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«Alles wat beschreven 
staat, heb ik zelf gezien 
of meegemaakt»

Opgroeien in een vermeende sekte, en op je 19de moeten vaststellen 
dat alles wat je al je hele leven werd ingelepeld niet strookt met de reali-
teit. Hannes Dedeurwaerder maakte het mee en stapte resoluut uit de 
Pinkstergemeenschap. Dik 20 jaar later heeft h!  er een boek over uit. 
Een verzonnen verhaal, gestoeld op waargebeurde feiten. «Ik broedde al 
10 jaar op dit boek, ik schreef er uiteindel! k drie jaar aan.»
Sabine Van Damme

GENT

Dat hij kan schrijven, is 
geen verrassing. Hannes 
Dedeurwaerder werkt 
als copywriter onder de 
naam ‘Seriewoordenaar’, 

en was voordien fi lmredacteur en 
journalist, onder meer voor deze 
krant. Dat zijn levensverhaal verwe-
ven zit in het boek, doet wel wenk-
brauwen fronsen. «Ik loop daar niet 
mee te koop», lacht hij. «Al verstop ik 
het ook niet. Het is niet dat ik een on-
gelukkige jeugd heb gehad. Maar je 
losmaken uit de gemeenschap waar-
in je bent opgegroeid, is geen eviden-
te stap.»

Duiveluitdrijving
Die gemeenschap is de Pinksterge-
meenschap, een vermeende sekte 
dus. «Mijn moeder kwam er terecht 
toen ze aan gezondheids- en slaap-
problemen leed, die daar plots wer-
den opgelost. Mijn vader werd mee-
gesleept. En ikzelf, mijn broer en zus 
zijn erin geboren. Het is een warme 

gemeenschap, dat zeker. Ze hangt aan 
elkaar, er wordt veel samen gedaan er 
zijn jeugdkampen, vrijwilligerswerk, 
de steun aan goede doelen. Maar er is 
ook de indoctrinatie en de manipula-
tie. De Pinkstergemeenschap leeft 
naar de letterlijke vorm van de bijbel. 
Zij geloven in handopleggingen, in 
duiveluitdrijvingen, in de hemel en de 
hel. Ze denken dat mannen beter zijn 
dan vrouwen omdat Adam eerst ge-
schapen is. Ze geloven niet in de evo-
lutietheorie, en je wordt veronder-
steld anderen te bekeren. Ik ‘zag’ hoe 
mensen ‘genezen’ werden van homo-
fi lie, van dyslexie, zelfs van het syn-
droom van down. Het verhaal van 
mijn zus die als kind haar voeten ver-
brandde in kokend water, waarbij - ‘s 
nachts in het ziekenhuis - de hoge 
mannen van de Pinkstergemeen-
schap kwamen bidden waardoor die 
voetjes ‘s ochtends genezen waren, 
waardoor een operatie niet meer no-
dig was, het is dat soort verhalen dat je 
aan boord houdt. Maar toen ik in Leu-

ven ging studeren - moderne geschie-
denis - ging wat ik leerde thuis en wat 
ik leerde aan de unief steeds meer 
botsen. Ik ben er uiteindelijk uit ge-
stapt, en heb daarna ook mijn vader, 
broer, zus en zelfs mijn moeder kun-
nen overtuigen.»!
Een behoorlijk zwaar verhaal dus. «Ik 
voelde ook al jaren dat ik er ‘iets’ wil-
de mee doen, ik wist alleen niet wat. 
De geschiedenis van deze besloten 
gemeenschap beschrijven? De ge-
meenschap zelf in kaart brengen? 
Uiteindelijk is het een roman gewor-
den. Een verhaal, met verzonnen per-
sonages. Al zijn zelfs die samenvoeg-
sels van mensen die ik heb gekend. 
Het gaat over een jongeman die door 
zijn streng religieuze gemeenschap 
uitgestuurd zou worden als ‘zende-
ling’, terwijl hij zelf liever de wereld 
wil ontdekken met zijn gitaar. Alle 
gebeurtenissen die in het boek be-
schreven staan, zelfs de meest onge-
loofwaardige, zijn écht. Ik heb ze zelf 
meegemaakt of gezien.»

Gorki
‘Redder’ heet zijn eersteling, en het 
boek is doorspekt met! subtiele Gor-
ki-verwijzingen die alleen de echte 
fans zullen zien. Zo heet het het vrou-
welijke hoofdpersonage Molly, naar 
een nummer van Luc De Vos, het gro-
te idool van Hannes. Ook de titel!  
‘Redder’ is aan Gorki ontleend. Bur-
gemeester Mathias De Clercq kreeg 
vandaag het eerste exemplaar over-
handigd. «Ik steun graag jonge Gent-
se auteurs, en lezen is sowieso een 
belangrijk deel van mijn leven. Ik kijk 
er dus naar uit.»

‘Redder’ is uitgegeven bij Bibliodroom, 
telt 285 pagina’s, en kost 24,95 euro. 
Het is verkrijgbaar bij Bookz&Booze 
in de Hoogpoort, bij Limerick in de Ko-
ningin Elisabethlaan aan het Sint-Pie-
tersstation en op www.hannesde-
deurwaerder.be.

Hannes Dedeurwaerder met z! n debuutroman ‘Redder’. 
Foto Wannes Nimmegeers
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toen ik in Leuven ging 
studeren ging wat ik 
leerde thuis en wat ik 
leerde aan de unief 
steeds meer botsen. Ik 
ben er uiteindelijk uit 
gestapt, en heb daarna 
ook mijn vader, broer, 
zus en zelfs mijn moeder 
kunnen overtuigen
HANNES DEDEURWAERDER


