Wijkkrant Zuid-West

Contact met de buitenwereld via BajesBuurtBoek
Een keer per week stapt beeldend
kunstenares Pierik L’Istelle op
haar fiets om de zwarte notitieboekjes met handgeschreven
boodschappen en tekeningen uit
te wisselen tussen veertien anonieme gedetineerden in Het Huis
van Bewaring in de Havenstraat
(HvB) en 14 buurtbewoners uit
Oud Zuid. Zeven weken lang is er
op zaterdag een workshop in deze
bajes in het kader van humane detentie. Gedetineerden en buurtbewoners schrijven elkaar wekelijks
over hun gevoelens en het dagelijks leven - verleden, hoop en toekomst. Een uniek project.
Aan tafel met een kom soep in
haar kleurrijke appartement met
atelier, vertelt een bevlogen Pierik L’Istelle over de workshops die
in maart zijn gestart in het HvB.
Over Osmose, het project binnen en
buiten de ‘cellen’, dat ze samen met
beeldend kunstenaar Frans-Jozef van
Nispen realiseert. “In opdracht van
Lousje Koning, die directeur is van
het HvB”, zegt ze, “en iets blijvends
met boeven.” Het HvB bevat 198
cellen, de jaarlijkse instroom bedraagt 657 gedetineerden waarvan
circa tweederde niet in Nederland
is geboren. “Lang niet iedereen
spreekt goed Nederlands, ook niet
in onze groep die speciaal is geselecteerd. Maar je kunt ook communiceren met beeld.”
Pierik en Frans-Jozef zijn aangesloten bij Kunstenaars in de Samenleving (KIS), een eenjarige leergang
voor professionele kunstenaars die
hun werkterrein uitbreiden naar
bedrijven en maatschappelijke organisaties. Ze zijn op zoek naar extra
subsidie voor hun bajesproject.
Zeven workshops in zeven weken
Het Osmoseproject betreft de
cellen van het lichaam: toewijding,

Pierik L’Istelle: “De teksten zijn prachtig, aangrijpend en individueel. Ja mooi hè,
of mooi, ik weet het eigenlijk niet, aangrijpend zeker. Wat de buurtbewoners doen is
ook heel mooi. Er zijn buurtbewoners bij
die via Heliomare meedoen, verder de caféeigenaar en twee dames aan de overkant
van de bajes. Soms komt er iemand vrij
of wordt overgeplaatst. We overleggen hoe
we verder gaan voor de buurtbewoners. We
hebben ook mannen op de wachtlijst.”
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discipline, netwerk van ondersteuning, innerlijke leiding, lichtheid,
liefde en eigen waarheid. Dat zijn de
thema’s van de workshops, het individu en de relatie tot de gemeenschap.
Persoonlijke ervaringen, die in woord,
beweging en beeld worden gebracht.
Verhalen, dromen, herinneringen en
ervaringen van gedetineerden. En
brieven schrijven met fictieve familie,
bewakers of buurtbewoners. Nu al
zijn de resultaten van de workshops
succesvol te noemen, de notitieboekjes staan vol met zeer persoonlijke
teksten en tekeningen.

Buurtbewoonster over het BajesBuurtBoek: “Ik doe mee aan het
project omdat ik denk dat het nogal
toevallig is hoe ons leven verloopt. Ik
had het geluk geboren te worden in
een aardig gezin dat me veel kansen
bood. Niet iedereen had dat geluk.
En het is maar gedeeltelijk mijn
verdienste dat ik ben, wie ik ben. Het
ontroert me om te merken dat het
een gevangene goed doet behandeld
te worden als een medemens. Ik
weet niets van hem, maar waardeer
zijn inzet en zijn eerste verhaal was
midden in de roos. Hij schreef over
een kikker die bereikte wat hij wilde
bereiken omdat hij niet naar de
anderen luisterde die niet in hem
geloofden. Daar kunnen we allemaal
wat van leren.”
Uit het verslag van Frans-Jozef
van Nispen over Workshop 3 in
het Huis van Bewaring: “Het
ging dit keer over je eigen netwerk.
Een gevoelig en lastig onderwerp
voor mannen die voor kortere
of langere tijd zitten opgesloten. We
hebben met elkaar een netwerk van
woorden gemaakt en daarmee een
eigen tekst geschreven, voorgedragen en verwerkt tot een symbool of
teken. Het werd aan de hand van de
teksten duidelijk waar wie precies
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BajesBuurtBoek
mee bezig was in zijn hoofd of hart.
Het netwerk van ondersteuning, het
netwerk van geven en nemen, werd
door de groep opgesteld, bewogen en
verbeeld. Na afloop van de workshop
waren we op bezoek bij een van de
gedetineerden
en troffen
we een cel
vol felgekleurde
tekeningen
aan van
vlinders,
gezichten,
letters en
Broodmasker van Adamia.
cartoons in
schreeuwerige primaire kleuren. Het was duidelijk waar de inspiratie van de bewoner
van de cel vandaan kwam. “Wanneer

ik mijn netwerk opschrijf dan zit ik
hier nog wel een tijd,” sprak een van
de mannen tijdens de workshop.
Pierik L’Istelle: “Volgende week,
zaterdag 4 april is het alweer de vierde
workshop, we kregen een vraag van
binnen en van buiten: En dan? Los
van het beeldboek dat wij willen maken, zijn er misschien suggesties: hoe
sluit je zoiets af, hoe neem je afscheid
van iets wat vruchtbaar is en nog
maar net begonnen?”
Activiteiten: Eind deze zomer verschijnt het BajesBuurtBoek, een verslag
over het Osmose-project. Op 6 en 7
juni wordt een expositie gehouden in
Theater de Cameleon, Derde Kosteverlorenkade 35, telefoon 4894656. De
expo is onderdeel van een Atelierroute.
Let in juli op de Rijdende Tram. Het
volledige project staat op de site van
Pierik L’Istelle: www.ongoing.nl onder
Community-Art.

Fragmenten uit Bajesbuurtboekjes
‘Toen Bokkafa de Formule, zon hagel
en wolken met hoop geloof en liefde
had gemist, liep hij door de gevangenisdeur naar buiten, waar hij werd
ontvangen door een hagelbui
Hoopvol liep hij onder de regenboog
naar Rio de Janairo
Waar de vrouwen met liefde op hem
zaten te wachten in de zon.’
‘Ik geloof in de stilte
En de sterren geven het oneindige
heelal vrijheid
Vrijheid is een troost
Ik geloof
nee Hoop
op geld wat ik kan aanraken
als ik de sterren zou mogen aanraken
zou ik huilen
de stilte is
Lekker’

Tekst: Annemarie Lücker

AGENDA
van SOOZ
en werkgroepen

maandag 20 april
Wijkraad Zuid-West
plaats: Willem de Zwijgerkerk,
Olympiaweg 14.
aanvang: 20.00 uur
Voor informatie: bel 662 03 89.
zaterdag 25 april
Geveltuinendag
plaats: Olympiaplein en
Schinkelkade/hoek Vaartstraat
Van 11.00-15.00 uur
Voor informatie: bel 662 03 89.
maandag 11 mei
Werkgroep Verkeer en Vervoer
plaats: Achillesstraat 85
aanvang: 10.30 uur
Voor informatie: bel 662 03 89.
A P R I L 2 0 0 9 | PAG I N A 4

Parijs te ver weg en toch Frans
spreken? Ervaren docent geeft
privé- en groepsles bij u in de
buurt. Interesse? Bel 679 5290 of
kijk op www.defranseles.nl

