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Waken bij een grens
In dit artikel speurt de auteur naar wat mogelijk opening biedt aan
de praxis van God bij het houden van een wake. Nauwkeurig
beschrijft zij het ritueel van de wake die elke eerste zondag van de maand wordt gehouden bij het Detentiecentrum Kamp van Zeist,
vlakbij de afslag Socsterberg van de A28. Zij neemt waar, geeft weer
welke woorden klinken, wat wordt gezongen, gebeden en gedaan.
Waarom deze wake? En waarom zo? Wat biedt dit ritucel en in welk
perspectief kan het worden gezien? Waar wordt op gehoopt?
et is zondag 6 maart 2011 tegen
16.30 uur. Een groep mensen verzamelt zich bij de oprit naar het
Detentiecenlrum Kamp van Zeist om daar een
wake te houden. Velen hebben bloemen bij
zich, sommigen een fakkel of lantaarn. Blaadjes
worden rondgedeeld. Stipt om half vijf zet de
groep zich in beweging en loopt in een lange
rij naar de ingang, bij herhaling zingend;
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Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft...
Daar aangekomen wordt een kring gevormd.
De bloemen worden in het midden gelegd.
Iemand geeft een bewaker, die uit zijn hokje is
gekomen, ook een blaadje. Kan hij meelezen.
Een man in een rood SP-jack houdt een megafoon vast en reikt de speaker aan de eerste
voorganger. Er zijn er altijd twee, een liturg en
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iemand die een 'situatie nu' inbrengt en overweegt. De liturg opent:
Vandaag is het thema: Verscheurd.
Er loopt een scheur door onze samenleving.
Aan de ene kant van het hek, de muur, het
prikkeldraad - zij,
de gevangen vreemden.
Aan de andere kant, in vrijheid - wij.
Vanwege de mensen achter dit hek,
die gevangen zijn gezel
terwijl zij niets strafbaars deden,
daarom waken wij.
Om hen te laten weten
dat wij hen niet vergeten,
duaront waken wij.
De eerste twee verzen van Ik stu voor U in leegte
en gemis worden gezongen. De woorden schuren langs het prikkeldraad:
Mijn dagen zijn door twijfel overmand
>

ik ben gevangen in jnijn onvermogen.
Heht Gij mijn naam geschreven in uw hand
zult Gij mij bergen in uw mededogen?
Mag ik nog levend wonen in uw land,
mag ik U eenmaal zien met nieuwe ogen?
Na stilte volgt een bericht over een 'situatie nu':
'Onlangs is bekend geworden dat Nezam
Azimi is vermoord. Deze zestigjarige
Afghaanse vluchteling, die als bestrijder van
de taliban in Nederland politiek asiel aanvroeg, wachtte vijfjaar lang op de uitkomst.
Hij kreeg geen verblijfsvergunning. In 2006
werd hij onherroepelijk uitgewezen, terug
naar zijn land van herkomst. In 2010 werd
hij in Kaboel door de taliban gevonden,
gemarteld en gedood.'

binnen in de gevangenisvieringen is gebeden:
Gebed voor de eerste dagen in de gevangenis
Lieve God,
ze brachten me hier, in de gevangenis,
voor de eerste keer in mijn leven
hen ik in zo'n plaats.
God, het maakt me vreselijk bang:
hoe kan ik hier leven!
Ik ben afgesloten, achter deuren,
ik kan nergens heen.
Lieve God, ik denk aait Jozef, Paulus en Petrus,
zij waren ook in de gevangenis
en ik bedenk hoe U daar was
om ze te sterken,
omdat U een God bent
die ons nooit a/leen laat,..

Stilte.
De overweging gaat over hoe angst mensen in
een ijzeren greep kan houden. Er is zeer veel
angst en onzekerheid bij de mensen in het
detentiecentrum. Hoe lang moeten ze hier zitten? Hoe ziet hun toekomst eruit? Zullen ze
ooit een plek vinden waar ze kunnen leven?
Maar ook aan deze kant van de muur, bij ons,
is er angst. Het vreemde en het beschamende
roept angst op. Laten we onze eigen angst en
onmacht onder ogen zien.
Stilte.
De liturg bidt een gebed dat deze morgen

:-

Voorbeden volgen. Elke bede wordt besloten
met het zingen van het refrein:
Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
En, ter afsluiting:
Spreek Gij het woord
dat mij vertroosting geeft,
dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede...
Onder het toeziend oog van de bewaking
wordt de helft van de bloemen in het hek langs
de oprit gestoken; de andere helft gaat mee
naar de achterzijde van het complex. Daar kan

vanaf een bospad naar een cellencomplex worden gezwaaid. Vaak wordt het zwaaien beantwoord met lichtsignalen, gebons tegen het
raam, armgebaren. Zo hard als het maar kan
zingt de groep: l Ve shtill overcome... AH men
shall bef ree... Tot en met het: We are not
a/raid... Wishful singing noem je dat. Twee kinderen vlechten met grote toewijding een bos
narcissen door het prikkeldraad.

Waken, wat is dat eigenlijk?
De hierboven beschreven wake is de vijfenzestigste uit een reeks, die beurtelings wordt
verzorgd door de Raden van Kerken van Zeist
en Soest. Elke eerste zondag van de maand
staan tussen de vijftig en zestig mensen op deze
wijze te waken bij het detentiecentrum Kamp
van Zeist, weer of geen weer. Hetzelfde gebeurt
bij Schiphol Oost en Rotterdam Zestienhoven.
Achter de hekken worden honderderi uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vreemdelingen
'bewaard'. Deze mensen, die geen strafblad
hebben, zitten hier drie tot vijf maanden (soms
langer) totdat ze vrijwillig of onvrijwillig op
een vliegtuig worden gezet, of— als ze geen
papieren hebben, en er geen land is waar ze
naar terug kunnen — met pak en zak op straat.
'Geklinkerd', heet dat. 'Geklinkerden' krijgen
een paar euro mee en een brief waarin staat dat
zij binnen 48 uur ons land moeten verlaten.
Waar kunnen deze mensen heen? Alleen de
schrijnendste gevallen krijgen noodhulp. Velen
duiken (opnieuw) de illegaliteit in. In het heersende regeerakkoord wordt voorgesteld om
illegaliteit strafbaar te stellen. Als dat erdoor
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komt, zal hun situatie nog beroerder worden
dan die al is.
Waarom waken wij? En waarom doen we het
zó? Laat ik beginnen met een antwoord op de
vraag van een kind dat erbij was: 'Mama, wal is
dat eigenlijk: waken?
Waken is niet slapen. Het is het tegenovergestelde van je ogen dicht doen en verdwijnen in
de vergetelheid van de slaap. Een waker is
iemand die met verhoogde aandacht present is,
wakend over of bij iets of iemand. Zo waakt de
sjomeeruit Psalm 130 (het Amsterdamse
woord voor 'smeris') in de nacht over de slapende stad. Als waker doet hij zijn werk op de
grenslijn tussen 'binnen' en 'buiten', op de
muur. De stad (binnen) moei voor de bewoners een veilige plek zijn om de nacht door te
komen. Mensen van buiten, die kwaad in de
zin hebben, moeten tijdig worden gesignaleerd
en onschadelijk gemaakt. Vooral in de nacht is
dat zwaar en gevaarlijk werk, zodat verlangend
wordt uitgezien naar de morgen. In de psalm
wordt dit beeld tot metafoor voor het religieuze verlangen: Mijn ziel wacht op de Heer, meer
nog dan wachters op de morgen...
Waken is wakker wachten bij een grens.
Nu zijn er vele soorten grenzen en grenssituaties. Wie bij een stervende waakt, biedt deze de
laatste vorm van zorg die nog rest. Al het andere is al gedaan. Met liefdevolle aandacht wordt
de stervende in zijn uur van uiterste kwetsbaarheid omgeven, tot het einde daar is. In dit
grensgebied kunnen mensen worden ver>
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scheurd, heen en weer geslingerd tussen verzet
en overgave. Als Jezus in Getsemane is aangekomen vraagt hij aan zijn leerlingen om mt't
hem te waken, want hij voelt zich dodelijk
bedroefd. Maar zij worden door vermoeidheid
overmand. Terwijl Jezus bidt, verdwijnen zij in
de slaap. 'Konden jullie niet één uur met mij
waken?', vraagt Jezus aan Petrus (Matt. 26,40).
In overdrachtelijke zin is waken de wacht
betrekken bij een waarde, die moet worden
gehoed, zoals rechtvaardigheid en humaniteit.
Dat zijn mooie woorden — tot ze werkelijk in
het geding zijn. Dan zal duidelijk worden wat
daarvan overblijft.

De wake als ritueel
Waarom waken wij? Een van de cruciale functies van rituelen in grenssituaties is dat ze een
kanaal bieden voor onze emoties door er een
bepaald perspectief mee te verbinden. Daarom
zijn de wekelijkse vieringen, die de geestelijke
verzorgers in het detentiecentrum houden,
voor de gedetineerden van het grootste belang.
Onzekerheid, angst en verdriet worden
benoemd, hoop gedeeld. Daar is een specifieke
ruimte voor in tijd en plaats, en een adres. Er
wordt samen gebeden en gezongen. Een exgedetineerdc vertelde eens tijdens een wake,
buiten bij het gehate hek, hoe hij zich in die
vieringen als mens aangesproken en gerespecteerd voelde. Het gaf hem moed om niet op te
geven.
Bijschrift
Bijschrift
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Rondom deze vieringen is een kring van 34
kerken en geloofsgemeenschappen, die beurtelings op zaterdag tweehonderd bloemen aan de
poort bezorgen. ledere kerkganger krijgt na
afloop een bloem mee naar de cel. En als het
maar even mogelijk is (het vraagt wat organisatie), dan wordt in die 34 kerken buiten een
gebed gebeden dat ook binnen aan God wordt •
opgezonden. En dat gebed klinkt ook in de
wake. Buiten worden bloemen in het hek
gestoken. Daarnaast, maar dit terzijde, krijgen
alle gedetineerden met Kerstmis en Pasen een
telefoonkaart om hun dierbaren mee te bellen.
Daarmee kunnen zij zelf een verbinding van
binnen naar buiten maken.
Voor ons wakers biedt het ritueel een kanaal
voor de collectieve gevoelens van onmacht,
boosheid en schaamte. Het is godgeklaagd dat
in ons Nederland zó met vreemdelingen wordt
omgegaan. Volgens de Nederlandse wet mag
vrijheidsberoving alleen worden toegepast als
een ultieme remedie, als de alternatieven zijn
uitgeput. Daarbij moet de strafmaat passen bij
het delict. Maar er wordt met twee maten
gemeten, want een uitgeprocedeerde vreemdeling mag zomaar maximaal achttien maanden
in een cel worden gestopt. Zolang de alternatieve middelen om asielzoekers en illegale vluchtelingen te helpen bij het vinden van een
menswaardig bestaan niet uitputtend zijn
gezocht en beproefd, gaan de wakes door.
Zoals bij veel rituelen het geval is, is de betekenis van de wake meerzinnig. Verschillende
intenties en betekenisvelden vallen over elkaar.
De participanten hebben elk eigen beweegrede- >
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nen om hier te komen. Ook de voorgangers
leggen eigen accenten. Voor de een ligt dat bij
het vreedzame protest; voor de ander bij de
voorbeden. Voor de organiserende werkgroep
van de Raden van Kerken is het voor alles liturgie. De wake staat in het perspectief van het
Koninkrijk Gods, waar gerechtigheid is en
vrede. Daar verwijzen de twee vaste liederen
naar, die het ritueel omlijsten: Als alles duister
is.... en Wcshallavercetne, foute day!
De mannen van de SP ontbreken nooit.
Vanaf de allereerste wake ondersteunen zij de
Raden van Kerken met praktische hulp, informatie en reclame. Die eerste wake was in
november 2005, toen na de Schipholbrand 120
overlevenden naar Zeist werden overgeplaatst.
'Nu kunnen wij niet langer afzijdig blijven', was
het gevoelen van velen hier. Dit stukje pakten
de kerken op. Anderen deden weer andere dingen. Zo zijn er allerlei vormen van samenwerking met lokale en landelijke instanties, rond
deze bescheiden wacht bij de humaniteit.

een kritische vraag: biedt de wake een realistische opening naar Gods aanwezigheid en werk
voor deze mensen hier? Het ritueel biedt een
weg voor de expressie van de menselijke nood,
en het verlangen naar een samenleving waar de
vreemde ander wordt gezien als een mens zoals
wij. In de hoop op een opening van Godswege. <

GEERTJE DE VRIES

Spreken omdat het
nodig is
Een theologische reflectie op The Kings Speech
Kijkend naar een film gebeurt er van alles in het hoofd van de kijker.
De kijker is niet alleen maar een spons, die het gebodene in zich
opneemt. De beelden, verhalen en personages van het witte doek
gaan een gesprek aan met wat zich in de biografie van de kijker heeft
gevormd aan referentiekader. Zo wordt een nieuwe film, een nieuw
verhaal geconstrueerd. De kijker geeft aan de film haar eigen zin.

raktische theologie, zo heb ik geleerd
als promovendus van Evert Jonker in
Kampen, houdt zich bezig met het
geleefde geloof en alledaagse zingeving. Deze
termen, ontleend aan Jonkers voorganger Jaap
van der Laan, geven ruimte om in de brede
context van concrete mensen en hun situaties
te speuren naar zingeving, hoop, ervaringen
van heil en onheil, kortom naar sporen van het
heilige in het alledaagse.
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Een realistische opening naar God?
Evert Jonker, voorheen hoofdredacteur van
Handelingen, die met dit nummer in het zonnetje wordt gezet, werd in 2009 bijzonder
hoogleraar aan het Centrum voor
Justitiepastoraat. Als praktisch theoloog is het
zijn taak om, zoals hij dat formuleerde,
'naspeuringen te doen naar wat realistisch
mogelijk is om openingen te bieden aan de
praxis van God'. Als bijzonder hoogleraar
speurt hij daarnaar in hel gevangeniswezen.
Everts formulering kan worden vertaald in
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Film als vindplaats van geleefd geloof
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Het spannende van het perspectief van het
geleefde geloof, is dat het de theoloog op ongedachte paden brengt. Het heilige doet zich in
het alledaagse anders voor dan in de zondagse
dos. De beelden en taal waarin het verschijnt
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zijn vaak gecodeerd, tenminste, voor wie
gewend is aan de tale Kanaans en aan beelden
met een aureool. Maar voor wie de moeite
neemt tot beter kijken en aandachtig horen,
opent zich een rijke wereld. Praktisch theologen moeten daarom estheten zijn in de letterlijke zin van het woord. Waarnemers, met een
open oog en een open oor voor wat er zich
zoal aan zingeving en zinzoekerij afspeelt in de
levens van mensen en de cultuur waarin zij
wonen, werken en recreëren.
Zo heeft het onderzoek van de praktisch theoloog wel iets weg vau een detective: zij doet, volgens Evert Jonker, 'naspeuringen naar wat realistisch mogelijk is om opening te bieden aan de
praxis van God'. Ook de cultuur hoort tot de
brede, alledaagse context waar spreken van heil

