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Leerhuis “Het kwaad en ik” 
 

Leerhuis over het boek Het kwaad en ik, geschreven door Colet van der Ven. 

 

In een tijd waarin ons dagelijks berichten over geweld bereiken is het zinnig om na te 

denken over de vraag, wat mensen ertoe beweegt om hun toevlucht te nemen tot 

geweld. Hoe komt het dat sommige mensen hun toevlucht nemen tot geweld en 

anderen niet? Hebben wij allemaal destructieve neigingen in ons? Hoe maken we 

ons weerbaar tegen geweld en hoe voorkomen we dat mensen – inclusief wijzelf – 

uitgroeien tot daders?  

 

Het boek is geschreven als een persoonlijke zoektocht. Colet van der Ven, journaliste 

en orthopedagoge, zoekt het verhaal achter het kwaad. Ze schrijft: 'Wie leeft loopt 

littekens op. Niemand blijft gevrijwaard van pijn, schaamte, angst, vernedering, 

schuld, falen, leugens en verraad. Uit welke bron ontspringt dan het "en toch"? 

Naamloze vreemden en dichtbije verwanten, van wie een aantal in dit boek, lieten me 

zien dat je misschien niet kunt verhinderen dat de kwaadaardige raven over je hoofd 

vliegen, maar wel dat ze zich er nestelen.' 

 

Het is een indringend en tegelijkertijd liefdevol boek, waarin daders, slachtoffers en 

wijzelf worden benaderd als de mensen die zij zijn. Een boek waarin vragen niet 

geschuwd worden en antwoorden steeds open en zoekend blijven. In het leerhuis 

denken we na over deze en andere vragen en proberen wij onze eigen antwoorden 

te vinden. 

 

Het leerhuis bestaat uit 7 bijeenkomsten over verschillende stukken uit dit boek. Van 

de deelnemers wordt verwacht dat zij, voor zover mogelijk, van tevoren de 

opgegeven gedeelten voor de betreffende bijeenkomst lezen. Het is dan ook de 

bedoeling dat u het boek aanschaft of leent via de bibliotheek.  

 

De gegevens van het boek zijn: Colet van der Ven, Het kwaad en ik. Een zoektocht 

naar de wortels van geweld. Uitgeverij Lemniscaat, 2015. ISBN 9789047707608 (Let 

op: van dezelfde auteur bestaat ook een boek met de titel Het Kwaad. Dit is niet 

hetzelfde boek en dat moet u dus niet hebben!) 

 

Data: donderdagen 27 oktober, 10 en 24 november, 8 december 2016 en 12 en 26 

januari, 9 februari 2017. 

 

Tijd: van 19:30 – 21:30 uur. 

Plaats: het Trefpunt 

Het leerhuis wordt geleid door Anja Kosterman. 

 


