
80-10 Hoop! 

Jan: Ik heb zelf ook als junk 
geleefd, dus ik weet wat het is 
om dakloos te zijn.
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'Ik heb een totale metamorfose ondergaan’
Naam:  Jan Corsius (58) uit Den Haag

Dagelijks leven:  Heilsoldaat bij het Leger des Heils, vrijwilliger bij Florence

een persoonlijk verhaal over geloof, hoop en liefde Interview
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Jan Corsius was in zijn jonge jaren bepaald geen 
lieverdje. En als je je verdiept in zijn levensverhaal, 
zou je bijna zeggen: hoe kan het ook anders…? Hij 
groeide op, als enig kind, in de rosse buurt in Den 
Haag. Zijn vader was agressief en alcoholist, zijn 
moeder veel van huis. Omringd door neefjes die op 
criminele wijze aan hun geld kwamen, lijkt de weg 
voor hem uitgestippeld; al heel jong verdiende ook 
Jan zijn geld met ‘louche’ zaken.

Jarenlang bestond Jans leven uit geld, drugs, 

macht, vrouwen en mooie auto’s. Hij was een 

bekende naam tussen de andere pooiers, crimine-

len en drugsdealers. Die ontmoette hij niet alleen 

op straat en in de sportschool waar hij regelmatig 

kwam, maar ook in de gevangenis, waar hij in 

totaal drie jaar heeft gezeten. 

Nu, bijna 20 jaar later, is het moeilijk voor te stel-

len dat we het hier over dezelfde Jan hebben. Hij 

wordt weliswaar nog steeds door zijn oude vrien-

den herkend op straat, maar ook door de mensen 

die daar leven: de daklozen waar hij nu al jaren-

lang vrijwilligerswerk voor doet. De meesten zul-

len hem niet anders beschrijven dan sympathiek 

en met een groot hart voor zijn medemens. ‘Ik 

heb een totale metamorfose ondergaan’, zegt Jan 

in plat Haags. En die metamorfose begon allemaal 

met ‘Edje’, zoals Jan een van de ‘zware’ jongens 

waar hij in de sportschool mee trainde, noemt. 

‘Edje was van de ene op de andere dag totaal 

veranderd. Hij kon zijn mond maar niet houden 

over God, de Bijbel en Jezus. Ik werd er niet goed 

van! Ik wilde hem aftroeven, bewijzen dat die Bij-

bel waanzin was. Een romannetje. Dus ik ging in 

de Bijbel lezen en begon bij het begin. Op een of 

andere manier leek ik gedwongen om te blijven le-

zen. Het leek wel of God me steeds aantikte, zelfs 

‘s nachts:  Jan, je moet de Bijbel lezen! Ik houd 

van poëzie en ik begreep de teksten die ik las. Het 

was een openbaring, al de woorden begonnen te 

leven voor me!’

‘Hier ben ik, gebruik me maar’
Nu is Bijbellezen onderdeel van zijn dagelijkse ritu-

eel. Jan: ‘Ik heb inmiddels al zoveel keer de Bijbel 

gelezen en elke keer zijn het weer andere dingen 

de me aanspreken. Ik probeer de Bijbel te leven, 

niet zozeer te lezen, maar te leven. En Ed was 

destijds daarin een voorbeeld voor me. Hij deed 

goed werk in een kindertehuis in Thailand en pro-

beerde daarvoor geld op te halen als dakdekker of 

schilder, hij deed van alles. Soms zei hij tegen me: 

Kom Jan, we gooien onze kwasten neer, we gaan 

nu even bidden. En dan vervolgde hij: Vader, hier 

zijn we. We zijn aan het verven dus let een beetje 

op ons. Het was gewoon praten met God, ik wist 

helemaal niet dat dat op die manier kon! Soms 

vinden mensen dat wel eens een beetje oneerbie-

dig en zeggen ze dat God ver weg is. Maar voor 

mij is dat niet zo, hoor!’ Jan lacht. ‘Ik wilde, net 

als Ed, naar het buitenland om hem daar te gaan 

helpen. Tot iemand tegen me zei: ‘Als je mensen 

wilt helpen hoef je toch niet perse naar het buiten-

land?’ Ik heb daar eens over nagedacht en het met 

God overlegd en besloot hier te blijven. Dat was 

het moment dat ik het Leger des Heils benaderde 

en zei: ‘Hier ben ik, gebruik me maar’. 

    

40 jaar woestijn
Op die dag begon Jans loopbaan bij het Leger 

des Heils. Waar hij eerder als gastheer voor de 

daklozen werkte en later als chauffeur, vult hij 

nu veel van zijn dagen bij ‘Bed-Bad-Brood’, een 

organisatie die uitgeprocedeerde asielzoekers 

en daklozen opvang biedt. Jan: ‘Ik vind het hart-

stikke mooi werk! Je ziet weinig resultaat maar 



80-12 Hoop! 

de resultaten díe je ziet zijn mooi. Ik mag ze wel. 

Het zijn mensen die op een of andere manier 

beschadigd zijn.’ Jan denkt even na. ‘Ik heb zelf 

ook geleefd als junk en in ruïnes geslapen dus ik 

weet wel een beetje wat het is om dakloos te zijn. 

Ik heb ook in de gevangenis gezeten. Ik ben ook 

crimineel geweest. Als er iemand uit de prostitutie 

bij is, kan ik gelijk met hem praten. Eigenlijk al die 

dingen van de straat, begrijp ik. Zelfs mensen uit 

de kunstwereld, ook daar heb ik wat mee. Het is 

natuurlijk bijzonder hoe God al die talentjes van 

mij gebruikt. Mozes moest ook 40 jaar de woestijn 

in, hè.’ Jan schaterlacht. ‘Daar moet ik altijd aan 

denken. Ik was 40 toen ik tot geloof kwam. Ik ben 

40 jaar gevormd. Ik ben nu hartstikke blij dat ik zo 

gevormd ben. Ik moest dit allemaal meemaken. Ik 

kan me nu goed inleven, en ik voel dat ook terug.’

Vervelen doet Jan zich in ieder geval nooit. Naast 

zijn werk als heilsoldaat maakt hij ook muziek in 

Florence, een grote instelling voor zorg & gezond-

heid in Den Haag. In een van hun wooncentra 

heeft Jan een studio ter beschikking gekregen 

waar hij, niet onverdienstelijk, op de piano speelt. 

Jan: ‘Je maakt hier de mooiste dingen mee. We 

maken hier muziek met mensen met dementie 

en alzheimer. Soms zijn dat ook jonge mensen. 

Muziek is het laatste wat er 

uit je brein verdwijnt als je 

dementeert. Ik vraag dan ook 

vaak aan iemand wat hij of zij 

wil horen. En dan gaan we dat 

spelen en vertel ik een ver-

haaltje over dat muziekstuk. 

Die muziek blijkt dan belang-

rijk voor iemand te zijn ge-

weest, omdat hij of zij op die 

muziek getrouwd is bijvoor-

beeld. Wij krijgen die studio 

van Florence en als tegen-

prestatie moeten wij muziek 

met ze maken. Nou, dan doen we met liefde hoor. 

Wij zorgen dat er een rock & roll band komt, dat 

kinderen gaan rappen en bejaarden gaan spelen. 

Zij zorgen voor versnaperingen en de ruimte.’

Een poot uitdraaien
Als Jan hoort wat het thema van dit magazine is, 

gebaseerd op de Bijbeltekst ‘word vernieuwd in 

je denken’, aarzelt hij geen moment. ‘Dat is op 

mij van toepassing! Vroeger dacht ik alleen maar 

in schuttingtaal en hoe ik iemand lichamelijk, 

geestelijk en financieel kon uitkleden. Maar nu ik 

een kind van God ben, ben ik rein in mijn geest. 

Ik vloek ook niet meer, dat is helemaal weg. En 

criminele gedachten als ‘hoe kan ik 

hem een poot uitdraaien’, komen 

niet meer in me op. God heeft dat 

in me weggenomen, door de Bijbel. 

De Bijbel is een boek van normen en 

waarden. Bovendien rookte ik als een 

ketter en dronk ook. Op een gegeven moment zei 

ik tegen God: ‘Mijn lichaam is Uw tempel en Uw 

tempel moet rein zijn’. Vanaf dat moment ben ik 

gestopt en dat is nu twintig jaar geleden. Ik heb 

het samen met God gedaan en heb er geen nacht 

slecht van geslapen.’ 

Er is altijd hoop
Naar aanleiding van de uitzending van Hour of 

Power kreeg Jan een flink aantal mailtjes. Eén 

daarvan is hem in het bijzonder bijgebleven.  

‘Er was een vrouw met een zoon in de gevange-

nis. Hij is ook verslaafd. Doordat ze mijn verhaal 

zag, wist ze: het is dus toch mogelijk! Ik legde 

haar uit dat het niet alleen om het afkicken gaat, 

maar dat je ook het gat moet vullen dat daarna 

ontstaat. Maar ik geloof er echt in, dat als iemand 

God oprecht om hulp vraagt, Hij je gaat helpen. 

Er is voor iedereen hoop, in welke situatie je ook 

zit. In mijn relatie met mensen, duw ik God niet 

door de keel, ze weten vaak toch wie ik ben en 

dat ik geloof. Maar als ze me vragen hoe ik bij God 

ben gekomen, dan ben ik niet te stoppen!’

U kunt de uitzending met Jan Corsius terugkijken op 
www.hourofpower.nl/uitzendinggemist

Interview

'Wij zorgen dat er een rock & roll band komt, 
dat kinderen rappen en bejaarden muziek gaan maken.’


