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Geloof & Kerk
"De jeugd drinkt zich kapot"
Kees van Oosten

Tholen - ,,Toen ik in de drugshandel zat, heb ik 50.000 gulden per uur verdiend. Er gaat een geld om
in die wereld, dat wil je niet geloven. Nu moeten we van een bescheiden inkomentje rondkomen, maar
ik ben tien keer zo gelukkig”, aldus Joop Gottmers. Hij is een ander mens geworden, precies zoals in
de Bijbel staat. Hij werd van drugsdealer tot preventiewerker bij Stichting Voorkom.
KEES VAN OOSTEN
Het levensverhaal van Joop Gottmers (44) past precies bij de EO, die ook een documentaire over hem
uitzond. Drugsverslaafde, dealer, vechtersbaas. Gevangenis in, gevangenis uit. Negen jaar geleden
kwam Jezus in zijn leven en sindsdien is hij een ander. Als preventiemedewerker van Stichting
Voorkom in Houten reist hij stad en land af om jongeren op de gevaren van drugs, drank en roken te
wijzen. Hij is een ervaringsdeskundige.
Zo’n verhaal doet het goed in EO-kringen. Toch doe je Joop Gottmers schromelijk tekort door hem in
een rechtzinnig EO-hokje te duwen. Daarvoor is zijn verhaal te authentiek. Bovendien kan hij het ook
niet helpen dat alleen de rechterflank van protestants Nederland interesse heeft in zijn metamorfose
van bajesklant tot overtuigd christen.
Joop Gottmers woont met echtgenote Martine in het streng reformatorische Tholen, een stadje waarin
alle protestantse stromingen zijn vertegenwoordigd: van gereformeerd - zeer licht voor Tholense
begrippen - tot de zeer orthodoxe Gereformeerde Gemeente in Nederland. Zelf is het echtpaar
Gottmers lid van de evangelische gemeente De Oesterschelp. Beiden zijn er jeugdleider. ,,En ik vertel
overal hoe geweldig het is om christen te zijn.”
Draaideurcrimineel
Gottmers’ levensboek laat zien wat voor positieve krachten er los kunnen komen door het geloof. Joop
Gottmers werd geboren in een niet-gelovig gezin in Rotterdam. Hij verhuisde op zesjarige leeftijd naar
Halsteren, een dorp op de grens van Zeeland en Brabant. Na de LTS werkte hij in de bouw, was
portier bij clubs en een beroemde kickbokser. Via de sportschool kwam hij in contact met de
criminaliteit en ging hij handelen in drugs: hasj, cocaïne, amfetamine en XTC. Heroïne was echter
taboe. ,,Daar was ik fel op tegen. Heroïne is rotzooi, daar raak je zowel geestelijk als lichamelijk aan
verslaafd. Ik ben blij dat ik daar nooit in heb gehandeld. Het is al erg genoeg dat ik in andere drugs
heb gedeald.”
Het ging van kwaad tot erger. Hij dealde niet alleen, hij werd zelf ook grootgebruiker. Zijn huwelijk
strandde, hij raakte zijn werk kwijt en belandde in de gevangenis. De klassieke, onverbeterlijke
draaideurcrimineel.
Een toevallig gesprek met een antiquair op een moment dat hij diep in de put zat, bracht een
ommekeer. ,,Die man zei tegen mij: ‘Jij hebt geen rust hè? Je kent God niet’.” Hij ging met de man
naar bijbelstudie en toen ging er een wereld voor hem open. ,,Ik wist helemaal niks van de Bijbel. Hele-maal niks. Het was voor mij totaal nieuw. Ik ben opgevoed met het idee dat je alleen in jezelf moest
geloven. In de Bijbel staat juist dat je op God moet vertrouwen. Hij zal je rust geven en dat heb ik
mogen ervaren.”

Sinds zijn bekering staat Jezus centraal. ,,Als Jezus niet had ingegrepen was ik al tien jaar dood
geweest. Zijn offer aan het kruis raakt me diep.”
Honderden lezingen
Joop Gottmers zit uitstekend in zijn vel. Het leven lacht hem toe. In echtgenote Martine heeft hij een
levenslustige partner gevonden, met wie hij alles kan delen. Als preventiewerker bij Voorkom is hij een
drukbezet man. Jaarlijks verzorgt hij honderden lezingen op scholen over de gevaren van drugs,
alcohol en roken.
Volgens hem is op dit moment onder de jeugd drank een groter probleem dan drugs. ,,De
Nederlandse jeugd drinkt zich kapot. Grote hoeveelheden alcohol tasten de hersencellen aan. Vooral
voor jongeren die nog in de groei zijn is dat funest. Plus de rest. De gevaren van het nuttigen van
drank op jonge leeftijd worden schromelijk onderschat. Het gaat dezelfde kant op als met roken. Het
duurde twintig jaar voordat het verband tussen longkanker en hart- en vaatziekten en roken werd
aangetoond. En nu zitten we met de gevolgen. Met drank gaat het net zo. Over een aantal jaren zullen
we ons afvragen: Waarom hebben we niet gewaarschuwd?”
Joop en Martine Gottmers zijn echter geen geheelonthouders. ,,Nee hoor”, zegt Gottmers. ,,We
houden van een glas wijn en een pilsje. Maar alles met mate. Want wat is de lol van comadrinken?
Het loopt echt de spuigaten uit. En daar maak ik me grote zorgen over.”

