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Preek van 16 oktober 2016 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

HUIS-MET-DE-KOOI 

Hij liet Jozef oppakken en in de gevangenis zetten. (Genesis 39,20) 

Strange fruit 

De Afro-Amerikaan Solomon Northup leeft in 1841 als een vrij man. Hij woont 

dan ook in het noorden van de Verenigde Staten, waar zwarte mensen niet 

zuchten onder slavernij. Hij verdient de kost als vioolspeler en heeft een gezin. 

Op een dag wordt hij door twee mensen gevraagd om in Washington te komen 

spelen. Maar dan wordt zijn leven een nachtmerrie. Hij wordt gedrogeerd en als 

hij wakker wordt, bevindt hij zich in de handen van slavenhandelaars. Zij reizen 

naar het diepe zuiden van Amerika. En daar, in New Orleans, wordt hij verkocht.  

Eerst komt hij terecht bij een geestelijke. Die gaat nog zacht met hem om. Maar 

er ontstaat een conflict met de opzichter van de geestelijke. Deze ziet zich dan 

ook gedwongen om Solomon door te verkopen. En dan wordt zijn leven een hel. 

Hij komt terecht bij ene Edwin Epps, een man die zijn slaven behandelt als 

beesten. Ze moeten katoen plukken. Wie niet luistert of doet wat hem niet 

bevalt, krijgt zweepslagen. Wie te weinig plukt, krijgt ook zweepslagen. Solomon 

bedenkt een plan om te ontkomen. Maar hij ziet hoe er met ontsnapte slaven 

wordt gehandeld. Ze worden opgehangen aan een boom om daar dagen als 

afschrikking te blijven hangen. Billie Holiday zal later een lied wijden aan deze 

wrede praktijk: ‘Strange fruit’ heet het – ‘Vreemd fruit’.  

Rillingen 

Solomon zal uiteindelijk vrij komen. Via een Canadese timmerman zal hij erin 

slagen contact met zijn familieleden te krijgen. Deze zullen zorgen voor zijn 

vrijlating. En Solomon zal een boek schrijven over zijn belevenissen. ‘Twelve 

years a slave’ – ‘Twaalf jaar een slaaf’. 

Een aantal jaren geleden werd het boek verfilmd. Het kent een van de meest 

huiveringwekkende scènes die ik ooit in een film zag. Een van de medeslaven van 

Solomon was Patsy. Zij wordt door haar blanke meester misbruikt. Dat is een 
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doorn in het oog van diens vrouw. Maar omdat zij niet tegen haar man durft op 

te treden, speelt ze het zo dat Patsy zweepslagen moet krijgen.  

Het sadisme van Epps kent geen grenzen. Hij dwingt Solomon om de 

zweepslagen uit te voeren. Het levert een hartverscheurende scene op, waarbij 

ik ook nu nog een rilling over mijn rug voel lopen.  

Het verhaal gaat door 

Slavernij – ik hoef het verhaal van Jozef niet nog eens over te doen in deze preek. 

Zijn geschiedenis sleept zich nog altijd voort. Wie vandaag door het diepe zuiden 

van Amerika trekt, ziet nog altijd de diepe armoede waarin met name de zwarten 

nog steeds verkeren. Discriminatie lijkt daar sindsdien in de samenleving 

verankerd. Het is de nasleep van de slavernij.  

Maar slavernij komt elders nog altijd voor. Met seksueel geweld als 

onafscheidelijke schaduw. IS ontvoerde yezidi-vrouwen en -meisjes en verkocht 

hen per opbod op een markt aan strijders. En als die strijders zo’n meisje of 

vrouw zat zijn, verkopen ze hen door. Boko Haram ontvoerde meisjes van een 

school. En naar verluidt worden ook zij gebruikt als bruid. ‘Bruid’ – een groter 

bederf van dat prachtige woord is er niet.  

Maar slavernij komt dichterbij voor dan je denkt. Deze week was Jeffrey in het 

nieuws – een zwakbegaafde man uit Tubbergen die door een echtpaar werd 

opgepikt in een kermiscircuit. Jarenlang werd hij uitgebuit, mishandeld en van 

zijn vrijheid beroofd. En in onze grote steden zijn vrouwen aan het werk in de 

seksindustrie die daar terecht gekomen zijn door mensenhandelaren.  

Dalende levenslijn 

Slavernij – dan denk je aan voorbije perioden en verre oorden. Maar het gebeurt 

bijna onder je ogen. Buren van de mensen die Jeffrey misbruikten wisten dat er 

iets loos was, maar durfden hen er niet op aan te spreken. Natascha Kampusch 

zat acht jaar gevangen in een huis in een straat waar andere mensen op zaterdag 

het gras maaiden en dagelijks hun boodschappen deden.  

De geschiedenis van Jozef sleept zich voort tot op vandaag. Ik laat deelnemers 

van gespreksgroepen weleens een levenslijn tekenen. Dat is een lijn die 

ononderbroken de ups en downs van je leven weergeeft. Toen-en-toen zat ik op 
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een piek. Daar-en-daar was mijn leven een dal. De levenslijn van Jozef toonde 

vooral een diep verval. 

Hij was hoog begonnen. Als een vrij man. Een veelbelovende jongen. Vooral in 

zijn eigen ogen en van zijn vader, want het was een verwend kereltje. Al jong liep 

hij te pronken in zijn prachtige kleren. Maar toen kwam het keerpunt. Van een 

top werd zijn levenslijn ineens een dal. Zijn broers hadden zich op een dag tegen 

hem gekeerd. Aanvankelijk hadden ze hem zelfs willen doden. Maar een van de 

broers had dat weten te voorkomen. Ze hadden Jozef vervolgens verkocht aan 

mensenhandelaren. Zo was Jozef in Egypte terecht gekomen.  

Bediende van Potifar 

Aanvankelijk viel zijn lot nog mee. Hij werd gekocht door ene Potifar, hoofd van 

de beveiligingsdienst van de farao. Een vooraanstaand man dus. Jozef viel door 

zijn ijver al snel op. Hij deed zijn werk uitermate goed. En daarom bevorderde 

Potifar hem tot persoonlijk bediende.  

Maar Jozef was niet alleen Potifar opgevallen, de vrouw van Potifar kreeg Jozef 

ook in het vizier. Ze vond hem wel ‘een lekker ding’ zoals we vandaag wel zeggen. 

Maar als een mens echt een ding is geworden, belooft dat weinig goeds. En zo 

behandelde ze hem. 

De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat seksueel misbruik in verreweg de 

meeste gevallen van mannen komt. Maar soms komt het dus ook van vrouwen. 

En Jozef werd er het slachtoffer van. Toen het haar niet lukte om hem in bed te 

krijgen, draaide ze op een zeker moment de boel om en beschuldigde Jozef van 

poging tot verkrachting.  

De Jozeffen van vandaag 

Na een lichte stijging van zijn levenslijn kwam er nu opnieuw een diepe knik naar 

beneden. Zijn levenslijn had daar kunnen eindigen. Hij had omgebracht kunnen 

worden. Potifar deed het niet. Kende hij zijn vrouw een beetje? Hoe dan ook, 

Jozef kwam in de gevangenis. ‘Huis-met-de-kooi’ staat er in het Bijbelverhaal. 

Een kooi – daar doe je dieren in. Jozef werd behandeld als een beest. 

Bijbelverhalen zijn meer dan een leuk of interessant lesje geschiedenis. Ook 

meer dan een sprookje van ‘er was eens’ en ‘zij leefden nog lang en gelukkig’. 

Bijbelverhalen zijn bedoeld als lenzen waarmee je naar de wereld om je heen 
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kijkt. Waar zitten de Jozeffen van vandaag? Waar zijn vandaag de kooien te zien 

waar mensen behandeld worden als beesten? 

In een krantenbericht kwam ik de naam tegen van Mohammad Jamil Hassan uit 

Aleppo. Hij had zijn stad ontvlucht om – zo was zijn plan - in Zweden een veilig 

heenkomen te zoeken. Zijn verhaal werd opgetekend door de auteur van het 

boek ‘Mensenhandelaren’. Het vertelt hoe hij verschillende keren werd 

ontvoerd door mensenhandelaren. Niet alleen in Syrië, maar ook in Europa. 

Telkens moest hij losgeld betalen. Dan kon hij zijn tocht vervolgen. Het boek 

brengt in kaart welk een uitgebreide industrie de mensenhandel geworden is. Ze 

kent een omzet van naar schatting honderd miljoen dollar per maand.  

In de wielen gereden 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ben geneigd om mijn leven zo eenvoudig 

mogelijk te houden. Ik filter dan ook uit de stroom van berichten die berichten 

die ik aankan. Dat is maar een beperkte hoeveelheid. Ik merk ook dat ik de tv 

steeds vaker op een andere zender zet als ik word overspoeld door ellende. Ik 

zet dus een hekje om mijn leven. 

Binnen dat hekje probeer ik zo goed mogelijk te leven. Te geven wat mijn 

menselijke maat aankan. Goed te doen aan mijn geliefden. Mensen nabij te zijn 

die dat nodig hebben. Een beetje troost te bieden in pastoraat en op preekstoel. 

Niet de hele wereld mee te nemen de kerk in, omdat je dan het gevoel kunt 

hebben dat we stikken in al die ellende. 

Maar dan word ik één keer in de zoveel tijd in de wielen gereden door een 

Bijbelverhaal dat ervoor zorgt dat het mateloze lijden van de mensheid door mijn 

zelf gefabriekte hekje heen breekt. En dan denk ik: waar is de God van liefde in 

dat mateloze en machteloos makende lijden? O, straks heb ik dat hekje wel weer 

gerepareerd, hoor. Maar nu even niet. Solomon uit 1841 – de yezidi-vrouwen 

gevangen door IS – de meisjes bij Boko Haram – Jeffrey uit Tubbergen - 

Mohammad Jamil Hassan: ze komen door mijn hekje heen en verontrusten me. 

Maar het kan niet anders. Bijbelverhalen dwingen me om hen toe te laten. Soms 

heeft God geen andere ogen dan die van de slachtoffers die jou en mij aankijken.  

 

Maar nog even en het seizoen begint waarin half Nederland weer mekkert dat 

zwarte Piet hen wordt afgenomen. Wat moet God zich soms eenzaam voelen.  


