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"Niet wéér een verhaaltje over alcohol en drugs"
door Rob Paardekam
Joop Gottmers uit Tholen vertelt jongeren vanuit zijn eigen ervaring over de gevaren van alcohol en
drugs. Foto Willem Mieras
THOLEN - Joop Gottmers uit Tholen reist stad en land af om op scholen te vertellen over de gevaren
van alcohol en drugs. Aan het eind van de dag is hij soms behoorlijk moe. „Ik moet elke keer opnieuw
de strijd aangaan met de kinderen“, zegt hij. „Soms is het gemakkelijk, maar meestal moet ik diep
gaan om hun aandacht te pakken.“
Gottmers weet wat het is om verslaafd te zijn. Hij begon rond zijn vijftiende met drugs te
experimenteren en is lange tijd verslaafd geweest. Het ging van kwaad tot erger en op een gegeven
moment kwam hij in de gevangenis terecht, omdat hij het spul verhandelde. „Zonder God was ik al
negen jaar dood geweest“, zegt de Tholenaar, die zich op zijn 35ste tot het geloof heeft bekeerd.
Zo kwam hij terecht bij de christengemeente in Tholen, waar iemand hem wees op een poster van de
Stichting Voorkom. Daar zochten ze mensen, die vanuit hun eigen ervaring aan schoolkinderen
konden vertellen hoe het is om verslaafd te zijn. Gottmers zag dat helemaal niet zitten. „Zie je mij al
voor de klas staan?“, was zijn reactie. Toch besloot hij het te proberen. Nu is hij er niet meer weg te
slaan. Eerst was hij drie jaar ervaringsdeskundige - dus degene die kwam vertellen hoe het is om
verslaafd te zijn - maar inmiddels al een paar jaar docent. Dat neemt niet weg dat hij af en toe nog zijn
persoonlijke verhaal vertelt. „Niet aan kinderen in de eerste of tweede klas van de middelbare school“,
zegt hij. „Maar vanaf de derde kunnen ze het best aan om te horen dat ik drie jaar in de bak heb
gezeten door de drugs.“
Deur
Gottmers heeft zijn eigen methode ontwikkeld. Het is volgens hem zinloos om meteen een formeel
verhaaltje te gaan houden over hoe slecht alcohol en drugs wel niet zijn. „Dan luisteren ze niet“, aldus
de voorlichter. „Kinderen zijn behoorlijk sceptisch als iemand ze voor de zoveelste keer komt vertellen
over alcohol. De deur is eigenlijk al op slot gegooid op het moment dat je gaat beginnen.“
Niet stoer
Het is de kunst om hem weer open te krijgen, en dat is volgens Gottmers een gave die hij bezit. Dan
vertelt hij bijvoorbeeld aan de kinderen dat ze op jonge leeftijd al iets bereikt hebben. Als ze vragen
wat dat is, zegt hij: „Dat jullie twee keer zoveel zuipen als andere kinderen in Europa. Gefeliciteerd!“
Of hij laat een krantenartikel zien met als kop ’Alcoholmisbruik bij jongeren maakt een hele generatie
kapot’. „Nou, dan is het vaak even stil, hoor“, zegt Gottmers. „Op dat moment kun je gaan vertellen
wat alcohol of drugs allemaal doet en dat het helemaal niet stoer is om te gebruiken.“
De Tholenaar is de laatste die het probleem zal onderschatten. „Ik kom op basisscholen, waar
kinderen van acht jaar al alcohol mogen drinken en hoor verhalen van snotneuzen van vijftien, die met
een paar vrienden op een avond vier flessen bessenjenever achterover slaan. Het is schrijnend.“
Terug doen
Daarom is Gottmers blij met het initiatief van de gemeente Reimerswaal om het alcoholgebruik onder
jongeren in te dammen. Hij komt al regelmatig op het Calvijn College in Krabbendijke en geeft ook
voorlichting op basisscholen in Kapelle. „Ik hoop ooit al mijn lessen in deze regio te kunnen geven. In
Zeeland en West-Brabant heb ik in het verleden de nodige rottigheid uitgehaald. Nu wil ik iets terug
doen.“

