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Dominee Joop Spoor: 25 jaar gevangenisbezoek over de grenzen 
Fascinatie voor de gewone mens 
 
Maarten Hagg 
 
Hij woont in Utrecht, in een gewone wijk, midden tussen gewone mensen. Tenminste, als 
hij niet op reis is om Nederlandse gevangenen over de hele wereld te bezoeken. In zijn 
huis geen moderne meubelen, maar een gewoon, bescheiden interieur. De houten vloer, 
de oude kast met Delfts blauwe borden en een flinke rij elpees geven mij zelfs het gevoel 
dat de tijd hier een beetje heeft stilgestaan. Een foto boven op de gitzwarte kachel laat 
zien hoe hij jaren terug met zijn gezin een Zweedse rivier afvoer op een zelfgebouwd 
vlot. Hier spreek ik met gevangenisdominee Joop Spoor over zijn fascinatie voor de 
gewone mens. 
 
De klanken van Carl Michael Bellman vullen de woonkamer. De teksten van de 18e-eeuwse 
Zweedse componist gaan over de ‘gewone mens’, de hopeloosheid van de drank en 
kaartspelletjes in een café. Over de duistere zijde van het leven. 
“Als student theologie trok me dat al aan, de donkere kant van de maatschappij. Door wat ik 
las en hoorde, hoe ik in de maatschappij stond. Drugsverslaafden, daklozen en criminelen, dat 
vond ik gewoon interessante mensen. In de geschiedenisboeken lees je alleen maar over 
koningen, over de adel, maar de gewone mensen dan? Ik lees graag boeken over hoe gewone 
mensen in het oude Griekenland leefden, hoeren en slaven. Ook zij hadden een geestelijk 
leven, maar hoe? Natuurlijk identificeer ik me liever met Socrates en Plato, maar de kans dat 
je zo iemand was, is zo klein. Toen ik lesgaf op de huishoudschool, merkte ik ook dat die 
mensen, hoewel ze zich minder goed kunnen uitdrukken, dezelfde gevoelens en verlangens 
hebben als anderen.” 
Zelf komt Joop Spoor ook uit een heel gewone familie. “Ik ben nu dan wel theoloog, maar 
vroeger had dat nooit gekund. Mijn vader moest nog helpen bij de bakker, voor een dubbeltje. 
Het eerste bijbelverhaal dat mijn moeder mij vertelde, was dat van de barmhartige 
Samaritaan. Ik heb het altijd logisch gevonden dat je die mens helpt, die in de goot ligt.” 
 
Studententijd 
“In mijn studententijd fietste ik elke dag langs de gevangenis in Utrecht. Van een ouderejaars 
hoorde ik dat hij daar zijn stage had gedaan. Dat wilde ik ook wel. Ik ben gaan solliciteren, en 
ik wist het meteen: hier ga ik nooit meer weg. Tijdens mijn stage ging de dominee drie 
maanden weg en stond ik er helemaal alleen voor. Pastoraat, preken, ik deed het allemaal. Op 
grond van die ervaring kon ik na mijn studie meteen aan de slag als gevangenispastor in 
Scheveningen.” 
Voor hij daar ging werken, studeerde Spoor nog een tijdje in Griekenland, om te promoveren. 
“Dat is er nooit van gekomen, maar daar vroeg de Nederlandse ambassadeur mij of ik de 
Nederlandse gevangenen daar wilde bezoeken. Dat wilde ik wel.” In die tijd zag hij ook de 
film Midnight Express, een gruwelijk verhaal over een Amerikaanse jongen in een Turkse 
gevangenis. “Dat is echt gebeurd. Die jongen is uiteindelijk ontsnapt en via Griekenland 
gevlucht. Dat heb ik daar een paar jaar eerder nog kunnen lezen op de voorpagina’s van de 
Griekse kranten.” Deze gebeurtenissen zetten hem aan het denken: “Ik moest daar iets mee.” 
Hij werkte nog maar een paar jaar in Scheveningen, toen hij op vakantie in Zweden besloot de 
Nederlanders in de gevangenis daar op te zoeken. Hij komt daar nu nog regelmatig als 
gastpredikant van de Nederlandse gemeente in Stockholm. Dat was in 1978, nu 25 jaar 
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geleden. “Ik deed dat in mijn vrije tijd, maar al snel mocht ik de helft van mijn werktijd vullen 
met het bezoeken van Nederlandse gevangenen. Eerst in Zweden, maar al snel ook in 
Griekenland, Spanje en Frankrijk en zo verder.” 
 
Imam 
In 1984 richtte Spoor de stichting Epafras op. Tien jaar later ging hij zelfs fulltime werken 
voor de stichting. De naam is gekozen met het oog op de bijbelse Epafras. ‘Epafras mijn 
medegevangene’ staat in Filemon :23, maar het kan heel goed zijn dat Epafras Paulus eerst in 
de gevangenis heeft opgezocht. 
“Inmiddels heb ik er vijftien collega’s bij gekregen. Veel legerpredikanten die op 55-jarige 
leeftijd al met pensioen gingen. Maar we hebben ook een rooms-katholiek geestelijke en sinds 
twee jaar een imam. Die zijn nu samen op bezoek bij Nederlandse gevangenen in Marokko. 
Het wordt daar enorm gewaardeerd dat we een islamitisch geestelijke sturen. Daardoor 
krijgen we ook makkelijker toegang tot de gevangenis.” 
Wat dat betreft heeft Spoor sowieso niets te klagen. “Bijna overal kom je er wel bij. Behalve 
bij Nederlanders, die gevlucht zijn. Zo zit er een jongen in de Vietnamese gevangenis, die uit 
Vietnam gevlucht was met een boot. Toen zijn vader stervende was, ging hij met een 
Nederlands paspoort op zak naar hem toe. Maar hij werd verraden en opgepakt. Ze 
beschouwen hem daar nog als een Vietnamees.” Ook in Marokko leverde dat nog wel eens 
problemen op. “Maar nu niet meer, zeker niet nu we met een imam komen.” 
Joop Spoor wordt overal waar hij komt, enthousiast ontvangen. “We sturen de gevangenen 
ook ons blad, Gezant uit Nederland, dus ze weten van tevoren wie we zijn en dat we 
langskomen. Het meest kenmerkende voor een gevangene is de muur om hem heen. En een 
gevangene in het buitenland heeft nóg een muur daaromheen, die van de taal en cultuur die hij 
niet kent. Dat betekent een enorm isolement. Dat geldt nog meer voor mensen die thuis een 
gezin hebben. Die mensen worden teruggeworpen op zichzelf.” 
 
Vragen 
“Mensen die niet meer naar buiten kunnen kijken, gaan naar binnen kijken. Ze vragen zich af: 
‘Ben ik geboren om in de gevangenis te zitten? Is daar een bedoeling mee? Zit God hier soms 
achter?’ Je hoort ze opmerkelijk vaak zeggen: ‘Ik zat op de verkeerde weg en God heeft in 
mijn leven ingegrepen’. Ze lezen graag in de Bijbel, op zoek naar antwoorden op hun 
vragen.” Daar zorgt Epafras dan ook voor. Naast de Bijbel zorgen ze ook voor christelijke en 
niet-christelijke lectuur. “Maar de Bijbel is echt niet aan te slepen. Die nemen ze mee, als ze 
vrij komen.” 
Spoor ziet het scherpe contrast met het leven buiten. “Dat is snel, gejaagd en lawaaierig. Ik 
ken een ex-gevangene, die geen tijd had, voor God, voor zijn vrouw en zijn kinderen. Hij reed 
altijd 180. Hij raakte betrokken in de criminaliteit en belandde in de gevangenis. Daar zei hij: 
‘God heeft mijn leven stilgezet’.” 
De meeste van de ruim 2000 Nederlanders in buitenlandse gevangenissen zijn daar gekomen 
als drugskoerier. “Het zijn helemaal geen jongens of meisjes uit het criminele milieu. Maar ze 
hebben vaak geldgebrek en worden dan bijvoorbeeld in een of ander duister cafeetje 
overgehaald om drugs te smokkelen. Daar verdienen ze veel geld mee. De Nederlandse 
wetgeving is op het gebied van drugs niet streng. Daardoor overschatten ze gemakkelijk het 
risico dat dat met zich meebrengt. Ze voelen zich daardoor moreel ook vaak niet zo schuldig. 
Wel schamen ze zich natuurlijk omdat hun leven een puinhoop is.” 
 
Reacties 
“Christenen in Nederland reageren eigenlijk altijd positief op mijn werk. Ik krijg heel veel 
steun van de kerken. Gemeenten uit allerlei stromingen halen geld op voor Epafras. In het 
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begin heb ik wel veel tegenwerking gehad van de landelijke (hervormde, MH) kerk. Als ik 
om geld vroeg, dan zeiden ze: ‘Het moet anders’.” 
Spoor ziet een sterk onderscheid tussen de reacties vanuit de kerk en vanuit de ‘gewone’ 
maatschappij. “Ik was te gast in het televisieprogramma Lagerhuis. Daar vond iedereen het 
mooi dat ik dit werk doe, maar zelf iets doen voor de gevangenen? Nee hoor, eigen schuld, 
dikke bult. Er was maar één persoon die het voor me opnam, die vond dat ze zich moesten 
schamen. Later bleek dat hij een meelevend christen was. In de kerk weet men heel goed dat 
het een opdracht is om voor gevangenen te zorgen. Hoewel het natuurlijk niet gemakkelijk is 
om iemand te bezoeken, die eerst jouw videorecorder heeft gestolen.” 
Afgelopen jaar bezochten Spoor en zijn collega’s ongeveer 900 van de gevangenen. “Dat is 
heel wat, maar nog lang niet genoeg. Voor dit jaar is het geld zo goed als op. Misschien kan ik 
nog een reis maken met mijn airmiles.” 
 
Kaarten 
Spoor krijgt zijn salaris van Justitie. Buitenlandse Zaken betaalt sinds een paar jaar een flink 
deel van zijn reizen. Het geld van de kerken gaat vooral naar lectuur, Gezant uit Nederland, 
bijbels en kaarten. Want de mensen kunnen meer doen dan alleen zijn bezoeken financieren. 
Zo kent de hervormde kerk de Paasgroeten-actie. “Met Pasen worden massaal kaarten 
gestuurd naar de gevangenen, soms wel vijf- à zeshonderd per persoon. Dat wordt enorm 
gewaardeerd. Ik bezocht eens een meisje, dat me meteen om de hals vloog: ‘Al die kaarten 
heb ik aan u te danken!’, riep ze. Ze had de kaarten in de vorm van een enorm hart op de muur 
geplakt, met een foto van haar dochtertje in het midden.” 
Epafras heeft zelf ook een correspondentieproject. “Mensen kunnen bij ons terecht voor 
adressen om een kaartje of iets dergelijks te sturen. Ik ken iemand die elke week de krant 
opstuurt naar een gevangene.” Niet alleen vinden de gevangenen het fijn dat er mensen zijn 
die aan hen denken, het heeft ook nog effect op hun status in de gevangenis. “Bewakers en 
medegevangenen reageren: ‘Wat? Krijg jij post en bezoek, helemaal uit Nederland? Dan moet 
je wel belangrijk zijn…’.” 
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