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Zondag 10 april 2022 

zesde van de veertig dagen: Palmzondag 
‘de gevangenen bezoeken’ 

 

Gevangen bestaan 
 

Uitzichtloos bestaan 
gekooid, gevangen 

in opgesloten gedachten 
een liefdevol toegeworpen 

rood koord 
opent deuren 
en brengt licht 

 
 
Schriftlezingen: 2 Timoteüs 1,15-18 en Hebreeën 13,3 
 
Evangelielied: ‘Alles wat over ons geschreven is’: lied 
556, 1, 4, 5 
 
Overweging 
 
In mijn jeugd woonde ik een aantal jaren naast 
Norgerhaven. Dat is één van de ‘zware’ gestichten in 
Veenhuizen: een plek waar mannen een langdurige 
straf uitzitten. Grote en grimmige gebouwen met hoge 
ramen waar tralies voor zitten – het clichébeeld van de 
gevangenis. Wanneer je naar Veenhuizen gaat om het 
gevangenismuseum te bezoeken, kun je een rondrit 
maken met de boevenbus en langs Norgerhaven rijden. 
Het gebouw is nog steeds in gebruik. 
 
Ik weet dat ik het wel eens spannend vond. Ons huis 
stond pal naast het werkgesticht. In de hoek van onze 
tuin stond altijd een ‘gewa’,  een gestichtswacht. Stel 
dat iemand zou ontsnappen – zou die dan op het idee 
komen om ons te gijzelen en zo een ontsnappingsroute 
af te dwingen? 
Die mogelijkheid had men daar vast ook bedacht. Een 
paar jaar na ons vertrek werd ons huis afgebroken. 
 
In de bossen rond Veenhuizen hadden we het rijk 
alleen. Overal stonden bordjes met ‘verboden toegang’ 
op grond van artikel 461 van het Wetboek van 
Strafrecht. Dat gold niet voor de dorpsbewoners. 
Tenminste, niet in het bos. Daarnaast waren er heel wat 
plekken waar ook wij niet mochten komen. 
In het bos kwamen we wel eens groepjes 
gedetineerden tegen. Dat waren dan gevangenen uit 
het ‘lichte’ gesticht Bankenbosch die daar te werk 
werden gesteld. Ik bekeek hen argwanend, van een 
afstandje. Alsof ze een ander soort mensen waren. En ik 

begreep niet goed waarom ze niet gewoon wegliepen. 
Ontsnapten. Wat hield hen tegen? 
Later bedacht ik dat je als ontsnapte gevangene nooit 
echt vrij kunt zijn. 
 
Lieske vertelde me dat ze als kind wel eens langs een 
huis kwam waar een bord in de tuin stond: 
‘verloskundige’. Ze vond dat maar vreemd. Waarom zou 
iemand die gevangenen helpt ontsnappen, daar zó mee 
te koop lopen…? 
 
Gevangenissen zijn niet zo makkelijk te vinden. Ze lijken 
weggepoetst, verscholen achter de blokkendozen in 
industriegebieden. En ver weg, in Veenhuizen in 
Drenthe. En straks in Vlissingen. In onze samenleving is 
vrijheid misschien wel ons hoogste goed. We willen er 
niet aan herinnerd worden dat het ook anders kan. 
 
En het bezoeken van gevangenen…? Dat is denk ik voor 
de meesten van ons een enorme stap. Een brug te ver. 
Zomaar bij iemand op bezoek gaan die je niet kent, in 
de gevangenis…? Willen we dat? Kunnen we dat? En… 
wie zit daarop te wachten? Zijn we wel welkom bij 
mensen die gevangen zitten? 
De buitenwereld die we vertegenwoordigen roept 
verlangens op die niet welkom zijn. Ze kunnen de pijn 
van het gevangen zitten vergroten. Dat roept wrevel op 
tegen die do-gooder van buiten die zo nodig langs moet 
komen, maar er geen flauw idee van heeft hoe het 
gevangenisleven werkelijk is. 
 
Ik denk dat het werk van Amnesty International 
misschien wel minstens zo belangrijk is. De organisatie 
met als symbool de brandende kaars, als de kaars die 
we in de kooi zien staan. Die ons net als de 
Hebreeënbrief leert dat de gevangene niet anders is 
dan wij zijn. Die zorgt voor verbondenheid met de 
mensen die vastzitten zodat anderen vrij kunnen zijn – 
zoals in Rusland, waar veel demonstranten tegen de 
oorlog met Oekraïne gevangen zijn gezet. 
Ik denk ook aan de paasgroetenactie van de PKN en van 
Kerk in Actie. Een groet voor mensen in de gevangenis. 
Een teken dat er iemand is, wie dan ook, die een 
moment aan je denkt en zich inleeft in jouw situatie. 
Hoe gebrekkig ook. 
 
Dat roept een vraag op. Want kunnen we dat dan? Ons 
inleven in de situatie van iemand die gevangen zit…? 
 
Een beetje kunnen we dat in elk geval wel. 
We kunnen terugdenken aan twee jaar geleden – toen 
Nederland ‘op slot’ ging. Nederland leek collectief 
gevangen te zitten. Een mild regime: we mochten nog 
naar buiten en er was een ruime bezoekersregeling. 
Een soort Bankenbosch. Als de kooi: het deurtje op een 
kier. En in de zomer mochten we op proefverlof. Met, 
als je naar het buitenland ging, een flinke voorraad 
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mondkapjes op zak. 
Toch bleven we ook op vakantie gevangen in onze 
angst. De angst om besmet te raken; om ziek te 
worden; om dat kleine beetje herwonnen vrijheid weer 
te verliezen. We voelden ons ingesloten en beperkt. 
Maar écht gevangen, dat waren in de begintijd van de 
pandemie de mensen in zorginstellingen. Er mocht geen 
bezoek naar binnen. En had iemand zelf corona, dan 
mocht hij of zij de eigen kamer niet meer af. En werd 
verzorgd door mensen in onpersoonlijke compleet 
gesloten wegwerppakken. 
 
Gevangen waren ook degenen die familieleden in 
zorginstellingen niet meer mochten bezoeken. Ook niet 
als ze doodziek werden. Die hen moesten laten sterven 
zonder nog afscheid te kunnen nemen. Ze kwamen 
terecht in de gevangenis van schuldgevoel – zelfs al kon 
je er zelf niets aan doen dat je niet bij jouw moeder of 
vader mocht. Ze kwamen terecht in de gevangenis van 
pijn, vanwege afscheid dat niet plaats kon vinden. 
We hebben hier als samenleving van geleerd – hoop ik. 
Eén van de belangrijkste lessen is dat je mensen geen 
bezoek mag ontzeggen. Niet aan de gevangene – en 
niet aan de bezoeker. Dat van levensbelang is wat in de 
brief aan de Hebreeën staat: “bekommer u om de 
gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat.” 
 
Alle beperkingen van de afgelopen twee jaar zijn nu 
opgeheven. We zijn weer vrij! Nog steeds kan me dat 
verwonderen: dat we hier nu zomaar samen mogen 
zijn. Dat we vandaag, na twee jaar waarin dat niet kon, 
weer Palmzondag kunnen vieren. Wie te jong is om de 
Tweede Wereldoorlog bewust te hebben meegemaakt, 
heeft misschien nu pas ondervonden hoe belangrijk 
vrijheid is. Zomaar naar buiten kunnen; boodschappen 
doen zonder mondkapje; met een groep mensen samen 
kunnen zijn; naar kerk, café, theater en festival zonder 
beperking of QR-code. 
 
Het brengt gelijk de vraag naar boven: hoe vrij zijn wij – 
nu? Hoe vrij ben ik vanbinnen? 
 
Bea de Rijke, die de tekst bij de verbeelding maakte, 
schrijft: je kunt ook gevangen zitten in opgesloten 
gedachten. 
Je kunt gevangen zitten in verdriet. In het gemis van 
iemand van wie je hield en die er niet meer is. 
Gevangen in een altijddurende hunkering, een leegte 
die nooit gevuld wordt. 
Je kunt gevangen zitten in het verleden. In wat er ooit 
gebeurde en wat nog altijd je leven bepaalt. In oude 
pijn die je als kind meemaakte en waar je mee moest 
zien te overleven. Die nog steeds van tijd tot tijd de kop 
opsteekt en je boos, bang of verdrietig maakt. 
 
Maar ook ons dagelijkse leven kan ons meer gevangen 
houden dan we soms denken. 

Voor religieuzen en voor spirituele denkers in veel 
religies is innerlijke vrijheid een groot thema. Daar 
zoeken ze naar. Hoe word ik innerlijk vrij, vrij voor God? 
Hoe voorkom ik dat ik word geregeerd door mijn 
directe behoeftes en gedachten? 
Onze onmiddellijke behoeftes kunnen ons gevangen 
houden, leggen ze uit. Soms worden die aangewakkerd 
door de reclame. Die maakt ons wijs dat we pas écht 
gelukkig worden, wanneer we het nieuwste MacBook 
hebben, het nieuwste model auto, die keuken met alles 
erop en er aan, die bijzondere vakantie.  
Maar ook boosheid kan je gevangen houden. Irritatie. 
Of angst. 
 
Ze wijzen ons een weg, die verschillende denkers en 
stromingen. Een weg van bidden of meditatie. 
Daardoor kun je rust vinden. Steeds iets meer losraken 
van gedachten die je alle kanten opsturen. Steeds iets 
minder slaaf worden van je gewaarwordingen. 
Dan kun je steeds iets meer opengaan voor God: voor 
liefde, genegenheid, betrokkenheid, mededogen. Een 
mogelijke weg uit het gevangen-zijn. 
Vreemd is die weg ons niet. Is dit niet ook hoe Jezus 
leefde? Is dat niet de weg die hij koos, daar onderweg 
naar Jeruzalem? Door niet de kant van macht en pracht 
te kiezen, door niet de koninklijke hoogheid van een 
paard te kiezen, maar de nederigheid van een 
ezelsveulen? 
 
De kooi en de brandende kaars – ze laten precies zien 
waar het om gaat. Waar die weg naartoe leidt. Naar 
opening van de gevangenis – wat voor gevangenis dan 
ook. En naar een innerlijk vuur, dat jou gaande houdt. 
Een vuur, aangewakkerd door woorden zoals die uit de 
brief aan de Hebreeën: “bekommer u om de 
gevangenen alsof u samen met hen gevangenzat.” Een 
vuur, aangewakkerd door mensen die vast zitten zodat 
anderen vrij kunnen zijn. En door een organisatie als 
Amnesty International. Een vuur, aangewakkerd door 
Jezus, wanneer hij in al zijn nederigheid Jeruzalem 
binnenrijdt. 
 
 
Muziek 
 
Lied: ‘Lied voor de gevangenbewaarder’  
(t. René van Loenen, m. lied 997)  
 


