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Maar nlet voor long. Enkele
rutomstlsch op en yan slot klllt€nde
deuren van de gevsngenls ln Schevc-
nlngen moesten wc door, voor we de
kerkzaal berelkíen.

Nou ja, ker*zaal... de als zodanig ge-

bruittc ontvangstruimte. BrÍr..., hieÍ had
ik nou bibbsÍ€nd nraÍ uitgekeken: sarnen

mct 'gcvangenen' naaÍ dc keÍk. Hoc mocst
dal rijr.? ZntJ ik me niet ontzèttend
opgelatcn gaan voelen als ik nàast m'n
gevangcne zat? 'Hallo, hoelang zit je hicÍ
aynog? Ncc, ik kom slechts c€n kcrnjc
kijken, hoe dat nou is in dc gcvangenis.'
Ik zag hct al voor mc.

MaaÍ dat viel dus lflX6 mce. Ecn ruimte
grwld Ínct t m gcdctincerdcn (manncn)

en ecn aanul wijwilligcrs - mcnscn van
buitfi dc gcvangcnis - plus natuurlijk cen

aantal bewakers, zittend in een gÍoie
king, een rechthoekige king wel te
verstasn. \ryij (met z'n negenen) konden
er no8 net bU. Het was een gezellig
kletscnde drukte. Er ging cen stevig
gebouwde domincc vooÍ, 1ia, dal viel mc
nu eenmaal op, die omwille van de
ordelijke voortgang van de dienst gecn

seconde dc ruimtc (of moet ik zeggen: dc i

tijd) Iiet voor de klelskouscn onder de
kerkgangers.
Er werd veel gczongen, dat wil zeggen: in
principe, want een behoorlijk deel van de ,

mann€n zong niet e€ht mce. Niet slrijd
tenminste. Na dc dienst wcÍd cr koffie
geschonken en heeft iedcÍ€€n €en bcetje
zitten kletscn met dc gcvrngencn, die cr
overigens uitzagen alsof ze gewoon van i

sfaal gcplukt waÍËn... niks gccn gc-
stÍ€epte overalls of gemcne kampementcn. i

Nstuurlijk niet.
HieÍna hadd€n we nog een gesprck nrt de

dominee zelf, die ons nog het één en

ander veneldc over het n zorgpÍojccl, d8t
de keÍt tien jaaÍ gel€den opstaítc. Het
bchelst een huis waaÍin vrijgekornen
gevangenen een jaar lang wonen en voor
zichzelf leÍ€n zorgen, marÍ vooral om
stÍuctuuÍ in hun lcvcn rc kijgen. F-Í is

namelijk een hmg pcÍocntagc osn

'terugkeerders' in de gevsngenis, hctge€n
voor een decl komt doordal gcvangcnen

bij het vrijkomen wccr tcntgkomen in dc
sorcs waaÍ zc ooÍspÍÍ)ntclijk vandaan
kwamen. In dil pÍojcct wo[dt gptsscht mct
deze gevangcncn, in ccn jaaÍ (l), ecn
nicuw lcven op te bouwcn. Of in iedcr
geval het fundament daaÍvoor. Het cnige
jammat aan dit p,mject vond ik dal lrct
allcen nog maaÍ in Dcn llaag gsdaan

woÍdt! Is dat niet tÍreurig? Ja, verder vond
ik het een bijzonder fijne dag.

Jan Wlllem

Uit: Memootje, gemeente Amersfoon

Tussen droom en weÍkeliikheid

Van 17 aot en met 24 §eptembeÍ is het
weer Vredcsweck. DaarvooÍ bÍengt het
IKV de Jongercn VÍedeskÍant uit:
'De Jongeren Vrcdeskant '95 gaat over
conflicten; ovcr kleine, irritante codlicten
zoals die met je oudeÍs, bÍoertje of leraar,
maaÍ ook oveÍ hesl fundamcntele,
cÍnstige conÍlictcn zoals dic in voormalig
Joegoslavië. Nu willen we niet net doen
alsof iedere ruzie eindigt in oorlog, want
dat is nanurlijk niet zo. MasÍ hct is wél
waaÍ dat ieder groot conflict ergens klein
begint. Iedereen zou willen dat we konden
voorkonren dat conflicten uit do hsrd
lopen. We dÍomcn van vÍ€dc, van rust aan

het thuisftont en vsn vcilighcid voor
iedercen op aardc.
De droom werkclijkheid maken is veel

lastiger dan we dachtcn en daar worden
veel menscn mocdcloos van. M88r dat
moetcn wc nu juist niet worden. \Ye
moctcn elksaÍ juist blijven stimulcrcn om
allemaal - hoc beschciden ook - ccn
strcntje bij te dÍagcn 8rn dc vÍ€dc.'

Dc longcnn Vrtldcslrant is L bcs,cll2n
btil:
IKV, tc!. O7&3ín100
LGCJ, tcl. 0:t l:t&232ó0.
OÍ lnformecr even bll de DJC,
kt a2a.cn9«3.
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