
‘ Clinton is onschuldig. 
Hij heeft de trekker niet 
overgehaald’

Zeven jaar geleden zag ik een 
aflevering van Dr. Phil over 
wanhopige vrouwen. Een 

van die vrouwen had naar www.
writeaprisoner.com geschreven 
om een man te vinden. Ik dacht: 
bestáát die site? Ik liep al langer 
rond met het idee om met gevan-
genen te gaan schrijven, maar 
meer dan een idee was het nooit 
geworden. Ik vond het best eng 
en wist niet of het mogelijk was. 
Toen ik over die website hoorde, 
begon het weer te kriebelen. Dat 
het om een Amerikaanse site en 
dus om Amerikaanse gevangenen 
ging, vond ik een prettig en veilig 
idee. De kans dat een Amerikaanse 
gevangene na zijn vrijlating bij je 
op de stoep staat, is toch een stuk 
kleiner. Na de uitzending zocht ik 
de website op. Er staan profielen 
van gevangenen op die met de bui-
tenwereld willen schrijven. Het is 
een soort Facebook voor gevange-
nen. Naast foto’s, geloofsovertui-
ging, interesses en een persoonlij-
ke tekst kun je ook zien waarvoor 
iemand veroordeeld is. Je kunt zelf 
iemand uitkiezen en die persoon 
een brief sturen. 
Ik stuurde mijn eerste brief naar 
Clinton, een man uit Texas. Zijn 
verhaal sprak me meteen aan. Hij 
is ter dood veroordeeld voor een 
dubbele moord en zit al twaalf jaar 
in een dodencel. Hij schreef dat hij 

onschuldig is en dat hij vecht om daar 
weg te komen. Hij wilde graag brieven 
ontvangen, omdat die hem de dag door 
helpen. Ik vond zijn verhaal interessant 
en wilde er meer over weten. Als het 
waar was wat hij beweerde, hoe kon 
hij dan ter dood veroordeeld zijn? Het 
onrecht in zijn verhaal sprak mij aan. 
Het gebeurt zo vaak dat iemand ten on-
rechte wordt veroordeeld. Misschien 
kon ik iets voor hem betekenen. In mijn 
brief stelde ik mezelf voor en vertelde ik 
waarom ik hem schreef. 

VERDIENDE LOON
Ik vind dat iedereen een sociaal leven 
en een luisterend oor verdient, ook ge-
vangenen. Sommige mensen zeggen 
dat je het leven van een gevangene niet 
mooier moet maken dan het is. Zij vin-
den dat het hun verdiende loon is om 
geen sociale contacten te hebben. Ik 
zie dat anders. Het blijven mensen, on-
danks het feit dat ze iets heel ergs ge-
daan hebben. En ik probeer altijd het 
goede in mensen te zien. Ik kijk verder 
dan het vergrijp. Ik kijk naar de persoon, 
niet naar wat iemand gedaan heeft. Die 
twee dingen kan ik los van elkaar zien. 
Iemand heeft misschien iets slechts ge-
daan, maar dat maakt hem nog geen 
slecht mens. 
Ik begrijp wel dat niet iedereen het zo 
kan zien. Mij lukt het ook niet bij ieder-
een. Er zijn grenzen. Ik zou bijvoorbeeld 
nooit kunnen schrijven met iemand die 
vastzit voor verkrachting of pedofilie. 

Liza (27) heeft zelf 

anderhalf jaar in de 

gevangenis gezeten 

en weet als geen 

ander hoe waardevol 
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buitenwereld kan zijn. 
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belangrijk dat iedereen 

iemand heeft om mee 

te praten.”
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DAN HET MISDRIJF’
‘IK KIJK VERDER 

EEN TERDOODVEROORDEELDE ALS VRIEND…

Dat is voor mij iets onvergeeflijks. Daarvoor gel-
den geen verzachtende omstandigheden. Als 
je je seksueel aan iemand vergrijpt, pak je ie-
mands onschuld af. Dan overschrijd je alle gren-
zen. Moord zal ik ook niet goedpraten, maar dat 
ligt voor mij anders. Dat komt vooral doordat ik 
zelf het een en ander heb meegemaakt op het 
vlak van aanranding. Hierdoor kijk ik daar met 
andere ogen naar. 

KROM SYSTEEM
Twee weken nadat ik mijn brief op de post had 
gedaan, kreeg ik al antwoord. Clinton schreef 
dat hij getrouwd was geweest met een Neder-
landse en dat hij graag met mij wilde schrijven. 
In de eerste brieven hebben we vooral over 
onszelf verteld, zodat we elkaar wat beter leer-
den kennen. Daarna kwam zijn zaak ter spra-
ke, want daar was ik erg in geïnteresseerd. Hij 
ontkent niet dat hij bij de moorden is geweest, 
maar zegt dat hij de trekker niet heeft overge-
haald. 
Ik geloofde hem natuurlijk niet op zijn woord, 
dus ik ben op onderzoek uitgegaan op internet. 
Ik ontdekte al snel dat het internet vol staat met 
informatie over zijn zaak. Nadat ik alles gele-
zen had, geloofde ik hem. Er zijn zo veel dingen 

die niet kloppen in zijn proces. In de Ameri-
kaanse rechtspraak werken ze met burger-
jury’s, dat is een erg krom systeem. Als je je 
uiterlijk niet mee hebt, ben je al snel schul-
dig. Dat maakt mij boos. Het komt voor dat 
veroordeelden na jaren toch onschuldig 
verklaard worden en de dodencel mogen 
verlaten. Dat geeft hoop, maar het laat ook 
zien dat er niets van het systeem klopt. He-
laas zijn er ook genoeg onschuldigen die 
wel ter dood worden gebracht. Ik wil dat 
Clinton dit bespaard blijft, dus ik doe wat 
ik kan om hem te helpen. Ik vraag bijvoor-
beeld aandacht voor zijn zaak via sociale 
media. 
Clinton is heel blij met ons contact. Hij vindt 
het fijn dat hij iemand heeft met wie hij kan 
praten. In de gevangenis kan dat niet. Bij mij 
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kan hij zijn ei en frustraties kwijt. We schrij-
ven over van alles: wat ons bezighoudt, wat 
we meemaken, maar ook over luchtige din-
gen zoals mijn haarkleur. Ik kleur mijn haar 
vaak, dus als er een nieuw kleurtje in zit, 
schrijf ik daarover. Als ik op televisie iets 
over zijn zaak heb gezien, hebben we het 
daarover. Hij is ook nieuwsgierig naar het 
leven in Nederland. Zelf maakt hij natuurlijk 
niet heel veel mee. Hij schrijft voornamelijk 
over zijn zaak of over nieuwe muziek die hij 
ontdekt heeft. Hij schrijft ook over zijn leven 
van vroeger. Ik kan me niet voorstellen dat 
we ooit uitgepraat raken. 
Ik vind het heel fijn dat ik iets voor hem kan 
betekenen. Voor mij is het contact ook heel 
waardevol. Ik kijk altijd uit naar zijn brieven. 
Clinton is de afgelopen jaren heel veel voor 
mij gaan betekenen. Hij is echt een vriend 
geworden. Het is een heel lieve jongen. Hij 
is recht voor zijn raap en eerlijk. Hij zal nooit 
iets doen waardoor je je slecht zult voelen. 
Ik heb zelfs een tatoeage voor hem laten zet-
ten. Hij stuurde mij een keer een nummer 
toe met een erg mooie tekst. Vertaald be-
tekent het: Blijf altijd trouw aan jezelf. Dat 
vond ik zo mooi dat ik het op mijn arm heb 
laten tatoeëren. Of dat niet wat ver gaat? Dat 
vind ik niet. Clinton is belangrijk voor mij en 
dat mag iedereen zien. 
Nee, ik ben niet verliefd op hem. Er zijn men-
sen die met een gevangene willen trouwen, 
maar zo ver zal ik nooit gaan. Onze band 
is heel hecht, maar gaat niet verder dan 
vriendschap. Ik denk dat je jezelf daar beter 

geholpen. Als ik me niet goed voelde, pakte 
ik pen en papier en schreef ik brieven naar 
mijn familie. Dat hield me op de been.

VRIJHEID
Vorig jaar juni mocht ik de gevangenis ver-
laten. Ik liep met grote tassen de gevange-
nis uit, waar mijn ouders me stonden op te 
wachten. Na anderhalf jaar mocht ik weer 
terug naar mijn huis. Het huis waar alles ge-
beurd was. De stickers van de recherche za-
ten nog op de muur. Dat was wel even slik-
ken. Maar ook na zoiets ingrijpends moet 
je verder, dus dat heb ik gedaan. De eerste 
dagen waren heel intensief. De hele familie 
kwam langs. Ik werd fijngeknuffeld en ieder-
een was blij dat ik terug was.
Voor mij is het een gesloten hoofdstuk. Ik wil 
verder met mijn leven. Door het pakken van 
een mes ben ik anderhalf jaar mijn vrijheid 
kwijt geweest, maar al met al ben ik toch 
een ervaring rijker. Ik heb mezelf beter leren 
kennen. Ik heb anderhalf jaar de hoop niet 
opgegeven. Het grootste gedeelte van de 
tijd lukte het me om vrolijk te blijven en niet 
bij de pakken neer te zitten. Daar ben ik trots 
op. En het heeft me nog iets opgeleverd: een 
vriendschap. Toen ik een jaar vastzat, kwam 
er iemand binnen met wie ik direct een klik 
had. Ze was net als ik erg 
spontaan en we hadden 
dezelfde humor. In kor-
te tijd is ze een heel goe-
de vriendin geworden. Ik 
vond het heel erg om haar 
daar achter te moeten la-
ten. 
Na mijn vrijlating heb ik 
het schrijven weer op-
gepakt. Door mijn eigen 
detentie heb ik zelf on-
dervonden wat je mist in 
een cel en hoe waardevol 
brieven zijn. Ik wist niet 
dat je zó kunt uitkijken 
naar post. De faciliteiten 
in de Nederlandse gevan-
genissen zijn heel goed, 
maar de celdeur gaat om een uur of vijf wel 
dicht. Je hebt geen sociale contacten, geen 
luisterend oor. Als je je niet goed voelt, kun 
je dat met niemand delen. Het schrijven was 

werd meteen gevraagd waarvoor ik zat. De re-
acties waren goed. Er was begrip voor mijn situ-
atie. Dat vergemakkelijkte de omgang. Het de-
lict waarvoor je zit, heeft invloed op jouw plek 
in de groep. Als je iets met kinderen gedaan 
hebt, ben je absoluut niet geliefd. 
Ik was blij toen ik van het huis van bewaring 
naar de vrouwengevangenis mocht. Daar had ik 
meer vrijheid. Mijn celdeur ging vaker open, ik 
mocht meer bellen en zelf koken. Geloof me, dat 
laatste is erg fijn in de gevangenis. Het eten is 
daar zo ontzettend vies. Ik weet dat je blij moet 
zijn dat je iets krijgt, maar ik had liever op water 
en brood geleefd. 

KARAKTER
Het leven in de gevangenis heb ik ervaren als 
een sleur. Er wordt voor jou bepaald wat je op 
een dag doet. Per dag heb je vier uur arbeid. Ik 
moest Center Parcs-boekjes vouwen. Anderen 
werkten bijvoorbeeld in de reiniging of brach-
ten eten rond. Ik heb anderhalf jaar alleen maar 
boekjes gevouwen. Dat was niet bepaald uit-
dagend werk. De rest van de dag zat ik op cel. 
Dan keek ik televisie, luisterde ik naar de radio 
of schreef ik brieven naar mijn familie. Mijn fa-
milie kwam gelukkig ook wekelijks op bezoek. 
Daar had ik ontzettend veel steun aan. Ik had 
ook graag met Clinton willen schrijven, maar 
dat mocht niet. Je mag niet van gevangenis naar 
gevangenis schrijven. 
Ik voelde me vaak eenzaam. Mijn sociale leven 
stond in één klap stil. De meeste vrienden haak-
ten af. In mijn geval niet eens zozeer om wat ik 
gedaan had, maar vooral omdat ik er niet was. 
Als je anderhalf jaar weg bent, verwatert het 
contact. Wat zeg je tegen iemand die je al jaren 
kent en die ineens in de cel zit? Mensen wisten 
niet hoe ze ermee om moesten gaan. 
Er waren momenten waarop ik er flink door-
heen zat en dikke ogen had van het huilen. Dan 
dacht ik: potverdorie, waarom moet mij dit nu 
weer overkomen? Gelukkig voelden de gevan-
genisbewaarders heel goed aan wanneer ze 
mij met rust moesten laten. Dat vond ik super. 
Ze keken niet naar wat je gedaan had, ze keken 
naar jou als persoon. 
Op de mindere momenten was het mijn karak-
ter dat me erdoorheen hielp. Ik ben een klets-
kous en een spring-in-’t-veld. Ik probeerde 
vrolijk te blijven en mezelf er op die manier 
doorheen te slepen. Ook het schrijven heeft me 

tegen kunt beschermen, want als je met iemand 
in een dodencel schrijft, is de kans groot dat je 
geliefde er over een tijd niet meer is. 

ZELFVERDEDIGING
Ik schreef al vijf jaar met Clinton toen ik in 2013 
zelf in de gevangenis belandde. Dat was heel 
apart. Ik heb anderhalf jaar gezeten voor poging 
tot doodslag. In mijn ogen onterecht, want het 
was zelfverdediging. Ik heb in mijn eigen huis 
een kennis neergestoken. We waren samen 
naar het café geweest en daarna heb ik hem 
mee naar huis genomen, omdat ik niet wilde dat 
hij met drank op naar huis zou rijden. Eenmaal 
bij mij thuis kon hij niet van me afblijven. Na 
meerdere waarschuwingen heb ik hem neerge-
stoken met een bistromes. Ik zag geen andere 
optie, want hij luisterde niet. Ik voelde me aan-
gevallen in mijn eigen huis. Ik vocht voor lijfsbe-
houd. Hij heeft twee weken op de intensive care 
gelegen. Dat is erg, maar ik kan niet zeggen dat 
ik medelijden met hem heb. Hij heeft ook geen 
excuses aangeboden. Sterker nog: tegenover de 
rechter beweerde hij dat ik uit het niets een wa-
pen had gepakt. 
In het begin vond ik het erg moeilijk te verkrop-
pen dat ik zo’n lange celstraf kreeg, omdat het 
in mijn ogen echt zelfverdediging was. Ander-
zijds begreep ik het wel. Het is natuurlijk niet de 
bedoeling dat iedereen een mes pakt onder het 
mom van zelfverdediging. Maar wat had ik an-
ders moeten doen? Ik had kunnen schoppen en 
slaan, maar een meisje van vijfenvijftig kilo be-
gint niet zo veel tegen een grote militair. Op dat 
moment was dit de keuze die ik moest maken. 
Uiteindelijk heb ik me bij de veroordeling neer-
gelegd. 

CELDEUR
Na drie dagen in de politiecel mocht ik naar het 
huis van bewaring. Daar moest ik meteen hele-
maal uit de kleren. Twee bewakers controleer-
den mijn kleding. Vervolgens werden mijn spul-
len in een grote vuilniszak gestopt en mocht ik 
naar de afdeling. In eerste instantie zag ik nie-
mand, want je wordt altijd binnengebracht als 
de andere gedetineerden op cel zitten of aan 
het luchten zijn. Toen ik in mijn cel zat, ging 
mijn luikje open en keken medegedetineerden 
nieuwsgierig naar binnen. “Alles goed?” riepen 
ze. Als reactie stak ik mijn duim op. Later gin-
gen de deuren open en kon ik me voorstellen. Er 

‘Twee jaar geleden 
belandde ik zelf in 
de cel voor poging 

tot doodslag. 
Ik had iemand 
neergestoken, 

omdat hij niet van 
me af kon blijven’

‘ IK VOELDE 
ME VAAK 
EENZAAM. 
IN ÉÉN 
KLAP 
STOND 
MIJN 
SOCIALE 
LEVEN STIL’
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een houvast en een enorme steun. Tegen 
medegevangenen kun je niet alles zeggen, 
omdat alles tegen je gebruikt kan worden. 
Die gesprekken blijven dus aan de opper-
vlakte. Bovendien kun je je behoorlijk aan el-
kaar gaan ergeren als je zo lang op elkaars 
lip zit. Contact met de buitenwereld is dan 
een verademing. Ik had het geluk dat mijn 
familie achter me bleef staan, maar dat heeft 
niet iedereen. 

HOOP
Tijdens mijn verblijf in de gevangenis ont-
dekte ik dat je ook met Nederlandse gevan-
genen kunt schrijven. Daar ben ik na mijn 
vrijlating meteen achteraan gegaan. Sinds-
dien schrijf ik niet alleen met Clinton, maar 
ook met een Nederlandse jongen die vastzit. 

We hebben eerst telefonisch contact gehad, voor-
dat ik mijn adres doorgaf. Ik wilde graag weten met 
wie ik te maken had, want de afstand Rotterdam-
Groningen is toch iets korter dan Amerika-Gronin-
gen. Ik wilde weten waarvoor hij vastzit. Daar was 
hij heel open over. Hij wordt verdacht van poging 
tot doodslag. Zijn persoonlijkheid gaf de doorslag 
om contact met hem te onderhouden. Hij is heel 
open, eerlijk en vrolijk. 
We kunnen maar tien minuten per keer bellen, 
maar in die tijd praat hij honderduit. Het is iemand 
die gigantisch op zijn praatstoel zit. Hij praat over 
zijn kinderen en over wat hij in de gevangenis mee-
maakt. Hij zegt dat hij mij graag wil ontmoeten en 
ik wil hem ook graag zien. 
Binnenkort is zijn rechtszaak, daar wil ik graag 
naartoe. Ik ga samen met zijn moeder, met wie 
ik nu ook contact heb. Ik ben hem als een goede 
vriend gaan beschouwen en wil hem bijstaan. Ik 
vind het belangrijk dat iedereen iemand heeft om 
mee te praten, want ik weet hoeveel ik daar zelf aan 
gehad heb. Ik wil dat hij hoop houdt. Voor iedereen 
gaat die deur een keer open, daar moet je je aan 
vasthouden. 

VERTROUWEN
Beide mannen zou ik graag willen ontmoeten als ze 
vrijkomen. Ik ben absoluut niet bang voor verkeer-
de intenties. Ik kan me voorstellen dat dit vreemd 
klinkt. Als je mij zeven jaar geleden had verteld dat 
ik nu gevangenen zou willen ontmoeten, had ik je 
niet geloofd. Destijds zocht ik zelfs bewust contact 
met Amerikaanse gevangenen, omdat die lekker 
ver weg zitten. 
Dat ik deze stap nu durf te zetten, komt doordat het 
vertrouwen door de jaren heen heel erg gegroeid 
is. Als Clinton iets van me zou willen, zoals bijvoor-
beeld geld, dan had hij dat al lang laten doorsche-
meren. Ik heb hem daar nog nooit over gehoord. 
Ons contact is hem veel te dierbaar. Als je in de cel 
zit, is briefcontact het enige lichtpuntje op een dag. 
Dat ga je niet verpesten door briefschrijvers ver-
keerd te behandelen. Voor die Nederlandse jongen 
geldt hetzelfde. 
Misschien is het naïef dat ik zo denk, maar daar 
moet ik dan zelf achter komen. Op dit moment ben 
ik blij met de vriendschappen en met wat ik voor 
hen kan betekenen. Ik zou het afschuwelijk vin-
den als Clinton toch ter dood gebracht zou wor-
den, want ik ben volledig overtuigd van zijn on-
schuld. Ik blijf tot de laatste dag hopen dat het recht  
zal zegevieren. 

‘Als je mij zeven 
jaar geleden had 
verteld dat ik nu 
gevangenen zou 

willen ontmoeten, 
had ik je niet 

geloofd’

SCHRIJVEN MET GEVANGENEN
Het gevangenisleven kan erg eenzaam zijn. Voor  
veel gedetineerden is briefcontact een lichtpuntje in 
hun kleine en afgesloten wereld. Ze zoeken een luis-
terend oor, een vriendschap of een relatie. De Neder-
landse belangenorganisatie voor gedetineerden Bonjo 
brengt gedetineerden en briefschrijvers met elkaar in 
contact. Op de website en in de krant deBonjo publi-
ceert de vereniging contactadvertenties.  
De website vind je hier: www.bonjo.nl.
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