night Rider, by H.E. 
Brandsma, shown at the 12 Foyle Film Festival on 17 November 1999, (Londen)
Derry, Northern Ireland. www.tmtheater.info.

169. Waterzuiveringsbedrijf.
170. Photo exhibition, Childern of the Woodvale, H.E. Brandsma, shown in the 



173

zwanger toen mijn man werd opgepakt. Hij heeft bij elkaar zeventien 
jaar in de gevangenis gezeten. Het begon met barricades opwerpen, 
schelden en tegendemonstraties houden als de katholieken weer eens 
demonstreerden, het was een avontuur waar hij aan meedeed, jongens 
onder elkaar, tegen de katholieken. Ik was toen een naïef meisje met 
twee vlechtjes en moet je me nu eens zien.’ Voor mij zit een stevige, 
door het leven getekende Unionistische vrouw met kort blond haar 
die de ene sigaret met de andere aansteekt. ‘Kijk, het is mijn man 
en ik ben ermee getrouwd, en als hij nu in de gevangenis zou zitten 
zou ik nog steeds ‘Nee’ stemmen.171 Ik vind niet dat de gevangenen 
vervroegd in vrijheid gesteld moeten worden. Ik ging hem elke week 
op zoeken, maar dat wil niet zeggen dat ik het goedkeur wat hij gedaan 
heeft. Ik vond toen, net zoals nu dat je de hele straf moet uitzitten. 
Ik stem nee omdat er met recht niet valt te marchanderen; het recht 
moet zijn beloop hebben. Kijk, als dit aangenomen wordt dan kunnen 
uiteindelijk terroristen in de regering komen dat is toch niet juist, dat 
kan toch niet goed zijn. Ik vind ook dat mijn man geen politieke functie 
kan vervullen om wat hij gedaan heeft.’ 
 
Voor mij zit een sterke vrouw die gesteund wordt door een haast 
protestantse mystieke overtuiging die ‘recht’ recht laat zijn en ‘krom’, 
krom. Ik zie dat ze steun krijgt uit deze redenering en ik blijf van haar 
verhaal af. Daarin ben ik veranderd, ik ben niet altijd meer scherp met 
mijn mond en zeg niet: ‘Stom dat je nee stemt, zie je niet dat er niets 
anders overblijft dan opnieuw geweld. En zie je niet dat als je je op orde 
beroept, dat je je dan beroept op een overheid die het niet zo nauw 
heeft genomen met de belangen van de nationalistische – katholieke 
– bevolking.’ Ik zou haar door elkaar willen schudden maar blijf van 
haar af. Tijdens mijn opleiding in Amsterdam aan de Katholieke 
Theologische Hogeschool wilde ik ook mensen door elkaar schudden 
als zij zich beriepen op een mystieke overtuiging die de maagd Maria 
een kind laat krijgen. Totdat een vrouw mij een andere lezing voorlegde 
en mij vertelde dat de auteur ervoor gekozen had mannen uit het 
verhaal weg te schrijven en dat je het daarom niet biologisch hoeft 

Shankill Library, Februari 1998 and at the Hague Appeal for Peace, 11-14 may 
1999, The Netherlands.

171. Referendum in 1998 met als inzet de aanname van het Good Friday Agree-
ment: 71,1 procent stemde voor de overeenkomst. Bij een gelijktijdig gehouden 
referendum in de Republiek Ierland stemde 94,4 procent ‘ja’. Onderdeel van de 
overeenkomst was vrijlating van gevangenen. De jongerenwerkster is het daar 
niet mee eens (terwijl haar man vastzit) en stemt daarom ‘nee’.
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te lezen. Op deze manier kon ik de mystiek van de maagdelijkheid 
opnieuw verstaan. Zo ook moet ik leren de mystiek van mijn traditie 
opnieuw te verstaan. Zo verwoordt Pieter O’Reily de hoop op een 
nieuw verstaan van de geschiedenis: ‘Ik denk dat de Unionisten zichzelf 
aan het bevrijden zijn van de angst die er jarenlang in is gepompt; tegen 
het papisme en voor ‘God, koningin en vaderland’.172 De ruimte om 
uit de eigen waarheid te stappen wordt momenteel bevochten op het 
scherp van de snede, want angst heeft geen nuances. 

In het verhaal van de jongerenwerkster hoor ik de strijd die zij voert, 
hoe zij steun ondervindt van de ‘recht is rechtconstructie’. Als ik nu 
met haar wil gaan kijken hoe religie tot drager van angst is geworden, 
dan wil ik te veel. Zij kan nog niet de verhalen van mensen uit het 
andere kamp horen, want eerst is tijd nodig om zelf de ruimte te 
creëren om naar haar eigen levensverhaal te kijken. En dan nog meer 
tijd om het verhaal binnen de geschiedenis te plaatsen. En dan nog 
meer om de politieke consequenties van eigen pijn te zien. Er is tijd 
nodig die mensen afstand geeft om naar zichzelf te kijken. 

Tijd om kwetsbaar te worden, om de ruimte te vinden om angst 
met elkaar te delen, een tijd waarin mensen van beide kanten van 
de scheidslijn elkaar in het park op de muur kunnen ontmoeten, 
niet om te schelden en elkaars vooroordelen te bevestigen maar om 
samen te luisteren naar de geschiedenis die generaties lang littekens 
heeft achtergelaten. De komende verkiezingen van 25 juni is een 
aanzet tot het creëren van tijd. Een tijd waarin voor het eerst in 
meer dan vijfentwintig jaar weer politiek wordt bedreven. Politici 
gaan voor het eerst weer aan tafel zitten om samen Noord-Ierland te 
regeren. Voorzichtig slaan zij bruggen naar elkaar en zo ontstaat de 
mogelijkheid dat protestantse arbeiders kunnen inzien dat zij niet zo 
veel beter af waren dan de katholieke arbeiders. 

Hoewel er meerdere partijen aan de verkiezingen meedoen is de keuze 
nog steeds ‘Ja’ of ‘Nee’ en is het gevaar nog steeds erg groot dat als 
de Nee-kandidaten te veel aanhang krijgen, de toekomst van Noord-
Ierland er somber uitziet. Daarom was ik blij toen de taxichauffeur die 
mij naar het vliegveld bracht zei dat hij in het referendum ‘nee’ had 
gestemd uit principe, maar dat hij nu tijdens de verkiezingen David 

172. Peter O’Reilly, Sinds 1 juli 2008 de nieuwe directeur van Mediation Northern 
Ireland.
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Trimble gaat steunen, want: ‘Nu de overeenstemming is aangenomen, 
moeten we het ook de kans geven.’173 
Elke steun voor de officiële Unionistische partij174 verzwakt Paisley’s 
DUP.175 Het probleem hier is als zo vaak dat het christendom gebruikt 
is om mensen tijd te ontnemen omdat het einde nabij was. Op de 
Shankill Road176 staan elke zaterdag de evangelisten te roepen: ‘Bekeert 
u want het einde is nabij.’ Voor mij is het een spreuk die te vaak 
gebruikt is door de Paisley’s177 onder ons. Het geeft een apolitieke 
oplossing en kan daardoor drager blijven van een gewelddadige 
overtuiging. 

173. David Trimble (Belfast, 15 oktober 1944), protestants politicus Noord-Ierland. 
Tot aan parlementsverkiezingen van mei 2005 leider van de Ulster Unionistische 
partij.

174. OUP nu UUP, Ulster Unionist Party.
175. Democratic Unionist Party.
176. Unionistisch gebied (protestants) in West-Belfast.
177. Ian Richard Kyle Paisley (Armagh, 6 april 1926–12 september 2014), leider van 

Democratic Unionistische Party, dominee en stichter van de Free Presbyterian 
Church.
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Kwetsbaarheid als grondwoord 
door Magarietha Reinders 

Een gesprek met Harry Brandsma, theoloog en theatermaker. 
Gepubliceerd in: Horizon 24 december 1998.

Enkele weken geleden keerde Harry Brandsma terug naar Amsterdam. 
Hij heeft jarenlang voor Eirene gewerkt, een Europees oecumenisch 
netwerk dat zich ten doel stelt gerechtigheid te bevorderen door 
ontwikkelings- en vredesprojecten. Harry’s standplaats was Belfast 
in Noord-Ierland, waar hij verzoeningswerk deed met protestantse 
en katholieke jongeren. Daarbij maakte hij onder andere gebruik van 
theater en drama.

‘Mijn passie is mensen hun verhaal te laten vertellen. De 
omstandigheden te creëren, de middelen aan te dragen waardoor 
mensen zich veilig genoeg voelen om hun verhaal te delen. In hun 
verhalen hoor ik de strijd die zij voeren om te ontsnappen aan 
structuren die ze krijgen opgelegd en die vaak geweld in zich dragen. 
Ze verhinderen dat mensen veranderen en hun kwetsbaarheid durven 
laten zien. De afgelopen drie jaar in Belfast heb ik vooral gewerkt met 
jongeren die keuzes ontnomen zijn door een systeem dat ze dwingt in 
gewelddadige patronen te denken. Het wordt ze erg moeilijk gemaakt 
om zich niet aan te passen en hun hoop op zelfstandigheid en eigen 
mogelijkheden vorm te geven.’
 
Eenvoudige theatervormen
‘In mijn werk als theoloog en theatermaker probeerde ik toch steeds 
deze keuzemogelijkheden voor mensen opnieuw aan te dragen. Door 
eenvoudige theatervormen kregen ze de ruimte om, ingebouwd tussen 
fantasie en experiment, veilig hun verhaal te vertolken. Ook kregen ze de 
ruimte om het gevecht om zichzelf te worden en te blijven uit te zoeken. 
 
Als je opgroeit in een oorlogsklimaat, waar de werkeloosheid hoog 
is en de groepsidentiteit jouw handelen bepaalt, dan heb je weinig 
vrijheid. Kwetsbaarheid wordt in zo’n samenleving verruild voor 
argwaan en het verschuilen achter het eigen gelijk. Om ondanks 
alles kwetsbaar te zijn, is vertrouwen nodig en het theater kan de 
beschutting bieden waarbinnen dit vertrouwen kan opbloeien.
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Zo hebben republikeinse (katholieke) jongeren samen met 
unionistische (protestantse) jongeren een voorstelling gemaakt over de 
ideale samenleving waarin taboes zoals homoseksualiteit doorbroken 
worden. Als wijzelf kwetsbaar durven zijn en openstaan voor het 
verhaal van de ander, als wij onszelf als vreemdeling durven zien en 
geen waarheid claimen, dan kunnen we andere mensen werkelijk 
tegenkomen en is er zoiets groots als verzoening mogelijk.
 
Kwetsbaarheid en het luisteren naar het eigen verhaal en dat van de 
ander zijn voor mij voorwaarden waaronder het visioen van wat wij 
mogen zijn wordt opengehouden.’

Sterven voor een tweede maal
‘Ik ben blij weer in Nederland te zijn, dichter bij mijn ouders. Ik wil 
meer aandacht besteden aan de verhalen van mijn ouders, over hoe zij 
de oorlog doorgekomen zijn en hoe mijn oom, als één van de velen, uit 
Putten is weggevoerd en omgebracht is in Neuengammen.178 
 
Het is tijd om mezelf te verzoenen met mijn afkomst, met de verhalen 
die niet verteld zijn, het is tijd om te luisteren. Misschien kan door 
mijn luisteren nog enig recht gedaan worden aan het leven van mijn 
oom, doordat ik hem toch nog leer kennen.
 
Als de merkwaardigheden en tekortkomingen niet meer gedeeld 
worden in de verhalen, als we niets meer horen over wie ons ontvallen 
zijn, sterven mensen voor een tweede maal. ‘Niets dan goed over de 
doden’, is een versleten tekst die alsnog mensen het recht ontneemt 
zich mensen te herinneren zoals ze waren. Van mijn moeder leerde ik 
dat ze aan haar broer kan denken als iemand om wie ze rouwt, die ze 
liefhad, maar die ze soms ook niet kon uitstaan. Ik ben blij dat ze dat 
durfde te delen met mij. Door haar verhalen begint mijn oom weer te 
leven.’

Kwetsbaarheid en respect
‘Ik denk dat verzoening niet te maken heeft met een ideaalbeeld van 
jezelf of de wereld. Verzoening betekent zelfreflectie, reflectie op de 
eigen moraal, het geluk en de pijn die het leven met zich meebrengt. 

178. T.T.Brandsma, 29 september 1944–18 april 1945, Nu gaat het spel beginnen, 
dagboekaantekeningen. Uitgegeven en bewerkt door: Harmen Elisa Brandsma, 
Narratio 2016.
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En daardoor ruimte krijgen voor het verhaal van de ander. Ik zou me, 
nu ik het belang van verhalen heb begrepen, verder willen ontwikkelen 
op die weg, want voor mij zijn twee woorden belangrijk geworden: 
kwetsbaarheid en respect.
 
Als mensen leren hun verhaal te delen, het verhaal van tegenslagen, 
verlangens en fantasieën, zonder dat deze verhalen mooier gemaakt 
worden dan ze zijn, anders gezegd: als mensen hun gevecht met het 
leven willen delen en zichzelf open en kwetsbaar maken, dan is respect 
op zijn plaats. In dit delen kan dan misschien ook dat wat christenen 
het ‘messiaanse’ noemen, doordringen. Het is deze hoop die mij 
voortdrijft en waarom ik wil blijven luisteren en blijven vertellen.’
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Noord-Ierland tussen vrees en hoop 
door Jan van Hooydonk

Gepubliceerd in: Hervormd Nederland, 4 november 1999.

De gereformeerde theoloog en theatermaker Harry Brandsma (40) 
doet sinds een halfjaar vredeswerk in Belfast. Het verblijf in Noord-
Ierland heeft hem bevrijd van zijn ‘calvinistische eenzijdigheid’.

Het Iers Republikeinse Leger (IRA) heeft na bijna anderhalf jaar staakt-
het-vuren de wapens weer opgenomen. In reactie daarop kondigden de 
Britse en Ierse premiers vorige week aan dat de vredesbesprekingen in 
juni hervat gaan worden. Hoe reageert de bevolking in Noord-Ierland op 
deze ontwikkelingen? 
‘Iedereen hier heeft een aantal weken zitten wachten op de volgende 
bom. Dan zou de hel definitief losbarsten. De aankondiging 
leidt tot voorzichtig optimisme. Het Brits-Ierse voorstel om de 
onderhandelingen te laten plaatsvinden door gekozen afgevaardigden 
vormt de bottleneck. Omdat de katholieken in de minderheid zijn – zij 
maken zo’n 40 procent van de bevolking uit – zullen zij daar moeilijk 
mee akkoord gaan.’

Gaat het in Ulster om een oorlog tussen katholieken en protestanten?
‘De oorlog is een gevolg van het feit dat bij het ontstaan van de Ierse 
Republiek, in de jaren twintig, een kunstmatige grens getrokken is 
tussen het noorden en het zuiden. De protestantse unionisten, die 
de band met Groot-Brittannië willen handhaven, vrezen binnen een 
verenigd Ierland een minderheid te worden. Omgekeerd voelen de 
katholieke republikeinen, die de Ierse zaak zijn toegedaan, zich een 
minderheid binnen het Verenigd Koninkrijk. Het gaat dus om een 
conflict tussen twee minderheden, waarbij religie gebruikt wordt om 
de eigen positie te sanctioneren.’

Is IRA de hoofdschuldige van de huidige situatie?
‘Nee, dat kun je zo niet zeggen. Iedereen heeft geschokt gereageerd 
op het beëindigen van de wapenstilstand. Niemand hoopte dat dit zou 
gebeuren, maar tegelijkertijd verwachtte iedereen dit wel, vanwege 
de politieke onwil van met name de Britse regering en de grote 
unionistische partijen. Sommige mensen vinden het niet slim wat het 
IRA heeft gedaan. Tegelijk moest het IRA de strijd weer opnemen om 
niet intern verdeeld te raken. 
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Wanneer het IRA in rivaliserende groeperingen uit elkaar valt, zal dat 
rampzalig zijn.’

Blijft toch staan dat het IRA een terroristische beweging is.
‘Tegen die beeldvorming wil ik mij verzetten. Ik ben gekant tegen 
alle geweld, maar met morele verontwaardiging alleen kom je er 
niet. Je moet ook proberen de zaak te begrijpen. Het IRA is geen 
terreurorganisatie, maar een organisatie die terroristische middelen 
inzet om politieke doelen te bereiken. Wat het IRA doet is, hoe zeer 
ook te betreuren, toch wat anders dan protestantste terreur die er 
simpelweg op neerkomt dat je de straat opgaat om elke willekeurige 
katholiek die je tegenkomt overhoop te schieten.’

Bestaat in Noord-Ierland een vredesbeweging?
‘Niet in de zin van een overkoepelende organisatie. Je hebt kleine 
groepjes die wat proberen te doen. Het probleem is dat unionisten en 
republikeinen onder vrede iets anders verstaan. Unionisten geloven 
dat er vrede zal zijn als het IRA definitief verslagen wordt – wat dus 
onmogelijk is – en Noord-Ierland Brits blijft. Republikeinen denken 
daar heel anders over. Ik denk dat vrede alleen maar mogelijk is 
wanneer Noord-Ierland democratie zou kennen – wat nog nooit in de 
geschiedenis het geval is geweest – en banden zou aangaan met zowel 
Groot-Brittannië als Ierland.’

Wat houdt uw eigen vredeswerk in?
‘Ik ben uitgezonden door de internationale organisatie Eirene en werk 
vooral als theatermaker. Zo maak ik voorstellingen voor de Corrymeela 
Community, een groep mensen die vanuit evangelische inspiratie 
katholieken en protestanten bij elkaar wil brengen. Dat gebeurt via 
vormingswerk in internaatsverband. Daarnaast werk ik mee als docent 
in de Rainbow Factory.179

179. The Rainbow Factory: een jeugdtheateropleiding voor jongeren van acht tot 
twintig jaar van Youth Action Northern Ireland. In maart 1990 richtte Youth 
Action de Rainbow Factory School of Performing Arts op om jongeren met 
kunst in aanraking te brengen. Dit ongeacht hun achtergrond, hun deskundig-
heidsniveau of hun vermogen om te betalen. In 1996 produceerde Youth Action 
‘Young Men’s Health - A Youth Work Concern’, waarin enkele proefprojecten 
werden gestart die betrekking hadden op de gezondheidsproblemen van jongens. 
Dit werd gevolgd door ‘Young Men Talking - Voices from Belfast’. http://www.
youthaction.org. I directed theater plays for the Rainbow Factory: Europlay 
‘Europe belongs to us’ 1996; The Red Herring, a Metaphorical Fantasy 1997, 
Under the Roler and Borderlines.
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Ik kom de jongeren op straat tegen of in de pubs, waar ik mijn 
‘barkruk-pastoraat’ beoefen. Dat je dat als buitenlander doet, wordt 
erg gewaardeerd. Ik probeer als intermediair op te treden. Vaak zie 
je dat de ontmoetingen waarvoor binnen het vormingscentrum of de 
theateropleiding de basis is gelegd, daarna doorgaan. Er blijven altijd 
mensen die elkaar willen ontmoeten, maar ze lopen daarmee wel risico, 
zelfs fysiek.’

Hoe houdt u dit werk vol?
‘Door een ongelooflijke nieuwsgierigheid. Acht jaar geleden was ik 
voor het eerst in Noord-Ierland met een groep Nederlandse jongeren. 
We raakten als Nederlanders volkomen in de war. Toen zeiden de 
Noord-Ieren ons: ‘Dat geeft niets. Wij zijn altijd in de war. Daarmee 
moet je leren leven.’ Mijn calvinistische eenduidigheid is hier volledig 
afgebroken.’ 
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Ik zoek geen principes, maar mensen 
door Wim van der Schee

Interview met Harry Brandsma over zijn werk in Noord-Ierland, 
gepubliceerd in: Algemeen Doopsgezind Weekblad, 31 oktober 1998.

In september 1995 ben ik er gaan werken. Noem me maar 
theatermaker-theoloog. Ik was betrokken bij de Corrymeela 
Community,180 een oecumenische werkgemeenschap. Je weet dat 
Noord-Ierland in twee kampen is verdeeld, katholiek en protestant. 
Deze werkgemeenschap haalt families uit beide kampen naar hun 
vormingscentrum om ze met elkaar in contact te brengen en onderling 
begrip te kweken. Daarnaast was ik ook betrokken bij Youth Action 
Northern Ireland. Zij hebben een jongerentheaterschool. Hun 
doel is niet direct verzoening, maar omdat er zowel katholieken als 
protestanten komen, werkt het wel zo. 

Waarom doe je dit werk? Ik bedoel, wat is voor jou de zin ervan?
Ik kwam daar een kennis tegen. Die vond mij een gekke vent, geschikt 
dus. Je moet weten dat ik op het gebied van geloof nogal een mix 
ben. Gereformeerd opgevoed, doopsgezind jongerenwerker geweest 
en gestudeerd aan de katholieke universiteit van Utrecht. Van alles 
wat opgestoken. Gezien de polarisatie in Noord-Ierland was ik een 
tussenfiguur. Maar het belangrijkste was toen voor mij misschien wel 
dat iemand iets in mij zag. Want ik, ik hoopte nog iemand te worden. 
En zo ging ik.
 
Wat dat is ‘verzoening’? Ik breng mensen bij elkaar en merk dat ze 
een leuke tijd met elkaar hebben. Of het beklijft moet je afwachten. 
Verzoening is het grote woord ervoor. Maar ik heb een hekel aan 

180. Https://www.corrymeela.org/about Corrymeela is opgericht in 1965 door Ray 
Davey, voormalig kapelaan in de Tweede Wereldoorlog, en een groep studen-
ten van de Queens University. Tijdens de oorlog werd Ray gevangengenomen 
en opgesloten in een krijgsgevangenkamp in Dresden en was getuige van het 
bombardement op deze stad. Die ervaring heeft hem diepgaand veranderd. Hij 
keerde terug naar zijn werk als aalmoezenier in Belfast en raakte bezorgd over de 
spanningen tussen mensen met verschillende politieke, religieuze en ideologische 
opvattingen in Noord-Ierland. Corrymeela werd opgericht vóór ‘The Troubles’ en 
de nadruk ligt op het bevorderen van tolerantie tussen mensen met verschillende 
achtergronden en overtuigingen. Corrymeela biedt ruimte voor een analyse van de 
onderliggende dynamiek van conflicten, breuken, zondebokken en geweld die we 
tegenwoordig op zoveel verschillende gebieden van onze wereld tegenkomen.
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missionair taalgebruik. Ik kan de mensen niets opleggen en ik kan de 
resultaten niet meten. Stel dat het werk één mens heeft gered. Wie één 
mens redt, redt de wereld, toch?181

Dilemma’s
Ik begrijp dat je je werk praktisch wilt benaderen. Dat neemt niet weg 
dat je waarschijnlijk bepaalde menselijke waarden op je netvlies hebt – 
dat je bijvoorbeeld van mening bent dat geweld niets oplost.
Ik ben niet tegen geweld. Ik ben tegen bepaalde vormen van geweld. 
Kijk, de geboorte van een kind is vaak al niet geweldloos. Iets moet 
soms doorgezet worden. Zoals ook Jezus demonstreerde toen hij de 
tempel schoonveegde. Met het gebruik van geweld worden mensen 
wel zeker voor een moreel dilemma gesteld. Ik heb daar geen simpel 
antwoord op.

In de tien geboden staat het toch niet onduidelijk? Gij zult niet doodslaan.
Ja, ja wij zullen zoveel niet. Het typische is dat staten kennelijk wel 
mogen doden. Hoeveel doodstraffen worden jaarlijks in de Verenigde 
Staten voltrokken? In de tien geboden komt ook voor: ‘Gij zult niet 
begeren.’ Nou, ik doe dat voortdurend. Maar er zijn grote verschillen 
tussen doden en doden, begeren en begeren. Je kunt het wel in het 
algemeen veroordelen, maar daarin zie ik een vlucht voor wat in mij 
als mens besloten ligt. Ik wil niet vluchten, ik wil het onder ogen zien. 
Vroeger was ik pacifist, nu zeg ik: het draait om het respect voor het 
leven. Respect is niet iets waar je in het algemeen een voorstander van 
kunt zijn. Je moet het doen. En dat is ook tobben. Neem de seksuele 
omgang tussen man en vrouw. Wij mannen eigenen ons posities toe 
die behoorlijk gewelddadig kunnen zijn.182 Iets anders: een vriend 

181. Dat komt uit het joodse geloof (W v/d S).
182. André Lascaris, Het Soevereine Slachtoffer, een theologisch essay over geweld en 

onderdrukking, Ten Have Baarn 1993, blz. 65. De patriarchale samenleving is uit 
de aard van de zaak hiërarchisch: de mannelijke sekse oefent macht uit over de 
vrouwelijke, die weliswaar niet machteloos is en een eigen domein heeft, maar 
toch onderworpen blijft aan het mannelijke domein. Het onderscheid tussen 
de twee domeinen in Noord-Ierland, waar de straat, de openbare ruimte, het 
domein van de man is, het huis het domein van de vrouw waar de man weinig 
of niets in te brengen heeft en van waaruit de moeders via hun zonen invloed 
proberen uit te oefenen op de straat. Deze verdeling in domeinen is bedoeld om 
de rivaliteit te reguleren [...] Zij is zelf een gestructureerde vorm van geweld [...] 
Onze moderne samenleving wordt mede gekenmerkt door het gegeven dat niet 
slechts de grenzen tussen de genders wijzigen, maar dat het systeem van gender 
zelf verdwijnt, en daarmee langzaam het patriarchaat. 
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van mij in Belfast heeft twee mensen doodgeschoten. Zou ik hem 
daarop moeten aanspreken omdat ik tegen geweld ben? Omdat ik een 
algemene moraal hanteer? Dat zou ik onbehoorlijk vinden. Hij heeft 
gevangenisstraf gehad. Ik zie hoe goed hij nu bezig is. Wie eens een 
moordenaar is geweest, hoeft toch niet voor altijd een moordenaar te 
zijn. En andersom: moet je de trekker overhalen om een moordenaar te 
zijn? Is zo’n dominee Paisley, die nooit een trekker heeft overgehaald, 
dan géén moordenaar? Ik heb geen missie. Ik probeer te luisteren en niet 
te oordelen. Ik probeer mensen een vrijplaats te geven, nieuwe ruimte, 
zodat ze hun eigen emoties loslaten en daarvan misschien leren. 

Je zegt geen pacifist meer te zijn, maar in wat je vertelt hoor ik dat 
je op zoek bent naar vrede tussen de mensen, een vrede die je graag 
wilt stichten al ben je er nooit zeker van. Je gaat wel degelijk uit van 
waardemaatstaven, alleen spit je de akker wat dieper om.
Ik ben tegen ideologie. Ik ben geïnteresseerd in het proces dat zich 
tussen mensen voltrekt. Mensen moeten elkaar respecteren, elkaars 
gelijkwaardigheid erkennen.

Principes
Ik stem er graag mee in dat mensen in principe gelijkwaardig zijn. Maar 
juist in de praktijk, waar jij zo op bent toegespitst, kun je niet ieder 
ogenblik van die gelijkwaardigheid uitgaan. In relaties bijvoorbeeld is 
het ‘geven en nemen’. De één moet de ander soms verdragen, de ander 
heeft daar de last van, moet inleveren. Dat kan pijn doen. Mensen 
houden dat uit zolang zij het uithouden in hun relatie. Waarschijnlijk 
lukt het zolang er voor beiden winst in zit, of beiden in elkaar blijven 
geloven. En eigenlijk klopt dit met jouw opvatting dat iemand die eens 
een moordenaar is niet voor altijd een moordenaar hoeft te zijn. Jij kunt 
dat zeggen omdat je een relatie (een band) met die moordenaar hebt 
gekregen. Jij gelooft in zijn verbetering en hij heeft dat nodig om ‘beter’ te 
worden. Prima. Maar hoe zullen de ‘relaties – de nabestaanden – van 
de slachtoffers erover denken? ‘Gelijkwaardigheid’ pakt in de praktijk 
anders uit dan in principe. Een staat moet behoeden dat voor iedereen 
gelijkwaardigheid is gegarandeerd. Dat kan alleen maar door toepassing 
van algemene regels. Daarom moeten moordenaars opgespoord en 
veroordeeld worden. Want mensen leven niet alleen vanuit relaties.
Maar daarin zit nu juist het probleem in Noord-Ierland. Er is geen 
staat met een algemeen erkend gezag. Er zijn nauwelijks door ieder 
aanvaarde principes. De unionisten (de protestanten) hadden vroeger 
de overhand. Zij voelen zich meer Brit dan de Britten, zoals de 
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KNIL183-soldaten bij ons destijds zich meer Nederlander voelden dan 
de Nederlanders. Want hadden zij niet voor het vaderland gevochten? 
De Ierse Britten hebben ook veel soldaten geleverd voor principes 
van Groot-Brittannië, maar nu lijken ze er niet meer bij te horen. 
‘Jullie zijn niet Brits maar Iers’ wordt gezegd. Daar komt nog bij dat de 
protestanten qua geloof zeer versnipperd zijn. Wat zijn dan algemene 
principes? Aan de ander kant zie je de katholieken. Zij hebben de 
Ierse traditie geannexeerd, maar omdat die zo verweven is met het 
katholicisme schept dat niet een voor allen aanvaardvaar uitgangspunt. 
Hoe moeten zo verschillende groepen met elkaar verenigd worden? Ik 
denk dat ieder zijn eigen plek en positie moet analyseren, dat mensen 
kunnen ontdekken dat zij lotgenoten zijn en dat je mensen het beste in 
relatie met elkaar kunt brengen.

Om vanuit de nieuwe relaties langzamerhand weer tot algemene 
afspraken/principes te kunnen komen?
Het zou kunnen. De mensen praten met elkaar natuurlijk overal over al 
het geweld. Als ze niet verder komen dan het te veroordelen, komen ze 
niet over de scheidslijn heen. Dat moet je niet opvatten alsof ik geweld 
vergoelijk. Maar met het oordelen schiet niemand iets op. Dit geweld 
moet verklaard worden. Laat ze het analyseren, dan komen ze terecht 
bij machtsverhoudingen en bij het gebrek aan gemeenschappelijke 
identiteit. Dan komen ze uit op nieuwe opgaven. Dat is vooruitkijken in 
plaats van terugkijken. Dat haalt de partijen uit hun loopgraven. 

God
De twee centrale woorden voor mij zijn ‘respect’ en ‘kwetsbaarheid’. 
Die hebben te maken met God. Die twee woorden hebben tegelijk te 
maken met dat mensen bij elkaar ‘binnen’ mogen komen (WvdS: relatie 
aangaan) Of God bestaat, of wat de plaats van Jezus in de theologie 
is, dat interesseert me niet. Maar de christelijke traditie kent zulke 
prachtige verhalen! Daarin gaat het over iets dat ‘buiten’ mij staat, 
dat ‘buiten’ mensen staat. Dat hebben we hard nodig. Want mensen 
op zichzelf zijn tot alles in staat (WvdS: dus tot veel slechts). Ja, het 
houvast komt van buiten. Daarom wilde ik predikant worden. Want 
wij zijn niet veroordeeld, niet vastgeketend aan de zwarte kant van het 
bestaan. Ik wil luisteren naar mensen, van ze houden, de verhalen over 
God en de mensen tot ons door laten dringen, en dat zal ons bevrijden.

183. Het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger heeft officieel bestaan van 1830 tot 
1950.
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Paradise lost 

‘All Souls’ Non-subscribing Presbyterian Church, Elmwood Avenue Belfast 
23rd September 2001
1st reading: Genesis 3: 22-24, 2nd reading: Psalm 138, 3rd reading: 
Matthew 8: 18-22

For the people who don’t now me, I am a Remonstrant minister and  
for the last 15 years I come on regular base in Northern Ireland.184  
I lived here from 95 till 98 in the Currach Community on the peace line 
in west Belfast. I worked here as a drama tutor. Now I live here again. 
And the Remonstrants have given me a special task as a reconciliation 
worker. My previous work in The Netherlands was a prison Chaplin. 
The theme of the sermon of this Sunday morning is: Paradise lost, 
subtitle: how to live in hope. To give a little of the context, three people 
who wanted to follow Jesus are I think upset by the answers of Jesus. 
The first one hears that following can mean not having a place to hide, 
the second one may not bury his father and the third one is not allowed 
to say goodbye to his parents. Following means something like leaving 
your old thoughts behind. The key to try to understand what that 
means we can find in the sentence ‘let the dead bury there dead. The 
question is than what does dead mean in this context.

Matthew 
18: Now when Jesus saw great crowds around him, he gave order to go 

over to the other side.
19: And a scribe came up to him, ‘Teacher, I will follow you wherever 

you go.’
20: And Jesus said to him, ‘Foxes have holes, and birds of the air have 

nests; but the Son of man has nowhere to lay his head.’
21: Another of the disciples said to him, ‘Lord, let me first go and bury 

my father.’
22: But Jesus said to him, ‘Follow me, and leave the dead to bury their 

own dead.’

184. ‘All Souls’ Non-subscribing Presbyterian Church, Elmwood Avenue Belfast 
23 September 2001. Protestantse kerk in de traditie van het arminianisme is 
een school van soteriologisch denken binnen het protestantse christendom 
gebaseerd op de theologische ideeën van de gereformeerde theoloog Jacobus 
Arminius (1560-1609) en zijn historische volgelingen, de remonstranten. De 
discussie omtrent aanvaarding is bijna net zo oud als het christendom zelf, voor-
beelden zijn Athanasius en Augustinus verdediging van ‘erfzonde’.
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The contrast’s you can read in this context:

-  Journey - Pain
- Choices - The other side (God)
- Role of history  - Role of disciples 
- Metaphors - Being dead and alive
- Family - After life

The theme of this sermon is: ‘Paradise is Lost’

In the three readings we heard that you can see three different 
examples of following, ore to say it differently, you heard three different 
positions of our relationship with God.
 
The first reading is well known as: 
‘The origin of the world and the human race, the creation and the fall’ 
The struggle where the writers of this book where dealing with was: ‘If 
there is a G’d who guides us and helps us, how is it possible that we do 
not listen. In their wisdom they came to an answer. In this story you 
can read of a free will. It’s a will where people can decide against the 
will of G’d.
 
In the Christian tradition is a discussion going on about how to read 
this book of creation. Do we have to read it as a story that exactly tells 
us how the world is created. Like the T.V. programme of the BBC, 
‘Challenging G’d’, is doing. Where the creation thought is ridiculed 
to a G’d who only can fill gaps we humans can’t understand with our 
science. Otherwise we can read this book as a narrative model to try 
to understand human live and there relationship with G’d. I suggest 
leaving the paradox created in the BBC programme and look at the 
book of creation as a narrative.
 
In the Remonstrant tradition and as I know in the tradition of the 
Non-subscribing Presbyterian church the decision on this issue is 
up to the individual. The own consciousness. What interests me in 
this story is how it ends. We see and hear after the apple has been 
eaten and humans see each other naked, that they are driven out of 
paradise. I like to focus on this end of the story. With the question 
Why is there a need to place the angel with a burning sword at the 
gates of paradise. Why is manhood forbidden to go back? Why are we 
cut off of paradise?
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The answer of these questions I try to formulate, is an answer of 
systematic theology. And lays in my opinion in the distinction between 
paradises and the eschatological future – heaven.
 
Some colleagues don’t make the distinction between paradise and 
this eschatological future called heaven. It is a distinction that can 
help us to understand – if that is possible – who we are as a human. 
Humans like us are living in a broken world. Humans as we know and 
have seen last fortnight are capable to terror to fight for there own 
course. In a world like this there is a need of the sound of the Psalm 
138 for the hope it reveales to us. We live in a world we hardly can 
understand because sometimes things are happening that are beyond 
the understandable.
Like last week, the big terror. Its frightening what happens what we 
as human being are willing to do with each other. And often we had it 
near our places – think of the Ormagh bomb –, how can we try to live 
with it?185

 
I think the Angel at the gate of paradise is there to warn us. There is 
no way back, we can not try to create paradise anymore, we have to 
leave it behind, because everytime we want it back it ends up in terror! 
Terror starts when we want to create our own paradise. And forget that 
paradise is lost.

Paradise is lost forever
Ernst Bloch a German Jewish philosopher and Marxist reflected on the 
story of the creation and he saw it as in the following light.186

The challenge the human kind have to face now is how to learn to make 

185. Op 15 augustus 1998 explodeerde een autobom in Omagh, County Tyrone, 
Noord-Ierland. Het was een aanslag waarbij 29 mensen om het leven kwamen en 
meer dan 200 anderen gewond raakten. De aanslag was uitgevoerd door leden 
van het Real IRA of New IRA. Het was de aanslag die plaatsvond tijdens de 
drie decennia lange burgeroorlog die bekend staat als ‘The Troubles’ in Noord-
Ierland. De aanslag kwam slechts enkele maanden nadat de Noord-Ierse burgers 
voor de Goede Vrijdag-overeenkomst hadden gestemd, een document waarin de 
noodzakelijke vredesonderhandelingen werden vastgelegd.

186. 977) was een neomarxistische filosoof en atheistisch theoloog. Kern van zijn 
denken is het besef dat het ‘zijn’ nog niet af is en dat de mens een bewustzijn 
heeft van het ‘zijn’ dat nog moet komen. Dit vormt ook de basis van het mense-
lijke verlangen naar utopie – hoop en toekomst. Bloch ontwikkelde een zijnsleer 
van het nog-niet-zijn en plaatste ertegenover het Freudiaanse begrip van het 
onbewuste, het begrip van het bewustzijn van het nog-niet.
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choices. In the light of ‘the fall’ in his reading he sees the fall as positive, 
it gives human kind a free will and the possibility to grow, but it opens 
a challenge for us as humans to go out paradise and to learn about the 
good and the evil, to learn to make decisions, to learn to do right.
 
A lot of women are pleased of this way of reading of Genesis. At last it 
gives them a releave and they don’t have to carry all the time the guild 
of falling out of paradise. Wanting to go back to paradise is for Bloch 
wanting to avoid decision-making, wanting the other to make the 
decisions for you. Or to say it differently: he, Bloch, uses the metaphor 
of the womb. This is a place where everything is fine. A place where 
all the choices are made for you. Or, closer to our own experience, 
as we don’t want to go out of bed to face a new day. If you make this 
thinking wider, you can see it as living in a group where the rules are 
strict and clear. You just follow these rules and you know you are right, 
with the others of your group you create your own womb against the 
world, together with the other in your own little place you know you 
are right. The mother – to stay in this metaphor –, is taking care of 
you, and of course you can then replace Mother for G’d and then we 
can see examples of this thinking around us. Than it concerns us too, 
how do we relate to G’d. How are we connecting with the world around 
us? If we try to read it like this; the story gives us tasks and gives us 
responsibility. Gives us something to strive for, not for our own sake or 
comfort, but for the sake of the world. That way we make a distinction 
between paradise, as place for our own good – a very selfish place that 
only focuses on the well-being of you or your own group –, and the 
eschatological future, heaven as a place that includes everybody.
 
The eschatological future is there for all of us, it’s a place where all of us 
are coming to our full fulfilment and G’d, the other side, is keeping this 
future open for us.This hope, this future is open for us because of G’d, 
the creator of life keeps the future open, against our selfish longing for 
a better place for our self. 
We have to move out of paradise to meet the other and to be with the 
other. Live is a process of meeting with the other and not being in a 
fixed place, because the word of G’d is for everybody.
 
In this context we can try to understand Matthew: Let the dead bury 
the dead. This must be shocking when Jesus said this after the question 
if it was possible to bury first his father before he followed Jesus. Who 
are the dead in this answer? We have to think about that before we can 
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try to understand it. What does Jesus want to say? I think it’s the shock 
that wants to make clear that we have to change our thinking. What 
lays in the future is of a total new order and not ‘more of the same’. It 
is radical of a different order so that even religious codes are changed. 
Bury the dead was a very impotent ritual, it was an important religious 
duty. 
And still Jesus says: let the dead bury the dead! 
 
I like to read this in a pastoral way. Dead in the context of this story 
you can read as: that there are people who don’t want to die. Life for 
them means: holding what you know; holding your fixed position 
despite the changing context you’re in. Everything has to be the same. 
But life means often something different. It has to do with being in 
the dessert, sometimes being lost. Life means in this way: letting go 
of your fixed position and than suddenly there can be something new, 
something unexpected. To let go can mean in this context: leaving 
the past the past and don’t even try to make a blueprint of the future, 
it means choosing for life its wanting a life for everybody in the place 
where we are where we live.
 
This way of thinking and believing is often combined with knowing 
that you are right and having a clear image about what paradise has to 
look like. And in this sense people are willing to use terror to gain it. 
As we have seen last week and we can also see examples of that in our 
own Christian tradition or our cultural tradition. But also on a smaller 
scale people try to gain paradise holding on an imago they never had in 
the first place.
I’ll give an example I heard last week, a struggle of a woman with her 
parents: Life means sometimes choosing against the moral en religious 
code of honouring your parents, because staying with it means to be a 
living dead. Leaving parents behind because they neglected you. They 
did you harm, they abused you, you were left alone without care and 
love. You had parents who where incapable to love and hold you and 
even took advantage of you, but you still feel the guild towards them. 
This is strangely enough because you as a child were the victim of their 
way of raising you. You feel guilty for your parents because you wish 
for them a better life! And guild takes history away, it deludes history in 
a myth that never existed. 
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Paradise often is based on a traumatic history. On a feeling that wants 
to wipe out this traumatic period, based on a denial of your own desert 
experience. To comeback on my talk with the woman I refered to: in 
her situation I think: ‘let the dead bury the dead’ means to step beyond 
the fixed situation of pain and guild, bring the whole pattern of the 
relationship to a change to create new possibilities. To embrace this 
step to a new horizon that can appear. Sometimes life didn’t have its 
paradise at all. And even before you where born you weren’t welcome 
at all.
 
To create for yourself a future, you step out of the dichotomy that 
new possibilities are erasing. Because sometimes you have to take a 
step beyond what you know as right. Then ‘let the dead bury the dead’ 
means a choice for life. And that can start with acknowledgment of 
your own desert where you try to survive.
 
To fix the world in a way we think it should be, can have terrible 
effects. Longing for paradise and the promise that your dead can 
bring you closer to become a tool of religious fanatism. Not leaving 
paradise behind but wanting to create it again here on earth makes you 
vulnerable and open for people who tell you that your suffering can 
help this course of bringing paradise back. This means that you can be 
open for the influence of using terror to create a better world called 
Paradise. But we know it’s going to be a one dimensional world. 

‘Let the dead bury the dead’ means a radical choice for life for 
everybody and not only for your own exclusive group. Its hoping for, in 
theological words, an eschatological future for everybody.
 
And in this way we can hear the Psalm187 of thanks because we do not 
bow for the gods of destruction. But we want to walk with G’d who 
keeps the future open for us. So that we all –humankind – can come to 
our fulfilment.

187. Psalm 138:7-8 New Living Translation.
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Though I am surrounded by troubles,
you will protect me from the anger of my enemies
You reach out your hand,
and the power of your right hand saves me.
The Lord will work out his plans for my life—
for your faithful love, O Lord, endures forever.
Don’t abandon me, for you made me.

Paradise is lost. But we may hope
And live. For a future
Where we can live. A future that gives
Our pain a place. Our dessert
And struggle. A name
A perspective. A future for all. G’d help us
To believe. In new possibilities 

Amen
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A Wedding

All Souls’ Non-subscribing Presbyterian Church, 20 January 2002. 

Dear congregation this morning we heard about a well known story! It 
is a story with a wedding at its centre!188 
And when we think about weddings, our imagination is willing to go 
wild. I mean by this that we all have our ideas and expectations about 
weddings.
And we have to be prepared to set these aside in listening to the story 
of this morning; before we can read, we have to try to dismantle our 
romantic thoughts.
 
In a marriage are two people involved. Usually one of them is female 
and the other male. In our tradition this often has to do with certain 
expectations and role patterns. We often take such patterns for granted 
as being implemented by G’d, or if you wish instead, by nature. The 
story we read this morning tells something about how we can think 
about relationship. It can help us to understand and to hear about 
human relationships and G’d’s relationship to us.
 
We all know about situations where a relationship didn’t work out and 
the people involved were hurt and often left alone because we could 
not read between the lines. That comes in way before I start to talk 
about the story of this morning: I give you two examples of not really 
listening or even abandoning the other. It’s often a failure of reading 
– or should I say, listening – between the lines, not being capable of 
understanding the other because one’s reading and listening is based 
on a preoccupation with one’s own thoughts and narrative. A woman 
once told me: I was lying in hospital delivering my first child when one 
of the visitors said to my former husband: ‘It takes a real man to create 
a boy’. On that moment I was totally not important and had no value 
for either this father, my husband, and the visitor. And I felt hurt. I 
mean it could be a girl and is a girl then less than a boy?’
 
The second comment I will use this morning comes from a different 
angle. The woman who told me this is not hurt or unhappy, but her 
happiness will be the model for happiness of others, in the saying: ‘if 
we let marriage disintegrate, what is going to happen with our society. 

188. Readings: Isaiah 62:1-5, John 1:26-2: -11.
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Marriage is core, and it is our Christian duty to try to help people to 
keep their promise. To say it differently, the family is the cornerstone 
of society. I as a pastor, or we as a congregation, cannot dismiss the last 
reaction or say that it is entirely not the case. We have to try to learn 
to read and hear between the lines; to learn and read the story of the 
‘other’ within the given situation regarding how it is verbally expressed. 
If we don’t do that there is a big risk of ending up in a situation where 
you want to impose the other on your story, your way of understanding 
the world and than it is easy to end up in a conlfict of ‘you are wrong 
and I am right’. What I hear this woman expressing between the lines is 
the need for commitment in this society. A commitment you can relate 
to. A commitment that gives you strength and gives you a feeling of 
being loved; a willingness to help and to be there for the other, a place 
that allows you to be vulnerable. 
 
So this morning it is about reading and listening, this is also the reason 
why we read John.189 We need to start to read before the marriage so 
that we can put the marriage in context of the whole story, or to say 
within the composition how John presented his story. It is part of a 
training to read beyond our first romantic and inclusive understanding 
of the story.
 
What we read today is the introduction of the life of Jesus according 
to the gospel of John. In this introduction, John gives us examples 
of what is going to come, what is possible in the light of Jesus’ life. 
The introduction, chapter 1 and the story of Cana, chapter 2, have 
everything to do with each other. It is a composition where John is in 
dialogue with tradition, that is, the Synagogue. You can hear the Torah 
resonate in the text at different levels. John uses a language that is very 
accessible to the people. 
 
In the reading we see that Jesus has a place in the history of the Torah, 
a position that we cannot exclude him from. John refers to Moses and 
the law, and as well as the prophets in verse 45. Phillip places Jesus 
directly in the tradition of the law, yet the reaction of Nathaniel is 
sceptical: ‘can something good come from Nazareth? In this reaction it 
is evident that Phillip and Nathaniel are going to start a debate about 
tradition and their interpretation of their tradition.

189. John 1:26-2: -11.
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In contemporary interpretation, we witness a tendency to see a split 
here between the tradition of the law of Moses -the first testament- 
and the new beginning, the tradition of the life of Jesus – the second 
testament-. But in reading this story, we cannot really come to this 
conclusion. Here, the traditions are talking to each other, they are in 
dialogue, through the mouths of the living actors in the story: Jesus, 
the disciples and John. When Jesus says ‘Here is a true Israelite, in 
whom there is nothing false’, seeing Nathaniel approach him, it doesn’t 
mean that we can conclude that the other Israelites are false.
 
I suggest reading it as an ironic remark and compliment to the honesty 
of Nathaniel. You could say the opposite, honesty is one of the things 
Israelites are known for and, here they found a very honest Israelite 
under the fig tree. If we try to read this story in the light of the Torah 
then we can see that John is using well-known metaphors and he is 
placing Jesus in the context of his tradition. For example, if we read 
the story of the wedding at Cana in the light of Isaiah 62, then we see 
that the metaphor of a marriage also refers to the relationship between 
God and Israel. We cannot disconnect this story from his tradition 
and in hearing the story we need to hear the stories of the Torah. To 
use the ceremonial water jars for the wine we can hear and see that we 
sometimes have to reclaim our tradition; the tools are available, but 
sometimes you need to use it differently.
And that is what the discussion is about. How do we interprete the 
Torah, the law? Jesus as the lamb of G’d? If we look at Isaiah, the lamb 
is the symbol of vulnerability.190 Jesus as the vulnerable person on 
whom we may lay our sorrows. I think that what this story is beginning 
to reveal to us.
 
But there is also a different way of entering into this story. As it is so 
connected with previous stories, you could suggest we just have to 
look and pray to see, because the things are already present, there to 
be discovered. We only have to learn to understand it differently. The 
tradition is already there, we don’t have to invent a new one; the tools 
are already there, however, the task is how to learn to use these tools 
differently. Or else the question ould be: how can we change objects of 
religious importance to objects that are a vehicle for life and pleasure, 
because that is what both the law and the direction Jesus is going in, 
have in common. They both look for a way to celebrate life and the 

190. Isaiah 53.
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relationship towards G’d. G’d often is seen as the bridegroom of Israel 
and Israel is like a bride. There where in the law is, is akin to drinking 
wine for everyone’s pleasure and need to be loved, to have a place to be 
as known the one who is vulnerable.
 
And yes, for that insight, we sometimes have to listen first and to 
understand the context or tradition of the speaker. We need to know 
and recognise our own tradition and context from which we are 
coming. Maybe than we can see the heaven open, and angels of G’d 
ascending and descending on the son of man. Maybe its then that we 
can see our common dream of the stairway to heaven like Jacob.191 
He had a dream in which he saw a stairway resting on the earth, with 
its top reaching to heaven, and the angels of G’d were ascending and 
descending on it. Can G’d, who lived for us through Jesus be present in 
our life? Perhaps through our way of listening to each other, in our way 
of walking with each other in relationship.

Amen

191. Genesis 28:12.
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Brieven van en aan mijn vriend

Brieven aan Martin Zandsta naar aanleiding van onze bezoeken als 
geestelijk verzorgers (protestants en rooms-katholiek) aan Nederlandse 
gevangenen die wij voor Epafras in Ierland bezochten.192 Met hem ben ik 
drie jaar achter elkaar naar Ierland gereisd.
 
Beste Martin 01-01-2008193 

Gisteren samen oud en nieuw gevierd. Zoals altijd is dat een moment 
waarop je terugkijkt en vooruitziet. Wij collega’s komen elkaar op 
verschillende plekken tegen. Nadat je vertrokken was dacht ik over ons 
werk voor Epafras. Wanneer was dat ook al weer voor jou begonnen? 
Ik begon Nederlandse gevangenen te bezoeken in Ierland in het laatste 
jaar dat ik daar woonde, ongeveer zes jaar gelden. Jij bent korter bij 
de club – mag ik dat zo noemen? Het heeft mij altijd geboeid, de 
bezoeken aan gedetineerden in den vreemde. Nu ja, vreemd, Ierland is 
dichtbij en jij gaat verder weg, maar het zal je verbazen hoe groot toch 
het cultuurverschil van Nederland met Ierland is. Ik kan rustig onze 
prinses Máxima op dat gebied aanhalen. Zoals er geen Nederlandse 
identiteit bestaat, is er zeker geen Europese en laat staan een Ierse 
identiteit. Genoeg mythes heb ik gehoord in mijn tijd in Ierland, vooral 
aangewakkerd door de onderlinge strijd van protestants met katholiek. 
Vriend, ik ben ook katholiek, net als jij, maar jij bent rooms. Wij weten 
toch dat waar religie een rol speelt in geweld het slechts een voertuig 
is voor – meestal – mannetjesputtersego’s ofwel een voertuig voor 
politiek gewin. Ofwel, mythe, religie en politiek zijn vaak een vuurpijl 
geworden waar je niet het nieuwe jaar mee zou willen aankondigen. 

Maar goed, gisteren dus, na je vertrek, keek Jezus mij aan. Het klinkt 
cryptisch, maar het is vrij basaal. In de kamer bij ons eten stond een 
in hout gegraveerd portret gemaakt door een ex-gedetineerde die ik 
in Ierland bezocht heb. Hij heeft het me onlangs toegestuurd en me in 
een brief bedankt voor de bezoeken. Jezus kijkt scheel vanaf de plank 
de wereld in met een schreeuw, verstomd om zijn mond. Petra – je 
vrouw – vond het wel wat weg hebben van de schreeuw van Edvard 

192. Stichting Epafras, een stichting opgericht door Joop Spoor, die in het buitenland 
Nederlandse gedetineerden bezoekt. Genoemd naar Epafras, trouw dienaar van 
Christus. Kolossensen 1:7, 4:13 en Filomon 1:23.

193. Martin Zandstra, rooms-katholiek justitiepastor, 8 augustus 1946–10 april 2013.
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Munch, dat hij schilderde als een ‘psychisch zelfportret’ in 1893. Het 
is onlangs gestolen en of het al teruggevonden is weet ik niet – maar 
goed, deze verwijzing van Petra naar het schilderij van Munch vind ik 
erg mooi. Ikzelf zie er meer een verdwaalde Jezus in die geen richting 
weet en net voordat hij wil spreken de woorden inslikt, maar goed, 
dat zij die combinatie maakt, is erg mooi gezien ons werk. Vaak vraag 
ik me af wat ik tegenover de gedetineerde ben als ik bij hem of haar 
zit. Daar zou je hoogdravende boeken over kunnen schrijven waar de 
term ‘roeping’ en ‘opdracht’ en ‘zending’ en nog vele andere van deze 
mooie woorden die in ons gemeenschappelijk taalgebruik aanwezig 
zijn gebruikt kunnen worden. Los van dat al – ook al bid en zegen ik 
en al wat meer zij als het nodig is tijdens zulke gesprekken – ligt voor 
mij het antwoord meer en de praktische aanwezigheid los van vaste 
protocollen. Meestal kom ik via mijn collega’s in Ierland de gevangenis 
in. Zo kan ik gevangenen buiten de eventuele spreekkamers om op 
cel bezoeken. Ik praat met de gedetineerden over hun leven in de 
gevangenis en over hun familie. Zo plaats ik ze dan weer voor zover dat 
kan binnen de geschiedenis van die familie, ook al zijn ze ver weg. 
 
Soms noem ik het wel: ‘de mogelijkheid tot ontsnappen’, terwijl je 
vastzit. Theologisch gezegd de wind – geest – mag meeblazen. Als ik 
dat voel in zulke gesprekken dan licht zo’n moment even op. Als dank 
krijg ik dan, via mijn collega daar, een schele Jezus thuis gestuurd. 
 
O ja, nog even praktisch, zou Ierland niets voor jou zijn voor een paar 
keer? Nu ik een vaste aanstelling bij DJI heb gekregen is mij gevraagd 
om even de bezoeken naar Ierland op een laag pitje te zetten. Ik reis 
zoals je weet dit jaar in april naar Ierland en zou het mooi vinden als je 
meeging. In die zin ben je dan al goed ingewerkt en ken je de collega’s. 
Wij kunnen dan samen een auto huren. Dat kost denk ik niet veel meer 
dan openbaar vervoer. Als we in Ierland zijn, valt dat samen met een 
festival in Dublin. Dan schijnt het openbaar vervoer helemaal niet te 
harden te zijn. 
 
Ik hoor graag van je en het ga je goed en heb je nog een beetje 
geslapen? 

Harry

---
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Hoorn 06-01-2008

Beste Harry, 

Zoals altijd reageert men vaak eerst op de laatste zin, dus ik zal 
mij aan die gewoonte maar niet onttrekken. Gelukkig was er die 
oudejaarsnacht geen dikke mist onderweg naar huis en heb ik verder 
geen last gehad van je champagne, want die was erg zuur! Ik zie al uit 
om samen met jou Ierland onveilig te maken – grapje! Je hebt gelijk 
over de bezoeken aan de Nederlandse gedetineerden in het buitenland. 
Je brengt door je beroep als predikant of pastor toch een andere 
benadering mee. Niet dat een ieder daarvan gediend is, die hebben 
alleen de praktische zaken voor ogen en denken alleen aan het voordeel 
dat dit bezoek hun kan opleveren in die situatie. En dat is echt niet 
zo vreemd in die wereld van ‘overleven’. Net toen ik begin december 
terugkwam van de reis naar Panama, Costa Rica en Honduras voor 
Para’s om daar Nederlandse gedetineerden op te zoeken, had ik op 
zondag weer de gebruikelijke kerkdiensten in de Bijlmerbajes. Nog 
vol van de indrukken en de ervaringen gaf ik een beschrijving van de 
levensomstandigheden in de gevangenissen in Centraal-Amerika. 

Het werd heel stil tijdens de viering, vol interesse werd er geluisterd. 
Na afloop van de viering kwamen een paar mannen naar mij toe 
om nog een vraag te stellen. Tijdens de gespreksgroepen verder in 
de week werd er nog eens stevig over doorgepraat. Niet alleen over 
die gevangenissen daar en de lange straffen, maar nog meer over de 
redenen van die drugstransporten. Nu is in de loop van de vele jaren 
dat ik bij het Drugspastoraat Amsterdam en in de gevangenissen in 
Noord-Holland als katholiek pastor werk, bijna elke reden al eens 
ter sprake gekomen. Een paar grote lijnen in het denken spelen naar 
mijn mening vaak een grote rol, namelijk als eerste de illusie met een 
klapper een einde te kunnen maken aan de financiële problemen en 
het ‘omgekeerd denken’ van oorzaak en gevolg – het gevolg wordt 
dan de oorzaak van alle ellende – en verder het alleen maar kunnen 
denken op de zeer korte termijn. Een grote verwondering voor mij 
geldt verder dat ik op die reis door Centraal-Amerika een aantal 
mensen tegenkwam die ik al eerder in de Nederlandse gevangenis ben 
tegengekomen en dan heb ik nog alleen in de provincie Noord-Holland 
gewerkt als justitiepastor. Bij een bezoek in november aan mijn oude 
werkplek het Detentiecentrum Schiphol Oost, kwam ik een studente 
criminologie tegen. 
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Zij was bezig met een eindscriptie van haar studie en had een groot 
aantal gesprekken gehouden met de op Schiphol aangehouden 
bolletjesslikkers over hun motieven. Ik was meteen nieuwsgierig naar 
haar eerste indrukken. De gebruikelijke reden om een eind te maken 
aan de financiële problemen stond ferm bovenaan. Even deze klapper 
en de ‘problemen’ zijn opgelost! Mijn ervaring uit de gesprekken 
met gedetineerde koeriers is vaak anders! Het ‘verdiende’ geld wordt 
namelijk bijna nooit gebruikt om de schulden bij een bank of het 
postorderbedrijf af te lossen, maar vaak als een opzetje om nog meer 
schulden aan te gaan. ‘Van de regen in de drup’ is vaak het geval. De 
vraag: hoe je in die problemen terecht bent gekomen en hoe kwetsbaar 
je daarmee wordt voor ‘verleidelijke vakantieaanbiedingen’ blijft 
meestal een verborgen zaak. Het zal wel een rare gedachte zijn om je 
af te vragen of zo’n actie ook nog gevolgen kan hebben en in dit geval 
vaak een langdurige detentie ver van huis. Eén ding was die studente 
wel heel duidelijk geworden. Deze koeriers denken alleen maar aan de 
zeer korte termijn. Op dit moment kon het probleem door dit aanbod 
van transport opgelost worden en dat was al voldoende om in te gaan 
op het aanbod van die ‘zeer behulpzame helpers’ met het verhaal van 
een risicoloos vervoer. 

De Evangelische Omroep heeft de laatste maanden een serie 
uitzendingen ‘Vreemde tralies’ verzorgd over Nederlandse 
gedetineerden in het buitenland. Zoals te verwachten kwamen 
wij beiden bekenden van onze reizen voor Epafras erin tegen. 
Misschien waren die uitzendingen goed voor de fondsenwerving, 
maar ik denk echt niet dat de bereikte doelgroep van de Evangelische 
Omroep gewaarschuwd hoefde te worden voor deze ‘voordelige 
vakantieaanbiedingen’. Het viel mij verder op dat onze bezoeken van 
Epafras ongenoemd bleven en elke verwijzing naar steun van geloof 
werd afgeschermd of was er bijna bewust uitgesneden. SBS6 had ook 
een aantal uitzendingen over Peru en Mexico met een voice-over vol 
dramatiek. Misschien komt dit wel aan bij de doelgroep om toch eens 
na te denken over zo’n actie! Ondanks dat ik nu al ruim twintig jaar 
meeloop in die wereld, blijf ik me toch steeds nog verwonderen. Ik 
weet hoe het kan voelen om in het nauw te zitten en bijna hopeloos 
naar oplossingen te zoeken. Je zou er bijna scheel van worden! 
Misschien wel als die schele Jezus die je uit Ierland hebt gekregen. 
Het doet mij bijna denken aan die holografische foto’s die je van Jezus 
kunt krijgen in Lourdes. Heb je trouwens die uitzending nog gezien 
bij Kruispunt over de bedevaart met drugsgebruikers uit het centrum 
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van Amsterdam naar Lourdes. Indrukwekkend, nog steeds, ondanks 
dat ik zelf acht keer met een groep gebruikers op stap geweest ben 
naar Lourdes. Nog even over die foto: als je ernaar kijkt zie je dat Jezus 
aan het kruis je aankijkt en als je de foto even verdraait, sluit hij de 
ogen! Het stervensmoment van Jezus heb je dan voor je. Voor de meer 
Latijns ingestelde rooms-katholieken een indrukwekkende foto. Voor 
nuchtere Hollandse gelovigen een aanfluiting. Het grappige van die 
foto is, als je die langzaam verdraait het ene moment een oog gesloten 
is en de andere nog open. De ‘knipogende’ Jezus noem ik dat maar! 
En wellicht moeten wij als pastores ook wel met die gedetineerden in 
die soms verschrikkelijke, naar Nederlandse begrippen onmenselijke 
omstandigheden kijken en praten. Met mededogen, niet om alles maar 
goed te vinden. De motieven waren misschien soms wel goed bedoeld, 
maar de uitvoering en methode belabberd, slecht voor henzelf en voor 
hun familie. 

Toch blijft me wel eens knagen hoe gemakkelijk sommigen tot zo’n 
stap kunnen komen. Hier in Nederland kwamen deze koeriers een 
aantal jaren geleden nog in de Koepel van Haarlem terecht. Veel 
verhalen over het waarom en veel spijtbetuigingen over het mislukte 
transport zijn daarbij de revue gepasseerd. Hoe bij de ene grote misère 
nog een grotere hoop ellende er bovenop gestapeld was. Met veel 
zorgen van ‘hoe verder’ met mijn leven en wat betekent dit voor mijn 
familie in Latijns-Amerika. Wordt die aangesproken en onder druk 
gezet voor dit mislukte transport? Verder ook de verhalen van de 
‘gladde jongens’ die na een aantal gelukte transporten met een in elkaar 
geknutseld verhaal de hoogte van de gevangenisstraf naar beneden 
probeerden te krijgen. Bijna met het motto: ‘beroepsrisico toch’! Zij 
zagen dit meer als een ‘normaal’ beroep met iets meer risico’s. Met een 
heldere en duidelijke redenatie: als hier in West-Europa de vraag naar 
die drugs bestaat dan komt vanzelf aanbod op die vraag en dan moet 
er getransporteerd worden. Het zijn pittige gespreksgroepen hier in 
de Bijlmerbajes om ook de andere kant van verantwoordelijk zijn voor 
je daden en de mogelijke gevolgen niet alleen voor jezelf maar ook 
voor de anderen, zoals je familie, op tafel te krijgen. Heeft het daarover 
niet willen nadenken dan toch te maken met een ‘gemakkelijke en 
losse persoonlijke levensstijl?’ Toch kwam de vraag: Zou je ook spijt 
hebben, als het transport wel gelukt was? me vaak op een blik van 
onbegrip en ongeloof te staan. Nee, natuurlijk niet! was vaak het 
gebruikelijke antwoord. Een enkele keer veerde iemand op bij die 
vraag! En stroomde een verhaal van levensdromen en het moeizame 
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ervan om deze in het dagelijkse leven waar te maken werkelijk los. 
Kostbare momenten, waar wij beiden van leerden en leven. Want dan 
sta je voor het aangezicht van God. Bevrijd, open en met het besef te 
staan in deze wereld van God gegeven. Ons leven is groter en meer van 
betekenis dan wij vaak waar willen hebben! Dat vraagt ook om te leven 
in plaats van te ‘overleven’. Daarbij en in die ‘gevangenschap van het 
overleven’ buiten of in de gevangenis doen wij onszelf te kort en doen 
wij elkaar tekort! Die ‘bijbelse’ opdracht om werkelijk voluit te leven 
komt ons allen toe, waar wij ook zijn en in welke beroerde detentie 
waar dan ook op deze wereld! Ik hoop op je antwoord en het verder 
doordenken over wat ons te doen staat. Je vraag om Ierland maar even 
over te nemen, wordt wel wat moeilijk. Je weet dat wij deze reizen in 
onze eigen vakantietijd moeten doen en dan blijft er wel heel weinig 
over. Centraal-Amerika kost mij met alle plezier en voldoening van die 
reizen toch ruim twintig vakantiedagen. 

Verder lijd ik ook aan het gegeven dat ik nu een beetje bekend begin 
te raken met de gevangeniswereld daar en met de mensen daar en dat 
ook niet graag opgeef. Van de andere kant heeft het voor mij wel zijn 
voordelen. In het Engels kan ik mij beter redden dan in het Spaans en 
een reis naar Ierland is een stuk korter in reistijd! 
Tot ziens en … succes met je nieuwe werkplek! 

Martin

---



203

Amsterdam 09-01-2008

Beste Martin, 

In het telefoongesprek van gisteravond beloofde ik je de reactie op je 
brief te sturen die ik eerder die dag geschreven had. Zoals vele malen 
was ik deze keer ook verbaasd dat mijn reactie op een of ander manier 
verdwenen was van mijn computer. Computers en ik zijn niet altijd een 
gelukkige combinatie. De krachttermen die soms klinken kunnen dan 
beter in mijn studeerkamer blijven. Maar zie hier een nieuwe poging. Je 
spreekt over verantwoordelijkheid, trouwens een mooie samenvoeging 
zo met het woord ‘antwoord’. Weet je trouwens dat ik meestal niet zo 
geïnteresseerd ben in antwoorden, maar meer in het stellen van de 
‘juiste’ en goede vraag. Dat kan een zoektocht openen. Antwoorden 
worden vaak opgevat als een eindstation. Maar dit even terzijde. 
Jouw vraag is van een bijzondere kwaliteit en schoonheid, ik geloof 
als jij tegenover me zit en ik zou gevangen zijn, dat ik je liefst zo snel 
mogelijk aan het bidden heb, dan hoef ik deze vragen in ieder geval niet 
aan te horen. Maar ja, daar weet jij vast ook wel weer een oplossing 
voor als het gebed als een vlucht achterwaarts wordt aangevraagd. De 
momenten van opveren en dat verhalen gaan stromen, daar geniet ik 
van, ik noem dat wel eens de mogelijkheid nemen om te dansen voor 
Gods aangezicht. Wij mogen die ruimte – als theatermaker noem ik 
dat dan het podium – aanbidden omdat in de ‘dans, het spel’ en of in de 
momenten van opveren wij onszelf mogen hernemen. Niet vastgelegd 
zoals we waren maar geroepen tot wie we mogen worden, de ‘spelende 
verantwoordelijke mens’. In jouw taal en in een variatie op jouw mooie 
woord verantwoordelijkheid. 

In ons antwoord aan God, hoe fragiel dat antwoord ook is, kan ons die 
ruimte tot hernemen gegeven worden. Is jou het lied van Elvis Presley 
‘Jail House Rock’ bekend? Zoiets bedoel ik dus, die paradox die in 
dat lied zit, want dat is het, in de gevangenis de ruimte vinden om te 
dansen. Dat vind ik zo mooi aan mijn schele Jezus die ik toegestuurd 
gekregen heb. Het lijkt haast een parodie op een icoon vanwege zijn 
scheelheid en toch is het alsof je een dubbele kijk nodig hebt om de 
wereld van het ‘goddelijke’ in de gevangenis waar te nemen. In die zin 
wens ik ons en onze collega’s deze dubbele kijk in het nieuwe jaar toe. 
Trouwens, dit jaar heb ik voor mijn reis naar Ierland onbetaald verlof 
aangevraagd. Ik wil graag mijn vakantiedagen voor mijn vakantie 
houden. Ik snap je voorkeur voor Zuid-Amerika. 
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Vorig jaar was ik in Noord-Chili en bezocht een gevangenis midden in 
de woestijn bij Arica. Op een bankje in de zon, het was gelukkig niet 
midzomer, sprak ik daar met de gedetineerden. Ik was op bezoek bij 
mijn nichtje en heb tijdens mijn familiebezoek twee bezoeken voor 
Epafras afgelegd. Van de cursus Spaans die ik een week gevolgd heb 
is niets meer blijven hangen, jammer, een schone taal lijkt me. Maar 
goed, Ierland dus. Ja, als jij het niet kan doen dan zullen we moeten 
kijken wie voor Epafras daarheen kan reizen. Ik heb aan mijn nieuwe 
werkgever Dienst Justitiële Inrichtingen namelijk beloofd dit jaar 
slechts één reis naar Ierland te maken. Dat betekent dat in het najaar 
nog een reis openstaat. Ik hoop dan volgend jaar 2009 weer met reizen 
voor Epafras te kunnen beginnen.

Heb het goed,

Harry

PS Ben je vrijdag nog op de Nieuwjaarsreceptie in Utrecht?

---
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10 januari 2008

Beste Harry, 

Wij moeten maar niet al te veel in bespiegelingen gaan vervallen, want 
de ene reactie roept natuurlijk een andere reactie op. Je kan namelijk 
ook dansen omdat je op de rand van een vulkaan bent gekomen en 
dat de grond je te heet onder de voeten gaat worden. Zoals ik wel 
eens in de bajesvieringen zeg: ‘Niemand valt in de afgrond of hij heeft 
langs het randje gelopen!’ Wij hebben en houden altijd een vrije keus 
in het leven hoe wij in een situatie willen handelen of ermee willen 
omgaan. Al is heel veel te verklaren en uit te leggen en daarmee ook 
wel te begrijpen hoe wij in een beroerde rottende wereld verzeild zijn 
geraakt. Toch blijft nog steeds overeind staan dat waar(achtig)heid je 
vrijmaakt, ook in de niet gelukte dingen van ons leven. We vergeten 
te vaak dat mijn en jouw leven een gave is, een cadeau in jouw hand 
gegeven. Te kostbaar om daar maar slordig en slonzig mee om te gaan. 
Dat klinkt wel erg verheven, als ik dat zo lees. Maar elke dag ervaar ik 
dat steeds weer, ondanks tegenslagen. Natuurlijk hebben achtergrond 
en opvoeding een grote invloed, maar je hebt de vrijheid te kiezen hoe 
ermee om te gaan! 

Dat is ook de inzet van mijn vieringen en de ontmoetingen die ik in 
de bajes mag hebben. En natuurlijk lukt dat in mijn geval niet altijd, 
ik ben ook maar beperkt. Eerlijk zijn en misschien ook wel eens ‘hard’ 
durven zijn is daarbij soms ook nodig. Durven zien dat de mensen 
die wij tegenkomen meer in hun mars hebben dan waar zij vaak zelf 
in geloven. Zij zijn te kostbaar in de ogen van God, en hopelijk ook in 
mijn ogen om met die ‘onzin en ongein’ bezig te zijn. Dat lees je ook 
in die persoonlijke verhalen van mensen uit de gevangenis. Elke keer 
klinkt daar weer voor mij uit de woorden van Augustinus. ‘Laat heb 
ik u ontmoet en lief gekregen.’ Die liefde en die gloed gun ik een ieder 
die ik tegenkom en dan … kunnen wij ook samen dansen! We moeten 
maar weer eens afspreken voor een avondje theater in dat mooie 
Amsterdam met een goed glas wijn na afloop. En … vooraf bij je thuis 
om je te leren hoe je een bestand op moet slaan op je computer. 

Martin
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Reisverslagen (Noord-)Ierland gevangenenbezoek  
door Martin Zandstra194

Reisverslag Ierland 2007
 
In de vroege ochtend van maandag worden wij beiden naar de trein 
gebracht die ons rechtstreeks naar Schiphol brengt. Harry had de 
reizen al via internet geboekt. Hij had alleen mijn voornaam op de 
Hollandse manier geschreven in plaats van de Friese wijze. Een O 
in plaats van een A. Ik verwachtte dus enkele moeilijkheden bij de 
toegangscontrole. Maar nee, als de achternaam maar goed op het biljet 
staat. Tot zover dus de terroristenbestrijding en de gegevens die de 
regeringen denken nodig te hebben! Het vliegtuig van Aero Lingus 
een Airbus 320 op de vlucht naar Cork, een nieuwe bestemming, zit 
goed vol met ‘bolle’ Ieren. Zeker een weekend stappen geweest in 
Amsterdam, de lol druipt ervan af. Een beetje shabby gekleed en met 
een onverzorgd uiterlijk. Het is een goedkope vlucht, dus de koffie is 
niet gratis en moet betaald worden, zoals de rest. Het houdt niet over, 
de kwaliteit van de koffie. Een beetje door de wolken heen is nog een 
stukje kust te zien van Zuid-Engeland en te zien naar de ligging vliegen 
wij boven Het Kanaal. De passagiers voor mij storten zich nog even op 
de zogenaamde taxfree-kar en kopen nog wat sieraden uit de kar.
 
Het vliegveld van Cork kent maar één start- en landingsbaan, dus na 
de landing moeten wij omdraaien en naar het gebouw terugrijden. Via 
de trap aan de achterkant komen wij op het platform en over een paar 
trappen bij de douane. Een snelle blik op het paspoort is genoeg en dan 
staan wij in de aankomsthal. Een taxi brengt ons eerst naar de Prison 
Cork. Een oud gebouw naast een legerkazerne. Om de koffers kwijt 
te raken raadt de taxichauffeur ons een hostel aan dat op loopafstand 
van het centrum en de gevangenis staat, Sheila’s Hostel. Wij krijgen 
een kleine kamer met een douche en een stapelbed. Wij lopen langs 
een ziekenhuis naar boven de heuvel op. In een pub vlak bij de poort 
van de kazerne nemen wij alvast een goed glas ale en een aantal 
sandwiches. Aan de tap zijn alle krukken al bezet. In de hoek zit een 
oudere dame met naast haar een jongere uitvoering met een strakke 
spijkerbroek en hoge laarzen. De plaatselijke kroeghoer? Het lijkt er 
wel op met al die militairen in de buurt. Om één uur lopen wij maar 
eens naar de ingang van de gevangenis en na een tijdje wachten komt 

194. Als geestelijk verzorgers voor Epafras.



207

father Michael Kidney naar buiten om ons te vertellen dat om halftwee 
pas bezoek mogelijk was. Hij nam afscheid en daar liepen wij weer 
terug naar de stad langs de kazerne. Beneden in de stad is een grote 
fabriek van Murphy’s die overgenomen is door Heineken Ireland. Door 
de stad heen, winkeltjes zien en weer verder lopen. Komen wij bij de 
taxi. Onderweg begon Harry een gesprek over de Ierse burgeroorlog 
van 1928 en over Collins die als een verrader werd beschouwd door de 
verdeling van Ierland.
In de grote ijzeren deur zit een kleinere deur met een hoge drempel. 
Voeten goed optillen, anders lig je op je snufferd. De namen worden 
netjes in een groot boek genoteerd met tevens het verhaal erbij dat wij 
namens de ambassade Nederlanders komen bezoeken. De father komt 
nog eens langs, een oudere man, zeer welwillend, maar hij maakt geen 
al te sociale indruk, zeker hopeloos verscholen achter zijn functie.
 
Hij loopt eerst verder door en wordt begroet door een guard, die zijn 
vingers kruist. Met een grote glimlach wordt dat gebaar ontvangen. 
Harry praat met twee dames van het ‘probation office’, die daar in de 
tussengang ook nog moeten wachten. De father komt ons ophalen 
en brengt ons naar een zijkamer op een vleugel. Een aftandse oude 
bende, versleten stoelen en een tafel die schijnbaar eerst nog een 
andere historie heeft gehad. In de hoek liggen allemaal papiertjes van 
onbekende bestemming. Even later komen de twee mannen binnen, 
duidelijk van Antilliaanse afkomst. Het verhaal is een beetje bekend. 
Kees is kok en was twee weken werkloos en moest iets doen aan zijn 
problemen, dus dit bleef alleen nog maar over om te doen. Evers was 
dronken gevoerd en was zich blijkbaar verder onbewust van wat er 
gebeurde. Is het nu de ‘gemakkelijke’ levensstijl’ van de Antillianen of 
wordt er maar weer een mooi spel gespeeld. 

De vraag of hun kinderen er op den duur geen slachtoffer van worden, 
speelt blijkbaar geen enkele rol. Nu moet er maar een oplossing komen 
en de rest zien wij later wel. De father is in ieder geval positief gestemd 
over hun deelname aan de mis en wil contact leggen met de Ierse 
minister van Justitie over hun situatie. Bij de ingang praten wij nog na 
over Epafras. De Ieren kennen dat niet en nogmaals kijkt hij mij aan of 
ik werkelijk wel een katholieke geestelijke verzorger ben: geen boordje 
of andere duidelijke kledingkenmerken. Wij lopen maar eens terug en 
nemen nog een pint in een andere pub met een nog volksere sfeer als 
de pub in de middag. Tijd om terug te gaan en een restaurant te zoeken 
in Cork. Wij komen in een Indiaas restaurant terecht. 
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Het eten is volgens Harry niet bepaald van uitstekende kwaliteit te 
noemen en de cappuccino is duidelijk van instantkoffie gemaakt. Maar 
toch, goed gevuld liggen wij kort na achten toch in bed.
 
Dinsdag 16 januari
Vroeg op, wij komen lopend bij het station en wij kunnen meteen mee 
met een ‘commuter train’ (forenzentrein) naar het volgende station om 
over te stappen op de sneltrein naar Dublin. Een grote dieselloc sleurt 
ons door de mistbanken al toeterend naar Dublin. Het landschap is 
glooiend en groen. De brem naast de spoordijk bloeit al en waar huizen 
staan ligt het afval verzameld en gedumpt achter de muurtjes. Wat 
zijn die Ieren toch smerig op dat gebied. Overal zie je autowrakken, 
uitgescheurde zakken met afval, bierblikken, kinderfietsen en oud 
materiaal slingeren. Bij de dorpen en vooral de steden wordt het een 
graadje erger. Al na drie uur sporen voor 44 euro komen wij aan bij 
Houston Station en lopen langs de rivier naar het centrum van de stad 
op zoek naar een hostel of guesthouse. 

Wij lopen door de winkelstraten langs de post office van de 
Paasopstand met een enorme slanke naald op het plein ervoor. Verder 
naar het Avondale Guesthouse vlakbij Conolly Station en we boeken 
hier voor vier dagen. Het centrum doet erg Engels aan, een beetje 
grauw en met vierkante huizenblokken met plat dak en niet erg 
onderhouden. Op de hoeken van de straat staan vaak bedelaars met 
de bekende beker van McDonald’s in de handen. Het valt op hoeveel 
jonge Chinezen hier wel niet zijn. Toch een resultaat van de Dublin 
Connection een aantal jaren gelden met de enorme toevloed van 
asielzoekende Chinezen? In de winkelstraat zie je ook al de Poolse 
supermarkt en ernaast een Poolse kapper, die het heel druk heeft. 

Aan de kleding te zien komt een behoorlijk aantal uit Oost-Europa 
hier, maar soms is dat toch een vergissing, er lopen ook wel Ieren rond 
in die afgedragen kleding. Harry is op zoek naar de Charity-winkels 
met allerlei recyclespulletjes. Hij koopt er nog maar weer een trui 
bij. Na het aflopen van een paar platenzaken komen wij in een pub 
terecht waar een kleine kaart is. Toch een vergissing om dat te nemen. 
Het vlees is van een oude koe en over de rest hoeven wij ook niet veel 
woorden vuil te maken. Toch snel de film gezien van de ‘The last King 
of Scotland’ over Idi Amin in Uganda en over dokter Callingar. 
De dokter met een wel zeer naïeve inslag. Weer op tijd naar bed, 
vlak na 10 uur.
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Woensdag 17 januari
Acht uur op, al was ik eerder wakker door een ruzie bij de balie. Naar 
het complex van Mountjoy. Het weer is kouder: er staat een straffere 
koudere wind en om de straathoeken loeit het behoorlijk. In de bajes 
worden wij met alle egards ontvangen. Weer geen controle, paspoort 
is genoeg en wij worden door de directie verontschuldigd voor de 
afwezigheid van de sister. Zij moest bij een begrafenisvoorbereiding 
zijn voor een overleden familielid van een van de vrouwen. Wij worden 
naar een Oratory gebracht. Na een korte tijd komt een jonge vrouw 
binnen, die Harry al eens eerder had bezocht. De metamorfose is 
duidelijk. Zij is veel weerbaarder geworden en vol met plannen voor 
een hulpcentrum voor gehandicapte kinderen in Zuid-Afrika. De 
verandering heeft plaatsgehad in een gebed samen met een bezoekende 
sister uit een orde. Zij voelde zich toen aanvaard en opgenomen en 
dat geeft haar steun. Haar vriend zit ook vast en die zullen wij morgen 
gaan bezoeken. Zij heeft behoorlijk wat tijd gekregen voor de smokkel 
van extacy ter waarde van 1,5 miljoen euro. Toch straalt zij nu een veel 
positievere houding uit.

Ik vraag mij wel af, waarom Zuid-Afrika, beseft zij de moeilijkheden 
om daar een bedrijf van de grond op te zetten? Maar toch, goed dat 
zij plannen heeft en daar naartoe werkt door zo veel mogelijk uit de 
schoolmogelijkheden te halen. Na een gebed haalt zij de twee anderen 
op, moeder en dochter. Dit is andere koek. Dochter Maaike heeft 
eerst tien minuten waarin zij goed en open haar verhaal doet, maar 
bij de binnenkomst van moeder zijn de rollen duidelijk. Moeder doet 
het woord en zij mag hier en daar nog iets toevoegen. De Surinaamse 
cultuur slaat je om de oren. Kinderen bij verschillende mannen en 
zonder overzicht waar zij nu zijn en wie voor wie zorgt. En zij hebben 
hier ook nog wel wat tijd door te brengen met de kilo bollita’s. 12.000 
euro schuld brengt heel wat te weeg! Gelukkig heeft Reclassering 
Buitenland de schulden nu kunnen bevriezen. Met de kerk hebben zij 
in Pernis niet van doen, al is zij van oorsprong bij de EBG. Het gesprek 
wordt met een stukje bijbellezing door Harry afgesloten en wij maken 
nog even kennis met de Governor (directeur) en de chief officer, beiden 
vrouw. Een open welkom en zij is beslist aangenaam verrast door mijn 
opmerkingen over de faciliteiten en de sfeer. Wij krijgen nog een korte 
rondleiding door het complex door een soms onverstaanbare guard en 
lopen vervolgens naar de eetzaal met de onvermijdelijke hamburgers 
met sla en pompoensoep. Niet gek dus. Ik word nog even aangeschoten 
door een paar jonge Ierse vrouwen die nieuwsgierig waren naar onze 
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komst en wat wij kwamen doen. Zij legde mij met heldere blauwe ogen 
uit dat zij vastzat voor een overval op een drogist om aan pillen te 
kunnen komen.
  
Aan de andere kant van de straat staat de oude gevangenis waar 
Maarten X vastzit. De Surinaamse dames hadden al over hem 
gesproken door het contact tijdens de gezamenlijke kerkdienst. Hij 
legde nog eens de familiestructuur van Nigeria uit en hoe hij de 
verantwoordelijkheid krijgt toegeschoven om hen financieel bij te 
staan. Hij had al eens de fout begaan van een transport naar de VS en 
twee jaar op zijn blaadje gekregen. En nu dit, met in eerste aanleg een 
straf van tien jaar. Hij gaat in hoger beroep en komt volgende maand 
voor. Zijn ex-vrouw en zoontje komen elke vier maanden over en hij 
kijkt daarnaar uit. En dan komt er het vreemde verhaal dat hij na een 
mislukte asielaanvraag met haar is getrouwd, wel met de voorwaarde 
dat als zij maar één kind konden krijgen vanwege haar leeftijd, hij een 
andere vrouw mocht zoeken om meer kinderen te kunnen krijgen en 
dat om de familietraditie hoog te houden als oudste zoon. Voor de 
rest weet hij zich binnen goed te handhaven en ondanks de ‘slechtere’ 
accommodatie blijft hij hier voor het bezoek uit Nederland en van 
anderen uit Dublin. Hij gaat naar de dienst van de Church of Ireland 
om ook de anderen te kunnen ontmoeten. Ach, die redt het wel, 
maar ik vraag mij af of hij inderdaad niet voor de derde keer zal gaan. 
Ondanks zijn goede voornemens en plannen om weer terug te gaan in 
de schoonmaak. Het blijft een verhaal dat geloofwaardig is en net ook 
te veel een verhaal als excuustruus. Harry doet het goed op zijn manier 
met zo nu en dan een schaterlach, vraagt hij duidelijk door zonder de 
ander in de hoek te drijven.
  
Teruglopend langs de kleine winkeltjes en proberend weer een 
‘kankershop’ te ontdekken. Zo noemt Harry de verschillende winkeltjes 
met een charitydoel. Er staat een harde wind en wij horen dat er in 
Nederland een behoorlijke zware storm is, waarbij het vrachtwagens 
ontraden wordt om te rijden. We lopen maar weer eens door het 
centrum en komen in restaurant Mona Lisa met lekkere pizza’s, zeker 
een brainwave vanwege Dóchas Centre.

Donderdag 18 januari
Met de bus naar Cloverhill en Wheatfield Prison aan de snelweg en 
wij gaan met bus 78A op pad door de buitenwijken van Dublin. Wij 
lopen door een wijk naar de gevangenis en worden daar ontvangen 
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door een nieuwe zuster. Harry legt maar weer eens de situatie uit en 
vertelt dat het bezoek de vorige keren in de chapel plaatsvond. Na 
lang aarzelen brengt ze ons ernaartoe. Wij waren al naar de gewone 
bezoekers verwezen. Zij put zich uit in excuses en op de duur word 
je daar een beetje misselijk van. Die onderdanigheid ten opzichte van 
het personeel. Onderweg weer terug schudden wij de handen van de 
assistent governor en de Chief Officer. Die laatste kijkt met een strakke 
blik de wereld in. Maar weer op pad naar de box voor advocaten en 
daar komt de eerste al binnen. Een jonge man van Joegoslavische 
afkomst die als een praatwaterval loskomt. Grote verhalen over zijn 
horecawerkverleden en de dertig vergeefse sollicitaties. Met zeven 
kilo shit is hij gepakt, vast niet een eerste reis. Wij maken toch maar 
snel een einde aan het gesprek. Er zijn nog meer wachtenden. Een 
Somaliër en een Nigeriaan zijn het volgende paar. Van Alex klinkt 
het verhaal behoorlijk geloofwaardig, dat hij alleen de koffer heeft 
gedragen zonder te weten wat erin zat. Hij pleit onschuldig te zijn. De 
Nigeriaan had geslikt om aan geld te komen. Verder klinkt het alweer 
bekend. Getrouwd met een Nederlandse vrouw, maar nu uit elkaar. De 
laatste twee zijn Nederlanders. Allebei ‘trustee’ op de afdeling. De één 
heeft een behoorlijke drugsgeschiedenis en dat is hem aan te zien. Het 
gebit ziet er niet uit en verdient best eens een goede beurt. Hij is ook 
katvanger voor een bedrijf van een familielid geworden, dus hij heeft 
nogal wat voor zijn kiezen. De ander is duidelijk zeer weloverwogen 
bezig geweest en was zich bewust van de risico’s. Hij heeft weer 
contact met zijn familie gelegd, voorzichtig en met een behoorlijke 
veiligheidsmarge tegen te emotionele toestanden.
 
Tussen de middag willen wij naar een winkelcentrum lopen en wij 
slaan linksaf langs de andere gevangenis. De verkeerde kant dus 
komen wij later tot ontdekking; met die harde wind en een stevige 
bui over ons heen komen wij de andere kant maar weer eens uit. Bij 
Virgin kopen wij nog een aantal dvd’s en cd’s en even verderop in een 
sandwichshop gaan wij ons maar weer even te buiten aan een bord 
vol. Wheatfield is weer een ander verhaal, een pittige zuster, die wel 
eerst mijn justitiepas mee moest hebben. Het werkt toch beter om 
de ambassade de brief van aankondiging van het bezoek op te laten 
sturen. Eindelijk komen wij weer in de box terecht en ontmoeten daar 
de moslim die zeer blij is met bezoek en de partner van Ingrid met de 
plannen voor Zuid-Afrika. Ik probeer toch maar even te temperen, 
want nu blijkt dat dit plan is ontstaan door een contact met een Zuid-
Afrikaan binnen de muren. 
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Maar ja, hij pakt toch de zaak aan met schriftelijke cursussen. Na 
afloop van de gesprekken komen wij op het kantoor van de zuster 
en maken ook even kennis met de governor. Hij hoorde nu pas over 
de bezoeken van Nederlandse chaplains. Het maakt in ieder geval de 
toegang voor de volgende keer gemakkelijker. De bus brengt ons vlot 
terug naar het centrum. 
Wij gaan maar eens even uit de band en gaan nu naar de Thai. In een 
hoek gaan wij aan de pittige kip, lekker.
 
Vrijdag 19 januari
Met de commutertrein naar Maynooth, waar Cor woont. Door het 
Ierse platteland naar het station. Cor kent mijn gezicht, zeker van 
een foto rond het gebeuren van Schiphol Oost. In zijn huis praten 
wij de bezoeken door. Hij heeft een redelijk nuchtere opstelling en 
is zeer betrokken bij het werk van gevangenen bezoeken vanuit de 
ambassade. Zij hoeven dat maar twee keer per jaar te doen. Lopend 
gaan wij terug naar de bus. Harry zit het niet lekker dat wij Klaas niet 
hebben kunnen bezoeken in Cloverland omdat hij overgeplaatst is 
naar Prison Mountjoy. Hij belt nog maar eens naar de chaplaincy en 
het kan dan toch nog om hem die middag op te zoeken. Wij lopen om 
het gebouw heen naar de Medical Unit, een naam nog uit de tachtiger 
jaren vanwege aids en andere besmettelijke ziekten. Hij is dolblij dat 
wij hem toch nog komen opzoeken. Hij werkt nu in de keuken en heeft 
het naar zijn zin. De Wots-regeling komt weer ter sprake en hij wordt 
er ook voor gewaarschuwd niet te veel en zeker niet te vroeg daarop te 
rekenen. In de Chaplain Office krijg ik die cd voor elkaar, die wordt mij 
geschonken en wij krijgen nog een rondleiding in deze gevangenis van 
1850. Dat is te zien. Oude ijzeren deuren in een boogvorm, laag in de 
dikke muur en een cel met ook weer die bekende dikke stenen en een 
boog als zoldering. Er zit nu wel een tv-aansluiting in, maar sanitair is 
afwezig. Een plastic emmer staat in de hoek. Je zou je hond niet meer 
zo willen opsluiten.
  
In de avond al zwalkend door de straatjes met de vele pubs komen wij 
in een Ierse bistro. Voor de verandering nemen wij eens vis met mash. 
Goed weg te werken. Een pittige serveerster komt het ons brengen en 
Harry raakt hodeldebotel van haar. Met een ietwat schorre stem vertelt 
zij over Dublin en de hoge huurprijzen. Zij doet iets in de sociale 
sfeer met thuislozen en heeft er wel oren naar om Amsterdam eens te 
komen bekijken. Harry geeft nog maar eens zijn e-mail. Benieuwd of er 
nog iets mee gebeurt? 



213

Verder heeft het wel iets op tijd weer in bed te liggen, dus die traditie 
houden wij er maar in na nog even het laatste deel van de film te zien 
over Collins op de laptop.

Zaterdag 20 januari
Vandaag retour dus, al is het later in de middag. Dus volop, (nou ja 
volop) tijd om nog een paar platenzaken af te lopen. In een christelijke 
winkel koop ik nog Ierse praise songs en na een grote bak cappuccino 
naar de andere kant van de rivier. Tegenover de zaak die Rob had 
aanbevolen. Nog maar een dvd met een Ierse film en een cd. In een 
souvenirshop een speld en een schort van Guinness voor Peetje en 
weer het centrum in naar de Bad Ass voor koffie en een leak. Het was 
nog zonnig, maar nu komen de buien! Kleddernat de koffers uit het 
hotel en naar Conelly Station voor de bus naar de airport. Onderweg 
nog langs een paar buitenwijken die er iets aantrekkelijker uitzien – 
gelukkig maar – en naar de incheckbalie. Mijn zakflacon Jameson blijft 
maar achter. Ik heb geen zin om die nog eens extra door de douane 
heen te krijgen. Harry is de klos, zijn koffer moet open. Ik heb nog 
meer rotzooi in de tas, maar die gaat er gewoon doorheen. De taxfree 
laten wij maar voor wat het is en lopen naar de wachtruimte na eerst 
een kop soep met een broodje. Ik tik nog maar eens een stukje van dit 
verslag, ik loop twee dagen achter!
 
Al met al een zeer goed gebeuren deze reis! De moeite waard om te 
doen en op een ander level dan het officiële gedoe van een ambassade.
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Ierland maart 2008

Toch maar even twee gespreksgroepen in Schutterswei gedaan 
vandaag. Waarom weet ik eigenlijk ook niet. Het zal het plichtsgevoel 
zijn dat mij overvalt. Gelukkig zijn er geen files op weg naar Harry 
in Amsterdam en dus sta ik op tijd voor zijn deur om samen naar 
Eindhoven Airport te gaan. Op de radio wordt gewaarschuwd voor 
files tussen Utrecht en Den Bosch, verder ook nog dat de trein een 
uur extra vertraging heeft door draadbreuken. Er staat gelukkig niet 
meer die storm met die rukwinden van vanochtend, gelukkig maar. 
Traag rijden wij weg uit Amsterdam, een beetje trillerig, halen wij dit 
wel met al die aankondigingen? Onderweg babbelen wij weer over de 
gemeenschappelijke werkzaamheden. Hier en daar stroopt het verkeer 
op door de toevoer van zijwegen. De tomtom is niet goed afgesteld 
zodat wij in een buitenwijk van Eindhoven terechtkomen en daar toch 
de weg moeten vragen. 
Harry voert nogmaals het adres in en zie, het lukt! Via een aantal 
landweggetjes komen we er toch en kunnen de auto achterlaten op de 
eerste parkeerplaats. Ik zie even naar de tarieven en denk dan: wat een 
oplichters! Het moet maar. De balie geeft aan gesloten te zijn, maar 
dat klopt niet! Het paspoort is voldoende om de tickets te krijgen, 
wel moeten we nog een paar zakjes aanschaffen voor de kleine flesjes 
vloeistoffen. Bij de controle op de band wordt het nagelschaartje nog 
even nagemeten, maar wordt toch goedgekeurd. Ik weet zeker dat ik op 
een vlucht naar de USA dit moest inleveren! 

Het vliegtuig van Ryanair staat punctueel op tijd voor de gate. Het zijn 
net bussen, krappe stoelen en in een afschuwelijk gele kleur uitgevoerd, 
maar dat mag de pret niet drukken voor ruim anderhalf uur. Je kunt 
wel merken dat dit een goedkope vlucht is. Een verre gate met een 
grote loopafstand naar de uitgang. Voor de huurauto moeten wij 
nog even met een shuttlebusje met nog meer Nederlanders naar een 
verder gelegen gebouw, waar onze bestelde Peugeot op ons staat te 
wachten. Na de verzekering verhoogd te hebben mogen wij instappen. 
Ik moet rijden van Harry, hij wil niet in de nacht rijden. En weer 
laat de tomtom ons naar een totaal ander adres rijden Snow Street 
in plaats van Dame Street in het centrum. Maar wij komen eruit en 
rijden door het centrum om een parkeerplaats te vinden. Niet bij het 
hotel dus! Wij moeten door een paar steegjes en zetten de auto in Fleet 
Street, wederom tegen een redelijk hoge prijs. In het hotel worden wij 
vergast op een hoop lawaai in de pub en zodra de receptie in de gaten 
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krijgt dat wij niet voor dat soort plezier naar Dublin komen, krijgen 
wij een andere kamer op de derde verdieping. Het is even schrikken, 
vlak onder het dak. En even krijgen we weer de smoor in, omdat de 
elektriciteit niet werkt. Bij navraag blijkt dat we de kaart voor de deur 
ook nog in een aparte gleuf moeten stoppen om stroom te krijgen. 
Uit een diepe teleurstelling duiken we maar een restaurant in waar 
we de vorige keer ook geweest zijn om de ‘waitress’ nog een keer te 
ontmoeten. Hoe wij ook kijken, ze is er niet! Om die teleurstelling 
nog verder te vergeten pakken wij nog maar een pub met een goede 
pint. Om de vreugde nog eens extra te verhogen zit naast ons een 
Amerikaanse met een schelle stem haar verhaal te doen. Dus na één 
consumptie was het genoeg om ons te ruste te leggen. Met oorproppen 
in voor het vele verkeer langs deze hoofdstraat in het centrum is het 
goed slapen. Ik snurk dus wel, is het commentaar in de ochtend.

Donderdag
Wij besluiten na het Irish ontbijt voor Harry om lopend naar de 
gevangenis van Mountjoy te gaan. We komen weer langs de bekende 
straatjes met die gekke Ierse woningen. Het is even wennen om langs 
de goede kant van het trottoir te lopen, maar ook dat went weer op 
den duur. Voor de deur van de vrouwengevangenis wordt door mij nog 
snel een sigaret verwerkt tot een hoopje as. De toegang is gemakkelijk. 
De namen worden genoteerd en op Ierse wijze uitgesproken en dat 
lijkt in de verre verte niet op de Nederlandse/Friese uitspraak. Ook 
leuk om te horen. Sister Mary vangt ons op en vertelt dat Esther juist 
die ochtend om 8 uur naar het vliegveld is vertrokken om naar huis 
te gaan in Nederland. Prachtig voor haar. Zij is gegroeid als persoon 
hier in Ierland en daar is de staf ook best trots op en dat mag zeker. 
Voor haar is de detentie gewoonweg een goede tijd geweest om bij 
haar kracht te komen. Met de moeder en dochter hebben wij apart een 
gesprek. Wat wel mooi is, is dat de dochter graag ziet dat haar moeder 
eerst met de WOTS195 overgebracht gaat worden, mede omdat zij dan 

195. In Nederland krijgen gedetineerden begeleiding bij hun terugkeer in de maat-
schappij, maar als iemand in het buitenland vastzit, kan dat niet. Het is soms 
mogelijk om gevangenisstraf via strafoverdracht uit te zitten in Nederland. De 
wet die dit regelt, heet de WOTS: Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnis-
sen. De WOTS geldt voor meer dan zestig landen in de wereld die het Verdrag 
Overbrenging Gevonniste Personen (VOGP) hebben getekend of waar Neder-
land een verdrag mee heeft. Vanaf 1 november 2012 geldt de WOTS alleen voor 
landen buiten de Europese Unie (EU) en voor de EU-landen die de WOTS (nog) 
niet hebben ingevoerd.
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haar negen kinderen weer eens bij elkaar kan krijgen. Nu zijn die over 
heel Nederland verspreid en hebben maar weinig contact met elkaar. 
De zoon van haar dochter is bij de kinderbescherming geplaatst en 
zij weet niet waar hij op dit ogenblik is. Wij raden haar aan om de 
briefwisseling in stand te houden, al was het maar om later te laten 
zien dat zij moeite heeft gedaan om het contact vast te houden. Zij 
weet dat niet en laat zich meer door de situatie van de dag bepalen. 
Ik denk dat dat haar probleem met het hele leven is. Ze laat zich veel 
meer leiden door de dagelijkse gebeurtenissen en heeft niet zo’n visie 
op de toekomst. Ze is wel bezig met studie voor computers en doet 
ook een workshop voor het behandelen van Afrikaans haar. Wel goed 
voor dit moment, maar een toekomstvisie zit er niet zo onder. Beiden 
willen graag naar huis, dat is wel duidelijk! De derde die wij spreken is 
een sterke vrouw die de opvoeding van zeven kinderen op zich heeft 
genomen van haar familie uit Sierra Leone. Zij heeft de Nederlandse 
nationaliteit zes jaar geleden kunnen krijgen na haar verschrikkelijke 
ervaringen in de burgeroorlog in Sierra Leone. Twee jaar heeft zij 
gedwongen bij de rebellen moeten verkeren en wat dat voor een vrouw 
van twintig jaar heeft betekend laat zich raden. Vader en broer zijn 
vermoord en haar hele familie is over het hele continent verspreid. Zij 
heeft hen bij elkaar weten te krijgen en doet met vele bijbaantjes ook 
nog een studie voor verpleegkundige. Het is wonderbaarlijk hoe zij 
haar hoop en ook haar humaniteit toch overeind heeft weten te houden 
en met compassie spreekt over de anderen. Toch heeft ze een grote 
fout begaan door op een Nigeriaan te vertrouwen om uit de financiële 
moeilijkheden te komen. Zij is te trots om voortdurend hulp te vragen 
en dat is misschien wel haar grootste valkuil. Wij eten samen in de 
eetzaal met de andere vrouwen en worden stevig bekeken. 

Wie zijn wij en wat komen wij doen? Je ziet het van hun gezichten af 
spatten. Op de terugweg worden we nog even aangesproken door een 
vrouw uit Litouwen: ‘You’re from Holland’, is haar constatering. Een 
ander meisje loopt continu heen en weer op de binnenplaats en uit 
haar hele uitstraling is het extreme drugsgebruik te zien. Ongedurig 
loopt ze steeds weer dezelfde rondjes om te zien wat er op die andere 
plaatsen aan de hand is. In de middag naar de andere gevangenis 
van 1850 Prison Mountjoy voor de mannen. Een klaagzang volgt in 
de gesprekken. Een treurzang over wat niet klopt, de soms openlijke 
racistische opmerkingen en het lange wachten op de duidelijkheid van 
de WOTS-overdracht. Je hoort het aan en legt hier en daar maar een 
relativerende opmerking ernaast. Of het doorwerkt of doordringt is 
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maar de vraag. We praten nog een tijd met father Charlie en Michael 
over het pastorale werk in de gevangenissen. Hij is met hart en ziel 
verbonden met dit werk en kent het klappen van de zweep. Het is 
prachtig om met hem te praten over het systeem en de verschillen 
tussen Ierland en Nederland. Hij brengt ons naar de aparte gevangenis 
die nog de oude naam Medical Unit heeft en daar spreken we met de 
laatste Nederlandse gedetineerde. Ook hij wacht op de WOTS-uitslag 
en heeft de moed een beetje verloren. Hij had er zelf op gerekend om 
in december terug te kunnen en dat is niet gebeurd. De Ieren hebben 
blijkbaar het gewicht en de waarde van de getransporteerde drugs 
niet doorgegeven aan de rechter in Arnhem voor de bepaling van 
de Nederlandse strafeis. Nu moet hij nog een paar maanden extra 
wachten en ziet ondertussen anderen vertrekken in de overdracht. 

Father Charlie zal dat binnenkort eens navragen bij zijn contacten in 
het Ierse Department of Justice. Wij lopen weer terug en nemen een 
bioscoopje. Ik laat me helaas verleiden tot een psychologisch uitziende 
film, opgebouwd met acht verschillende visies van acht verschillende 
erbij betrokken mensen. Het blijkt een heel platte film te zijn van een 
moordaanslag op de president van de USA in Salamanca op de Plaza 
Royal. Leve de Amerikaanse Secret Service. ‘Proud to be American.’ 
Snel vergeten die film dus! Teruglopend zie je veel mensen van Chinese 
afkomst in de winkels en in de bediening van de pubs. We nemen een 
glas Ierse whisky en lopen weer terug naar het hotel.

Vrijdag
We zijn al eerder beneden in de ontbijtzaal dan er voor de dames 
gereed te maken valt. Af en aan lopen zij met de ontbijtspullen de trap 
op en af. Harry gaat weer voor een half Irish breakfast en ik houd het 
maar op een paar sneden toast. De koffer staat klaar om in de auto 
te plaatsen. De binnenstad wordt al weer flink schoongemaakt van 
de vorige avond, schrob- en schoonspuitmachines doen hun werk. 
Het is weer even zoeken om een goed adres in de tomtom te krijgen 
en het lijkt er dus niet zo erg op. We komen wel in de buurt terecht, 
maar niet helemaal goed. Een huisvuilmannetje loodst ons achter 
zijn vrachtwagen naar de Cloverhill-gevangenis. We zijn goed aan de 
vroege kant en mogen dus in de wachtkamer plaatsnemen. En zoals 
dat weer vaak voorkomt: het nieuws van onze komst is weer eens 
in de digitale jungle verdwenen. De governor kent geen brief van de 
ambassade en de zuster van dienst van de spiritual care weet ook weer 
eens van niets. De portier kent Harry echter van de vorige bezoeken 
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en doet moeite om alles geregeld te krijgen. Na tien uur mogen wij 
dus doorlopen met de advocaten naar de spreekkamers en daar is het 
wederom wachten. De advocaat die met ons meeliep was zeer snel 
klaar, hij ging weer na een minuut, blijkbaar alleen een handtekening 
nodig. Wij mogen ons storten op de Arubaan van de keuken. En ja, 
hoe zal ik dat gesprek typeren? Bekende elementen passeren de revue 
en toch is het weer op zijn eigen wijze uniek. Dat merken wij ook in 
de ernaast gelegen gevangenis Wheatfield. Weer dezelfde feiten met 
ongeveer dezelfde redenen en argumenten. 

Deze keer zit er een jongen bij die van deze transporten naar mijn 
stellige overtuiging zijn gebruikelijke inkomstenbron heeft gemaakt. 
Hij heeft het hier geschopt tot ‘Samaritan’ om andere gedetineerden 
bij te staan. En ik vraag mezelf af of hij met zijn visie en opstelling 
wel geschikt is daarvoor. Hij heeft duidelijk de neiging om elke keer 
weer zichzelf te vergoeilijken en jou proberen mee te trekken in 
zijn zienswijze. Het is voordat je het weet al weer het einde van de 
bezoektijd om 4 uur. Het kost nogal wat moeite om de mannen bij 
elkaar te krijgen, zelfs met behulp van de twee zusters schiet het niet 
erg op. Bijna drie kwartier wachten na het begin van de bezoektijd. 
In de hal van de spreekkamers ligt een hond op de grond naast een 
man op de stoel. Eerst dacht ik nog zeer naïef: Wat goed dat zij ook 
slechtzienden in dienst hebben! Maar ja, daarvoor is die hond echt niet 
in die voorkamer. 

Een bezoekster wordt vriendelijk uitgenodigd op een stoel te gaan 
zitten en de hond loopt er een paar rondjes om heen. Hij gaat 
niet zitten en keert weer terug naar de begeleider. De vrouw mag 
doorlopen naar haar bezoek. Na de bezoeken lopen wij terug naar 
de parkeerplaats. Voor ons uit loopt naar het zich laat aanzien een 
‘gangsterliefje’, de uitstraling en de outfit met de daarbij passende auto. 
We maken ons klaar voor de reis naar de Westkust, een reis van ruim 
300 kilometer. Het eerste stuk is in de stad nog driebaansweg, later 
overgaand naar tweebaansweg en dan komen de tweebaanswegen 
waar al het verkeer op moet. Harry laat mij maar rijden, hij heeft 
er blijkbaar wel vertrouwen in. Door de heuvels heen komen wij in 
Limerick en duiken dan naar het zuiden langs allerlei dorpjes met 
veel pubs. We stoppen op een plaats met nog 80 kilometer te rijden. 
In de avond komen wij in het dorpje aan en rijden de heuvel omhoog 
om de zijweggetjes te vinden. Dat is wel zoeken aan de hand van de 
beschrijving en Harry geeft er een zwaar Iers rollend accent aan de 
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beschrijving. Na twee keer navragen staan wij voor het hek. Eerst 
nog een ander huis, waarbij eerst de vrouwe des huizes, vervolgens 
de dochter en natuurlijk ook de heer des huizes even komt kijken wat 
er zich op de oprit en voor de deur staat. Een beetje wantrouwend en 
achterdochtig bij deze wat afgelegen huizen. We zijn dus gearriveerd 
en worden hartelijk ontvangen. Eerst een paar koppen koffie en dan 
naar bed! De volgende dagen zijn goed met een verkenning van de 
omgeving en een reis naar het westelijke puntje van het schiereiland 
Dingle. Nog even en je kunt zo overstappen naar de Americas! Heerlijk 
met z’n allen gegeten in een Spaans restaurant in Killorglin, een 
omgebouwde kerk. Prachtig hoe ze dat met zorg en zorgvuldigheid 
hadden gedaan. 

De terugtocht naar het midden van Ierland ging over Limmerick. Ik 
moest toch even die stad bekijken, waar Elleke een jaar gestudeerd 
heeft met een uitwisselingsprogramma voor industriële vormgeving. 
Het is Saint Patrick’s Day en de parade gaat van start. Eerst komen 
de militairen de show stelen met een paar amfibievoertuigen en wat 
lopende soldaten en matrozen. Het is mij meer dan genoeg, ik hoef dat 
militair vertoon niet, het is niet aan mij besteed! We pakken nog een 
kop koffie met een bagel en stappen weer eens op. We rijden naar Port 
Louise en zoeken naar de gevangenis. Voor Harry is het gemakkelijk 
te vinden en via een behulpzame portier mogen we naar binnen in de 
‘Max security’. Wel moet eerst alles ingeleverd worden op de Bijbel na. 
Die mocht na navraag toch nog mee! Het gesprek kabbelt wat voort 
over de omstandigheden, het bezoek van de familie, de moeilijkheden 
met de WOTS. Beiden willen hier blijven na hun tijd in Cork en beslist 
niet naar een andere gevangenis. Al zijn zij hier de enige buitenlanders 
met een kleurtje en je kunt wel bedenken wat dit met die racistische 
blik van medegevangenen betekent.



220

Ierland 2009 

Eerste Paasdag 2009
Het is vroeg wakker worden vandaag op deze Eerste Paasdag. Ik 
hoop dat Petra voor ik op pad ga nog thuiskomt van haar nachtelijke 
paaswake. Zij waakt de hele nacht om de verrijzenis van Christus 
helder mee te maken met haar kerkgemeenschap. Om acht uur ga ik 
toch op pad naar de Tafelbergweg voor de paasviering van de ISD.196 
De dominee is er al en wij maken samen van de kerkzaal een zee van 
bloemen. De apparatuur van de huisband staat al klaar, ze hebben 
duidelijk geoefend op een paar reggaeliederen. We stellen het begin 
van de dienst nog maar een halfuur uit omdat een paar afdelingen nog 
aan de paasbrunch zitten. Het wordt mooi de viering, de kaars wordt 
binnengedragen door Esajas en daarna op de standaard geplaatst. 
Helder en duidelijk proberen wij beiden de opstanding naar de termen 
van vandaag over te brengen in lied en gebeden. Toch maar beter de 
muziek van de band en de liturgie als aparte blokken nemen is wel de 
gedachte achteraf. Maar mooi om te doen!
 
Om drie uur halen wij Harry op om naar Schiphol te gaan en voor we 
het in de gaten hebben staan we al in de vertrekhal om in te checken. 
Harry mag vier keer zijn rugtas door de scanner heen laten halen om 
na te gaan wat voor vreemd voorwerp in zijn rugzak mag zijn. De tas 
wordt elke keer verder leeg gehaald totdat blijkt dat er een antiek mesje 
in één van de plooien verborgen zit. Na overleg mag hij dit erfstuk 
toch meenemen en ik ondertussen maar denken dat mijn koffer met de 
toiletartikelen tegengehouden zou worden! Nee, hij is aan de beurt en 
met groot genoegen sla ik dat schouwspel gade!
 
Over de reis is niet zoveel te melden al moet ik zeggen dat ik bijna 
medelijden met de stewardessen van EasyJet krijg. Ze mogen met 
een karretje door het gangpad gaan om de nodige consumpties tegen 
contante betaling aan de man te brengen en later gaat er nog een 
taxfree-trolley door het gangpad voor de geurtjes en beertjes voor de 
kinderen. Dat is het dan voor hen! Dit is toch geen job!

196. De maatregel ISD is een maatregel om meerderjarige stelselmatige daders te 
plaatsen in een daartoe aangewezen inrichting. De wet is op 1 oktober 2004 in 
werking getreden. Met deze wet heeft de wetgever beoogd stelselmatige daders, 
die door het plegen van reeksen delicten veel criminaliteit en onveiligheid ver-
oorzaken, voor een periode van maximaal twee jaar in een inrichting te plaatsen 
die specifiek voor hen bestemd is.
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Belfast ligt tussen de heuvels in en wij rijden met een Ford Fiësta 
door die heuvels heen en vlak langs de plek waar Harry lange tijd 
heeft gewoond. Het is heel rustig op straat en je ziet weer de grauwe 
Engelse woonblokken langs de straat. Wij rijden door een heel bekende 
straat, Shankill Road, met de UDF- en even verderop ook de IRA-
muurschilderingen nog tegen de woonhuizen. Zo nu en dan rijdt er 
nog een gepantserde politieauto voorbij. Ook die zogenaamde Ulster 
Defence Force en haar protestante rivalen zijn verworden tot criminele 
organisaties die zich in de dopehandel hebben gestort. Het is wel een 
beetje opgeknapt de buurt, maar het blijft een gribus om naar te kijken. 
Vrolijk word je er niet van!
 
Taxiwachthokjes zijn er om de paar honderd meter te vinden, dit heb 
ik nog niet meegemaakt in andere steden. Bijna net zo apart is dat hier 
voor zeer grote gedeelten de trottoirs geasfalteerd zijn. Harry vertelt 
dat dit uit de ‘Troubles’ stamt. Dan waren er in ieder geval geen stenen 
los te maken om daar de militairen en de politie mee te belagen! 
Boven op een groot flatgebouw in een katholieke wijk even verderop 
was een observatiepost van de militairen gemaakt, daardoor was het 
bijna zeker – met al die katholieken op de lagere verdiepingen – dat 
daar geen bomaanslag op zou worden gepleegd. Je moet er maar 
opkomen!
 
Vlak bij het centrum gaan we naar ons nachtverblijf ‘Helga Place’. 
Het is wel vol maar er zijn nog twee kamertjes over. Nou dat hebben 
we geweten! Eerst maar een hapje eten in een Indiaas restaurant 
verderop. Harry is hier vaak geweest en we krijgen echt iets lekkers 
voorgeschoteld. Het adres is blijkbaar toch wel bekend want naast ons 
zitten twee Duitse families en dat klinkt toch wel aardig bekend als taal 
in de oren. Na het eten lopen we nog door een leeg centrum met naast 
de City Hall een groot reuzenrad, dat sterk lijkt op het Millennium 
Rad in Londen. De straten liggen er verlaten bij, alleen bij de pubs is 
iets meer te doen. In een Ierse Pub met Ierse muziek nemen we toch 
nog maar een afzakkertje. Innemen kunnen ze hier wel, er lopen toch 
al aardig wat volgelopen figuren bij de pub rond. Rond halfelf gaan we 
terug naar de slaapplaats. Vanmiddag heb ik al gezien dat het bijzonder 
slapen zal zijn deze nacht, het bed loopt af, de vloer ligt scheef, zoals 
trouwens het hele gebouw. Schijnbaar boven op een moerasgat 
gebouwd, alle vloeren liggen scheef!
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Pipes and drums, hell and thunder!
Rond 12 uur in de nacht breekt de hel los! De andere kamers zijn 
verhuurd aan een Drum and Pipe band uit Schotland, die hier op 
tweede paasdag op een Oranjemars komt spelen. Of zoals ze hier ook 
wel genoemd worden, de ‘hell and thunder bands’. Ze hebben met 
elkaar een pub gevonden en komen volledig als een balletje terug. Om 
de haverklap wordt op mijn deur geklopt om te vragen om Mike, Ron 
en Joost mag weten wie nog meer al in bed liggen. Deuren slaan dicht 
en de gangen vullen zich met dronkemansgelal waarbij veelvuldig het 
Engelse vierletterwoord valt dat bij de BBC weggebliept wordt. Om 
1 uur komt er nog iemand over de gang rollen, hij struikelt over de 
treden van de trap en stuitert van links naar rechts tegen de muren. Er 
wordt nog geprobeerd hem naar de kamer te krijgen door twee andere 
Schotten. Het nadeel is dat die twee er eigenlijk net zo erg aan toe zijn! 
Om halftwee daalt de rust neer tot iets rond halfzeven als de leider 
van de groep de rest gaat porren. Druk bezoek aan de wc’s volgt en 
een schouwspel van nog helemaal beschonken, half ontklede mannen 
over de gangen volgt en ik kan wel zeggen dat is HIER geen plezierige 
aanblik. Een kop thee gaat er nog net in, iets anders zou denk ik alleen 
maar het braken van nog niet verwerkte alcoholische drank opwekken! 
De bus vertrekt met de Drum and Pipe Band. Tien minuten later komt 
er nog een man met een uniform aan naar beneden wankelen en kijkt 
verdwaasd naar buiten naar de plek waar de bus stond. ‘They have 
forgotten me’, klonk het teleurgesteld. Dan maar een taxi, denk ik dan 
maar, niet zo erg vervuld met medeleven.

De toeristische route
Wij zijn ook vroeg op weg langs de kustweg naar het noorden. De weg 
is omringd door die struiken met gele bloemen, de ‘wind bushes’ of, 
zo ze hier heten ‘Goese’. Je kan Schotland zien liggen aan de horizon 
aan de overkant van de Ierse Zee. Onderweg zien we nog wel een grote 
hond aan de kant van de weg liggen, blijkbaar aangereden door een 
vrachtauto. Het valt mij op dat er weinig platgereden egels zijn, dat 
is in Nederland wel anders. Een prachtige weg volgt tot de Giants’s 
Causeway met de zeskantige blokken graniet die in zee uitlopen. Harry 
onderneemt de tocht te voet en ik ben zo lui dat ik gewoon de bus 
naar beneden neem. Het is er aardig druk voor deze tijd van het jaar 
met toeristen. Het is echt een punt dat je moet zien als je in Noord-
Ierland bent, totaal uniek. De bus naar boven nemen we maar samen, 
het is toch een hele tippel en we willen op tijd in de gevangenis zijn van 
Magilligan. 
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Magilligan Prison
Het is een oude militaire basis met die ronde barakken die later zijn 
omgebouwd. Een groot complex waar later nog een paar nieuwe 
gebouwen bij zijn geplaatst. De methodistische dominee zal ons daar 
opvangen. Handafdrukken en een foto worden gemaakt voor een 
toegangspas en later zal blijken dat we die veelvuldig nodig hebben. 
Het complex is in verschillende gedeelten afgeschermd en voor elke 
afdeling is weer die herkenning nodig met een handafdruk. Vijf keer 
om binnen te komen en drie keer bij het verlaten van het pand. 
 
We hebben nog even tijd en gaan met de dominee mee naar zijn 
kantoor voor een kop koffie. Eén katholieke priester werkt hier fulltime 
en coördineert de vijf protestante collega’s. En dat gaat zeer goed 
vertelt de presbyteriaanse dominee. De ‘deputy governor’ komt ook 
even langs voor een kennismaking en heeft zo zijn eigen visie op dit 
gebeuren. Goed dat wij hem ook even te spreken krijgen! We lopen 
langs de hoofdweg van het complex naar een nieuw gebouw, waar één 
van de gedetineerden al wacht. Na een paar minuten komen er nog 
drie mannen bij en begint het gesprek in het Nederlands. We vullen 
elkaar heel goed aan in de vragen en verder gaat het samen bidden 
ook prima. Er zijn veel mogelijkheden voor opleidingen en het leren 
van een vak, dat ziet er goed uit en dat vinden de mannen zelf ook. 
De gebruikelijke vragen komen over tafel, maar er is ook openheid 
om het moeizame en het moeilijke te bespreken. Je komt toch bij de 
bestaansvragen van het leven terecht en hoe daarmee om te gaan, met 
voor vele hier verblijvende Afrikaanse mannen toch een dwang en 
drang van de families in de oorspronkelijke thuislanden. De te dragen 
verantwoordelijkheid voor al die mensen, de broers, de nichten en 
neven, het kan je bijna de kop kosten. We worden nog gewaarschuwd 
dat door Bank Holiday de weg naar Belfast overvol zal zijn, maar daar 
merken we haast niets meer van als we rond halfzeven weer terug zijn. 
In de avond worden we nog even vergast op een Drum and Pipe Band 
die de straat af komt lopen. De vaandels wapperen fier en achter de 
band loopt de loge van de Orangisten. Ik krijg nog een hartelijke zwaai 
van een van die mannen. Ik zie er blijkbaar heel protestant uit! Harry 
vertelt een beetje over de achtergrond van deze loges en daar word je 
ook niet vrolijk van! Het hangt aan elkaar van cliëntelisme om elkaar 
maar op de plaats in de samenleving te houden. Harry gaat vroeg naar 
bed, ik bel nog even met NL en typ nog even door voor ik naar bed ga.
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Dinsdag Belfast
Al vroeg klopt Harry aan de deur. Ik ben nog even bezig voor ik 
hem ontmoet in de ontbijtzaal. We hebben nog kort een gesprek 
met de eigenaresse. Zij is eigenlijk psychologe en is in Marokko 
afgestudeerd met een onderzoek in de gevangenissen van Marokko, 
Frankrijk en Duitsland. We krijgen een gesprek over haar komst 
naar dit regenachtige eiland. Het is niet dat ze dit wil, maar haar 
man is consultant en heeft naast zijn baan dit pension. Eigenlijk de 
Marokkaanse manier. Zie zo snel mogelijk geld bij elkaar te krijgen 
om dan later terug te gaan naar Marokko om daar van het bij elkaar 
verdiende geld te gaan genieten. Ik krijg bijna medelijden met haar 
omdat ze hier met haar universitaire opleiding de mensen alleen maar 
hoeft te vragen of zij thee of koffie bij het ontbijt willen. 

Hydebank Wood Prison
We rijden met de meegenomen tomtom direct naar de gevangenis en 
worden daar op deze vrije dag ontvangen door de governor. Harry kent 
hem nog vanuit het verleden in Magilligan. Het wordt een enerverend 
gesprek met allerlei initiatieven om de buitenwereld meer in de 
gevangenis te krijgen. Met supportgroups, gezamenlijke oefeningen 
met de plaatselijke brandweer waar de jongeren bij betrokken 
worden, een andere manier om het analfabetisme aan te pakken dan 
de gebruikelijke schoolprogramma’s. Die hebben in het verleden ook 
niet geholpen, dus nu een leerkracht die meer de wereld van thuis- en 
daklozen kent. Ik ben geroerd door zijn enthousiasme van gewoon 
door de regels heen willen breken met nieuwe mogelijkheden om 
gedetineerden weer voor te bereiden op hun terugkeer. Al wordt 
maar 30 procent van zijn aanpak waar, dan is dat gebruikelijke, in 
zichzelf rigide systeem aan opsluiting doorbroken! Ik mag dat wel, 
hoe hij probeert dat open te breken en ook onpopulair durft te zijn 
bij zijn staf door gewoon de zogenaamde ‘hardliners’ te laten ontslaan 
of over te plaatsen. Dat getuigt van moed en daarbij heeft hij genoeg 
zin voor de realiteit dat door zijn stappen echt nog niet het systeem 
wordt veranderd. Maar de aanzet is daar en ook gegrondvest! Op de 
verschillende paviljoens laat hij de mogelijkheden zien van regimes die 
mensen weer iets steviger terug laten keren in de samenleving. 
 
We ontmoeten de drie vrouwen op hun afdeling en dat gebeurt gewoon 
op aanwijzing van de governor. Het is intens omdat de twee zusters 
heel direct vragen wat wij voor hen kunnen doen. Een eerlijk antwoord 
volgt van ons – eigenlijk niets! – en met dat antwoord opent zich het 
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gesprek. Ze hebben echt het gevoel dat bij het vorige bezoek van een 
andere gezant er te veel gemakkelijke beloftes zijn gedaan waar na acht 
maanden nog niets van is gebleken. In een intensief gesprek kunnen 
we meegeven dat wij een paar dingen wel kunnen doen. We nemen 
een paar cadeautjes mee voor haar zoontje en zullen doorgeven hoe de 
opvang eventueel geregeld zou kunnen worden. We nemen ons voor 
een bezoek te brengen aan hun moeder in Amsterdam Zuidoost om 
een paar zaken door te spreken.
 
Na een bezoek aan een paviljoen met een grotere 
zelfverantwoordelijkheid voor de bewoners nemen we afscheid van de 
governor en reizen door naar Andrea, een goede kennis van Harry. We 
eten een lunch op een typisch Engels plein in een restaurantje, want 
dat is het gekke, ze hebben hier weinig eten zelf in huis. We wandelen 
even over een grote heuvel, mooi om te doen, en reizen daarna door 
naar Dawnpatrick om daar de veerboot te nemen naar de overkant 
voor onze overnachting.

Woensdag – Dublin, here we come!
Vroeg op om met de veerboot naar de andere kant te gaan om de 
geparkeerde auto daar op te halen en naar Dublin te racen. Dat lukt 
best, ik stort me op de weg tussen de heggetjes door en zet er flink de 
sokken in. Regelmatig zijn er diepe lange plassen aan de kant van de 
weg waar de auto zich even door heen moet ploegen. Wij rijden door 
kleine plaatsjes heen voor we de grens oversteken met de Republic. 
De M1 staat op ons te wachten en we rijden stevig door om op tijd in 
Cloverhill Prison te komen. Dat lukt weer prima, het is typisch Iers 
weer, dus grijze lucht en regen. De toegang verloopt snel en voor we 
het weten zijn we in de advocatenkamers om de vijf mensen te spreken. 
Met een Chinese tolk heb ik nog een gesprek over Europa, Nederland 
en Ierland. 
 
Wat een verschil in persoonlijkheden, deze vijf mannen die wij 
opzoeken. De meesten zitten vast voor drugtrafficking. De verhalen 
lijken op elkaar maar toch proef je de persoonlijke tragiek erin van 
onopgeloste zaken en het zoeken naar een ‘snelle’ uitweg. Dat komt 
wel in de persoonlijke gespreksverslagen te staan. Na een tijdje staan 
we weer buiten en gaan de stad in om een slaapplaats te zoeken. De 
ene mooie lodge is volgeboekt en wij worden verwezen naar een 
plaats dichter bij het centrum. We zoeken ons rot en rijden heel wat 
vierkantjes af door de eenrichtingstraatjes voor we echt de plek hebben 
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gevonden. Op een open binnenplaats kunnen wij de auto kwijt en 
laten onze spullen achter op de kamer. Zo de stad in voor een pint 
Schmittswicks, een Irish Ale, heerlijk! We eten een hapje en zien de 
film ‘The boat that rocked‘ over de piratenzender Radio Caroline in 
de jaren zestig. Een leuke film om de gedachten even te verzetten en 
daarna ook weer snel vergeten. 

Donderdag – het bezoek mislukt
Voor mij de laatste dag hier, want vanavond vlieg ik terug om vrijdag 
bij een belangrijke vergadering te zijn. We splitsen op, Harry gaat naar 
een jeugdcentrum bij de gevangenis Mountjoy en ik pak de auto om 
naar Wheatfields Prison te gaan aan de zuidkant van Dublin. Ik ben 
ruim op tijd in dit typisch Ierse weer, zwaar bewolkt en regen. Het 
visitors centre is nog gesloten en ik loop door naar de hoofdingang. 
Later, na een kwartier mag ik toch nog terug om mij in te laten 
schrijven. Ze zoeken zich rot en na een tijdje krijg ik een papier met 
mijn naam en de kreet Embassy erop om naar de portiersloge te gaan. 
Na een tijdje word ik met de kreet ‘U kunt hier niet zo maar aan komen 
lopen’ buiten de deur gezet. Ik ga nog netjes de discussie aan dat de 
ambassade mijn komst heeft gemeld aan de governor, maar daar weten 
ze niets van, zeggen ze! Met een hartgrondig ‘Thank You’ sta ik weer 
buiten. Het heeft geen zin om Harry te bellen, die is in die andere 
gevangenis en ik heb het nummer van de ambassade niet bij me. Stom 
eigenlijk, had ik voor kunnen zorgen of een papier van de ambassade 
bij me hebben. De rit naar Mountjoy is gemakkelijk en daar wacht ik op 
Harry. Harry is meteen boos en belt de ambassade op om te vertellen 
over het mislukte bezoek. Later hoor ik dat er een bevestigingsmail 
van de gevangenis is. Niet doorgegeven aan het visitors centre, iets 
wat vaker is voorgekomen. De volgende keer maar zorgen dat wij 
die bevestigingsmails bij ons hebben om door die barrière van de 
portiersloge te komen.

In de middag zoeken wij nog twee gasten op in Mountjoy en worden 
ontvangen door de twee sisters van de pastoral care. We worden 
met alle egards ontvangen en door hen begeleid naar een aparte 
spreekkamer. Het oude gebouw is overvol, gebouwd in 1850 voor 460 
mannen en er zitten nu 680 mannen in. Overvol en chaotisch met heel 
veel spanningen, overbelast voor de gedetineerden en voor de staff, dat 
is te merken aan de sfeer. Na het bezoek regelrecht naar het vliegveld 
en ik ben om acht uur in de avond weer op Schiphol. 
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Een gebed 
Uitgesproken op de begrafenis van Martin Zandstra, 17 april 2013, 
in de Dominicuskerk Amsterdam door Harry Brandsma.

Laat ons bidden. 

G’d eeuwige wij brengen Martin bij U en bidden; 
dat zijn leven ten goede zal komen aan deze wereld. 
Dat alles wat voor hem heilig en dierbaar was 
geëerbiedigd mag worden in Uw geest met ons. 
Dat hij groots en inspirerend 
tot onze verbeelding mag blijven spreken. 
Mag voortleven in ons hart en ons geweten 
met lef voor deze wereld. 
Wij danken u voor alle liefde,  
trouw en vriendschap die van hem uitging,
hij is zo een man geworden om van te houden, 
als voorbode van Uw huis. 

Amen
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Brief aan een gedetineerde

Soms kreeg ik speciale verzoeken. Via Epafras kreeg ik dan post met een 
vraag om een autotijdschrift. Deze brief is antwoord op één van de vragen 
die ik via Epafras kreeg.

20 mei 2006

Beste Frank, 

Ik had je willen bezoeken in Cloverhill Prison. Van de ambassade had 
ik gehoord dat je daar zat. Van Chaplain Sister Mary hoorde ik dat je 
net was overgeplaatst naar Midlands Prison. Jammer, ik had net de hele 
reis strak gepland en zie dus geen mogelijkheid om door te reizen naar 
Port Louise. 

Met deze post wil ik toch je vraag honoreren door je een autotijdschrift 
toe te sturen. Er zijn er vele en op het gebied van auto’s ben ik volslagen 
ongodsdienstig – ik heb niet zoveel met auto’s. Ik heb wel iets met oud, 
ik ben een nostalgisch en melancholisch mens, vandaar dat ik voor jou 
deze: ‘Het Automobiel Klassieker magazine’ heb gekocht. 

Verder hoop ik je over een halfjaar te ontmoeten. Als je het tijdschrift 
uit hebt, en Klaas de Hoop ook is geïnteresseerd, wil je het dan ook aan 
hem uitlenen? Doe hem de groeten. Ik heb gehoord dat Bernard Valk 
waarschijnlijk ook naar Midlands Prison komt. Kunnen jullie wat steun 
aan elkaar hebben binnen die gekke Ierse gevangenissamenleving. 

Zou je Jim en Janet van mij de groeten willen doen (the Chaplains). 
Vera is er nieuw dus haar ken ik nog niet. Jim ken ik erg goed en met 
hem kun je veel plezier hebben.

Met vriendelijke groeten,

Harry Brandsma
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Transsylvanië

Via een uitwisselingsproject van de Remonstrantse Kerk met de 
Unitarische Kerk uit Roemenië heb ik mijn vriend Szillard ontmoet. We 
spreken met elkaar op de begraafplaats van Cluj, Transsylvanië, Roemenië 
5 juli 2013.

Een Dans

Nu. Het is al acht jaar geleden dat ik hem ontmoette. We waren aan 
het tellen geslagen nu wij met zijn tweeën op de stenen van de doden 
zaten. Hij had me meegenomen naar het graf van de bisschop. 
 
Vier jaar geleden danste ik met de bisschop. We waren een delegatie 
van remonstrantse predikanten in Transsylvanië. Wij op bezoek bij 
een kleine unitarische kerk – volgens andere christenen een sekte en 
daarom geen lid van de Wereldraad van Kerken, maar dit terzijde. We 
zouden beginnen aan een gezamenlijke maaltijd en ik vertelde dat dat 
niet zomaar kon, want sinds 1613 is er een Nederlandse traditie dat 
een conferentie geopend dient te worden met een gezamenlijke dans. 
In dat jaar was immers de slag tussen de Drenten en de Hollanders die 
gewonnen was door de Friezen. Mijn reisgenoten waren verbaasd. Zij 
wisten van niets en zeker niet van deze bekende slag. De Hongaren 
evenmin. Maar de tafels werden aan de kant geschoven en er werd 
gedanst. De hand van de bisschop voelde klam aan. We dansten. 
En het ‘Moeder Wies’, een lied dat de dans begeleidde, klonk mee 
uit Hongaarse monden. De bisschop –beschreven als streng maar 
rechtvaardig – danste met plezier en ik verdacht hem ervan dat hij wist 
dat dit ‘alles’ verzonnen was en dat hij voor lief nam dat zijn status even 
aan duigen viel. 
 
Nu zat ik met mijn vriend op het graf van die bisschop in Kolosvar197 
(Cluj). En hij vertelde. Hoe hij – de bisschop – mijn vriend had 
gesteund bij het bouwen van zijn nieuwe kerk. Hij vertelde hoe de 
voorganger van de bisschop, wiens graf we ook gepasseerd waren, drie 
jaar in de gevangenis had gezeten, verraden door een professor van het 

197. Https://nl.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca: Cluj-Napoca kortweg Cluj, Hon-
gaars: Kolozsvár, Duits: Klausenburg is een stad in Roemenië, gelegen in 
Transsylvanië aan de Kleine Someș. Het is de hoofdstad van het district (județ) 
Cluj en is met 309.136 inwoners de grootste stad van de landstreek Transsylvanië. 
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seminarie. Een professor wiens graf we ook bezocht hadden. Hij – de 
professor – had voor de geheime dienst, de Securitate198 gewerkt en 
informatie verstrekt over de voorganger van de dansende bisschop. Hij 
vertelde hoe de voorganger van de bisschop na zijn gevangenschap zelf 
was gaan werken als informant voor de Securitate. Mijn vriend vertelde 
hoe de professor de liefde bedreef met seminaristen in opleiding en 
ook hoe hij van de kansel preekte hoe goed het was om de Hongaarse 
cultuur in Transsylvanië hoog te houden. 
 
Hij praatte maar door en ik dacht: de kerk is net de wereld, niets 
is mensen vreemd. Mijn vriend vertelde over hoe hij een brief had 
geschreven aan Ceaucescu op aanraden van die professor. Hij vroeg 
om een uitzondering bij de toelating voor het seminarie. Er mocht 
namelijk slechts één seminarist per jaar aan de predikantenopleiding 
beginnen. Hoe hij wachtte op het antwoord. Hoe het wachten hem te 
veel was geworden. Hij kon de spanning niet aan. In een psychiatrisch 
ziekenhuis kreeg hij electroshocks. Hij sprak over het leger en hoe ze 
hem gevraagd hadden: ‘Als er oorlog komt met Hongarije, welke kant 
kies je dan?’ En hoe hij, na dit alles, op het seminarie was gekomen. 
‘Ik wilde Hongaarse literatuur studeren’, zei hij. ‘Maar dat kon niet, 
daarom werd het theologie.’
 
Hij vertelde over hoe zijn vader hem nog steeds als kind behandelde. 
Hoe hij de inspiratie miste voor zijn predikantschap. Dit alles nu bij de 
graven, en nu later als ik dit schrijf. Eergisteren en eer-eergisteren zijn 
verweven met het nu. De doden leven als hij spreekt: ‘Harry wat heb ik 
jou gegeven?’ Onzeker over wat het leven hem te bieden heeft, onzeker 
over zijn vriendschap, zijn vaderschap, zijn predikant-zijn, stelde hij 
zijn vraag.

198. Roemeense geheime staatsveiligheidspolitie.
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Verrader 

Preek Remonstrantse Kerk Vrijburg Amsterdam, 11 juli 1999
Lezing: Mattheüs 27:3-8 

Toen Judas, zijn verrader, zag dat Jezus veroordeeld was, kreeg hij 
wroeging en bracht de dertig zilverlingen terug bij de hogepriesters en 
ouderlingen met de woorden: ‘Ik heb misdaan door onschuldig bloed 
te verraden.’ Maar zij antwoordden: ‘Wat gaat het ons aan? Dat is 
uw zaak.’ Toen gooide hij de zilverlingen in de tempel en liep weg. Hij 
ging heen en verhing zich. De hoge priesters raapten de geldstukken 
op en zeiden: ‘Wij mogen die niet bij de tempelschat doen, want het is 
bloedgeld.’ En zij besloten er het land van de pottenbakker mee te kopen 
om daar de vreemdeling te begraven.

Exposé

Mijn denken over geweld en geweldloosheid, vrede en verzoening, 
liefde is veranderd door mijn leven op de ‘peace-line’ in Belfast. De 
helderheid die ik vroeger had over wat goed en kwaad was, werd 
genuanceerder door de vriendschappen die ik daar sloot. Ik probeer 
met u de tocht te maken naar deze nuances, aan de hand van de tekst 
die ik vanmorgen gelezen heb. In de christelijke traditie wordt Judas 
ook wel de verrader genoemd. Ik wil met u wandelen door de tekst met 
behulp van Levinas, een joodse filosoof, en zo nuances aanbrengen bij 
het begrip ‘verrader’, want Judas was ook meer dan dat. Want misschien 
kan ook in het gelaat van Judas iets oplichten van een G’d die zich tot 
ons keert. Wij zongen zojuist ‘G’d die ons toe wou keren zijn liefelijk 
gelaat’. Kan G’d zich toekeren door het gelaat van de verrader, die ander? 
 
Levinas is een joodse filosoof die worstelt met de vraag hoe het 
mogelijk heeft kunnen zijn dat in de Tweede Wereldoorlog zoveel 
joden konden omkomen. Een van de gezichtspunten is dat ‘de 
Ander’ tot beeld van de eigen obsessie wordt gemaakt. Die Ander 
wordt tot beeld waar wij al onze frustraties op projecteren. Hij stelt 
daartegenover dat juist in die Ander, in zijn gezicht/aangezicht een 
verwijzing plaatsvindt naar het ethische c.q. goddelijke dat als een dief 
in de nacht een spoor achterlaat, niets is veranderd en toch weet je 
dat hij geweest is. Het gelaat van de Ander verraadt een spoor van het 
goddelijke en van dit goddelijke mogen en kunnen we juist geen beeld 
maken, anders objectiveren wij weer. Elk beeld legt G’d c.q. de Ander 
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vast, waardoor –om het in de tekst van het lied te zeggen dat we zojuist 
hebben gezongen – hij zich niet liefelijk naar ons kan toewenden. Het 
willen toewenden wordt als het ware in de kiem gesmoord. Mensen 
moeten zichzelf trainen om de Ander te laten ontsnappen aan eigen 
beeldvorming. Deze training is, in de woorden van Levinas, ‘een 
training van het noodzakelijke atheïsme199’, dat wil zeggen, dat we 
ons trainen elke verbeelding van God te loochenen. Het maken van 
beelden is een gewelddadig proces en omdat ik het vandaag met u 
over geweld wil hebben, wil ik aan de hand van Judas, Levinas, en het 
goddelijke spoor naar onze beeldvorming kijken. 
Voor mij komen in de lezing van vanmorgen drie facetten van 
menselijke gewelddadigheid voor:

1)  Judas die zichzelf veracht en zich later verhangt. Het geweld van 
de verstikkende schuld. Het gebukt gaan onder eigen falen. Niet de 
mogelijkheid zien over dit falen te communiceren. Door de schuld 
die je voelt, sluit je de ander buiten. Zo ben je niet in staat om het 
beeld dat je over jezelf hebt te doorbreken.

2)  Het schoonwassen van de handen: ‘Wat gaat het ons aan.’ De 
positie die dominee Paisly inneemt als hij weer eens mensen 
opgeroepen heeft te staan voor zijn goede protestantse zaak, maar 
als er doden vallen zegt: ‘Maar ik heb niet gezegd dat ze moesten 
gaan schieten’ – het ophouden van een mooi beeld over jezelf.

3)  Het goed doen van de hoge priesters en ouderlingen: zij kopen grond 
voor de vreemdeling zodat die vreemdeling begraven kan worden. 
Het goede wordt niet minder goed door het voorafgaande, echter het 
dwingt ons te kijken naar eigen motieven van het goed doen.

199. Emmanuel Levinas, Totaliteit en Oneindigheid, Boom 1987, blz. 90: Het athe-
isme van het ik markeert inderdaad de breuk met de participatie en dus de 
mogelijkheid voor zichzelf een rechtvaardiging te zoeken, en dat wil zeggen een 
afhankelijkheid ten opzichte van een exterioriteit zonder dat die afhankelijkheid 
het afhankelijke zijnde, in onzichtbare netten gevangen, in zich opneemt. Afhan-
kelijkheid dus die tegelijk de onafhankelijkheid handhaaft. Van die aard is de 
relatie van aangezicht tot aangezicht […] Het wonder van de schepping bestaat 
niet alleen in een creato ex nihilo te zijn, maar een wezen op te leveren dat in 
staat is een openbaring te ontvangen, te leren dat het geschapen is, en zich ter 
discussie te stellen. Het wonder van de schepping bestaat in het scheppen van een 
moreel wezen. En dat veronderstelt precies het atheïsme, maar tevens, voorbij het 
atheïsme, de schaamte voor het willekeurige van de vrijheid die het morele wezen 
constitueert. 
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1) Zelfverachting
Judas ziet geen uitkomst meer en maakt zichzelf van kant, de hoge 
priesters en ouderlingen zijn niet in zijn verhaal geïnteresseerd. Zij 
geven hem als het ware het touw aan waarmee hij zich verhangt. 
Judas doorbrak het geweld van de wroeging op de enige manier die 
voor hem open was gehouden en koos voor de dood. Nu kunnen 
wij een discussie beginnen of dit wel een uitweg is, maar dat is een 
luxediscussie. Een luxediscussie omdat je die alleen kunt voeren als je 
niet wanhoopt, als je afstand hebt om naar jezelf te kijken en het is juist 
deze ruimte die Judas werd onthouden. Als wij de wroeging van Judas 
kunnen herkennen, hem niet veroordelen, dan kunnen wij beginnen 
met de wroeging te transformeren in ruimte, ruimte waarin wij naar 
elkaar kunnen luisteren als er over wroeging en schuld verteld wordt, 
luisteren zonder veroordeling, maar als begin van zelfacceptatie van de 
gecompliceerdheid van het leven.

2) ‘Wat gaat het ons aan’
Een paar maanden geleden werd mij gevraagd, tijdens één van mijn 
voordrachten over verzoeningswerk, hoe een goede kennis van mij kon 
leven met het idee dat hij twee mensen had vermoord. De vraag kwam 
van één van de aanwezige predikanten. Gek genoeg was het moeilijk 
om uit te leggen, omdat juist deze vraag een gewelddadige vraag in 
zichzelf is. 
Als zijn vraag voortkomt uit oprechte nieuwsgierigheid, ja, dan klinkt 
het anders, dan hoeft de vraag niet gewelddadig te zijn. Echter, binnen 
de context van de voordracht interpreteer ik zijn nieuwsgierigheid als: 
‘het goede willen doen’, maar dat door het gebrek aan analyse en inzicht 
in de gecompliceerdheid van het geweld in de vraag een moralistisch 
vooroordeel zat. Zo wordt het een opmerking die erg dicht bij de 
uitspraak van de hogepriesters en ouderlingen komt: ‘Wat gaat het 
ons aan.’ Bij de vraag van de collega hoorde ik geen betrokkenheid 
of empathie voor mijn kennis. Hij had die kennis bij voorbaat al 
gestigmatiseerd. Ik hoor het geweten van de vraagsteller knarsen. Hij 
is meer geïnteresseerd in eigen gewetensontwikkeling en moraal. Een 
moraal die ongeveer zo zou kunnen klinken: ‘Wat ben ik blij dat ik niet in 
hetzelfde bootje zit als die moordenaar.’ Het is zo’n opmerking die gesteld 
is vanuit de tweedeling tussen wij en die ander, de goede en de slechte. 
 
Bij mijn voordracht worden vaak van deze gewelddadige vragen 
gesteld. ‘Die kennis van jou die twee mensen doodgeschoten heeft, hoe 
komt hij daarmee klaar?’ Zulke vragen zijn beschamende vragen die 
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juist zo’n kennis weer alleen laten staan als object van onderzoek. Hij, 
mijn kennis, weet nu dat hij gebruikt is door de Paisly’s die zelf geen 
trekker overhalen en hun handen in onschuld wassen. Hij, die kennis, 
zet zich nu voor zijn gemeenschap in, voor arbeiders, de groep waar 
hij uit komt. Een groep waarbinnen nog steeds het gevaar aanwezig 
is dat jongeren hem in zijn voetsporen zullen volgen, een geweer 
oppakken zodat ze zich eindelijk eens iemand kunnen voelen. Iemand 
die respect afdwingt om zo aan de uitzichtloosheid zin te geven. Deze 
kennis maakt elke vraag naar geweten en moraliteit – op deze manier 
gevraagd – overbodig, omdat ze hem onrecht aandoen. 
 
Ik ben blij dat ik niet hoef te oordelen. Het idee over het laatste oordeel 
is voor mij een bevrijdende gedachte geworden. Ik denk dat G’d veel 
coulanter is dan ons mensenoordeel. Ik heb moeten leren dat een 
moordenaar niet altijd een moordenaar blijft. Daarin heeft Noord-
Ierland mij veranderd. Doden blijft doden, dat wil ik niet goedpraten, 
maar eens een moordenaar altijd een moordenaar gaat mij te ver, 
juist omdat moord ook een morele uitspraak is. En wat moet ik dan 
met zo’n collega, Paisly, die zijn handen schoonwast? Waar begint het 
proces van doden?
 
Een andere optie waarin de hogepriesters en ouderlingen op mijn 
kennis leken is de oude Paisly-gedachte: ‘Die ander is de schuld van 
alles, elimineer deze en dan is het probleem opgelost’ – de ander tot 
zondebok maken. Het is een houding die de priesters en ouderlingen 
ten aanzien van Jezus hebben gehad. En het moet gek zijn als wij 
onszelf niet af en toe ook in zo’n houding kunnen verplaatsen. Ik 
bedoel, we hoeven niet direct iemand dood te schieten maar hoe vaak 
denken we niet: wat zou het lekker zijn als ik die ander eens goed de 
waarheid vertel. En voordat we het weten sabelen we de ander neer 
met onze argumenten omdat wij ons beeld over de ander verheffen tot 
waarheid: ‘De ander is de schuld en als hij/zij eens flink de waarheid 
hoort of als ik hem/haar uit mijn leven ban dan is het probleem 
opgelost.’ Zoiets zullen de hogepriesters en ouderlingen ook wel 
gedacht hebben toen ze Jezus aanbrachten voor de dood.

3) Goed doen
En dan nog de derde optie van ‘het goede willen doen’. Uiteindelijk 
deden de ouderlingen en priester ook goed door grond te kopen voor 
de vreemdeling. Een plek waar de vreemdeling begraven kan worden. 
Dit goede kwam voort uit verraad en dood – het is immers bloedgeld –, 
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maar toch wordt het goed doen daardoor niet minder goed, dus laten 
we niet te snel oordelen. Om dit verhaal te lezen, blijft volgens mij 
maar een optie over en dat is de vraag: wat zijn onze redenen om goed 
te doen? Het is het kijken naar jezelf en je eigen motieven. Doorbreken 
van geweld gaat volgens mij samen met het proberen te begrijpen van 
je eigen verhaal en daardoor meer zicht te krijgen op het verhaal van 
die Ander. Vandaar ook dat ik mensen tijdens mijn verzoeningswerk 
vaak vraag: ‘Wat haat u, waar bent u bang voor, waar hoopt u op?’ 
Dit delen met elkaar kan aangrijpingspunten opleveren om geweld te 
doorbreken. Hoe gaan wij om met angst, hoop en haat. 

Kunnen wij hier met elkaar over spreken? Dit delen van onze angsten 
en hoop kunnen aanknopingspunten zijn om geweld te transformeren. 
Als we als mensen zien dat wij elkaar reduceren tot beeld van onze 
haat. Als we op ons boos-zijn kunnen reflecteren, dan kunnen wij ook 
de ruimte nemen en krijgen om ons af te gaan vragen wat ons ‘goed’ 
willen doen inhoudt. Zo zagen we de predikant in het vorige voorbeeld 
met zijn vraag: ‘Hoe kun je leven met het idee dat je twee mensen hebt 
vermoord’ in de gewelddadige valkuil vallen van de goede bedoelingen 
van de reductie tot eigen moraal. Dit gebeurt wanneer wij mensen tot 
object, tot beeld maken, en dat is als wijzelf zeker van onze zaak zijn 
en onze kwetsbaarheid, de wanhoop en grilligheid van het leven niet 
durven delen. 

Tot slot: beeldenstorm
Het gaat denk ik om de herkenning van het geweld binnen de eigen 
geschiedenis. Dat is mijns inziens de eerste stap voor het doorbreken 
van geweld. Niet het veroordelen ervan, maar de acceptatie dat geweld 
onderdeel is van ons leven. Vanuit die erkenning kunnen we misschien 
beginnen met het schrijven van een andere gemeenschappelijke 
geschiedenis, waarin wij elkaar niet veroordelen maar ondersteunen. 

Dat begint met het openstaan voor elkaars kwetsbaarheid en het 
achterlaten van onze vaste beeldvorming. Mijn hoop is dat in het 
herschrijven van onze grillige geschiedenis de ruimte ontstaat waarin 
de hemel heel even oplicht. Wij hoeven onszelf niet te rechtvaardigen 
door de wereld te willen redden. Nee, wij zijn al gerechtvaardigd, maar 
wij mogen ons verzetten – tegen de afgoden – omdat in het verzet 
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het geheim van de vreugde200 ligt besloten – vrij naar Lieve Troch.201 
Geweld doorbreken kan mijns inziens alleen als we het moralisme 
met zijn vaste beelden over goed en kwaad achter ons laten en het 
noodzakelijke atheïsme omarmen, om zo zonder beelden van G’d 
proberen te leven. G’d als ruimte kunnen ervaren omdat in het gezicht/
gelaat van die ander het ethisch appèl ligt besloten van de verborgen, 
liefelijke G’d die ons als een spoor is. Het is in het gezicht van die 
Ander, dat ons kan openbreken, zo ook is het gezicht van hij die 
wroeging had en zich verhing, de Judas, voor ons het gezicht van die 
Ander.

200. Lieve Troch, Verzet is het geheim van de vreugde; fundamentaaltheologische 
thema’s in een feministische discussie, Boekencentrum Zoetemeer, 1996.

201. Vreugde in het verzet kan slechts als het verzet niet samenvalt met een andere 
gefixeerde opvatting over identiteit. Ook bij verzet is ruimte om te dansen nodig. 
Ik neem aan dat Lieve Troch dit ook bedoelt.
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Was God maar dood

Preek Remontrantse Kerk Arnhem, 15 oktober 2000
1e lezing Levitucus 25:1-28, 2e lezing Marcus 10:13-31

Deze preek is geschreven tijdens de oorlogshandelingen in Servië.

‘Was God maar dood’, verzuchtte ze toen ik het weekblad De Groene 
die ik las neerlegde. Ze zat tegenover mij. Ik zag dat ze moe was en ze 
gaapte uitgebreid. ‘Ja lach niet zo, ik ben moe. Ik heb vanmiddag een 
vergadering gehad over het reorganiseren van het opvangbeleid voor 
asielzoekers. Weet je, als God dood zou zijn dan zou er ook minder 
ellende zijn. Zoveel mensen vluchten vanuit religieuze vervolging. Als 
er geen god zou zijn was dat probleem in ieder geval opgelost.’ Ik hield 
meteen van haar, want zo’n opmerking duidt op het begin van een 
analyse die geboren is uit verontwaardiging en betrokkenheid. ‘Ja, was 
God maar dood’, herhaalde ze nog een keer. Ze sprak naar aanleiding van 
de openingspagina van De Groene.
Op een foto zie je een orthodoxe joodse jongen achter een hek, hij 
staat met de mond open waar je nog volop etensresten in ziet zitten. 
Hij schreeuwt, tussen twee kauwbewegingen door naar de fotograaf 
en hij maakt een gebaar dat ik niet ken, maar alleen kan interpreteren 
als: wij houden stand, ik ga ervoor, geen voet, geen centimeter zal ik 
wijken, wij overwinnen. 
 
Een variatie op dit thema: een V-teken met drie vingers uit Servië. Het 
teken van Milošević en ik zie het teken van de hervormingsgezinde, de 
dubbele L, – de een recht en de ander omgekeerd ertegenaan –, ook 
tekens van de gewaande mogelijke overwinning. Het zijn tekens van 
hoop, van onderscheiding. Het maakt duidelijk dat je ergens bij hoort. 
Tevens kunnen het tekens van onderdrukking zijn voor diegenen 
die niet bij die groep horen. Vandaag gaat het over de functie van de 
tekens. Ofwel, met wat voor tekens identificeren wij ons. Ja, was God 
maar dood. Bij mijn vraag welke god zij bedoelde, was ze erg verrast, 
‘Zijn er dan meerdere?’ vroeg ze.

Vandaag in de lezingen lezen wij hoe mensen handelen naar hun 
overtuiging. 
In de eerste lezing zou je kunnen zeggen dat de nadruk ligt op het 
bewaren van de groepsidentiteit. Je beschermen tegen invloeden van 
het andere. Wat zal er gebeuren als je het andere te veel toelaat.
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Als jouw godsdienst zich gaat vermengen met vreemde elementen. 
Je ziet als het ware het hek – waar die jongen achter staat – langzaam 
sluiten. Er mocht niet meer op andere plekken geofferd worden. 
Jeruzalem werd de stad. Binnen dit afsluiten waren er afspraken 
over het inlossen van een schuld-slaaf (ddor schulden kon je tot 
slaaf gemaakt worden). Afspraken over jubel- en sabbatjaar waarin 
slaven vrijgelaten werden en mensen kwijtschelding van de schulden 
kregen.202 De regels die het hek sloten waren voor andere mensen weer 
regels voor een nieuw begin.
 
In de tweede lezing gaat het over de prangende vraag van de discipelen: 
‘Horen wij erbij? Wij hebben toch alles achtergelaten om u te volgen? 
Waarom dan tegen ons tot tweemaal toe zeggen dat het moeilijk is om 
het koninkrijk binnen te gaan. Je zou kunnen zeggen dat de discipelen 
vragen om het hek te sluiten. Zij willen zekerheid. Zij willen een 
beloning, omdat zij aan de goede kant van het hek staan. Want wat zijn 
zij anders als ze geen beloning krijgen? En wie zijn wij dan als zij, die 
discipelen geen beloning ontvangen? De discipelen zijn ons toch als 
voorbeeld!
 
Het mooie van het lezen van deze twee teksten bij elkaar is dat de 
teksten als het ware met elkaar in gesprek gaan. Dit spreken kan ons in 
verwarring brengen. Deze teksten praten over hoe om te gaan met het 
andere dat ons vreemd is. Beide teksten laten een andere invalshoek 
zien op deze vraag. Het zijn invalshoeken die je niet tegen elkaar kunt 
uitspelen. Om de beeldspraak met het hek te gebruiken, het gaat over 
wanneer het hek te openen en wanneer het te sluiten. Als er geen 
afbakening is, dan is er ook geen ruimte. Ruimte ontstaat omdat de 
afbakening doorbroken kan worden. Alleen maar ruimte kan immers 
niet bestaan. Zo gaat het ook ten opzichte van dat andere, datgene wat 

202. Https://nl.wikipedia.org/wiki/Jubeljaar Als er zeven sabbatsjaren gevierd waren, 
dan was het jaar daarna een jubeljaar. In de zevende maand op de tiende 
dag werd door middel van bazuingeschal aangekondigd dat het jubeljaar was 
begonnen. Evenals in een sabbatsjaar mocht het land niet worden bewerkt. Toch 
zou men geen armoede kennen, omdat het land in het zesde jaar genoeg op zou 
brengen voor drie jaren. Alle bezittingen keerden terug naar de oorspronke-
lijke eigenaren. Land mocht namelijk niet voor altijd verkocht worden. Het idee 
hierachter was dat op deze manier blijvende verarming werd voorkomen en de 
verdeling van de twaalf stammen intact bleef. Ook kon men zo op deze manier 
herdenken dat al het land uiteindelijk aan God toebehoorde. Het jubeljaar beïn-
vloedde de prijzen van het land. Als het jubeljaar nog ver weg was, dan moesten 
de prijzen hoger zijn dan als het jubeljaar aanstaande was.
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zich buiten ons om aandient. Zo gaat het ook ten opzichte van onze 
verlangens, onze hoop, ons toekomstbeeld. Daar kun je immers erg in 
gevangen raken. Beide teksten spreken over een Messiaanse hoop en 
grijpen vooruit op die toekomst. Zij kijken zo naar een toekomst, een 
wereld waarin sprake is van kwijtschelding, naar een wereld zonder 
schulden. 
Mijn focus voor het begrip van deze teksten heeft dan ook een 
strategische invalshoek en gaat over rechtvaardig handelen. De 
vraag van de rijke jongeling over het juiste handelen wordt niet 
beantwoord, maar er volgt een uitspraak van Jezus: ‘Ik verzeker jullie, 
er is niemand die zijn huis, broers, zussen, moeder, vader, kinderen 
of landerijen heeft achtergelaten omwille van Mij en omwille van de 
goede boodschap, of hij krijgt nu in deze tijd een honderdvoud aan 
huizen, broers, zusters, moeders, kinderen en landerijen, vervolgingen 
inbegrepen, en in de komende wereld eeuwig leven. Vaak zullende 
eersten de laatsten zijn en de laatsten de eersten.’
 
Er klinkt: Ja, jullie horen erbij! De nadruk van dit vreemde antwoord 
ligt bij ‘in de wereld’. Het honderdvoudige krijg je, tot moeders en 
vaders toe. De vraag van de onzekerheid wordt beantwoord met een 
ervaringsantwoord. Je zou kunnen zeggen, als je merkt dat je vele 
vaders en moeders hebt, en vervolgingen inbegrepen, dan breekt 
het Koninkrijk door. De troost ligt binnen het handelen en niet in de 
toekomst. Op de toekomst kun je je blindstaren, zoals de vraag naar 
het juiste handelen ons van handelen kan weerhouden. 
 
Ga en doe uw werk! In uw werk kan de Eeuwige doorklinken. Elke 
vraag van ‘Hoor ik erbij’ en de vraag van aan de linker- of rechterkant 
zitten, kan een sta in de weg zijn voor het goede. De valkuil van de 
vraag is dat deze vraag ons kan blokkeren omdat er op een beloning 
gewacht wordt. Het antwoord ligt buiten ons, namelijk bij G’d. Het 
is een antwoord dat buiten onze competentie staat. Er is maar één 
antwoord. Dat antwoord ligt in ons handelen. Doe goed naargelang de 
omstandigheden die u gegeven zijn. Realiseer dat er slecht één leven 
bestaat dat plaatsvindt in het handelen ten opzichte van die Andere,  
de wees, de vreemdeling. 
 
Eén van de boeken in mijn boekenkast heeft als titel De vreemdeling in 
onszelf.203 In die zin blijven wij in de wereld op reis. Zoekend naar een 

203. Julia Kristeva, De vreemdeling in onszelf, Contact, 1988.
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goede afbakening die voor het andere openstaat. Want wijzelf liggen 
ook niet vast en staan open voor verandering. Of, zoals de feministe 
en psychoanalytica Julia Kristeva in haar boek ‘De vreemdeling in 
onszelf ’ schrijft: ‘Deze soevereiniteit, misschien beschadigd, in elk 
geval enigszins aangeslagen, staat open – zij berust immers op de 
vreemdheid – voor de dynamiek van eeuwig ondervragen, nieuwsgierig 
en gastvrij, hartstochtelijk op zoek naar de ander en naar zichzelf als 
ander.’ 
 
Vergeet niet, u was een vreemdeling. In deze tijd staan joden daarbij 
stil in hun loofhutten. De feesten van dit vreemde-zijn is een deel van 
onze traditie. Ja, wij zijn vreemdelingen in een wereld die schreeuwt 
om duidelijkheid en stellingname. Waar sta jij? Het antwoord is: ‘Ik sta 
niet, ik ben op reis.’ Bij deze reis kunnen we troost vinden die in onze 
traditie besloten ligt. Het is een troost die we kunnen vinden aan het 
hek van zekerheden. Soms aan de ene kant en dan weer aan de andere 
kant en soms staat het hek open, want die, die aan de andere kant is, is 
onze sleutel: ‘de vreemdeling in onszelf ’. 
 
In het gesprek in de trein waarmee ik deze preek begon, waar zij 
verzuchtte: ‘was God maar dood’, leeft het gevaar dat met deze 
uitspraak deze vrouw in de val loopt van een schijnzekerheid. De 
zekerheid dat al het geweld van God komt. Dat zij het hek sluit. Dat 
G’d buitengesloten wordt. Op mijn vraag welke god vroeg ze: ‘Zijn er 
dan meer?’ Door die vraag ontstaat een kier die het hek kan openen 
voor een gesprek. Met haar zeg ik, was die god die mensen vastbindt in 
zekerheid maar dood. Daartegenover staat de Eeuwige, G’d, het buiten. 
G’d die ons openhoudt voor dat wat op ons afkomt en zo ervoor wil 
zorgen dat wij niet samenvallen met onszelf en die Ander die buiten 
ons is, maar ook de Ander in ons welkom heet. 

Amen
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Bevrijding en verzoening

Zingeving is mensen uit hun isolement laten komen

Gepubliceerd in: Exodus informatie, lokaal uitgelicht Info, Nederland 3, blz. 
4, W.M. december 2012

Wat is zingeving? Dominee Harry Brandsma kijkt peinzend voor 
zich uit: ‘Dat is geen eenvoudige vraag. Zingeving is iets van zoeken. 
Mensen op een plek brengen waar ze uit hun isolement komen. Van 
sommige mensen met wie ik te maken krijg was het helemaal niet 
gewenst dat ze geboren werden. Dat kan destructief gedrag tot gevolg 
hebben. Ik probeer te zoeken naar iets wat betekent dat we er mogen 
zijn en mogen genieten.’
We praten over het onderwerp zingeving in de P.I. Lelystad. Harry 
Brandsma is daar voor 24 uur per week als predikant aan verbonden. 
Daarnaast is hij vier uur per week actief in het Exodushuis in 
Amsterdam.
 
‘In Amsterdam, in het Exodushuis is de omgeving natuurlijk wel anders 
dan hier in een gevangenis. Daar is veel meer sprake van een informele 
huiselijke sfeer.’ Het werk van ds. Brandsma is erop gericht om mensen 
die hoofdzakelijk een beperkte vorm van genot nastreven een gevoel 
van empathie en compassie bij te brengen. ‘Het alleen maar nastreven 
van genot is de zinloosheid van een slavenbestaan. Ik doe mijn werk 
met de inspiratie die het geloof geeft. Veel verhalen uit de Bijbel zijn 
heel geschikt om te gebruiken.’
‘Het gaat er vooral om dat we mensen die in de gevangenis terecht 
zijn gekomen niet apart zetten. Wat ik probeer in het Exodushuis is 
niet veroordelen, maar agressie omzetten in iets moois.’ Hij houdt 
er niet van dat veel mensen een grote tegenstelling creëren tussen 
de samenleving buiten de gevangenis en daarbinnen. ‘Buiten de 
gevangenis bestaat evenveel agressie als erbinnen.’
 
Over het werken aan zingeving in de praktijkvorm geeft Brandsma 
een aantal voorbeelden. In het Exodushuis in Amsterdam kwam een 
beroepsbokser die theologie was gaan studeren, bokslessen geven.204 
‘Dat gebeurt dan gewoon in het huis zelf en het leert degenen die eraan 

204. Sem Jongsma, zie http://semjongsma.nl.
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deelnemen om te incasseren. Dat is een onderdeel van zingeving. 
Een ander voorbeeld is dat van twee vrouwelijke kunstenaars die 
werken aan het maken van een ontmoetingsplek. Het wordt een soort 
buitenbank waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Alleen al het 
feit dat het twee jonge vrouwen zijn die daaraan werken brengt iets 
teweeg.’ 
In gespreksgroepen komt bijvoorbeeld het thema van de omgang 
van man en vrouw aan de orde. ‘Soms ontstaat er bij een deelnemer 
een moment van inzicht en daar ben ik dan heel blij mee. Misschien 
vervliegt dat inzicht of mogelijk blijft het uiteindelijk toch wel ergens 
hangen. En of het uiteindelijk beklijft? Dat weet ik niet. Ik heb dat 
gevoel losgelaten. Vroeger zat ik daar veel meer mee.’
 
En hij besluit filosofisch: ‘Uiteindelijk is er geen oplossing. We moeten 
het uithouden in de paradox. De wereld is ingewikkeld en in die wereld 
moeten we proberen elkaars verhalen te verstaan.’
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‘Juist in dit werk kun je hoop zichtbaar maken’ 

Geestelijk verzorger Harry Brandsma over zijn werk in het Exodushuis in 
Amsterdam, jaarverslag 2013 
door Frank Stam 

Sinds februari 2012 werkt justitiepredikant Brandsma vier uur per 
week in Exodus Amsterdam. Samen met Judith205, als begeleider 
werkzaam bij de stichting, en de bewoners geeft hij inhoud aan de 
themagroep en aan vieringen. Daarnaast is hij vertrouwenspersoon. 
Met hem kunnen bewoners geheimen delen die ze niet aan hun 
begeleiders vertellen. Brandsma: ‘Het gaat erom ruimte te maken 
binnen de afbreekcultuur waarin mensen gewend zijn te leven en 
te denken. Ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en fouten te 
maken.’
 
Hoe is Harry Brandsma terechtgekomen op deze plek? Manager van 
Exodus Amsterdam, Frank Stam, noemt twee redenen. Allereerst 
wil hij met de aanstelling van een geestelijk verzorger een vrijplaats 
creëren voor de bewoners. De tweede reden is de wens om een 
deskundige in huis te halen, iemand die er zijn beroep van gemaakt 
heeft om met zingeving en zinvinding om te gaan. 
 
Het Exodushuis zelf is een samenleving in het klein. Bewoners leren 
met elkaar om te gaan, leren voor zichzelf te zorgen, leren samen het 
huis schoon te houden, leren gezamenlijk voor maaltijden te zorgen 
en samen te eten. Er zijn bewoners die dit nooit eerder in hun leven 
gedaan hebben. Het is een oefenplaats waar geleerd wordt en waar 
fouten gemaakt worden. De begeleiders ondersteunen hen bij dit 
leerproces. 
 
Het is een begeleidingsprogramma dat bewoners doorlopen en 
waarbinnen huisregels zijn waaraan bewoners zich moeten houden. 
Dat leidt soms tot situaties waarin een bewoner in een spagaathouding 
komt. Enerzijds wil een bewoner doen wat een begeleider vraagt: 
bespreek met mij waar je mee bezig bent: je leerdoelen, de obstakels 
die je tegenkomt, gedachten, gevoelens – dan kan ik je steunen op 
je weg naar bijvoorbeeld een drugsvrij leven. Anderzijds heeft een 
bewoner in dit voorbeeld de neiging zijn drugsgebruik te verzwijgen 

205. Judith van Dommele.
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om sancties, zoals uitzetting uit het huis, te voorkomen. Als een 
dergelijke sanctie dreigt, is een bewoner alleen nog maar aan het 
overleven. Een geestelijk verzorger kan dit dilemma bij een bewoner 
opheffen. Immers, hij is per definitie een vertrouwenspersoon. Wat 
een bewoner hem toevertrouwt, heeft geen consequenties in de vorm 
van gele kaarten (een sanctie). Zo wordt een vrijplaats in het leven 
geroepen waar een bewoner in alle vrijheid zijn probleem ter sprake 
kan brengen en kan uitwerken met de geestelijk verzorger. Exodus 
is ontstaan uit het justitiepastoraat en is geworteld in de christelijke 
traditie. Dat wil niet zeggen dat iedereen die er werkt en woont het 
christelijk geloof aanhangt of religieus is. 
Wat wel gezegd kan worden is dat iedereen werkt vanuit de hoop en 
het vertrouwen dat er een andere weg is dan die van de criminaliteit 
en verslaving, een zinvolle weg waar mensen tot hun recht komen. Het 
zicht daarop kan verdwenen zijn. De inzet is steeds de zin te hervinden. 
Harry Brandsma zegt hierover het volgende: ‘Als vertrouwenspersoon 
krijg ik geheimen te horen waarvan ik weet dat als die geheimen 
openbaar worden, de persoon kan worden geschorst. Wat ik dan doe 
is de verantwoordelijkheid teruggeven zodat de bewoner zich kan 
realiseren dat er nog een weg is: eerlijk zijn naar de begeleider en jezelf, 
durven zien dat het niet goed is gegaan. Misschien is er nog een tweede 
kans. Exodus heeft een leercultuur, wij weigeren mensen af 
te schrijven.’
 
Dat dit een specifieke deskundigheid vraagt van de werker spreekt voor 
zich. De deskundige verstaat de kunst om te vertalen, de verhalen van 
bewoners toegankelijk te maken voor elkaar. Brandsma vervolgt:
 
‘Binnenkort gaan we in de vieringen samenwerken met een imam en 
een hindoestaanse pandit. Maar ik spreek liever niet over ‘vieringen’ 
en ‘voorgangers’, het gaat om het onderling delen van en luisteren naar 
elkaars verhalen. Een viering is altijd het resultaat van inbreng van 
bewoners. Vorig jaar hebben we met Pasen elkaars voeten gewassen 
zoals Jezus dat doet. Daarmee zeg je tegen elkaar: we hebben elkaar 
nodig. Ik vertelde daarbij het verhaal van Jezus. Als je ervan uitgaat 
dat veel bewoners in deze wereld nooit een goed welkom hebben 
gekend, kun je je iets voorstellen van de betekenis van een voetwassing 
bij Exodus op de binnenplaats. Daarna zijn we net zoals in het 
bijbelverhaal met z’n allen gaan eten en hebben voor elkaar het brood 
gebroken.’
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Verlangen 
‘Als justitiepredikant laat ik me inspireren door de filosoof Levinas. 
Het gaat om een mens in relatie tot de ander. Ik ben niet van het 
–alles komt goed – harmoniemodel, integendeel. In mijn werk als 
justitiepredikant heb ik ervaren dat de wereld een enorme destructie 
in zich draagt. En toch leeft ook bij elk mens het verlangen om thuis te 
komen, geborgen te zijn. En daar zit ook de hoop. Juist in dit werk kun 
je hoop zichtbaar maken. Vanuit mijn ervaring kan ik binnen Exodus 
de staf en de begeleiders soms wijzen op een kans, een zichtbaar 
verlangen, een parel.’

Omhels de duivel
‘De themabijeenkomsten zijn voor bewoners verplicht, ze komen om 
te praten over gevoelszaken, datgene waar ze juist geen woorden voor 
hebben en niet zelden komen ze met tegenzin. Maar toch. We kijken 
naar een film en praten daarover. Soms zie je alleen dat verzet, en als je 
heel goed kijkt zie je de strijd die iemand met zichzelf voert. Dan mag 
je naast een bewoner staan, hem of haar niet in de steek laten. Embrace 
the devil and it shall disappear, noem ik dat.’ 



246

Terug naar de tuin

Geschreven om mijzelf helder te denken
In onderstaand artikel ‘Terug naar de tuin’ ga ik in op de vraag ‘Hoe 
zinvragen spelen in de harde realiteit van de bajes.’ 

Ik begin met het onderuithalen van de term ‘harde’ door te stellen 
dat sommige theologische vooronderstellingen eveneens als ‘hard’ 
gezien kunnen worden. Dit onderuithalen doe ik vanuit de metafoor 
‘de achtertuin van ons huis’. Achtertuin staat dan voor ‘not in my back 
yard’. Onze achtertuin willen wij schoon houden van ongewenste 
invloeden die vaak ongewenste emoties losmaken.206 Ik betoog juist 
dat deze ongewenste invloeden en emoties bronnen kunnen zijn waar 
heil te halen is. In die zin zijn er parallellen te trekken vanuit onze 
achtertuin naar de tuin van Gethsemane waar de ‘beker’ aan Jezus 
wordt voorgehouden. De Eeuwige zwijgt bij de vraag van Jezus: ‘...
mijn Vader als het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij voorbij 
gaan …’ Het volgen van Jezus is tevens het aanvaarden van de beker 
in ons eigen leven. De achtertuin is tevens het podium waar wij de 
Ander ontmoeten en in die zin de tegenhanger van het paradijs. 
Door de uitdrijving uit het paradijs zijn mensen medespelers van G’d 
geworden.207 De weg terug naar het paradijs wordt geblokkeerd.208 
In de achtertuin kunnen we het medespelen oefenen. Hoe om te 
gaan met die gegeven verantwoordelijkheid en het medespelen is een 
ethische keuze die ik mensen in mijn werk voorhoud.
Door het zwijgen van G’d in de tuin van Gethsemane, vindt er een 
herbevestiging plaats van de verantwoordelijkheid die we hebben als 

206. ‘Haat, heil, passie, seksualiteit en geweld zijn vissen die in de vijver van betekenis 
zwemmen.’ Een uitspraak van psychotherapeut Jan Bodisco Massink (psychoana-
lyticus en theoloog) tijdens één van de sessies die ik bij hem had.

207. Ernst Bloch (filosoof, 1885-1977) heeft in zijn filosofie het verlangen (negatieve 
utopie) geplaatst tegenover hoop (positieve utopie). Het verlangen wil terug naar 
het paradijs (oertoestand), maar we zijn in verantwoordelijkheid gesteld (uit 
het paradijs gegooid) door het eten van de appel. Nu is er slechts nog de hoop 
(eschatologische toekomst? HB) die gebaseerd is op onze verantwoordelijkheid 
t.a.v. de ontvouwende tijd. Hij ziet in zekere zin de voltooiing van de mens in 
kwaliteit die in de voltooide wereld wordt bereikt. Angst is in eerste instantie 
melancholie over het onvoltooide levenswerk. Martin Plattel, De rode en de 
gouden toekomst, de avontuurlijke wijsbegeerte van Ernst Bloch, Ambo 1976 en 
Emmanuel Levinas God, de dood en de tijd, Ambo 1993 over Bloch blz. 133-157.

208. Genesis 3: 24: En nadat hij hem had weggejaagd, plaatste hij ten oosten van de 
tuin van Eden de cherubs en het heen en weer flitsende, vlammende zwaard. Zij 
moesten de weg naar de levensboom bewaken.
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medespelers ten opzichte van de – vooral destructieve – Ander.209 Het 
is de Ander die ons ontregelt en ons ethisch voor de keus stelt. Als deze 
ontregeling verdwijnt, is er het gevaar dat die Ander tot project wordt 
waarbinnen wij onze angsten bezweren. 

De Ander ontmoeten vergt introspectie. Die Ander is namelijk ook 
in ons aanwezig.210 Ik kijk naar mijn werk als gevangenispredikant 
en theatermaker vanuit de achtertuin van de samenleving met de 
vraag: ‘mijn Vader als het mogelijk is, laat dan deze beker aan mij 
voorbijgaan.’211 ‘Zou ik de drinkbeker die de Vader mij heeft gegeven 
niet drinken?’212 De vraag in Mattheüs wordt zo de opmerking bij 
Johannes.
Hard is de taal die pijn en leed probeert te ontwijken. Deze ontwijking 
kun je horen binnen een tweetal theologische manieren van spreken. 
Je zou kunnen zeggen dat bij deze twee manieren van theologisch 
spreken de achtertuin verdwijnt en het erom gaat om in de ‘behaaglijke’, 
de ‘comfortzone’, van ons huis te blijven. Deze twee manieren van 
het ontlopen van leed neutraliseren zijn: het leed zo snel mogelijk 
binnen een positieve toekomst plaatsen, vaak om het zo snel mogelijk 
eschatologisch weg te kunnen zetten. Deze beweging kom je vaak 
binnen optimistische evangelische en vrijzinnige kringen tegen. In deze 
benadering kan de opstanding tot poetsdoek worden om leed weg te 
poetsen. Bij bevindelijke gelovigen kan men de tweede manier vinden: 
er is een taal die de ‘zondeval’ ziet als een van God gegeven straf. Deze 
straf wordt dan als individualistische schuld ervaren, leed wordt dan 
tot een bestaansgrond waar je identiteit om geweven is en integraal 

209. Vaak beschouwen we de ander als destructief in ons bestaan omdat hij/zij vaak 
het ‘vreemde’ vertegenwoordigt. In de filosofie van Levinas wordt de Ander met 
hoofdletter geschreven omdat die Ander een ethisch appèl op ons doet. Toeganke-
lijk boek over de filosofie van Levinas: Jan Key, De filosofie van Emmanuel Levinas, 
Klemant/Pelekmans 2006. Zie ook: France Guwy, De ander in ons, Sun 2008.

210. Rudi Visker, Vreemd gaan en vreemd blijven, filosofie van de multiculturaliteit, 
Sun 2005, blz. 74: ‘Het leven met de Ander, met de vreemdeling, confronteert 
ons met de mogelijkheid om al dan niet een ander te zijn. Het gaat er niet om of 
wij eenvoudigweg – humanistisch gezien – in staat zijn de ander te accepteren; 
maar om ons in zijn plaats te stellen, hetgeen erop neerkomt dat wij voor onszelf 
denken en doen alsof wij een ander zijn […] De vervreemding ten opzichte van 
mijzelf, hoe pijnlijk die ook is, verschaft mij die uitgeziene afstand waar zowel 
het begin ligt van het perverse plezier als mijn vermogen om te verbeelden en te 
denken, de impuls van mijn cultuur’ - aldus Julia Kristeva, ‘De Vreemdeling in 
onszelf ’.

211. Mattheüs 26: 39.
212. Johannes 18: 11b.



248

onderdeel van het eigen verstaan waaraan geen ontsnappen mogelijk 
is. Deze twee uitersten zijn twee kanten van dezelfde medaille die de 
vraag van Jezus bij Mattheüs en de opmerking van Jezus bij Johannes 
ongedaan maken.
‘Wat ga je er met gestrekt been in’, constateerde een vriendin na 
het lezen van mijn openingszinnen in dit artikel. Ze heeft gelijk. Ik 
struikelde over het woord harde, want daar is een vooronderstelling bij 
ingesloten: alsof het leven in de bajes harder zou zijn dan daarbuiten 
en dat zin vragen daar anders zou zijn. Binnen het pastorale werk waar 
ik als dominee geconfronteerd mee word, heb ik dit nooit zo ervaren. 
Ervaren heb ik echter wel dat het ontbreken van taal van de ervaringen 
van onze achtertuin vaak destructiever is dan het spreken en leven 
binnen de ‘harde’ realiteit van de gevangenis. Bij het ontbreken van taal 
van de achtertuin is de kans dat misgenoegen onderhuids gaat en zich 
daar nestelt groot, met het gevaar dat het zo zijn destructieve werk kan 
gaan doen.

Een kwestie van een introspectiefobie

Enkele gewelddadige interventies binnen interreligieus overleg:
Van een vriendin hoorde ik van een overleg tussen imams en 
predikanten in Amsterdam West. Said, een vriend en collega – 
gevangenisimam –, vertelde dat hij daar zou spreken en vroeg me of 
ik kwam luisteren. Zijn inleiding ging over geweld binnen de islam 
en hij zou verder ingaan op de rol van de verdedigende oorlog. Een 
oorlogsconcept dat binnen het optreden van Mohamed in Medina 
was ontwikkeld. Omdat het de eerste bijeenkomst was, werd hem 
verteld zijn uitnodiging aan mij in te trekken. De volgende dag sprak 
ik hem op mijn werk. Hij vertelde over een dominee die ook een 
inleiding had gehouden en had gesproken over de liefde van God en 
de vrede van Jezus. Ik was verbaasd en vertelde Said dat ik dat nogal 
gewelddadige uitspraken vond. Gewelddadig op een plaats waar je 
elkaar wilt ontmoeten. De predikant ondermijnt zo de dialoog met 
zijn theologische opstelling. Het uitdrijven van de handelaren uit de 
tempel van Jezus213 wordt gemakshalve vergeten. Het wringen, dat het 
optreden van Jezus teweegbracht, wordt weg geplamuurd. Het getuigt 
van een vooringenomenheid en de aanwezigheid van angst om de 
eigen geschiedenis te hernemen vanuit het geweld dat erin voorkomt.

213. Mattheüs 21:12.
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Bij een bijeenkomst van Stichting PaRDeS214 gaf een imam een gedegen 
inleiding waarin hij onderscheid maakte tussen het optreden van 
Mohamed in Mekka en in Medina. Daarmee sloot hij aan bij wat Said 
me had uitgelegd met betrekking tot zijn inleiding een week eerder, 
namelijk dat in het latere optreden van Mohamed de theorie van de 
verdedigingsoorlog werd uitgewerkt. De imam nam de tijd om ons mee 
te nemen op de ontwikkelingsweg van de islam, maar hij sloot stellig 
af – zonder verdere onderbouwing – met te zeggen: ‘Islam is vrede.’ 
Daarmee trapt hij in dezelfde valkuil als de dominee. Beiden lopen het 
gevaar om rond hun eigen interpretatie van vrede te dansen waardoor 
vrede de totem wordt van de eigen religieuze traditie met het gevaar 
dat het onderlinge gesprek gaat over het claimen van de vrede in plaats 
van over het geweld dat in beide tradities ook aanwezig is.215

Remonstrantse predikanten gingen afgelopen juni op studiereis naar 
Noord-Ierland. Ik kon jammer genoeg door ziekte niet aanwezig zijn. 
Gelukkig geeft een vriendin een gedetailleerde samenvatting op haar 
blog waar zij haar verslag eindigt met: ‘Samen een paar dagen genieten 
van een schitterend landschap en met elkaar lachen tijdens serieuze 
gesprekken helpt enorm om in elk geval het onderlinge geweld uit 
te stellen. En zoiets dan steeds weer. Dat moet toch haalbaar zijn?’ 
Een wens waarbij de hoop op beter omgaan met elkaar verwoord 
wordt. In mijn duiding kan zo’n wens paradoxaal het tegendeel 
bewerkstelligen, omdat het kan omslaan in een ontkenning van de 
‘eigen destructiviteit’ die in ons allen aanwezig is en die we vaak liefst 
willen ontkennen. Door het ontlopen van de eigen destructiviteit 
ontnemen we ook de kans om het ‘destructief gerechtigd zijn’ van 

214. De Stichting PaRDeS is een studiecentrum waar iedereen welkom is die meer 
over het jodendom wil weten: http://www.stichtingpardes.nl/.

215. Er kan dan een discussie ontstaan over de ware interpretatie van christendom 
en/of islam. Ian Paisley, een Noord-Ierse collega (predikant), heeft mij voor deze 
valkuil behoed. Hij verbond nationalisme en zijn interpretatie van het christen-
dom met het optreden van de Gideons bende in Richteren 7: 1-8. Hiermee kon 
hij vele protestanten aan zich binden en gaf hun zo ‘troost’. Vaak werd door 
andere collega’s in Noord-Ierland tegen mij gezegd: ‘Ja, maar hij is geen dominee’. 
Daarbij werd dan nog verteld dat hij zijn bul gekocht had bij een universiteit in 
Amerika. Zo is dit een voorbeeld van je collega diskwalificeren als collega om 
niet in te hoeven gaan op zijn gewelddadigheid die mede door zijn interpreta-
tie van het geloof geproduceerd wordt. Hij heeft met zijn ‘No Surrender’ The 
Troubles (de burgeroorlog) aangewakkerd. Luister ook: OVT, VPRO zondag 16 
augustus 2015, interview met Lia Beckhoven (boek: Land van een gespleten God) 
en Joost Augusteijn (promotie 1994 Universiteit van Amsterdam: From Public 
Defiance to Guerilla Warfare; The radicalistion of the Irish Republican army, a 
comparative analysis 1916-1921).
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deze destructie te onderkennen. Als we het gerechtigd zijn ontkennen, 
ontkennen we vaak ook het gebrek, gemis aan liefde of geborgenheid 
die opgelopen is.216 Het gaat erom het hele verhaal te lezen en niet 
alleen het destructieve. Wat zou het mooi zijn als gevoelens van geweld 
niet worden uitgesteld. Dat er een bereidheid is om ze te omarmen. 
Ik bedoel: vaak is onze eerste impuls er een van walging, afschuw en 
pijn. Een ‘juiste’ impuls gebaseerd op angst, waar verdriet vaak de 
motor van is.217 Het is deze impuls die vraagt om een ‘hertaling’. Het 
uitstellen kan een agressieve daad worden omdat het gebaseerd is op 
de vooronderstelling dat geweld alleen negatief is. 
Binnen het pastoraat hoor ik vaak over de angst voor het drinken uit 
de beker in de tuin van Gethsemane, een angst die in het leven ook ons 
toevalt. Het is vaak de angst voor wat zich in onze eigen ‘achtertuin’ 
afspeelt en wat voor agressie dat in ons oproept. Het aanboren van 
die angst is pijnlijk en wordt graag vermeden. Daarmee kan het de 
intrinsieke ontkenning van geweld worden en is paradoxaal genoeg een 
gewelddadige handeling die een gewelddadige situatie in stand houdt.

Wat al deze uitspraken kenmerkt is: 1) dat geweld als negatief wordt 
ervaren; 2) het idealiseren van de eigen theologie en traditie; 3) angst; 
de (onbewuste) weigering naar je eigen gedrag en/of gevoelens te 
kijken, wat zich uit in een introspectiefobie.
Een hoopvolle interventie vindt plaats op dezelfde bijeenkomst van 
PaRDeS: een joodse man vertelt een verhaal. ‘Zegt een dominee tegen 
de rabbijn ‘Jullie God is God van de wraak.’ ‘Ja’, antwoordt de rabbijn, 
‘dat heb je goed gezien. Onze God heeft de wraak tot zich genomen en 
de liefde aan de mensen overgelaten. 

216. Ivan Boszormenyi-Nagy, Barbara R. Krasner, Tussen geven en nemen, over 
contextuele therapie, Toorts, blz. 473: ‘Pijn sluit vaak het individu op in het eigen 
lijf. Als contextueel begeleider kom ik vaak tegen dat pijn en de angst gebaseerd 
zijn op loyaliteiten waaraan de eigen individualiteit ondergeschikt gemaakt is. 
Het gaat er dan om het narratieve (verhaal) over de generatie heen te lezen. De 
individualiteit terug te plaatsen binnen de familiegeschiedenis door een taal aan 
te boren die de verbanden benoemt en gericht te zijn op ieders bijdrage binnen het 
systeem. Meestal is dit gebaseerd op onderlinge ‘loyale verbanden’. Ook komt in 
mijn werk veelal voor dat loyaliteit zich destructief heeft vertaald. Binnen het con-
textuele spreekt men dan over ‘destructief gerechtigd’. De destructief gerechtigde 
heeft nog steeds ‘recht’. Het benoemen van dit recht kan die mens (gedetineerde) 
weer terugplaatsen in het familieverband en geeft de mogelijkheid om het destruc-
tieve recht om te zetten in constructief recht.’ 

217. Judith Butler Rage and Grief, Pen world voices Festival of international literature, 
on the edge. New York City 28 april–4 mei 2014; https://www.youtube.com/
watch?v=ZxyabzopQi8.
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Jullie God is een God van de liefde, die heeft alle liefde naar zich toe 
getrokken en de wraak aan mensen overgelaten.’ Hoopvol, omdat 
het narratieve via dit verhaal in de vorm van humor teruggebracht 
kan worden in het gesprek. Een verhaal kent namelijk geen vaste 
benaderingswijze – dogma’s – maar toegangsmogelijkheden met 
verschillende perspectieven. Op deze manier kan het verhaal een 
gezamenlijke zoektocht worden waarin de angst voor kwetsbaarheid 
kan worden gedeeld.

Voorbij de angst voor de pijn kan zich kwetsbaarheid onthullen

De Ander, die mij aanklaagt en mij daarmee – paradoxaal genoeg – 
vrijstelt.
In mijn werk in de gevangenis hoor en zie ik vaak de angst en de pijn 
die zich uiten in vermijding van schuldbesef en verantwoordelijkheid. 
Erkenning brengt het verdriet en de pijn naar boven, wat gevoeld 
wordt als zakken door de grond. Als gefaald hebben. Geen recht van 
bestaan meer hebben. Ik spreek hier dus over verschillende manieren 
van ontwijking, waarvan ik de één niet harder vind dan de ander. Wel 
voel ik me vaak meer op mijn gemak in de gevangenis en word ik 
aangetrokken door het directe spreken daar. Mijn angst – pijn – is dat 
binnen een gangbaar christelijk discours218 de analyse van geweld vaak 
verdwijnt. Ditzelfde geldt ook ten aanzien van de emoties haat, angst 
en lust.219 Ofwel, emoties die zich op het vlak van zingeving bevinden 
kunnen door het ontbreken van de taal daarvoor destructief werken. 

218. Matthias Smalbrugge, Hoogleraar religie en cultuur aan de VU: Dit land lonkt 
liever naar het goede Trouw, De Verdieping, 20 juni 2015, ‘Ze zeggen bijvoorbeeld: 
in de Bijbel draait het om verzoening. Nu, nee dus. In de Bijbel draait het nergens 
om. Er is niet ‘de Bijbel’. Het is een verzameling boeken geschreven tussen – zeg – 100 
voor Christus tot circa 200 erna. In die tijdspanne kun je geen eenheid verwachten. 
Ze spreken elkaar dus ook voortdurend tegen. Als de kerken mensen willen steunen 
bij het maken van morele keuzes, vergt dat intellectuele eerlijkheid. Lees wat er 
werkelijk staat in de Bijbel. En vertel waar teksten elkaar tegenspreken.’ 

219. Byung-Chul Han, ‘Niet kunnen kunnen’, Van Gennep 2013: De Ander wordt 
geëlimineerd tot lustobject dat staat tegenover de Eros: ‘De atopie van de ander, 
de negatieve kracht van het anders-zijn die zich aan alle kunnen onttrekt, is voor 
Emmanuel Levinas de kern van de erotische ervaring: Het wezenlijke kenmerk van 
de ander is zijn anders-zijn en daarom hebben wij dit anders-zijn ook gezocht in 
de oorspronkelijke verhouding tot de eros, in een verhouding die onmogelijk kan 
worden vertaald in kunnen. De verabsolutering van het kunnen vernietigt nu juist 
de ander ... De ander wordt tot een object van seksuele opwinding, een ‘prikkel-
popje’. Je kunt de ander die beroofd is van zijn anders-zijn niet liefhebben, alleen 
nog consumeren.’ Zie ‘De vermoeide samenleving,blz. 118-125 Van Gennip 2017. 
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Waar taal gevonden wordt om geweld te delen, kan kwetsbaarheid 
ontstaan omdat we gedwongen worden te kijken in de ogen van 
onze pijn die vaak de angst voor de ander in onze achtertuin is. Het 
overwinnen van deze angst kan mensen samenbinden. Het is die Ander 
die mij bewust maakt van mijn kwetsbaarheid. De Ander die mij op 
mijn grondvesten doet schudden. Het drinken van de beker wordt 
een hernemen van deze tuin die de mogelijkheid geeft tot vertrouwen. 
Het is de tuin waarin de Eeuwige door het zwijgen spreekt via de 
handelende mens.

De gevangenis 
Enkele jaren geleden loopt een gedetineerde met gebogen hoofd en 
met de capuchon over zijn hoofd getrokken mijn werkkamer binnen 
en zegt voordat hij gaat zitten: ‘God heeft mij vergeven.’220 ‘Zo’, is mijn 
antwoord, ‘jij weet meer over God dan ik, en het is mijn werk nog wel. 
Het is zelfs nog gekker: jij hebt God in je achterzak en je bent groter 
dan God, want jij weet wat God heeft gedaan en vertelt mij dat God je 
vergeven heeft.’221 En ik ga verder met: ‘Weet je, er gaat een verhaal dat 
G’d de mens geschapen heeft naar zijn beeld. 

Als man en vrouw naar zijn beeld heeft hij ons geschapen. Diegene 
die jij dat pistool op het hoofd hebt gezet – ik wist intussen al dat hij 
voor gewapende overval vastzat – was dus ook naar het beeld van G’d 
geschapen, toch? Hebben al die mensen die jij bedreigd hebt, jou al 
vergeven?’ Na vele gesprekken waarin vergeving, schuld en verzoening 
aan de orde kwamen was het moment daar om ‘Slachtoffer in Beeld in 
te schakelen.222 

220. Reynaldo Adames, schrijver van de boeken: Eens een boef…, Dader, De 18 wetten, 
De Stapelaar. Uitgegeven in eigen beheer en bij hem te verkrijgen: www.adames.nl.

221. Van reclamecampagnes van de remonstrantse broederschap met radiocommer-
cials en posters op treinstations was tijdens het schrijven van dit artikel nog geen 
sprake, maar u kunt zich mijn bezwaar tegen het zelfstandig naamwoord in deze 
actie ‘Mijn god ...’ voorstellen.

222. Https://www.slachtofferinbeeld.nl. Slachtoffer in Beeld brengt slachtoffers en 
daders in contact. Slachtoffer-daderbemiddeling helpt slachtoffers en daders van 
misdrijven (en verkeersongevallen) in de verwerking en draagt bij aan herstel van 
het aangedane leed. Het slachtoffer wordt begeleid door Slachtoffer in Beeld en 
de gedetineerde door één van de geestelijk verzorgers uit de gevangenis, in dit 
geval de pastor, dominee van de betreffende gevangene. Dit voorval heeft eraan 
bijgedragen dat er een convenant is gesloten tussen Dienst Justitiële Inrichtingen 
en Slachtoffer in Beeld in het voorjaar van 2015. Men moet er voor waken om als 
geestelijk verzorger beide rollen op zich te nemen. Het is een klassieke fout om 
beide te willen faciliteren; een fout die voortkomt uit goedwillendheid HB). 
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Een jaar later komt één van de slachtoffers – deze gedetineerde 
had ongeveer acht slachtoffers gemaakt – met haar begeleider van 
‘Slachtoffer in Beeld’ de bezoekruimte van de gevangenis binnen 
waar ik klaar zit met deze pastorant. Mijn taak is vooral hem te laten 
luisteren en hem te laten wachten op de vragen van het slachtoffer. 
Zij kende de gedetineerde niet, hij was slechts een nylonkous over 
zijn hoofd met een pistool. Nu kon ze hem voor het eerst in de ogen 
zien. Dit bezoek is voor haar een bezoek aan haar eigen achtertuin. 
Daarvoor had zij moed en begeleiding nodig.223 

Enkele weken geleden. Gespreksgroep met elf gedetineerden. Tussen 
twee van hen ontstaat een ruzie. Mijn piepers (alarm) liggen op de 
tafel voor mij. In zicht. De spanning loopt op en de verwijten gaan 
heen en weer. Ik sta op en gooi mijn handen in de lucht en roep: ‘Ik 
geef mij over, dit moeten jullie oplossen want ik wil niet op de pieper 
drukken want daar schiet niemand wat mee op’ en vervolg met ‘hier 
bij de dominee, waar we vrijuit kunnen spreken, gaan we geen verhaal 
halen, en ook niet later op de afdeling.’ De spanning wordt minder, 
dit mede omdat ze weten dat hier, in het gesprek, een plaats is waar 
geen consequenties hoeven te volgen op hun uitspraken behalve dan 
dat het een onderdeel is van het gesprek. Dit beseffend neemt de 
groep controle. Ik geef beide gedetineerden complimenten over hun 
vermogen om terug te komen van het moment de eerste klap te willen 
uitdelen. Later spreek ik nog met één van de gedetineerden, die mij 
toevertrouwt dat de ander een sociopaat is. ‘Ja, dat zal wel’, zeg ik, 
‘maar ik mag die diagnose niet stellen, hij luistert moeilijk, dat merk ik, 
maar als jij dat ‘weet’ dan is het voor jou goed dat je die kennis gebruikt 
om jezelf rustig te houden en het is voor hem des te meer bijzonder dat 
hij ingebonden heeft.’

Terug naar de tuin
Mijn drie en een half jaar werken en wonen in Noord-Ierland heeft 
mij leren inzien dat ruimte geven aan elkaars verhalen voorwaarde is 
voor verzoening en dat geen enkele taal uitgesloten mag worden om 
ervaringen te delen. Het toestaan van elke taal vraag creativiteit om 
tot de taal van die Ander door te dringen. Aan de peace-line, waar 

223. Vaak is het te confronterend voor het slachtoffer om de dader te ontmoeten. 
Men is vaak bang dat het de oude wond openscheurt en wil die confrontatie uit 
de weg gaan.
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ik woonde, ontmoette ik mensen die gedood hebben.224 Ik schudde 
hun handen en we werden vrienden. Het waren vaak mannen die in 
de gevangenis geleerd hadden te reflecteren op hun oude politieke 
doelen en hun emoties. Zij zetten zich later in voor vrede. Het gaat 
in mijn werk binnen de gevangenis en daarbuiten om het vertrouwen 
dat ik geef. Een vertrouwen dat niet is gebaseerd op een naïef positief 
mensbeeld maar op inzicht dat geweld vaak een uiting is van groot 
verdriet.225 Vertrouwen geven, kwetsbaarheid delen, niet wegduiken, 
maar overgave aan het verhaal dat een ieder heeft. Elk verhaal 
draagt de mogelijkheid van verzoening met die Ander in zich. De 
achtertuin – de gevangenis – als een oefenplaats voor de ontmoeting 
met de Ander. Een plaats voor ‘zelf ’-aanvaarding. De opleidingen 
‘pastorale gespreksvoering’, ‘contextueel pastoraat’ en ‘contextueel 
therapeut’ hebben mij geholpen in het luisteren naar verhalen van 
destructief gedrag en het horen van de onderlinge loyaliteiten die 
daarin meespelen. In Noord-Ierland heb ik politiek leren kijken naar 
de groepsvorming – clanvorming226 – met zijn heilzame en tevens 
ook destructieve effect op mensen. Daar is mede de tocht in mijn 
achtertuin begonnen en is de interesse in het denken en handelen over 
het gewelddadige gewekt.
We zijn uit de tuin van het paradijs verdreven. Er is een cherub met 
vlammend zwaard om ons de weg terug te beletten. Binnen theologisch 
denken en handelen is er de achtertuin waar de beker wordt 
voorgehouden. Het drinken is pijnlijk. Maar ook in die tuin is heil, een 
oor werd weer aangezet en een zwaard terug in de schede gedaan.

224. Boek over deze periode: Dansen met Agressie, brieven aan een Ander, Harmen 
Elisa Brandsma, Narratio, 2013.

225. Rage and Grief, Judith Butler.
226. Op Noord-Ierland zou je de analyse van clanverhoudingen die religieus onder-

bouwd worden los kunnen laten. Dat vergt meer inzicht dan het betitelen als ‘een 
geloofsconflict’. Dat is het allerlaatste wat het was, maar o zo eenvoudig om het zo 
door de media (en wederzijdse propaganda) te duiden (Hierover spreek ik ook in 
radio-uitzendingen van BRT Actueel met Dick Vanhoeck 7 juli 1998, Radio-uitzen-
ding verzoeningswerk Noord-Ierland 1997, Document op 5 NCRV 17 juni 1998, 
NCRV 1 juli 2000, IKON Leuenberg Conferentie Belfast 2001, Theo Witvliet e.v.a.).



255

Wijnlab

Ik was uitgenodigd om naar het wijnlab te komen en daar zelfgemaakte 
wijn te proeven. Mijn vriend Niall, die bij mij logeerde, ging mee.
Laat in de middag, vrijdag twee juli, Amsterdam. Wij227 liepen richting 
het ‘wijnlab’. Wij, die lang met elkaar kunnen praten over politiek, 
de liefde, het geloof, vrouwen en verloren liefdes. Hij een vriend 
van mij, universitair docent in een grote stad in Engeland, filosoof, 
heavymetalfan, anarchist, reiziger en ik, de gevangenisdominee, atheïst 
en theatermaker. Al kuierend passeerden Derrida, Freud, Levinas en 
Black Sabbath de revue. Een vleugje G’d, verborgen in wind, zon, liep 
met ons mee. 
 
Over het bestaan van het ‘Wijnlab’ had ik in de klimhal gehoord. Irene 
nodigde mij uit. Nu liepen Niall en ik naar het lab waar zich hopelijk 
het wonder uit Kanaän zou voltrekken. Ik kende namelijk slechts het 
‘wijnlab’ uit de Bijbel waar de beste wijn tot het laatst bewaard werd. 
Via Irene wist ik nu dat in mijn stad dit wonder ook mogelijk was. 
Tot onze schrik werd onder aanvoering van een butler228 gekozen 
voor het maken van een koninklijke wijn. Wij waanden ons door zijn 
verhaal in de verkeerde groep. Hij, de butler, had gewerkt bij het ‘old 
boys netwerk’ van één van de belangrijkste banken in het Verenigd 
Koninkrijk en had zelfs Queen Elisabeth ontmoet. Met passie vertelde 
hij over zijn werk en de wijn die hij daarbij serveerde. 
 
Door het mengen van de wijn verdween onze republikeinse overtuiging 
en begon er zelfs mildheid ten aanzien van ons eigen koningshuis te 
ontstaan. De verschillen die elk individu zo kenmerken bleef, maar de 
interesse voor elkaars levensverhaal ontstond. 
Wie de beste wijn had gemaakt deed er niet toe. Twee vrouwen, 
aangesproken op straat, konden als jury geen keus maken tussen de 
meest en minder koninklijke wijn. Elk koos een andere wijn als de 
meest koninklijke.
Zo geschiedde voor mij, de dominee, toch een beetje het wonder van 
Kanaän waar de beste wijn tot het laatst werd bewaard. 

227. Niall Scott, Harry Brandsma.
228. Een butler of kamerheer is het hoofd van de huishouding, in welke hoedanig-

heid hij verantwoordelijk is voor het functioneren van de huishouding. Verder 
fungeert hij als persoonlijke assistent van de familie waarvoor hij werkt. Butler is 
een Engelse verbastering van het Franse woord bouteleur, dat ‘kelner’ betekent.
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Beste Jet 

Bijdrage voor het boekje ‘50 jaar Eirene Nederland’, Internationale 
Oecumenische Vredesdienst 2008.229

Je vraagt me een artikel te schrijven voor een jubileumboekje van 
Eirene. De vraag is of ik door het werk voor Eirene in Noord-Ierland 
veranderd ben, tenminste zo vertaal ik jullie, jouw vraag. 
Ik heb altijd enige huiver om bij zulke vragen direct te antwoorden, 
vandaar ook mijn late reactie. De moeilijkheid is altijd dat we niet 
door de geschiedenis terug kunnen springen. Ik verander en word 
ouder. Was het anders als ik niet in Noord-Ierland had gewoond? 
Waarschijnlijk was ik mezelf op een andere manier – in ieder geval in 
een andere context – tegengekomen. Mijzelf tegenkomen – zoals ik dat 
noem – is niet altijd een pretje en het leven is sowieso anders gelopen 
dan ik het me vroeger had voorgesteld. Kortom, ik kan je alleen enig 
inzicht geven in de redenen waarom ik naar Noord-Ierland afreisde 
en hoe ik mij nog steeds met Noord-Ierland, of is het ‘The North’, 
bezighoud. Voor mij is het geen avontuur uit het verleden maar nog 
steeds actueel.
 
Ik heb het eens zo uitgelegd als mensen mij vroegen waarom ik in 
Noord-Ierland ging wonen en werken: ‘gebrek aan zelfvertrouwen en 
een laag zelfbeeld’. Waar komt dat vandaan? Daar zijn verschillende 
theorieën op los te laten, en die zullen geen van alle de lading dekken. 
Misschien speelt het gereformeerde gezin mee waar ik de zesde 
zoon was. Ik was vaak ziek, dyslectisch, en zo kunnen wij het rijtje 
uitbreiden, en toch, toch is het dat ook niet. Wat wel een belangrijke 
rol speelt: mijn onbegrensde nieuwsgierigheid naar hoe de wereld, – 
en vooral G’d – in elkaar zit. Bij mij was het niet de zoektocht naar 
schoonheid of een religieuze bevlogenheid, maar ik was gefascineerd 
door de uitzondering – zo voelde ik mij waarschijnlijk ook – en hoe 
dit te rijmen met een gesloten godsbeeld. Daarnaast prikkelden mijn 
driftbuien – regelmatig bron van vermaak voor mijn broers, maar 
angstig voor mijn ouders – mijn nieuwsgierigheid naar de rol van 
geweld binnen het geloof. 
 
Via mijn werk als jongerenwerker voor de doopsgezinde gemeente in 
Amsterdam kwam ik in aanraking met de doopsgezinde vredesgroep 

229. Postbus 1528, 3500 BM Utrecht, www.eirene.org.
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– kampcommissie – die een uitwisselingsproject had met The Peace 
People in Noord-Ierland. Als jongerenwerker werd ik contactpersoon 
tussen de kampcommissie en The Peace People. Op één van de 
reizen zei mij een Noord-Ierse collega: ‘Mensen zoals jij hebben 
wij hier nodig’, nadat ik haar verteld had dat ik een theologie- en 
theateropleiding achter de rug had. Voor mij was dat voor het eerst dat 
ik die uitspraak hoorde – al wil dat niet zeggen dat het nooit gezegd 
is. Daarnaast vond ik haar werk als jongerenwerker bij Corrymeela 
Community fascinerend en begon ik haar steeds aardiger te vinden. 

Toen ik er werk van wilde maken om haar te versieren bleek dat zij 
niet meer in Noord-Ierland woonde, maar bij een vriend in het zuiden 
van Ierland. Zij bleek, naar zeggen, Noord-Ierland zat te zijn. Maar 
goed, haar opmerking heeft mij aan het werk gezet om te kijken of ik 
in Noord-Ierland kon werken. Via Eirene is me dat gelukt en ik heb 
daar gewerkt voor Corrymeela Community en Youth Action Northern 
Ireland. Voor beide organisaties gaf ik theaterlessen op locatie – in de 
buurt waar ik woonde – en tijdens familieweekenden, waar gezinnen 
kwamen van beide zijden van de scheidslijn om elkaar te ontmoeten, in 
het vormingscentrum van Corrymeela.
 
Ik ging weg omdat ik mijzelf hier geen plaats zag hebben en mij 
ook niet goed kon voorstellen in een reguliere baan met vrouw en 
kinderen. Kortom, ik vond het moeilijk hier mijn plek te creëren. In 
Noord-Ierland heb je als buitenstaander al een plek, in ieder geval een 
bijzondere. Hier kom ik bij een ander belangrijk punt. Omstreeks mijn 
zestiende heb ik geruime tijd met een gebroken geweertje gelopen, 
totdat ik door een oudere heer in de trein werd uitgescholden. Ik had 
de oorlog niet meegemaakt en hij gaf af op alle mensen die voor de 
oorlog met een gebroken geweertje liepen. Zie hier weer een Ander die 
inbreekt. Volgens mij had hij gelijk, ik was niet en ben niet pacifistisch. 
Ik probeerde wel een ideaal uit te dragen in die tijd, maar dat ideaal 
klopte niet bij mij. Ik denk dat hij dat ‘geroken’ heeft, dat het geweertje 
niet bij mij past, want oudere heren gaan toch niet zomaar schelden 
naar een aardige jongen. Ik ben veel grilliger en wring veel meer dan 
het gebroken geweertje wilde laten zien. Dit heeft mij wel gedwongen 
om na te denken over wat verzoeningswerk inhoudt. Snel wordt bij 
verzoeningswerk een alternatief aangedragen als een soort derde weg. 
Een weg die ik vaak samen zie vallen met het gebroken geweertje dat ik 
toen droeg.
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Terzijde, je zult begrijpen dat ik het over mijn geweertje heb en niet 
over de mensen die voor de oorlog het geweertje droegen. Iedereen 
die zich inzet om een oorlog te voorkomen waardeer ik ten zeerste en 
uitspraken over de rol van pacifisten voor de oorlog vallen buiten  
mijn expertise.
 
Geen derde weg dus, geen derde weg omdat ik merkte dat ik zonder 
mijzelf te verloochenen tegelijkertijd verschillende sympathieën naar 
verschillenden groepen kan hebben. Daarom is het van belang te 
proberen situaties te creëren waarin mensen de ruimte krijgen om 
met de ingewikkeldheid van het leven te kunnen jongleren om zo 
uit te zoeken welke krachten om hen heen worden uitgeoefend. Zo’n 
situatie creëer ik door het podium in te voeren. Dit is een plek waar je 
op verschillende manieren naar jezelf en de ander kunt kijken. Deze 
ruimte kan er zo voor zorgen dat mensen op een veilige manier in 
kunnen zien dat ze niet noodzakelijkerwijs met zichzelf samen hoeven 
te vallen. Om dit duidelijker te maken geef ik een voorbeeld uit mijn 
Ierse leefsituatie. 
 
De claim naar een herenigd Ierland lijkt mij politiek plausibel. Kortom, 
ik kon mij goed inleven in de politiek van Sinn Fein en de Workers 
Party. Maar dan kijk ik slechts vanuit mijn politieke voorkeur. In mijn 
werk in protestantse arbeiderswijken kwam ik in aanraking met een 
andere manier van denken. Namelijk, als je jarenlang als protestantse 
arbeider wordt voorgehouden dat je beter af bent dan de katholieke 
arbeider en als dit samengaat met een cultuur die geen taal heeft 
om je eigen belangen te verwoorden, omdat de ‘Oranje Loge230’ je 
voorhoudt dat je samen het hen in het zelfde bootje zit en eigenlijk 
hetzelfde bent, ja dan, dan raak je in paniek. Psychologisch kon ik dan 
ook meer sympathie voor hun positie opbrengen. Je staat in de hoek 
waar je alleen maar kunt verliezen, want wat je voorgehouden is blijkt 
niet zo te zijn – het Brits zijn – en wordt je afgenomen. Partijen aan 
protestantse zijde waren namelijk altijd gebaseerd op de wens bij het 
Verenigd Koninkrijk te blijven. Kortom, op het ‘Brits’ willen zijn en 

230. De Loyal Orange-Loge, is een protestantse organisatie. De orde werd, tijdens de 
‘protestants-katholieke’ conflicten in 1795 in County Armagh gesticht. Het is 
een broederschap in maçonnieke stijl, beëdigd om de protestantse overheersing 
te handhaven. Het wordt geleid door de Grand Orange Lodge of Ireland, die 
werd opgericht in 1798. De naam is een eerbetoon aan de in Nederland geboren 
protestantse koning Willem van Oranje, die het leger van de katholieke koning 
James II in de ‘Williamite-Jacobite-oorlog (1688–1691) versloeg.
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zoals we kunnen weten stelt ‘Brit’ zijn steeds minder voor. Brit is geen 
nationale identiteit, je bent Schot, Welsh, Engels, of... en dat maakt het 
voor protestanten in Noord-Ierland zo moeilijk, Ier. Iers is wat je niet 
wilde zijn. Als het ware is het een negatieve identiteit. Als ‘Brit zijn’ 
steeds minder waard wordt en je jezelf geen Ier wilt noemen, wat blijft 
er dan over? In een artikel van het pamflet uit 1995 van de Progresive 
Unionist Party schreef iemand: ‘Ik zag eens twee protestanten in een 
pub aan de bar zitten, zegt de ene tegen die andere: “Was Australië 
bezit van ons?” Ik kijk ze op de rug en zie hun gescheurde hemd, de 
tatoeages op hun armen, en denk: alsof jullie ooit iets hadden bezeten.’
 
Waarom deze uitweiding? ‘Jij begon toch over een verhaal over jezelf 
en je minderwaardig-zijn en een laag zelfbeeld’, hoor ik je al zeggen. Ja, 
dat is zo, maar deze uitweiding was belangrijk omdat ik jou duidelijk 
probeer te maken dat psychologische inzichten niet los verkrijgbaar 
zijn. Het zijn observaties binnen een context en dat betekent dat als 
de context verandert ook psychologisch inzicht kan veranderen – dan 
zijn we terug bij het begin van mijn brief en jouw vraag en waarom je 
vraag zo moeilijk te beantwoorden is. Ja, ik ben veranderd en draag 
geen gebroken geweertje meer. Ben meer vriend van mijzelf en het is 
vaker minder erg om mijzelf tegen te komen. Ik creëer meer ruimte 
voor mijzelf en voor anderen in mijn werk – een podium – waarop we 
naar onszelf mogen kijken zonder dat we onszelf hoeven aan of af te 
vallen. Waarschijnlijk is dit de grote verandering bij mij, het inzicht in 
de ingewikkeldheid van de intermenselijke processen. Aan dit inzicht 
heeft het werk voor Eirene bijgedragen. Ruimte bieden voor deze 
ingewikkeldheid, om daarmee te spelen, werkt volgens mij verzoenend. 
Dat is de reden dat ik mij kwaad kan maken op politieke partijen die 
deze ingewikkelde processen vereenvoudigen tot hapklare brokken 
en zo gebruiken voor eigen gewin. Dit zijn vaak de politici die ik: ‘de 
onderbuikpolitici’ noem.
 
Wat levert het mij op?
In ieder geval dat ik met veel plezier als gevangenisdominee werk. Dat 
ik wars ben van moraliseren. Niet meer bang ben voor mijzelf of de 
Ander. Dat ik blij ben dat ik heb leren luisteren. Het is nu een luisteren 
voorbij de antwoorden geworden omdat ik G’d uitgekleed heb en haar/
hem als kwetsbaar onderdeel van deze intermenselijke processen ben 
gaan zien, zonder dat G’d daartoe te reduceren valt – er blijf altijd 
een buiten nodig. G’d geeft zo de vrije ruimte van het podium waarop 
mensen mogen spelen. Dat ik heb leren genieten van de rafelkant 
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van het leven omdat soms in gesprekken met gedetineerden mij iets 
toevalt wat voorbij onszelf gaat. Soms klinkt iets door van ‘het Andere’ 
ondanks onszelf. Vele mensen noemen dat andere ‘G’d’ en als bedoeld 
wordt ‘datgene wat we openlaten en voorbij ons voorstellingsvermogen 
ligt’, dan kan ik daarin meegaan. Het beeld van G’d dat ik gebruik is 
immers uitgekleed en een ‘naakte’ G’d geworden.
 
Dit geworstel met het leven, maar ook met de vreugde die dat met 
zich meebrengt, heeft mij nog steeds niet een vrouw en kinderen 
opgeleverd, waar ik soms intens naar verlang, maar ik ben blij dat ik in 
Noord-Ierland heb gewerkt, want die ervaringen kan ik in mijn leven 
en werk als gevangenisdominee en theatermaker goed gebruiken.
Ik heb veel geschreven en nu, nu ga ik een gemeenteavond 
voorbereiden over geweld en religie, ik haal daar seks ook maar bij, 
want volgens mij komt dit allemaal uit hetzelfde vaatje, namelijk de 
basis van ons bestaan.

Ik wens je geluk en vrede en een mooi jubileumboekje toe.

Groet van Harry
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De Domtorenrukker 

Geschreven naar aanleiding van mijn laatste bezoek aan de Penitentiaire 
Inrichting Lelystad, 18 december 2017

Mijn humanistische collega had mij uitgenodigd om nog een keer 
mee te gaan naar de gevangenis in Lelystad. Vanwege mijn ziekte had 
hij aangeboden om mij met de auto erheen te rijden. Op de terugreis 
zou ik dan de trein nemen. Ik keek ernaar uit om de gedetineerden, de 
directeur en mijn oude collega’s te ontmoeten. Het werd mijn laatste 
bezoek aan de gevangenis.
 
In ‘het gouden laantje’ stond onder begeleiding van een bewaker een 
gedetineerde schoon te maken. De prullenmand van de directie werd 
geleegd, hun toiletten gereinigd en de gang, laantje, gestofzuigd.
De bewaker die van Urk kwam, begroette mij: ‘Hé, dominee mooi 
om u hier te zien! En hoe gaat het?’ Al gauw nam de gedetineerde het 
gesprek over: ‘Zo, jij bent de dominee. Weet je, er staat: ‘gaat heen en 
vermenigvuldig u.’ Nu dat heb ik gedaan! Bij verschillende vrouwen 
heb ik kinderen.’ ‘Jammer dat ik hier niet meer werk. Ik denk dat wij in 
een gesprek tot een andere manier van lezen zouden zijn gekomen’, was 
mijn reactie.
 
Even later wordt het gesprek voortgezet in het kantoor met de imams, 
mijn rooms-katholieke collega’s en de humanistisch geestelijk verzorger. 
De gedetineerde leegt prullenbakken en gaat door waar hij gestopt 
was: ‘Ja weet je, ik kom uit Utrecht, met de Domtoren, dan wil dat wel.’ 
Adrem zei ik: ‘O, dus jij bent de beroemde ‘Domtorenrukker’. Je weet 
wel, die man die boven op de Domtoren staat te masturberen, opdat de 
wind zijn zaad meevoert om elke vrouw te bevruchten.’ Hij daagt mij uit 
en ik geef hem van repliek en glimlachend kijkt hij mij aan.

Mijn nieuwe katholieke collega, die verbaasd is over het gesprek, 
reageerde: ‘Mijn dochter geeft rondleidingen in de Domtoren.’ 
‘Nou’, zeg ik ‘dan kun je nu tegen haar zeggen dat jij de beroemde 
“Domtorenrukker” hebt ontmoet.’ Tegen de gedetineerde zeg ik: ‘Je 
hebt niet echt een stopknop. Jij kunt zo de hele tijd door blijven praten 
over dit onderwerp. Ik wil nu met mijn collega’s spreken. 
De prullenbakken zijn leeg. Dus kun je nu vertrekken.’ Hij gaat. Ik zie 
de collega’s die mij kennen glimlachen en vermoed dat ze denken: 
Harry is terug. 
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Vroeger kreeg ik energie van zulke gesprekken met gedetineerden. 
Ik wist dat ze na het ‘worstelen’ mij vaak zouden opzoeken. Dat we 
gesprekken zouden krijgen over vaderschap, over alleen zijn, Bijbel 
zouden lezen en over de toekomst zouden praten. 
 
Lang heb ik gehoopt dat ik weer op de werkvloer terug zou kunnen 
komen om te ‘dansen’ met de boeven, wat deze gesprekken vaak voor 
mij zijn. Nu, in de trein op weg naar huis merk ik hoe vermoeid ik ben. 
Achter het raam glijdt het landschap en de tijd aan mij voorbij. 
Ik realiseer mij dat mijn werk in de gevangenis gedaan is. 
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Uitzicht op een land dat is beloofd

Artikel geschreven voor Pastorale verkenningen, juni 2018.

Schrijven over hoe je psychisch gezond kan blijven binnen het werk 
als gevangenispredikant heeft alles te maken met de opvatting die je 
hebt over je eigen werk. Ofwel, alles van doen met hoe je als pastor 
staat binnen de betrokkenheid van G’d op deze wereld. Kortom, er zijn 
geen algemene allesomvattende opmerkingen over te schrijven. Er is 
slechts een zienswijze vanuit je eigen opvattingen, die gelukkigerwijs 
altijd kunnen veranderen. En in hoeverre jij, binnen je roeping, je laat 
veranderen door de ontmoeting met de Ander, die andere. Hij die 
in ons werk vaak zijn afgrond en de klacht die daaruit klinkt aan ons 
toont. Hoe in het horen je te laten aanspreken is dan de vraag. Vanuit 
die afgrond van het verhaal van de gedetineerden klinkt de echo van 
pijn en leed die mij ook aangaat. Immers, in het spreken ben je altijd 
zelf in het geding. En hoe vaak was het niet dat de gedetineerde mij tot 
gids en pastor was. Zijn spreken en mijn luisteren naar kieren in zijn 
verhaal waar een sprankje hoop in door kon klinken veranderden mij. 
Die hoop vond ik ook op plekken, waar ik van tevoren niet van dacht er 
ooit te komen.

In Noord-Ierland liep ik door enge steegjes met weinig licht om 
kroegen te bezoeken. Kroegen waar je aan moest bellen. Binnen zaten 
mannen. De één met een machinegeweer op zijn kuit getatoeëerd. De 
ander, die voor mij het biertje tapte, op zijn hand tussen de kootjes 
getatoeëerd: hate en op zijn andere hand: love.
Nog steeds raak ik in de war, als ik mensen met zulke ‘verminkingen’ 
ontmoet. Maar lees ik ook de hoop die achter deze tatoeëringen 
schuilgaat. Met het door de kieren heen lezen is het werk als pastor in 
de gevangenis mij nooit zwaar gevallen en gaf het mij altijd energie. 
Mede hierdoor lag ik ook nooit wakker van de meest erge zaken die mij 
verteld werden. Moord, verkrachtingen, het opsluiten van kinderen, 
het bracht mij niet van slag. 

Tijdens het schrijven van dit artikel denk ik aan een gesprek wat ik 
met een gedetineerde vrouw had. Zij is een vluchtelinge en zij zat vast 
in een grote omgebouwde partytent, waarin – op het binnenterrein 
van de gevangenis van Scheveningen – cellen waren gemaakt. Ze 
verbleef daar met vele andere vrouwen. Ik kwam bij haar op cel en zij 
vertelde mij dat zij in brand was gestoken en moest vluchten. Door 
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mijn afschuw heen voel ik ook het voorrecht om bij haar te mogen zijn 
en haar verhaal te horen. In deze situatie kan ik niet veel meer doen 
dan het luisteren naar de wereld die aan mij voorbij trekt. In zulke 
situaties heb ik leren bidden. Samen het verhaal aan G’d voorleggen. Na 
zo’n ontmoeting zwegen we dan en luisterden in stilte naar de pijn die 
tussen ons en G’d lag.
 
Verzet tegen het kwaad dreef mij naar Noord-Ierland en bracht mij 
in de gevangenis. Het is de veranderende opvatting over verzet, die 
ervoor gezorgd heeft dat ik tijdens mijn werk gezond bleef. Verzet 
kenmerkt zich vaak door in tegenstellingen te denken. Anders 
gezegd, in dichotomieën te denken. Opgevoed in een synodaal 
gereformeerd gezin, waar een onderscheid maken tussen goed en 
kwaad een onderdeel van de opvoeding vormde, was mij het denken 
in tegenstellingen niet vreemd. Voor zo een indeling was ik uitermate 
gevoelig. Het hielp mij een helder beeld van de wereld te maken. Het 
was duidelijk waar ik aan moest voldoen. 
 
Het werk als theatermaker-theoloog in Noord-Ierland heeft deze 
opdeling in goed en kwaad genuanceerd. In de tijd dat ik er ging wonen 
was het idee van een derde weg in conflictueuze situaties aanbieden erg 
gangbaar. Dit idee was gebaseerd op een tweedeling van het conflict 
tussen rooms-katholiek en protestant. Het is een beeld dat meestal in 
het journaal wordt gebruikt. Het is immers makkelijk en ogenschijnlijk 
helder om het zo te duiden. Een simpele framing die vooroordelen 
voedt, maar waardoor de nuances verdwijnen. De derde weg probeert 
zo’n tegenstelling te overstijgen. Echter, dit gedachtegoed is gebaseerd 
op de opdeling die zij wil bestrijden en als bijproduct wordt daarmee 
de opdeling in stand gehouden. 
 
Na een jaar werken in het conflictgebied brak bij mij het inzicht door 
dat het uitgaan van het gedachtegoed van een derde weg mij en mijn 
omgeving geen goed deed. In eerste instantie zorgde het ervoor dat ik 
mijn werk (soms vanuit een comfortabele leunstoel) kon aanbieden. 
Het hield mij zo gezegd buiten schot. Ik stond immers in de oplossing. 
Aan de ander kant kon ik daardoor ook niet de verhalen horen die 
mij werden verteld. Dit doordat zij in mijn kader van verstaan werden 
geplaatst. Het weerhield mij van het meest moeilijke en in mijn ogen 
het meest wezenlijke, namelijk het solidariseren met de verteller. Een 
vooringenomen vast vertrekpunt helpt vaak niet bij het verstaan van 
wat wordt verteld. Het is een samen zoeken. Een zoeken waarin ik 



265

gebruikmaakte van al de opleidingen die ik heb gevolgd. Luisteren is 
immers toegang hebben tot je eigen interne dialoog. 
 
Ik wilde bij die ander (meestal jongere) waar ik mee werkte, 
zijn leven en dat van mijzelf leren kennen. Een uitspraak van de 
pastoraattheoloog Rudi van Roon heeft mij geholpen bij het luisteren: 
‘Alsof denken geen voelen is en voelen geen denken.’ Zijn uitspraak werd 
in deze omstandigheid voor mij duidelijk. Hij heeft lang in mijn hoofd 
rondgespookt voordat ik inzag wat hij betekende. Gewend om mijn 
voorliefde aan het denken te geven, werden mijn gevoelens van goed 
en kwaad gekleurd. Gevoelens werden direct gekaderd, met het gevaar 
dat het gesprek daaraan moest voldoen. Een tegenhanger hiervan, vaak 
een reactie op het denken, is de voorkeur voor het voelen. Beide echter, 
het voelen én het denken, hebben introspectie nodig. Het is niet het 
één of het ander. Het gaat erom alle zintuigen open te zetten en alle 
signalen op te pakken die ‘onder de tafel’ in het gesprek mee resoneren. 
(Jan Bodisco Massink)
 
Die interne dialoog is bij mij erg rijk. In mijn denken en voelen is er 
niets vreemd, vanuit deze ‘wetenschap’ kon ik de ander bevragen. Die 
toegang tot je eigen dialoog en de drijfveren voor je handelen kun je 
nooit helemaal kennen. 
Binnen het onszelf niet helemaal kunnen kennen, blijft het gereedschap 
dat we gebruiken binnen onze aanwezigheid uiterst belangrijk. Wil je 
het ‘juiste’ gereedschap gebruiken dan is het goed om te weten welk 
gereedschap in de kist zit. Welke interventie pleeg je en met welk 
doel? Dat zijn vragen die niet alleen de pastorant aangaan, maar die 
in ons werk ook voor onszelf gelden. Ik schrik niet meer van de haat 
die ik kan voelen. Gelukkig heeft taal mij toegang gegeven tot de haat 
en taal heeft mij geholpen het te transformeren. In deze zin is het een 
bron geworden om bij gedetineerden te zijn en te luisteren. Het is een 
toebehoren geworden om met de gedetineerde te zoeken naar wat 
de haat voedt. Als de interne dialoog bij de pastor niet direct gedood 
wordt, door het van tevoren in morele kaders te plaatsen, creëer ik een 
ruimte waar creativiteit en inzicht kan ontstaan. 

Met dit inzicht ben ik aan mijn werk in de gevangenis begonnen. Ik 
wilde niet meer oppositioneel denken en handelen, maar wilde de 
nuances zoeken binnen het opgelegde regime van de gevangenis. Hoe 
daar ruimte te creëren voor de gedetineerden die binnen een strak 
bewind leven. Ook daar kwam ik de valkuil tegen van de tweedeling 
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tussen goed en kwaad waar ik vroeger in was gestapt. Je zou kunnen 
zeggen, dat mijn leven en In Noord-Ierland en de verhalen die ik 
daar hoorde mij ervoor hebben behoed. Een verhaal kent zoveel 
meer nuances dan de daad die is voltrokken. Mijn opvatting van het 
werk was om als archeoloog te graven naar al die lagen die bij de 
gedetineerde door elkaar heen lopen. Tevens was het een zoektocht 
van het verstaan van mijn eigen geschiedenis. Als dominee ben je 
namelijk altijd in het geding. Er is geen plek om je op terug te trekken, 
geen vrijplaats, of terreurvrije ruimte [Antonie Verheule], om elkaar 
in te kunnen ontmoeten. Er is slechts het uiterst serieuze spel van 
aantrekking en afstoting. Van elkaar bestoken met vooroordelen. 
Elkaar uittesten. Voor het frame binnen dit ‘spel’ dienen we uit te 
kijken. In het pastorale gesprek spelen oude klassieke vooroordelen 
over de pastor mee. Vaak zijn die bij de gedetineerde gestold en gevoed 
door een mythische opvatting over ons werk. Daarnaast kunnen wij 
gevangen zitten in onze comfortabel bereikte positie met een goed 
salaris en gedragen door onze geloofsgemeenschap. Als wij ons 
daaraan overgeven kan de directe aanspraak, die mijns inziens zo nodig 
is binnen het pastorale gesprek, overgaan in een morele toespraak. 
Juist het spel – en het openstaan met alle zintuigen binnen dit spel van 
afstoting en aantrekking – creëert ruimte.
 
De moraal dat wij als dominee naast mensen dienen te blijven ‘staan’ 
is bij ons erg ingeburgerd. Vaak gaat dit gepaard met een oude nogal 
destructieve opvatting over onszelf als werker. Geschoold (meestal 
Rogeriaans) knikken en hummen we nogal wat af. Hierdoor kunnen 
wij de zo nodige paradoxale en of confronterende benadering, die 
heilzaam kan zijn voor de pastorant en onszelf, als pastor vergeten. Te 
veel hummen en knikken kan onszelf in de war brengen, omdat het ons 
vastzet. Wij nemen immers geen ruimte binnen de eigenheid van onze 
traditie. Creativiteit heeft ruimte nodig. Als creativiteit stopt, dan is het 
goed om van die plaats weg te gaan.
 
Het ging mij steeds meer tegenstaan om naar één van de gedetineerden 
te gaan, van wie ik de pastor was. Het duurde een hele tijd voordat ik in 
de gaten had waarom ik liever niet naar hem toeging. Mijn creativiteit 
werd tijdens dit bezoek weggezogen. Het duurde vervolgens nog een 
hele tijd voor ik de weerstand die ik voelde om niet meer te gaan, had 
overwonnen. Ik kon hem niet meer bezoeken. Dat zou niet goed voor 
mij zijn. Deze gedetineerde vulde mijn aanwezigheid met klagen. 
En dit bij elk bezoek weer. Gelukkig werkte ik goed samen met de 
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humanistisch raadsman. Hij had meer geduld. Hij kon beter omgaan 
met deze gedetineerde, die niet tot zelfreflectie in staat was. Ik weet; 
wij stellen geen diagnose en een gedetineerde is meer dan zijn daad 
[Jan Eerbeek] en ik ben mij ook bewust dat een delinquent met een 
stoornis meer is dan zijn ziekte. En toch hield het bij hem op bezoek 
gaan voor mij op. 
 
In mijn werk staat het bevorderen van introspectie voorop. Afstand 
creëren, ruimte waarin wind kan waaien; opdat wij onszelf mogen 
hernemen. Verbazing, schoonheid en toeval – dat wat door de muur 
van de inrichting en je eigenlijf kan heen breken – zo kijk en geloof 
ik. Bij hem kon ik het niet meer. Eindeloos klagen biedt geen ruimte. 
Zelfs rustig een kopje koffie drinken was er niet meer bij. Altijd was hij 
onrechtvaardig behandeld. Praten over hoe hij mensen had behandeld 
of over hoe het kwam dat ik hem hier ontmoette (hij moest erg lang 
zitten) waren hulpeloze pogingen mijnerzijds. Deze waren gebaseerd 
op een verwachting, waarin reflectie, introspectie en ja misschien 
erkenning en of verzoening een rol zouden kunnen spelen. Ik werd 
zijn ‘loopjongen’ en ‘klaagmuur’ en ik kon mij niet meer met hem 
verhouden. Na jaren contact te hebben gezocht was het genoeg. De 
humanistische collega en ik vonden dat hij bezoek nodig had. Hij 
zou nog erg lang zitten en aanloop kreeg hij niet. Als er niet zo’n 
goede collega was geweest, had ik niet geweten hoe ik het anders 
had opgelost. Na de bezoeken van deze collega keken wij regelmatig 
samen nog even terug op zijn bezoek. En soms, op verzoek van de 
gedetineerde, kwam ik dan nog eens bij hem langs. Gelukkigerwijs 
voor ons beiden en waarschijnlijk ook voor de inrichting werd hij na 
enkele jaren overgeplaatst. Mijn niet-kunnen was een leerschool. Ook 
al vind ik dat een ieder recht heeft op contact en bezoek, ik kan het 
niet altijd geven. 

Bij ons werk gaat het mijns inziens altijd over welk podium je betreedt. 
Waar ben je, waar ontvang je mensen en welke rollen zijn onderling 
al ingekleurd. Zo duurde het bij mij ook enkele bezoeken, alvorens 
ik in de gaten had dat een seksueel delinquent mij gebruikte als een 
spiegel waar hij zijn eigen lust in gereflecteerd zag. Er was geen 
transformatie en of catharsis, slechts een herhaling van zijn verhaal en 
zo zat hij – misschien wel met een stijve – tegenover mij. Dit alles werd 
onderbroken met mijn opmerking dat ik niet meer naar zijn verhaal 
wilde luisteren. Dit, omdat ik zag dat het bij hem lust opriep. Ik maakte 
met hem een afspraak onder welke voorwaarden ik bij hem zou komen. 
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Met mijn collega’s spraken wij af dat zij niet zouden reageren op zijn 
verzoek voor een andere geestelijk verzorger en dat zij hem terug 
zouden verwijzen naar mij, omdat ik zijn dominee was. 
 
Het wisselen van geestelijk verzorgers door gedetineerden heeft 
meestal gevolgen voor de samenwerking van geestelijk verzorgers 
onderling. Het is goed om elkaar als geestelijk verzorgers te bevragen 
op de interventies die je bij gedetineerden doet. Dat wordt ook wel 
‘intervisie’ genoemd. Maar dit is voor mij vaak te formeel. Op de 
werkvloer gaat het erom dat je elkaar kunt bevragen. Je hoeft niet alles 
prijs te geven. Maar meestal kennen je collega’s ook de gevangenen 
waar je mee werkt. En je collega’s kennen vaak ook jouw valkuilen. 
In een gesprek met hen kunnen zij met verassende inzichten komen. 
Daarin kunnen ook collega’s van andere denominaties van belang 
zijn; al is het maar, omdat zij een andere ‘aanvliegroute’ gebruiken. 
Het jammere is dat het competitiedenken tussen geestelijk verzorgers 
gevoed wordt door ‘voorkeurspeilingen’ die onder de gedetineerden 
worden gehouden. Een uitspraak van mijn moeder: ‘Er zijn vele wegen 
naar boven’, zijnde de hemel, is bij mij blijven hangen. Waarschijnlijk 
sprak zij dit ondanks haarzelf uit. Zo maar onverwacht kwam er ‘een 
ander licht’ binnen de gereformeerde opvoeding. 

Als geestelijk verzorgers hebben wij elkaar nodig op een manier die 
mijns inziens voorbij eigen gelijk en waarheid gaat. Lucht en waarheid 
en licht zijn vaak voor ons op ongebruikelijke plaatsen aanwezig. 
Het valt van buiten ons toe. Voor deze toevalligheid openstaan, geeft 
vreugde en kan zo de broodnodige humor/gein in ons werk creëren. 
In een gesprek met Jan Eerbeek noemde ik het: ‘Ootmoed of ook wel 
deemoed hebben voor datgene wat van buitenaf inbreekt en wat in onze 
traditie G’d wordt genoemd.’ Hij was verbaasd om deze oude woorden 
uit mijn mond te horen. Woorden die mij dierbaar zijn binnen de 
context van de Eeuwige die mijn podium voor mijn handelen is en 
daarbij mij (ons) draagt. Op dit podium waarin niet alles kan worden 
vastgelegd, kan zomaar onverwachts en op vaak onverklaarbare wijze 
een wegtrekken uit de bestaande situatie mogelijk zijn. Het blijft en is 
voor mij zo een uitzicht op het land dat is beloofd. 
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Interviews 

Artikelen waarin ik bevraagd word over hoe ik mijn werk als theatermaker 
combineer met het predikantschap.

‘Ik ben een beetje een ontregelende dominee’ 
door Vanessa van Koppen

Gepubliceerd in Adrem jaargang 24, 1 januari 2013

In een nummer over recht en ethiek hoort ook een artikel vanuit het 
gezichtspunt van iemand die omgaat met de overtreders van dat recht. 
Iemand die hun verhalen kan verwoorden en zijn ervaringen daarover 
met ons kan delen. Remonstrants gevangenispredikant Harry Brandsma 
weet daar alles van.

Harry Brandsma staat voor anderen klaar, dat blijkt al in de eerste 
minuut na onze ontmoeting. Een buurtbewoner vraagt of hij niet 
iets kan doen aan een regenpijp van de naburige kerk die overlast 
veroorzaakt. Meteen hangt hij uit zijn keukenraam op driehoog in 
hartje Amsterdam. Harry Brandsma is veelzijdig. Hij is remonstrants 
geestelijk verzorger in de gevangenis van Lelystad en hij werkt 
een halve dag per week, maar feitelijk meer, bij een Exodushuis in 
Amsterdam als dominee. Daarnaast is hij ook nog theatermaker. In zijn 
woonkamer staan een aantal beelden van zijn hand tentoongesteld en 
hij schrijft een autobiografisch boek Van Anarchist tot Ambtenaar en 
weer terug.

Van metaalbewerking naar theologie
De weg door zijn leven is gekenmerkt door omwegen, obstakels en 
geschenken. En vooral: bezig zijn. Hij komt uit een warm, synodaal 
gereformeerd gezin. Op school kon hij niet goed meekomen en kreeg 
daar het stempel ‘dom’ opgeplakt. Terwijl hij eigenlijk dyslectisch was, 
iets wat toen nog niet werd herkend. Dat heeft hem rebels gemaakt 
en aangespoord om zichzelf en anderen te bewijzen dat hij niet dom 
was. Na school heeft hij een indrukwekkend aantal opleidingen 
gevolgd, met wisselend succes. Van metaalbewerking, via fotografie 
en techniek, tot de Elburgacademie voor educatieve arbeid, theologie, 
mimeopleiding en het remonstrants seminarium.
Hij studeerde theologie vanuit rebellie: ‘Tegen het moralisme waar ik 
mee was opgegroeid in de kerk.’ De bevrijdingstheologie die hem op 
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de universiteit werd onderwezen, prikkelde hem om de Bijbel op een 
andere manier te interpreteren. 
Na deze studie ging hij aan de slag in Belfast als verzoeningspastor, 
waar hij werkte met kinderen met zowel katholieke als protestantse 
achtergrond. Hij leerde daar Eric Cossée kennen, die hem uitnodigde 
om bij de remonstranten te komen. Hij voelde zich gekend en nam 
het aanbod dankbaar aan. Dit terwijl hij zich in hart en nieren toch 
nog soms gereformeerd voelt: zo houdt hij veel van systematische 
theologie. Terug in Nederland volgde hij het remonstrants seminarium. 
Tijdens zijn proponentsexamen ging hij in discussie in plaats van zich 
aan zijn verhaal te houden. ‘Marius van Leeuwen heeft mij daar gered.’ 
Inmiddels werkt hij elf jaar als gevangenispredikant. 
Op mijn vraag wat hem zo in dat werk aantrekt, antwoordt hij: ‘Ik 
verkeer graag in een omgeving waar het leven wringt, omdat ik daar 
veel kan halen.’ Als kind voelde hij zich een uitzondering en hij kan 
zich voorstellen dat veel gedetineerden dat ook zo ervaren.

Humaniteit
Brandsma wil het graag over humaniteit hebben: ‘Ik vind humaniteit 
een heel moeilijke term. Wat is humaan? Of eigenlijk: wat is 
inhumaan? Als je tegen een moordenaar zegt dat hij inhumaan heeft 
gehandeld: ontken je daarmee dan niet het feit dat ook de moordenaar 
een mens is? Voor je het weet ga je een arrogante positie innemen. Om 
met Levinas te spreken: ik wil wat met het appèl van de ander doen.’ 
Ook onrecht en onveiligheid horen wat hem betreft bij het leven. 
Hij kan zich daarom ook niet goed vinden in mensen die proberen 
onveiligheid volledig uit de samenleving te bannen. Hij zou graag 
willen dat mensen inzien dat ook onveiligheid bij het leven hoort, en 
dat proberen te omarmen. 
Dat betekent niet dat hij er onverschillig tegenover staat. In tegendeel: 
‘Bij sommigen krom ik mijn tenen als ze vrijkomen. Dan is de kans 
groot dat die persoon weer slachtoffers gaat maken.’ Tegelijkertijd vindt 
hij dat als een straf erop zit, iedereen een nieuwe kans moet krijgen.

Regels
Regels moeten er zijn, daar is Brandsma van overtuigd. Tegelijkertijd 
zou er wat hem betreft hier en daar meer naar de persoon en de 
omstandigheden gekeken mogen worden. De regels zouden niet strak 
moeten zijn, maar een kader moeten geven waarbinnen flexibel kan 
worden gemanoeuvreerd. Dat probeert hij in de gevangenis soms ook 
wel te bewerkstelligen. Wanneer een gedetineerde een aanvaring heeft 
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met een bewaker, zouden de gevolgen zodanig moeten zijn dat zowel 
de bewaker als de gedetineerde serieus worden genomen. Tegelijkertijd 
probeert hij gedetineerden ervan te overtuigen dat niet alles 
persoonlijk moet worden opgevat. Wanneer een bewaker kortaf doet, 
ligt dat misschien meer aan hoe die bewaker zich op dat moment voelt, 
dan aan de gedetineerde. Zo kan er ruimte ontstaan voor gevoelens 
van anderen. 

Fouten inzien
Op mijn vraag of sommige gedetineerden verder komen dan zelfbeklag 
en eventueel spijt, antwoord Brandsma dat dat heel soms voorkomt. 
‘Maar er is altijd een lange weg te gaan. Als geestelijk verzorger heb 
je het geluk dat je een volledige vertrouwensrelatie hebt. Niemand 
kan je ooit verplichten te vertellen wat je weet, zelfs een rechter 
niet.’ Als iemand door zijn daden een ander schade heeft berokkend, 
probeert Brandsma dat die persoon altijd te laten inzien. ‘Iemand die 
een gewapende overval had gepleegd, probeerde ik te laten snappen 
dat er niet alleen een kassa stond, maar dat er ook een gezicht was, 
de caissière.’ Heel soms lukt het om tot verzoening te komen. ‘Dat is 
prachtig.’ Het geloof, en meer nog de verhalen uit de Bijbel, spelen daar 
een belangrijke rol in.

Verhalen vertellen
Het belangrijkste in zijn werk vindt hij het vertellen van verhalen. ‘Ik 
wil met de mensen verhalen lezen, verhalen horen. Samen verhalen uit 
de Bijbel lezen, maar ook gewoon: hun verhalen aanhoren. Er een lijn 
in proberen te ontdekken, want dat ontbreekt vaak bij gedetineerden. 
Velen van hen kunnen hun gedrag niet uitleggen. Hun verhaal is een 
brij van gedachte-eindjes, impulsen. Een woordenbrij zonder punten’, 
zoals hij dat noemt. Hij probeert ze te helpen er een verhaallijn in 
te brengen. Als dat lukt, komt er rust en is het mogelijk de ander te 
ontmoeten. Theater helpt daar ook bij. Daar zit ook een verhaal in 
dat verteld moet worden. In de gevangenis voert hij daarom ook met 
gedetineerden theaterstukjes uit. ‘Dan sta je daar en moet je weten wat 
je zegt.’
Brandsma vindt het jammer dat hij nooit hebzuchtige (bank)
directeuren aantreft in de gevangenis. Met hen zou hij nu juist graag 
in gesprek gaan: ‘Ik zou ze willen vragen: wat voor geliefde of wat voor 
vader wil je zijn?’ Tegelijkertijd vindt hij niet dat gedetineerden zich 
erachter mogen verschuilen dat het oneerlijk is dat zij wel zijn gepakt 
en anderen niet. 
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Verantwoordelijkheid nemen
Uiteindelijk vindt Brandsma dat iedereen zijn eigen 
verantwoordelijkheid moet nemen. Hij wil de mensen op weg helpen, 
maar ze moeten het ook zelf doen. Eén keer heeft hij de geestelijke 
verzorging van een gedetineerde zelf beëindigd. Het betrof een man die 
ieder gevoel van eigen verantwoordelijkheid uit de weg ging. 

Dat vindt hij ook het mooie van de Exodus-huizen: in het besef dat 
het voor veel ex-gedetineerden nog te ingewikkeld is om volledig 
verantwoordelijk in het leven te staan, is dit een mooie tussenweg. 
Exodus faciliteert de overgang naar de samenleving. Zingeving is daar 
een belangrijk onderdeel van. Het leven buiten wordt naar binnen 
gehaald: een bokser die theologie studeert komt zijn verhaal delen 
of kunstenaressen komen over een project vertellen. Tegelijkertijd 
verwacht hij betrokkenheid van de ex-gedetineerden. Ze moeten 
deelnemen: ‘leren om andere keuzes te maken.’ 
Tot slot zegt Brandsma: ‘Ik geloof in toe-val, in de zin dat dingen je toe 
kunnen vallen. Ik heb dat zelf diverse malen ervaren. Dat iemand je 
ziet, dat je het waard bent.’ Dat drijft hem en dat gunt hij iedereen.
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Jezelf liefhebben als je vijand 
door Michel Peters231

Gevangenispastor Harry Brandsma is vaak nadrukkelijk aanwezig – 
zegt hij zelf –, maar vanochtend mijdt hij grote woorden. Het woord 
‘ommekeer’ komt met aarzeling uit zijn mond, alsof de term te groot 
is en te glad. In zijn eigen leven zijn veel keerpunten te bespeuren, 
maar zelf benadrukt hij vooral vasthoudendheid en kwaadheid als 
rode draad. Even voorzichtig spreekt hij over veranderingen die bij 
gedetineerden optreden. ‘Soms zeggen mensen God gevonden te 
hebben, maar klopt er niets van en gebruiken ze religieuze taal zonder 
inhoud. Soms, op momenten, is God werkelijk in de gevangenis 
aanwezig. Dat zijn cadeautjes voor mij.’ 

Ruimte forceren
Brandsma (54) komt uit een gereformeerd synodaal gezin van zes 
jongens en een meisje. Hij had vijf oudere broers tegen wie hij moest 
opboksen. Zijn ouders waren zeer sociaal bewogen mensen. Op school 
ging het niet goed, hij werd als niet zo slim beschouwd en kwam 
terecht op de christelijke lts232 in Z. Later bleek hij dyslexie te hebben, 
maar die diagnose werd in die tijd nooit gesteld. Hij is meedogenloos 
eerlijk in zijn zelfanalyse: ‘Lange tijd heb ik aan mijn jeugd een enorme 
geldingsdrang overgehouden, ik was driftig en kwaad op mensen, 
antiautoritair, deed ongenuanceerde uitspraken en was nogal een 
moralist. De laatste jaren ben ik milder en meer realist geworden. 
Ik herinner me nog mijn kwaadheid tegen predikanten in de kerk en 
tegen de directeur van de christelijke lts, die als een tiran de regels 
bepaalde en leerlingen kleineerde. Van die karaktertrekken werd ik 
overigens zelf vaak niet gelukkiger, ik ging helaas niet fluitend door 
het leven. De afgelopen zomer in Roemenië is voor mijzelf een soort 
ommekeer geweest. Waarom weet ik eigenlijk niet. Sindsdien ervaar ik 
het leven als een glas dat half vol is en niet half leeg. Ik neem het leven 
meer zoals het komt en lijd minder aan onvervulde dromen.’ 
Over geldingsdrang gesproken: na zijn middelbare school wordt 
hij fotograaf, volgt de sociale academie en studeert theologie aan 
de katholieke ATO, de Agogisch Theologische Opleiding. Als die 
opleiding wordt opgeheven, maakt hij zijn theologische studie af aan de 
Universiteit Utrecht. En passant doet hij er ook nog een theaterstudie 

231. Coördinator communicatie op het Landelijk Bureau Remonstranten.
232. Lagere Technische School.
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bij. Drie jaar werkt hij vervolgens in Belfast, Noord-Ierland als 
theatermaker en jongerenwerker met katholieke en protestantse 
jongeren. Brandsma: ‘Geen verheven idealen hoor. Ik ontmoette een 
vrouw die zei dat daar mensen zoals ik nodig waren. Voor het eerst in 
mijn leven had iemand mij nodig. Ik ben meteen gegaan. Zo’n moment 
is nog een keer voorgekomen. Dat is de reden dat ik predikant ben 
geworden bij de remonstranten. Na mijn terugkeer in Nederland 
kon ik bij de gereformeerden en in Kampen niet terecht voor een 
predikantenopleiding. Professor Cossée zei eens toen hij op bezoek 
was in Noord-Ierland: “Als je terug bent in Nederland en je loopt vast 
met je studie, kom dan bij ons.” Dat heb ik gedaan. Nooit spijt gehad.’

Ruimte creëren
Hij begrijpt ze. Hij herkent de angst, de drift en de haat van 
gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Lelystad die bij hem 
aankloppen. En de neiging om het object van die haat en pijn uit de 
weg te ruimen via radicale oplossingen, zoals moord of echtscheiding. 
Maar zo werkt het niet, maakt hij hen duidelijk, de haat en de pijn 
blijven gewoon bestaan. Brandsma: ‘Ik heb iets met de wrange kanten 
van het leven. Ik ben niet bang voor de pijn en het geweld, op een 
bepaalde manier zijn die gevoelens prettig helder en rechtstreeks. 
Als predikant bied ik bewust geen oplossing, geen gesus, ik zeg niet: 
volg Jezus en alles komt goed. Ook bij Jezus kwam niet alles goed. 

Gedetineerden moeten hun eigen pijn niet afvlakken, maar deze juist 
ten diepste beleven en analyseren. Ik help ze om woorden te vinden 
voor die emotie. Als dader en slachtoffer hun eigen angst en pijn 
onder woorden kunnen brengen, creëren ze ruimte waarin misschien 
iets tussen hen kan gebeuren. Ik breng die brug niet aan, dat doen 
ze in het beste geval zelf door het delen van hun gevoelens. Het is 
niet aan mij om mensen te veroordelen. Dat doet de rechter wel en 
uiteindelijk God. Van mij horen de gedetineerden een ander verhaal 
dat ons mensen wordt aangereikt en ik nodig ze uit om een eind mee 
te lopen. Ik roep hen op om een ommekeer te maken, want hun pad 
is krom en het leidt af van wat heilzaam is. In de diensten die ik houd, 
getuig ik voortdurend van Gods genade. Ik “schreeuw uit” dat ook 
gedetineerden welkom zijn bij God. In de naam van de Eeuwige zijn 
wonderen mogelijk. Dat is het mysterie dat wij in de gevangenis vieren. 
Soms is een sprankje van ommekeer werkelijk te zien. Ik herinner me 
een doopdienst in de gevangenis. Het kind van een gedetineerde werd 
buiten de gevangenis gedoopt. 
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Die persoon vroeg om een computerverbinding om die plechtigheid te 
kunnen volgen, maar dat was te lastig om te regelen. Ik zei hem: maar 
moet je dan zelf niets tegen jouw kind zeggen? “Ja eigenlijk wel!” We 
hebben toen in de gevangenis een paralleldienst georganiseerd. Op 
het moment dat de gemeente buiten opstond om de dopeling in hun 
midden te aanvaarden, stonden ook de gedetineerden op. Binnen en 
buiten de gevangenis hebben we toen gezamenlijk het bevestigende 
jawoord gesproken. Toen was God zeker bij ons aanwezig.’
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Omarm de duivel, vind God 
door Geert Kimpen

Een interview met Manette Meulenkamp en Harry Brandsma van 
Tailormadetheater binnen detentie

Dat er geen enorme budgetten zijn om animatie te verzorgen voor 
gevangenen zal niet verrassend zijn. Toch zijn er mensen die zich 
met kleine initiatieven voor deze groep inzetten. Zoals het project 
‘Theatermaken met gevangenen’ van theatermakers Harry Brandsma 
en Manette Meulenkamp. Hun enige ambitie is om gevangenen met het 
plezier van toneelspel te laten kennismaken en hun schroom te helpen 
overwinnen zodat ze in een presentatie durven optreden. Even creatieve 
vrijheid ervaren in een wereld vol hangsloten …

‘Ik ben niet bang voor seksuele delinquenten’, vertelt Manette, de 
mimekunstenares die nu samen met Harry theater maakt met 
gedetineerden, ‘want Harry is bij mij. Bij Harry voel ik me veilig.’ Harry 
Brandsma, een vijftigjarige man met droevige maar goedaardige ogen, 
nipt verlegen aan zijn koffie. Hij is Manettes theatercollega en parttime 
gevangenispredikant. Harry heeft haar in het gevangeniswezen 
geïntroduceerd. Samen hebben ze als missie om met gevangenen 
theater te maken zonder therapeutisch doel. Ze spreken hun studenten 
uitsluitend aan met theaterjargon en willen enkel en alleen mooie 
voorstellingen maken die positieve aandacht genereren. Hun ambitie 
is louter kunstzinnig. Gevangenen in aanraking brengen met theater. 
‘Het zouden net zo goed allochtone vrouwen kunnen zijn’, zegt Harry, 
‘al zou Manette in dat geval alleen moeten gaan, want die doelgroep 
accepteert geen mannelijke docent.’
Maar als je als vrouw met een groep seksuele delinquenten iets intiems 
als een theaterproces aangaat, is dat niet hetzelfde als een pyromaan 
met een doosje lucifers laten spelen?
‘Ik herinner me nog wel’, geeft Harry schoorvoetend toe, ‘dat we “de 
vertrouwensoefening” deden. Daarbij stond jij, Manette, in het midden 
van de kring om je met gesloten ogen in de groep te laten vallen, er 
blind op vertrouwend dat de groep je zou opvangen. Toen je daar 
stond, maakte één van de mannen een obsceen gebaar in je richting. 
Onmiddellijk werd hij terechtgewezen door de mededeelnemers en 
hield hij op. Jou was het ontgaan omdat je je ogen dicht had. Toen ik je 
het vertelde in de auto op weg naar huis, werd je heel kwaad. Je voelde 
je in je vertrouwen besmeurd.’
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‘Dat is waar’, geeft Manette toe, ‘maar jij zei: “Waar ben je nu kwaad 
om? Het is toch geweldig dat dit gebeurde, want de groep heeft 
zichzelf gecorrigeerd. Het raakte precies het doel van de oefening – 
te vertrouwen kunnen zijn. Het is toch geweldig dat ze door zoiets 
onschuldigs als theater leren wat grenzen zijn.’ Ik ben in een ontzettend 
veilige omgeving opgegroeid, misschien dat ik daarom wel zo graag 
wil weten hoe het is als het schuurt, als het pijn doet. Ik vind die 
delinquenten mooie mensen, gek genoeg. Ik was echt ontroerd toen 
ik dat stelletje stripfiguren binnen zag komen; lang, groot, dik en dun. 
Mensen met kartels vind ik helemaal geweldig.’ Toch was dit soort 
werk niet wat haar voor ogen stond toen ze net van school kwam. 
‘Toen ik afstudeerde aan de mimeopleiding lag de wereld voor me 
open. Mijn hoofddocent zei: “Jij verdient eigenlijk twee diploma’s.” 
Zonder problemen kreeg ik subsidie, waarmee ik een voorstelling 
kon maken. Ik schoot als een vuurpijl in de lucht maar viel weer naar 
beneden. Ik liep in de val van totale onzekerheid omdat ik me af ging 
vragen: kan ik het wel, wat heb ik nu eigenlijk te vertellen? Misschien 
dat ik me daarom in dit werk zo goed voel. Omdat het zo wezenlijk 
is. Ik weet niet waarom, maar ik houd van het donkere, het lelijke, 
het verwrongen. Ik heb in de bladgoudwereld van de Nederlandse 
Opera gewerkt en een week later met het stof der aarde in een Ierse 
gevangenis. Daar geniet ik van, dat contrast.’

Harry zit voorovergebogen achter het tafeltje van de modieuze 
Amersfoortse taverne. Hij vertelt met zijn rafelige basstem wat hem 
drijft. ‘Mijn motto bij dit werk is “Omarm de duivel, vind God.” Het 
is een chaos in de wereld. Maar ergens daar doorheen schemert het 
mooie dat we met theater even kunnen aanraken. Ik ben me ervan 
bewust dat ik ook in die cel had kunnen zitten. Ik ken de gewelddadige 
fantasieën. Ik ben gelukkig nooit ontspoord. Het is heerlijk om 
te kunnen zeggen, ondanks mijn schuldbeladen gereformeerde 
achtergrond, ja, ik beleef seksuele uitspattingen in mijn hoofd maar ze 
hoeven niet echt te gebeuren. De duivel die ik in de gevangene omarm, 
is ook de duivel in mezelf. Door gelijkwaardig met hen om te gaan, 
vind ik God.’ 
Hij pauzeert even en vraagt of hij het koekje bij mijn koffie mag 
hebben. ‘Ik kijk niet zo vlug op van iets’, zegt hij etend. ‘Alles wat ik 
hoor als gevangenispredikant kan ik me ook voorstellen. Het gaat er 
niet om wat ik ervan vind. De wereld is veel ingewikkelder dan goed of 
slecht. Al moet ik altijd wel opletten dat ik niet zelf misbruikt wordt. 
Het kan een pervers genoegen zijn van een gevangene om met de 



278

smeuïgste details zijn misstappen keer op keer op te biechten. Daar pas 
ik voor. Het steeds herhalen van je misdaad leidt niet tot een catharsis. 
Ook wanneer een gedetineerde tegen me zegt: “God heeft me 
vergeven.” Pleur op, zeg ik dan, wie zegt dat God jou vergeven heeft? 
Schrijf maar eens een brief aan het slachtoffer om vergeving te vragen. 
Dat kost pas moeite. Of je de vergeving van God verdient, zullen wij als 
mens nooit weten.’ 

Theater achter tralies
Manette knikt glimlachend bij de harde woorden van Harry. 
‘Gevangenen zijn ervaringsexperts in het hanteren van therapeutische 
begrippen’, zegt ze met een nadrukkelijke articulatie die een 
theaterscholing verraadt. ‘Toen we na een workshop ons werk met 
een groepje evalueerden, riepen ze prachtige termen als ‘bevrijdend’, 
‘helend’, ‘respectvol’. Ik was verguld met mezelf. Wat had ik prachtig 
werk neergezet. Maar Harry zette me met beide voeten op de 
grond. “We zijn erin getuind”, zei hij, “met open ogen. Ze noemen 
dit soort begrippen omdat ze weten dat die goed scoren bij hun 
therapiegesprekken. Ze hebben ons gepaaid in de hoop in een goed 
blaadje te staan zodat wij op onze beurt een goed woordje voor hen 
doen.”’ Harry gaat zelfbewust overeind zitten en zegt gedecideerd: 
‘Wanneer we een opdracht aanvaarden, eisen we dat ons werk 
gegarandeerd binnen de muren van het leslokaal blijft. Dat is soms 
moeilijk te verkroppen voor de psychologen. Zij hopen via ons 
natuurlijk nieuwe informatie te krijgen, maar ons werk klopt alleen 
maar als wat we doen strikt vertrouwelijk is. Dat de gevangenen zich in 
hun creativiteit door niets geremd hoeven te voelen.’

Manette vervolgt: ‘We hebben eens een video gemaakt met een vrouw 
die een waarschuwing wilde geven aan andere meisjes om niet dezelfde 
weg op te gaan als zijzelf. Toen we haar aanspoorden tot een tweede 
take, reageerde ze van, ja kom hoor, ik heb het nu toch al verteld, ik doe 
het niet nog eens. We hebben haar gecoacht. Door kleine suggesties 
zoals: doe je haar eens los, dan kom je beter over. Daardoor kom je van 
het therapeutische af. Al blijft het moeilijk en spannend.’
Toch zal deze videobekentenis nooit het beeldscherm halen. Het gaat 
bij Harry’s en Manettes werk uitsluitend om het creatieve proces. 
‘Natuurlijk wordt het onbekommerde plezier van een theatercursus 
soms ondergesneeuwd door de zure omgeving waarin de cursus 
plaatsvindt. Het is toch wat anders dan een toneelcursus in een 
buurtcentrum. 
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Bij één van de meidengroepen waar we mee werkten, was het heel erg 
onrustig. Bleek dat één van hen een kwartier later overgeplaatst zou 
worden naar een nieuwe detentie aan de andere kant van het land. 
Logisch dat zoiets haar en de groep dan meer bezighoudt dan een 
beetje theatermaken.’

De bankoverval
‘Toch vinden we het echt essentieel dat het theater wordt, zelfs een 
dergelijk afscheid. “Weggaan” wordt dan het thema van de scène’, vult 
Harry haar aan terwijl hij het koekje van mijn tweede koffie opeet. ‘We 
hebben toen met die meiden een inspringspel gedaan en we genoten 
toen ze daar zo in opgingen dat ze in de hilariteit het verdriet van het 
afscheid even vergaten. Wij willen theatermaken. Niets meer, niets 
minder.’
Of ze nu twee uur de tijd krijgen, zoals bij een groepje jeugdige 
criminelen, of een hele week zoals in een gevangenis in Noord-Ierland, 
het enige doel is steeds om toe te werken naar een voorstelling. 
‘In Noord-Ierland hadden we de gevangenisdirecteur uitgenodigd 
om naar de voorstelling te komen kijken. Dat vonden de gevangenen 
doodeng. Toch werd het applaus een cadeautje. Het was prachtig dat 
die man na de voorstelling gezellig met hen kwam nakeuvelen zoals 
een toeschouwer met acteurs. Dat ze positieve aandacht van hem 
kregen. Dat ze even als iemand behandeld werden die iets gepresteerd 
had en niet als iemand die iets misdaan had. Dat is dan ook de kern van 
ons werk’, vertelt Manette trots.

‘Er ontstaan briljante scènes’, droomt Harry weg. ‘Er was een 
gevangene die zei: “Ik heb versterkers nodig en een drumstel, want ik 
wil een heftig zangnummer maken.” Het heeft ons een week gekost 
om hem zover te krijgen dat hij alleen op een barkruk, zonder toeters 
en bellen, een Iers volkslied zong over verlangen naar zijn dorp. 
Werkelijk kippenvel. Of een man die een scène over een bankoverval 
wilde maken. Ik weet als theatermaker dat dit oninteressant is. Wat 
pief, poef, paf en klaar. We kwamen op het idee het bankovervalidee 
letterlijk te nemen; hoe kan je over een bank rollen? Iedereen heeft 
dubbel gelegen met alle denkbare mogelijkheden over hoe je over een 
bank kan vallen.’

‘Zij vinden het prettig om even niets met hun misdaad te hoeven’, lacht 
Manette. ‘Je hoort tussendoor wel eens iets als “Ik heb mijn moeder erg 
gekwetst”, maar de details hoeven wij niet te weten. Als ze enkele uren 
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of soms enkele dagen over theater kunnen nadenken in plaats van over 
hun misère dan hebben wij al veel bereikt. Je zult toch maar tien jaar in 
zo’n gevangenis zitten.’
‘De kerkdiensten die ik in de gevangenis doe als predikant, beschouw ik 
ook als een vorm van theater’, gloeit Harry. ‘Heilig theater. Die diensten 
zijn ontzettend belangrijk. Het is het enige moment in de week waarin 
gevangenen geheel vrij zijn en niet de ogen van de bewaking in hun rug 
voelen. De vloer waarop de dienst plaatsvindt is heilig en ik zie het als 
mijn taak die heiligheid te bewaken.’
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Omarm de Duivel, vind God – Sympathy for the Devil 

‘Omarm de Duivel, vind G’d’ was in één van mijn vooropleidingen 
een goed motto geweest. Nog steeds kost het mij moeite om in 
de directeur van de eerste christelijke technische school in Z. iets 
positiefs te ontdekken. Toch zal ook hij iets hebben gehad wat 
omarmd mocht worden. Als ik over hem spreek, is het alsof ik terug 
in de tijd ga en voel ik weer mijn kwaadheid en drift opkomen. Op 
deze beroepsopleiding heerste angst. Een autoritaire directeur en een 
conrector die genoot van het kleineren van leerlingen. Samen groeiden 
zij tot grote hoogte in hun uitzonderlijk gedrag. 
Paradoxaal heeft het mij aangezet om te blijven studeren en te zoeken 
naar die dragende grond die veiligheid kan bieden. Zo heb ik het 
christelijke weer kunnen hernemen. Tevens heb ik leren zien dat er 
geen enkele vrijplaats is. Het kwade is overal. Het was een leerschool 
die ik door creativiteit en het leren dansen heb kunnen omzetten in 
het luisteren naar verhalen voorbij dit kwaad. Voor de directeur komt 
het te laat, hij is overleden, en ik, ik word nog steeds erg boos en 
driftig als ik over hem ga spreken. Mijn lijf lijkt wel een tijdmachine 
die de reflectie die nodig is om geweld in perspectief te plaatsen doet 
verdwijnen. En zo merk ik dat het ‘kwaad’ zich ook in mij manifesteert. 
Dat de wil tot het omarmen van de duivel mij ontbreekt en dat ik zo 
de stappen voor het dansen niet geleerd heb. Het dansen is veel later 
gekomen tijdens de mimeopleiding in Amsterdam en in Noord-Ierland 
en later in de gevangenis. 
Sympathy for the Devil van de Rolling Stones is een tijdlang mijn lijflied 
geweest. Op de mimeschool heb ik daar dansend op de geluidsbox een 
solovoorstelling op gemaakt. Het is een lied dat controversie oplevert. 
Het is geschreven in 1968 en werd toen gezien als een aanmoediging 
tot duivelaanbidding. Er gingen ook stemmen op om het te zien als 
een protestlied tegen de Vietnamoorlog. Ik lees dit lied als aansporing 
om het ‘kwaad’ niet buiten jezelf te plaatsen. Deze hymne maakte voor 
mij duidelijk dat gezag een dialogisch karakter dient te hebben. Dat 
kwetsbaarheid belangrijker is dan respect. Dat bewondering zich kan 
verkleden in een duivelsgewaad. Voor mij is Sympathy for the Devil 
een oproep tot introspectie – om te leren dansen en enige sympathie, 
hoe moeilijk dat ook is, op te brengen voor de directeur van de 
eerste christelijke technische school in Z.233 en zijn kompanen die ik 
tegenkwam in Noord-Ierland en in gevangenissen waar ik werkte. 

233. Zie ook Beren 2 [zie Preken cd].
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Weggaan

Preek Penitentiaire Inrichting Alkmaar Schutterswei 04-10-2009 
1e lezing Maleachi 2:10-15; 2e lezing Marcus 10:1-10

Spreken over trouw als je weggaat is een rare tegenstelling die uitleg 
behoeft. Ik heb van verschillenden van jullie gehoord dat ze zich in de 
steek gelaten voelen nu de dominee vertrekt. Ja, er komt een nieuwe 
dominee maar dan pas vanaf 1 december. De zondagen die ertussen 
liggen zullen door collega’s van mij ingevuld worden. En door de week 
kun je bij mijn katholieke collega de pastor terecht. Maar toch, zulke 
oplossingen hoeven niet het gevoel van het verlaten worden op te 
lossen, en vaak lossen ze het ook niet op. Je kunt het gevoel krijgen 
ingewisseld te worden. Andere gedetineerden komen ook voor jullie in 
de plaats. Ja, ik ga hier weg en toch probeer ik trouw te blijven aan mijn 
werk. Maar tussen ons vindt een scheiding plaats.
De verhalen van vandaag gaan over scheiding en trouw en hoe deze 
op elkaar inspelen. Scheiding kennen we allemaal, soms is het nodig 
om verder te gaan zoals nu voor mij, soms is het gedwongen omdat 
je vastzit zoals jullie. Je mist je vriendin of zij mist jou omdat je vast 
zit. Je bent als het ware uit elkaars leven getrokken en met moeite – 
want moeite is het om contact te houden als je vastzit – probeer je bij 
elkaar te zijn. Soms zie je overmatig belgedrag dat haast tot controle 
leidt van de ander: ‘Wat heb je gedaan, waar ga je naartoe, heb je nog 
iemand ontmoet?’ Zulke vragen kunnen voor de ander, je vriendin, als 
een knellende band ervaren worden. Je wilt bijvoorbeeld zeggen: ‘Laat 
me niet alleen, ik hou van je’, en zij hoort bijvoorbeeld ‘Je bent van 
mij, waag het niet om ...234’ en vul zelf maar verder in. Over deze haast 
onmogelijke tegenstelling, hoe trouw te zijn als je gescheiden bent, 
spreken ook de verhalen van vanmorgen.
 
In het eerste verhaal gaat het om de trouw die de mensen aan G’d 
geven en hoe G’d trouw aan de mensen is. Met deze trouw is het ver 
te zoeken. Andere goden worden nagelopen en er is kans dat mensen 
helemaal afdwalen van de weg die G’d met hen wil gaan. Israël en Judea 
hebben zelf het onheil over zich af geroepen. Ze hebben ‘ontrouw 
gehandeld’ staat er. ‘Ontrouw handelen’ betekent hier: als de G’d 
volgens jou niet geeft wat je wilt, dan kies je toch gewoon een andere 
god – het verhaal van het gouden kalf, rijkdom kan me gelukkig maken.

234. Verlies van controle en angst voor verlating worden vaak vertaald in dreigementen.
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Trouw heeft in het eerste verhaal te maken met scheppen, toekomst 
bouwen, samen, zoals God het aan ons beloofd heeft. Trouw is daar 
dan een antwoord op. Een antwoord dat je kunt zien in het handelen. 
En wat blijkt: als het moeilijk wordt, wordt er gegrepen naar andere 
mogelijkheden. Als Jezus in het tweede verhaal getest wordt door 
de farizeeërs (zij die de regels van hoe te leven volgens de wet goed 
kennen), dan is in hun vraag trouw gekoppeld aan het precies naleven 
van de religieuze wet. Jezus koppelt trouw weer aan schepping en 
komt bij ze terug op het scheppingsverhaal: ‘Als man en vrouw zijn wij 
geschapen.’ Dan wordt nog duidelijker dat trouw met een verbond te 
maken heeft, zoals een man een verbond aangaat met een vrouw of 
andersom, zo is G’d ook het verbond aangegaan. De profeet Maleachi 
gebruikt dat inhet eerste verhaal dan ook als beeld van hoe G’d met 
mensen om wil gaan.
 
Die koppeling van Jezus naar het scheppingsverhaal is belangrijk 
omdat juist bij de schepping scheiding als levendmakend wordt gezien. 
G’d schiep licht uit duister en land uit zee, scheiding is dus niet per 
definitie negatief. Als scheiding leven kan scheppen dan is het nodig. 
Scheiding en trouw zijn in het verhaal bij Marcus aan elkaar gekoppeld. 
Met deze koppeling gaat het juist niet goed bij de opvatting van 
de farizeeërs. Jezus verwijt hun hetzelfde te denken als harteloze 
mensen. De brief werd geschreven omdat mannen scheidden en de 
vrouw onbemiddeld achterlieten. Het inwisselen van je vrouw als ze 
je niet meer bevalt, zou je kunnen zeggen, maar in die tijd was de 
vrouw geheel afhankelijk van de man voor haar leven. Daarom werd 
de scheidingsbrief geschreven, voor haar bescherming. Zo zie je, 
scheiding en trouw heeft altijd te maken met hoe mensen met elkaar 
omgaan. En met de vraag is er leven, wordt er geleefd. Jezus zelf brengt 
zo een nuance aan bij de vraag van de farizeeërs. 
 
Trouw zijn heeft te maken met verantwoordelijkheid voor elkaar 
nemen, je leven delen. De ander niet als bezit zien dat je kunt 
inwisselen of vergeten omdat iets anders veel belangrijker is, de drank, 
de seks, de drugs en noem maar op. Of het risico nemen je liefde op 
het spel te zetten omdat je net even niet aan haar dacht bij de overval 
die je pleegde. Nu je apart bent gezet is trouw een moeilijke taak. Hoe 
blijf je trouw aan de ander zonder haar helemaal te claimen en al haar 
gangen na te willen trekken? Hoe leer je, als je gedwongen gescheiden 
bent, trouw te zijn zonder verstikkend jaloers te worden? 
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Jezus’ antwoord aan de farizeeërs kun je niet lezen als een verbod op 
scheiding. Jezus koppelt het terug naar het verhaal van de schepping 
waar scheiding betekent: leven geven. Zo heb ik tijdens mijn werk in de 
gevangenis gedetineerden oprecht horen zeggen: gun mijn meisje het 
leven en dat kan niet zoals ik hier vastzit, zij moet verder kunnen gaan. 
Maar ook doopte ik een kind van een gedetineerde die samen met zijn 
vrouw het kind wilde opdragen aan G’d. Zij vinden en vonden samen 
een weg hoe om te gaan met de vier jaar die hij nog moet zitten. Het 
een valt niet tegen het ander uit te wisselen. Er vallen geen strikvragen 
te stellen zoals de farizeeërs doen, het antwoord dient altijd een 
antwoord ‘ten leven’ te zijn voor beide partijen.
 
Hoe vaak komt het niet voor dat mensen bij elkaar, maar totaal langs 
elkaar heen leven en dat de dood al binnen de relatie is geslopen. 
De Eeuwige, de onuitspreekbare, G’d, is een G’d van leven, die door 
scheiding leven schiep. Leven staat voorop, leven ten goede voor 
een ieder, zo’n leven heeft kritiek op ons eigen belang of geluk dat 
uitsluitend voor onszelf geldt. Trouw is het goede doen binnen de 
relatie, trouw is niet zelfzuchtig op jezelf gericht. Ik probeer trouw 
te blijven aan mijn opdracht binnen de gevangenis. ‘Staan voor dat 
mensen zich in de naam van de Eeuwige mogen hernemen.’ Sommigen 
van jullie zal ik meer missen dan anderen vanwege de gesprekken 
die we hebben gehad. Anderen kom ik misschien weer tegen in mijn 
nieuwe werkplek of op straat. Ik wens jullie het goede toe en ga met 
G’d, het grote geheim waarin wij welkom zijn, die niet via regeltjes vast 
te leggen is. 

Amen 
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Terugblik: ‘Ik is een Ander’ 

Door het boek heen speelt de vraag: wie is ‘ik’? Dit is een vraag die 
mij veel bezig heeft gehouden. Later in mijn werk en leven is de vraag 
verdwenen en kwam het inzicht: ‘Ik is een Ander’. Het centrum van 
vertrek is daardoor veranderd. Het is als het ware verschoven. Deze 
verschuiving draait om: wie constitueert mij? Anders gezegd, wat zorgt 
ervoor dat ik op deze aarde ‘verschijn’ en wie ‘stelt mij aanwezig’. 

Vroeger ondertekende ik mijn foto’s met ‘Ik’. Van Sijmen, één van 
mijn broers, kreeg ik twee houten, oude hoogdrukblokken met die 
letters I en K erop. Deze kon ik gebruiken om foto’s te ondertekenen. 
Het ‘ik’ is een identiteit in ontwikkeling die zichzelf definieert door 
afscheiding, zoals een kind voor het eerst een ‘ik’ uitspreekt en zich zo 
los van de moeder en de omgeving leert verstaan. Niet helemaal meer 
samenvallen met de omgeving, maar er wel onderdeel van leren te zijn. 
Zo ontstaat er ruimte ten opzichte van de ander, moeder en omgeving. 
Het is in taal dat reflectie kan ontstaan, waarbinnen de gevoelens 
zich tot de anderen kunnen ontwikkelen. Dit wordt binnen de 
ontwikkelingspsychologie ook wel mentaliseren genoemd.235 Hoe 
verschijnen die anderen tot mij is daarbij een centrale vraag. Het gaat 
om het leren verhouden tot de omgeving en ‘het lezen’ van de ander 
die zich in jouw omgeving verschijnt. Taal begeleidt deze ontwikkeling 
van het ‘ik’ ten opzichte van de Ander. Het is een verhouding die door 
eigen ontwikkeling steeds aan verandering onderhevig is. Voorvallen 
die inherent zijn aan het leven en zijn gaan ‘vastzitten’ staan deze 
zelfontwikkeling vaak in de weg. Zo’n beeld kan dan gaan werken als 
een zekerheid van waaruit de wereld gezien gaat worden. Zo leggen 
wij beelden op aan de omgeving, maar beelden vormen ook ons eigen 
verstaan. Wij worden binnen deze beelden en verwachtingen geboren. 
 
Ruimte is in die zin altijd gecorrumpeerd. Het zijn de anderen, de 
omgeving, die bepalen hoe dit ‘ik’ zich verder ontwikkelt. Die ander 
creëert beelden en jij creëert beelden over die ander. Objectivering, een 
plaatje maken van die ander, begeleidt het proces van mentaliseren. 
Dit objectiveren, binnen een structuur brengen en ook wel ‘framing’ 

235. Jan Bodisco Massink, Het werk onzer handen, een pastoraaltheologische diep-
tepsychologische beschouwing over orthodoxie, Heilig geloof, Heilig moeten, 
Orthodoxie en geestelijke gezondheid, KSGV Tilburg 2007 blz. 46-47.
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genoemd, is nodig om de omgeving in verhouding tot jezelf te zien. 
Binnen de fenomenologische filosofie wordt er nagedacht over hoe 
deze framing zich voltrekt. Bij één beweging wordt bijvoorbeeld de 
ander gezien als die ander die mij objectiveert. Die ander is een inbreuk 
die mij mijn zelfstandigheid ontneemt. Je zou het als een negatieve 
inbreuk kunnen zien. Hij ontneemt mij mijn vrijheid. Dat is waar ik 
mij bij het Kankerfonds tegen heb verzet. Hun vraag om geld, net 
nadat ik gediagnosticeerd was met lymfatische leukemie, torpedeerde 
mij tot object. Dit weliswaar onbedoeld. Maar in het vechten tegen 
kanker wordt de vechter tot kanker. Je verschijnt dan als patiënt en vele 
andere verschijningsvormen worden achterwege gelaten. Je maakt een 
container waarbinnen je de ander kan plaatsen en duiden. Deze vorm 
van kijken gaat vaak samen met oorlogstaal. Het ten strijde trekken, 
stand houden en geen verlies willen lijden, het willen uitroeien, klinken 
in deze taal door. Daarentegen is er ook een andere manier van het 
jezelf ervaren en zien. 
Het is een manier die, paradoxaal, jezelf bij jezelf weghaalt. Het 
mentaliseren heeft als het ware je weggevoerd van ‘jezelf verstaan als 
centrum van de wereld’. Het ‘zelf ’ is niet het uitgangspunt. De Ander 
die aan jou verschijnt wordt vertrekpositie. 
 
De Ander die van buiten op mij inbreekt. Mij onrust bezorgt. Mij uit 
mijn ‘comfortzone’ haalt. Het is die Ander die mij naar buiten haalt. 
Het vergt een overgave aan de kwetsbaarheid die een asymmetrie 
impliceert die voorbij elke ruilrelatie gaat.236 Het ligt buiten je 
oorsprong. Buiten je eigen thuis. In het kwetsbaar zijn. In het vreemde. 
Het ‘zelf ’ wordt gevonden in het trauma237 van de doortocht in de 
woestijn.238 Het is in de openbaring, het weggeroepen worden van het 
thuis, die honger en dorst met zich mee kan brengen. Maar in deze 
tocht geeft ook de mogelijkheid de Ander te ontmoeten en ‘mijzelf ’ 
te vinden als iemand die gedragen wordt door het toeval/de genade. 
Die Ander is een uitnodiging naar de ruimte waar ik in de genade kan 
leven, wat ik de tussenruimte noem. 

236. Ruud Welten, Als de graankorrel niet sterft, een filosofische archeologie van Open-
baring. Klement 2016, blz. 87: Kwetsbaarheid impliceert altijd al een asymmetrie, 
voorbij elke ruilrelatie. 

237. Dan Bar-on The Indescribable and the Undiscussable, reconstructing Human 
Discourse After Trauma, Central European University Press, Budapest, 1999; blz. 
127-128.

238. Ruud Welten, Als de graankorrel niet sterft, een filosofische archeologie van Open-
baring, Klement 2016, blz. 67.
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Deze ruimte ontstaat als ik op mijn grondvesten schud. In dit schudden 
– wat ik ook dansen noem – kan ontmoeting plaatsvinden. 
Je zou kunnen zeggen dat ik in mijn werk een beweging heb gemaakt 
van een zoeken naar mijzelf, binnen het verstaan van mij als een 
geheel, naar een verstaan via die Ander. Deze weg kwam voort uit 
mijn fascinatie voor de ‘afwijking’. Hierdoor heb ik tijdens mijn 
theologieopleiding een beroepspraktijkvorming binnen de psychiatrie 
gedaan. De vraag voor mij was toen: hoe gaan wij om met de afwijking 
die wij vaak verstaan als ziekte? Wat maakt dat mensen niet een 
centrum in zichzelf kunnen ervaren dat rust brengt en van waaruit 
vertrokken kan worden? Als zo’n plek niet in het zelf te vinden is, 
dan is het nodig een plaats te faciliteren waarbinnen die Ander, die 
uiteindelijke ook in jezelf zit, zich opgenomen en veilig kan weten. Het 
begrip ‘ziekte’ verschoof daardoor als een individueel ervaard concept 
naar een maatschappelijke opvatting die ziekte als onderdeel van een 
systeem definieert. Er vindt dan een verschuiving plaats naar buiten 
toe, die niet alleen het individu als ‘ziekte’ ziet, maar ook factoren en 
omstandigheden als ziekmakend kan duiden. 

De volgende stap was voor mij het nadenken over geweld. In mijn 
opvoeding bijvoorbeeld heb ik de directeur van de Eerste Christelijke 
Technische School als erg gewelddadig ervaren. Zijn manier van 
de school leiden, samen met zijn onderdirecteur, was er één van 
tirannie. De tegenstelling echter was dat hij in lokale kranten geprezen 
werd voor zijn aanpak. Hij was een gezien figuur die ‘ontspoorde’ 
jongeren op het goede pad bracht. Zie hier het ontstaan van een 
tegenstelling. Een tegenstelling die vanuit verschillende perspectieven 
gelezen kan worden. Een vreselijke man voor mij, die ook andere 
jongeren tiranniseerde, maar die bekend stond als voorbeeldfiguur 
en waarschijnlijk ook voor zijn kinderen een goede vader is geweest. 
Mijn ‘tijdmachine’ slaat weer aan als ik aan hem denk. Oude gevoelens 
komen naar boven. Aan de andere kant zijn het gevoelens die ik heb 
kunnen gebruiken om met de gedetineerden mee te kunnen voelen. 
Dat wil niet zeggen dat wat zij deden goed werd gekeurd. Ik had een 
referentiepunt om mij in de pijn en het wrange te kunnen verplaatsen 
en kon zo meelopen binnen hun verhaal. 
 
In mindere mate is ook nog steeds de gereformeerde wijkpredikant 
uit mijn verleden in staat om conflictueuze gevoelens bij mij op te 
roepen. Hij kon jongeren niet behoorlijk catechisatie geven en was niet 
bij machte met jongeren te communiceren. Hij had geen mogelijkheid 
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om ingewikkeldheden van de jongeren in combinatie te brengen met 
de voor hen vreemde verhalen van het christendom. Er werd door 
hem gebruikgemaakt van de catechismus. Een boekje met vragen en 
antwoorden die men diende te leren. Hij heeft mij laten verwijderen uit 
de religieuze opvoeding van deze kerk. Later hoorde ik dat hij erg goed 
was in ouderenpastoraat. Vreemd dat van predikanten geacht wordt 
dat zij alles kunnen. Kortom, deze discrepantie stimuleerde mij tot een 
wandelen in gebieden die bekend staan als gewelddadig. En hebben mij 
ook leren inzien dat er veel geweld heerst op plekken waar wij het niet 
willen zien, met andere woorden, er blind voor zijn! 

Er is geen zuiverheid en een onbeschadigde kern die we dienen op 
te zoeken; er is leven. En in dit leven zijn de paradoxen waarbinnen 
wij verdwalen en naar heelheid zoeken. Deze heelheid vond ik 
in de paradoxale acceptatie van de gebrokenheid. Het is in de 
gewelddadige gebieden met zijn destructieve directheid waar ik 
tevens de schoonheid bij mensen heb leren zien. Door grenzen over 
te steken en pijn recht te doen kon er verbinding ontstaan. Er werden 
stemmen gevonden om ‘eigen’ pijn te benoemen. Pijn, niet alleen 
als schuld door anderen veroorzaakt. Er werden woorden gevonden 
voor de pijn die we onszelf aandoen. Het is een zoeken van mij dat ik 
waarschijnlijk door mijn gereformeerde opvoeding heb meegekregen, 
datgene wat ik geleerd heb anders in te zetten. Het schuldig geboren 
worden, wordt automatisch meegeleverd binnen het theologisch 
gereformeerd denken, onder andere in de predestinatieleer. Het 
nadeel van deze theologie is echter dat het relationele zich gaat 
vernauwen tot ‘eigen’ schuld. Op deze manier verdwijnt het 
intergenerationele kijken en luisteren naar schuld. En juist de kracht 
van deze theologie is, dat wij niet ‘los’ verkrijgbaar zijn. Wij zijn 
geweven in verhalen die ons in de geschiedenis voor zijn gegaan en in 
die context zijn wij nooit vrij van schuld. 

In mijn werken in conflictgebieden en in mijn opleiding als 
theatermaker realiseerde ik mij dat er een plaats nodig is waarbinnen 
wij buiten onszelf kunnen treden. Een plaats waar je het Andere op 
een veilige manier kunt ontmoeten. Het gebied buiten mij dat ik toneel 
ben gaan noemen is de plaats waar introspectie en compassie geoefend 
kunnen worden. Een plaats waar ‘een tijdmachine van gevoelens’ geen 
kwaad kan. Een oefenplaats om eigen gevoelen, trauma te duiden. In 
alles wat ik gedaan heb was het een zoeken en een creëren van deze 
plaats. Daardoor vertrek ik vaak naar de grenzen van het ‘behoorlijke’ 
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om daar de scheur te vinden waardoor het licht naar binnen komt. 
Waarin verlangens en hoop in een perspectief komen te staan dat 
verder reikt dan het individu. Een scheur die het destructieve gevoel 
en de gedachte kan laten staan en een licht schijnt dat ondanks of 
dankzij destructieve gevoelens mij met die ander verbindt.239 Het kan 
zelfs een baken worden om de Ander, die mij aanklaagt en mij op mijn 
grondvesten doet schudden, te verstaan. 

Introspectie en compassie vergen training. En het paradoxale is 
dat het verstaan van schuld tevens de vrijheid en schoonheid kan 
bieden om elkaar te kunnen ontmoeten. In mijn werk als dominee 
bood ik bijbelse verhalen als theater aan.240 Het was een aanbod 
dat steeds op verschillende manieren vorm kreeg. Door het maken 
van voorstellingen, preken en interviews werd zo een tussenruimte 
aangeboden. In één van de interviews in dit boek noem ik G’d, het 
Eeuwige, het podium, waarop wij mensen ons mogen hernemen. Het 
Eeuwige dat ons weghaalt bij ‘onszelf ’ om ‘onszelf ’ via die Ander, de 
inbreuk, weer te vinden. ‘Ik is een Ander.’ 

239. Ivan Boszormenyi-Nagy, Barbara R. Krasner, Tussen geven en nemen, Over con-
textuele therapie, De Toorts, 1994, Destructief Gerechtigde Aanspraak blz.473.

240. Ruud Welten, Als de graankorrel niet sterft, een filosofische archeologie van open-
baring, Klement 2016, blz.126.
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Overweging over vrijheid 

Naar aanleiding van Jacobus brief 2: 4-12; ‘De vermoeden viering’ – 
EO-uitzending radio 5, 28 mei 2017 

Vrijheid, daar gaat het vanavond over. De opvatting over vrijheid die ik 
verdedig is:
Vrijheid zit in de houding die we aannemen ten opzichte van datgene 
wat ons toevalt en waar we geen invloed op hebben.
Vrijheid, en de ervaring van vrijheid worden door vele factoren bepaald 
en ingekleurd. Vrijheid wordt bepaald door de plaats en het lichaam 
waar je in geboren bent en de daarover geldende opvatting. Daarnaast 
spelen opvattingen over G’d, land, ziekte, geweld en de daarbij geldende 
regels en geboden een alles bepalende rol. Vrijheid is afhankelijk van 
de projecties en verlangens die al voor je geboorte bepaald waren. Je 
leven kun je modelleren, maar uit deze vooraf gegeven gegevens kun je 
niet ontsnappen. Jij had namelijk geen keuze waar en in welk lichaam 
je geboren bent. Vraag is dan: hoeveel ruimte krijg je en kun je nemen 
binnen deze, jou toegevallen omgeving met zijn regels en geboden?
 
Deze overweging wordt geen uitgebreide exegese. Het zijn de 
gedachten van een dominee die geobsedeerd is door het geweld dat 
mensen elkaar aandoen. Als ik de verhalen van geweld hoor, hoor ik 
daar vaak de wens achter om een veilig thuis te hebben waarin je door 
de ander gekend wordt en welkom bent. Geweld wordt vaak gebruikt 
om dit veilige thuis te bereiken. Het creëren van dit veilige thuis gaat 
dan gepaard met het opleggen van een dominante positie over die 
Ander. Je gaat het veilige als het ware afdwingen. En daar gaan we al de 
mist in. Vrijheid en veiligheid zijn namelijk eerder elkaars tegenpolen 
dan dat zij elkaar aanvullen. Voordat vrijheid en opstanding aanbreekt, 
is de tuin van Getsemane, waar Jezus zich uiterst kwetsbaar toont, 
nodig. Deze tuin met zijn verlatenheid en slapende discipelen. 

Vaak herkent de vluchteling, zieke en gedetineerde zijn situatie als die 
van Jezus. Door te snel aan die beleving voorbij te gaan en te snel naar 
een opgedrongen opstanding uit de dood te willen gaan, laten wij ze 
nog meer alleen. Als geloof ons niet tegen ziekte en geweld beschermt, 
hoe kan geloof dan onze passie voor vrijheid en het wegtrekken uit 
slavernij blijven voeden? Mij lijkt in ieder geval door niet te snel over 
opstanding te spreken, en niet als discipelen te gaan slapen, maar 
door wakker te blijven in de tuin van Getsemane. Wakker zijn heeft 
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geen scherpe grenzen en scherpslijpende rechters nodig. Het is een 
houding van luisteren binnen de ons voorgegeven ruimte, naar de vaak 
gebroken verhalen van mensen die zoeken naar ruimte en aanvaarding. 
In het wakker zijn bij het luisteren ligt de vrijheid die vanuit G’d 
aan ons is gegeven. In de brief van Jacobus lezen we hoe christelijke 
gemeenten tot scherpslijpers worden: ‘Ge hebt geen goed onderscheid 
meer in u en ge zijt rechters met boze bedoelingen geworden.’
Ik beloofde geen grote exegese, maar wil wel ingaan op het luisteren 
naar wat vrijheid betekent. Een dag voordat ik naar Zuid-Afrika afreis, 
hoor ik op de radio dat de directeur van VluchtelingenWerk Nederland 
onderweg is naar Schiphol om de uitzetting van een Afghaans gezin 
te voorkomen. Er wordt door de reporter geconstateerd dat dit een 
ongebruikelijke daad is van die directeur. Dat wordt bevestigd, hij zegt: 
‘Dit gezin loopt gevaar als het in Afghanistan aankomt. Het heeft een 
grote kans om omgebracht te worden’, en hij eindigt met: ‘Er is niet 
goed door de IND naar hun verhaal geluisterd.’
 
Vrijheid is volgens mij: leren luisteren en lef hebben om te blijven 
zitten in die tuin en openstaan voor de toevalligheden die op je pad 
komen. Dat wil zeggen: openstaan voor het verhaal van die Ander 
zonder direct je eigen verdedigingswal op te trekken en kwetsbaar 
zijn. Vrijheid brengt onveiligheid mee, maar was het leven niet altijd 
al kwetsbaar? Het is het aanvaarden dat wij niet alles in onze hand 
hebben. En dat wat we niet in de hand hebben bij G’d te leggen. Het is 
ons gebrek aan lef en onze angst die ons tot kortzichtige scherpslijpers 
maakt. Rechters met boze bedoelingen. Ik was bevoorrecht om 
verhalen van mensen in hun tuin van Getsemane te horen. Zij 
zochten een veilig thuis. Deze verhalen hoorde ik in Noord-Ierland 
en in de gevangenis en opvangcentra van Nederland. Vaak zijn het 
weggemoffelde verhalen. Ik mocht ze horen en samen bad ik dan met 
vluchteling en gedetineerde en daarmee legden wij de verhalen bij de 
Eeuwige. Het was als een bidden in de tuin van Getsemane: ‘Mag die 
beker aan mij voorbij gaan’, en G’d zweeg. 
 
Vrijheid ervaar ik ook in hoe ik met mijn chronische lymfatische 
leukemie omga. Het is pech hebben. Ik moest het mijn thuis/mijn 
lichaam binnenlaten om te ervaren dat niet alles te plannen valt. 
Geen scherpslijpende doktoren om mij heen, maar leren omgaan met 
een niet gepland gegeven. Wakker blijven om te kijken wat het leven 
biedt, daarin ligt voor mij de vrijheid van het loslaten en niet zelf het 
laatste woord hebben. Maar ja, dan hoor ik mijn collega-dominee,  
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bij wie ik thuis ben in Zuid-Afrika. Vanwege zijn ziekte, parkinson, 
trilt zijn lichaam langzaam uit elkaar. Hij zegt tegen mij: ‘Ook ik vloek’, 
en verontschuldigt zich over zijn vloeken. En als ik dat dan hoor, dan 
is mijn opvatting over vrijheid en toeval wel erg wrang en mompel: 
‘Vloeken is ook een gebed.’

Amen
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Hoe ik het begrijp? Anton Dekkers 

Anton Dekker is mijn huisarts die al een kleine veertig jaar met 
mij meereist. Nadat ik hem een van mijn eerste versies van mijn 
‘ondoorgrondelijke boek’ had laten lezen, schreef hij mij het volgende 
terug en stimuleerde mij zo om door te gaan op de weg van het 
toegankelijk maken van mijn werk.

1)  Wie ben ik? Zonder de ander, is dit geen juiste vraag.
2)  Ik kan enkel ik worden en zijn te midden en tegenover de Ander.
3)  Die Ander kan echter ook destructief op deze ontwikkeling 

inwerken; framing als voorbeeld.
4)  Maar sowieso zal de relatie ‘ik–de ander’ altijd een soort tocht door 

de woestijn zijn met alle mogelijkheden en onmogelijkheden.
5)  De ander, die in dit proces in moeilijkheden is gekomen, hoe kan ik 

die behulpzaam zijn?
6)  Om dit en ook om geweld te begrijpen is het nodig de pijn van de 

ander te herkennen in jezelf. En niet met vastomlijnde concepten 
komen die van buiten komen.

7)  De belangrijkste mogelijkheid om te helen is de acceptatie van de 
gebrokenheid.



294

‘Bajesbiografie’

• Pastorale stage Schakenbosch, Psychiatrische Inrichting 
Leidschendam: 1986-1987

• Reconciliation Worker, Belfast, Noord-Ierland: 1995-1998
• Gevangenispredikant, Nederland: 1998-2017

-  Pastoraal gezant voor Epafras (Noord-Ierland), 1998–2009
-  Rotterdam Noordsingel (huis van bewaring), 6 maanden 2000
-  Amsterdam Bijlmerbajes (huis van bewaring), 2000–2004
-  Amsterdam Tafelbergweg (vreemdelingenbewaring), 2000–2004
-  Scheveningen (vreemdelingenbewaring / ziekenhuis / huis van 

bewaring), ca. 4 maanden 2000, 2003–2004
-  Arnhem De Berg (huis van bewaring), 9 maanden 2001-2002
-  Zwaag De Glasbak (huis van bewaring / gevangenis), 36 maanden 

2002–2005
-  Amsterdam Havenstraat (huis van bewaring), 12 maanden 2003
-  Krimpen aan den IJssel (huis van bewaring / gevangenis), 3 

maanden 2004
-  Amsterdam Tafelbergweg (grenshospitium), 2005
-  Schiedam (vreemdelingenbewaring), 5 maanden 2005–2006
-  Den Helder Doggershoek (Jeugd), 36 maanden 2005–2007
-  Alkmaar Schutterswei (huis van bewaring / gevangenis), 8 

maanden 2008–2009
-  Amsterdam Exodus-huis (terugkeerhuis), 2011–2014
-  Lelystad PIL (huis van bewaring / gevangenis), 30 maanden 2014
-  Amsterdam Bijlmerbajes (huis van bewaring), 3 maanden 2014–

2017



295

Docenten die met mij meereizen

Jan Bodisco Massink Pastoraat 
Erik Borgman  Systematische Theologie
Jan Bonzen  2e testament 
William Deswood Mask en Mime
Rebekka Luthi  Chi Kung
Hanneke Meulink Contextueel Pastoraat
Wim van Mullingen Contextuele Therapie
Jon Silber  Chi Kung
John Videc   Systematisch Theologie
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