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Aanstekers en refillers zijn vrij verkrijg-
baar. “Als er aan een bepaald product
een risico verbonden is, zou ik dat
persoonlijk nooit open en bloot in mijn
winkel plaatsen”, zegt vader R.M. “Ik
zou het wel in stock hebben, maar de
mensen zouden er achter moeten
vragen. Zoals sigaretten, die ook ach-
ter de toonbank staan. En als er ie-
mand zeer frequent achter zulke gas-
flesjes komt – want om aanstekers bij
te vullen gaat zo’n flesje zeer lang
mee – weet je dat het niet koosjer is.
Maar veel mensen zijn onwetend.
Onlangs stond in de supermarkt een
box van een vierkante meter vol bus-
sen aanstekergas, aan nog geen an-
derhalve euro per stuk. Ik zei tegen de
winkelverantwoordelijke : jullie zijn
drugshandelaars. Hij begreep me niet,
tot ik mijn verhaal deed. Wel, twee
dagen later was die bak weg.” (ON)

“Aanstekergas
moet achter de
toonbank”

I REPORTAGE

DOOR OLIVIER NEESE

“Op zaterdagmorgen 24 januari stonden
twee agenten aan de deur”, vertelt vader R.
M. “Jullie komen zeker vertellen dat K. gestor-
ven is? vroeg ik. Ze keken elkaar vreemd
aan. Maar ergens voelde ik het. En inder-
daad, een jager had hem onderkoeld – hij
had nog 24 graden – in Ryckeveldebos
gevonden, met twee flessen whisky en twee
bussen aanstekergas naast zich. Volgens
mij moet hij daar ‘s avonds gedronken en
gas gesnoven hebben en daardoor in een
diepe slaap gevallen zijn. Maar plots kregen
de agenten een bericht van dispatching : de
dokter zegt dat K. toch niet dood is. We zijn
meteen naar het ziekenhuis gesneld, waar
we opgevangen werden door een sociaal
assistent. Maar anderhalf uur later kwam
het bericht dat hij toch gestorven was. Ze
hadden hem nog proberen te redden door
hem aan machines te leggen, maar dat
mocht niet meer baten. Mijn vrouw is nog
een kijkje gaan nemen in de ziekenhuiska-
mer, ik niet meer. Ik wou én wil een goed
beeld van hem bewaren.”

“We troosten ons dat het zijn keuze was
en dat hij nu gelukkig is”,

pikt de moeder
in. 

Vader : “Het klinkt allicht hard, en
ik zou het niet mogen zeggen,
maar zijn overlijden deed me niet
veel. We konden amper een traan
laten op zijn uitvaart. Ik heb maar
één moeilijk moment gehad : toen
ik voor de kist het afscheidswoord
kreeg en Slaap zacht lieve jongen
zei. Maar eenmaal buiten de aula
was het voor mij gepasseerd. We
zijn onze enige zoon kwijt, maar
we kregen ons
leven terug. Ik
ben 68 jaar
en heb 25
jaar miserie
gehad. Nu
pas durf ik op-
nieuw naar alle ac-
tiviteiten van
mijn verenigin-
gen te gaan en
kan ik er ook

weer van genieten. De voorbije vier
maanden zijn we al meer naar onze
stacaravan in de Ardennen geweest
dan de afgelopen twee jaar. We leef-
den constant met angst : wat zal er
gebeuren als we weg zijn ? Vinden
we ons huis wéér afgebroken terug ?”

STIELMAN
Vijfentwintig jaar werd het ouderpaar
meegesleurd in de gasverslaving van
K. “We hadden één zoon, maar die
bestond eigenlijk uit twee. Als hij niet
gesnoven had, was hij een lieve, jovia-
le kerel. Zat je bijvoorbeeld zonder
stroom of water, kwam hij meteen
af. Zelfs ’s nachts of als het pijpen-
stelen regende. Voor onze buurjon-
gen was hij als een grote broer, die
onder meer mee ging zwemmen.
Hij was ook een uitstekende stiel-

man – niets van elektrici-
teit en sanitair had

geheimen voor
hem – en
was daarbij
ook graag
gezien bij
zijn colle-

ga’s. Op zijn uit-
vaart waren zijn drie ge-

wezen werkgevers. Dat
zegt veel, vind ik. Hij was

dan ook perfectionistisch en
plichtbewust. Met Pasen
vorig jaar heeft hij dagen
aan een stuk naar een oplos-
sing voor een probleem op
het werk gezocht én
gevonden. En nog steeds

werkt het bedrijf met zijn sys-
teem. Maar als het tegen-

sloeg op zijn job, er een

akkefietje was of hij onder stress kwam te
staan, greep hij naar aanstekergas. In ver-
schillende fases heeft hij uiteindelijk in to-
taal twaalf jaar in de gevangenis gezeten.
Daar zeiden ze telkens : wat doe jij hier, zo’n
brave jongen ? Maar als hij niets gebruikte,
was hij aimabel. Als hij gesnoven had, werd
hij een beest.” 

VERZONNEN VADERSCHAP
“Een rechte lijn kan je er niet in trekken, er
waren erge en minder erge periodes, maar
er was áltijd iets”, gaat zijn vader verder.
“Zo heeft hij ooit onder invloed zijn colle-
ga’s wijsgemaakt dat hij papa was gewor-
den, waarop zijn collega’s samen hadden
gelegd voor een kinderbedje… Moeder :
“Thuis was het vaak een hel. Als hij op zijn
kamer gebruikte, hoorde je hem roepen en
tieren. Weg van de wereld was hij. Beneden
zaten we te beven van angst. Maar we kon-
den niets zeggen of doen, want dan werd
hij uitermate agressief. Meermaals heeft
mijn man in de klappen gedeeld en is de
politie tussenbeide moeten komen. Tot
voor zijn moordpoging op mij (zie kader,
red.) had hij me niet fysiek aangevallen,

maar als we alleen waren, intimideerde
hij me. Hij maakte me doodsbang.

Zo deed hij alsof hij belde en
riep hij : Breng het geweer en de

kogels maar. ‘s Anderdaags

“We verloren onze
enige zoon, maar
kregen ons leven terug” 

“Het klinkt hard, maar we
konden amper een traan
laten op zijn uitvaart”

KOPPEL VERLIEST ENIGE ZOON, DIE 25 JAAR VERSLAAFD WAS AAN GAS
BRUGGE q “Van een brave jongen naar een verslaafde, tot bijna een oudermoordenaar, die vervolgens
zelfmoord heeft gepleegd, dat is het curriculum vitae van onze zoon.” Het Brugse koppel R. M. (68) en
R. E. (64) heeft alles geprobeerd om zoon K., die aan butaangas verslaafd was geraakt, weer op het
rechte pad te krijgen. Maar niets kon helpen. “Ons doel : tonen tot wat dergelijke verslaving kan leiden
en lotgenoten aanspreken. Veel ouders durven niet te spreken, maar wij moeten niet meer zwijgen.”
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wist hij daar telkens niets meer van, had hij
zelfs geen hoofdpijn of afkickverschijnse-
len.” Vader : “Onze zoon hebben we zien
evolueren van een brave jongen naar een
verslaafde, naar bijna een oudermoorde-
naar, die vervolgens zelfmoord heeft ge-
pleegd. Dat is zijn curriculum vitae. Met
ons verhaal willen we tonen tot wat zo’n
verslaving kan leiden.” 

TV-REPORTAGE
De ouders kunnen het moment aanwijzen
waarop alle miserie begon. “Toen hij 13 à
14 was, zag hij samen met drie vrienden
een reportage op Antenne 2, waar verschil-
lende soorten verslaving getoond werden,
waaronder het snuiven van aanstekergas.
En je weet hoe dat gaat : zouden we dat eens
niet proberen. Wel, er zijn er drie aan blijven
hangen. Onze zoon is er nooit vanaf ge-
raakt en eraan gestorven, twee anderen
raakten aan de harddrugs. Of we het snel
door hadden ? Niet meteen. Je kan een kind
van 14 niet constant in de gaten houden.
We wisten veel, maar niet wat hij deed bij
zijn speelvriendjes. We kregen iets door
toen er op korte tijd twee gasbusjes verdwe-
nen waren in de keuken, we wisten het
zeker toen we onder de matras van de lo-
geerkamer plots twintig bussen aantrof-
fen...”
Sindsdien heeft het koppel álles geprobeerd
om hun zoon te helpen. “We zijn gestart
met een bezoek aan onze huisarts, enkele
weken later zaten we al bij de kinderpsy-
chiater. Je kan geen psychiater in West-
Vlaanderen meer opnoemen die hij niet

gehad heeft. Tussendoor hebben we hem
meermaals laten opnemen in de instellin-
gen in Beernem en Pittem… En telkens hij
uit een instelling of de gevangenis mocht
komen, stonden we klaar om hem op te
vangen en weer in huis te nemen. Het blijft
uiteindelijk je zoon. Nooit hebben we hem
een strobreed in de weg gelegd, nooit heeft
hij thuis iets moeten betalen. En als hij
thuis was, probeerden we het hem zo aan-

genaam mogelijk te maken. We gingen
mee gaan vissen en biljarten om hem te
laten ontspannen en af te leiden. En daar-
door te vermijden dat er iets zou gebeuren.”

OESTER
“Ouders die in hetzelfde schuitje zitten,
willen we één advies geven : vanaf het mo-
ment dat je symptomen opvangt, luister en
praat met je kind. Zoveel mogelijk. Wijs op
een menselijke en begrijpbare manier op
de gevaren, probeer de persoon zelf uit zijn
of haar isolement te laten komen en zich
open te laten stellen voor hulp. De verslaaf-
de zal altijd beweren dat hij of zij wel zal

stoppen, maar hij of zij moet die knop ook
effectief omdraaien. Als dat niet gebeurt,
sta je machteloos. Eigenlijk is het gas het
probleem niet, je moet zoeken naar de oor-
zaak van het gebruik. Als je die kent, kan je
helpen. En het moment dat er een dialoog
ontstaat tussen de verslaafde en zijn ou-
ders, dan heb je gewonnen.”
“Wanneer we het zelf geprobeerd hebben
om tot een dialoog te komen ? Constant !
Maar onze zoon was als een oester : bij
hoogtij opende hij zijn schelp, maar als het
slecht ging, dan sloot hij en kreeg je hem
niet meer open. Ook aan zijn vriendinnen –
die hij telkens had leren kennen in een
instelling of gevangenis – vertelde hij niets.
Ergens was hij er beschaamd voor. Had hij
ooit maar gezegd : ik wil het niet meer, help
me. Maar die vraag kwam niet... Honderd-
duizend keer hebben we gevraagd : wat
kunnen wij doen om te helpen ? Maar tot een
dialoog kwam het niet.”

SCHULDGEVOELENS VERMIJDEN
“Of we momenten hebben gehad dat we de
schuld bij onszelf zochten ? Natuurlijk.
Maar jezelf schuldgevoelens aanpraten,
voor iets dat je niet gedaan hebt, mag je niet
doen. Als je constant begint te denken over
wat je misschien verkeerd gezegd of gedaan
hebt, maak je jezelf kapot. Wij hebben zelf
ook hulp moeten zoeken. Ik ben de politie-
en bijstandsmensen eeuwig dankbaar,
want zo’n hulp heb je nodig. Als uitlaatklep
en om een leidraad te krijgen. Want vaak
weet je het ook niet meer. Ik zie ons nog als
niet-gelovigen in de kerk van Ver-Asse-
broek als twee geslagen honden naast el-
kaar zitten... Maar ook hulp van familie en
vrienden, die eens vragen of ze met iets
kunnen helpen, is zo belangrijk. Lotgeno-
ten hebben we nooit ontmoet. Veel ouders
zijn beschaamd en durven niet te spreken.
Maar wij moeten nu niet meer zwijgen.
Met ons verhaal, waarbij we niemand in
diskrediet brengen omdat we het zelf mee-
gemaakt hebben, kunnen wij misschien nu
iemand helpen.”

Het koppel vroeg uitdrukkelijk om initialen te
gebruiken. “Niet wij maar ons verhaal moet
centraal staan.” Lotgenoten of hulpverleners
die het koppel willen spreken, kunnen contact
opnemen met de redactie via Olivier Neese,
Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, 051 26 35
15 of olivier.neese@kw.be

“Als onze zoon niets 
gebruikte, was hij aimabel.
Maar als hij gesnoven
had, werd hij een beest”

BRUGGE G “Het snuiven van vluchtige gassen veroorzaakt een zuurstoftekort, waardoor
de gebruiker een roeseffect, soms ook hallucinaties, krijgt”, zegt Tom Evenepoel, coördi-
nator van De DrugLijn. “Van de 6.000 getuigenissen die we jaarlijks horen, gaan er maar
een paar tientallen over het snuiven van gassen. Maar daaruit kunnen en mogen we de
omvang niet inschatten. Aanstekergas en soortgelijke producten zijn immers vrij verkrijg-
baar en dus niet in kaart te brengen. Bovendien verontrust het vinden van zulke dagda-
gelijkse producten ook minder snel. Maar er wordt onterecht lacherig gedaan over de
risico’s. Die zijn er wel degelijk. Zo weten we dat tijdens het gebruik de luchtwegen kun-
nen bevriezen of irriteren en dat er al meermaals een gebruiker verbrand raakte door
een spontane steekvlam of ontploffing. Door het zuurstofgebrek kan hij of zij ook flauw-
vallen en zich daarbij ernstig verwonden, tot zelfs een hersenbloeding oplopen.” (ON)

De DrugLijn : 078 15 10 20, www.druglijn.be

TOM EVENEPOEL
Coördinator De DrugLijn

“Brandwonden door steekvlammen”

REACTIES

BRUGGE G “Onderzoek door ons heeft aangetoond dat ouders van een drugsverslaafde
een vergelijkbaar stressniveau hebben met dat van een gezin in oorlogsgebied”, zegt
Rita Brauwers van De Sleutel. Deze organisatie is sinds 1974 actief rond preventie, hulp-
verlening en werkgelegenheid in het kader van de drugproblematiek. “Ik kan me goed
voorstellen dat mensen op geraken, zich geslagen én verslagen voelen. Daarom raad ik
ouders aan om ook zelf hulp te zoeken. Want als je goed wilt zorgen voor een ander,
moet je eerst goed zorgen voor jezelf.” De Sleutel heeft naast het hulpaanbod voor ver-
slaafden ook een programma voor gezinsleden. Collega Wim Vens : “Daarin leren we hoe
ze op situaties kunnen reageren, om – het klinkt vreemd – de last niet alleen op hun
schouders maar ook op die van de verslaafde te leggen. Hij of zij voelt het negatieve
eigenlijk niet, daar wordt eerst en vooral de directe omgeving mee geconfronteerd.” (ON)

De Sleutel : 050 40 77 70, www.desleutel.be

RITA BRAUWERS EN WIM VENS
De Sleutel Brugge

“Leven als in een oorlogsgebied”
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G In juli 1999 slopen K. en zijn toenmalige vriendin T., die inwoonden, binnen in de
kamer van zijn ouders. Terwijl zijn vriendin amoniak in de ogen van zijn vader R.
goot, ging K. zijn vader te lijf met een schroevendraaier. Vooraf had het duo alle
telefoonlijnen in huis doorgeknipt, waardoor de hulpdiensten niet meteen gecon-
tacteerd kunnen worden. K. nam het zijn vader kwalijk dat hij hem had laten opne-
men in een instelling. Voor de correctionele rechtbank kreeg K. drie jaar voorwaar-
delijk, met uitzondering van de voorhechtenis.
G In augustus 2003 kreeg K. het aan de stok met zijn toenmalige vriendin M. Ze
moest zich tijdens de woordenwisseling voor hem uitkleden. Daarop begon hij
haar te slaan en duwde hij zijn vingers in haar keel. Hij stak vervolgens een keu-
kenmes in haar neusgaten en likte het sijpelende bloed op. Hij beet haar op ver-
schillende plaatsen en trok plukken haar uit, die hij opat. Hij kreeg voor de correc-
tionele rechtbank drie jaar effectieve celstraf en werd onmiddellijk aangehouden.
G In november 2014 probeerde K. zijn moeder R. te wurgen. Hij kneep zo hard, dat
hij met zijn duim een voortand uitduwde. Toen vader R. iets hoorde, stormde hij de
trap op en kon hij nog net tussenbeide komen. In het gevecht dat daarop volgde,
werd R. zesmaal gestoken met een botte schaar, die K. had klaargelegd. Door zijn
overlijden liet de rechtbank vorige week de strafvordering vervallen. (ON)

Moeder proberen te wurgen, 
vader bewerkt met een botte schaar

G In september 2009 start politiezone
Riho (Roeselare, Izegem, Hooglede)
met een preventiecampagne nadat er
tijdens de zomervakantie in de stads-
parken en op de speelterreinen gere-
geld dekseltjes van butaanspuitbussen
gevonden werden en jongeren op
heterdaad betrapt werden.
G Eind november 2010 trekken drie
jonge residenten van Psychiatrisch
Centrum Onze Lieve Vrouw van Vrede
in Menen zich terug in de toiletten.
Het trio wil aanstekergas snuiven,
maar daarbij ontstaat een vlam en een
uiterst krachtige explosie, waarbij de
scheidingsmuren van de toiletten
weggeblazen waren. De jongeren
raken verbrand en gewond.
G In juli 2011 duikt op YouTube een
filmpje op waarin een 14-jarige jongen
uit Kortrijk aanstekergas snuift in het
Gebroeders Van Raemdonckpark. De
ouders zijn gechoqueerd en contacte-
ren zelf de politie. Die start een zoek-
tocht naar drie mannen, die het mo-
ment filmden en deelden op het inter-
net en de jongen ook nog een joint
aanreikten.
G In mei 2012 pakt de lokale politie
van Ieper uit met een campagne tegen
het snuiven van gassen nadat er tij-
dens de jaarlijkse speelpleincontrole
een honderdtal gasbussen werden
gevonden in de parken van de stad.
Een jaar later herhaalt de politie de
campagne. (ON)

Ieper voerde een campagne tegen het
snuiven van gassen. (GF)

Nog recente
West-Vlaamse
incidenten met
aanstekergas


