Ver weg komt dichtbij
REISBLOG en PODCAST Regionale route 2021, door Merel Steinweg
Voor de tiende reisblog maak ik een wandeling met de nieuwe directeur van
het landelijke programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT): Mattias
Gijsbertsen. Locatie: een Utrechts stadspark. Een half uurtje eerder, op weg
naar de afgesproken plek, kom ik langs een oude sterrenwacht. Gelegen op
een heuveltje in het hart van het park. Ik kan het niet laten om een kijkje te
nemen. Op de gevel staat: 'ver weg komt dichtbij'…. Een thema dat, zo blijkt
later, ook in ons gesprek een rode draad zal vormen
Wil je het hele gesprek luisteren? Klik dan HIER en ga mee op pad.
Taboe en illusie
"Het blijft toch altijd wel ver weg van ons, terwijl het zo dichtbij is” antwoordt Mattias op een van
mijn eerste vragen. Wat roept huiselijk geweld en kindermishandeling bij hem op? “We praten met
elkaar zo weinig over hoe het thuis echt gaat, zeker als het gaat over opvoedingsproblemen of
relatieproblemen. Dat zijn allemaal dingen die je niet zomaar op tafel legt. Het is een taboe om
hier over te praten, dat heeft mede te maken met de illusie van de maakbaarheid van het individu.
Die eigen verantwoordelijkheid, zelf de boel maar bij elkaar moeten houden. Als het niet lukt dan
doe jij iets fout, zo lijkt het idee. Op die manier is het leven heel erg een persoonlijke opgave en
dus ook een persoonlijk falen als het niet goed gaat. Maar zo zit de wereld gewoon niet in elkaar.
Het zou zo fijn zijn om gewoon te kunnen zeggen dat je het thuis even niet meer ziet zitten, als
dat zo is. Die ruimte om dat bespreekbaar te maken moeten we met elkaar creëren. Daar hebben
we allemaal een rol in".
Het grootste geweldprobleem in Nederland
Ik vraag Mattias wat volgens hem de kern is van zijn nieuwe functie. “Ik wil dat mensen
doordrongen zijn van hoe ongelofelijk groot het maatschappelijk vraagstuk is waar ik aan werk.
Want het is het grootste geweldprobleem in de Nederlandse samenleving. Maar als je hier een
paar straatinterviews zou houden en je vraagt naar de top drie van plekken waar geweld
voorkomt, dan vraag ik me ernstig af of mensen huiselijk geweld noemen. Terwijl het toch echt de
meest voorkomende situatie is waarvan de impact ook nog eens heel groot is. En toch zit het bij
de meeste mensen niet vóór in het hoofd”.
Fundamentele verandering bereik je met kleine stappen
Na een kwartier wandelen zijn we al aan de andere kant van het park, we draaien om en ik beken
dat ik het ook wel een heftig onderwerp vind, waar ik soms gewoon liever niet aan wil denken. Dat
ik me kan voorstellen dat meer mensen dat hebben. Hoe gaat hij om met de heftigheid van het
onderwerp? “In mijn vorige functie als wethouder heb ik heel veel mensen gesproken, onder
andere zwerfjongeren en jongeren in de jeugdzorg. Al die verhalen zijn een belangrijke drijfveer.
De onmacht om als samenleving niet in staat te zijn om perspectief te geven in gevallen van
huiselijk geweld of kindermishandeling, vind ik verschrikkelijk. Maar ik ben iemand die goed kan
leven met kleine stappen. Ik ben van nature eigenlijk heel ongeduldig maar weet dat het tijd kost
als je grote dingen fundamenteel wilt veranderen. En dat kan niet anders dan met kleine stappen
waar je veel mensen onderdeel van de oplossing maakt.
Het is in onze huiskamers, bij familie en buren.
Op onze terugweg zie ik de heuvel weer. Ik zeg tegen Mattias dat ik hem graag iets wil laten zien.
Hij blijkt dol op astronomie, leest de tekst op de gevel en reageert "Ja joh, het is in je eigen
huiskamer, bij je eigen familie, het is overal om ons heen". We nemen afscheid lopen ieder een
andere kant op en ik vermoed dat we beiden, op een ander moment, deze sterrenwacht nog eens
zullen bezoeken. Om dat wat ver weg is, samen met anderen dichterbij te brengen.
Ben je na deze blog nieuwsgierig geworden naar ons gesprek? Luister dan HIER naar de podcast.
Daarin praten we onder andere verder over de overstap van wethouder in Groningen naar
directeur van een landelijk programma, hoe Hillary Clinton een voorbeeld is geweest en wat
Mattias de komende anderhalf jaar wil bereiken.
Luister je liever meteen op Spotify: klik dan HIER

Meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl
*quotes uit het gesprek zijn omwille van leesbaarheid samengevoegd of aangepast
Lees ook de eerdere blog’s van Merel op de Regionale route 2021:
https://vng.nl/artikelen/regionale-route-2021-programma-ghnt#reisblogs

