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De aanpak van gv’er Mehmet in PI Zwaag bestaat uit drie woorden:  
luisteren, samenvatten en doorvragen. ‘Zo laat ik de jongens de gevolgen  

van hun daden inzien.’

‘De laatste jaren gaat het in berichten over de islam in combi-
natie met gevangenissen vaak over terrorisme en radicalise-
ring, maar dat zijn niet de thema’s van gedetineerden zelf. Ik 
hoor verhalen van jonge jongens die verkeerde keuzes hebben 
gemaakt, al dan niet ingegeven door het feit dat ze eigenlijk 
nooit echt een eerlijke kans hebben gehad in het leven. 
Sommigen hebben vroeg in hun leven al veel meegemaakt. 
Vaak zijn het jongens die het thuis niet breed hebben en er wel 
graag bij willen horen met dure horloges en merkkleding. Dan 
moet je sterk in je schoenen staan, wil je de verleidingen van 
de kleine crimina liteit weerstaan. 

Ik doe dit werk al bijna twintig jaar en hoor aangrijpende 
verhalen. Hoe ik dat volhoud? Ik houd van m’n werk! Als ik 
met iemand heb gepraat en diegene zegt daarna: “Imam, ik 
ben opgelucht. Dank u wel”, dan is mijn dag goed. Ik zie 
diegene met wie ik praat niet als slecht mens. Iedereen maakt 
fouten. Ik waak ervoor mezelf boven een ander te plaatsen. 

Tranen
‘Alle verhalen die ik hoor zijn uniek, maar sommige raken me 
meer dan andere. Een tijd geleden kwam er een groep scholie-
ren langs in de gevangenis. Eén van de gedetineerden deed 
zijn verhaal. Over de verkeerde keuzes die hij had gemaakt, 
waardoor hij nu vast zat. Over de mensen die hij liefheeft, 
maar te vaak als vanzelfsprekend zag. Dat hij niet het grootse 
en meeslepende leven mist waarvan hij als jongen droomde, 
maar juist de kleine alledaagse dingen die het leven waardevol 
maken. Samen eten met familie, vriendschap, vrij zijn. Hij had 
een krachtig advies voor iedereen: mis nooit het avondeten om 

18.00 uur met je familie. Na die woorden brak hij en trok hij 
zich terug in zijn cel. Zijn verhaal miste zijn uitwerking niet. 
Iedereen zat met tranen in zijn ogen, ik ook. 

Mijn aanpak laat zich vertalen in drie woorden: luisteren, 
samenvatten en doorvragen. Als het bijvoorbeeld gaat over 
onacceptabel gedrag ten opzichte van vrouwen, vraag ik hoe  
ze zouden reageren als dit hun moeder of zus zou betreffen.  
Zo laat ik de jongens de gevolgen van hun daden inzien.  
En ik stel veel vragen waarmee ik hen hopelijk verder help. 
Wat wil je doen? Wil je herstellen, wil je veranderen? Hoe dan? 
Vraag voor vraag pel ik de schil af totdat iemand is waar hij 
moet zijn: bij de kern van zijn bestaan. Wat wil iemand met 
zijn leven en hoe bereik je dat?’ 

Beverwijkse bazaar 
‘Ik luister vooral, maar inspireer ook. Als jongeren klagen dat 
ze niet worden aangenomen bij het solliciteren en dus vinden 
dat ze veroordeeld zijn tot het criminele circuit voor hun 
inkomsten, dan vertel ik ze het verhaal van mijn vrouw. Nooit 
gewerkt, maar toen onze kinderen volwassen werden, wilde ze 
ook aan de slag. We wonen in Beverwijk en ze besloot een unit 
met handel op de Beverwijkse bazaar te huren. Dat is nu zeven 
jaar geleden, inmiddels heeft ze er drie. Tegen die jongens zeg 
ik dan: “Dat kun jij ook! Huur ergens een kraampje voor  
25 euro. Leen 500 euro, koop wat waar en ga verkopen. Je 
verdient niet meteen gouden bergen, je moet geduld hebben, 
maar je bent wel eerlijk bezig. En ik garandeer je: dan zit je  
’s avonds heel wat fijner op de bank.’’’ 
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‘Ik plaats mezelf niet 
 boven een gedetineerde’




