
Kun je iets over jezelf vertellen?
Ik ga helemaal niks vertellen.

Je hoeft niks te vertellen als je niet wilt, maar ik ben 
wel benieuwd naar jou. Dus ik hoop dat we open en 
eerlijk kunnen zijn. 
Wat een onzin dat we dit moeten doen, het is vakantie man. 
Ik heb nog niet eens ontbeten. Ik heb al 100 van dit soort 
praatjes gehad. En er gebeurt toch nooit wat mee.

Nee? Waarom niet?
Ik vertel aan niemand iets, niemand hoeft me te kennen. Ik 
doe niet mee aan die psychologische spelletjes. 

Snap ik. Misschien vind je dit rare vragen, maar ik vind 
het belangrijk om een goed beeld van jou te krijgen, 
zodat het ministerie en gemeenten jongens zoals jou 
beter kunnen helpen.
Waarom komt het ministerie niet zelf langs? Jij bent prima 
hoor, en ik snap ook wel dat jij niet voor je lol komt op 
maandagochtend, maar dit is toch focked up. 

Blanke mensen van buiten willen gaan nadenken over hoe 
ze ons beter kunnen behandelen, maar wij zijn toch al ver-
pest. Pas als ze zien dat het helemaal focked up gaat, willen 
ze komen helpen, maar dan is het al te laat. Je kan beter 

In gesprek met Jackson
met een andere groep spreken of je had eerder moeten 
komen. Wij zijn toch al lost.

Lost? Jullie komen ook weer een keer buiten, toch?
Ja, maar dat maakt niet uit. Dan kom ik weer thuis en is er 
niks veranderd. Thuis is alles hetzelfde. En buiten ook. Ik wil 
het gewoon goed hebben, geld maken en hoe ik dat doe, 
bepaal ik zelf wel. Ik kan gaan werken of gewoon het boe-
venleven. I am all about it.

Maar kun je iets vertellen over hoe je leven 
er hier uit ziet?
Jullie kunnen ons niet zomaar vragen stel-
len op jullie manier.  Wij hebben jou nog 
nooit gezien. Ligt niet aan jou hoor. Maar 
dat ze dit zomaar regelen…  We zitten hier in 
een vergaderkamer ofzo, wat een bullshit. En moe-
ten we nu echt nog door praten? Je had gewoon naar  
onze leefgroep moeten komen (kijkt naar begeleider).

Begeleider: Ja dat kan ook, we kunnen daar wel even 
heen.

Kan je een korte rondleiding geven?
Ja toch. Hier zitten de begeleider en beveiliger. 
Met dubbelglas. We hebben twee banken, twee 



Wat wordt er allemaal gekookt?
Nou, we hebben niet heel veel keuze. Er is altijd of kipfilet, of 
kipdijfilet of gehakt. Je kan er rijst of aardappelen bij eten. En je 
moet je voorstellen, we krijgen een kilo kip, waarvan eigenlijk 
een halve kilo water is. Als je deze kip bakt, krijg je bijna kippen-
soep. Welke kip verandert er nou in kippensoep?

Wie zijn er belangrijk voor je?
Mijn familie staat op nummer 1. Mijn moeder komt 
elke week langs en ik kan haar alles vertellen. 
Ik vertrouw haar met heel mijn hart. Ik wil 
vooral mijn ouders trots maken. En ik vind 
het belangrijk dat ik mezelf blijf. Het 
maakt niet uit of ik in de bak ben of er 
buiten, ik voel me altijd goed. Ik heb 
een winnaarsmentaliteit en blijf sterk 
in mijn schoenen staan. Ook al ben ik 
niet per se de beste in iets, ik wil toch 
laten zien dat ik de beste ben.

Kun je het vinden met de andere 
jongens hier?
Ja, de boys hier zijn cool. De nieuwe 
moeten zich wel aanpassen aan hoe we 
het hier doen. Maar dat gaat wel goed. 
De begeleiders snappen ook wel wie ze 
bij deze groep moeten plaatsen.
Vroeger zaten er jongens die rotzooi 
maakten en vochten. Maar wij denken wel 
na, over stappen. 

TV’s. Een voor series of muziek en de andere om te Playstationen. 
We hebben een keuken, tafeltennis, voetbaltafel en eettafel. En we 
hebben een ‘eigen tuin’ waar we kunnen luchten, als dat mag van 
begeleiding. Hij hebt de key.

Jullie worden om half acht gewekt. Wat gebeurt er daarna?
Ja maar ik ga er pas iets voor 9 uit hoor. We hebben les van 9 tot 4 
uur. Soms een tussenuur. Tussen de middag kunnen we even roken 
en luchten en dan moeten we een half uur de cel in. De docenten en 
begeleiders hebben dan pauze. Na de middaglessen gaan we naar 
de leefruimte. Beetje fifa spelen, muziek draaien enzo. Er moet ook 
gekookt worden en hiervoor is een kookschema. Om 9 uur ’s avonds 
moeten wij weer onze cellen in. In het weekend moeten wij trouwens 
al om kwart over 6 onze cellen in. 

Wat voor school doe je?
Ik doe de sportklas, kon ook houtbewerking gaan doen, maar dat 
vond ik niks. 

Wat vind je van de les hier?
Ik doe het omdat het moet. Ik loop straks achter als ik buiten kom, 
maar misschien niet te veel. De toekomst is niet te voorspellen. Ik 
weet niet wat ik er mee ga doen, misschien doe ik wel helemaal niks 
met het certificaat. Ik zie wel.

Hoe komen jullie aan sigaretten?
Elke zondag zetten wij op een boodschappenlijst wat wij willen halen. 
Per week krijgen wij 11 euro en dan kunnen wij dus shag halen of 
ook kleding. Of we stacken het. We kopen ook gezamenlijk dingetjes, 
snacks en frisdrank. 
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Zijn er nog dingen waar jij je zorgen over maakt?
Ik had vannacht een nachtmerrie man. Pfff ik werd beschoten. Dat is trauma 
joh. Ik slaap met m’n ogen half open, altijd alert.

Heb je zoiets een keer meegemaakt?
Tuurlijk bro! Je weet toch op straat.

Wat dan?
Bij mijn arrestatie, ’s nachts. Toen loste een agent een waarschuwingsschot. 
Normaal moet je dan stilstaan. Maar ik ging rennen. Rennen, rennen, ren-
nen! Toen begon die agent op mij te schieten. Elf schoten. Kogels zo langs 
m’n arm en been. Maar toen was er ineens nog meer politie en kon ik geen 
kant meer op.

Waarvoor hebben ze je gepakt?
Kan ik beter niet vertellen bro.

En hoe lang zit je hier?
Nu 2,5 jaar. Dit is de tweede keer. Eerst had ik 1,5 jaar, en dan kom je weer 
buiten en dan zit je in dezelfde situatie en kan je geld verdienen en zit je 
weer binnen. De eerste 2 jaar is voor de straf. En dan begint de begeleiding 
van de PIJ. Dat is een traject met psycholoog enzo. Maar dat is onzin man. Ze 
willen dat je naar buiten gaat met een andere instelling. Maar ik weet nooit 

hoe lang ik zit. Want zij bepalen of ze je traject verlengen, kan twee jaar of 
acht jaar zijn. En als je dan vrij komt heb je nog steeds een jaar proeftijd.

Zijn er nog dingen waar jij je aan ergert?
Wanneer wij weer buiten zijn, zit de reclassering echt dicht op ons. Hulp is 
niet nodig, alleen beetje ondersteuning. Er wordt contact gehouden met 
school, sport, werk alles! Wij zijn geen kleine jongetjes meer. Enige waar 
ze bij kunnen helpen is huis en een baan. Familie moeten ze zich niet mee 
bemoeien. Ze houden je handje vast. Terwijl ik wil gewoon werken. Beter kan 
je mentor je hierbij helpen, die vertrouw je.

En hoe is de begeleiding hier binnen?
Met mijn mentor kan ik het als enige goed vinden. Die heeft mij een keer uit 
de shit geholpen. Verder hebben we steeds nieuwe begeleiders. Die vertrouw 
ik dan niet. Eerst moet je me leren kennen voordat je me wilt gaan snappen. 
We krijgen nu weer een nieuwe gedragswetenschapper. Wij hebben bepaal-
de dingen met deze persoon gedeeld en nu komt er iemand anders die deze 
dingen ook gaat lezen. 

En hoe moeten begeleiders dan wel met je omgaan?
Vaak doen ze dingen achter je rug. We komen daar toch wel achter. Jezelf 
zijn en normaal en duidelijk praten. De begeleiders moeten naar ons toeko-
men als ze iets willen weten. Het respect moet wederzijds zijn. 


