
Maselis Jean Luc °1957 
 
 

Jeugdjaren 
 
Jean Luc Maselis werd op 15 mei 1957 geboren te Moeskroen. Zijn moeder was niet gehuwd toen ze 
van Jean Luc beviel. Hij heeft noch zijn moeder, noch zijn vader gekend. Jean Luc kwam terecht in 
een tehuis. Hij had nog twee broers en een zus, maar ook zij groeiden op in een tehuis. Zij hadden 
sporadisch contact met elkaar. En blijkbaar hadden zij weinig (of geen?) contact met andere 
familieleden. 
 

Beroepsleven 
 
Toen Jean Luc 20 jaar werd, verliet hij het tehuis. Omdat hij nog geen 21 jaar was, werd hij "onder 
voogdij" geplaatst, maar die voogdij probeerde hij steeds te ontlopen. Als hij problemen had, vroeg hij 
nooit om hulp. Blijkbaar dacht hij dat alles vanzelf in orde kwam. Hij woonde wel in een appartementje 
te Ieper, maar het was er één grote warboel. Hij was "zelfs te lui om het huisvuil met de ophaaldienst 
mee te geven". 
 
Na zeven maanden stempelen werd hij tewerkgesteld door de stadsdiensten van Ieper. Acht 
maanden later kreeg hij een werkongeval, waardoor hij werkongeschikt werd. Maar men was ook niet 
tevreden over de inzet voor zijn werk. Hij ondernam geen pogingen om zijn toestand van 
werkonbekwaamheid te regulariseren. Ook voordien betaalde hij geen solidariteitsbijdragen. Het 
gevolg van dat alles was, dat hij niet in aanmerking kwam voor een ziektevergoeding. Vier weken 
later zat hij zonder geld, enerzijds omdat hij niet in regel was met de mutualiteiten, en anderzijds 
omdat hij door de werklozendienst werd geschorst. Omdat hij vervolgens zijn huur niet kon betalen, 
werd hij na een gerechtelijk vonnis, buitengezet. Jean Luc besloot daarop om zich aan te geven als 
landloper. 
 
Volgens de lokale autoriteiten was Jean Luc een eenzaat, iemand die niet wist van welk hout hij pijlen 
moest maken en hoe hij met geld moest omgaan. 
 

Landloper 
 
Jean Luc Maselis was nog maar 21 jaar, toen hij als landloper werd opgepakt. Op 24 november 1978 
arriveerde hij in de Rijksweldadigheidskolonie van Wortel. Volgens de directeur was Jean Luc zeer 
passief, onoprecht en lui. Twee maanden later, op 26 januari 1979, vertrok hij terug naar Ieper. 
Dit was zijn eerste en zijn enigste opname als landloper. 
 
Heeft hij zich toch herpakt? 

KG 
Bronnen: 
> Cavagakaarten van de Rijksweldadigheidskolonie van Wortel. 
> Strafdossier. 
 


