De boevenwagen
Schrijver: Jelle Winkels
De algemene recensie vertelt: de gevangeniswereld
is voor de meesten van ons een onbekend terrein:
wie in hechtenis is genomen, verdwijnt achter slot
en grendel, buiten het zicht van nieuwsgierig
publiek. Alleen degenen die er 'zitten' of werken
weten precies hoe het eraan toegaat.
Jelle Winkels was een van hen: vijftien jaar lang
reed hij op de 'boevenwagen', het busje dat
verdachten, veroordeelden en uitgeprocedeerde
vluchtelingen vervoert tussen huizen van bewaring,
rechtbanken, luchthavens, ziekenhuizen en
begraafplaatsen. Zo ontmoette hij de meest
beruchte figuren uit de onderwereld, maar ook
psychopaten en volstrekt onschuldige
vreemdelingenkinderen. Hij lachte, knokte en huilde
met hen. Eén ding hadden de mensen die Winkels
vervoerde met elkaar gemeen: een eigen verhaal.
Bij elkaar zo veel verhalen dat Winkels ze wel op moest schrijven. Zoals over de
topcrimineel die liever singer-songwriter was geworden, over de gevluchte Albanees
die Duitsland haat, en over het jonge meisje dat Nederland nooit had mogen
verlaten.
Ik kwam dit boek in de bibliotheek tegen toen ik op zoek ging naar informatie over
gevangenissen. Verhalen helpen mij om mensen (zowel gevangenen als personeel)
en vooral hun gedrag te begrijpen. Als de gevoelens en gedachten erbij beschreven
worden is dat beeldend en Jelle slaagt erin om mij mee te nemen in zijn verhalen.
Dit boek geeft een kijkje in een onbekende wereld door de ogen van een mens met
gevoelens. Deze gevoelens maken hem de ene keer zo betrokken bij een boef
waardoor hij zich de ene keer laat meeslepen door het verhaal en een andere keer
juist overweegt om voor beul te spelen. Wat deze gevoelens met hem doen is
krachtig en herkenbaar beschreven, net als het gedrag waar daar op volgt. De
worsteling tussen de professional met zijn taak en mens met gevoel is helder
beschreven en zal voor vele herkenbaar zijn.
De verhalen zijn eerlijk, vaak ook rauw. Ze bevatten balans door beide uitersten.
Jelle laat in zijn verhalen ook zien hoe weinig verschil er zit tussen de mens binnen
en buiten de gevangenis en hoe snel je aan de andere kant van de tralies terecht kan
komen.

Het nadeel van het boek is dat het soms in harde en grove woorden geschreven is,
net zo hard is als de wereld is. Zijn persoonlijke levensstijl is geen voorbeeld om na
te volgen; het geeft wel een beeld hoe het leven zonder God er uit kan zien en het
helpt om te begrijpen. Ook stemt het mij dankbaar dat ik in deze wereld God mag
kennen.
Kortom; een aanrader als je stevig in je schoenen staat, van verhalen houdt en wilt
weten wat er in de (gevangenis)wereld te koop is om de gevangenen en jezelf beter
te leren begrijpen.
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