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Samenvatting  
In deze scriptie is een biografie geschreven over een veelpleger genaamd JP, door diep in zijn 

leven te duiken is geprobeerd om zijn levensloop te verklaren. Dat verhaal wordt verklaard aan 

de hand van theorieën uit de levensloopcriminologie met bijzondere aandacht voor desistance 

en turning points en daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het symbolisch interactionisme. 

Om dat te analyseren is er kwalitatief onderzoek verricht en is er vanuit verschillende 

invalshoeken informatie verzameld door interviews met JP zelf te houden, met zijn vrienden, 

maatschappelijke begeleiders en zijn bewindvoerder. Daarnaast is ook zijn justitiële 

documentatie ingezien en ben ik met hem op pad geweest.  

 

Ten eerste staat de levenslooptheorie van Laub en Sampson (1993) centraal. Zij stellen dat 

sociale bindingen met de familie, school, werk, partner en leeftijdsgenoten een belangrijke rol 

spelen in het vertonen van crimineel gedrag en daarbij wordt de nuance van Maruna (2001) in 

acht genomen. Hij stelt dat een individu alleen kan stoppen met het plegen criminaliteit als het 

individu daar ook zelf een poging toe doet en dat naast de sociale bindingen, het individu daar 

ook zelf een rol grote in speelt.  

 

Desistance wordt door Giordano (2002) beschreven als een proces van intrinsieke ommekeer 

om te stoppen met criminaliteit. Turning points zijn levensgebeurtenissen die invloed kunnen 

hebben op iemand zijn leven, die turning points zijn bij JP goed zichtbaar. Tot slot speelt het 

symbolisch interactionisme een rol. Daarbij wordt geanalyseerd hoe JP zichzelf ziet, hoe JP 

zichzelf profileert naar de buitenwereld en hoe de buitenwereld JP ziet.  

 

JP heeft minder goede sociale bindingen gehad voordat hij in detentie belandde, maar na 

detentie leerde hij mensen kennen die hem konden helpen. Toen is het snel gegaan en deed hij 

erg zijn best om weer op het rechte pad te komen. Het proces van desistance is dan ook bijna 

voltooid. Daarbij zijn het krijgen van een vaste relatie, het krijgen van kinderen, een 

zelfmoordpoging en het belanden in detentie belangrijke turning points in zijn leven geweest. 

Tot slot komt het symbolisch interactionisme aan bod. JP ziet zichzelf als een harde werker en 

als iemand die zijn daden pleegde uit overmacht. Hij wil gezien worden als een sarcastische en 

hardwerkende man en tegenwoordig ook als ervaringsdeskundige. Zijn vrienden zien hem als 

een man met een grote mond maar met een klein hartje en als iemand die altijd voor ze klaar 

staat. Tot slot zien de mensen die JP niet goed kennen hem als iemand die ‘dom’ is geweest in 
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het verleden, lui is en beter op had moeten letten en daarom krijgt hij negatieve reacties op een 

filmpje op social media. Mensen die hem persoonlijk oppervlakkig kennen zullen hem typeren 

als een bot, sarcastisch persoon die overmatig aanwezig is en kunnen zich aan hem irriteren. 

Tegenwoordig zet JP zich in voor de maatschappij en volgt hij een studie waarmee hij in de 

toekomst mensen kan helpen met problemen waar hij ook mee te maken heeft gehad. In dat 

opzicht reageert de maatschappij anders op hem. De rechter legt mede door deze stap in zijn 

leven een voorwaardelijke geldboete op, zodat hij in de schuldsanering kan blijven en niet 

beperkt wordt in de toekomst. 
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Dankwoord 
Er is nu een eind gekomen aan het schrijven van deze scriptie. Vanaf januari 2018 hebben JP 

en ik intensief contact gehad met elkaar om deze scriptie te schrijven. Met dit dankwoord wordt 

het schrijven van mijn scriptie dan ook afgerond. Dat dit een zeer interessante periode is waarin 

ik veel heb geleerd en die ik niet ga vergeten is duidelijk. Ik heb niet alleen veel geleerd op 

wetenschappelijk gebied, maar ook heb ik veel geleerd over JP en de doelgroep die zich daar 

omheen vormt. Het is soms moeilijk voor te stellen wat iemand denkt en hoe het werkelijk gaat 

met iemand. Waarmee hebben (ex-)gedetineerden te maken en welke problemen treden er dan 

op nadat zij uit detentie komen? Dat kan uit een boek geleerd worden, maar door het houden 

van interviews met een ervaringsdeskundige leer je veel meer. Dat wat hij vertelde bleef 

hangen, je voelt hoe iemand zich erbij voelt en je kunt een stukje meeleven want een biografie 

schrijf je namelijk niet in een dag, je maakt de hoofdpersoon een tijd mee en leert hem kennen. 

Omdat we in heel 2018 geregeld contact hadden, laten we zeggen bijna wekelijks, heb ik JP 

leren kennen samen met de problemen en hoge muren waar hij tegenaan liep. Het was erg 

interessant en leuk en ik zou het zo weer doen! 

 

Graag zou ik als eerste JP willen bedanken voor zijn openheid, hulp, vertrouwen, informatie en 

natuurlijk voor de fijne samenwerking. Het was fijn dat jij de hoofdrol van mijn scriptie op je 

hebt willen nemen en dat je me zoveel vertelde. Elke keer was jij weer op de afspraken en moest 

ik soms na anderhalf uur zeggen dat ik nu écht moest gaan, anders konden we nog wel twee uur 

langer praten. Ook jouw humor komt terug in de scriptie, iets wat de gesprekken ook erg leuk 

maakte! Daarbij wil ik ook Alex Bekkers, Erik Leerintveld en Sherinah Soebhan bedanken voor 

de medewerking. Jullie waren belangrijke personen waar JP veel steun aan heeft en daardoor 

konden jullie mij ook veel over hem vertellen. Dat konden jullie allemaal vanuit jullie eigen 

interessante invalshoek en dat bood mij weer nieuwe inzichten en extra diepgang in de 

biografie. Maar ook jouw vrienden mogen zeker niet ontbreken in dit lijstje JP! Bedankt, voor 

jullie ‘roast’ en dat ik jullie wekelijkse mannenavond eens mocht bijwonen!  

 

Daarnaast zou ik mijn scriptiebegeleider, Frank van Gemert willen bedanken voor de goede 

begeleiding waar ik veel van heb geleerd. Uw feedback heeft mij geholpen om een mooi stuk 

te schrijven, zonder die feedback was deze scriptie niet de scriptie geworden zoals die nu is. 

Ook heeft Anne-Marie Slotboom een bijdrage geleverd aan deze scriptie, zij was de tweede 
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beoordelaar van mijn scriptie. Als laatste wil ik ook mijn moeder bedanken die tot in de late 

uurtjes mij nog van feedback heeft voorzien. 

 

Nu deze scriptie afgerond is voelt het als een einde. Een einde van mijn studietijd en dat voelt 

dubbel. Ik kijk terug op een interessante periode waarin ik veel heb geleerd, maar het wordt nu 

ook tijd om verder te gaan en ik kijk uit naar een nieuwe periode met een toekomst vol nieuwe 

mogelijkheden en kansen. 

Daarvoor wil ik iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen aan mijn scriptie, en die 

mijn studententijd heeft gemaakt tot wat die was.  

Kyra van den Akker 
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Inleiding 
 

“Ik was eigenlijk met de laatste draai bezig. Ik denk weet je wat, ik heb nou mijn zakken gevuld. 

Ik heb een potje liggen en daar kan ik het nog een jaar of twee mee uitzitten. Dan gaan we niet 

op vakantie enzovoort, maar dan kan ik gewoon elke maand anderhalf of tweeëneenhalf duizend 

euro pakken en dan kan ik het daar makkelijk een jaar of twee mee uitzitten. En over twee jaar 

start ik de boel weer op. En net bij die laatste draai, eigenlijk een week voordat ik wouw gaan 

oogsten ging ’s ochtends de deurbel. Ik keek naar buiten en ik zag politie. Ik dacht kut, daar 

gaan we. Mee dat ik de politiewagen zag staan dacht ik, nou ben ik de lul. En hij belt aan, en 

hij zegt; Meneer, ik heb een bevel tot binnentreden op verdenking van een hennepkwekerij. Ik 

kijk hem aan, en ik zeg, dan ben je aan het goede adres.” De hoofdpersoon van deze biografie 

werd in 2013 opgepakt voor het voor handen hebben van een hennepkwekerij op zijn zolder. 

Wat ik in het begin nog niet wist, was dat er nog veel meer achter die hennepplantage 

schuilging, maar daar kwam ik al snel door de interviews die we hadden achter.  

 

JP werkte in Januari 2018 toen ik hem leerde kennen als vrijwilliger bij het reïntegratiecentrum 

(RIC) ’s-Hertogenbosch. Hij hielp daar gedetineerden die net uit detentie kwamen door 

huisvesting voor ze te regelen, een uitkering voor ze aan te vragen of door samen met ze naar 

een baan te zoeken. Het RIC is in ’s-Hertogenbosch gevestigd onder Exodus en het is een 

organisatie met vestigingen door heel Nederland die met behulp van professionals en 

vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden. Tijdens 

mijn zoektocht naar een persoon waarover ik een biografie kon schrijven kreeg ik de tip om 

Exodus te benaderen en dat deed ik. 

 

Petra, een medewerkster van Exodus stuurde mij verrassend snel een reactie terug. Ze had 

hoogstwaarschijnlijk wel iemand die wilde meewerken aan mijn onderzoek en Petra vroeg me 

of een kennismakingsgesprek in ’s-Hertogenbosch mogelijk was. Dat was ideaal voor mij, want 

ik reis namelijk al ruim vijf jaar op en neer tussen Amsterdam en ’s-Hertogenbosch omdat ik 

nog steeds in de Brabantse hoofdstad woon. Bij toeval bleek de hoofdpersoon die men in 

gedachten had anderhalve kilometer bij mij vandaan te wonen.  

 

Op 23 januari 2018 had ik mijn eerste afspraak met mijn mogelijke hoofdpersoon. We spraken 

af in het gebouw van Exodus in ’s-Hertogenbosch. Het was gevestigd naast een kerkje, 
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middenin een woonwijk. Het was een statig gebouw met een groot oud beeld boven de deur. 

Aan de rechterkant van de grote houten deur waren een aantal deurbellen te vinden, ik moest 

even kijken welke ik moest hebben, maar al snel zag ik de bel waar “Exodus” boven geschreven 

stond. Ik drukte de knop van de bel in en een vrouwenstem vertelde mij dat er iemand aan kwam 

om de deur voor me te openen. Die stem moest Petra zijn, de begeleidster van JP waar ik eerder 

mailcontact mee had gehad. Na een paar minuten deed een man de deur open, hij had een grote 

zwart met beige gekleurde jas aan en daarbij droeg hij een spijkerbroek. Ik zag ook wat tattoos 

en het leek alsof hij me net niet helemaal aankeek, daarbij zag ik ook een gehoorapparaat. Hij 

stelde zich voor als JP, was ongeveer een meter tachtig lang en was wat gezet. Dat dit mijn 

hoofdpersoon was, wist ik toen nog niet want ik had via ons mailcontact nog geen informatie 

over hem gekregen. JP begeleidde me met een kort praatje naar de plek waar wij ons 

kennismakingsgesprek hadden. Die plek was een kantoortje waar een paar bureaustoelen 

stonden en ook Petra was daar, zij was ook bij dat introductiegesprek. Ze bood me een kop thee 

aan en JP en ik maakte kennis.  

 

Na een uurtje stond ik weer buiten met een voldaan gevoel en al veel informatie. Ik had niet 

verwacht dat er in de gesprekken die volgde nog zoveel meer informatie zou komen. Ik had er 

al wel direct vertrouwen in dat JP en ik goed zouden kunnen samenwerken en ik had zin om te 

beginnen met het onderzoek voor deze biografie. Vervolgens spraken we een aantal weken 

achter elkaar af op maandag, want dan had JP het vaak niet zo druk. 

 

JP werd in 1970 geboren in Breda en woonde daar samen met zijn moeder bij zijn opa en oma. 

Toen hij twee jaar oud was verhuisde hij naar ’s-Hertogenbosch, waar hij altijd is blijven 

wonen. JP kan omschreven worden als een echte Bosschenaar. Hij woonde lang in ’s-

Hertogenbosch en dat is aan zijn dialect ook wel te horen. JP woonde tot zijn achttiende 

levensjaar samen met zijn vader, moeder, zusje en zijn gehandicapte broertje en had al sinds 

zijn vroege jeugd het vermoeden dat er iets niet klopte met zijn vader. Wat daar écht aan de 

hand was, daar kwam hij op zijn eenentwintigste pas achter. Er volgde een leven dat gekenmerkt 

werd door chaos, ruzie en kleine criminaliteit. JP werd 26 en kwam een vrouw tegen waar hij 

mee trouwde en veertien jaar mee samenwoonde maar ook toen hield de criminaliteit niet op. 

Na die veertien jaar besloot zijn vrouw bij hem weg te gaan en ging het helemaal bergafwaarts 

met JP. Hij wist niet wat hij met zichzelf aan moest, zat in de schulden en zag het leven niet 

meer zitten. Hij werd betrapt met zijn hennepkwekerij en kreeg onder andere een boete 

opgelegd van 85.000 euro die hij moest betalen. Ook moest hij Enexis een schadevergoeding 
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betalen voor het aftappen van stroom maar dat kon hij niet en daarom probeerde hij een tijd 

onder de radar te blijven. In 2015 lukte hem dat niet meer omdat hij aangehouden werd bij een 

politiecontrole. Hij had op dat moment te veel alcohol in zijn bloed en er stond nog een boete 

open en daarom moest hij op dat moment zes weken in detentie verblijven. 

 

Hij moest zes weken naar de gevangenis in Grave en pas toen JP uit detentie kwam veranderde 

zijn leven omdat hij hulp aangeboden kreeg van Juvans. In eerste instantie wilde hij daar 

helemaal niet aan meewerken maar uiteindelijk draaide hij bij omdat hij die hulp toch wel hard 

nodig had. Tegenwoordig staat JP nog steeds onder het gezag van een bewindvoerder. Hij zorgt 

met co-ouderschap voor zijn kinderen en dan heeft hij erg weinig geld om van rond te komen, 

met een paar tientjes in de week redt hij het meestal maar net. JP moet sterk in zijn schoenen 

staan om niet terug te vallen in zijn oude leven en soms heeft hij daar veel moeite mee, maar 

hij houdt vol voor zijn kinderen en dat is een stok achter de deur. 

 

In deze scriptie staat het leven van JP centraal, hij is de hoofdpersoon van deze biografie. Aan 

de hand van zijn verhalen wordt zijn levensloop opgetekend en samen met hem ga ik op zoek 

naar de betekenissen die hij geeft aan zijn daden, waarom hij de dingen op een bepaalde manier 

deed en waarom hij uiteindelijk wel kon stoppen met het plegen van criminaliteit. Wat daaruit 

voortvloeit is een geautoriseerde biografie. Een geautoriseerde biografie is een biografie die 

voortkomt uit de samenwerking tussen degene waarover de biografie gaat en een persoon die 

dat voor hem of haar opschrijft (Van Gemert, 2012). Een geautoriseerde biografie kan voor- en 

nadelen hebben. Bij een geautoriseerde biografie was de biograaf niet direct aanwezig bij de 

delicten die de dader pleegde en voelde de biograaf niet de beweegredenen die de hoofdpersoon 

had om de daden te plegen (Huisman, 2012). Maar wanneer de hoofdpersoon beschuldigd wordt 

van strafbare feiten en zelf een autobiografie schrijft, kan hij of zij de waarheid mooier 

voorspiegelen als deze werkelijk is (Huisman, 2012). Deze geautoriseerde biografie wordt 

geschreven vanuit een criminologisch oogpunt. Een criminologische biografie gaat uit van de 

subjectieve ervaringen van de hoofdpersoon, alleen dan kan begrepen worden waarom bepaalde 

gebeurtenissen hebben plaatsgevonden. Een journalistieke biografie gaat vooral in op 

objectieve gebeurtenissen en waarheidsvinding en wordt vaak geschreven omdat het 

levensverhaal van de hoofdpersoon een bepaalde nieuwswaarde heeft. Bij een criminologische 

biografie is dat niet relevant. De criminoloog kan juist relevante wetenschappelijke informatie 

verkrijgen door een onbekende persoon te onderzoeken. Die persoon kan dienen als 



 12 

afspiegeling van een bepaalde dadergroep of de criminaliteit in een specifieke tijdsperiode (Van 

Gemert &Van Swaaningen, 2012).  

 

Omdat het schrijven van een criminologische biografie afwijkt van de gebruikelijke 

onderzoeksmethode in de levensloopcriminologie is het vernieuwend. In de 

levensloopcriminologie wordt ook onderzoek gedaan naar individuen maar uiteindelijk wil de 

onderzoeker algemene uitspraken doen die te generaliseren zijn naar een grotere groep mensen 

en zij zoeken daarom veelal naar kwantitatieve factoren. In deze biografie is dat niet aan de 

orde want in een criminologische biografie wordt er juist gefocust op kwalitatieve informatie, 

zo wordt de hoofdpersoon in zijn omgeving geplaatst en wordt de context beschreven. Alleen 

dan kan het handelen van de hoofdpersoon betekenis krijgen en wordt de wisselwerking tussen 

de hoofdpersoon en zijn omgeving onderzocht en beschreven (van Gemert & van Swaaningen, 

2012).  

 

Om een volledig beeld te krijgen over het leven van JP moet dat leven tot in de puntjes 

opgetekend worden. Daarbij moet goed doorgevraagd worden wat er gebeurde, waar dat 

gebeurde en waarom dat gebeurde. Dat verhaal wordt verklaard aan de hand van theorieën uit 

de levensloopcriminologie met de bijzondere aandacht voor desistance en turning points. 

Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het symbolisch interactionisme. De hoofdvraag van 

dit onderzoek luidt daarom als volgt: “Hoe ziet het leven van JP eruit en hoe kan dat verklaard 

worden vanuit de levenslooptheorie en het symbolisch interactionisme?” 

 

Een biografie kan op verschillende manieren geanalyseerd worden. In dit onderzoek wordt 

gebruik gemaakt van theoretische triangulatie omdat vanuit verschillende invalshoeken het 

levensverhaal van JP wordt geanalyseerd. Het is van belang dat theorieën naast elkaar worden 

gelegd om een compleet beeld te kunnen verkrijgen over de levensloop van JP (Kleemans, Kort 

& Staring, 2008). Ik heb ervoor gekozen om het levensverhaal van JP op verschillende 

manieren te analyseren. Ten eerste zal het verhaal van JP geanalyseerd worden door middel van 

bepaalde turning points in zijn leven. Een turning point is een verandering in het leven van, in 

dit geval in het leven van JP, die ervoor zorgt dat iemand een andere weg in slaat dan voorheen 

(Laub & Sampson, 1993). Die turning points leiden uiteindelijk tot desistance bij JP. Om dat 

duidelijk uit te leggen in dit onderzoek worden daarom de volgende twee deelvraag 

beantwoord:  

 



 13 

1.Wat zijn de turning points in het leven van JP?  

2. Hoe komt hij tot desistance? 

 

Daarnaast zal het verhaal van JP geanalyseerd worden aan de hand van het symbolisch 

interactionisme. Door gebruik te maken van het symbolisch interactionisme kan aan zijn 

levensloop betekenis gegeven worden. Daardoor kan de interactie tussen JP en zijn omgeving 

geanalyseerd worden en kunnen de betekenissen die toegekend worden aan de omgeving 

achterhaald worden, want die betekenissen ontstaan vanuit de sociale interacties tussen JP en 

zijn omgeving. De twee deelvragen die daarbij naar voren komen zijn:  

3.Wat is de betekenis van zijn gedrag voor JP zelf?   

4.Hoe wordt JP vanwege dat gedrag door anderen gezien?  

 

Dit onderzoek kent zowel een maatschappelijke als een wetenschappelijke relevantie. Allereerst 

is er een maatschappelijk belang. Dat komt omdat door middel van een biografie iemand inzicht 

kan verkrijgen in het gedrag van een crimineel. Dat kan voor anderen niet alleen interessant 

zijn om te lezen, maar ook zij kunnen er mee leren omgaan. Er is een grote kans dat mensen 

dingen anders aan gaan pakken na het lezen van zo’n biografie en jongeren kunnen leren van 

de fouten die een ander voor hen heeft gemaakt. Door middel van onderzoek naar criminele 

carrières kan een conclusie worden getrokken betreft de effectieve beleidsmaatregelen en op 

welke manier ingespeeld kan worden bij het stoppen of voorkomen van een criminele carrière. 

Ook kan inzicht verworven worden in het gedrag van een crimineel en dat kan van groot belang 

zijn voor veiligheids-en justitieel beleid en zo kan generale en speciale preventie meer betekenis 

krijgen. Bij JP leek het van belang om al in een vroeger stadium hulp te bieden met zijn schulden 

omdat hij daarin geen legale uitweg meer zag. Daarnaast kan er ook door instanties inzicht 

verworven worden in bepaalde interventies of hulp die juist wel of niet geboden wordt. En daar 

zou een verbetering in plaats kunnen vinden.  

 

Naast de maatschappelijke relevantie is er ook een wetenschappelijk belang in dit onderzoek. 

Bestaande wetenschappelijke onderzoeken kunnen getoetst worden. Denk daarbij aan de 

onderzoeken van Sykes en Matza (1957), Giordano (2002), Laub en Sampson (1997) en het 

reclasseringsrapport van ‘woning, werk en wederhelft’. Daarom is een biografie van 

toegevoegde waarde voor de criminologie. Een theorie kan getest of gefalsificeerd worden, 

maar er kunnen ook nieuwe inzichten komen. Het biedt namelijk de mogelijkheid om in te 

zoomen op het leven van een individu en dat wordt in de criminologie nog weinig gedaan. Door 
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het inzoomen op een individu kan een ruime variatie aan data worden verzameld (Van Gemert, 

2011) en daarbij wordt in de culturele criminologie vaak gezocht naar de betekenis die de 

criminaliteit voor de pleger heeft. Daarmee wordt een dimensie toegevoegd aan het 

berekenende en instrumentele beeld dat criminologen van de meeste delinquenten hebben (van 

Gemert & Swaaningen, 2012). De beweegredenen voor het plegen van criminaliteit zijn vaak 

uiteenlopend en daar ligt vaak een bepaalde oorzaak aan ten grondslag. Het is voor 

criminologen ook interessant om die diepgewortelde oorzaak te vinden die in minder diepgaand 

onderzoek misschien niet zo duidelijk aan de orde komt.  

 

Deze scriptie bestaat uit zeven hoofdstukken. Na deze inleiding zal in hoofdstuk twee uitleg 

gegeven worden over de belangrijke theorieën die gebruikt worden voor de analyse van de 

biografie. Daarop volgt in hoofdstuk drie uitleg over de onderzoeksmethode die voor dit 

onderzoek gebruikt werd. Vervolgens komt in hoofdstuk vier de biografie aan bod, dat is de 

casus van dit onderzoek. Daarna komen in hoofdstuk vijf en zes respectievelijk de resultaten en 

de conclusie aan bod waarin de vier bovengenoemde deelvragen worden beantwoord. Tenslotte 

wordt er in hoofdstuk zeven geëindigd met de discussie.   
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2. Theoretisch Kader 
2.1 Levenslooptheorie  

In de ontwikkelings- en levensloopcriminologie wordt de nadruk gelegd op persoonlijke 

eigenschappen van daders en langetermijn risicofactoren (van Koppen, de Poot, Kleemans & 

Nieuwbeerta, 2009) De levenslooptheorie heeft zijn wortels in de sociale wetenschap, maar 

wordt ook steeds vaker gebruikt door criminologen die criminele carrières bestuderen (Benson, 

2012). Laub en Sampson (1993) zijn vooraanstaande onderzoekers op dat gebied en zij geven 

met hun levenslooptheorie een verklaring voor verandering en stabiliteit wat betreft de 

criminele carrière van een delinquent.  

 

De levenslooptheorie richt zich op veranderingen binnen het individu. Daarom is het vaak 

handig om beschikking te hebben over longitudinale datasets zodat de transformaties van 

mensen gevolgd kunnen worden. Laub & Sampson hadden de beschikking over zo’n 

longitudinale dataset en publiceerden in 1993 een onderzoek dat gebaseerd was op die dataset 

uit 1940. Die dataset bestond uit 500 jeugddelinquenten en 500 niet-jeugddelinquenten die 

tussen de tien en zeventien jaar oud waren. Informatie over die groep jongeren werd gedurende 

hun leven verzameld en daaruit bleek dat er verschillende factoren waren die van invloed waren 

op hun criminele carrière. Laub & Sampson (1993) stelden dat sociale bindingen met familie, 

school, werk, een partner en leeftijdsgenoten een belangrijke invloed hebben op het vertonen 

van crimineel gedrag. Zij stellen dat bepaalde levensgebeurtenissen, die zij stakes of conformity 

noemen ervoor kunnen zorgen dat crimineel gedrag verminderd of dat iemand er zelfs mee 

stopt. Die levensgebeurtenissen worden ook wel turning points genoemd. Dat komt omdat door 

die levensgebeurtenissen ook sociale bindingen ontstaan waardoor de baten van crimineel 

gedrag niet meer opwegen tegen de kosten die zij hebben. Een turning point is een gebeurtenis 

in het leven van iemand waarin een verandering is opgetreden in de levensloop van een 

individu. De kosten en baten gaan anders wegen als er bepaalde dingen veranderen (Carlsson, 

2012). Soms staat er dan te veel op het spel om crimineel gedrag te blijven plegen. Denk daarbij 

aan het verliezen van een vrouw, het verliezen van een baan of afkeuring krijgen van vrienden 

die geen crimineel gedrag vertonen. Die sociale bindingen moeten criminaliteit dan wel 

afwijzen want dan zorgen de bindingen voor de informele sociale controle. Die bindingen 

kunnen ervoor zorgen dat een delinquent met een sociale omgeving die criminaliteit afwijst 

minder crimineel gedrag gaat vertonen. Daar staan dan tegenover dat crimineel gedrag niet 

afneemt als die bindingen niet sterk genoeg zijn of criminaliteit aanmoedigen. Maar het gebrek 
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aan bindingen levert bij personen die in zichzelf geloven een niet-crimineel toekomstbeeld op 

(Doekhie, Dirkzwager & Nieuwbeerta, 2017). 

 

Maar Maruna (2001) schetst daar een kanttekening bij. Van Maruna mag men de subjectieve 

interpretatie van de externe factoren niet vergeten. Volgens zijn narratieve visie kunnen externe 

factoren, zoals een huwelijk en een baan, het criminele gedrag niet veranderen als deze persoon 

niet zelf een poging doet om te veranderen. Om de levensloop te veranderen moet het individu 

ook zelf gemotiveerd zijn om te veranderen, anders lukt dat niet (De Ruyver Ruyver, Colman, 

De Wree, 2010). Door deze narratieve methode wordt alles onderzocht vanuit de visie van het 

individu, dat individu is in deze biografie JP. Maruna (2001) stelt dat een individu een 

levensverhaal ontwikkelt over zichzelf en deze levensverhalen zijn zeer interessant omdat ze 

bepalend kunnen zijn voor keuzes en gedrag dat in de toekomst kan ontwikkelen (Maruna, 

2001). Dat toekomstig gedrag kan desistance zijn. 

 

2.2 desistance 

Desistance wordt gedefinieerd als het proces van het stoppen van het plegen van delicten 

(Giordano, Cernkovich & Rudolph, 2002). Vaak gebeurt dat in de late adolescentie en vroege 

volwassenheid. Laub & Sampson (1993) veronderstellen dat desistance van crimineel gedrag 

tot stand kan komen door de informele sociale controle die iemand voelt. Hoe sterker iemand 

bindingen ervaart met de maatschappij en met mensen die criminaliteit afwijzen, hoe groter de 

kans wordt op desistance.  

 

Op deze theorie is voortgeborduurd door Giordano en collega’s (2002). Hij beschreef 

desistance als een proces wat in een aantal stappen voltooid kan worden. Hij schrijft desistance 

toe aan een intrinsieke ommekeer om te stoppen met criminaliteit en minder als een sociaal 

proces, zoals Laub & Sampson (1993) dat doen. Giordano en collega’s (2002) beschrijven in 

dat proces dat niet bij iedereen desistance optreedt. Het hangt voornamelijk af van de keuzes 

en de kracht van het individu en van de hooks for change. Dat houdt in dat iemand zelf ook 

moet willen veranderen en in criminaliteit in de toekomst achter zich moet willen laten. 

Giordano et al. (2002) beschrijven desistance aan de hand van de volgende vier stappen:  

 

De eerste stap noemen zij openness to change. Dat houdt in dat de crimineel als eerste open 

moet staan voor een verandering van zijn gedrag en zelf ook moet willen stoppen met het plegen 
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van delicten. Als hij daar niet voor open staat zal desistance volgens Giordano et al. (2002) 

nooit volledig kunnen voltooien. De tweede stap die zij veronderstellen voor het voltooien van 

desistance is exposure to a particular hook or set of hooks for change. Dat houdt in dat iemand 

zich er bewust van moet worden wat hij ervoor terugkrijgt als hij stopt met het plegen van 

criminaliteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een stabiel leven, een huis of voogdij over de 

kinderen. Op die manier wordt de wederzijdse relatie verduidelijkt tussen de crimineel en de 

omgeving en dan komen ze er pas achter wat zij zelf kunnen veranderen aan de situatie. De 

derde stap is het ontwikkelen van een nieuwe identiteit. Men moet zichzelf in een nieuwe rol 

gaan zien en dat kan lastig zijn omdat iemand zijn verleden achter zich moet gaan laten en 

criminaliteit moet leren afwijzen. Dat kan moeilijk zijn met criminele vrienden. Het moet 

ongepast worden om criminaliteit te plegen en de crimineel moet met zijn nieuwe ‘ik’ ook 

nieuwe keuzes leren maken. De vierde en laatste stap is de transformatie. De actor moet 

delinquent gedrag intrinsiek gaan afkeuren en moet een andere levensstijl hebben ontwikkeld. 

Wanneer de crimineel die dit proces doorloopt criminaliteit niet langer als een positieve manier 

ziet om iets te bereiken is de desistance voltooid. Het desistance-proces is een gradueel en 

dynamisch proces. Het stoppen met criminaliteit hangt niet samen met vooraf vastgelegde 

factoren maar wordt op gang gezet door verschillende levensgebeurtenissen (McGloin, 

Sullivan, Piquero, Blokland, & Nieuwbeerta, 2011) 

 

Ook daarin legt Maruna (2001) nuance. Persisterende delinquenten vertelden aan hem dat zij 

niet meer in de gevangenis terecht wilden komen, echter bleven ze criminaliteit plegen door 

gebrek aan werk, gebrek aan scholing en economische deprivatie. Persisterende delinquenten 

zien dan geen andere uitweg en blijven criminaliteit plegen omdat zij geen betekenis kunnen 

geven aan een leven zonder delicten. Voor die mensen is het plegen van delicten een gewoonte 

geworden en zij zullen daarin sterk moeten veranderen om aan zichzelf een andere betekenis te 

geven. Daarbij werkt een stigma van crimineel ook niet mee omdat anderen hen ook zien als 

een crimineel omdat zij zichzelf als crimineel zien en daarom staan zij ook niet open voor een 

verandering. Maruna noemt dat het ‘condemnation script’. Dat houdt in dat de persisterende 

delinquenten zichzelf in een hopeloze situatie stellen zonder vooruitzichten omdat zij en andere 

hen blijven zien als crimineel. Omdat zij zichzelf blijven zien als crimineel zullen zij ook niet 

kunnen veranderen omdat dat de enige betekenis is die zij aan zichzelf geven en dan zullen het 

persisters blijven omdat zij die omschakeling niet kunnen maken. De desisters daarentegen 

houden vast aan het ‘redemption script’ of levensverhaal. Hun leven gaat van criminaliteit naar 

een leven van conformiteit en sociale bijdrage. Zij kunnen zichzelf in een positief en niet 
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crimineel daglicht zetten zodat zij zichzelf van een andere kant kunnen leren kennen. Als zij 

zichzelf van een andere kant leren kennen en laten zien dan kan ook de omgeving dat beeld 

bijstellen. De kenmerken van dit redemption script verschillen van persoon tot persoon, maar 

het algemene verhaal is hetzelfde bij alle desisters. Die personen stoppen met criminaliteit 

omdat, na een tijd in een vicieuze cirkel van criminaliteit te zitten, ze de motivatie krijgen om 

hun leven te veranderen. Er kan alleen een proces van desistance plaatsvinden als de crimineel 

ook intrinsiek wil veranderen (Maruna, 2001) 

 

Van Drie (2017) deed ook een longitudinaal onderzoek naar desistance. Van Drie concludeerde 

het volgende: Respondenten die zich verder in het proces van stoppen bevonden of al gestopt 

waren gaven aan dat anderen die belangrijk voor hen waren hen hadden gevraagd te stoppen en 

in sommige gevallen had deze sociale druk en/of steun ook wel geholpen, maar alsnog gaven 

al deze jongvolwassenen aan dat het stoppen uiteindelijk hun eigen verdienste was. Anderen 

kunnen een persoon dus niet veranderen, als hij dat niet wil.” Van Drie ondersteunt dus ook het 

idee dat desistance vanuit de persoon zelf moet komen.  

 

2.3 Symbolisch Interactionisme  

Het begrip ‘symbolisch interactionisme’ werd door Blumer in 1969 beschreven. Dat begrip is 

tot op de dag van vandaag blijven bestaan en het wordt nog steeds gebruikt in de sociologie 

(Verhoeven, 2001). Volgens Blumer wordt er in het symbolisch interactionisme vanuit drie 

uitganspunten gehandeld. Het eerste uitgangspunt is dat mensen tegenover dingen handelen op 

basis van de betekenis die dingen voor hen hebben en die dingen kunnen zowel mensen, 

materiële voorwerpen of organisaties zijn. Het tweede uitgangspunt leert dat de betekenis van 

dingen ontstaat uit sociale interactie. Betekenis komt niet zelf voort uit dingen, maar dingen 

krijgen betekenis omdat mensen op een bepaalde manier handelen tegenover dingen. Als derde 

uitgangspunt wordt geschreven dat de betekenis van dingen ook verandert door het 

interpreterende proces dat een persoon gebruikt om met dingen om te gaan. Die 

betekenisgeving is een dynamisch proces (Verhoeven, 2001).  

 

Het symbolisch interactionisme focust vooral op de subjectieve betekenis die aan dingen wordt 

gegeven. Door interactie tussen individuen wordt de samenleving gevormd. Mensen, dingen en 

situaties krijgen betekenis en door die betekenis worden mensen of dingen op een bepaalde 

manier behandeld en worden bepaalde situaties op een bepaalde manier opgelost. Die manier 
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van behandelen en oplossen is afhankelijk van wat een persoon, ding of situatie voor iemand 

betekent. Door gebeurtenissen die iemand meemaakt in het verleden wordt er op een bepaalde 

manier op mensen, dingen of situaties gereageerd en kunnen betekenissen worden bijgesteld. 

Van Gemert (2011, 2012, 2015) stelde dat het symbolisch interactionisme van toegevoegde 

waarde kan zijn bij criminologisch onderzoek. Zo schreef hij ook biografieën als ‘van Prison 

gang tot TBS’ en ‘straatkrediet’. In die boeken kan het symbolisch interactionisme worden 

gebruikt bij de beschrijving en analyse van de hoofdpersoon. Van Gemert benadrukt het belang 

van het begrip pose, the looking glass self en impression management voor een biografie. Hij 

stelt in zijn onderzoek uit 2012 het volgende: 

 

 “In een biografie wordt het leven van de hoofdpersoon bezien tegen de achtergrond van de tijd 

en plaats waarin hij leefde. Een levensverhaal kan niet bestaan zonder de context waarin het 

zich afspeelt. De voorwaarden, kansen en belemmeringen die deze context biedt, zijn in hoge 

mate bepalend voor hoe het de hoofdpersoon vergaat … Een biografie kan echter ook worden 

gezien als het portret van de hoofdpersoon. Naar analogie van een kunstenaar die een portret 

schildert van een model of een beeld van hem boetseert, zet de auteur zijn hoofdpersoon op een 

bepaalde manier neer. Deze pose bevat een boodschap aan de ander, aan degene die naar het 

kunstwerk kijkt of het boek leest.” (p. 17) 

 

De biograaf portretteert de hoofdpersoon op een bepaalde manier en bepaalt in belangrijke mate 

hoe de hoofdpersoon door de ander wordt gezien. Maar op zijn manier profileert de 

hoofdpersoon zich ook tegenover de biograaf en wil hij of zij op een bepaalde manier gezien 

worden: impression management. Met die houding tracht het individu een boodschap over te 

brengen op anderen (Schenkler, 2006).  

 

Een individu gedraagt zich op een bepaalde manier en speelt daarbij een rol omdat ze op een 

bepaalde manier gezien willen worden. De omgeving reageert ook op het individu, self, en op 

die manier ziet het individu, in de ander wie hij is. Dat noemt Cooley (1964) het looking-glass 

self. Dat looking-glass self wordt gevormd door significant others. Dat zijn mensen in iemand 

zijn leven die er meer toe doen dan anderen, denk daarbij aan vrienden, familie of een groot 

voorbeeld voor iemand. Aan die significant other trekt iemand zich op omdat hij of zij daar een 

voorbeeld aan neemt en ook zo wil zijn als diegene. Het zelfbeeld van het individu kan door 

die significant other beïnvloed worden omdat iemand op een andere manier naar zichzelf gaat 

kijken, zich anders gaat gedragen en daardoor anders wordt gezien door zijn of haar omgeving. 
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2.4 Betekenisgeving 

De poses die de hoofdpersoon aanneemt kunnen deels bewust en deels onbewust aangenomen 

worden. De poses die iemand aanneemt in verschillende situaties kunnen verschillen en die 

poses kunnen verschillende betekenissen hebben voor JP of voor zijn omgeving. Het proces 

van interactie waarin betekenis wordt toegekend aan mensen of dingen is telkens anders. 

Beeldvorming over de ex-gedetineerde zegt wat over de samenleving en hoe de ex-gedetineerde 

daarin wordt gezien (van Gemert, 2012). Zo kreeg JP toen zijn energie werd afgesloten veel 

hulp van de buurt om bijvoorbeeld toch tv te kunnen kijken en een elektrisch kacheltje binnen 

te hebben zodat hij het niet te koud had. Zij zagen hem als een buurman die hulp nodig had. 

Maar toen JP op televisie kwam bij Omroep Brabant waren de reacties die later op het fragment 

op facebook werden geplaatst niet mals. In de reacties vonden zij hem iemand die van de 

Nederlandse staat profiteert. Dat is dezelfde man met hetzelfde karakter en dezelfde delicten 

maar hij werd door zijn nabije omgeving anders gezien dan door de maatschappij.  

 

 In dit onderzoek neemt JP ook een pose aan tegenover mij en tegenover zijn vrienden. Dat kan 

bijvoorbeeld de pose zijn van ervaringsdeskundige die hij aanneemt als wij het RIC bezoeken 

of als hij aan het werk is. De pose van ervaringsdeskundige zal hij bewuster aannemen in een 

situatie als dat nodig is omdat hij dan op zijn woorden en gedrag moet letten en niet per direct 

meer de open, botte, sarcastische flapuit is die hij werkelijk is. In zijn rol als 

ervaringsdeskundige is hij vooral serieus, geïnteresseerd en behulpzaam en in die rol heeft JP 

ook een andere betekenis voor zichzelf en voor anderen. Hij wil dan graag iedereen zo goed en 

zo snel mogelijk helpen en gaat netjes met anderen om. Maar bij zijn vrienden neem hij een 

andere pose aan en dat is meer de ‘ware’ JP. Dan is hij zoals hij is en die pose zal hij niet bewust 

aannemen omdat hij dan zichzelf kan zijn. Hij kan dan de botte flapuit zijn zoals hij werkelijk 

is en hij hoeft zich niet in de houden voor zijn vrienden. Anderen op straat zouden van hem 

kunnen schrikken op dat moment. Hij is op dat moment wat stoerder dan wanneer hij alleen 

zou zijn dus hij vormt zich dan ook meer naar zijn wat botte en aanwezige ‘ik’.  

 

Als ik met hem alleen was dan zag ik ook een rustige, rationele JP die over zijn daden nadacht. 

Maar dat zijn momenten dat hij daar dan bewust mee bezig is, want hij kan in werkelijkheid 

nog steeds de lange termijneffecten van een keuze op dit moment niet goed verbeelden. Zo stapt 

hij bijvoorbeeld nog steeds op een scooter zonder rijbewijs terwijl hij te veel alcohol heeft 

gedronken. En hij weet echt wel dat hij dat niet meer moet doen omdat er veel op het spel staat 
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als hij gepakt wordt. De pose van JP hangt dus nauw samen met de betekenissen die hij geeft 

aan zijn daden en aan zijn leven. Hij probeert gebeurtenissen uit het verleden te verklaren door 

dingen betekenis te geven. Dat doet hij achteraf, maar onbewust ook gedurende zijn gehele 

leven. Wanneer hij jonger is ziet hij criminaliteit vooral als kwajongensstreken en later is het 

meer een manier om geld te verdienen. De overtredingen en misdrijven blijven, maar hoe ouder 

hij wordt hoe rationeler hij erover nadenkt. Dat probeert hij tenminste. Achteraf stelt hij de 

wietplantages als een rationele keuze om geld te verdienen maar als hij het alleen deed om uit 

de schulden te komen dan had hij aan één wietplantage op zolder ook genoeg gehad en hoefde 

hij er niet nog drie andere bij te hebben. Dus in die zin lijkt hij achteraf een betekenis te geven 

aan zijn daden die hij op dat moment misschien niet zo zag. Nu kan hij dat relativeren en kan 

hij daar anders op terug kijken. Alles wat hij deed, deed hij volgens zichzelf met een reden. Die 

reden werd misschien achteraf gegeven om te begrijpen wat en waarom hij bepaalde dingen 

had gedaan. In deze biografie wordt ingegaan op hoe JP zichzelf ziet, hoe hij gezien wil worden 

en hoe hij gezien wordt door anderen.   
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3. Methode 
3.1 Design  

Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek waarin gebruik is gemaakt van één casus; het 

levensverhaal van JP en daar wordt diep op ingegaan. Dat wordt ook wel een casestudy 

genoemd, in een casestudie wordt een individueel geval beschreven en dat geeft ruimte om 

details te beschrijven (Baxter & Jack, 2008). Voor die analyse worden verschillende methoden 

en bronnen gebruikt om de casus vanuit verschillende invalshoeken te analyseren, maar 

uiteindelijk komen die verschillende bronnen allemaal samen in een casus en wordt er een casus 

geanalyseerd (Stake, 2005). Dit onderzoek is inductief van aard (Van Staa & Evers, 2010). Als 

eerste werd data verzameld door middel van interviews met JP, vrienden en begeleiders. Daarna 

kwamen er ook schriftelijke bronnen aan te pas zoals zijn strafblad en portfolio dat hij moest 

maken voor zijn studie. In dat portfolio schreven anderen over hem en schreef hij een 

motivatiebrief. Wat er in dat portfolio stond zei veel over JP’s positieve kanten omdat het een 

aanbevelingsrapport was om aangenomen te worden bij zijn studie als ervaringsdeskundige. 

Die positieve kanten vergat JP in de interviews nog wel eens te beschrijven. Er is gestopt met 

het houden van interviews toen theoretische saturatie werd bereikt. Dat wil zeggen dat er geen 

nieuwe data meer gevonden werd over JP, dat alles tot in detail toe was uitgevraagd zodat er 

geen nieuwe dimensies of variaties meer werden gevonden (Strauss & Corbin, 1998).  

 

Uiteindelijk leverde die data genoeg informatie om een levensverhaal te schrijven over JP. JP 

is in dit geval ook de casus van deze scriptie. Een casus kan uiteenlopende vormen aannemen 

want een casus kan een individu zijn, een groep, een gebeurtenis, een proces, enzovoort 

(Mortelmans, 2009). Vooraf werd een globaal literatuuronderzoek gedaan, maar nadat er een 

duidelijke lijn gevonden werd in het verhaal van JP, werd er pas specifiek literatuuronderzoek 

gedaan om het theoretisch kader te vormen. Die volgorde is gekozen omdat vooraf niet duidelijk 

was welke subthema’s zich zouden aandienen. Zo passen de levenslooptheorie en symbolisch 

interactionisme altijd bij een biografie. Maar vooraf was nog niet bekend dat desistance, turning 

points en betekenisgeving een belangrijke rol zouden spelen in het verhaal van JP. Dit is het 

gevolg van de inductieve benadering waarvoor is gekozen. Tijdens het onderzoek heeft een 

iteratief proces plaatsgevonden dat uiteindelijk leidde tot fine-tuning. Zo werd er data 

verzameld en die werd vervolgens geanalyseerd en dat werd gedaan door middel van een 

retorische analyse. In een retorische analyse wordt er gefocust op de manier waarop een 

boodschap gepresenteerd wordt (Mortelmans, 2009). In dit onderzoek wordt het verhaal van JP 
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geanalyseerd en de manier waarop hij dat vertelt. Daarbij is belangrijk hoe hij gezien wil 

worden door het vertellen van zijn verhaal en de manier waarop hij zijn verhaal vertelt, maar 

ook de inhoud van dat verhaal is belangrijk om de levensloop van JP te analyseren zodat zijn 

levensloop en mate van desistance bepaald kunnen worden. Dat is afhankelijk van zijn 

woordkeuze, argumentatie en de manier waarop hij dingen vertelt. Na het analyseren van die 

data werd duidelijk dat bepaalde data nog ontbrak en moest worden aangevuld. Toen ontstond 

er een punt waarop geen nieuwe informatie meer werd gewonnen uit de interviews en op dat 

moment was de theoretische saturatie bereikt (Mortelmans, 2009).  

 

Dit onderzoek is kwalitatief en dat betekent dat het niet vrij is van subjectieve invloeden. Daar 

kan ook niet voor gecorrigeerd worden (Geerdink & Arnhem, 2008). Het verhaal dat is 

opgetekend is het verhaal van JP, zoals hij het wil vertellen. Ik, als onderzoeker kan zijn verhaal 

interpreteren en ik kan me afvragen hoe JP zichzelf profileert tegenover de buitenwereld. Dat 

het daarbij om subjectieve verhalen en gevoelens van de hoofdpersoon gaat is niet te vermijden. 

En dat moet ook niet vermeden worden, want subjectieve verhalen en gevoelens zijn zelfs 

wenselijk om betekenis te geven aan het verhaal.  

 

3.2 Dataverzameling  

Interviews en observaties liggen aan de basis van het onderzoek voor deze geautoriseerde 

biografie. Ik heb JP, mijn hoofdpersoon, gevonden toen ik met Exodus in contact kwam. 

Exodus is een organisatie die ex-gedetineerden helpt met de re-integratie in de Nederlandse 

samenleving. JP en ik plande een kennismakingsgesprek bij Exodus en ik legde hem in dat 

gesprek uit wat het voor ons in ging houden en hij vertelde me een klein stuk van zijn verhaal. 

Na dat kennismakingsgesprek spraken wij af om samen verder te werken en al snel volgden de 

wekelijkse interviews. 

 

Tijdens de interviews was JP coöperatief en open. Soms wist hij niet direct wanneer iets precies 

plaats had gevonden en dan probeerden we dat aan de hand van de gemaakte tijdlijn toch de 

plaatsen. Als het dan niet lukte zocht hij het soms later op of vroeg hij het aan iemand. Het zicht 

en het geheugen van JP werd in 2010 beschadigd door een zelfmoordpoging. Toen hij geboren 

werd had hij al gehoorproblemen waardoor hij zonder gehoorapparaat nauwelijks hoort. Het 

lijkt er niet op dat zijn geheugenbeschadiging hem in de weg zit tijdens de interviews omdat we 

veel konden plaatsen aan de hand van de gemaakte tijdlijn. 
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Op JP zijn initiatief ben ik met hem in Vught het re-integratiecentrum (RIC) in de gevangenis 

gaan bezoeken. Hij had daar een afspraak gemaakt en heeft toen geregeld dat ik met hem mee 

kon. Het was interessant om met hem daar naartoe te gaan en te zien hoe toegewijd hij was. Hij 

stelde erg veel vragen en was enthousiast toen ik daar met hem ook eens een kijkje wilde nemen. 

Hij werkte zelf bij het re-integratiecentrum buiten detentie, maar waar wij heen gingen was een 

re-integratiecentrum binnen detentie. De activiteiten die de medewerkers binnen detentie 

hebben verschillen wat van de taken van JP maar uiteindelijk was het einddoel hetzelfde. Dat 

gezamenlijke einddoel was mensen helpen om na detentie gemakkelijker te re-integreren in de 

samenleving. Binnen detentie worden gedetineerden voorbereid om weer te gaan solliciteren 

door het maken van een curriculum vitae en door bijvoorbeeld een identiteitsbewijs aan te 

vragen. Buiten detentie worden de ex-gedetineerden geholpen met het zoeken naar een vaste 

woning en een baan. De taken van het re-integratiecentrum binnen en buiten detentie lopen 

soms wat in elkaar over. 

 

Voorts is justitiële documentatie opgevraagd van JP. Die zijn we samen gaan inzien bij de 

rechtbank in ’s-Hertogenbosch en dat leverde nieuwe verhalen op waardoor de biografie nog 

uitgebreider is geworden. Hij was namelijk zelf wat kleine feitjes vergeten die nu wel deel 

uitmaken van de biografie. Ook politie documentatie werd opgevraagd, maar wij kregen geen 

toestemming voor inzage daarvan. Dat is erg jammer omdat JP, over de tijd dat hij vaak bij de 

politie op de Vogelstraat in de cel moest overnachten, een aantal verhalen nog weet maar niet 

alles meer. Hij heeft me er wel wat over verteld waar ik in de biografie dieper op in zal gaan 

maar het is niet nodig om al die verhalen uitgebreid te beschrijven om de essentie te begrijpen. 

JP beschikt over de gave om kritisch terug te kijken en te reflecteren op de JP die hij vroeger 

was omdat hij de ‘criminele’ JP van een afstandje kan bekijken. Dat komt omdat hij wil 

veranderen en tegenwoordig begrijpt dat de delicten die hij pleegde niet goed waren. Tevens 

probeert hij die gebeurtenissen wel te legitimeren dus het proces van desistance is nog niet 

volkomen voltooid.  

 

Met JP heb ik in totaal acht interviews afgenomen die bij elkaar opgeteld tien uur 35 minuten 

duurde. Daarnaast heb ik nog een interview gehouden met JP en zijn vrienden. Hij noemde dat 

interview ‘the roast’. In ‘the roast’ heb ik JP gezien zoals hij bij zijn vrienden was en hebben 

zijn vrienden mij een betere kijk gegeven op hoe zij JP zien. Ik wist toen of de JP die ik voor 

mij had in de interviews ook de JP was die zij meemaakten. Ook is er nog een gesprek geweest 
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tussen mij en de begeleiders van JP. Erik Leerintveld van Juvans en Alex Bekkers van de 

gemeente ’s-Hertogenbosch die mij konden vertellen over hoe JP was toen hij uit detentie 

kwam. Ook aan dat gesprek heb ik veel gehad omdat JP daar niet altijd duidelijk over praatte. 

Hij vertelde mij dat hij blij was met de hulp die hij aangeboden kreeg, maar volgens Erik en 

Alex duurde het toch enige tijd voordat JP dat zelf ook besefte. 

 

Tijdens de interviews moest JP voorkomen voor een feit uit 2015. Ik ben daarvoor samen met 

hem naar de rechtbank gegaan en heb daar ook weer veel van JP gezien. Tussendoor hebben 

wij elkaar vaker gesproken, elkaar soms nog eens gezien en kon ik hem volgen via Facebook. 

Alle gesprekken die gehouden zijn met JP over de biografie zijn opgenomen en letterlijk 

getranscribeerd. Behalve de gesprekken met zijn vrienden en begeleiders, daar is een verslag 

van gemaakt. Het geheel is in een schematische weergave bijeengebracht.  

 

Datum Met wie? Duur Onderwerp 

23 januari 2018 JP 01:00 uur Kennismaking met JP 

2 februari 2018 JP 01:34 uur  Interview 1 

19 februari 2018 JP De hele middag Interview 2 en naar 

RIC binnen in PI 

Vught 

5 maart 2018 JP 01:05 uur Interview 3 

19 maart 2018 JP 01:25 uur Interview 4 

26 maart 2018 JP 02:00 uur Naar de rechtbank 

voor justitiële 

documentatie 

9 april 2018 JP 01:29 uur Interview 5 

16 april 2018 JP 01:11 uur Interview 6 

23 april 2018 JP 02:13 uur Interview 7 

3 mei 2018 Vrienden van JP 01:12 uur Interview 

8 mei 2018 Alex Bekkers 

(Begeleiding vanuit 

Gemeente) en Erik 

Leerintveld (Juvans) 

00.48 uur Interview 
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6 juni 2018 JP en Erik 

Leertintveld 

01:00 uur De zaak van JP voor 

rijden onder invloed 

en zonder rijbewijs in 

rechtbank ’s-

Hertogenbosch 

11 juni 2018 JP 01.00 uur Interview 8 

13 juni 2018 Sherinah Soebhan 

(bewindvoerdster) 

01.00 uur Interview 

 

Tijdens de interviews zijn er ook observaties gedaan. Tijdens de interviews had ik altijd een 

notitieboekje paraat waarin ik aantekeningen kon maken en waarin ik die observaties op kon 

schrijven om ze later nog eens te bekijken. De aantekeningen van die observaties typte ik later 

uit zodat ik die ook kon verwerken in mijn scriptie. Ik merkte dat JP zijn stemming afhing van 

wat er op dat moment in zijn leven speelde. Hij luchtte vaak aan het begin van het interview 

zijn hart en dan wist ik wat er op dat moment echt speelde en wat er in zijn hoofd om ging. Als 

ik dan gerichtere interviewvragen begon te stellen dan kon hij daar ook vaak wel weer zakelijk 

antwoord op geven en dan merkte ik niet meer zoveel van zijn gemoedstoestand. Als ik 

binnenkwam zag ik vaak de ‘echte’ JP zoals het ervoor stond in zijn leven en die kon soms heel 

vrolijk zijn en dan floot hij bijvoorbeeld als hij koffie zette. Maar als zijn leven even niet zo 

ging zoals hij dat wilde dan kon hij zichzelf erg druk maken, over hoe het in de toekomst verder 

moest gaan bijvoorbeeld. Dan merkte ik aan hem dat hij spijt had van hoe het in het verleden 

was gegaan en dat hij wilde dat hij eerder de hulp had gehad die hij nu aangereikt krijgt.  

 

Tijdens de interviews had ik eigenlijk vrijwel altijd dezelfde JP voor me, iemand die meewerkte 

en het volgens mij best gezellig vond dat ik eens in de week langs kwam. Eigenlijk voelde ik 

mij al vrij snel op mijn gemak met JP en dat was andersom ook het geval. Dat bleek ook wel 

uit het informele contact dat we af en toe hadden via Whatsapp en de grappen die werden 

gemaakt. Ook tijdens ‘the roast’ zag ik een JP die ik eigenlijk al kende. Hij was toen misschien 

wat grover in de mond, drukker en duidelijker aanwezig dan tijdens onze interviews maar daar 

was ook de context naar. Hij wilde graag het laatste woord hebben en had overal een antwoord 

op. Maar ik wist dat JP zo kon zijn en dat hij zo was. Alleen was hij dat in onze interviews in 

mindere mate dan tijdens ‘the roast’. JP praat vlot en het lijkt alsof hij niet veel nadenkt over 

wat hij zegt. Soms blijft hij echt doorratelen en moest ik hem af en toe een halt toe roepen, maar 
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dat is wel de reden dat ik ook erg veel gedetailleerde informatie heb kunnen krijgen. Tijdens de 

interviews had hij het ook vaak over plekken en adressen en omdat wij bij elkaar in de buurt 

wonen wist ik vaak al snel over welke plaatsen hij het had en dat was erg fijn voor mij zodat ik 

bepaalde plekken in een context kon plaatsen en zodat ik er een goed beeld over kon vormen. 

Zo kan ik de wijk waarin hij woonde in ‘s-Hertogenbosch in de context plaatsen. Die wijk heeft 

een slechte naam en dat is ook de plaats waar JP zijn wietplantage op zolder had.  

 

JP kwam in het begin op mij over als een wat chaotische man die erg graag zijn verhaal kwijt 

wilde. Ik merkte dat hij erg zijn best deed om zijn leven weer op het rechte pad te krijgen. 

Daarvoor belde hij vaak Alex Bekkers, coördinator van bureau nazorg gemeente ’s-

Hertogenbosch tijdens onze interviews. Als ik hem iets vroeg en hij wist het niet, of als hij iets 

moest regelen dan deed hij het ook direct terwijl ik nog tegenover hem zat. Als Alex dan niet 

oppakte reageerde hij wat geïrriteerd, maar Alex belde hem altijd snel terug.  

 

3.3 Data-analyse 

Om de data-analyse zo overzichtelijk mogelijk te maken is er vanaf het eerste interview gewerkt 

met een tijdlijn. Die tijdlijn wordt voor elk hoofdstuk afgebeeld en geeft houvast voor de 

chronologie van het gehele verhaal. Door de tijdlijn kon het leven van JP zo veel mogelijk 

chronologisch opgetekend worden en dat gaf ons ook houvast om alle periodes uit zijn leven 

duidelijk te bespreken zonder iets te vergeten. Bij de data-analyse is gebruik gemaakt van het 

codeer-programma Atlas.ti. Dat komt omdat JP zijn leven duidelijk in bepaalde episodes 

ingedeeld kon worden. Omdat JP zijn leven in episodes ingedeeld kon worden was het 

overzichtelijk Atlas.ti te gebruiken zodat de data die ik verkreeg ook duidelijk ingedeeld kon 

worden in de episodes. Daardoor is er geen relevante informatie verloren gegaan omdat het 

allemaal duidelijk in episodes was opgedeeld en daardoor makkelijk teruggezocht kon worden.  

 

3.4 Datakwaliteit 

Ik merkte dat JP vanaf het begin al erg open was over zijn leven en dat is later in de interviews 

niet veel veranderd. In het begin was hij wel wat korter van stof, maar later begreep hij dat ik 

wel alles moest weten en dan vertelde hij ook veel meer. Als hij het moeilijk vond om ergens 

over te praten dan gaf hij dat aan, zo ook bij zijn zelfmoordpoging. Hij dacht dat het niet van 

belang was voor het levensverhaal, maar vertelde het toch. Hij bleef open, vriendelijk en 

volgens mij vond hij de interviews niet erg om te doen. Sommige persoonlijke onderwerpen, 
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zoals het feit dat zijn vader zijn vader niet was en dat hij een broertje had met het syndroom 

van down leken hem in eerste instantie weinig te doen. Later, mede door onze gesprekken kon 

hij die gebeurtenissen wel als belangrijk bestempelen en konden we daar toch dieper op in gaan. 

Daar had hij volgens eigen zeggen nooit veel over nagedacht. Daardoor heeft hij wel een muur 

om zich heen gebouwd want JP lijkt een sterke man met weinig gevoel. Echter, wanneer hij 

beter gekend wordt heeft hij toch een klein hartje. Daarnaast denkt hij voornamelijk in het ‘nu’. 

Waar hij ten tijde van de interviews vooral mee bezig was, was het oplossen van zijn schulden. 

Hij had een bewindvoerder en moest van weinig geld in de week rondkomen. Dat zou ook het 

eerste zijn waardoor hij terug zou kunnen vallen in zijn oude gedrag. Door zijn aanwezigheid 

en zijn opvallende verschijning valt hij op en trekt hij ook publiciteit aan. Zijn hart ligt op zijn 

tong en hij aarzelt niet om dingen te vertellen. Dan vertelt hij het zoals het is en praat nergens 

omheen. Zijn begeleider van Juvans noemde hem een markante man en ik denk dat dat hem 

goed beschrijft. Door zijn openheid en opvallendheid ben ik met hem in contact gekomen via 

Exodus en had hij aan het begin van onze interviewreeks een korte uitzending op ‘Omroep 

Brabant’ om zijn verhaal te doen. Later werden we in de rechtbank zelfs gefilmd door de makers 

van het programma ‘voor de rechter’ op RTL5. Zijn zaak wordt in het najaar van 2018 mogelijk 

uitgezonden.  

 

Vaak wordt kwaliteit van een onderzoek getoetst op basis van validiteit en betrouwbaarheid. 

Het gaat er dan respectievelijk om dat men meet wat men wil meten en of de methode van de 

dataverzameling precies is (Boeije, ’t Hart & Hox, 2009). Maar die twee begrippen zijn vanuit 

kwantitatieve wetenschap ontwikkeld en in dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een 

kwalitatieve methode. De kwaliteit van dit onderzoek moet dus op een andere manier gemeten 

worden dan bij kwantitatieve methodes gebeurt.   

 

Volgens Decorte & Zaitch (2009) moet een kwalitatief onderzoek voldoen aan vijf 

kwaliteitscriteria. Dat zijn de interne validiteit, externe validiteit, interne betrouwbaarheid, 

externe betrouwbaarheid en authenticiteit & relevantie. 

 

De interne validiteit hangt nauw samen met de geloofwaardigheid. Wordt er gemeten wat er 

gemeten moet worden? De geloofwaardigheid van een onderzoek verbetert door data te 

verzamelen uit verschillende bronnen, dat heet triangulatie. Dat wordt in deze biografie gedaan 

door het interviewen van JP zelf, van zijn vier beste vrienden, twee begeleiders en zijn 

bewindvoerder. Daarnaast is zijn justitiële documentatie ingezien en heb ik gelezen wat anderen 



 29 

over hem schrijven in zijn portfolio. Alle informatie die zij vertelde strookte met elkaar en de 

begeleiders van JP vertelde net zo duidelijk dat hij weer op de goede weg was als dat hij zelf 

vertelde. Zijn vrienden typeerden hem eerlijk en dat wat zij vertelden dat kwam ook overeen 

met mijn observaties. Er werden door alle partijen zowel positieve als negatieve verhalen 

verteld over JP wat de zaak van beide kanten belichtte. 

 

De externe validiteit houdt bij kwantitatief onderzoek in, of het onderzoek generaliseerbaar is 

naar een groot deel van de samenleving. Dat is bij kwalitatief onderzoek niet mogelijk omdat 

kwalitatief onderzoek vaak geen hele populatie omvat. Maar bij kwalitatief onderzoek zijn er 

wel twee andere vormen van generalisering, dat zijn de overdraagbaarheid en de theoretische 

generalisering (Decorte & Zaitch, 2009). Ten eerste wordt de overdraagbaarheid van het 

onderzoek gewaarborgd doordat er een uitgebreide en gedetailleerde biografie voorafgaat aan 

de analyse en conclusie. De reden daarvan is dat kwalitatief onderzoek het toelaat om een zaak 

zo grondig te beschrijven dat de lezer van het onderzoeksrapport op basis van die beschrijving 

kan beoordelen of de conclusie die getrokken wordt aan het einde van het onderzoek ook op 

andere zaken toe kan worden gepast (Decorte & Zaitch, 2009). Ten tweede wordt de 

theoretische generalisering gewaarborgd. Er wordt bij kwalitatief onderzoek niet van een 

generalisering naar de populatie uit gegaan, maar wel naar een generalisering naar de theorie 

(Decorte & Zaitch, 2009).  Zo’n zaak kan dan een theorie onderbouwen of juist verfijnen. Zo 

kan de zaak van JP gegeneraliseerd worden naar de levenslooptheorieën van turning points, 

desistance en het symbolisch interactionisme. En dat wordt in de analyse gekoppeld en 

vergeleken.  

 

Interne betrouwbaarheid is in dit onderzoek aan de orde omdat er verzadiging optreedt in de 

interviews. Na een aantal interviews waren er in de zaak van JP nog weinig nieuwe dingen te 

vertellen en als een andere onderzoeker ook tot dat moment doorvraagt moeten zij ongeveer 

dezelfde informatie hebben verkregen als dat er voor dit onderzoek werd verkregen. Met 

diezelfde informatie zouden zij dan ook tot dezelfde conclusie moeten komen. 

 

Externe betrouwbaarheid wordt gewaarborgd in dit onderzoek omdat er vanuit verschillende 

invalshoeken naar de zaak is gekeken. Omdat sommige verhalen meerdere keren zijn verteld 

door JP en doordat zijn begeleiders en bewindvoerder eenzelfde verhaal hadden als JP over JP 

zou, indien het onderzoek nogmaals overgedaan zou worden, er eenzelfde biografie geschreven 
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kunnen worden en eenzelfde conclusie getrokken moeten worden omdat dan dezelfde 

informatie verkregen zou zijn.  

 

Tenslotte is de authenticiteit en de relevantie gewaarborgd. JP zal zelf beter over zijn leven na 

zijn gaan denken en dat gaf hij tijdens de interviews ook al eens aan. Zo deden bepaalde 

onderwerpen hem eigenlijk meer dan hij dacht omdat hij oude verhalen weer naar boven haalde. 

Hij had het daar al lang niet meer over gehad, of hij had er niet echt over nagedacht. 

Voorbeelden daarvan zijn het niet kennen van zijn vader, het leven met zijn gehandicapte 

broertje en weinig aandacht krijgen van zijn ouders. Daarbij zouden anderen die deze biografie 

lezen en zelf ook in een soortgelijke situatie terecht zijn gekomen kunnen leren van JP zijn 

fouten. 

 

3.5 Ethiek en veiligheid 

Ook is er in dit onderzoek rekening gehouden met de ethiek en veiligheid van het onderzoek. 

Bij het introductiegesprek met JP is voorgelegd om alles te anonimiseren. Toen het onderzoek 

af was heeft JP de tekst van het levensverhaal nog gelezen en zijn er nog wat kleine dingen 

aangepast, dat gebeurde allemaal in overleg. Afgesproken werd ook dat de gesprekken werden 

opgenomen maar dat deze buiten dit onderzoek om niet voor anderen doeleinden bedoeld 

waren. Ook was dat afgesproken met de andere betrokkenen waar ik mee sprak. JP is er mee 

akkoord gegaan dat de scriptie openbaar wordt gemaakt en dat het onderzoek mag worden 

gepubliceerd. Er wordt vanuit de onderzoeker op een professionele en vertrouwelijke wijze met 

de data om gegaan.  

 

Ook is de veiligheid van de onderzoeker gewaarborgd. Aan het begin van dit onderzoek is de 

onderzoeker gekoppeld aan een medestudent die ten alle tijden moest weten waar ik was met 

JP en hoe lang de afspraken ongeveer zouden duren. De eerste afspraak vond plaats bij Exodus, 

maar al snel verplaatsten we naar zijn huis, dat was ook bij mij in de buurt. De gesprekken 

waren nadat ze waren opgenomen direct overgezet op een computer en op een USB-stick gezet, 

zodat de interviews op geen enkele wijze verloren konden gaan. 
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4. Biografie 
Episode 1: 0-15 Zijn eerste aanraking met de politie 

Tijdlijn JP 0 1 2 3 4 5 6 7 
  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 
Woonplaats Breda       Vlakbij Hoge Agrarische school 's-Hertogenbosch   
Werk/school         Basisschool in Den Bosch     
Familie Wonen met Opa, Oma en moeder   Woonde thuis met Jaap en moeder, later ook zusje en broertje 
Relaties                 
Criminaliteit                 
Alcohol en drugs                 
Events                 
         
Tijdlijn JP 8 9 10 11 12 13 14 15 
  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Woonplaats       Maaspoort         

Werk/school       
School in 
Maaspoort 

Middelbare schoon in ‘s-
Hertogenbosch     

Familie                 
Relaties                 

Criminaliteit             
Eerste aanraking 
politie   

Alcohol en drugs         Af en toe een pilsje     
Events Gevoel dat Jaap zijn vader niet is             
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Op maandagmiddag 28 januari 2018 hadden JP en ik ons eerste interview. Toen ik aankwam 

bij het huis van JP stond er een grote hond achter het raam te blaffen en dat bleek Joy te zijn, 

de hond van JP. Bij de hond stond JP en hij zag me aankomen en zwaaide naar me, deed de 

deur open en ik bekeek hem. Op de trui die hij aan had stond ‘Sarcasm Inc’, achteraf weet ik 

dat JP vaak sarcastisch is en zo gezien wil worden, dus zijn trui typeerde hem. JP had ook een 

spijkerbroek aan die kapot was bij zijn kruis. Ik vond dat in het begin een beetje raar maar al 

snel kwam ik er achter dat JP eigenlijk gewoon geen geld had om een nieuwe broek te kopen 

en daarom dus een kapotte spijkerbroek droeg. Ik zag dat hij op zijn twee ringvingers tattoos 

had van een ring en op zijn rechterpols had hij ook een tattoo. Hij bleek er nog meer te hebben 

en de foto’s die ik maakte zijn te zien in afbeelding één tot en met vijf. Op zijn rug heeft hij ook 

de namen van zijn kinderen laten tatoeëren maar wegens privacy redenen zijn daar geen  

foto’s van.  

 

Afbeelding 1         Afbeelding 2          Afbeelding 3 

   
Afbeelding 4                                           Afbeelding 5 

  
Over de betekenis van zijn tattoo’s vertelde hij me het volgende: “Dat ik geld had en dat ik zin 

had om iets op mijn lijf te laten kalken. Deze wouw ik hebben, gewoon omdat ik een ring 

getatoeëerd wilde hebben (afbeelding 5). Omdat ik dat wouw. Dit is een mislukt Keltisch 
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vriendschap teken (afbeelding 1). Omdat het nu op een mislukt Citroën teken lijkt. Hij had meer 

zo gedraaid moeten staan. Deze (afbeelding 3) vond ik ook wel mooi maar ook die is mislukt 

omdat ik heel moeilijk te tatoeëren ben. Dit hadden scherpe punten moeten zijn en er loopt ook 

nog ergens een vrouw rond met een kroontje en daar staat op ‘one love’. En hier stond Saar en 

daar stond mijn trouwdatum dus dat heb ik ook maar weg laten werken (Afbeelding 4). Hij moet 

eigenlijk ook afgemaakt worden en die naam is weg en ja dit moet links en rechts nog wat 

ingekleurd worden. Maar ze kregen het niet voor elkaar om daar een rechte lijn neer te zetten.” 

 

Het levensverhaal van JP begint op 26 januari 1970 toen hij werd geboren in Breda. JP was drie 

dagen voor ons eerste interview achtenveertig geworden. Toen JP werd geboren had zijn 

moeder na een tijdje het vermoeden dat JP niet zo goed hoorde, want als zijn opa, oma of 

moeder tegen hem praatten reageerde hij niet zoals kindjes dat wel horen te doen. Al snel 

kwamen zij er achter dat JP een aangeboren afwijking had aan zijn oren, daar heeft hij nooit 

goed mee gehoord. Tegenwoordig is dat opgelost met een gehoorapparaatje wat hij eigenlijk 

altijd in zijn oor heeft, behalve op de scooter, want dan vindt hij dat hij te veel herrie om zich 

heen hoort. Gevaarlijk vindt hij niet dat zegt hij, want hij heeft nog één oog waar hij goed mee 

ziet, aan zijn linkeroog is hij nagenoeg blind en hij heeft twee oren waar hij nog een klein beetje 

mee hoort door die aangeboren afwijking aan de buis van Eustachius. In de weken dat ik JP 

interviewde kwam ik hem toevallig tegen in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Daar reed hij 

me, zonder rijbewijs, tegemoet op zijn rode scooter. Ik zwaaide naar hem en ik riep hem nog 

een keer, maar hij hoorde en zag mij niet en hij reed me ongeveer op twee meter afstand voorbij. 

Als hij mij gezien of gehoord had, dan had hij zeker naar mij gezwaaid. Dus misschien is een 

slecht gehoor en één werkend oog toch net niet genoeg om alles mee te krijgen in het verkeer. 

Maar die situatie typeert JP wel want hij doet zijn eigen ding en hij doet wat hij wil. Dat gebeurt 

soms wel een beetje roekeloos en vaak overziet hij niet helemaal de gevolgen van zijn gedrag. 

Hij is eigenwijs, spontaan en open naar mensen waar hij het goed mee kan vinden. Voor mensen 

die hij niet goed kent, of waar hij het niet goed mee kan vinden kan hij irritant, bot en overdreven 

aanwezig zijn. En dat hoort hij hier en daar ook wel eens op een feestje. Maar daar trekt hij zich 

niets van aan en hij gaat dan weer lekker door waar hij mee bezig was. 

 

In zijn eerste levensjaar in Breda woonde hij samen met zijn alleenstaande moeder in huis bij 

zijn opa en oma. Zijn moeder was toen altijd thuis om voor hem te zorgen. Meer herinneringen 

had hij niet uit zijn tijd in Breda want alle herinneringen van vroeger beginnen eigenlijk pas in 

’s-Hertogenbosch, de stad waar hij heen verhuisde samen met zijn moeder toen hij drie jaar oud 
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was. Zij verhuisde toen samen met JP naar haar nieuwe vriend, de stiefvader van JP. Die nieuwe 

vriend heette Jaap en hij werkte aan de Hoge Agrarische School in ’s-Hertogenbosch waar hij 

dichtbij woonde. Jaap kende JP niet anders dan dat het zijn vader was. In ’s-Hertogenbosch 

vond JP zijn thuis en hij is daar de rest van zijn leven nooit meer weggegaan.  

 

Zijn opa en oma uit Breda waren in de jeugd van JP de verbindende factor van de familie. Toen 

JP in Den Bosch woonde kwamen ze zondag om de week met de hele familie bij elkaar om 

gezellig te kletsen en meestal ook om samen te eten. Zijn oma was in Indonesië geboren als 

dochter van een Nederlandse militair. Als de kinderen en kleinkinderen over de vloer kwamen 

dan maakte zij altijd een uitgebreide Indonesische rijsttafel “van hebmejoudaar” en daardoor 

bleef de familie elkaar regelmatig zien en dat vond JP erg gezellig als kind. Hij kon het goed 

vinden met zijn opa en oma omdat hij overal met ze over kon praten en omdat ze eerlijk waren. 

Met de rest van de familie kon hij dat niet zo goed: “Want zolang ze niet over problemen 

praatten dan waren die er ook niet” en dat noemde JP ook gelijk het motto van de familie. 

Toen zijn opa en oma later overleden verwaterde de band met de familie al snel en werd het 

contact beperkt tot verjaardagen en feestdagen. Hij vond zijn opa en oma fijne mensen omdat 

zij erg gezellig waren en omdat hij bij zijn opa en oma niets fout kon doen. In tegenstelling tot 

bij zijn moeder en vader want bij hen deed hij het niet zo snel goed. Zijn ouders vond hij minder 

gezellig, minder eerlijk en minder reëel en daar had hij ook geregeld ruzie mee. JP vertelde: 

“Op zijn sterfbed was opa tegen iedereen aan het schreeuwen en aan het vloeken. En op het 

moment dat ik binnen kwam gelopen tikte hij op mijn knie en zei tegen me: “Jij bent de enige 

goede.”” De ouders van Jaap zag JP eigenlijk nooit omdat zij in Limburg woonden. Met de 

rest van de familie had Jaap geen contact. Zij zagen elkaar met kerst- en verjaardagen en daar 

bleef het ook bij. Met zijn neefjes en nichtjes van die kant van de familie had hij ook vrij weinig. 

Toen ik vroeg hoe dat kwam was zijn antwoord “Ja, dat zijn allemaal van die studenten, 

universiteit. Op hun vakgebied waren ze heel intelligent weet je wel. Maar een potje triviant 

konden ze niet winnen van mij. Algemene kennis nul.”  

 

Zijn moeder was in ‘s-Hertogenbosch ook altijd thuis om voor hem te zorgen omdat zij niet 

werkte. Vrouwen die werkten waren er nog niet zoveel in die tijd vertelde JP. JP woonde tot 

zijn tiende vlakbij de Hoge Agrarische school in de Brabantse hoofdstad samen met zijn moeder 

en met Jaap. Ook al wist JP niet beter dan dat zijn moeder samen met Jaap was, voelde hij toch 

dat er iets niet klopte. Hij had al vroeg het vermoeden dat zijn vader zijn vader niet was, maar 

telkens als JP informatie probeerde te ontfutselen vertelde niemand hem daar iets over. Wat er 
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echt aan de hand was, daar kwam hij pas op zijn 21e achter. Dat JP al vroeg een vreemd gevoel 

had bij zijn vader bracht met enige regelmaat de nodige spanningen en wrijvingen met zich 

mee.  

 

“Op de basisschool was ik gewoon een lastig kutkind” vertelde JP “In bijna ieder rapport dat 

ik kreeg van de basisschool stond geschreven: JP kijkt liever naar buiten dan dat hij naar het 

schoolbord kijkt, en dat klopte ook wel. Want als ik een vogel voorbij zag vliegen dan was ik al 

afgeleid. Ik had toen concentratieproblemen en ik was zeker niet de makkelijkste leerling van 

de klas. Maar ja, ADHD, dat bestond toen nog niet in mijn tijd.” Op 32-jarige leeftijd kreeg hij 

wel de diagnose ADHD. JP zat op een basisschool in ‘s-Hertogenbosch tot zijn elfde en daarna 

verhuisde hij met Jaap en zijn moeder naar de Maaspoort. Hij moest toen ook wisselen van 

basisschool en kwam op een andere basisschool terecht. Op school kwam hij redelijk goed mee. 

Hij haalde geen hoge cijfers “maar met de hakken over de sloot ben je droog hè.” En dat was 

dan ook zijn motto voor de rest van zijn basis- en middelbare schoolcarrière. JP had voor zijn 

leeftijd een grote mond tegen de leraren en zei al snel dat zij zich nergens mee moesten 

bemoeien. Als zes of zeven jarige had hij al wat uurtjes op de gang moeten vertoeven omdat hij 

dan weer even de klas uit werd gezet om af te koelen. Op de basisschool speelden hij vooral 

met vriendjes uit zijn buurt en dan speelden ze vaak buiten. Hij herinnerde zich nog goed dat 

hij buiten mocht spelen totdat de lantaarnpalen aan gingen. Over het afspreken met zijn 

vriendjes vertelde hij: “We waren altijd buiten, altijd. Of achter in de tuin spelen met vrienden 

met soldaatjes of met lego. We waren altijd bezig. Ik kwam dan thuis vanuit school en volgens 

mijn moeder kwam ik altijd thuis gerend. Dan hield ik even mijn kop onder de kraan, dan dronk 

ik wat en dan was ik weer pleite. En ja, dan waren we met zijn allen buiten aan het spelen en 

deden we verstoppertje of bouwden we hutten. Nu leven we in de tijd dat papa en mama samen 

moeten werken en hun kind maar een Ipad in de handen geven. Navenant dat hier zoveel ruimte 

is zie ik verdomd weinig kinderen buiten.” Aan zijn basisschooltijd heeft JP geen vrienden over 

gehouden die hij nu nog spreekt.  

 

Toen JP elf jaar oud was werd zijn halfbroertje geboren. Zijn halfbroertje had het syndroom 

van down en daar had JP best wel moeite mee. In het begin was de irritatie nog niet zo sterk 

aanwezig maar naarmate JP en zijn broertje ouder werden, werden ook de irritaties van JP 

tegenover zijn broertje erger. Dat had ook vaak te maken met de manier waarop zijn ouders met 

zijn broertje omgingen. Toen ik vroeg of hij zijn broer tegenwoordig nog wel eens spreekt, 

vertelde hij: “Ik heb mijn broer nooit gesproken. Nee, dat is een kutgeintje. Mijn broer is elf 
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jaar jonger dan ik en dusdanig beschermd opgevoed zodat hij eigenlijk nooit heeft leren praten. 

De laatste keer dat ik hem zag was in 2010 en toen kon hij nog steeds niet praten.” Toen ik 

vroeg hoe hij daar vroeger mee om ging vertelde JP: “Het kwam pas op een latere leeftijd dat 

dat problematisch werd. Hij zat altijd in de stoel, die zielige mongool. En dan zei hij: “Eh.” en 

dan wees hij naar de koelkast. Ja, dan wordt er helemaal niks mee gedaan hè. Als jij op je derde 

dorst hebt en je zegt: "Eh." en je wijst naar de koelkast en er is niemand die dan tegen jou zegt: 

"Drinken" maar er wordt opgevlogen en er wordt drinken gehaald, ja dan is het voor jou niet 

nodig om te gaan leren praten. Dan kun je jezelf op die manier uiten.” Twee jaar later kreeg JP 

ook een zusje en dat is eigenlijk de enige van de familie waar hij op latere leeftijd nog contact 

mee had. 

 

Op het voortgezet onderwijs was JP ook geen voorbeeld leerling. Hij zat vier jaar op de 

middelbare school maar haalde daar geen diploma. Hij vertelde me dat dat kwam omdat hij 

helemaal niet zo goed kon lezen. Dat kwam omdat hij niet zo snel las en omdat hij dan ook nog 

eens heel snel afgeleid raakte. “Als ik op pagina twee was met lezen, dan wist ik eigenlijk niet 

meer wat er nou op pagina één stond.” Dat was de reden dat hij nooit een diploma haalde op 

de middelbare school denkt hij. Het ongeremde, brutale gedrag van JP dat hij al vertoonde op 

de basisschool zette zich voort en verergerde. JP kon niet tegen autoriteit vertelde hij. Als ik 

daar de reden van vroeg zei hij: “Dat komt door een ziekte die toen nog niet bestond hè, ADHD. 

Dat zal toch wel de basis zijn geweest van al dat gezeur en gezeik.” Vaak werd er dan vanuit 

school naar huis gebeld en als JP dan naar huis kwam en de voordeur opendeed dan stond zijn 

moeder al klaar met haar pantoffel maat 38 en dan kreeg hij er thuis flink van langs. “Jaja, de 

opvoeding was vroeger heel anders dan nu. Maar wat mij betreft mag het hele systeem van nu 

weer terug naar vroeger. Als die jong niet luisteren op school en ze vragen om een schop onder 

hun kont dan geef je die toch gewoon. Hadden ze maar moeten luisteren.” Aan de opvoeding 

lag het niet, denkt hij. Hij spijbelde wel vaak van de middelbare school om dan te gaan werken 

bij een slager en dat vond hij toen veel interessanter dan in de schoolbanken zitten en dat deed 

hij dus ook. Want als hij ging werken dan had hij geld en een ziekmeld-briefje kon hij makkelijk 

vervalsen met een nep-handtekening van zijn moeder. Op school haalde hij steeds slechtere 

cijfers en liep een leerachterstand op omdat hij bijna de helft van de lessen die hij moest volgen 

miste. Na zijn examens ging hij fulltime aan het werk bij het, een slachthuis. De overkant van 

die denkbeeldige sloot haalde hij helaas niet, hij haalde zijn examens niet en kreeg dus toch nog 

die natte voeten. Dat gespijbel ziet hij achteraf misschien als een schreeuw om aandacht omdat 
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er heel weinig naar hem werd omgekeken door zijn ouders. “Maar aan de opvoeding lag het 

niet.” Zei hij. 

 

Toen JP naar de middelbare school ging kwam hij ook voor het eerst in aanraking met de politie. 

Hij was toen samen met twee vrienden van de middelbare school een middag in Empel. Die 

twee vrienden waren Dirk uit Empel en Ruben uit Berlicum. Op een middag waren zij met zijn 

drieën in het centrum van Empel en liepen zij achter de dorpsslijterij langs. Achter die 

dorpsslijterij zagen zij een paar lege kratjes bier staan. Die kratjes bier hadden ze toen gestolen 

en ingeleverd bij de plaatselijke supermarkt voor het statiegeld. “Ik weet het nog goed, dat was 

acht gulden 60 wat we daarvoor kregen. Maar we keken niet uit, ze kwamen er meteen achter 

en toen pakten ze Ruben op. Toen ben ik daarna heel snel met Dirk weggegaan. Maar toen ik 

thuiskwam zei mijn moeder: “Ga jij maar eens even zitten, wat heb je vanmiddag gedaan? Lieg 

niet tegen me want ik ben vanmiddag gebeld door de politie uit Empel.” Naja, toen moesten wij 

ons dus melden op het politiebureau. Toen moest ik mezelf dus voorstellen bij de politie, ik was 

een manneke van dertien of veertien jaar oud en toen moest ik op dat stoeltje gaan zitten en dan 

zag je zo’n spiegel. En toen hoorde ik aan de andere kant van de deur iemand zeggen: “Ja, dat 

is hem.” Ja kut. Dat was mijn eerste aanraking met de politie, ja. Maarja, al die klotegeintjes. 

En de reclame van 18 nog even niks bestond toen ook nog niet. Dus op verjaardagen rookte we 

al en als ik ergens mee ging werken om een riolering uit te graven kreeg ik op mijn twaalfde 

om één uur ook een fles bier in mijn handen geduwd. Want als je kon werken als een grote, dan 

kon je ook zuipen als een grote. Toen werd dat allemaal nog niet zo nauw genomen.” 

 

De vrienden die hij kreeg toen hij naar de middelbare school ging typeert hij als een vergaarbak: 

“Er zaten wat hockeyers tussen en tennissers maar ook gewoon boeren van de middelbare 

school. Ja, dat was echt. Ik kijk niet naar milieu, ik kijk echt naar de persoon. En of die persoon 

nu putjesschepper is of directeur bij de Rabobank, dat zal mij een worst wezen. Wat dat betreft 

heb ik eigenlijk nooit een bepaald slag vrienden gehad. Dat is altijd heel gemêleerd geweest en 

dat is nog steeds eigenlijk.” 

 

In zijn vrije tijd reed hij paard bij een manege in Schijndel en had hij een seizoen of drie 

gehockeyd. Maar dat ging al snel over toen hij moest gaan werken want dan kon hij op dinsdag 

niet meer op de training komen en als hij dan niet op de training was dan werd hij zaterdag ook 

niet opgesteld. Op dat moment vond hij werken belangrijker dan sporten en daarom stopte hij 

met hockey. Hij voelde zichzelf ook wel een beetje het buitenbeentje van het team. Hij zei: “Ja 
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hockey was echt nog een kaksport, weet je wel. En daar kwam ik dan, de industrieslager 

tussendoor. Die gast die werkte op het slachthuis. Dat was toch niet normaal. Die zat gewoon 

op de hockeyclub. Ik heb me daar nooit zo thuis gevoeld, maar de jongens in de straat bij ons 

die zaten allemaal op hockey. De derde helft vond ik wel erg leuk ja. Dat mocht toen nog. Wij 

waren toen vijftien en echt ladderzat.” Tegenwoordig sport hij niet meer. “Ik word al moe als 

ik naar sport op tv kijk.” zegt hij daarover. 

 

Toch was hij wel erg sociaal. Hij legde in de klas makkelijk contacten en had ook genoeg 

vrienden. “Maar het onderhouden daarvan was meestal wel wat moeilijker” vertelde hij. 

“Dingen hoefden niet per se te gaan zoals ik dat wouw, maar als het alleen maar moest gaan 

zoals een ander dat wouw dan haakte ik al heel snel af. Dat doe ik nog steeds wel hoor, maar 

dat was vroeger nog veel erger.” Een van de vrienden waar hij nu nog steeds contact mee heeft, 

had hij dan ook bij de slager waar hij werkte leren kennen.  

 

Als hij met die vrienden buiten aan het spelen was dan was JP vaak degene die snel dingen deed 

als ze tegen hem zeiden: “Dat durf jij toch niet.” Hij wilde zich dan graag bewijzen wat meestal 

uitliep op kwajongensstreken. JP vertelde: “Belletje lellen bijvoorbeeld. We deden dan 

hondenpoep in een krant en die staken we aan en die legde we voor de deur. En dan belletje 

lellen. Dat stoort klotegeintjes. Wij woonden ook vlakbij de spoorlijn en ’s Winters staken we 

dan het riet in de fik. Ik durfde het gelijk als iemand zei dat ik het niet durfde. Die vriendenkring 

die ik toen had van de middelbare school, die viel al snel weg toen ik fulltime ging werken bij 

de slager.” 
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Episode 2: 16-21 Op eigen benen 

 

 

 

 

Tijdlijn JP 16 17 18 19 20 21 

  1986 1987 1988 1989 1990 1991 

Woonplaats In huis / uit huis / verschillende relaties       

Werk/school Slachthuiseis   
 

    Uitzendbureau 

Familie Paste veel op zijn broertje, slechte band met zijn ouders   

Relaties Verschillende relaties, geen vastigheid     

Criminaliteit   Door alcohol vaak overnachten op politiebureau   

Alcohol en drugs Blowen & veel alcohol         

Events Geen diploma middelbare school     Vader is vader niet 
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De handicap van zijn broertje begon JP steeds meer dwars te zitten. “Dat begon bij mij irritante 

trekken te krijgen op mijn zestiende of zeventiende. En dat ik thuiskwam na tien uur werken en 

één uur onderweg geweest te zijn in het woon-werk verkeer. Toen pakte in een bord 

andijviestamp pak en een gehaktbal. Dat ik dan nog honger heb, nog een keer andijvie op schep 

en een gehaktbal wil pakken en er wordt gezegd: “Afblijven die is van je broer.” En denk ja 

die kut wordt 's morgens met een busje opgehaald. Die ligt de hele dag met een rietje in zijn 

mond, want die had altijd een rietje in zijn mond en dan zag je dat rietje op en neer gaan. Een 

beetje de hele dag te snoezelen in een snoezelruimte en die wordt met de bus thuisgebracht en 

die wordt thuis met de bus afgezet en die krijgt die gehaktbal omdat hij daar zin in heeft. 

Moeder, maak dan zes gehaktballen of maar vier. Zonder vlees geen maaltijd want dan gaat 

die andijviestamp ook terug de pan in want daar ben ik dan ook klaar mee.” JP had het gevoel 

dat zijn broertje altijd zijn zin kreeg thuis en dat zijn broertje altijd op de eerste rang stond. 

Achteraf gezien voelde JP zich soms vergeten en daar had hij het wel ooit met zijn zus over 

gehad: “Wij hadden nog nooit een verhaal af kunnen maken thuis. “Nee, dat klopt” zei mij zus. 

Ik zei: ”Het was altijd, even wachten want hij, afblijven want hij.” Ja, what the fack, dat is af 

en toe best irritant geweest ja. Zelfs op latere leeftijd nog. Toen wilde ik wat kwijt toen ik in de 

shit zat en toen kwam mijn broertje daar tussendoor: “Eh.” ik heb ook wel eens tegen mijn 

ouders gezegd, omdat hij zo lastig was. Ik zei toen: “Wordt het niet tijd dat hij uit huis gaat? 

Dat jullie ook een normaal leven kunnen leiden? Want alles draait hier tot aan de vakantie toe 

om hem en dan zat mijn moeder weer te janken, tranen met tuiten.” Achteraf zegt JP: “Alles 

draaide om hem en aan de ene kant kun je zeggen, daar moet je respect voor hebben dat ze 

altijd zoveel op hebben geofferd. Maar om je eigen zo weg te cijferen, en dat je jezelf wegcijfert 

dat is tot daaraantoe want daar kies je zelf voor maar als je daar heel je omgeving in meeneemt 

dan denk ik dat je niet helemaal correct bezig bent.”  

 

Toen JP stopte met de middelbare school en geen diploma had gehaald ging hij fulltime werken 

in het slachthuis maar hij moest toen nog wel twee dagen in de week naar school omdat hij geen 

diploma had en dus partieel leerplichtig was. Hij volgde twee dagen in de week het 

slagersvakonderwijs en dat deed hij tot zijn achttiende omdat hij daarna hij niet meer 

leerplichtig was. Wederom haalde hij daar geen diploma voor, maar hij mocht wel blijven 

werken bij het slachthuis. Zijn ouders verzwegen twee jaar voor de rest van de familie dat JP 

zijn diploma niet had gehaald en dat hij was gaan werken bij het slachthuis. JP denkt dat zij 

zich op dat moment schaamden voor hem omdat hij geen interessante studie deed. JP werkte 

bij het slachthuis totdat hij 21 jaar oud was en toen stopte hij daar omdat hij bij het slachthuis 
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problemen had met autoriteit net zoals thuis en op school. Op het slachthuis werd hij vaker 

aangesproken op zijn gedrag, vooral toen hij ouder werd. “Ik ging gewoon naar huis als ik naar 

huis toe wilde, of ik nu een snipperdag had of niet. Ik had 24 snipperdagen en daar moest ik 

het mee doen in een jaar. Maar ja, als ik toch niet ging werken, dan kreeg ik ook niet betaald. 

Dus dan nam ik gewoon onbetaald verlof. Mijn baas zei toen: “JP, daar kunnen we toch niet 

aan beginnen. Stel je voor dat iedereen onbetaald verlof op gaat nemen als de snipperdagen 

op zijn. Dan kan ik de tent wel sluiten.” Dus dat waren allemaal dingetjes waar ik toen tegenaan 

liep.” JP wilde namelijk precies doen wat hij zelf wilde maar dat kon natuurlijk niet in dat 

bedrijf. Toen JP bij het slachthuis werkte was dat ook helemaal niet goed voor zijn gezondheid, 

hij had last van de kou en het vocht waar hij de hele dag in werkte en daarbij kreeg hij toen al 

last van zijn knieën van het zware werk. Hij stopte daar toen hij 21 was, maar zijn knieën waren 

al sterk versleten. 

 

JP zijn ouders gingen er meestal blindelings vanuit dat JP in het weekend op zijn broertje zou 

passen, hij was namelijk de enige die dat op dat moment kon. Zijn ouders gingen dan op stap 

met kennissen en soms leidde dat tot confrontaties omdat JP ook andere plannen had gemaakt 

in het weekend. Achteraf denkt hij dat hij ook wel zijn eigen ding had moeten kunnen doen in 

de pubertijd en dat kon dus niet altijd omdat hij zoveel rekening moest houden met zijn broertje. 

Hij vond dat hij in het weekend niet vaak genoeg kon doen wat hij wilde omdat zijn ouders weg 

gingen en hij ook zijn broertje niet alleen kon laten.  

 

Toen JP fulltime werkte was een van zijn grootste hobby’s darten. Dat deed hij vanaf zijn 

zestiende bij een café in Berlicum en later in Den Bosch. Dat deed hij toen zo’n zes jaar met 

heel veel plezier. Maar zo’n avondje dat ging altijd gepaard met de nodige alcoholische 

versnaperingen: “En ja, dan lullen ze wel dat je op dinsdag toch ook een colaatje kan pakken. 

Ja dat klopt, dat kan inderdaad. Maar als daar twaalf mannen om mij heen gezellig aan het 

bier gaan, dan werkt een colaatje op de een of andere manier niet voor mij. Alleen ik kon als 

ik gedronken had af en toe een behoorlijk irritant ettertje worden. En dat begon rond die leeftijd 

toch langzaam maar zeker op te komen. Ik was namelijk al een paar jaar aan het stappen, want 

dat doe je natuurlijk vanaf dat je gaat werken. En sinds toen begon alcohol toch wel een 

irritante factor te worden in mijn leven.” Alcohol werd een uitlaatklep in zijn leven omdat hij 

zijn gevoelens niet goed kon uiten en dat uitte zich dan meestal in vervelende confrontaties of 

vechtpartijen wanneer JP uit ging. Met alcohol op was JP een ander persoon en kon hij direct 

omslaan als iets hem niet zinde. Dat gebeurde dan ook regelmatig thuis, op straat of in de kroeg.  
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JP ging een aantal keren uit huis bij zijn ouders omdat hij vaak ruzie met ze had. Ze hadden 

veel ruzie omdat zijn ouders niet met hem in discussie wilden over afspraken of regels. Jaap 

vond hij te autoritair en daar kon hij absoluut niet tegen. Als hij thuis ruzie had dan woonde hij 

bij Jessica, zijn vriendin of bij een andere scharrel. Veel vastigheid had hij op dat moment 

namelijk niet maar als hij dan in de shit zat en weer terug naar huis moest komen omdat hij 

geldproblemen of ruzie had, dan werd hij altijd weer netjes door zijn ouders terug in huis 

genomen. “Ik kon gewoon niet met geld omgaan. En dat heeft ook met mijn impulsiviteit te 

maken. Kijk, als je vaste lasten hebt dan kun je niet vier of vijf keer per week gaan stappen. 

Daar heb ik moeite mee gehad om keuzes te maken … Geldproblemen heb ik eigenlijk al vanaf 

de dag dat ik ben gaan werken.” Dat is iets waar JP zijn hele leven eigenlijk moeite mee heeft 

gehad en dat is uiteindelijk ook de grondslag geweest van al JP zijn problemen.  

 

Het gevoel dat er iets niet klopte in zijn familie bleef sterk aan hem knagen. Hij zag thuis 

fotoalbums van zichzelf in zijn jonge jaren en Jaap stond nooit op die foto’s. Hij vond dat raar 

en probeerde het thuis wel eens aan te kaarten maar daar werd eigenlijk nooit inhoudelijk op 

gereageerd. De band tussen JP en Jaap bleef erg slecht en ze leken in de verste verte niet op 

elkaar en daarom ging het thuis ook vaak mis. Op een dag liep het erg uit de hand omdat JP op 

tijd thuis moest zijn van Jaap, maar JP vond zichzelf oud en wijs genoeg om dat zelf te bepalen. 

“Mijn oude heer was nogal eens lastig. Die vond dan maar dat ik om elf uur thuis moest zijn 

want anders deed hij de deur op de knip. Dus ik zei, dat is goed jonge. Maar dan heb je 

morgenvroeg goed kans dat de deur in de gang ligt. Weetje, ik was zeventien jaar oud en ik 

werkte 60 of 70 uur in de week. Nou, dan ging die ouwe mij echt niet vertellen dat ik ’s avonds 

om elf uur thuis moest zijn. Zo lang ik ’s morgens om zes uur mijn bedje uit kwam om te werken, 

dan had hij in mijn ogen niks te makken.” Toen ik vroeg of hij ook werkelijk de deur op de knip 

had gedaan vertelde JP: “Dat deed hij één keer ja. Toen lag de deur in de gang. Nouja, de deur 

niet helemaal maar mijn ouders hadden zo’n luik. In plaats van zo’n klein raampje hadden mijn 

ouders een grote, en ja, die kon er ook uit en dan kon je daar met je hand bij de knip. Dus toen 

lag dat glas in lood in de gang, en ik lag boven in bed.”  

 

Van zijn vrienden van de middelbare school nam hij al snel afscheid toen hij ging werken en 

zij misschien ook wel van hem. Iedereen ging studeren en JP leek een apart gevalletje in de 

groep te zijn toen hij op het slachthuis bleef werken. Soms zag hij zijn vrienden tijden niet, 

maar hij had het idee dat als het geld aan het eind van de maand op raakte dat ze JP belden om 
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mee op stap te gaan. JP werkte en verdiende dus veel meer geld dan zijn vrienden die nog 

studeerden. “En op een gegeven moment dacht ik, vuile klerelijers. Als ze geld hebben dan 

bellen ze mij niet op om te gaan stappen, maar als ze geen geld hebben dan is het van; hee, 

laten we die dove eens bellen. Ik was namelijk altijd vrijgevig en vooral als ik een paar glazen 

bier op had. Dan keek ik helemaal nergens meer naar.” Hij moest toen in de kroeg vaak veel 

meer afrekenen dan anderen maar dat vond hij op dat moment helemaal niet erg. “Als ik dorst 

had dan bestelde ik gewoon bier. Dat was toen ook ja. Maar ik heb toen snel afscheid genomen 

van mijn eerste vriendenkring ja. Voor een groot gedeelte was dat bewust, toen heb ik het 

contact laten verwateren. Maar mijn andere goede vrienden hebben op een gegeven moment 

ook het contact verbroken met mij toen mijn drankgebruik regelmatig tot conflicten leidde in 

de horeca. Wanneer ik lastig werd als ik gezopen had. Mensen nemen dan ook afscheid van jou 

natuurlijk.”  

 

Als JP veel alcohol gebruikte kon hij ook gemakkelijk zijn grenzen verleggen. Door de vele 

vechtpartijen in de stad kwam hij al vaker in aanraking met de politie en dat begon steeds 

ernstigere vormen aan te nemen. Op een dag fietste hij ’s nachts vanuit de stad naar zijn 

ouderlijk huis omdat hij weer even thuis woonde. Toen liep het voor de eerste keer echt uit de 

hand op straat. JP vertelde: “Ik was een jaar of negentien en ik woonde weer thuis. Ik kwam uit 

de stad gefietst bij de oude Hogere Technische School bij het Koopmanplein. Dan kom je langs 

het park en bij het park word ik aangesproken door wat in mijn optiek op dat moment een homo 

leek. Ik stop en ik vraag wat er is en ik krijg op een of andere manier een discussie. Op een 

moment zegt die vent blijkbaar iets dat mij niet bevalt. Ik weet niet meer wat maar ik trek hem 

daar die brandgang in. Ik geef hem en paar lellen, ik gap zijn portemonnee uit zijn kontzak en 

ik ging naar huis toe. Ja weetje, van die dingen.” Als ik vraag of hij daar later ooit wat van 

gehoord heeft stelt hij een vraag aan mij. Hij vraagt mij of ik weet hoe groot de pakkans is hier 

in Nederland. Daarop antwoord ik dat de pakkans voor dat soort delicten waarschijnlijk niet zo 

groot is. JP antwoordt daarop stellig “Nul, bijna nul.” 

 

Ook rond zijn twintigste bleven Jaap en JP botsen. “Ja, dat is altijd een behoorlijk probleem 

geweest ja. De allereerste vechtpartij die ik met hem had was toen ik weer een keer thuis was 

komen wonen en toen kwam hij half sjikke binnen en toen was hij overal over geïrriteerd want 

dat had hij ook nog eens als eigenschap als hij gezopen had. Dat niks hem beviel. En toen kwam 

hij binnen en ik zat, dat vergeet ik nooit meer. In de huiskamer zat ik op de stoel. De fauteuil 

had ik gedraaid met een voetenbankje. En mijn moeder zat op de bank. En iets had hem 
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geïrriteerd en ik zou bij god niet meer weten wat. En hij kijkt me aan en hij zegt: “jij naar boven 

en die haren wassen met die vette kop van je.” En ik sta in eerste instantie nog verbouwereerd 

op en ik wil richting boven lopen. Ik zeg: “weet je wat? Dat je de tering krijgt oude gek. Je hebt 

weer gezopen hoor.” Toen dacht hij mij een pats te verkopen. En ik was nuchter iets sneller 

dan hij met zijn zatte ballen. Toen heb ik hem toch een paar hoeken gegeven.” Dus dat was ja, 

dat was mijn eerste aanvaring met Jaap. Tenminste met fysiek geweld.” Later gebeurde dat nog 

een keer, die keer kneep ik hem bijna kapot. Toen was ik er echt zo klaar mee, hij lag op de 

bank achter me en toen had ik hem echt te pakken. Ik had hem hier zo bij zijn strot vast en mijn 

moeder had alle twee mijn oren vast en riep: “Laat hem los, laat hem los, laat hem los!” Toen 

heb ik anderhalve maand last gehad van mijn oren. Zo hard stond ze aan mijn oren te trekken.” 

Daarna is JP ook nooit meer lang thuis blijven wonen en is hij ook een tijdje helemaal niet thuis 

geweest.  

 

Een week later ging hij op de koffie bij zijn oma in Breda. Hij wilde zijn hart luchten over wat 

er die week was voorgevallen. In dat gesprek zei zijn oma tegen hem: “Waar je het toen met 

tante Lieke over hebt gehad he, dat je het idee had dat je vader je vader niet is.” JP antwoordde 

met: “Ja, dat gevoel heb ik eigenlijk al vijftien jaar” waarop zijn oma zei: “Dat is eigenlijk niet 

aan mij om te vertellen maar je moeder doet het toch niet. Maar Jaap is inderdaad je vader 

niet.” JP vertelde: “Ik ben nog nooit zo snel in de auto gesprongen en van Breda naar Den 

Bosch gekomen. Mijn moeder die lag te pitten. Ik ben naar binnen gestormd en ik zeg ja, jou 

moet ik hebben. Ik zeg, leg me dat nou eens even uit. “Wat moet ik uitleggen?” zei ze. Ik zeg 

nou: “Ik kom net van oma af en nou, hij is mijn vader niet.” Nou ja, janken, tranen, tuiten. 

Eigenlijk heb ik vanaf dat moment het contact verbroken. En toen ben ik eigenlijk best wel een 

behoorlijke drinker geworden. Ik dronk natuurlijk al als ik op stap was maar vanaf dat moment 

ben ik eigenlijk behoorlijk stevig gaan drinken. Ja en dat bracht natuurlijk de nodige problemen 

met zich mee. Ik moest regelmatig mijn roes uitslapen in de Vogelstraat en dergelijke.” Aan de 

vogelstraat zit het politiebureau van ’s-Hertogenbosch. 

 

JP begon steeds meer te drinken en begon daarbij ook te blowen. Als hij thuiskwam van zijn 

werk dan begon hij vaak rond half vier met drinken totdat hij naar bed ging. Hij gebruikte ook 

cannabis zodat hij ’s avonds goed kon slapen want hij was altijd erg druk in zijn hoofd. Als hij 

voordat hij ging slapen een joint rookte of genoeg bier dronk dan kon hij in ieder geval normaal 

in slaap vallen. Maar vaak viel de combinatie van een joint en alcohol verkeerd. “Als je eerst 

zuipt en daarna begint te blowen dan gaat dat negen van de tien keer fout. En dat heb ik toen 
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heel erg lang gedaan tot mijn 23e. Op mijn 23e kwam ik erachter dat je dat beter andersom kon 

doen of tegelijk. Dat is wel een goede combinatie ja.” Overdag op zijn werk dronk hij niet en 

deed hij volgens eigen zeggen zijn werk normaal.  
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Episode 3: 21-27 12 Ambachten, 13 ongelukken 

 

    

 

 

Tijdlijn JP 21 22 23 24 25 26 27 

  1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Woonplaats Fabrice   Lisa Appartement in 's-Hertogenbosch   

Werk/school Uitzendbureau             

Familie Slecht contact, kwam weinig bij ouders         

Relaties Fabrice   Lisa     Saar   
Criminaliteit Lastig met alcohol   Heling     Kopstoot   

Alcohol en drugs Wiet en veel alcohol + drugs dealen       1e keer harddrugs 

Events Vader ontmoet         Vaste relatie  
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Toen JP stopte bij het slachthuis moest hij een nieuwe baan zoeken, hij woonde toen niet meer 

thuis en moest zijn eigen boontjes doppen. Hij schreef zich in bij een uitzendbureau en kreeg 

erg veel verschillende banen aangeboden tussen 1991 en 1998. Hij werkte in de bouw, bij de 

Gamma, Praxis, Computer Company, in de betonbekisting, als keukenman en zelfs liep hij 

achter de vuilniswagen. Het maakte hem niet uit wat hij deed voor werk, maar hij werkte altijd 

want er moest geld binnenkomen. Bij de meeste banen bleef hij niet langer dan een half jaar 

werkzaam. Als ik vraag hoe het kwam dat hij niet lang op dezelfde plek kon blijven vertelt hij 

me: “Omdat het nooit aan mij lag. Dat dacht ik ja, totdat er op een gegeven moment iemand 

tegen mij zei: “Als het nooit aan jou ligt dan kun je nooit iets op gaan lossen. Want het ligt niet 

aan jou.” Ja. Ja. En ik was inderdaad ook een irritant kut ventje.” Misschien lag het deels ook 

aan zijn drank- en cannabisgebruik, maar hij denkt zelf van niet. Hij was namelijk altijd op tijd 

op zijn werk, hoeveel hij de dag ervoor ook gedronken had. Zijn drankgebruik noemt hij 

zelfmedicatie. “Want als ik nuchter naar bed toe ging dan lag ik tot vier of vijf uur te draaien. 

En alles wat dan de revue passeert zijn nooit de leuke dingen die je in je leven hebt meegemaakt. 

Dat zijn vooral die klote dingen dan, die voor bijkomen. En als je met een bak bier op naar bed 

toe gaat dan leg je je kop neer en dan slaap je. En ja, zo heb ik eigenlijk doorgetobd tot mijn 

33e.”  

 

Met relaties was het eigenlijk hetzelfde verhaal vertelde JP. “Ook dat was twaalf ambachten, 

dertien ongelukken. Ik eh, voordat het bekend was dat ik ADHD had was ik ook echt geen 

makkelijke om mee te leven nee.” Als ik vraag of hij dat uit wil leggen vertelt hij me: “Naja, 

vrij dominant en behoorlijk opvliegerig als dingen niet lukte zoals ik dat wouw. Met mij 

winkelen was ook geen pretje hoor. Want eh, als ik bij een supermarkt aan kwam en ik zag dat 

al de helft van de winkelwagens weg waren dan staan ze waarschijnlijk binnen met mensen 

erachter. En dan begon het bij mij al te borrelen weet je wel. En er heeft er ooit eens iemand 

achter op mijn hakken gereden in de supermarkt en toen had ik met mijn ex al een relatie en 

die is er gewoon tussenuit geknepen, die is toen in de auto gaan zitten. Toen had je bij de 

Supercoop die open vriezers, normaal heb je die deuren en die kasten. Maar toen had je nog 

die open vriezers. Dat wijf dat rijdt achterop mijn hakken met een karretje. Zo, en ik begon te 

vloeken en te tieren en ik heb dat karretje opgepakt en ik heb zo dat karretje in de open vriezer 

geflikkerd. Ja, mijn ex die zei van wat krijgen we nou. Dus die is maar in de auto gaan zitten. 

Weetje, ik had een heel kort lontje. Ik was geen prettig mens om mee te leven nee toentertijd.” 
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Toen JP als onderhoudsmonteur werkte bij een asielzoekerscentrum kwam hij een vrouw tegen, 

Fabrice. Fabrice was een vrouw die asiel aan wilde vragen in Nederland en daar deed zij erg 

haar best voor. JP werd verliefd op Fabrice, maar dat was eigenlijk verboden voor JP want als 

medewerker van het asielzoekerscentrum mochten zij geen relatie nemen met mensen die daar 

verbleven en asiel aan wilde vragen. Toch gebeurde dat en JP moest daar stoppen met zijn werk 

als onderhoudsmonteur. Later kreeg zij een klein appartementje toegewezen in ’s-

Hertogenbosch Oost en JP trok toen al snel bij Fabrice in. Zij woonden toen ongeveer twee jaar 

samen maar de relatie was niet altijd even goed, toen dat helemaal spaak liep stond zijn tasje 

buiten en moest hij toch weer even bij zijn ouders gaan wonen. Die namen hem gewoon weer 

een paar maanden in huis totdat hij een nieuwe vrouw leerde kennen. Toen hij thuis woonde 

sliep hij alleen maar thuis omdat hij overdag was werken en ’s avonds vaak buiten hing, bij 

vrienden of in de kroeg. Hij kwam het liefst pas thuis als zijn ouders op bed lagen want JP 

maakte nog steeds veel ruzie met zijn ouders. Als hij daar nu op terug kijkt dan zegt hij “Ja 

weetje, nou dat ik zelf vader ben zijn die dingen allemaal een stuk duidelijker weet je wel. Ik 

vind het ook prettig als mijn kinderen even ruim van tevoren laten weten of ze thuis eten ja of 

nee. En niet als ik hier een volle pan met aardappels geschild heb, drie lappen vlees gekruid 

heb en groenten gewassen heb en in de pan heb staan dat ze opbellen dat ze bij een vriendje 

eten of bij een vriendinnetje. En dat vond ik op die leeftijd heel erg lastig om dat thuis te melden. 

Toen dacht ik gewoon, fack it, ik heb mijn eigen leven.” 

 

Toen JP 23 was woonde hij een tijdje bij Lisa waar hij toen verkering mee had. Lisa had een 

broertje, Daan en Daan die pleegde nog wel eens wat inbraken waar JP wat vanaf wist. “Dat 

was een kruimeldief eerste klas. En ik had ooit eens laten vallen dat ik eigenlijk wel een 

spiegelreflexcamera wilde hebben. En op een gegeven moment, 's nachts om half 5 ofzo ging 

de deurbel. Dus ik loop naar beneden, ik denk what the fack. Staat hij voor de deur met een 

hele lading met, ik weet niet wat hij allemaal bij had. En dat pleurt hij daar de gang in. Hij 

zegt, hou even bij, ik zie je van de week wel. Ik denk oké. Nou heb ik op een gegeven moment al 

die spullen weggeflikkerd op één ding na. Ik had Daan namelijk niet meer gezien.” Dat ene 

ding wat hij niet weg had gegooid was die spiegelreflexcamera, die was volgens eigen zeggen 

ergens achter gevallen en dat wist hij niet meer. “God, weer ‘s morgens de deurbel, dus ik doe 

weer de deur open. Politie. Recherche en geüniformeerd. Nou, ik naar binnen, want ik stond 

nog in mijn onderbroek. Ik kom boven, in de bovenwoning en voordat ik van de tweede 

verdieping naar de eerste was stond daar de politie onderaan de trap mij op te wachten. Werd 

ik in de boeien geslagen op verdenking van aanzet geven tot diefstal en heling.” Daar kreeg hij 
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enkel een boete voor van 600 gulden. Uiteindelijk liep de relatie ook weer spaak met Lisa omdat 

zij vreemdging en JP ging op zichzelf wonen. 

 

Ondertussen had JP veel moeite met het feit dat hij zijn vader niet kende en hij ging op zoek 

naar hem. Zijn moeder had hem verteld dat zijn vader Simon van den Brij heette. Dus ik vroeg 

JP: “Hoe kan het zijn dat jij dan de achternaam hebt van je stiefvader?” JP antwoordde daarop: 

“Daar kwam ik pas achter toen ik een uittreksel van mijn geboorteregister voor mijn huwelijk 

nodig had in Breda. Daar stond bij JP. B. Mulder. Maar er stond toen met pen bijgeschreven, 

aangenomen als wettelijk kind van Jaap Vrijland. Dus, vanaf 1973 heette ik Vrijland in plaats 

van Mulder, dat was de naam van mijn moeder.” De echte vader van JP wilde toentertijd niets 

met hem te maken hebben en JP noemt zichzelf een ongelukje van een avondje stappen in 

Knokke. Hij wist van zijn moeder dat zijn echte vader, Simon, een bloemenzaak had in 

Breskens. “En ja, dan ben je de eerste paar maanden alleen maar bezig om in je hersenpan af 

te vragen wat je met die fucking informatie moet. Ja, en toen ging ik bellen. Het eerste belletje 

dat ik pleegde was naar 188 nummerinformatie. Ik zei: “Mag ik van u een bloemenzaak in 

Breskens?” Toen kreeg ik dus de naam van een bloemenzaak daar en toen heb ik opgebeld. Ik 

zei: “Met Vrijland uit ’s-Hertogenbosch. Ik ben op zoek naar Simon van den Brij en die zou 

een bloemenzaak hebben in Breskens. “Dat klopt, die heeft hier altijd een bloemenzaak gehad 

maar daar zit tegenwoordig een gordijnhandel in. Kan ik u het telefoonnummer daarvan 

geven?” zei die man. Dus ik belde de gordijnhandel en ik zei: “Goedendag met Vrijland, ik heb 

begrepen dat voor u Simon van den Brij in dit pand zat met een bloemenzaak. “Ja” zei die man, 

“dat klopt. Die woont nu in Cadzand en dit is zijn telefoonnummer.” Dus ik had vier telefoontjes 

gepleegd en toen had ik zijn telefoonnummer te pakken.” Maar toen wist JP niet meer zo goed 

wat hij moest doen. Hij belde al een keer naar het nummer maar toen nam er een meisje op. 

Daarna belde hij nog een keer en toen nam er een vrouw op. Hij gooide iedere keer weer de 

horen erop en Simon kreeg hij steeds niet aan de telefoon, maar na een paar keer bellen kreeg 

hij Simon wel aan de telefoon: “Maar na een tijdje nam er een volwassen vent op en dan dacht 

ik, wat moet ik nou zeggen? Iets van: “Ik heb van mijn moeder gehoord dat jij mijn vader bent” 

Ja weetje. Voor hetzelfde geld help je een heel huwelijk naar de klote. Je weet natuurlijk ook 

niet wat er daar allemaal aan de hand is.” Hij deed het niet en hij gooide de hoorn er weer op. 

Ook zijn tante kreeg in de gaten waar hij mee bezig was en die raadde hem aan om de FIOM te 

bellen. Dat is een stichting die mensen helpt om hun biologisch ouders te vinden wanneer hen 

dat zelf niet lukt. 
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JP belde de FIOM en hij maakte een afspraak, hij kon daar snel terecht en luchtte zijn hart. “Ik 

heb ook uitgelegd dat ik niet wist wat ik tegen die vent moest vertellen. “Nou zegt ze, dan gaan 

wij hem wel benaderen met dit verhaal en dan gaan we wel eens kijken hoe dat hij reageert.” 

Een maand niks gehoord, twee maanden niks gehoord, drie maanden niks gehoord. Ik denk, 

nou klaar weet je wel. Die gaat niet meer reageren dat is over. Dat is uit. Na drie maanden 

belde ze op en ze zegt ja, jouw vader heeft gisteren gebeld want hij is hertrouwd met een Thaise 

vrouw. Hij had drie maanden in Thailand gezeten, vandaar dat het zo lang duurde voordat hij 

reageerde. Oke. En ja hij is benieuwd naar jouw verhaal en hij zou je best wel een keer willen 

ontmoeten maar dan moet je naar Cadzand komen. Want hij komt niet deze kant op.” Dat was 

alleen lastig voor JP omdat hij geen rijbewijs meer had en hij kon in één dag met het openbaar 

vervoer niet heen en terug tussen Cadzand en ’s-Hertogenbosch. Gelukkig kon en wilde zijn 

peetoom wel met hem mee rijden. “En ik kom daar bij Simon aan en hij heeft mijn verhaal 

aangehoord en hij zegt: “Nou ja, ik kan me jouw moeder wel herinneren en ik kan me ook wel 

herinneren dat ik in de buurt van januari een telefoontje heb gekregen van je bent vader 

geworden, maar ja, dat kan iedereen wel zeggen. Eind jaren 60, begin jaren 70 was er nog een 

beetje de flowerpower tijd en dat neukte er toen allemaal op los. Dus ja, daar heb ik verder 

nooit meer wat mee gedaan maar ik zal het verder heel simpel vertellen. Ik wil best een DNA-

test doen en ben je mijn zoon dan betaal ik de helft en ben je mijn zoon niet dan zijn de kosten 

voor jou. Maar ik kom hier niet van het eiland af. Dus ik moet hier mijn bloed in kunnen 

leveren.” JP gaat verder: “Naja ik heb daar drie kwartier of een uur binnen gezeten en hij was 

ook vrij belangstellend naar wat ik allemaal deed maar dat verhaal over die DNA-test dat kwam 

op mij zo zakelijk over. Toen heb ik dat jaar nog wel een kerstkaartje gehad van hem maar 

daarna heb ik hem nooit meer gesproken.” JP vertelde zelf dat hij daar nu ook geen behoefte 

meer aan heeft. “Die vent is 48 jaar niet in mijn leven geweest, heeft nooit iets voor me 

betekend. Maar het is wel fijn om te weten bij wie je vader is want toen hij de deur opendeed 

was het net alsof ik in de spiegel stond te kijken. Qua karakter zal ik daar nooit achter komen.” 

Als JP daar achteraf op terugkijkt dan denkt hij dat de zoektocht naar zijn vader hem wel goed 

heeft gedaan omdat hij altijd al een onderbuikgevoel had dat zijn vader Jaap zijn vader niet was, 

is hij misschien bewust of onbewust op zoek geweest naar zijn echte identiteit en die vond hij 

pas toen hij 21 jaar oud was.  

 

JP bleef veel alcohol drinken en zijn gedrag verergerde, het liep steeds vaker uit de hand. Hij 

had een grote mond tegen politieagenten als ze hem aanspraken op bijvoorbeeld wildplassen en 

hij kon vaak vanuit de kroeg mee naar het politiebureau om een nachtje te blijven omdat hij dan 
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weer lastig was geweest in de stad. “Ja, hetzelfde als met aangehouden worden voor rijden 

onder invloed. Ja, mee naar het bureau, blazen. Goed. Kijk, dan krijg je een rijontzegging van 

acht of negen uur en dan mag je weer gaan. Dus ik ga voor in de hal zitten. Die agent vroeg 

“Wat ga je doen?” Ik zeg: “Ja jullie hebben mij hier gebracht. Dan zorg ook maar dat ik weer 

thuiskom.” “Nou, wij zijn geen taxibedrijf” zei de agent. Dus ik bleef zitten, dan komen ze met 

een man of vier en dan zetten ze je buiten en dan gaat de deur dicht. En ik maar met mijn zatte 

ballen heel irritant op dat belletje drukken. Ja toen kwamen er een stuk of zes naar buiten. 

Haha. En ik naar binnen. Toen mocht ik daar weer mijn roes uitslapen. Weet je wel, dat 

puberale.” Hij versleet veel vrienden in die periode omdat mensen niet meer met hem om 

wilden gaan omdat hij zo lastig werd. JP was meestal alleen als hij ruzie had of de regels 

overtrad en deed dat niet in groepsverband. “Ze hebben me ook wel eens mijn roes uit laten 

slapen met handboeien om. Oh godverdomme ik heb denk ik vier weken last gehad van mijn 

schouders. Nou, jonge jonge, nou dan denk je er nog wel een week of vier over na van wat je 

gedaan hebt. Maar ja, na vier weken is dat ook weer vervaagd.” Daarbij werd hij voor zijn 25e 

ongeveer zes keer aangehouden voor het rijden onder invloed, toen kreeg hij 

schikkingsvoorstellen maar dat stond niet op zijn strafblad. 

 

In 1995 werd JP zijn rijbewijs afgepakt. Hij mocht twaalf maanden niet rijden waarvan acht 

maanden voorwaardelijk waren met een proeftijd van twee jaar. JP moest zich dus twee jaar 

aan de regels houden anders dan zou hij zijn rijbewijs die andere acht maanden ook nog kwijt 

zijn. Toen hij na vier maanden zijn rijbewijs weer op kon gaan halen bij het CBR schrok hij 

van de regels die het CBR had opgesteld. Hij vertelde dat ze toen nog geen alcohol-cursussen 

hadden en dat hij een jaar alcohol vrij moest zijn om zijn rijbewijs terug te krijgen. Dat konden 

ze blijkbaar onderzoeken aan de hand van de leverfunctie. Toen is JP een jaar alcoholvrij 

geweest en belde hij het CBR op om zijn rijbewijs op te halen. “Ik belde het CBR op en ik zeg. 

Ja what the fack, wat is dit. Nu ben ik een jaar alcoholvrij geweest, heb ik een bloedproef 

gedaan en ben ik bij de psychiater geweest. Ik zeg, krijg ik mijn rijbewijs maar terug voor een 

jaar? Wat is dat? Nou zegt zij: “dat doen wij zo lang ons dat goed dunkt.” Dus ik vroeg 

waarom. “Ja” zegt ze: “Je moet er rekening mee houden dat je de eerste drie tot vijf jaar je 

rijbewijs voor een jaar terugkrijgt, daarna voor vijf jaar, daarna voor tien jaar en daarna pas 

voor onbepaalde tijd. Ik zeg: “Dus jullie gaan bepalen voor mij dat ik nooit meer ga drinken?” 

“Nou, zo zwart wit moet u het niet zien.” Ik zeg: “Maar zo zwart wit is het wel.” Ik zeg: “Eh, 

het gaat erom dat ik het verstand heb om die auto te laten staan als ik gedronken heb. Wat ik 

dan de rest van het jaar aan alcohol drink, dat doet er toch niet toe. Ik zeg: “Weet je wat je 
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doet met dat rijbewijs? Stop het maar op een plekje waar de zon niet kan schijnen en prettige 

dagen verder.” JP heeft sinds 1995 geen rijbewijs meer maar reed en rijdt nog regelmatig 

zonder rijbewijs en onder invloed van alcohol.  

 

Daarna is hij op zijn 26e nog veroordeeld voor openlijke geweldpleging en poging tot zware 

mishandeling waar hij een taakstraf voor kreeg. “Ik had een collega bij de praxis en die had 

een Nederlandse vader en een Surinaamse moeder en die jongen had een donkere huidskleur. 

Op de Hoogesteenweg ter hoogte van de Macdonalds in Den Bosch waren we een pilsje aan 

het drinken in de stad op vrijdag. Toen kwam er een groepje van dat opgeschoten grut en die 

kwamen tegen hem aan. Die zeiden: “Kan je niet uitkijken waar je loopt kankerzwarte?” Ik zeg 

“Victor, hij scheldt jou uit voor kankerzwarte.”, “laat gaan” zei Victor. Ik tik hem op zijn 

schouder en die gast was vrij groot en ik zeg: “Wat zeg jij tegen mijn collega? Vuile 

kankerzwarte?” Dus hij zegt: “Wat ga je eraan doen dan?” Ik pak hem bij zijn schouders en 

ik spring. En ik laat zijn schouders los en hij zakt als een plumpudding in elkaar. Dus zijn 

wenkbrauw was opengescheurd. En toen wilden wij naar discotheek Galaxy lopen, maar toen 

werd ik bij mijn schouder gepakt en ik dacht och, dat zijn zijn maten. En ik wil omdraaien en 

ik zag het gelukkig net op tijd. De agenten hadden het zien gebeuren. Die waren uitgestapt en 

die pakten mij vast en ik kon mijn eigen gelukkig net inhouden want anders had ik die 

politieagent ook nog en klap op zijn muil gegeven. Dan was het helemaal verkeerd gegaan. 

Maar daar heb ik toen 60 uur taakstraf voor gehad. Dat was de mooiste taakstraf die ik ooit 

heb gehad. Ik werd door de reclassering naar BLC gestuurd. Die voetbalclub bij het 

provinciehuis. Ik kom daaraan en hij zegt: “Wat kom jij doen?” Ik zeg: “Ik heb 60 uur 

taakstraf.” Hij zegt: “Het seizoen is afgelopen hoe kunnen ze jou hier naartoe sturen?” “Ja” 

Zeg ik “Weet ik veel. Ik moest hier komen.” Het enige wat ik daar heb gedaan op een 

zaterdagmorgen, is een kuil voor het doel dichtgegooid en aangestampt. En toen zijn we de 

kantine in gegaan en toen heb ik van mijn 60 uur alles bij elkaar 48 uur samen met de beheerder 

zitten zuipen. Elke zaterdag. Ik kwam daar elke zaterdag zo zat als een konijn thuis en de laatste 

twaalf of vijftien uur die heeft hij gewoon weggeschreven.” 
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Episode 4: 27-40 Woning, werk & wederhelft 

 

 

 

 

Tijdlijn JP 27 28 29 30 31 32 33 
  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Woonplaats Appartement met Saar   Huis in Den Bosch met Saar   
Werk/school Uitzendbureau   Heineken         
Familie Geen contact         Contact ouders hersteld voor kind 
Relaties Saar             
Criminaliteit Drugsdealen       Burenruzies     
Alcohol en drugs Blowen, cocaïne met Saar           
Events           ADHD + 1e kind Reuma 

        
Tijdlijn JP 34 35 36 37 38 39 40 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Woonplaats Huis in Den Bosch met Saar           
Werk/school Afgekeurd - geen legaal werk meer           
Familie Herstelde contact ouders verloop slecht         
Relaties Saar           Vrijgezel 
Criminaliteit Wiettaxi Huiselijk geweld           
Alcohol en drugs Blowen, cocaïne met Saar         Minder blowen 
Events Afgekeurd 2e kind         Zelfmoordpoging 
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En toen kwam Saar in zijn leven. JP ontmoette Saar op zijn 26e in een kroeg in ’s-

Hertogenbosch. Ze ging ‘s nachts met hem mee huis om de hond uit te laten en ze is daarna niet 

meer bij hem weggegaan. Zij vertelde JP op dat moment dat zij achttien was maar toen ze jarig 

was bleek het dat zij twee jaar gelogen had over haar leeftijd want Saar bleek toen pas zestien 

te zijn. Saar kwam uit Den Bosch en woonde daar samen met haar vader want haar moeder was 

op dat moment niet in beeld. Hij vertelde dat Saar eigenlijk de enige was waar hij een relatie 

mee had gehad die met hem aan zijn gedrag wilde werken. “Ik heb altijd de neiging gehad dat 

als vrouwen te dicht kwamen, tot het emotionele vlak ook echt intiem begonnen te worden dat 

ik begon te kutten. Dan begon ik met afstoten en dan ging ik veel weg. Maar praten, nee, niet 

met mij.” En met Saar was dat anders.  

 

Maar met Saar had ook niet altijd een even goede invloed op JP. Saar had vriendinnen waar ze 

regelmatig cocaïne mee gebruikte. JP was buiten het gebruiken van wiet nog niet echt bekend 

met andere soorten drugs. “Op een gegeven moment zaten we op zaterdagavond bij mij met een 

pilsje en een fles wijn en vriendinnen van Saar. En een van die vriendinnen die legde een spiegel 

neer en graaide in haar binnenzak. What the fack, ik dacht dat is geen halfje meer. Daar werd 

gewoon een gram of vijf op de spiegel geflikkerd en toen ben ik wel in aanraking gekomen met 

regelmatig drugsgebruik en de mensen waar je dat bij kan halen.” Als ik dan ook vraag 

wanneer hij zelf begon met gebruiken dan antwoordt hij: “Dan moet ik Saar de schuld gaan 

geven. Ik had pas één keer in mijn hele leve een snuif op. Driekwart jaar voordat ik mijn ex 

leerde kennen. Dat was met mijn onderbuurman.” JP vond de roes die hij daarvan kreeg erg 

apart. De rem die weg viel bij hem vond hij speciaal om voor de eerste keer te ervaren. Daarvoor 

was hij buiten een blowtje om eigenlijk nooit echt in aanraking gekomen met drugs. Drinken 

deed JP nog steeds veel. Hij dronk soms een krat bier leeg ‘s middags zodat hij goed kon slapen 

‘s avonds en vervolgens ging hij de volgende dag weer aan het werk en gebeurde er ’s middags 

hetzelfde. Hij werd niet meer zo lastig als voorheen van de alcohol maar hij begon thuis wel 

steeds meer te drinken.  

 

Vanaf zijn 29e had JP ondertussen ook een stabiele baan waar hij het “gruwelijk naar zijn zin 

had.” Hij werkte bij Heineken in het magazijn waar hij op de heftruck mocht rijden. “Ik had 

het voordeel, onze teamleider, die had op een of andere manier iets met mij denk ik. Daar kon 

ik nog wel eens een potje mee breken. Daar heb ik nog regelmatig wat mee eh, zo van moet dat 

nou zo, kan dat nou niet anders? Pfoe, dusja die heeft mij toch wel door wat rumoerige jaartjes 
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heen geholpen ja, Wesley.” Toen JP 30 was konden Saar en JP verhuizen van het oude 

appartementje dat hij had naar een huis ergens anders in Den Bosch Oost.  

 

En toen was het criminologische rijtje; woning, werk en wederhelft compleet. Het geluk kon 

nog steeds niet op want JP werd op zijn 33e zelfs vader. Ze hadden toen vijf jaar een relatie en 

Saar begon ‘te zeuren’ over kinderen. Ze wilde kinderen maar JP zag dat in eerste instantie niet 

zo zitten. Later, toen op 32e jarige leeftijd bij JP ADHD werd geconstateerd en hij daar het 

medicijn Ritalin voor ging slikken werd hij rustiger. Daar had hij veel baat bij en op een gegeven 

moment besefte hij dat zelf ook. “Bij dat schooltje gingen wij linksaf en toen kwamen we in die 

bocht en toen moest ik uitwijken, het gras op. Ik zeg “kutwijf” en ik rij door. En we zijn aan het 

eind van de straat en Saar en ik kijken elkaar aan, en ze zegt: “Je bent niet omgedraaid, je hebt 

je auto er niet voor gegooid, je bent niet uit jouw auto gevlogen om dat kutwijf te vertellen wat 

zij wel niet dacht? De medicatie werkt.” En JP dacht, What the fack, wat is dit? De medicatie 

die werkt. En hij vertelde: “Twee maanden later zei ik, weet je wat? Stop maar met de pil. En 

toen ben ik op mijn 33e voor het eerst vader geworden.” JP werd op zijn 33e vader van zijn 

dochter Lisa en op zijn 35e werd hij vader van zijn zoon Daan. Daan had bij de geboorte een 

zuurstofgebrek en dat resulteerde toen in een beschadiging van zijn hersenen. JP herstelde toen 

wel het contact weer met zijn ouders zodat zijn kinderen een opa en een oma zouden hebben. 

Dat is toen enige tijd goed gegaan totdat JP 40 was. 

 

De Ritalin had ook een keerzijde en door de bijwerkingen die JP daarvan ondervond stopte hij 

daar toch weer mee. Hij was de hele dag in dromeland, had geen eetlust, voelde zich niet 

zichzelf, had de hele dag een droge mond en ’s avonds kon hij weer niet slapen omdat hij zijn 

pillen te laat had ingenomen. Daarom is JP cognitieve gedragstherapie gaan volgen waar hij 

heel erg veel baat bij had. Hij leerde daar situaties herkennen en daardoor leerde hij ook zichzelf 

steeds beter kennen. Als hij nu bij de supermarkt kwam en zag dat er nog vijf karretjes buiten 

stonden dan zei hij tegen Saar: “Ik blijf wel in de auto zitten, hier heb je een lijstje.” Hij 

probeerde dat soort situaties te ontlopen en leerde om zich niet meer druk te maken om dingen 

die hij toch niet kon veranderen en dat probeerde hij dan ook niet meer te doen. Dat pakte 

verbazingwekkend goed uit en het ging steeds beter met JP.  

 

Toen hij samenwoonde met Saar beperkte hij het drugsgebruik tot één dag in het weekend “En 

zo ben ik eigenlijk min of meer in het wereldje gerold als onschuldig mannetje. Ja eigenlijk was 

ik op alcohol na vrij onschuldig. Extacy had ik nog nooit op en coke pas één keer.” 
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Tegelijkertijd dealde hij toen in drugs dus relatief gezien was het voor JP en Saar op dat moment  

niet zo duur om drugs te gebruiken omdat hij veel winst maakte op de drugs die hij verkocht en 

omdat hij de drugs goedkoop in kon kopen. Hij dealde toentertijd voor een tien– of vijftiental 

vaste klanten, maar al snel kreeg hij door dat die mannen behoorlijk lastig konden worden, 

vooral als ze gebruikt hadden en meer drugs wilden. Ze wisten waar JP woonde en als ze dan 

’s nachts rond half vijf nog zin hadden in een halve gram dan kwamen ze gewoon langs en 

maakten ze hem wakker. Daarom is hij uiteindelijk wat gaan minderen en dealde hij alleen nog 

voor mensen die hem niet lastigvielen. Later kwamen ook de Extacy pillen, snoepjes zoals hij 

dat noemt, erbij. “Dat was toen echt helemaal gouden handel. Toen was er die gabberscene en 

dat was echt helemaal hot. Dat was rond 1997, met de kale koppen en die aussies weet je wel. 

En die kwamen dan niet voor twee pilletjes, maar die namen er gelijk tien of vijftien mee.” JP 

bleef dealen in pillen en cocaïne en gebruikte drugs samen met Saar. “Als Saar thuiskwam was 

het eerste wat ze deed haar schoenen uit en daarna draaide ze direct een blow. Ik had dan de 

hele dag niet geblowd totdat ik iemand anders zag blowen en dan blowde ik mee. Ik was nooit 

de eerste die 's morgens een joint draaide, of ‘s middags of wanneer dan ook, dat was namelijk 

Saar. Zodra dat ding brandde dan rookte ik ook mee. Maar in de auto werd niet geblowd. Als 

de kinderen beneden waren werd er niet geblowd of alleen achterin de tuin. Maar er werd wel 

geblowd als wij bijvoorbeeld de bossen in gingen. Dan liepen we in de bossen met een blowtje, 

ook als de kinderen erbij waren. Die waren aan het rennen door de Drunense duinen en wij 

liepen ervoor of erachter met een jointje erbij. De ene keer rookten wij er vijf per dag, maar de 

andere keer maar een of twee.” JP vindt niet dat hij verslaafd was aan blowen, hij zag het meer 

als medicatie voor zijn reuma.  

 

JP werd 33 jaar oud en ging het weer bergafwaarts omdat hij veel last kreeg van reuma en 

daarom belandde hij vaak in de ziektewet. Saar werkte toen niet en JP kon haast niet meer 

werken omdat hij zoveel pijn had. Hij viel in de ziektewet op dat moment onder de nieuwe 

regeling en daarom kreeg hij maar 70% uitbetaald van zijn loon. Toen kregen JP en Saar het op 

financieel gebied samen heel erg zwaar samen met de pasgeboren baby. JP dealde op dat 

moment steeds meer in drugs zodat zij konden leven van zijn opbrengsten, maar op den duur 

moest Saar toch gaan werken zodat zij het een en ander konden verantwoorden voor de 

belastingdienst omdat het drugsgeld dat zij binnenkregen natuurlijk alleen maar zwart geld was. 

Zijn dochter was toen net geboren en daar moesten ze ook goed voor zorgen. Toen JP 35 was 

werd hij officieel afgekeurd en mocht hij niet meer werken. Hij had op dat moment ruim 20 

jaar gewerkt maar omdat hij afgekeurd werd, werd zijn loon afgebouwd naar uitkeringsniveau. 
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Hij moest het opeens met 650 euro minder doen in de maand dan dat hij gewend was en dat 

was heel erg moeilijk. Hij had geld nodig maar hij wilde eigenlijk niet meer zoveel dealen 

omdat hij toen al twee kinderen had en hij niet wilde dat de kinderen daar iets van mee zouden 

krijgen. Hij vond de afnemers namelijk “lastig volk” en de kinderen werden steeds ouder en 

begonnen steeds meer te begrijpen. Op dat moment bedacht hij daar samen met een vriend wat 

op en toen zijn ze een wiettaxi begonnen.  

 

Met de wiettaxi brachten zij zelf wiet rond in de buurt en dan konden klanten bellen als ze wiet 

nodig hadden. Dat deed hij met een vriend die in een coffeeshop had gewerkt in ’s-

Hertogenbosch. Voor de inkoop van de wiet zorgde zijn vriend en JP bracht het vaak rond. 

Maar in die tijd werden om de haverklap wiettaxi’s opgerold en JP had ook nog eens geen 

rijbewijs. “Op een dag reed ik daar met een rugzak vol met wiet, stuf, lange vloei en tip. Kut 

dacht ik, daar ga ik. En ze haalden er vier voor me van de weg af en toen was daar de 

parkeerplaats vol, dat hokje wat zij daarvoor hadden afgezet dus ik mocht doorrijden. En ik 

belde mijn vriend op en ik zeg: “Jonge, ik heb zo’n mazzel gehad.” Er gaat anderhalve week 

overheen en ik draai bij het FC Den Bosch stadion de Graafseweg op, weer politiecontrole. Ja 

allemaal de parkeerplaats op achter de action. Weer een stuk of vijf auto's moesten van de weg 

af en ik ben aan de beurt en ik hoefde er niet af. Nou, wij rijden daar rechtsaf en ik zeg thuis 

tegen Saar: “godverdomme ik ga er mee kappen. Nou is het al de tweede keer dat ik mazzel heb 

in anderhalve week tijd en er komt dadelijk een dag dat het geluk me niet meer mee zit. Geen 

rijbewijs en een tas vol met wiet, dan ga ik als een baksteen. Ik zeg: “Ik rij nou naar mijn vriend 

toe en ik zeg, ik wil nog wel blijven rijden maar dan rijden we samen en dan zit jij achter het 

stuur want alleen het feit dat ik geen rijbewijs heb is al genoeg.” Want vaak is het alleen even 

de kofferbak open maken, rijbewijs controleren en dan gewoon kijken of dat er geen breekijzer, 

geen schroevendraaien en al die toestanden in de auto liggen en weer doorrijden. En toen 

hebben wij niet veel later besloten om wegens succes te stoppen. Weetje, als je op een gegeven 

moment een vaste klantenkring opbouwt, wij zetten ‘s middags om vier uur de telefoon aan en 

dan moesten wij echt om half elf 's avonds de telefoon uitzetten en dan waren we bijna continue 

aan het rijden. En hoe meer dat je rijdt, hoe groter dat de kans is dat je gepakt wordt en dat ze 

thuis beginnen te klagen dat je nooit meer thuis bent. Daar stond dan wel tegenover dat wij in 

het weekend leuke dingen konden gaan doen want dat leverde echt veel geld op.” 

 

Vanaf het moment dat JP en Saar naar het huis in Den Bosch Oost verhuisden gingen zij direct 

erg goed om met de buren. Ze hadden zelfs een stuk uit de schutting gehaald zodat ze gezellig 
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met elkaar konden kletsen als ze in de tuin zaten en ze gingen vaak dagjes weg samen met de 

kinderen. Maar op een dag ging dat helemaal verkeerd en ontstond er een jarenlange burenruzie. 

“Op een dag stond er bij hun voor de deur een auto en zij hadden drie dochters en zij hadden 

alle drie de fiets voor de gevel gezet van hun huis. En hier stond een auto dus ik kon er met mijn 

kinderwagen niet tussendoor. Dus ik moest omlopen en ik kom terug van de hond uitlaten en ik 

zette de kinderen binnen. Mijn vrouw was thuis en ik belde aan bij de buren. Ik zeg god meiden, 

willen jullie de fietsen niet gewoon achter zetten of mij part zet je er een bij mij onder het raam 

zodat mensen nog normaal over de stoep heen kunnen. En in een keer komt de buurvrouw de 

gang in gevlogen en ze zegt: “Als jij iets tegen mijn jong hebt dan kom je naar mij toe.” Dus ik 

zeg: ”Ik vraag alleen of ze de fietsen even weg willen zetten. Geen onvertogen woord.” 

Vervolgens een hoop gekwek en een hoop geschreeuw. Wij komen terug van het boodschappen 

doen. Stuk schutting teruggezet en toen begon het getreiter en geëtter. En toen kwam ik erachter 

dat de vorige buren ook weggetreiterd waren door mijn buren.” JP heeft de vorige buren die 

weggepest waren opgebeld om te vragen of ze wilde getuigen omdat het zo uit de hand liep, 

maar dat wilden zij niet doen omdat zij nog bang waren. “Dus op een gegeven moment waren 

de buren weer aan het etteren en aan het moeilijk. Zij deden alles over de schutting weet je wel. 

Of de kinderen uitschelden of de kat van de schutting afspuiten. Ja, zo ben ik niet. Ik bel gewoon 

voor aan en als je dan het lef hebt moet je opendoen. Ik zei “Moet je goed luisteren naar mij. 

Dat je de vorige buren weggetreiterd hebt dat is tot daaraantoe. Maar als er nou eentje gaat 

verhuizen dan zijn jullie het en niet wij.” En op een gegeven moment kom ik terug en ik weet 

niet waar we vandaan kwamen met mijn vrouw. En ik liet haar uitstappen want zij zou naar 

huis gaan. Ik zou nog even doorrijden naar de Albert Heijn want ik zou voor 's avonds voor het 

voetballen een bak bier gaan halen. En ik laat mijn vrouw uitstappen, dus de autodeur staat 

open en op dat moment lopen die twee meiden achter de auto langs. Naja, even later was ik 

thuis en opeens stond de politie voor de deur. “Meneer Vrijland, u bent bij deze aangehouden.” 

Dus ik zeg: “Waarvoor?” Hij zegt: “Poging tot doodslag, of mishandeling” weet ik het. Enfin, 

we komen op het bureau aan en toen kwam het hoge verhaal eruit. Buurmeiden hadden 

verklaard dat op het moment dat zij achter de auto door liepen, ik de auto in zijn achteruit had 

gezet en gepoogd had om hun aan te rijden. Ik zei “Oeh, dan ligt mijn vrouw nou zeker ook in 

het ziekenhuis?” Hij zegt: “Hoezo?” “Nou, ja op het moment dat zij achter de auto liepen stond 

mijn vrouw naast de deur” Ik zeg: “Op het moment dat ik mijn auto in zijn achteruit zou zetten 

en naar achter zou rijden wie gaat er dan nog meer plat?” Hij zegt: “ja, uw vrouw.” Ik zeg: 

“Ok, prima dan zijn we het daarover eens.” Hij zegt: “Ja, dat is uw woord tegen dat van hun.” 

Ik zeg: “Ja, dat klopt.” Hij zegt: “Nou, dan gaan we eens even kijken in de buurt of we nog 
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getuigen kunnen vinden.” Ik dacht what the fack weet je wel. 's Avonds rond kwart voor zes 

ofzo werd ik aangehouden en hun moeten getuigen gaan zoeken. Loop ik s’ Avonds om half elf 

pas het politiebureau uit want ze konden geen getuigen vinden. Naja, dat dus.” De melding en 

waarschuwingen tussen JP en zijn buren gingen over en weer.  

 

Ook ging de band die JP en Saar hadden achteruit, zij waren niet meer het duo dat zij in het 

verleden waren geweest en hadden steeds vaker ruzie. JP is zelfs veroordeeld voor huiselijk 

geweld tegen Saar, als ik daarnaar vraag vertelt hij: “Kinderen eindelijk ondergebracht bij opa 

en oma en voor het eerst sinds de geboorte van Daan, 5 februari 2005 een avondje weg met 

zijn tweeën. We gingen met een vriendin van haar en een collega van mij naar de Schutterzaal 

want Gijs wilde een potje biljarten. Dus daar aardig wat uurtjes vertoefd onder het genot van 

de nodige alcoholische versnaperingen. En ja, kwaaie dronk he. Dat heeft ze nog steeds blijkt. 

En wij komen terug, wat voor reden weet ik veel. Slaat de vlam in de pan, tenminste bij haar. 

En zij stond maar te vloeken en te tieren en te moeilijken. Ik was zat en ik stond te lachen, mens 

waar maak je jezelf druk om. En op een gegeven moment, ze pakt een fles bier uit de koelkast 

en ze komt in de deuropening staan en ze bleef moeilijken. Ik zeg mens hou toch je bek dicht 

zeikerd. En ze vat die fles bier en die geeft ze een slinger. Via de zijkant van mijn kop pats tegen 

de muur. Zeiknat van het bier en het glas over mijn rug heen. Ik denk ja, toen ging bij mij de 

knop om. Natuurlijk ook in combinatie met alcohol. Dus ze komt op me af gelopen en dan ben 

je link. Hoe dat ik het voor mekaar kreeg dat weet ik niet maar ik heb ze bij kop en kont gepakt. 

Ik heb ze opgetild en zo op de bank geflikkerd. En ik heb toen een knie in haar rug gezet. Ik zei: 

“Ben je nou onderhand klaar? Vuile kut.” en ik ging ervan af en zij schiet de keuken in. Dus ik 

sta op en opeens hoor ik dat ze in de keuken aan het bellen was met de politie. “Ik ben geslagen 

door mijn man.” Ik zeg: “De politie bellen kut? Maar de eerste beste wout die hier aan de deur 

komt die schiet ik kapot.” Nou, dat hoorde de politie op de achtergrond. “Assistentie, 

vuurwapengevaarlijk, vuurwapengevaarlijk.” Waarop zij nog zegt “Laat hem die cowboy, want 

die heeft helemaal geen vuurwapen.” Nou, dat geloofden ze op dat moment niet meer en ze 

gingen er alleen vanuit wat ik had gezegd. Dus toen had er blijkbaar een wout tegen haar 

gezegd: “Als ik dadelijk ja zeg maakt u de achterdeur open.” En tegelijk dat voor de deurbel 

gaat loop ik naar de deur toe en tegelijk hoor ik achter de deur openklappen. Dus ik deed voor 

de deur open en toen stonden ze allemaal in de gang en stond ik naar een paar witte tanden 

van een Mechelse herder te kijken. En toen ben ik op mijn hurken gaan zitten, koetsjie koetsje. 

Hij zegt: “Kijk uit hij bijt.” Ik zeg: Ja, anders was het een slechte politiehond geweest als hij 

niet zou bijten.” “Wat is hier aan de hand?” vroeg de agent. Nou kut, verdomme dus ik loop 
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naar buiten en ik denk kut wacht even, ik heb nog een halve gram coke in mijn zak zitten. Dus 

ik loop terug naar binnen en dat heb ik bovenop de kapstok gelegd. Hij vroeg nog eens wat er 

aan de hand was. Dus ik dat verhaal uitleggen. Dus ik lik aan dat shagje en voordat ik het door 

heb sta ik met mijn bakkes tegen de gevel omhoog. Met mijn handen op mijn rug, handboeien 

achterin de politieauto en afvoeren.” JP snapte alleen op dat moment helemaal niet waarom er 

zo heftig op de melding was gereageerd. Daar had hij het later met een agent over en die legde 

hem het volgende uit: “Als wij een melding krijgen hebben wij geen flauw idee wat daar aan 

de hand is. Hij zegt, een huiselijk ruzie. Voor hetzelfde geld heb jij een pistool en heeft jouw 

vrouw er ook een. Voor hetzelfde geld zijn daar meerdere mensen binnen. Wij weten helemaal 

niet wat de situatie is. En mijn collega's willen graag ook 's avonds veilig thuiskomen bij hun 

vrouw. Dus op dat moment nemen wij geen enkel risico.” Dat de politieagenten daar zo heftig 

op reageren snapt JP wel, maar ondanks dat de hulpverleners dit verhaal zo serieus nemen, doet 

JP er lacherig over. Hij vindt het wel grappig, doet er wat sarcastisch over en vertelt me dat het 

eigenlijk niks voorstelt. Misschien omdat hij zich er een beetje voor schaamt maar of vindt hij 

het ook wel echt allemaal een beetje overdreven.  

 

“Dus toen werd ik in mijn celletje geflikkerd met mijn zatte kut en toen kwam de hulpofficier 

van justitie die kwam mij even officieel arresteren en die heb ik ook nog met mijn zatte kut met 

de dood bedreigd. Toen werd ik ‘s morgens wakker met een kater van hier tot Tokyo en ja toen 

kwam ik bij die rechercheur en die zei: “Jonge jonge jonge” heeft een lijstje voor hem liggen 

van mijn antecedenten. Hij zegt: “Vrijland, opgepakt met drank is het een beest maar 's 

morgens nuchter is het een schappelijke vent. Beest, schappelijk, beest. Wordt het niet tijd dat 

jij gaat stoppen met drinken?” … Toen moest ik tot maandagochtend op het politiebureau 

blijven en dan word je met een busje naar het paleis van justitie gebracht en dan kun je daar 

onder weer in een celletje gaan zitten wachten tot je aan de beurt bent. Dan mag je daar nog 

een keer je verhaal gaan doen en ja dan word je in vrijheid gesteld in afwachting van. En ja 

dan mag je naar huis. Dus ja, daarna nog naar Novadik gegaan en toen heb ik een hele tijd 

niet gedronken.” Uiteindelijk bouwde dat weer iets op tot alleen alcohol in het weekend en 

daarna werd er ook weer geblowd. Voor het huiselijk geweld kreeg hij een twee weken 

voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar.  

 

In 2010 vertrok Saar bij hem en de reden daarvan was, volgens JP, dat er op zijn 

Burgerservicenummer een belastingschuld was ontstaan van bijna achttienduizend euro. Saar 

regelde de financiën en het bleek dat zij de voorgaande twee jaren de kinderopvangtoeslag 
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dubbel hadden ontvangen. JP kwam daar achter en confronteerde Saar daar in januari mee. Hij 

vroeg haar waar al dat geld gebleven was maar zij zei tegen JP dat zij dat niet wist. In april 

vertrok ze en JP bleef alleen met de kinderen achter. Dat kwam voor JP als donderslag bij 

heldere hemel, hij had die scheiding nooit aan zien komen en opeens verdween ze voor acht 

maanden helemaal uit zijn leven. Toen Saar vertrok probeerde JP te stoppen met blowen. Hij 

werd er helemaal gek van. “Ik ging allerlei rare dingen in mijn kop halen. Als ik geblowd had 

dan zag ik in gedachte hem over haar heen kruipen. Weetje, ik zat mijn eigen gewoon gek te 

maken en het is van wiet bekend dat het een gemoedsversterker is. Dus als je je eigen happy en 

lollig voelt dan zit je hier, dan heb je een lachkick als je zit te blowen maar daar staat ook 

tegenover dat je je eigen zwaar kut voelt en je gaat zitten blowen dan is het een 

gemoedsversterker en dan voel je je eigen echt niet happy nee.” JP wist toen niet goed wat hij 

moest doen met zijn schulden en hij wilde een schuldsaneringstraject in maar dat was een heel 

gedoe met documenten en dat duurde een tijdje. De belastingdienst had al beslag gelegd op JP 

zijn uitkering en de rechter die besliste over de wet schuldsanering natuurlijke personen besloot 

dat JP zijn schulden verwijtbaar waren. Zij vonden dat hij zijn vrouw beter in de gaten had 

moeten houden toen zij schulden maakte. Hij kon op dat moment nergens mee geholpen 

worden: “Ik was altijd het ene gat met het andere aan het vullen geweest, al vanaf dat ik aan 

het werk ben. Vroeger kon je nog de bank binnen lopen en dan ging je binnen geld halen en 

dan liep je naar buiten, want de automaat had dat nog niet verwerkt. Dan kon je buiten nog 

eens pinnen. En dan had je het dubbel. Ja en dan blijf ik het ene met het andere gat vullen.”  

 

Ondertussen ging de burenruzie door totdat hij er op een dag helemaal klaar mee was. JP moest 

zijn telefoonnummer veranderen. “Mijn dochter die was heel erg trots dat ze mijn 

telefoonnummer kon onthouden en dan stond ze achter in de tuin 06 16 ** ** ** en daar ging 

een week of drie overheen, dat was na mijn scheiding en 's nachts kreeg ik in een keer hoeren 

aan de deur, escortbureaus enzovoort. Dat gezeik. Dan werd ik op mijn telefoonnummer gebeld 

en dat zeiden ze: “Ja, u heeft een escort besteld, ik zou de deur maar open maken als ik u was.” 

Dan zei ik: “Escort besteld? Ik lig te pitten man.” Dan zeiden ze: “06 16 ** ** ** is uw 

nummer?” Ik zeg: “Ja dat klopt.” Ik denk, tuurlijk. Heb ik mijn nummer moeten laten 

veranderen door die kutgeintjes.” Op dat moment liep hij op krukken omdat hij destijds net 

was geopereerd aan zijn hernia. “Op een gegeven moment, ik liep daar langs, douwen en ruzie, 

ik kon niks. Ik was net geopereerd en het was spekglad buiten. Als het nou nog een beetje 

fatsoenlijk weer was geweest en je hebt een wandelstok bij dan maai je er een keer met een 

wandelstok eroverheen en dan, maar maaien en uitglijden was in mijn geval ook geen optie. 
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Deur dicht, hun kwamen met zijn allen op de voordeur af en de ruit die klapte eruit. Dus ik de 

politie gebeld. Toen zei die agent: “Ik zal het zo zeggen, als jij aangifte doet voor hun dan ga 

jij ook mee naar het bureau.” Ik zeg; “hoezo ik mee naar het bureau?” “Ja” zegt hij: “je hoort 

wat ik zeg.” Toen hadden we dus een punt bereikt dat ze klaar waren met het gezeik over en 

weer. “Dus kies maar, als je aangifte doet ga je mee naar het bureau.” zei de agent. Ik zeg: 

“Jonge, ik ben net aan mijn hernia geopereerd. Ik ben net twee dagen thuis.” “Niks mee te 

maken” zei hij. “Als jij aangifte doet ga jij ook mee naar het bureau.” Dus eigenlijk 

chantagepraktijken om maar geen aangifte te doen van beide kanten. Na dat voorval heb ik 

waarschijnlijk een verkeerde beweging gemaakt, dus een paar dagen later, tering dat been. 

Terug op controle en ja hoor er zat weer een hernia. In mei ben ik daar voor de tweede keer 

aan geopereerd. Ja. Toen lag ik in mijn Vivent bedje. En dan zag ik de buren voorbijkomen en 

dan ging de deurbel. Tweede keer heb ik echt veel meer napijn gehad. Want de eerste hernia 

was volgens de chirurg zacht en die kon hij zo wegspatelen en de tweede was hard en die heeft 

hij weg moeten bijtelen dus die napijn was veel erger. Of ik hoorde deurbel en dan bonk hun 

deur dichtklappen. Dus dan wist ik ook al genoeg. En dat was ik op een gegeven moment zo 

beu. Toen heb ik kennissen ingeschakeld. En die kennissen, de ene paste net door de deur heen 

qua breedte, en de andere paste net door de deur heen maar die moest wel bukken qua lengte. 

En zo stonden er drie van die gasten bij hun aan de deur. Op een gegeven moment belde ze aan 

en die kwamen daarna ook netjes bij mij binnen staan totdat de politie er was. En de politie 

zegt: “Ja wat is hier aan de hand?” “Moet je goed luisteren” zei een vriend van mij. “Het 

maakt mij niet uit of jij politieagent bent, ja of nee.” Hij zegt, “Die mensen vallen al jaren mijn 

maat lastig en nou is die jongen voor de tweede keer geopereerd en ze blijven weer aan de 

gang. Loop maar naar de buren toe en vertel maar als ze hem nog één keer lastigvallen dat ik 

schijt heb aan jullie. Want wij klappen met zijn drieën daar naar binnen. Ik sla al die 

kankerleijers die ik onderweg tegen kom kapot en in loop achter weer naar buiten.” En die 

wout staat zo te kijken: “Eeuhh. oke oke.” En drie weken later spreek ik de overbuurman en hij 

zegt: “gefeliciteerd hè. Ze gaan verhuizen.” Nu heeft hij niet zoveel te maken met zijn buren. 

Ze zeggen goedendag en dat was het, maar dat vindt hij ook voldoende.  

 

Na alle ellende van ruzies, schulden, Saar die bij hem wegliep en de hernia zag JP het even niet 

meer zitten. Hij twijfelde wel of hij het wilde vertellen maar hij deed dat uiteindelijk toch omdat 

hij wilde uitleggen waar zijn geheugenverlies soms vandaan kwam. Verder dacht hij dat het 

niet zoveel toe zou voegen aan het hele verhaal. Ik was blij dat JP dat wel vertelde, want deze 
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gebeurtenis kan samenhangen met veel verschillende gevolgen waar hij in de toekomst mee te 

maken had.  

 

Op tweede kerstdag 2010 nam hij uit verstandsverbijstering 110 morfinetabletten van tien 

milligram en 40 diazepam tabletten van 20 milligram. Het was volgens eigen zeggen zijn 

redding geweest dat Saar altijd zo snel mogelijk de kinderen weer naar hem toe wilde brengen 

als ze bij haar waren. Saar had JP de hele ochtend na kerst geprobeerd te bellen maar hij nam 

niet op. Ze besloot toen om gewoon bij hem langs te gaan met de kinderen. Toen JP de deur 

ook niet opendeed had ze het touwtje uit de brievenbus gehaald waarmee ze de deur open kon 

maken. Toen Saar binnen kwam leek de salontafel net een altaar. Beneden op de tafel lag een 

afscheidsbrief, de papieren van de Dela en foto’s van zijn kinderen. Hij had de nummers voor 

zijn crematie ook al uitgezocht en daar klaargelegd. Saar had de kinderen in de gang gezet en 

was zelf naar boven gegaan. Daar vond ze JP in zijn bed met vijf hartslagen per minuut. Toen 

is de ambulance gekomen om JP naar het ziekenhuis te brengen. Zijn kinderen denken nog 

steeds dat hij een ongeluk heeft gehad en dat hij met zijn sokken is uitgegleden op de punt van 

de tafel. Hij wil ze graag beschermen en wil ze in de pubertijd niet met zijn verhaal lastigvallen. 

Misschien vertelt hij het nog wel eens als ze wat ouder zijn maar hij is bang dat hij veel 

beschadigd bij ze. Want nu, in de pubertijd hebben ze het druk genoeg met hun eigen 

problemen, vindt hij.  
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Episode 5: 40-45 Op staatsvakantie 

 

 

Tijdlijn JP 40 41 42 43 44 45 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Woonplaats Den Bosch    Rosmalen Grave 5 weken 
Werk/school Geen legaal werk      
Familie Contact met ouders verbroken     
Relaties       
Criminaliteit    Wietplantages  
Alcohol en drugs Blowen wordt minder, alcohol blijft     
Events     Ondergedoken Detentie 
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Toen JP met de ambulance naar het ziekenhuis was vervoerd werd daar met spoed zijn maag 

leeggepompt. Die drugs die hij in had genomen moesten er namelijk zo snel mogelijk weer uit 

anders zou hij het niet overleven. Drie dagen later, op 29 december 2010 werd hij wakker in 

het ziekenhuis en bleek er het een en ander mis met hem te zijn, maar op dat moment deerde 

hem dat niet, hij was nog in leven en dat was voor hem op dat moment alles wat telde. Op het 

moment dat hij wakker werd bestond de oude JP niet meer, vond hij zelf. Toen hij wakker werd 

was hij aan een oog blind omdat er achter zijn oog een flinke zwelling was ontstaan in zijn 

hersenen waardoor zijn oog er bijna uit geduwd werd. Daardoor waren er 20.000 zenuwen 

afgescheurd waardoor hij met zijn linkeroog nu niets meer kan zien. Dat is wel een aanzienlijke 

beperking omdat JP ook al aan zijn linkeroor doof was. Door die zwelling in zijn hersenen was 

zijn geheugen ook sterk aangetast. In het begin hing zijn hele huis vol met briefjes waarop stond 

dat hij zijn sleutel niet moest vergeten en dat hij niet moest vergeten het gas van het fornuis uit 

te zetten. Gelukkig is dat nu minder en heeft hij een groot deel van zijn geheugen weer terug.  

 

Het contact met zijn familie werd na deze zelfmoordpoging verbroken. JP vertelde daarover: 

“En na die zelfmoordpoging heb ik er ook heel bewust een punt achter het contact gezet. Ja, 

tenminste, in eerste instantie hun. In zoverre, want weer vonden ze hun idee het beste zoals 

altijd, want 28 december of 29 december ben ik wakker geworden met zo’n uitgepuild oog. 

Toen werd het 31 december oudjaarsavond en er werd overal vuurwerk afgestoken. Ik had 

barstende koppijn. Dus ik naar de verpleegster toe. Ik zeg: “Mag ik van jou Diazepam of iets 

om te slapen?” “Nee dat krijg je niet. Meneer die overdosis die u heeft genomen die heeft zo'n 

opdonder op de lever gegeven dat is niet verstandig om dat nou te nemen” zei ze. Ik zei: “Ik 

wil godverdomme slapen.” Dus ik door dat hele ziekenhuis lopen struinen, maar ik kreeg 

natuurlijk nergens iets. Toen zei ik, dan ga ik naar huis. Ze zeiden: “Meneer dat is niet 

verstandig maar we kunnen u niet tegen houden. Maar mijn hondjes die zaten bij mijn ouders 

en ik bel mijn ouders op: “Kom me maar halen want ik ga naar huis.” En ze zeiden: “En jij 

gaat niet naar huis, jij blijft in dat ziekenhuis.” Ik zei “Moet je goed luisteren, over 26 dagen 

word ik 41 en ik denk dat ik voortaan zelf bepaal of ik naar huis ga ja of nee.” Maar zij kwamen 

me niet halen. Ja dat is ook goed, doei. En uiteindelijk heeft een vriendin van me mij opgehaald. 

Ik deed de voordeur open van mijn huis en er komen twee honden op me afgelopen. Ik denk 

huh, die zaten toch bij mijn oudelui? Ik kom dus thuis, en ze verrekte het om mij op te halen 

maar omdat ik toch naar huis toe ging hebben ze demonstratief laten weten dat ze het daar niet 

mee eens waren. Toen hebben ze de honden ook maar thuis afgegooid en daar moest ik zelf ook 

maar voor zorgen. En toen kreeg ik, ik geloof ergens begin februari een sms’je dat ik niet 
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welkom was op Jaap zijn afscheid op de HAS. Toen heb ik teruggestuurd: “ook goed.” En toen 

heb ik ook overal definitief een punt achter gezet. Op dat moment interesseerde het me allemaal 

geen ene ruk. Dat ik leefde, dat was het ongeveer nog en mijn geheugen.” En sinds die dag 

heeft JP zijn ouders niet meer gesproken. De enige die hij af en toe nog spreekt is zijn peetoom 

en hij belde hem na de zelfmoordpoging regelmatig op. 

 

Toen JP uit het ziekenhuis was had hij alleen nog contact met zijn peetoom en peettante. Zijn 

tante vroeg nog wel eens hoe het met hem ging maar de rest van de familie eigenlijk niet en 

daar kon JP niet zo goed tegen omdat hij dat ‘struisvogelpolitiek’ vindt en ergert zich daaraan. 

Zijn familie praat niet over de slechte dingen van het leven, alleen over de goede dingen. En als 

er dan toch een keer geïnteresseerd aan JP werd gevraagd hoe het met hem ging, dan werd er 

gelijk op een ander onderwerp over gegaan, zodat daar niet lang over gepraat hoefde te worden. 

Problemen leken in zijn familie een taboe. “En ik hoor altijd mensen zeggen van familie dit en 

familie dat. En ik zeg altijd ijskoud, familie krijg je en dan moet je maar afwachten wat je krijgt. 

Vrienden die zoek ik zelf uit.”  

 

JP moest zich melden bij Bureau Jeugdzorg omdat de artsen in het ziekenhuis een spoor cocaïne 

in zijn urine ontdekt hadden. De kinderen van JP en Saar zijn toen ook op naam gezet van Saar, 

maar de kinderen kwamen geregeld bij JP over de vloer en ze hebben nu ook weer gedeeld 

ouderschap. Omdat er een vermoeden van cocaïnegebruik was bij JP was er een zorgmelding 

uitgegaan. “Dus toen heb ik het bij Bureau Jeugdzorg een heel eind goed kunnen lullen dat ik 

eigenlijk nog nooit coke heb gebruikt en dat ik god niet weet hoe ik eraan ben gekomen die 

avond. Toen zeiden zij: “Ja maar ik weet helemaal niet hoe ik aan cocaïne moet komen.” Dus 

ik zei: “Ja en ik woon in een risicostraat, bij ons zit in elke straat een dealer.” Dat klonk voor 

hun plausibel en toen moest ik naar een psychiater toe. Toen moest ik met de psychiater gaan 

praten en hij zei: “Vind je het nu niet kut dat je blind bent aan een oog?” Ik zei: “Ja, het 

alternatief was erger geweest he.” Hij zei: “Wat dan?” Dus ik zei: “Ja dan was ik dood 

geweest.” Echt van die psychiatrische gesprekjes … Hij zette er bij, impulsieve actie, geen 

suïcide voorgrond, geen suïcide achtergrond. Case closed.” 

  

JP moest na de zelfmoordpoging samen met zijn kinderen rondkomen van 851 euro in de maand 

omdat er beslag werd gelegd op zijn WIA-uitkering omdat JP zijn schulden terug moest betalen. 

Nadat daar de huur en zijn andere vaste lasten vanaf waren getrokken had hij bijna niets meer 

over om van te leven en dat vond hij heel erg lastig. Hij kon het eigenlijk niet redden want 
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ondertussen had hij ook nog steeds schulden die hij moest afbetalen en in drugs wilde hij niet 

meer handelen omdat hij de kinderen ook vaak thuis had. Saar en JP hadden namelijk co-

ouderschap. Als ik dat hoor en in een van de eerste interviews het volgende constateer “Maar 

eigenlijk zijn jouw kinderen dan een beetje het punt geweest waarop jij je leven bent gaan 

veranderen?” antwoordt JP “Aan de ene kant ben ik toen gestopt met verhandelen, voor de 

kinderen ja. Maar anderhalf jaar later ben ik weer aan de wiet begonnen om ze aan de vreet te 

kunnen houden.”  

 

Op dat moment dat hij met twee kinderen rond moest komen van 851 euro in de maand stal hij 

ook wel eens eten uit de winkel omdat hij anders soms gewoonweg niets te eten had. “Dan had 

ik maar vier euro in mijn zak weet je wel en dan gooide ik een tas bij de jumbo aan het haakje 

voor aan de kar en daar zat dan voor 30 euro boodschappen in en dan in de kar zelf lag een 

brood en twee ons vleeswaren en die rekende ik netjes af. De rest zat dan mijn tas. Kijk als je 

voor winkeldiefstal gepakt wordt ga je naar het bureau en een uur later sta je dan weer buiten.” 

Dat risico wilde hij daar dus wel voor nemen en uiteindelijk is hij daarvoor nooit door de politie 

aangehouden want elke keer ging het toch weer goed. Toen hij niet gepakt werd merkte hij wel 

dat de drempel om iets mee te nemen uit de supermarkt steeds lager werd. “De Jumbo kan dat 

beter missen dan mijn overbuurman de autoradio bijvoorbeeld.” Het dealen van drugs durfde 

hij niet meer aan omdat de baten niet meer opwogen tegen de kosten en de risico’s die hij liep. 

Hij had de kinderen op dat moment namelijk veel thuis en de politie zat er op dat moment erg 

dicht op. Hij was bang dat het te veel op zou vallen en dat de klanten weer lastig werden en 

hem ook ’s nachts uit bed zouden bellen. Dat wilde hij met de kinderen niet meer. JP geeft veel 

om zijn kinderen en ze waren om het weekend ook bij hem. Toen hij op een dag ruzie kreeg 

met Saar en ze hem vertelde dat hij de kinderen dat weekend niet mocht zien ging hij door het 

lint via Whatsapp. Daarvan is ook aangifte van bedreiging gedaan door Saar en daarvoor kreeg 

hij alleen een waarschuwing. “Ik met mijn stomme harsens. Ze zat weer te moeilijken, vrijdags 

voor vaderdag. Lag ze te moeilijk en te zeiken en te etteren en toen had ik haar aan de telefoon 

en toen zei ze: “Jij ziet je kinderen zondag niet.” En toen flikkerde ze de hoorn erop. Dus ik bel 

terug want daar kan ik niet tegen hè. Wat doe ik met mijn achterlijke harses. Ik zeg: “Als jij er 

godverdomme niet voor zorgt dat die kinderen er zondag zijn dan is dat het laatste wat jij mij 

flikt, vuile vieze piep piep piep piep.” En in de app. Dus ja die had zwart op wit staan dat ik 

haar met de dood bedreigd had ja. En toen gingen er weken overheen toen kreeg ik in een keer 

een uitnodiging om op het politiebureau te verschijnen. Ik denk what the fack waar gaat dit nu 

weer over. Dus ik kom op het politiebureau maar ik wist niet meer waarvoor. Het was voor 
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bedreiging. Ik zeg: “oh oke.” En ja ze had dus ook een rechtszaak aangespannen voor een 

omgangs- en contactverbod want ik mocht mijn kinderen niet meer zien na die bedreiging. Dus 

die agent zegt: “Je zult binnenkort wel een uitnodiging krijgen voor de rechtbank.” Dus ik 

moest voorkomen en ik zit daar met mijn advocaat en zij zit daar met haar vader en haar 

advocaat. Weet ik veel wie ze nog meer allemaal mee had gesjouwd. Dus eh, ja. Uitleggen wat 

er gebeurd was. Eerst zij en toen ik en toen zei de rechter tegen haar, geef mij eens een reden 

voor dat omgangs- en contactverbod. Want ik zie wel dat er een bedreiging uit is gegaan maar 

hij zei: “Ik keur het niet goed maar ik kan hem in eerste reactie wel begrijpen. Hij zegt, hou me 

ten goede, ik keur het echt niet goed maar het is wel begrijpelijk.” Toen zei ze: “Mijn dochter 

wil sowieso al niet meer naar haar vader toe.” Hij zegt: “Moet je eens goed luisteren 

jongedame, mijn kleindochter heeft ook wel eens geen zin om naar school te gaan maar op die 

leeftijd hebben ze nog niks te vertellen he.” Dus met andere woorden, als een dochter geen zin 

heeft en er is een omgangs- en contactregeling dan heb je je daar maar aan te houden, klaar. 

Dus op een gegeven moment kijkt hij naar mij. “En u, u waarschuw ik.” zei de rechter tegen 

mij.” Het verzoek om de omgangs- en contactregeling weer in te laten gaan werd door Saar niet 

nageleefd. JP wist niet goed wat hij moest doen en hij belde zijn advocaat. Volgens zij advocaat 

was er maar één optie en die optie was de politie bellen. Maar dat wilde JP niet omdat de 

kinderen dan door de politie uit huis werden gehaald en dat wil hij ze niet aan doen. Hij wist 

dat de kinderen toch wel weer bij hem terecht zouden komen als Saar er gek van werd. En dat 

was na ongeveer vijf dagen al weer het geval.  

 

Omdat JP niet rond kon komen van zijn uitkering besloot JP een wietplantage te beginnen op 

zijn eigen zolder. Hij wilde er namelijk ook zijn voor zijn kinderen, ze een keer een ijsje kunnen 

geven of ze een dagje mee ergens naartoe nemen. Maar dat kon hij toen allemaal niet omdat hij 

geen geld had. Op zijn zolder had hij toen ongeveer 250 planten staan en dat ging bijna 

anderhalf jaar goed. Die wietplantage, dat was JP zijn geheim. Hij had één vriend in vertrouwen 

genomen die hem hielp bij de verzorging van de planten. Omdat JP geen geld had om alles zelf 

te betalen werd door een growshop waar hij mee in contact was gekomen de lampen, 

transformatoren en afzuigers voorgeschoten. Alles werd hem uitgelegd en hij was zo klaar om 

te beginnen. Al het geld wat voorgeschoten was kon hij als het goed was terugbetalen met de 

eerste draai. JP had daar binnen 28 lampen hangen waarbij een regelaar zat die de temperatuur 

precies hoog genoeg hield zodat de plantjes optimaal konden groeien. “Ja, het zijn ook van die 

zeikerige plantjes. Want als ze te koud zijn dan groeien ze niet en als ze te warm zijn dan gaan 

ze ook de pijp uit. Dus die temperatuur moet precies tussen de 26 en 28 graden zijn. En dan zit 
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je ook nog met een hoge luchtvochtigheid die tussen de 65% en 80% moet zitten.” Voor het 

hele pakket was hij toen ongeveer 18.000 euro kwijt en de eerste draai zou hem ongeveer 23.000 

euro opleveren. Dus hij hield van de eerste draai ‘maar’ 5000 euro over en de rest ging naar 

zijn facilitator. Die wiet verkocht hij vaak in één keer aan dezelfde afnemer en dat was ook de 

growshop die de spullen voor had geschoten. Want hoe minder mensen ervan af wisten, hoe 

beter. Maar toch had JP in die anderhalf jaar te maken met een aantal tegenslagen.  

 

Toen JP bezig was met de derde draai had hij spint in zijn wietplanten. Spint is een soort 

spinnetje die een web om de top van de wietplant draait waardoor de top geen lucht meer krijgt 

en daardoor eigenlijk stikt. Omdat JP daar niet op voorbereid was kwam hij daar pas laat achter 

en was eigenlijk zijn halve oogst al kapot dus daar hield hij niet meer zoveel geld aan over. Als 

de wietplanten volgroeid zijn dan moet de top geknipt worden omdat dat het bruikbare 

bestandsdeel is van een wietplant. Dat deed JP meestal niet zelf omdat hij daar “zo stoned als 

een garnaal” van werd. Hij kon dat vaak maar een half uur volhouden en dan lag hij al op de 

grond te lachen omdat er iemand iets geks deed. Meestal huurde hij daar dan mensen voor in 

die dat voor hem deden want dat ging een stuk sneller. Hij bracht de planten dan naar die 

vrouwen toe die dat voor hem deden en een paar uur later dan kreeg hij de toppen weer terug. 

JP zag de wietplantages die hij had echt als een soort bedrijfje. Hij was er goed in want hij 

haalde veel gram wiet van de planten af en hield de markt nauwkeurig in de gaten. “Het is in 

die handel, de prijzen schommelen heel erg, op een gegeven moment krijg je voor Haze 2000 

euro per kilo. Dan stort iedereen zich op de Haze. Dan komen er van 20 hokken 100 kilo Haze 

vrij en dan zie je die prijs weer instorten. Nou, op het moment dat die prijs 2000 euro was en 

iedereen zich daarop ging concentreren dan ging ik de Widow aanhouden. Want nou gaat 

iedereen op de Haze dus over acht of negen weken is er geen Widow meer. En dan begonnen 

de prijzen van de Haze te zakken en die van de Widow weer te stijgen.”  

 

En toen ging het mis. “En ik was eigenlijk met de laatste draai bezig. Ik denk weet je wat, ik 

heb nou mijn zakken gevuld. Ik heb een potje liggen en daar kan ik het nog een jaar of twee 

mee uitzitten. Dan gaan we niet op vakantie, maar dan kan ik gewoon elke maand 2500 euro 

pakken en daar kan ik het makkelijk een jaar of twee mee uitzitten en over twee jaar start ik de 

boel weer op. En net bij die laatste draai, dat was eigenlijk een week voordat ik wilde gaan 

oogsten gaat ‘s ochtends de deurbel. Ik kijk naar buiten en ik zie politie, ik dacht kut, daar gaan 

we. Mee dat ik de politiewagen zag staan dacht ik, nou ben ik de lul. En hij belt aan, en hij zegt: 
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“Meneer Vrijland, ik heb een bevel tot binnentreden op verdenking van een hennepkwekerij. Ik 

kijk hem aan en ik zeg: “Dan ben je aan het goede adres.”  

 

Voor zijn vrienden kwam dat toen als een verassing. Ze wisten wel dat JP aan het ‘rotzooien’ 

was met het een en ander. Maar wat hij precies deed dat wisten ze niet. Hij wilde sneller uit de 

schulden komen en daar zat een risico aan vast. Dat risico aanvaardde hij op dat moment. Als 

ik aan zijn vrienden vraag of het verstandig is geweest dat hij dat gedaan heeft antwoorden ze: 

“Nee, dat zeker niet. Maar anders weten wij ook niet of hij het wel gered had. De nood was 

hoog en ik denk dat wij er allemaal over na zouden denken als we in zijn situatie hadden 

gezeten.” 

 

En dan breidt de ellende die JP had zich alleen maar uit. “Ja en dan word je verhoord en 

vastgehouden op het bureau en in de tussentijd wordt je huis leeggetrokken. Tenminste de 

hennepkwekerij. De elektriciteitsmeter wordt eruit gehaald en als zij dan vanuit jouw huis 

opbellen van het is leeg, dan word je uit je celletje gehaald en mag je naar huis. En dan kom je 

thuis en dan is boven alles leeg en dan heb je geen stroom. Nou, dan is het koud. Dan is het 

koud in mei. Maar we woonde in een leuke buurt en dan komt de overbuurman met een olie-

gestookte kachel van de camping en de buurvrouw die zegt: “Gooi maar even een 

kabelhaspeltje naar binnen dan kan je tv kijken.” JP denkt zelf niet dat hij verlinkt was door 

iemand anders. Eigenlijk wist bijna niemand van de wietplantage op zijn zolder want dat 

probeerde hij voor zichzelf te houden. Als ik vraag hoe ze er dan achter zijn gekomen vertelt 

hij me: “Enexis die werkt met kwadranten. Dit huis valt binnen een bepaald kwadrant. Daar 

wordt twee jaar lang bepaald tussen de 1000 en 12000 kwh verbruikt. Dan komt er op een 

gegeven moment zo'n grapjas net zoals ik. Wat had ik hangen, ik had 24 lampen hangen van 

600 wat. 24x600 wat, dat is iets meer dan twaalf kilowatt. Dus dat is 12000 wat en binnen een 

bepaalde tijd krijgen zij ‘s morgens om zes uur daar in een keer 12000 watt bij. Dat houdt 

precies twaalf uur aan en dan zakt die weer af. En dat gaan hun op een gegeven moment in de 

gaten houden. Dan gaan ze dat binnen dat kwadrant steeds kleiner maken. Schakelen elke keer 

een straat uit. Dan hebben ze op een gegeven moment de straat te pakken. En dan zal er 

waarschijnlijk de politie ingelicht worden van god, ga eens in die straat zoeken want daar 

gebeurt iets wat niet pluis is. En daar gaat natuurlijk even een periode overheen voordat ze dat 

in de gaten hebben. Want eigenlijk denk ik dat die manier buiten het verraderswerk natuurlijk, 

kijk eh, je leest ook wel eens hennepkwekerij gevonden in een kruipruimte. Als die kruipruimte 

goed afgedekt is kan de politie met een bevel tot binnentreden binnenkomen maar dan vinden 
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ze die kruipruimte nooit. Bij wijze van. Dan kun je de donder erop zeggen dat het verraderswerk 

is maar doorsnee genomen, ja, ik denk dat dat toch, dat Enexis daar het netwerk beheerd daar 

een hele grote rol in speelt.” 

 

“Dus, ja en dan de uitzettingsprocedure. Ja, vanaf dat moment heb ik overal schijt aan gehad. 

Ik betaalde mijn huur niet meer, ik moet het al van 841 euro doen en ik word toch mijn huis uit 

geflikkerd. Dat heb ik nog vrij lang kunnen rekken, ik ben in mei gepakt en ik ben in september 

pas vertrokken. Dus dat heb ik nog een maandje of vijf vol kunnen houden. En ja toen ben ik 

vertrokken met de noorderzon. Toen ben ik hier in Rosmalen gaan zitten in een knoeperd van 

een huis.” De straf van de wietplantage op zolder moest hij een bedrag betalen aan Enexis en 

moest hij 85.551 euro terugbetalen aan de overheid omdat ze berekend hadden dat dat zijn 

wederrechtelijk verkregen voordeel was geweest voor het voorhanden hebben van een 

wietplantage. Daarbij kwam een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf van 240 uur.  

Hij ervaarde die taakstraf niet echt als een straf. In eerste instantie moest hij bij de reclassering 

zelf aan het werk. Dat moest hij hondenkoekjes inpakken, cd’s recyclen en “andere 

kutkarweitjes”. Toen hij aangaf dat het wel erg lang fietsen was kon hij dichterbij aan de slag 

bij een kringloopwinkel voor de laatste 100 uur. De wietplantage op zolder bij JP was ook de 

enige waar JP voor gepakt was.” 

 

Maar het was niet de enige wietplantage die JP had want toen JP in Rosmalen leefde zat hij 

eigenlijk ondergedoken voor alle instanties die geld van hem wilden hebben want hij kon dat 

nooit van zijn leven meer terugbetalen. JP woonde in Rosmalen bij een man die ook moeite had 

met de hypotheek en JP woonde bij hem in een bijgebouw van het huis. Zij hebben toen in 

overleg ook dat bijgebouw waar JP eigenlijk zou gaan wonen vol gezet met wietplanten. Toen 

is hij daar gewoon verder gegaan met dat waar hij in Den Bosch mee moest stoppen. Dat was 

al vrij snel allemaal geregeld en even later, in november stond de schuur in Rosmalen vol met 

wietplanten en daar hebben ze ruim een half jaar gedraaid, na dat half jaar kwam de eigenaar 

met zijn vriendin weer in dat huis wonen. JP moest op dat moment in het bijgebouw gaan wonen 

en daarom moesten alle planten daar worden opgeruimd. Achteraf was dat maar goed ook want 

een paar dagen later stond de politie aan de deur. “Nou, dat zal ik vertellen. Die was dus heel 

leuk. Die was echt leuk. Eh, we hadden net besloten om er mee te stoppen. Ruim een half jaar 

gedraaid daarzo en we hadden net alles opgeruimd. Alles kant en klaar en schoon op twee 

filters na. Dus er stonden twee knoeperds van filters. Dus ik lig 's morgens op bed en opeens, 

wordt er aangeklopt. Dus ik kijk, politie. Ja, dus weer politie aan de deur en ik trek de deur 



 73 

open. En ik denk, gewoon exact dezelfde agent als bijna twee jaar daarvoor. Ik kijk hem aan. 

Ik zeg: “Jonge, de vorige keer kwam je aan het goede adres. Maar nu moet ik je toch 

teleurstellen.” “Nou, ik kom toch even binnen kijken” zei die agent. “Ik heb heel sterk het 

vermoeden dat hier gedraaid is.” En hij vroeg “Maar wat doen die filters hier?” “Dat is oud 

ijzer. Dat levert geld op.” Zei ik. Zo lang ze niks draaiend aantreffen kunnen ze je niks maken. 

Flikte ze me nog wel een kutgeintje. Hij zei: “Ik laat Enexis komen om de meter te controleren.” 

Nou, dan komt Enexis en die trekt godverdomme weer de meter eruit. En die wordt dan 

meegenomen voor onderzoek. Gewoon treiterpraktijken, meer is het niet. Mijn huisbaas gebeld. 

Ja Henrie, jongen ze hebben de meter meegenomen. Dus hij is gaan bellen en die hebben ze 21 

dagen daar gehouden om te onderzoeken. 21 dagen zat ik weer zonder stroom en uiteindelijk 

kreeg hij de meter terug en hebben ze niks kunnen vinden. Dus eh, goed zo. Prima. Volgens hun 

was er niet met de meter gekloot.” Toen had JP heel erg veel geluk gehad anders had hij zijn 

voorlopige hechtenis uit moeten zitten.  

 

Terwijl JP in Rosmalen woonde startte hij een Limited, dat is een Engelse bv. en dat kan handig 

zijn als je geen auto’s of panden op je eigen naam mag zetten en niet aansprakelijk gesteld wil 

worden voor bepaalde dingen. JP kon via de Limited gemakkelijk autorijden omdat hij zijn auto 

op naam van de Limited had gezet en niet op zijn eigen naam, want dat kon niet zonder 

rijbewijs. Ook huurde hij wat hallen op naam van de Limited onder de naam van het bedrijf dat 

daarop geregistreerd was. Hij huurde een locatie in Oss en ‘werkte’ op dat moment in Duitsland 

bij een hennepplantage. Als ik vraag hoe hij in Duitsland terecht kwam vertelt hij dat een kennis 

hem daarvoor benaderde. Die wist dat JP opgepakt was voor het voor handen hebben van een 

wietplantage en die vroeg of hij in Duitsland het een en ander met hem wilde opstarten in een 

hal van een metaalbedrijf dat niet goed liep. JP hielp hem met bijverdienen en reed dan vanuit 

Rosmalen vaak drie keer per week naar Duitsland om de planten te verzorgen. In die tijd had 

JP ook een goede vriend, Mike. Mike kende hij vanuit het wiet-wereldje waar hij in zat en zij 

zorgde er ook samen voor dat de plantage in Duitsland goed liep. Ze hadden een periode waarin 

ze dag en nacht samen waren en op allerlei plekken “plantjes watergaven”.  

 

Ook verdiende zij bij door hier en daar aan anderen spullen te leveren zoals lampen, 

transformatoren, voedingsstoffel en andere spullen die men nodig heeft om een wietplantage te 

starten. Die kon JP dan bijvoorbeeld ergens goedkoop inkopen en weer duurder ergens leveren 

waardoor hij daar ook geld aan verdiende. Mike zat wat dieper in het wereldje dan JP maar ze 

konden elkaar vertrouwen. Dat kwam omdat JP niets wilde weten over de dingen die Mike aan 
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het doen was en andersom. Dat is erg belangrijk in het wereldje van die wietplantages en -

handel. “Ik denk tot op de dag van vandaag nog steeds dat het een test is geweest. Maar ik had 

op een gegeven moment anderhalve pallet voeding voor hem geregeld en hij vraagt of ik ze 

daar wilde leveren. Ik zei: “Nee, ik weet wat je wil gaan zeggen maar dat wil ik niet weten.” 

Hij zegt: “Wat dan?” Ik zei: “Ja, jij wil het op de plaats van bestemming af laten flikkeren. 

Nee, dat doe ik niet. Ik zal je wat vertellen. We rijden gewoon naar een hele grote parkeerplaats 

en dan zetten wij twee busjes tegen elkaar aan en dan laaien we het over. Want ik wil pertinent 

niet weten waar jij je hok hebt. Want als dadelijk jouw hok geript is, wie kijk je dan aan?” En 

dat zijn dingen ook waar je, daar, zo verdien je in dat wereldje respect. Dat je je daarin niet 

verdiept. Ik weet niet waar jij mee bezig bent, met wie jij bezig bent. Jij wil dat hebben en je 

krijgt dat van mij. Ik regel dat voor jou en klaar. De volgende keer heb ik iets van jou nodig 

dan stel ik het op prijs dat jij het voor mij ook kan regelen voor een schappelijke prijs en zo 

bouw je langzaam maar zeker wederzijds vertrouwen op. Maar in dat wereldje is eigenlijk aan 

het einde van het liedje niemand te vertrouwen.” 

 

Wanneer je niets weet dan kun je ook je mond niet voorbijpraten en dan begrijpen mensen ook 

dat je dat niet kan doen. Af en toe reed JP ook met Mike naar Frankrijk om daar bijvoorbeeld 

geld op een geheime rekening te zetten. Mike was een vriend die niet zo’n goede invloed had 

op JP en Mike zat dieper in het wereldje. Ooit schoot hij een magazijn leeg op de voorruit van 

een woning in Noord-Brabant vanwege een ruzie. Maar JP vond Mike een fijn persoon om mee 

te werken en JP kijkt meestal naar de persoon zelf en niet waar hij of zij zich mee bezig houdt 

omdat hij vindt dat dat er los van staat.  

 

In Oss huurde hij een garagebox waar hij uiteindelijk maar twee keer kon oogsten. De eigenaar 

van het pand wist toen van niks en die kwam erachter waardoor JP noodgedwongen moest 

stoppen. “Ja, het waren echte garageboxen, maar als dat dicht is en donker en er zitten daar wat 

kleine kieren in, dan zie je dat niet vanaf de binnenkant. Dus ik moest op het matje komen bij 

degene waar ik van huurde. Dus ik loop mee en hij doet de garagedeuren open. Ik denk, tering. 

Er kwam daar een berg licht die andere garagebox in. Hij zegt “Waar ben jij mee bezig?” Ik 

zeg: “Ja jonge. Die zaken willen allemaal niet lopen en ik moest jou betalen.” Toen zei hij: “Is 

goed, maar dan wil ik een deel van de opbrengt. Na deze is het klaar en dan einde huurcontract. 

Toen wilde hij 60 of 70 procent hebben geloof ik. Ik denk ja jij bent gek. Hij dacht mij uit te 

knijpen. Ik denk ja, ik kan er wel tegenin gaan en dan gaat hij ook moeilijk liggen doen. Dus ik 

zeg gewoon ja. Hij vroeg: “Wanneer denk je klaar te zijn?” Ik moest nog tweeëneenhalve week 



 75 

draaien en ik zei tegen hem: “Nou, over vier weken dan is het klaar. Ik denk he, als ik er dan 

anderhalve week aan plak dan heb je goed kans dat over twee weken alles weg is. Nou had ik 

twee van die meiden geregeld en die zouden daar ter plekke gaan knippen. En we zitten 

zaterdagmorgen te knippen en in een keer een hoop gebonk. Waren ze vanuit het bedrijf er 

naast daar godverdomme die muur aan het inslaan. Zij wilden dus via de garagebox dat hok 

binnekomen om waarschijnlijk al die wietplanten te rippen. Dus een hoop kabaal en ik had mijn 

maat bij (de hond). En toen zijn we even omgelopen en toen zagen we er twee wegschieten, die 

schoten het bedrijf ernaast in. De eigenaar zal ze wel getipt hebben, zo van haal die handel 

weg. Toen hebben die meiden, ja die schrokken zich natuurlijk kapot dus die bleven daar niet 

zitten. Die hebben als de sodemieter de boel gepakt en toen moesten wij weer als de sodemieter 

een andere knipruimte regelen. Toen hebben we als de sodemieter een afzuigertje en een filter 

op de zolder van mijn maat gezet. Al die planten eraf geknipt, in grote dozen, planten erin 

geflikkerd. Achterin de bus, zo naar Den Bosch gereden, planten uitgeladen en naar boven 

gelopen. Toen die meiden weer opgehaald en die zijn daarboven bij hem verder gegaan. Maar 

omdat mijn huurbaas dus in mijn ogen daar die boel had verlinkt heb ik de laatste twee 

maanden huur niet afgerekend. Die sleutels heb ik netjes met een begeleidend schrijven, dat ik 

hem een vieze vuile naaiert vond. Heb ik netjes in zijn brievenbus gedouwd.” 

 

JP ging nog steeds wel eens naar de kroegen in het centrum van ‘s-Hertogenbosch. Dan dronk 

hij nog steeds vaak teveel en dan reed hij met de auto naar huis, ook al had hij geen rijbewijs 

meer. Op een dag deed hij dat ook en omdat hij ’s morgens de auto weer nodig had riskeerde 

hij het om toch met alcohol op achter het stuur te kruipen. “Rij ik daar toch godverdomme de 

fuik in zeg. Die agent zegt: “Mag ik uw rijbewijs?” zeg ik: “Dat ben je toch zeker niet kwijt, 

dat ligt al 18 jaar bij jullie?” Die agent die vond dat niet zo grappig.” Dus JP moest een 

alcoholcontrole doen en daaruit bleek dat hij te veel had gedronken. Maar ook stond hij 

gesignaleerd omdat hij nog een vergoeding aan Enexis moest betalen omdat hij een 

wietplantage voor handen had gehad. Enexis had hij nooit betaald voor het onrechtmatig 

verkrijgen van de stroom. “En toen had ik een openstaande vordering van Enexis die 

onherroepelijk was verklaard. Of ik even 3100 euro af wilde rekenen. “Heeft u geld bij?” vroeg 

de agent. Dus ik kijken. Nou, ik kwam niet verder dan 780 euro. Hij zei: “Ja, dan kom je toch 

2400 euro te kort. Kan je niemand bellen?” Dus ik kijk op mijn horloge en ik zei: “Ik weet niet 

grapjas, wie jij 's nachts om tien over vier kunt bellen voor 2400 euro maar ik kan dat overdag 

nog niet eens. Laat staan ‘s nachts om vier uur.” Hij zegt: “Oke, dan gaan we naar Grave.” 

Oke. Van daaruit naar het politiebureau vervoerd en zondagmorgen moest ik naar Grave toe. 
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Maar ik moest nog even het een en ander regelen want de kinderen die woonde al bij mij in 

principe. En die waren dat weekend naar Saar toe omdat het zondag Moederdag was. En de 

hond zat binnen en mijn huisbaas die zou zondags naar Egypte vertrekken dus ik moet 's nachts 

om vier uur mijn ex wakker bellen om te vertellen dat ik een week of vier op vakantie ging, of 

de kinderen dus bij haar konden blijven en dat ze 's morgens voor elf uur even de hond wilde 

halen anders zat die hond vijfeneenhalve week opgesloten zonder eten. Dus daar werd ze ook 

niet zo vrolijk van 's nachts om kwart over vier. En ja toen ben ik afgevoerd. Ja en achteraf 

gezien is dat het beste wat me de afgelopen vijf jaar is overkomen.” 

 

Op dat moment voelde dat natuurlijk niet zo. In detentie miste JP voornamelijk zijn kinderen 

en op vrijdag zijn biertjes. Toen hij in detentie zat, moest hij daar dus vijfeneenhalve week 

zonder bier doorbrengen want dat kon hij niet halen daar in de gevangenis. Hij vond het zwaar 

om daar te zijn en was blij dat hij na vijfeneenhalve week weer weg kon. Hij zat in die tijd op 

de arrestantenafdeling en zat 22 uur per dag op zijn cel. Hij mocht niet werken omdat hij te kort 

in de gevangenis zat en zijn kinderen kon hij weinig spreken omdat hij eerst alleen uit zijn cel 

mocht voor drie uur ‘s middags en dan zaten de kinderen nog op school, maar in het weekend 

kreeg hij een uur extra. Hij deed alles om ook maar een keer extra uit zijn cel te komen zoals 

sporten en naar de bibliotheek gaan. Hij las in de gevangenis weer zijn eerste boek sinds tijden 

en vond dat toen best leuk. Maar naar de kerk gaan bleef iets wat hij niet leuk vond. “Nee, de 

kerk is niet zo mijn ding. Was ook de echte kerk weetje. Staat daar zo’n pastoor te zeveren. Nee, 

maar dan ga je inderdaad wel alles aanpakken om ook maar even een uurtje uit je cel te kunnen 

zijn.” Hij merkte daar ook dat als hij schappelijk deed tegen het personeel, dat zij eigenlijk ook 

heel aardig tegen hem waren. Zo mocht hij soms buiten zijn recreatietijd even naar de telefoon 

om met zijn kinderen te bellen als ze wel thuis waren. Dat vond hij heel erg fijn. Hij leerde daar 

dat zijn gedrag in grote mate bepaalde hoe andere mensen tegen hem doen en hoe mensen hem 

zien. En daar ligt hij zelf aan ten grondslag. Misschien is hij toen wel tot inkeer gekomen.  
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Episode 6: 45-48: Van schade en schande word je wijzer 

 

 

 

Tijdlijn JP 45 46 47 48 
  2015 2016 2017 2018 
Woonplaats Grave 5 weken Rosmalen woning   
Werk/school   Vrijwilligerswerk     
Familie         
Relaties         
Criminaliteit   Hondsberg --- hoeves (jan 2016) 
Alcohol en drugs Wekelijks blowen, af en toe ander drugsgebruik       
Events       Studie 
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 “Even kijken en toen kwam ik er in juni uit. En ik had nog steeds de intentie om onder het 

maaiveld te blijven hoor. Ik denk nou heb ik me toch een partij ellende op mijn dak zodra ik 

mijn kop boven water steek. Maar zodra dat je in detentie komt gaat jouw uitkering naar de 

Dienst Justitiële Inrichtingen. Op het moment dat je buiten komt krijg je een einde 

detentieverklaring mee. En dan moet je je uitkering opnieuw aan gaan vragen. Want word je 

dan ergens mee gepakt dan ben je alles weer kwijt. Plus daarbij kreeg ik te horen net toen ik 

vrijkwam dat onze vaste elektricien in Duitsland gepakt was met het aanleggen van een 

wietplantage. En bij hem hing drie jaar boven zijn hoofd. Dat is wel even iets anders dan 240 

uur taakstraf. Dat is net even iets anders. Daar ben ik ook lichtelijk angstig voor ja. In Duitsland 

is het anders dan, dat is niet zo goed als de PI's hier in Nederland.” Dat was de instelling die 

JP had toen hij net uit detentie kwam. Hij wist niet goed wat hij met zichzelf moest en had het 

idee dat hij heel erg veel problemen had. Maar als hij daar nu op terug kijkt dan denkt hij toch 

dat dat het beste is wat hem ooit is overkomen. “Ja, op het moment dat ik daaruit ben gekomen 

kreeg ik handvatten aangereikt en je kreeg ik de hulp die ik eigenlijk, als ze die van tevoren 

hadden gegeven dan was er niks aan de hand geweest. Maar nu wordt er wel in een keer een 

bewindvoerder in het leven geroepen en de schuldhulpverlening kan het in een keer allemaal 

wel. En toen heb ik in die eerste workshop die ik gaf bij Juvans, heb ik dat ook uitgelegd. Als 

ze heel dat team hadden ingezet voordat ik heel mijn zolder had volgegooid dan had dat de 

maatschappij een hele hoop geld bespaard.” 

 

Toen JP uit de gevangenis kwam werd hij gebeld door het CBR en werd hij door het CBR 

uitgenodigd om een educatieve maatregel alcohol te ondergaan zodat hij zijn rijbewijs terug 

kon krijgen. JP wilde dat graag op papier hebben staan omdat hij het niet geloofde, hij was 

namelijk al 18 jaar zijn rijbewijs kwijt omdat hij zo’n ingewikkeld traject moest doorlopen. 

Uiteindelijk klopte het inderdaad niet wat de vrouw van het CBR aan JP beloofde en op dat 

moment was JP zijn rijbewijs ongeldig verklaard dus als hij ooit nog legaal zou willen 

autorijden dan zou hij helemaal opnieuw zijn rijbewijs moeten gaan halen bij het CBR. Voor 

JP maakte dat helemaal niet uit, hij reed toch wel rond in zijn auto. Of hij nu een rijbewijs had, 

of niet.  

 

Na zijn detentie kreeg JP ook te maken met Alex Bekkers en Erik Leerintveld. Alex was toen 

coördinator van bureau nazorg en dat betekende dat hij elke Bosschenaar sprak die in detentie 

zat. Hij bezocht ze in de gevangenis en dan probeerde hij informatie te verzamelen over de vijf 

leefgebieden die zij belangrijk vinden. Dat zijn de leefgebieden huisvesting, zorgbehoeften, 
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inkomsten, schulden en een identiteitsbewijs. Erik was de casemanager van JP vanuit Juvans 

en hij vertelde dat toen JP uit detentie kwam hij eigenlijk met niemand iets te maken wilde 

hebben, maar dat hij alleen een postadres van Juvans wilde. Na aandringen van Erik en Alex 

kwam JP na een paar maanden toch tot inkeer. Hij besefte dat hij toen eindelijk de hulp kon 

krijgen die hij voorheen niet kreeg en daardoor zou hij op het goede pad terecht kunnen komen. 

Dat is nog steeds een hele zware weg voor hem maar hij doet zijn best en het gaat tot op het 

moment van schrijven bijna allemaal goed. In eerste instantie kreeg hij voor een jaar een 

nazorgwoning van de gemeente en daardoor kon hij weg uit het huis in Rosmalen waar hij voor 

en na detentie ondergedoken zat. Na een jaar moest JP uit die nazorgwoning, maar dat wilde 

hij niet. Later kon hij toch blijven omdat hij iets geregeld had met de gemeente waardoor hij 

alsnog kon blijven. Hij had zich met prioriteit in kunnen schrijven en toen kreeg hij toch weer 

zijn zin. Dat was voor JP heel erg fijn omdat hij nu in een rustige buurt woont vlakbij het bos.  

 

Erik vertelde: “Als je kijkt waar hij vandaan komt dan snap ik wel dat hij dacht van geef mij 

maar gewoon mijn basale dingetjes en de rest regel ik zelf wel. En daarna sloeg het eenmaal 

om en toen kwamen alle dingen naar boven. Hij heeft ellende, armoede en schulden 

meegemaakt maar hij is niet verslaafd. En er lopen wel een aantal trajecten binnen de 

verslavingszorg met ervaringsdeskundigen. Iemand die 'normaal' uit detentie komt, daar is hij 

wel uniek in. Hij kan dat heel erg makkelijk omzetten met zijn eigen ervaringen. Bij het RIC kan 

hij als geen ander uitleggen waar mensen tegenaan lopen. JP heeft het zelf ook meegemaakt en 

hij kan de opties voorleggen die allemaal niet zaligmakend zijn. We nemen hem ook vaak mee 

naar congressen et cetera en daar is hij gewoon superkritisch in en voor hem zijn sommige 

dingen dan gewoon niet concreet genoeg. Dan zegt hij ook: “Wat is er nu concreet afgesproken 

waar ik wat aan heb?” En in de grotemensenwereld is dat nooit in één dag klip-en-klaar maar 

dat probeert JP wel. Want zoals JP dat zegt: “Als ik naar huis ga is mijn koelkast leeg, terwijl 

jullie in je dikke leaseauto stappen.” 

 

Zelf vertelt JP daarover: “Alex is daar vooral op aan het hameren geweest, en ja langzaam 

maar zeker kwam toch wel dat besef ja. Als ik nou niks ga doen. Dat inschrijfadres kan ik ook 

niet eeuwig behouden, dat is ook maar voor een half jaar met maximaal een jaar verlenging. 

Hij zei maar: “Ja jonge, als je er niks aan doet dan liggen die schulden er over een half jaar 

en tien jaar nog. Of je kunt nu je schouders er onder zetten en het op gaan lossen.” Dat heeft 

even nog een paar weken geduurd dat dat in moest zakken en in moest dalen. Toen ben ik nog 

even aan het tegensputteren geweest en toen was er een omslagmoment.” Als ik vraag waar dat 



 80 

omslagmoment dan precies lag vertelt hij: " Ja, dat omslagmoment is gekomen, ik ben toen even 

kijken ik heb in september volgens mij een inschrijfadres gekregen en toen kreeg ik in oktober 

of begin november te horen dat ik in aanmerking zou kunnen komen voor een nazorgwoning, 

alleen wisten ze nog niet op welke termijn. Maar dat zou geen maanden meer gaan duren. Ja. 

En dan moet je. Dan heb je geen keuze meer, dan moet je nu mee gaan werken en dan moet je 

dus.” 

 

Bij JP speelde na detentie doorzettingsvermogen en inzet een hele belangrijke rol. Erik en Alex 

zagen toen hij uit detentie kwam wel dat die ingrediënten erin zaten maar omdat hij zo gebutst 

was door het leven duurde het even voordat dat er ook werkelijk uit kwam. Zelf was ik erg 

benieuwd hoe zij JP zijn toekomst inzagen. Zij zeggen daarover: “Veel mensen hebben 

commentaar op hem omdat hij hulp krijgt terwijl hij eerst een hennepplantage op zolder had. 

Als je dat zo in een notendop zegt dan is dat best logisch. Maar JP zijn levensverhaal gezien 

weten we ook dat JP hulp nodig heeft omdat hij het niet meer alleen op de legale manier op kon 

lossen. JP kan goed omgaan met blokkades maar er moeten er ook geen 40 achter elkaar 

komen.” Erik en Alex stellen dat zij hem alleen kunnen steunen en hem kunnen beloven dat er 

aan het eind van de tunnel ook voor JP licht brand. “Maar de weg naar dat lichtje toe, die moet 

hij zelf afleggen. En dat is een moeilijke weg.” De grootste houvast van JP is zijn kinderen. 

Door hen zet hij door en door hen wil hij een goed leven hebben zodat hij de vader kan zijn die 

hij wil zijn. En hij wil ook zijn kinderen af en toe een ijsje geven van geld dat hij legaal 

verdiende. 

 

Dat doorzettingsvermogen had hij ook nodig om te stoppen en uit het wereldje van de 

hennepteelt te stappen. Na detentie ruimde hij alles op maar hij onderhield het contact nog wel 

met Mike. Mike ziet hij nog regelmatig maar Mike weet ook dat hij gestopt is, volgens JP biedt 

Mike hem ook geen illegale klussen meer aan dus dat werkt goed voor JP. Hij stapte uit het 

wereldje met de stille trom en dat was voor JP niet zo moeilijk. JP behoorde niet tot de grote 

jongens maar hij regelde veel op de achtergrond. “Ik heb mijn eigen ook altijd maar sjakies 

gehouden. In dat wereldje is het ook vrij snel bekend of dat je hebt zitten zingen ja of nee en zo 

lang ze dat beeld niet hebben dan bloedt het contact gewoon dood en dan is het klaar.  De 

meeste telefoonnummers heb ik ook niet meer. Ik denk wel dat als ik de stap ooit terug wil 

maken en bepaalde mensen op ga zoeken, ik heb nooit geen mensen verraden of erbij genaaid. 

Dus als ik zou willen dan zou ik denk ik zo terug kunnen stappen. Maar nee, daarvoor staat iets 

te veel op het spel of ik moet een flink klapper kunnen maken. Haha. Nee dat, nee ik ben eigenlijk 
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met stille trom vertrokken. Nooit geen woorden aan vuil gemaakt. Dat boek sla je dicht en het 

leven begint in het volgende. Overal zitten ze bovenop hier in Brabant, niemand durft er nog 

niets. Nee, hier in de regio moet je niet meer zijn als je geld wil verdienen. Dan moet je echt in 

Rotterdam of Amsterdam zijn maar daar komen wij niet tussen, dan zit je weer met die mocro's. 

Daar moet je al helemaal niet meer tussen willen zitten. Nee, ik ben blij dat dat hoofdstuk 

afgesloten is. Het begint ook steeds harder te worden dat wereldje. Voor honderd euro schieten 

ze elkaar al overhoop volgens mij.” 

 

JP had na detentie veel steun aan zijn drie beste vrienden die hij wekelijks ziet. Hij moet hard 

werken om zijn leven op de rails te houden en hij heeft daarbij eigenlijk genoeg aan zijn eigen 

moeilijkheden. De vrienden die hij nu heeft accepteren hem zoals hij is: “Ik schijn daar best 

extreem in te zijn en dan blijkt het toch dat veel mensen zeggen van, ik wil dat je eerlijk bent 

tegen mij, ik wil dat je de waarheid zegt en uiteindelijk blijkt dat heel veel mensen eerlijkheid 

en de waarheid niet aankunnen. En dat is best, ja ik ben er ook heel makkelijk in. Ik ben niet op 

deze aardkloot gezet om het de ander naar de zin te maken. Ik ben voornamelijk op deze 

aardkloot gezet om te zorgen dat ik het zelf goed heb en mijn kinderen en als daar mensen 

omheen hangen waarvan, ja hoe moet ik dat zeggen, waar er wederzijds respect voor elkaar is 

en dat je elkaar zonder af te meten een keer kunt helpen. Het is niet zo van, jij hebt mijn twee 

keer geholpen nu moet ik jou twee keer helpen. Daar kan ik ook niet zo heel goed tegen. Maar 

ja, het is wel prima zo. Mensen met die hele grote vriendenkringen zogenaamd, daar geloof ik 

niet helemaal in. Dat is allemaal leuk in je tienertijd en in je early twenties als je nog geen kloot 

hebt meegemaakt in je leven. Dan denk je ook allemaal dat het echte vrienden zijn totdat je op 

een gegeven moment meer dingen mee gaat maken. Ik heb wat shit in mijn leven en dan zie je 

al dat er van die dertig man die om je heen hangen dan vallen er al een stuk of tien die beginnen 

heel langzaam afstand te nemen. Dat duurt even voordat je dat in de gaten hebt maar op een 

gegeven moment dan, echte vrienden heb je maar een paar in leven.” JP weet wie hij om zich 

heen wil hebben en wie niet. Hij weet aan wie hij zijn tijd wil geven en aan wie niet. En dat 

wist hij voor detentie nog niet zo goed als dat hij dat nu wel weet. Dus hij is ook heel veel over 

zichzelf te weten gekomen in de tijd daarna.  

 

Zijn beste vrienden ziet hij gemiddeld één keer per week “Er zijn er drie en die zie ik een keer 

per week en dat vind ik een heel mooi gemiddelde. Dat is op donderdagavond hier.” Ik vroeg 

JP of ik zijn vrienden ook mocht leren kennen en dat vond hij goed. Toen ben ik ook op een 

donderdagavond naar JP gegaan. Daar heb ik met zijn vrienden kunnen kletsen en daar heb ik 
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ook kunnen zien hoe JP was in goed gezelschap. Zijn vrienden noemden de avond dat ik langs 

kwam “the roast” en ze hebben mij toen ook het een en ander over JP verteld. Ed, een vriend 

van JP zei ook het volgende tijdens “the roast”: “Het leuke van dit verhaal, er is niet een 

iemand van ons vieren die hetzelfde heeft meegemaakt, je kan veel vergelijken en de situatie 

snappen maar er is geen een situatie die hetzelfde is. Ik vind dat mooi om te zien. Maar wij 

zitten met zijn vieren bij elkaar.” En JP zegt daarop: “En dan is misschien het verschil tussen 

dat je hier zit en dat wij met zijn vieren hier zitten, en wij hebben allemaal ons deel gehad 

daarin. Als je geholpen moet worden en je wordt geholpen dan wil je daarna ook mensen 

helpen.” JP liet zichzelf toen ook echt zien zoals hij was. Hij dronk gewoon gezellig een biertje 

mee met de rest en ze staken allemaal een jointje op. JP ook, hij deed gewoon zoals hij dat altijd 

deed zei hij. Hij was aanwezig, luidruchtig, gezellig maar liet zich af en toe ook wat op de kast 

jagen door zijn vrienden. Met deze vrienden gaat hij niet echt op stap, maar als JP op stap gaat 

dan gaat hij ook vaak alleen omdat hij overal wel aanspraak heeft en omdat hij overal wel 

iemand kent maar dat laten de financiën nu niet meer zo vaak toe. “Het kon wel zijn dat ik van 

tevoren een keer afsprak, toen in de tijd met Johan. Dat ik zei van: “Ben je vanmiddag ook in 

‘t Zonneke?” Ja, was hij er niet dan ging ik toch. Hij appte ook wel eens van: kom je 

vanmiddag? Niet dat ik dan zo dacht van moet ik alles uit mijn handen laten vallen en dan kan 

ik gezellig met Johan een pilsje gaan drinken. Doorsnee genomen ga ik sinds een jaar of vijf 

vaak ook alleen.”  

 

Toch heeft JP het nog steeds wel eens moeilijk. Soms vindt hij zichzelf echt wel een paar dagen 

even zielig en dat heeft hij even niemand om zich heen nodig. “Het kan namelijk niet altijd 

rozengeur en lachebekken zijn.” Hij is na een lange tijd in armoede vaak ook het vragen moe. 

Omdat JP zelf geen auto heeft moet hij vaak vragen of er iemand mee kan rijden ergens naar 

toe of dat hij met anderen mee mag rijden. Voor veel mensen zijn het normale dingen dat ze 

even ergens naartoe rijden met de auto, maar voor JP is dat helaas niet meer zo. Zo had hij ook 

periodes dat hij eigenlijk gewoon geen geld had om weg te gaan en dan zat hij ook maar thuis. 

“Dat blijf je in je eigen wereldje hangen. Je ontmoet geen nieuwe dates en als je dan toch een 

date hebt dan kan je haar eigenlijk niet eens meenemen naar een broodjeszaak.” Dat vindt JP 

moeilijk. Ook voor zijn kinderen want die heeft hij ook niet zoveel te bieden en dat zou hij 

graag wel willen. Hij vindt dat ook met name de mening van anderen vaak oneerlijk. “Ik had 

een keuken met iemand gezet, een paar centen voor gebeurd. Toen ben ik tweede kerstdag met 

hem vanuit die tweede dag die keuken zetten naar de kroeg gegaan. Ik zou bij hen eten met een 

groepje. Uiteindelijk kwam hij me ophalen uit de kroeg. Krijg je dat gelul, heeft hij geld en gaat 



 83 

ie naar de kroeg. Dan moet ik uit gaan leggen van als ik een extraatje heb dan gaat het naar 

die jong. En als ik dan een keer een extraatje heb verdiend en het gaat naar mij dan ga ik even 

naar de kroeg, en even mijn sociale contacten opfrissen waarmee ik vroeger in de kroeg stond 

… Ik snap wel dat mensen dat denken van de buitenwereld maar die mensen die hebben dat 

niet meegemaakt. Die mensen die daarover oordelen die weten niet dat ik hier op zondagavond 

zit met een klein laagje shag en een tientje in mijn portemonnee. En dan denk ik, zou ik dat 

redden tot dinsdag? Ja want als ik nu een tientje uitgeef aan mijn shagbuil dan weet ik niet of 

ik het red met mijn brood.” 

 

JP vindt het erg vervelend dat het regelen van sommige dingen veel tijd kost, als JP iets wil 

regelen, dan doet hij dat nu meteen. Soms deed hij dat zelfs tijdens interviews als hem dan wat 

te binnen schoot. Het regelen van de schuldsanering gaat helaas niet zoals JP dat wilde omdat 

het lang duurt en het lijkt alsof er weinig schot in de zaak zit. De boete die hij moet betalen 

voor het onrechtmatig verkregen geld van zijn hennepplantage van ruim 85.000 euro hangt nog 

steeds boven zijn hoofd. “Maar dat ga ik van mijn levensdagen niet meer terugbetalen. Ik heb 

wel een kwijtscheldings- en verminderingsverzoek ingediend bij de rechtbank. En de rechtbank, 

of tenminste de officier van justitie heeft mij duidelijk gemaakt dat ik tot 2031 nog aan hun vast 

zit.” Dus JP zit tot 2031 nog vast aan zijn regeling. Hij lost 50 euro per maand af en dat wordt 

wat hoger als hij gaat werken. Op dit moment is hij onder bewind bij een bewindvoerder, 

Sherinah, zij geeft hem wekelijks leefgeld en zorgt dat zijn schulden en lasten worden afbetaald. 

Soms heeft JP daar wel moeite mee omdat hij dan wat extra geld zou willen. Hij vraagt dat dan 

aan Sherinah, maar dat kan niet altijd omdat het budget dat niet gewoon altijd toelaat. JP krijgt 

ook voedsel van de voedselbank en hij is erg blij dat dat bestaat. Ook is hij dan erg vrijgevig. 

Hij heeft een vriend die het niet breed heeft, maar niet naar de voedselbank mag, vaak halen ze 

dan samen het pakket op omdat die vriend een auto heeft en dan verdelen ze de buit. Ook de 

hond van JP wordt niet vergeten want als er iets lekkers voor hem in zit, bijvoorbeeld een stuk 

kip, dan krijgt hij dat.  

 

In een interview met Sherinah vertelde zij het volgende: “Vorig jaar kreeg hij 200 euro en dit 

jaar 60 euro om zijn verjaardag te vieren. Vorig jaar kreeg hij dus veel meer en daarover was 

hij boos. Ik zei dat hij veel op had gemaakt het afgelopen jaar. En een paar uur later kreeg hij 

al zijn afschriften en bleek dat hij toch een hele boel meer had gehad dan dat hij dacht. Als die 

ruimte er is dan krijgt hij het echt wel maar ik moest hem die dag wel op de feiten wijzen en ik 

heb hem toen terug naar de realiteit moeten trekken. Zo van JP, wij zijn altijd tegemoet gekomen 
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aan jou maar nu lopen we gewoon vast. Toen heb ik ook uitgelegd dat als het geld er is dan 

krijg je het ook echt.” Nu kan JP dat accepteren, maar toen ze JP leerde kennen was hij nog een 

ander persoon. Dat was in de tijd dat JP ook nog niet mee wilde werken met de hulp die Alex 

en Erik hem konden bieden toen hij net uit detentie kwam. Over de eerste ontmoeting vertelt 

zijn bewindvoerder Sherinah: “De eerste keer dat JP en ik elkaar ontmoette, want JP is via 

Juvans bij ons terecht gekomen en de eerste keer dat ik JP zag zat hij tot over zijn oren in de 

problemen. Hij had alleen een postadres bij Juvans. Ik zag een stoere man maar hij was heel 

erg gekwetst. Eigenlijk een heel klein hartje en een vrij emotionele man ook wel. Maar ik zag 

wel dat deze man ook echt wilde omdat zijn kinderen zijn drijfkracht waren. Dat was gewoon 

vanaf het begin af aan al heel erg duidelijk. Dus ik heb toen ook gezegd tegen Erik, ik wil JP 

wel onder bewind want ik zie dat hij heel erg graag wil en dat hij er graag voor wil werken 

omdat hij zijn kinderen centraal zet. Als dat zijn kracht is dan kan hij het gewoon redden. 

Daarna heb ik JP nog gezien bij de rechtbank en dan begint het echt te worden. Kijk, die 

aanvraag bij mij duurt drie maanden en dan horen we ook niets mee van elkaar. Januari 2016 

is het bewind uitgesproken. Toen zei hij nog: "Als het jullie niet lukt met het bewind dan weet 

ik jullie wel te vinden" Dus toen zei ik: "De deur staat altijd open voor een kopje koffie, haha.” 

In dat gesprek onderbouwt JP die uitspraak: “Ja weetje, je hoort soms van die verhalen van 

bewindvoerders die de boel lopen te verneuken. En daar was ik ook bang voor. Ik geef mijn 

hele hebben en houwen aan jullie en dat moet je niet beschamen. Want het is een wederzijdse 

samenwerking. Ik was daar in het begin heel erg bang voor ja, dat het zou mislukken.” JP had 

eigenlijk op dat moment helemaal geen vertrouwen in de medemens en de instanties die hem 

hulp boden. Sherinah, Alex en Erik hebben hem daar sterk mee geholpen en zij hebben hem 

laten zien dat het ook anders kan.  

 

JP werkte toen ik hem begin 2018 leerde kennen bij het RIC als vrijwilliger en deed hij ook 

vrijwilligerswerk in een verzorgingstehuis. Later is hij in het pand met zijn werk naar boven 

verhuisd en werd hij vrijwilliger bij Exodus, dat zit boven het RIC. Door zijn studie als 

ervaringsdeskundige kon hij een stageplek krijgen bij Exodus waar hij op dit moment ook 

stageloopt, daar was en is hij heel erg trots op en het is weer een stap in de goede richting. JP 

is nog steeds vrijgezel en dat vindt hij prima want hij kan goed voor zichzelf zorgen. Na zijn 

detentie heeft hij nog twee keer geprobeerd om een leuke vrouw te vinden maar hij houdt er 

niet van om verantwoording af te leggen aan iemand. Hij wil liever zijn eigen ding doen en dat 

past wederom heel goed bij hem. JP doet precies wat hij wil en als dat iemand anders niet zint, 

dan heeft iemand anders pech. Toch staat daar wel tegenover dat hij het best wel mist dat er ’s 
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avonds als hij thuiskomt niemand op de bank zit waaraan hij kan vertellen hoe zijn dag was. 

Hij staat er nog steeds voor open, maar het moet klikken.  

 

Soms vindt hij het stigma van ex-crimineel erg vervelend. Toen hij vrijwilligerswerk deed bij 

Exodus werd er soms wel eens de vraag gesteld waarom JP alle sleutels had en of dat wel te 

vertrouwen was. Hij kon toen namelijk alle kantoren binnen lopen en sommige mensen 

vertrouwden dat niet. JP die zegt daar zelf over dat hij die gedachtegang niet vindt kloppen. Hij 

stelt dat hij nooit zijn hele opgebouwde leven weer op het spel wil zetten om bijvoorbeeld 1000 

euro uit een kluisje te halen waar hij ook in kon met zijn sleutels. En hij kan ook niet werken 

zonder de sleutels, want dan moet hij om de drie seconden aan iemand vragen of ze de deur 

voor hem opendoen. Als ik vraag naar dat stigma en vraag in hoeverre hij zichzelf als crimineel 

ziet antwoordt hij: “Nou, crimineel, weetje. Ja ik zie mezelf niet als een crimineel. Ik heb dingen 

gedaan die niet mogen maar met een reden. Ik ben ook niet te lui om te werken want tot de dag 

dat ik ben afgekeurd heb ik 20,8 jaar gewerkt volgens het UWV. Dus daar ligt het niet aan. Je 

wordt door het systeem hier gewoon klemgezet en als het dan niet linksom gaat dan maar 

rechtsom. Ik zei al, ik heb wel dingen gedaan die niet mogen maar ik zie mijn eigen niet als de 

crimineel die al vanaf zijn zestiende geen zin heeft om te werken en die het makkelijk vindt om 

bij mensen de tent leeg te roven of overvallen te plegen op tankstationnetjes ofzo. Zo zie ik 

mijzelf niet. Ik heb natuurlijk wel dingen gedaan die totaal niet mogen maar altijd, met voor 

mijn gevoel, een legitieme reden.” 

 

Dat hij door de omgeving vaak wel zo gezien wordt vindt hij vervelend en hij probeert dat dan 

ook vaak recht te zetten. JP had voor Omroep Brabant een interview en daarmee kwam hij op 

tv en op facebook terecht. De reacties die hij daarop kreeg waren niet mild en dat ging hem toch 

ook niet in de koude kleren zitten. Er waren mensen die reageerden: “Dus misdaad loont. Alles 

wordt voor ze geregeld van uitkering tot huisvesting. Hardwerkende mensen mogen maar zien 

hoe ze er komen, vreemde wereld leven we in.” En “Precies dat en het excuus voor de 

hennepkwekerij is een belastingschuld van 18.000 euro. Vraag me af hoe je aan zo'n torenhoge 

schuld komt.”  

 

JP krijgt nog meer van die reacties en besluit dat het dan genoeg is. Hij voelt zich een slachtoffer 

van de staat en het is eenmaal zo gelopen als dat het gelopen is, maar hij wil er alles aan doen 

om zijn leven weer op de rit te krijgen. Hij reageert zelf ook met een bericht: “Naar aanleiding 

van mijn interview wil ik toch nog even iets kwijt. Aan de reacties te zien is er klaarblijkelijk 
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een beeld ontstaan dat ik voor het gemak een hennepkwekerij ben begonnen. En nadat ik gepakt 

ben lekker achteroverleun en alles voor mij geregeld word. Ik ben in 2007 80-100% afgekeurd 

in verband met reuma. Volgens het UWV had ik op dat moment 20,8 jaar gewerkt.�Dan het 

commentaar op de belastingschuld. Een belastingdienst constateert na tweeëneenhalf jaar dat 

zij een fout hebben gemaakt en ik moet hun fout binnen 31 dagen goed maken.� Ik ben bijna 

twee jaar bezig geweest om deze schuld op de reguliere manier op te lossen door middel van 

schuldhulpverlening en WSNP. Op beide aanvragen kwam een negatief besluit. Dus na twee 

jaar stond het water tot aan mijn lippen. Op dat moment heb ik pas besloten mezelf te helpen 

met een hennepkwekerij.�Ook is het jammer dat er niet vermeld is dat ik heel veel zelf heb 

geregeld en gerealiseerd.�En het was zeer zeker leuk geweest als Omroep Brabant vermeld had 

dat ik mij als vrijwilliger inzet bij het RIC Den Bosch en Exodus, brede nazorg ex-gedetineerde.�

Ik zou het zeer op prijs stellen als Omroep Brabant op korte termijn contact op neemt om eens 

te praten over een vervolg. Dit om heel mijn verhaal realistisch in beeld te krijgen!�Ik wacht 

af.�Groeten,�JP” JP is iemand die niet gezien wil worden als een lui persoon die meelift op 

andermans succes. Zelf heeft hij ook erg veel bewerkstelligt in de afgelopen maanden om het 

leven te leiden zoals hij dat nu doet. Omroep Brabant heeft nooit meer wat van zich laten horen 

en daar heeft JP zich bij neergelegd.  

 

JP is in september begonnen aan zijn studie persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen aan 

het Summa college. Daarvoor moest hij een portfolio inleveren waar verschillende mensen een 

aanbevelingsbrief voor hem in schreven. Zo scheef Alex: “Betrokkene heeft zich in deze 

periode (mei 2015 - jan 2018) ontwikkeld van een relatief gesloten persoon naar een vriendelijk 

persoon die open stond voor hulp en ondersteuning. Ook door deze open houding heeft 

betrokkene, bijna geheel op eigen kracht, ervoor gezorgd dat hij dagbesteding heeft en zijn 

schulden goed in kaart heeft. Via de bewindvoerder worden er nu stappen ondernomen om de 

schuldenlast te minderen. Gaandeweg is het idee ontstaan om de ervaringen van betrokkene op 

een positieve manier in te zetten zodat de fouten van Jean Pierre de leermomenten zijn voor 

een ander. Betrokkene stond hiervoor open en mede door zijn openhartige persoonlijkheid, zijn 

positieve stappen en zijn verbale kwaliteiten kreeg dit idee steeds meer vorm en inhoud. 

Betrokkene heeft zicht de afgelopen tijd ontpopt als een betrouwbare kracht en hulp voor ex-

gedetineerden die op zoek zijn naar antwoorden op de vele vragen die men krijgt als men net 

uit detentie is. Zo heeft Jean Pierre op de Avans hogeschool in ’s-Hertogenbosch twee 

gastcolleges gegeven en heeft hij laatst op een regionale gemeentelijke bijeenkomst over 
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schulden en armoede duidelijke, kritische vragen gesteld over concrete oplossingen bij 

financiële problemen. Verder heeft hij een duidelijke rol gespeeld in de netwerkbijeenkomst die 

is bedoeld voor alle partners die betrokken zijn bij de nazorg aan ex-gedetineerden 

georganiseerd door Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf. Met de bijdrage van Jean 

Pierre kregen de gemeenten rondom Oss een duidelijk beeld van de problematiek waarmee een 

(ex-) gedetineerde te maken kreeg. In het Buiten RIC (re-integratie centrum) ontvangt hij 

diverse inwoners uit de stad die een detentieverleden hebben en pakt hij voortvarend hun 

problematiek op en boekt hierin positieve resultaten. Om betrokkene nog meer toe te rusten op 

een mogelijke carrière als ervaringsdeskundige is betrokkene op zoek gegaan naar een 

passende opleiding hiervoor en is druk bezig om zijn portfolio te vullen. Vanuit Bureau Nazorg 

wensen we betrokkene veel sterkte en succes toe bij de toelating voor deze opleiding. 

Betrokkene kan een waardevolle bijdrage leveren bij de re-integratie van de 250 ex-

gedetineerden die jaarlijks terugkeren naar ’s-Hertogenbosch.” Dat is een zeer positieve brief 

van Alex en JP vindt het fijn dat er mensen achter hem staan, hij heeft er vertrouwen in om het 

in de toekomst beter te gaan doen.  
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Episode 7: De laatste rechtszaak en dan is alles afgesloten. Of niet? 

De laatste keer dat ik een interview had met JP was op woensdag 6 juni 2018. JP moest toen 

voor de rechtbank in ’s-Hertogenbosch verschijnen voor die dag dat hij de fuik in reed in 2015. 

Hij had toen te veel alcohol op achter het stuur en reed op dat moment zonder rijbewijs. Echter, 

was dat hij zonder rijbewijs reed niet vernoemd in de dagvaarding. 

 

Op woensdagochtend 6 juni 2018, om tien voor half tien moest JP voor de rechtbank 

verschijnen omdat hij drie jaar geleden 455 mg alcohol in zijn bloed had en daarmee in een fuik 

reed. 220 mg is de maximum hoeveelheid die geblazen mag worden bij een controle wanneer 

iemand met alcohol op een auto bestuurt in Nederland en dat staat ongeveer gelijk aan twee 

glazen bier. Bij 455 mg zijn er ongeveer 10 glazen bier gedronken en daarom moest hij 

voorkomen voor een boete van 550 euro die hij nog niet afbetaald had. 

 

Ik arriveerde om vijf over negen bij de rechtbank en de man aan de balie vertelde mij dat ik op 

het bankje bij zaal B kon plaatsnemen. De bode kwam naar me toe en vertelde me dat er 

misschien gefilmd kon worden in de zaal. Ik vond het wel weer grappig, hoe kon het ook 

anders? JP zou weer gefilmd worden. Om tien over negen belde JP me op en zei “Ja, ik sta al 

voor de rechtbank hoor, ik rook even buiten mijn peukie op en dan kom ik naar binnen.” vijf 

minuten later hoorde ik JP zich al melden bij de balie. Hij heeft een harde stem die door de 

rechtbank galmde. Ongeveer 30 seconden later galmde er gefluit door de gangen. Dat was JP, 

schaamt zich nergens voor, was vrolijk en doet precies wat hij wil. 

 

Hij begroette me vriendelijk en Erik kwam achter hem aan gelopen. JP begon gelijk: “Kan ik 

het OM niet gewoon ontvankelijk verklaren?” waarop Erik tegen hem zei: “Nou, misschien 

moet je dat niet doen. Dat zijn natuurlijk rechterlijke termen en daar heb ik ook niet zoveel 

verstand van. Ik zou als ik jou was gewoon jouw verhaal uitleggen en vertellen waar je nu mee 

bezig bent. Desnoods verwijs je naar mij.” Ik vond dat ook een goed plan en bevestigde wat 

Erik zei. De vrouw van het tv-programma ‘Voor de rechter’ vroeg aan JP of ze zijn zaak 

mochten filmen en dat vond hij prima. Een interview achteraf was nog even een twijfelgeval, 

want dat zou van zijn humeur afhangen, of hij “blij” of “chagrijnig” was na afloop, ik was daar 

erg benieuwd naar. 

 

Ik hoopte dat deze rechtszaak voor JP positief uit zou vallen. Dat hij zonder schulden bleef was 

erg belangrijk voor hem omdat zijn schuldsanering twee weken geleden pas was toegekend. 
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Als hij schulden maakt terwijl hij in de schuldsanering zit dan word je er namelijk gewoon weer 

uitgezet vertelde hij. Maar wij wisten niet zeker of dit daarvoor ook meetelde omdat deze schuld 

in 2015 al gemaakt werd en niet toen hij in de schuldsanering zat. Als dat wel mee zou tellen 

dan zou JP geen handvaten meer hebben om zijn schulden af te betalen. Dan zou hij het zwaar 

gaan krijgen met de boete van 85.000 euro die hem dan nog boven het hoofd zou hangen. Het 

was dus erg belangrijk voor JP dat hij die boete van 550 euro niet nu zou moeten afbetalen.  

 

Na een kort praatje voor de rechtszaal werden Erik, JP en ik naar binnen geroepen. Er zat een 

klasje te wachten en Erik en ik schoven daarbij aan. JP begon op zijn manier, een beetje 

gespannen, een beetje bot maar toch netjes, gewoon zoals hij is. Hij vertelde dat het geen 

slimme actie was maar dat hij het vreemd vond dat hij voor een boete van ruim drie jaar geleden 

nu nog voor moest komen. De officier van Justitie legde hem uit dat dat kan gebeuren als een 

boete niet betaald wordt. JP stelde dat zijn bewindvoerder in januari 2016 alle openstaande 

boetes had opgevraagd en dat deze er toen niet tussenstond. Ook dat kon gebeuren vertelde de 

OVJ. JP vervolgende zijn verhaal en hij vertelde hoe zijn leven er op dit moment uit zag en dat 

hij tegenwoordig vrijwilligerswerk deed bij Exodus en het RIC. Hij vertelde ook dat hij zijn 

leven aan het verbeteren was en dat hij die boete er echt niet bij kon hebben. 

 

JP bekende dat hij schuldig was aan het rijden onder invloed van alcohol. De OVJ stelde een 

boete voor van 550 euro voorwaardelijk en de rechter ging daarin mee. JP was daar blij mee 

want nu kon hij namelijk in de schuldsanering blijven waardoor hij over een paar jaar met een 

schone lei zou kunnen beginnen. Buiten zei hij tegen ons: “Die voorwaardelijke straf he, dat is 

eigenlijk wel dom want ik heb nieteens een rijbewijs. Dus ik kan eigenlijk die overtreding 

nieteens maken. Maar volgens mij hebben ze dat helemaal niet gezien. Ze hebben alleen gelet 

op het feit dat ik met alcohol op achter het stuur zat en niet dat ik helemaal geen rijbewijs had. 

Volgens mij heb ik geluk gehad. Echt dom. Zal ik ze in het interview zo nog een steek onderwater 

geven?” Wij raadde hem dat af, want misschien konden ze nog in Hoger Beroep gaan. En wat 

niet weet, wat niet deert. JP gaf zijn interview aan de vrouw van ‘voor de rechter’ en we liepen 

naar buiten. Later kreeg hij nog een brief thuis waarin stond dat JP een punt op zijn rijbewijs 

had gekregen. Maar JP zijn rijbewijs moest al ongeldig verklaard zijn toen hij net uit detentie 

kwam. 
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Afbeelding 6: JP die zijn interview geeft na afloop van de rechtszaak 

 
(Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 6 juni 2018) 

 

Erik, JP en ik liepen naar buiten. JP liep richting een rode scooter. Hij zei: “Moet je zien, deze 

scooter heb ik vorige week van een maatje gehad. Die heeft hem zomaar aan me gegeven.” Ik 

dacht even na en zei: “Maar je hebt helemaal geen rijbewijs?!” Dat bevestigde JP. Maar het 

kon wel zei die. Misschien dat hij in de toekomst wel zijn scootercertificaat zou gaan halen. Ik 

moest alleen maar denken aan het feit dat hij vanochtend zonder rijbewijs op zijn scooter is 

gestapt richting de rechtbank, waar hij voor moest komen voor een feit waarin hij zonder 

rijbewijs en met alcohol op achter het stuur was gekropen. Hij was in de rechtbank zo blij met 

zijn voorwaardelijke straf dat ik dacht dat hij zich de komende tijd misschien wel rustig zou 

houden. Maar niets was minder waar, want hij vertrekt lachebekkend met zijn rode scooter weer 

bij de rechtbank. Zonder rijbewijs, want “met die financiering van zijn elektrische fiets liep de 

gemeente toch maar te kutten.” Zou hij dat ooit echt leren en de gevolgen in zien? Hij was zo 
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bang voor zijn schuldsanering, maar na de rechtszaak lijkt hij dat alweer vergeten te zijn want 

een paar weken later lees ik op facebook dat JP zijn scooter stuk is. Als ik een WhatsApp bericht 

stuur met de vraag hoe dat komt krijg ik als antwoord terug wat ik al vermoedde: “Te zacht 

door de bocht met een slok te veel op! . Als je met 1km/u door de bocht gaat mis je 

centrifugaalkracht "  Ging echt in slow motion # .”  

 

Aan de ene kant wil JP erg graag veranderen en dat gaat uitstekend op het gebied van dealen, 

hennepplantages en vechtpartijen. Maar het rijden van een voertuig en het rijden zonder alcohol 

blijft toch een verhaal apart.  
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5. Analyse 
 

5.1 Levenslooptheorie  

Laub & Sampson (1993) stelden dat sociale bindingen een belangrijke invloed kunnen hebben 

op het vertonen van crimineel gedrag, maar Maruna (2000) maakt daar een kanttekening bij. 

Van Maruna mag men de subjectieve interpretatie van de externe factoren niet vergeten. 

Volgens zijn visie kunnen externe factoren, zoals een huwelijk en een baan, het criminele 

gedrag niet veranderen als deze persoon niet zelf een poging doet om te veranderen. Om de 

levensloop te veranderen moet het individu ook zelf gemotiveerd zijn om te veranderen anders 

lukt dat niet (De Ruyver et al., 2010). Daarbij spelen ook turning points een belangrijke rol. 

Een turning point is een gebeurtenis in het leven van iemand waarin een verandering is 

opgetreden in de levensloop van een individu. De kosten en baten gaan anders wegen als er 

bepaalde dingen veranderen (Carlsson, 2012). 

 

Bij JP hebben sociale bindingen een grote invloed op zijn levensloop. Hij heeft sociale 

bindingen met zijn familie, studiegenoten, collega’s, (ex-)partner(s), kinderen en vrienden. JP 

had toen hij jong was een goede band met zijn opa en oma en kon daar altijd zijn hart luchten. 

Bij iemand anders dan zijn opa, oma, peetoom en peettante luchtte hij zijn hart niet. Dat kon hij 

vaak niet bij zijn eigen ouders omdat zij veel aandacht en tijd staken in JP zijn gehandicapte 

broertje en daar had hij het moeilijk mee. Ook had hij veel moeite met zijn ‘vader’ Jaap die 

uiteindelijk zijn echte vader niet bleek te zijn onbewust heeft JP daar ook veel moeite mee 

gehad want hij heeft altijd met die vraag gezeten waar hij op zijn 21e pas antwoord op kreeg. 

Dat antwoord bleef beperkt, want contact met zijn echte vader heeft hij maar een keer gehad. 

Dat contact verliep erg zakelijk maar toch was JP blij dat hij toen wist waar hij vandaan kwam. 

In zijn jeugd had JP eigenlijk niemand die zijn gedrag afkeurde. Op jonge leeftijd pleegde hij 

geen criminaliteit maar bleef het bij uit de hand gelopen kwajongensstreken en dat vonden zijn 

vrienden maar al te stoer. Later begon hij veel alcohol te drinken en bleven er problemen 

bestaan die JP had met autoriteit waardoor hij vaak van baan wisselde. Het lijkt erop dat zijn 

ouders zich niet veel met JP bemoeide en als ze dat wel deden trok JP zich daar eigenlijk niets 

van aan. Hij deed toch precies wat hij wilde en dat was misschien niet altijd de beste keuze.  

 

Omdat JP direct ging werken na zijn middelbare school kwam er een kloof tussen hem en zijn 

vrienden. Zijn vrienden van de middelbare school sprak hij weinig en later verwaterde dat 
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contact sterk omdat JP geen zin meer had in die jongens die meeliftten op zijn geld. Maar ook 

omdat die jongens geen zin meer hadden in JP, die vaak ruzie kreeg in de stad als hij gedronken 

had. “Voor een groot gedeelte was dat bewust, toen heb ik het contact laten verwateren. Maar 

mijn andere goede vrienden hebben op een gegeven moment ook het contact verbroken met mij 

toen mijn drankgebruik regelmatig tot conflicten leidde in de horeca. Toen ik lastig werd als ik 

gezopen had. Mensen nemen dan ook afscheid van jou natuurlijk.” En dat is een duidelijke 

reflectie van JP in die periode. Toen in de tijd had hij niet door dat dat zo ging en dat zij van 

hem afscheid probeerde te nemen. Maar als hij er nu op terug kijkt dan vindt hij het erg 

begrijpelijk dat mensen toen afscheid van hem namen. Het liep namelijk vaak uit op 

vechtpartijen in de stad als JP alcohol had gedronken en hij kon dan snel omslaan naar een erg 

agressief persoon. 

 

 Zo hield hij weinig vrienden over die hem konden behoeden voor verkeerde keuzes en de 

andere vrienden die hij had hadden vaak geen al te goede invloed op hem. Aan de andere kant 

lijkt het erop dat JP zich weinig aantrok van de rest, want hij doet toch wat hij zelf wil en het 

lijkt er niet op dat JP naar iemand luistert als hij gedronken heeft, want dat doet hij ook niet 

naar de politie als ze hem weer eens een nachtje laten blijven.  

 

Omdat JP bijna ieder half jaar wisselde van baan totdat hij bij Heineken begon, ontstonden er 

weinig sociale bindingen met collega’s maar ook ontstonden er weinig bindingen met de 

bedrijven waardoor het er niet op leek dat JP bang was om zijn baan te verliezen. Het bleef 

misgaan totdat er iemand tegen hem zei: “Als het nooit aan jou ligt, kan je er ook niks aan 

doen. Als je het probleem bij jezelf zoekt, dan kan je ook iets gaan doen aan de situatie.” En 

die uitspraak heeft JP altijd onthouden. Later is het werken bij Heineken een stuk beter gegaan 

totdat hij daar moest stoppen omdat hij afgekeurd werd. Omdat JP afgekeurd werd en niet meer 

mocht werken kwam er niet voldoende geld binnen om van te leven. En dat is een turning point 

geweest in zijn leven. Hij kon legaal niet meer rondkomen zoals hij gewend was en is toen 

illegaal geld gaan verdienen.  

 

In dat drugswereldje is hij terecht gekomen toen hij op zijn 26e in aanraking kwam met Saar. 

De relatie met Saar is een belangrijke turning point in zijn leven want die band bracht stabiliteit 

met zich mee. Saar leert hem rustiger te worden en JP komt niet vaak meer in aanraking met de 

politie omdat hij agressief werd van drank. Maar die ontmoeting brengt ook een ander slecht 

pad met zich mee want Saar leerde hem cocaïne gebruiken en samen blowde zij veel. Volgens 



 94 

eigen zeggen is hij via Saar in contact gekomen met de mensen waar hij die spullen kon inkopen 

om ze te verhandelen. Dat zijn sociale bindingen, maar niet bepaald de sociale bindingen die 

JP op het rechte pad konden helpen. Door deze bindingen lijkt het erop dat JP langzaamaan het 

wereldje in is gerold van het verhandelen van drugs.  

 

Totdat hij zijn kinderen kreeg, een ander turning point in zijn leven. Zijn kinderen werden ouder 

waardoor hij niet meer wilde handelen in drugs omdat hij niet wilde dat zijn kinderen mee 

zouden krijgen waar hij mee bezig was. Ook wilde hij op dat moment het contact met zijn 

ouders weer herstellen. Zijn kinderen werden nog ouder en de klanten die JP vaak aan de deur 

kreeg voor drugs werden lastiger. Toen heeft JP samen met een vriend een tijdje een wiettaxi 

gehad, dat kregen de kinderen niet mee want JP had geen afnemers meer aan huis omdat. Zij 

de drugs zelf rondbrachten. Toch stopte hij daar later mee vanwege het succes omdat de pakkans 

te groot werd, ze kregen het namelijk te druk en konden de hele dag blijven rijden. 

 

Iets later, toen Saar bij hem weg ging wist JP niet meer wat hij moest doen. Hij had een hoge 

schuld door een fout bij de belastingdienst die hij niet terug kon betalen en hij kon dat nooit 

meer aflossen van zijn uitkering. Een volgend turning point was de druppel, Tweede Kerstdag 

2010, dat is de dag waarop JP een zelfmoordpoging deed. JP beschadigde daardoor zijn zicht 

en kreeg een zwelling in zijn hersenen. Toen hij uit het ziekenhuis kwam en nog steeds sterk in 

de problemen zat besloot JP zijn zolder vol te zetten met 250 wietplanten. Hij had toen niet 

meer de externe invloeden van zijn vrouw omdat zij bij hem weg was, maar leerde nieuwe 

mensen kennen die hem af en toe vroegen om te helpen met het water geven van de planten, 

om dingen te faciliteren of om hem om hulp vroegen bij het opzetten van een wietplantage. JP 

deed dat omdat hij geld nodig had en de pakkans leek hem niet zo groot.  

 

Totdat hij betrapt werd en een tijd ondergedoken zat in een huis in Rosmalen. JP gaat daar nog 

steeds verder met het telen van wiet totdat hij een politie-fuik in rijdt. Hij zit daarna 

vijfeneenhalve week in detentie en daar denkt hij veel na, dat maakt ook dat die vijfeneenhalve 

week in detentie het laatste turning point is in zijn leven tot nu toe. Als hij daar uit komt gaat 

alles in een stroomversnelling en heeft hij eigenlijk geen keuze meer. Hij moet meewerken en 

leert Erik en Alex kennen, zij zijn op dat moment sterke bindingen voor hem en sleuren hem 

mee in de wereld waarin JP wel kan werken, vrijwilligerswerk kan doen en iets kan betekenen 

voor de maatschappij. Dat stapje in de goede richting heeft hij nodig gehad want na detentie 

lieten veel vrienden hem vallen, maar er bleven drie goede vrienden over en dat is genoeg om 
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JP op het goede pad te houden. Zij keuren zijn criminaliteit niet sterk af, maar helpen hem waar 

ze kunnen en dat doet JP heel erg veel goed.  

 
5.2 desistance 

In dit onderzoek komt de benadering van het proces dat Giordano et al. (2002) beschrijven het 

dichtst bij het verhaal van JP. Zij beschrijven in dat proces dat niet bij iedereen desistance op 

kan treden. Het hangt voornamelijk af van de keuze en de kracht van het individu en van de 

hooks for change. Giordano et al. (2002) beschrijven desistance aan de hand van vier stappen, 

die nu ook wordt nagelopen voor JP.   

 

De eerste stap noemen zij openness to change. Dat houdt in dat de crimineel als eerste open 

moet staan voor een verandering van zijn gedrag want de crimineel zelf moet willen veranderen. 

Voordat JP in detentie kwam stond hij nog niet genoeg open voor een grote verandering in zijn 

leven. JP wilde wel, maar zette zijn schouders er niet op de goede manier onder. JP wilde graag 

zijn schulden afbetalen en meer geld verdienen maar dat deed hij door middel van wietplantages 

en andere handelingen die daarmee te maken hadden. Pas toen JP uit detentie kwam begon hij 

daarvoor open te staan. In eerste instantie niet, want toen wilde hij alleen een inschrijfadres bij 

Juvans en wilde hij eigenlijk gewoon weer onder de radar blijven. Hij was heel bang voor alles 

wat hem te wachten stond en zag geen legale uitweg. Maar doordat JP met Alex en Erik in 

contact kwam is die knop uiteindelijk 180 graden van richting veranderd. JP ging de uitdaging 

aan en begon met vrijwilligerswerk bij een verzorgingstehuis en het RIC. Op die manier hielp 

hij de maatschappij en zag hij ook wat hij daarvoor terugkreeg. Hij begon zijn rol in de 

maatschappij een andere invulling te geven dan voorheen en stond open voor een grote 

verandering. Hij veranderde als persoon, mensen gingen hem anders te zien en hij begon 

zichzelf ook anders te zien. Die verandering was stoppen met criminaliteit, hard werken en een 

goede toekomst. 

 

De tweede stap die zij veronderstellen voor het voltooien van desistance is exposure to a 

particular hook or set of hooks for change. Dat houdt in dat iemand zich er bewust van moet 

worden wat hij ervoor terugkrijgt als hij stopt met het plegen van criminaliteit. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan een stabiel leven, een huis of voogdij over de kinderen. Op die manier wordt 

de wederzijdse relatie verduidelijkt tussen de crimineel en de omgeving. Dan komen ze er pas 

achter wat zij zelf kunnen veranderen aan de situatie. JP zijn relatie met de omgeving werd in 

detentie al duidelijker want toen hij zich schappelijk opstelde naar het personeel in detentie 



 96 

merkte hij dat er opeens veel meer mogelijk was en dat hij toen zijn kinderen wel mocht bellen 

buiten de reguliere tijden. Hij merkte dat hij positieve reacties kreeg van zijn kinderen en zijn 

omgeving. Hij ervaarde de dankbaarheid die hij kreeg van mensen die hij hielp bij het RIC of 

in het verzorgingstehuis en dat deed hem erg goed. Daarbij vond hij het in het begin wel 

moeilijk om in te zien wat hij terugkreeg voor het stoppen van criminaliteit. JP kijkt niet zo ver 

vooruit en dat hebben Alex en Erik hem moeten leren. Zij konden hem op zijn hart drukken dat 

er ook voor hem licht was aan het einde van de tunnel en dat hij dan wel met zijn kinderen een 

dag weg kon of een nieuwe telefoon kon kopen. Voor nu is dat soms nog lastig om te ervaren 

omdat JP midden in een traject zit met een bewindvoerder. Hij heeft op dit moment weinig geld 

en moet even doorbijten maar hij weet wat hem straks te wachten staat als hij zijn studie heeft 

afgerond en een fijne baan heeft gevonden. En dat is meer vrijheid, legaal geld en geld over om 

leuke dingen te doen.  

 

De derde stap is het ontwikkelen van een nieuwe identiteit. Men moet zichzelf in een nieuwe 

rol gaan zien en dat kan lastig zijn. Iemand moet zijn verleden achter zich laten en criminaliteit 

leren afwijzen. Dat kan moeilijk zijn met criminele vrienden. Het moet ongepast worden om 

criminaliteit te plegen. De crimineel moet met zijn nieuwe ‘ik’ ook nieuwe keuzes leren maken. 

In deze fase verkeert JP nu. Hij volgt de studie ‘ervaringsdeskundige’ en dat is een 

verantwoordelijke rol. Een ervaringsdeskundige mag geen criminaliteit plegen want dat is 

ongepast. Door de contacten die JP nu heeft, de congressen en bijeenkomsten die hij bijwoont 

en zijn stage bij Exodus meet JP zich een nieuwe identiteit aan als ervaringsdeskundige en raakt 

hij de identiteit van ex-gedetineerde kwijt.  

 

De vierde en laatste stap is de transformation. De actor moet delinquent gedrag intrinsiek gaan 

afkeuren en moet om dat te voltooien een andere levensstijl hebben ontwikkeld. Wanneer de 

crimineel die dit proces doorloopt criminaliteit niet langer als een positieve manier ziet om iets 

te bereiken is de desistance voltooid. Bij JP is desistance nog niet volledig voltooid en dat komt 

omdat hij criminaliteit nog steeds niet sterk afwijst. JP rookt hier en daar een joint en maakt 

wel eens grapjes van “als ik er veel geld op kan verdienen doen ik het” of “als ik nog een grote 

klapper kan maken gooi ik mijn zolder nog een keer vol”. Daarbij meldt hij ook dat hij blij is 

dat hij uit die wereld is. Toch rijdt JP aan de andere kant nog steeds rond op een scooter zonder 

rijbewijs en geloof ik dat hij ook nog wel eens in een auto stapt als dat echt nodig is. Of dat met 

of zonder een paar glazen bier is, dat maakt hem nu niet zoveel uit. Dat is ook terug te zien in 

het laatste hoofdstuk over de rechtbank. JP zit op dat gebied nog een beetje tussen twee 
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werelden. Hij wil heel graag onbewust dat de desistance voltooid is, maar het lukt hem nog niet 

voor de volle 100%. Het proces is nog niet voltooid en dat is logisch na twee jaar. Het proces 

heeft tijd nodig en het gaat de goede kant op. 

 

 5.3 Betekenisgeving 

JP probeert ook betekenis te geven aan de dingen die hij in het verleden deed en kon uiteindelijk 

ook zijn script zo bijstellen zodat zijn condemnation script een redemption script kon worden. 

Verhalen zijn ook een middel om te communiceren en om bepaalde handelingen te verrichten 

in het teken van zijn geschetste levensverhaal (Maruna, 2001). Aan de hand van een verhaal 

wordt een identiteit gevormd en door die identiteit krijgen bepaalde dingen een bepaalde 

betekenis. Zo krijgt gedrag uit het verleden een andere betekenis nu JP daar rationeel over 

nadenkt en die betekenisgeving kan motiverend en richtinggevend zijn voor toekomstig gedrag. 

Dat wil ik hieronder per episode graag bespreken. 

 

In episode één is JP een jongen die brutaal is tegen leraren en autoriteit. Hij is brutaal tegen zijn 

ouders en heeft voor zijn vijftiende al veel ruzie. Omdat hij daar ook een stigma opgedrukt 

krijgt van brutale jongen gaat hij zich daarnaar gedragen en gaan mensen hem daar ook naar 

behandelen. School krijgt een negatieve betekenis en JP wordt daarom steeds vervelender op 

school, op die manier krijgt JP vanuit school ook een betekenis en die betekenis is negatief. JP 

is namelijk lastig op school en leraren schrijven weinig positieve dingen over hem. Dat hij een 

stigma krijgt van lastige leerling is motiverend en richtinggevend voor episode twee. 

 

In episode twee is JP een tegendraadse jongen. Het verhaal van episode één zet zich voort maar 

daar komt bij dat JP zich ook anders voelt dan de rest. JP gaat werken op het slachthuis en voelt 

zich niet zoals zijn hockeyvrienden en familie. Zijn diploma’s voor zijn middelbare school en 

slagersvakonderwijs haalt hij niet en lijkt het erop dat zijn ouders zich een beetje voor hem 

schamen. Daar gaat hij zich dan ook naar gedragen en scheidt zich af van zijn oude vrienden 

en familie. Daar geeft hij op dat moment ook hen de schuld van maar tegenwoordig kan hij dat 

plaatsen en ziet hij ook dat het van twee kanten komt. Hij was vroeger thuis en op school 

vervelend en hij begrijpt nu dat zijn omgeving daarop anticipeert en dat dat een wederzijds 

verband heeft met elkaar. JP begint vanaf dat moment ook een stevige drinker te worden. Hij 

vond dat op dat moment zelf geen probleem omdat hij toch wel naar zijn werk ging, ookal dronk 

hij veel. Nu hij daarop terugkijkt ziet hij dat eigenlijk nog steeds niet als een probleem maar 
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zijn familie zag dat toen wel zo. JP gaat uit en begint veel te drinken, trekt zich ook niets meer 

aan van zijn ouders en blijft erg tegendraads. Alcohol had op dat moment een positieve 

betekenis voor hem omdat hij daar rustig van werd en hij bleef veel drinken. Achteraf kan hij 

de hoeveelheid alcohol en de impact die dat op hem had eerder een negatieve dan een positieve 

betekenis geven omdat hij van alcohol een lastig karakter kreeg en agressief werd. 

 

Ik weet nog precies wat een van mijn eerste vragen aan JP was, dat was: “Wil je me wat over 

je jeugd vertellen?” en ook zijn antwoord zal ik niet vergeten want dat was: “Eigenlijk heb ik 

een heel normale jeugd gehad…”. In eerste instantie dacht ik dat ik weinig had om daarover te 

schrijven, maar tijdens alle gesprekken kwam ik erachter dat JP zijn jeugd als normaal ervaarde 

omdat hij niet anders wist en het weg had gestopt. Maar hoe meer wij daarover praatten en hoe 

dieper ik daarop door vroeg, des te meer kwam ik te weten en des te meer besefte ik ook dat JP 

zijn jeugd helemaal niet zo normaal was als dat hij dacht. Daar kwam hij zelf ook achter en hoe 

meer hij vertelde, hoe meer hij zelf ook besefte dat zijn jeugd misschien niet helemaal doorsnee 

was geweest. Hij begon dieper na te denken over de vechtpartijen met zijn stiefvader, over zijn 

echte vader, over zijn gehandicapte broertje en over de afwezigheid van zijn ouders in zijn 

slechte gedrag. Aan het begin zei hij “aan de opvoeding lag het niet” maar later stelde hij dat 

beeld toch een beetje bij. 

 

In episode drie bleef JP stevig drinken en daar komt de hoofdstuktitel twaalf ambachten, dertien 

ongelukken ook uit voort. JP had in deze episodes verschillende banen, vrienden, huizen en 

relaties en het kon hem allemaal niet zo heel veel meer schelen. Hij gaf zichzelf weinig 

betekenis in de maatschappij en deed eigenlijk maar wat zonder doel in zijn leven. Er vertrokken 

vrienden omdat hij veel dronk en hij had weinig regelmaat in dat leven. JP had geen vastigheid 

en hing vaak buiten rond of in de kroeg. Hij gaf iedereen daar de schuld van totdat iemand tegen 

hem zegt dat hij misschien eens wat aan zichzelf moet doen. Omdat hij zichzelf in die episode 

ook zo zag gedroeg hij zich daarnaar en wist hij eigenlijk niet zo goed hoe het moet om fijn 

samen te leven of samen te werken met anderen. Hij had geen positieve ervaringen met 

regelmaat en vastigheid omdat hij dat associeerde met het thuis zijn en zijn ouders. Later kijkt 

hij daarop terug en kan hij wel vastigheid en regelmaat met positiviteit associëren. Hij kijkt op 

deze periode van zijn leven met negativiteit terug en zou het nu niet meer willen. Hij deed toen 

en doet nu nog steeds zijn eigen ding en wat iemand anders daarvan vindt kan hem niet schelen 

en hechtte daarbij weinig waarde aan zijn omgeving omdat hij toch snel mensen weer verliest. 

Daardoor kon het zijn dat zijn omgeving dat niet goed kon waarderen of daar niet goed mee om 
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kon gaan. JP had op dat moment niet de capaciteit en bewustheid om zich daar druk over te 

maken en dat deed hij dus ook niet. Op dit moment stelt hij nog steeds dat hij zijn omgeving 

niet nodig heeft, maar ik denk onbewust dat hij daar toch meer waarde aan hecht dan dat hij 

laat merken.  

 

In episode vier veranderde er veel. Met JP ging het nog steeds niet zo goed en hij leerde Saar 

kennen. Hij begon zichzelf op dat moment wat meer waarderen en behield voor een aantal jaar 

een vaste baan bij Heineken. Dat kwam omdat hij het advies opvolgde om iets aan zichzelf te 

doen en niet steeds anderen de schuld moest geven. JP wordt rustiger en gaat zich steeds meer 

gedragen als een volwassen man met een relatie. Zijn eerdere relaties ervaarde hij niet als 

positief maar sinds hij met Saar samen was, was dat anders. Saar was een volhouder, ze waren 

veel samen en JP liet zich sterk meeslepen in haar leven. Dat was een leven met goede en slechte 

kanten. Zij maakt JP rustiger, hij leerde situaties inschatten en ging nadenken over dingen. Maar 

JP kreeg ook veel te maken met het gebruiken van drugs en begon uiteindelijk daarin te dealen 

naast zijn werk. Hij gaf daar toen een positieve betekenis aan omdat hij daarvoor niet werd 

gepakt en omdat hij daar veel geld mee verdiende. Op die manier leefde JP en Saar een tijd 

samen en zij kregen twee kinderen. Door die kinderen werd JP ook rustiger en ging hij dingen 

op een andere manier bekijken. JP gedroeg zich meer als een vader en werd ook zorgzamer. Hij 

gaf zijn leven daarmee ook een andere betekenis hij keurde het dealen van drugs af omdat hij 

geregeld lastige afnemers aan de deur had. Daarom pakte hij het anders aan voor zijn kinderen, 

maar even later werd hij fysiek afgekeurd en kon hij niet meer rondkomen. Hij wilde alleen zijn 

geld niet meer verdienen door het dealen van drugs maar hij gaat een wiettaxi rijden, maar dan 

gaat alles mis. JP veranderd in een doemdenker en weet niet goed wat hij aan moet met zijn 

schulden, kinderen, werkloze leven, vrienden en werk. Alles lijkt mis te gaan op dat moment 

en het leven is slecht. Hij ziet geen uitweg meer en doet een zelfmoordpoging omdat hij het niet 

meer op een rijtje heeft op dat moment.  

 

In episode vijf bleef JP de doemdenker, maar daarbij nam hij ook een nieuwe rol met nieuwe 

betekenissen aan en dat is de rol van zolderhovenier. Zo noemt hij het zelf ook en hij zet zijn 

zolder vol en regelt nog veel meer in het wereldje van de hennepplantages. Hij gedroeg zich 

daarnaar, leerde nieuwe vrienden kennen die in dat wereldje zaten en leefde eigenlijk een leven 

dat draaide om werk in een wietwereld. Hij vond zijn leven op dat moment fijn omdat hij op 

dat moment geen zorgen had om geld en dat had hij al bijna zijn hele leven. Hij ervaarde dat 

positief en gaf een positieve betekenis aan het hebben van een hennepplantage en de daarbij 
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komende taken. Later ziet hij die tijd van zijn leven nog steeds positief in omdat het gewoon 

een leuke tijd was, als dat los wordt gezien van zijn tijd in detentie. Maar dan wordt hij gepakt 

en veranderd alles.  

 

In episode zes krabbelt hij op en ziet hij licht aan het einde van de tunnel. JP wordt toch hoopvol 

door Alex en Erik. Detentie is volgens hem het beste wat hem is overkomen en hij gaat er alles 

aan doen om een beter leven te krijgen. Maar in het begin was detentie erg negatief en kon hij 

daar ook alleen maar negatieve dingen mee associëren. Hij wilde onder het maaiveld blijven en 

dat lukte hem een tijdje totdat hij echt moest en wilde toegeven aan een beter, legaal leven. 

Doordat hij toen zag dat hij hulp kreeg en verder kon werken aan een beter leven, en hem dat 

ook daadwerkelijk lukte kon hij detentie uiteindelijk omvormen tot iets positiefs. Die hulp die 

hij toen kreeg, daar is hij nog steeds dankbaar voor.  

 

In episode zeven is hij daar nog steeds druk mee bezig maar laat hij ook doorschemeren dat hij 

vooral op korte termijn kijkt en de pakkans in Nederland erg laag inschat. Zo is hij het ene 

moment heel blij dat de boete voorwaardelijk is zodat hij in het schuldhulpverleningstraject kan 

blijven, maar aan de andere kant rijdt hij zonder rijbewijs op zijn scooter naar huis. Dat is een 

omslagmoment van een paar seconden waarin hij eerst de gevolgen van die ene handeling sterk 

begrijpt, maar vervolgens dezelfde handeling nogmaals uitvoert en dan het risico er niet van in 

ziet. Terwijl dat risico exact hetzelfde is. Hij zit dus toch nog in dubio over het feit wat hij nu 

het liefste doet. Hij baalt van de dingen die in het verleden zijn gebeurd en zou dat graag anders 

zien omdat hij het nu zo moeilijk heeft. Daarom heeft hij het op dit moment ook moeilijk om 

zich aan de regels te houden. Hij heeft het moeilijk met regels, net als met autoriteit en houdt 

zich dan ook nog steeds niet altijd aan de wet. Dat is ook iets negatiefs voor hem, het positieve 

zal hij straks zien als hij klaar is met afbetalen en eindelijk weer een vaste baan heeft, maar dat 

duurt nog even.  

 

In de criminologie wordt vaak weinig waarde gehecht aan betekenis. Dat komt omdat verhalen 

over criminaliteit of criminelen vaak naar buiten worden gebracht met een boodschap. De 

verteller heeft een eigen agenda en een eigen reden om het verhaal naar buiten te brengen zoals 

hij dat doet. Maar de betekenis die iemand aan iets geeft hoeft niet altijd uitgesproken te worden. 

Dat kan ook gemerkt worden aan hoe iemand ergens over praat of hoeveel waarde iemand 

ergens aan hecht. Dat biedt voor een biografie wel een waardevol beeld over hoe de crimineel 

zichzelf ziet en waar hij waarde aan hecht en wat voor betekenis hij aan zichzelf geeft. Dat kan 
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over verschillende fases in het leven verschillen. Het geeft juist een achterliggende betekenis 

aan het vertelde verhaal waardoor de criminoloog het individu met het levensverhaal beter leert 

begrijpen. JP wil in dit verhaal gezien worden als iemand die een hard werker is zoals iedereen 

en die tot het uiterste is gedreven. Doordat hij door het uiterste werd gedreven is hij volgens 

hem een wietplantage begonnen omdat hij geen uitweg meer zag. Hij wil eigenlijk medelijden 

opwekken waardoor iedereen kan denken dat hij of zij hetzelfde zou doen in dezelfde situatie. 

Echter zijn er een aantal redenen waardoor hij in die situatie is beland en daarin is meegezogen. 

Als er dan een fragment van JP op Omroep Brabant belandt waar hij het niet helemaal mee eens 

is plaatst hij een bericht waardoor hij dat gevoel bij anderen weer wil opwekken, maar dat lukt 

hem niet goed. In het fragment van Omroep Brabant wordt niet de kern verteld van wat JP wil 

vertellen, maar wordt de kern verteld van de hulp die Den Bosch biedt aan ex-gedetineerden. 

Het verhaal wordt dan op een andere manier verteld en hij wordt op een andere manier neergezet 

dan dat hij wil en dat wil JP graag rechtzetten. Want de betekenis die mensen aan hem geven 

rijmen niet altijd met de betekenis die hij aan zichzelf geeft. 

 

5.4 Symbolisch Interactionisme  

Het symbolisch interactionisme focust vooral op de subjectieve betekenis die aan dingen wordt 

gegeven. Door interactie tussen individuen wordt de samenleving gevormd en krijgt alles 

betekenis. Door de dingen die iemand meemaakt in het verleden wordt er op een bepaalde 

manier op dingen gereageerd en wordt er op een bepaalde manier betekenis gegeven aan 

situaties.  

 

Zo merkt JP dat hij direct het stigma crimineel krijgt terwijl hij zichzelf niet zo ziet. Hij ziet 

zichzelf meer als iemand die dingen heeft gedaan die niet mochten, maar daarbij vond hij wel 

dat hij al die dingen met een reden deed. Dan moet hij het met name hebben over de 

hennepplantages. Hij stelt altijd dat zijn handelingen een reactie waren op iets of iemand anders. 

Zo stelt hij dat de hennepplantage een gevolg was van de belastingschuld die hij opliep door 

een fout bij de belasting. Maar daarbij verklaarde hij niet dat ze dat misschien eerder ook al op 

konden lossen zoals de rechter dat toen ook stelde. Als hij dat op dat moment echt niet wist is 

dat natuurlijk erg vervelend en was het misschien een beetje naïef dat hij zijn vrouw daarin niet 

controleerde.   
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Daarbij is JP vaak erg sarcastisch en bot tegenover gezaghebbenden, denk daarbij aan de 

antwoorden die hij gaf aan de politie, hij kon erg lastig zijn en dat bleek ook uit de burenruzie. 

De politie was op dat moment ook niet meer gecharmeerd van JP zijn gedrag. Wat er dan 

gebeurt is dat ook zij een beeld ontwikkelen over JP waardoor hij voor het minste of het 

geringste ook zelf weer op het politiebureau zat. Zo ziet een rechter ook zijn lange strafblad en 

heeft hij de laatste keer erg veel geluk gehad omdat ze hem geen straf hebben gegeven over het 

rijden zonder rijbewijs, maar alleen voor het rijden met alcohol op achter het stuur. Mogelijk 

was dat ook een kwestie van heel veel geluk omdat ze dat wellicht niet gezien hadden. 

 

De band met zijn familie was ook niet meer goed en van beide kanten werd het contact 

verbroken. Door alle ruzies uit het verleden was na de zelfmoordpoging van JP de 

spreekwoordelijke emmer overgelopen en wilden JP en zijn ouders niets meer met elkaar te 

maken hebben. JP had geen zin meer in zijn familie en zijn familie had geen zin meer in JP. 

Dat kwam ook door de problematische jeugd van JP, als er in het verleden door twee kanten 

anders gereageerd was, dan zou de reactie die hij uitlokte toen hij direct uit het ziekenhuis wilde 

ook anders geweest zijn. Zijn hele leven zijn er tussen JP en zijn ouders acties en reacties 

geweest die op elkaar volgen en dat stapelt zich op.  

 

Op dit moment is JP die actie en reactie van zijn omgeving sterk aan het veranderen. Hij 

probeert goede dingen te doen en mensen te helpen waardoor hij ook weer goede wil creëert bij 

anderen. Hij ervaart dan ook dat zijn omgeving heel anders op hem reageert waardoor hij veel 

meer voor elkaar krijgt op een vriendelijke manier. Hij werkt nu erg hard om zijn reputatie 

anders op te stellen en dat is moeilijk, maar hij is op de goede weg en nu al kan gemerkt worden 

dat hij heel anders op zijn omgeving reageert en dat zijn omgeving heel anders op hem reageert. 

 

JP profileert zich tegenover mij nu als een rustig persoon die veel tegelijk wil regelen. Hij heeft 

weinig geduld en zet druk achter dingen als het snel geregeld wil worden. Dat is een goede 

eigenschap van hem, maar dat kan soms door anderen als vervelend worden ervaren. Bij mij 

heeft hij dat niet gedaan, maar zo merk ik dat dat wel gaat bij bepaalde instanties. Daarbij stelt 

JP zich tegenover mij open op, soms te open en vraag ik mij af waarom hij bepaalde dingen 

vertelt. Hij vertelt namelijk dingen die bij de politie niet bekend waren of die over anderen gaan 

en dat is voor de volledigheid van mijn verhaal heel fijn, maar daar heeft JP verder geen belang 

bij om dat tegen mij te vertellen. De anonimiteit moet dan ook sterk gewaarborgd worden voor 

sommigen. Naast dat JP zich tegenover mij vriendelijk en open opstelt doet hij zich 
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verantwoordelijk voor. Maar uit bijvoorbeeld het rechtbank verhaal uit het laatste hoofdstuk 

lijkt hij toch minder verantwoordelijk dan dat hij werkelijk is. Daarbij wil hij gezien worden 

als een slachtoffer van de staat, wat hij duidelijk kenbaar maakt in onze gesprekken en zijn 

reactie op het filmpje van Omroep Brabant waar hij een rol in speelt. Hij wil graag naar de 

toekomst kijken, maar hij overziet vaak nog niet de lange termijneffecten van bepaalde 

handelingen die hij nu verricht.  

 

In de biografie probeer ik JP neer te zetten als een eerlijk, roekeloos persoon en als iemand die 

precies doet wat hij wil. Want dat typeert hem volgens mij. JP is slim en soms vraag ik me af 

hoe hij in bepaalde situaties kon belanden en geld speelde daarin een grote rol. Ook vertelde hij 

niet verslaafd te zijn aan wiet of alcohol, maar JP is wel een stevige drinker en een regelmatige 

gebruiker van wiet en af en toe andere drugs. Hij doet dat namelijk zijn hele leven al en volgens 

mij is er geen reden dat hij daar direct mee zal stoppen. 

 

Zijn vrienden typeerden hem als sarcastisch, hard en bot maar een man met een klein hartje. 

Daarbij stellen zij dat anderen snel geïrriteerd door hem kunnen raken door bepaalde 

opmerkingen die hij kan geven op een feestje of omdat hij overduidelijk aanwezig kan zijn. 

Naar naaste vrienden is hij vriendelijk maar in bepaalde discussies kan hij naar voren treden. 

Zelf stelde hij dat hij mensen makkelijk gelijk kon geven, zijn vrienden dachten daar wat anders 

over. Zij vinden JP behulpzaam en omdat JP behulpzaam is helpen zij hem ook waar het kan 

omdat dat wederzijdse kracht geeft.  
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6. Conclusie 
In dit onderzoek is gepoogd een antwoord te geven op de vraag: “Hoe ziet het leven van JP 

eruit en hoe kan dat verklaard worden vanuit de levenslooptheorie en het symbolisch 

interactionisme?” Om die vraag te beantwoorden is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd in 

biografievorm over het leven van JP. Die hoofdvraag is geprobeerd te beantwoorden door 

middel van de volgende vier deelvragen:  

 1. Wat zijn de turning points in het leven van JP? 

 2. Hoe komt hij tot desistance?  

 3. Wat is de betekenis van zijn gedrag voor JP zelf? 

 4.  Hoe wordt JP vanwege dat gedrag door anderen gezien?  

 

JP heeft een aantal belangrijke turning points ervaren. Als eerste is dat zijn eerste baan bij het 

slachthuis omdat dat gelijk staat met op het stap gaan en alcohol- en wietgebruik van JP. JP 

werd toen vaak opgepakt in de stad en werd een lastig persoon. Door die betekenis ging hij zich 

daar hij sterk naar gedragen en deed hij precies wat hij zelf wilde, daardoor kon hij niet lang 

voor eenzelfde werkgever blijven werken. De tweede turning point in zijn leven is het vinden 

van Saar. Saar was een vrouw die positieve en negatieve invloeden op JP heeft uitgeoefend. 

Door haar kwam hij in aanraking met regelmatig harddrugsgebruik, maar door haar werd hij 

ook rustiger en verstandiger en kon hij omgaan met zijn ADHD. Door Saar ontstond ook een 

derde turning point en dat was het krijgen van kinderen. Door het krijgen van kinderen 

veranderde JP zijn criminele gedrag. Hij stopte niet, maar hij paste het aan zodat het voor zijn 

kinderen minder schadelijk zou zijn. Een vierde turning point is de zelfmoordpoging van JP. 

Op dat moment was hij klaar met zijn leven en begon hij eigenlijk met een schone lei. Hij werd 

rustiger in zijn hoofd en begon daarna ook aan zijn wietplantages omdat dat voor hem de enige 

realistische oplossing leek. Tenslotte is het laatste turning point de gevangenisstraf van JP. Daar 

heeft hij nagedacht en toen hij uit detentie kwam is zijn leven veranderd. Daar is hij nu nog 

steeds mee bezig en hij is op de goede weg.  

 

JP kon en moest door zijn gevangenisstraf stoppen met het plegen van delicten. In de casus van 

JP worden heel duidelijk de stappen doorlopen die Maruna (2001) al stelde. De eerst drie 

stappen heeft JP goed doorlopen. JP veranderde zijn mindset, ervaarde wat hij terugkreeg voor 

het stoppen met criminaliteit en ontwikkelde een nieuwe identiteit. Op dit moment is hij stap 

vier nog aan het ontwikkelen en die stap is nog niet volledig voltooid. Maar hij is bezig om 



 105 

crimineel gedrag intrinsiek af te keuren. Dat lukt in sommige situaties al goed, maar in sommige 

situaties is dat nog lastig voor hem.  

 

De betekenis van het gedrag dat JP laat zien is voor hem duidelijk. Vroeger werd hij in het 

nauw gedreven door de schulden die hij samen met Saar had ontwikkeld. Hij probeerde daar 

een oplossing voor te vinden maar die vond hij niet in het legale circuit. Omdat hij toch wilde 

zorgen voor Saar en zijn kinderen probeerde hij het illegaal op te lossen. Nu probeert hij daaraan 

te werken maar hij keurt zijn gedrag in het verleden nog niet af. Hij denkt dat anderen hetzelfde 

zouden doen in zijn situatie. En daarbij geeft hij anderen de schuld omdat hij op dat moment 

niet de hulp kreeg die hij nodig had. De agressie in combinatie met drank schuift hij vooral af 

op zijn ADHD. Dus dat is voor hem waarschijnlijk ook een situatie waarin hij denkt dat hij daar 

weinig aan kon doen. Tegenwoordig gedraagt JP zich anders en dat merkt hij ook terug aan zijn 

omgeving. JP is behulpzaam en wil anderen helpen. Hij zet zijn schouders eronder en hij gaat 

echt voor een betere toekomst. Dat doet hij door middel van een studie als ervaringsdeskundige 

en hij loopt nu stage bij Exodus, waar hij heel veel voor elkaar krijgt. Daar is hij trots op en hij 

werkt hard aan zijn rol als ervaringsdeskundige. 

 

JP werd door zijn gedrag in het verleden gezien als een lastig persoon. Dat begon van jongs af 

aan op school waar hij brutaal was tegen leraren en medeleerlingen. Later uitte zich dat in 

brutaliteit tegen werkgevers en de politie. Die kregen er genoeg van en lieten hem verschillende 

nachten op het politiebureau slapen en wilde hem later toen hij aangifte deed tegen zijn buren, 

vanwege een langlopende burenruzie ook meenemen voor een verhoor. Omdat zelfs de politie 

klaar was met JP en zijn buren. Daarna was hij brutaal tegen de politie in zijn verhoren. Ook 

met zijn familie had hij weinig contact lopen. Tegenwoordig is JP anders en probeert hij 

medeleven te wekken bij zijn medemens. Mensen zijn hem nu ook als een behulpzaam type en 

hij krijgt veel voor elkaar en dat geeft hem veel voldoening en kracht om door te gaan. Het 

geeft hem ook voldoening als mensen zijn verhaal kennen en het kunnen plaatsen. Daarbij stelt 

JP zich open op waardoor hij ook een meer open sociale contacten ontwikkeld. Door zijn 

nieuwe instelling heeft hij al heel erg veel nieuwe sociale contacten die hem ook positief 

steunen in zijn weg naar legaliteit en het afbetalen van zijn schulden. Hopelijk kan hij dat zo 

volhouden en dan kennen de mensen de oude JP niet meer terug.  

 

Om terug te komen op het beantwoorden van de hoofdvraag: “Hoe ziet het leven van JP eruit 

en hoe kan dat verklaard worden vanuit de levenslooptheorie en het symbolisch 
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interactionisme?” Kan in een notendop worden uitgelegd hoe het leven van JP er nu uit ziet. 

Het leven van JP is veranderd van een negatief leven naar een positieve mindset. Van illegaal 

geld verdienen naar een positieve manier waar zelfs vrijwilligerswerk bij hoort. Zoals de 

maatschappij er eerst voor JP moest zijn, is hij er nu voor de maatschappij en helpt hij mensen 

die het moeilijk hebben. Kortom, JP is veranderd van een druk, moeilijk en agressief persoon 

naar een open, sarcastisch, sociaal en ondernemend persoon die erg sterk in zijn schonen staat. 

Dat moet ook wel om zijn doelen te bereiken. Daarnaast reageert de wereld nu heel anders op 

hem dan vroeger. Vroeger kreeg hij weinig hulp en stootte hij snel mensen af. Mensen 

reageerden negatief op hem omdat JP vaak zelf ook nergens voor open stond en graag zijn eigen 

ding doet. Op dit moment willen veel mensen hem helpen omdat JP nu ook hulp biedt aan 

anderen en zelf ook open staat voor hulp en een nieuw, positief leven.  
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7. Discussie 
Voor dit onderzoek is kwalitatief onderzoek gedaan in de vorm van een biografie. Die biografie 

is geschreven door middel van interviews met de hoofdpersoon, zijn vrienden en begeleiders. 

Daarnaast is ook zijn strafblad ingezien. Door triangulatie van alle informatie is een totaalbeeld 

verkregen over het leven van JP. Omdat dit onderzoek een casestudy betreft kan het niet 

gegeneraliseerd worden naar de hele criminele populatie. Uit dit onderzoek blijkt juist dat JP 

een uitzondering is op de regel. Hij kan stoppen met criminaliteit en probeert een nieuwe 

mindset te krijgen tegenover criminaliteit. Dat mist vaak bij criminelen die niet kunnen stoppen 

met het plegen van criminaliteit. Omdat JP een uitzondering is op die regel is het interessant 

om zijn leven en drijfveren van dichtbij te bekijken. Dat is interessant voor de levensloop en op 

die manier kunnen bepaalde theorieën gefalsifieerd, aangenomen of bijgeschaafd worden. Dat 

kan alleen als men heel diep in het leven van iemand duikt, en dat is gebeurd in dit onderzoek.  

 

Omdat er een sterke band is ontwikkeld tussen de interviewer en de respondent heeft respondent 

verhalen verteld die hij niet zomaar aan iedereen zou vertellen. Dat maakt de biografie 

diepgaand en betrouwbaar. Betrouwbaar wordt dat omdat de interviewer de respondent ook 

leert kennen en kan plaatsen waarom hij of zij dingen zegt of waarom hij op een bepaalde 

manier gezien wil worden. De interviewer kan bepaalde situaties plaatsen door het gedrag en 

de handelingen van de respondent. Wanneer in de toekomst dit onderzoek over gedaan zou 

worden en de interviewer net zo’n band op kan bouwen met de respondent en interviewt tot er 

verzadiging optreedt dan zou bij herhaling van dit onderzoek dezelfde resultaten worden 

verkregen en daarom zijn de resultaten van dit onderzoek valide. 

 

De informatie die verkregen is onderbouwd de levensloopcriminologie en schaaft die wat bij. 

Op het moment dat JP vader werd ging hij namelijk wel anders tegenover criminaliteit staan, 

maar hij stopte en minderde niet, het werd juist erger maar dan in een andere vorm. Dat kan 

worden verklaard omdat hij in eerste instantie zijn kinderen iets wilde bieden, maar het niet op 

een legale manier kon doen. Hij wilde het beste voor zijn kinderen en daarom stopte hij met 

dealen, en begon hij een hennepplantage op zijn zolder. Daarnaast speelt het symbolisch 

interactionisme een grote rol.  

 

 Die sterke rol heeft JP waarschijnlijk niet altijd ervaren maar als hij er nu op terugkijkt en het 

leest dan denk ik dat hij zich daar sterk in kan vinden, dat onderbouwt de theorie. Daarnaast 
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wordt ook de theorie van desistance van Maruna onderbouwt. Die kan goed gekoppeld worden 

aan deze casus en je ziet perfect hoe JP de drie stappen heeft doorlopen en dat hij de laatste stap 

nog moet voltooien.  

 

Dit onderzoek is een diepgaand en verkennend onderzoek. Ook komt duidelijk naar voren dan 

JP eerst handvatten miste die hij nu wel krijgt. Dat kan ook een leermoment zijn voor instanties 

om toch eerder in te grijpen. Ik geloof, dat als JP, Erik en Alex voor zijn hennepplantage had 

ontmoet en dezelfde hulp aangeboden had gekregen dat JP misschien helemaal niet begonnen 

was aan de plantage en al veel eerder zijn schuld van 18.000 euro had afbetaald, zonder dat hij 

ook maar een schuld van 85.000 had opgebouwd door de hennepplantage op zolder. Dus daar 

is ook zeker sterk inzicht in verkregen.  

 

Een advies voor vervolgonderzoek zou kunnen zijn om eenzelfde situatie te onderzoeken maar 

dan bijvoorbeeld zonder kinderen. Wat zou er dan anders zijn? Zijn kinderen dan toch die 

beschermende factor en is dat de reden dat JP nu op het rechte pad blijft? Daarbij zou het 

interessant zijn om te onderzoeken of het in meerdere situaties gebeurt dat ouders zo ver gaan 

voor hun kinderen dat zij delicten gaan plegen om ervoor te zorgen dat de kinderen niet te kort 

komen? Want dan zouden kinderen niet alleen als beschermende factor gelden, maar ook als 

risicofactor.  
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