THEMA spReken oVeR GoDs ooRDeeL

‘Het gaat dus om mij…’
in gesprek met gedetineerden
TEKST: iNEKE BARoN, PSycHoSociAAl EN PASToRAAl THERAPEUT, GEESTEliJK vERZoRGER iN EEN JEUGDGEvANGENiS EN vRiJWilliGER iN TWEE
MANNENGEvANGENiSSEN ///

Het was voor de tweede keer dat hij tijdens een verlof naar de kerk ging. De eerste keer was hij te
laat geweest en had hij stilletjes een plekje gezocht. nu was hij een halfuur eerder gekomen en zat hij
ergens achterin. Voor mij is het altijd bijzonder om iemand die ik van ‘binnen’ ken, ‘buiten’ de gevangenis
tegen te komen, maar dat gold zeker voor deze jongeman, en dan nog wel in de kerk.
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was niet zo moeilijk uit te
leggen. Als de jongens bin-

veroordeelde voelen’
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mijn overtuiging. Ik zei: ‘De vraag was:

naar gerechtigheid, naar iets beters, iets

me zo voor dat hij regelmatig in zijn

is er nog gerechtigheid in deze wereld?

mooiers, iets goeds, erop duidt dat er
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had het duidelijk helemaal
gehad. Ik bad God om de

misdaad begaan had

woorden om hem dit uit te
leggen.

als je vooraf aan God

Toen hij weer zweeg, zei
ik: ‘Probeer je eens een au-

had gevraagd wat
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>>>

Tijdens gesprekken in de gevangenis komen Gods woorden van bevrijding, maar ook het spreken over Gods oordeel en straf, in een bijzonder licht te staan ///
foto: Penitentiaire inrichting Amsterdam over-Amstel, ook wel Bijlmerbajes genoemd.
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Het verhaal van Yehiel Dinur
In 1960 werd Adolf Eichmann naar Israël gebracht om daar

slachting die onder miljoenen was aangericht.

terecht te staan. Adolf Eichmann was een van de hoofdverant-

Toen de twee mannen, het slachtoffer en de moordzuchtige tiran,

woordelijken voor de Holocaust. Als getuige tegen hem werd

elkaar in de ogen keken, kon je in de rechtszaal een speld horen

een man opgeroepen die op wonderbaarlijke wijze aan de dood in

vallen: wat zou er gebeuren? Maar niemand was voorbereid op

Auschwitz was ontsnapt: Yehiel Dinur.

wat er volgde. Yehiel Dinur begon te kermen en te snikken en

Op de dag van zijn getuigenis was daar de confrontatie tussen

zakte in elkaar.

Yehiel Dinur en de in een kogelvrije glazen cabine opgesloten

Was hij overweldigd door haat, door de gruwelijke herinneringen,

man die Dinurs vrienden had vermoord, eigenhandig een aantal

door het kwaad dat Eichmann belichaamde? In een interview dat

Joden had geëxecuteerd en medeverantwoordelijk was voor de

later volgde, vertelde Dinur dat hij was bezweken onder het besef
dat Eichmann juist niet de demonische personificatie van het
kwaad was, zoals hij hem zich had voorgesteld. Hij was een man
als ieder ander. Op dat moment was Dinur tot de ontstellende
conclusie gekomen dat zonde en kwaad horen bij de gevallen
mens. ‘Ik dacht dat ik een monster zou zien maar ik zag een
mens en ik besefte dat ik er ook toe in staat was zoiets te doen.’

yehiel Dinur tijdens het proces tegen Adolf Eichmann, juni 1961 ///

mooi!” Zo denk ik ook dat God kijkt

Ik vroeg hem of ik hem het verhaal van

allemaal leuk vindt.’ Zijn opmerking,

naar en doet met mensen.’

Yehiel Dinur mocht vertellen (zie kader).

als grapje bedoeld, liep uit op een

Ik ging weer verder met het groepsge-

De imam vertelde mij toen iets uit de is-

serieuze vraag waar ik in alle ernst op
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lie te kijken. Soms denk ik: wat is dit

seert dat een baby niet wordt gewassen.

voor een vreselijke jongen, maar dan

Schuldig Een andere ontmoeting van-

Want als een baby gewassen is, kan de

vraag ik God: “Laat mij alstublieft zien

uit mijn werk in de gevangenis leidde

zonde in hem komen.’ Waarop ik zei:

hoe U hem ziet”, en echt, dan zie ik

tot een gesprek over hoe wij schuldig

‘Wat bijzonder, want wij

staan tegenover God. Mijn collega de

geloven dat een baby als

imam vroeg mij eens terwijl we samen

een schuldig mens op de

onderweg waren naar een studiedag in

wereld komt. En wij wassen

Utrecht: ‘Ineke, jullie geloven dat een

hem juist wel, in Christus,

baby al zonde heeft gedaan als hij wordt

en dat maakt dat hij weer

geboren, maar dat kan toch niet, een

zondeloos voor God wordt.’

baby heeft toch nog niets gedaan?’ Ik

Een paar dagen later kreeg
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ik een mailtje van de imam
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‘God maakt geen
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leven maken, die hoort
er niet te zijn. De wereld

ons leven maken, die

is mooi gemaakt en mooi
bedoeld door God.’ Later

hoort er niet te zijn’

in de gespreksgroep begon
deze jongen dit aan een

ander uit te leggen. Dat raakte mij,

die baby op zich gaat, maar om ons als
mensheid: de mensheid is in zonde ge-

Door Gods ogen Een van de jongens

omdat ik zag dat hij het echt begrepen

vallen en staat schuldig tegenover God.

zei eens: ‘Ineke, het lijkt wel of jij ons

had. ///
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