
Davy Haegeman
Christopher kampte tien jaar met 
een cocaïneverslaving. Hij zocht 
hulp bij De Sleutel, een organisa-
tie die mensen met drugsproble-
men helpt. Vandaag rookt hij niet 
langer, raakt hij nog maar zelden 
een druppel alcohol aan en bande 
hij harddrugs uit zijn leven. Een 
getuigenis over moed en stand-
vastigheid na een gevecht dat een 
jaar duurde.

– Hoe bent u verslaafd geraakt?
Het begon allemaal toen ik vijf-
entwintig was. Ik ging toen regel-
matig uit in Gent. Op een avond 
liep ik iemand tegen het lijf die 
mij vroeg of ik er eentje wou heb-
ben. Ik stemde toe zonder erbij na 
te denken. Achteraf bekeken had 
ik beter nee gezegd. Maanden la-
ter ontmoette ik opnieuw iemand 
die me cocaïne aanbood. Zo ging 
de bal aan het rollen. De eerste er-
varingen waren leuk: ik deed het 
samen met vrienden, er was een 
goede sfeer en ik leerde nieuwe 
mensen kennen. 

Na een tijdje ging ik zelf op zoek 
naar spul, begon ik alleen drugs 
te inhaleren en ook mijn drug-
gebruik voor anderen te verstop-
pen. Het was ook niet moeilijk 
meer om aan coke te geraken. Een 
telefoontje volstond om binnen 
de vijf minuten een dealer aan de 
deur te krijgen. Ik kwam op een 
punt dat die drugs echt nodig wa-
ren om fun te kunnen hebben.

– Wanneer wist u dat u fout bezig 
was?
Ik heb dat zelf nooit bewust erva-
ren. Er was wel een moment waar-
op een van mijn ‘vrienden’ me op-
belde om te vragen of ik thuis was 
en coke wou hebben. Toen ik zei 
dat het niet nodig was, zei die 
‘vriend’ dat hij niet zou langsko-
men. Dan dacht ik: ,,Oei, maakt 
dat iets uit?” 

Voor mijn omgeving was het 
al langer duidelijk dan voor me-

zelf. Wanneer mensen zeiden dat 
het de verkeerde kant opging met 
mij, geloofde ik hen niet. Mijn 
vriendin spoorde me aan om con-
tact op te nemen met de Sleutel. 
Ze stelde me voor de keuze: on-
ze relatie of mijn cocaïne. Tijdens 
mijn behandeling heb ik voor me-
zelf uitgemaakt dat ik een nulto-
lerantie moet hanteren. Ik stopte 
met roken en drinken, want alco-
hol was zeer vaak de aanleiding 
tot drugs snuiven. 

– U bent dus van alles naar niets ge-
gaan. Dat vergt veel moed en stand-
vastigheid. Hoe houdt u dat vol?
Door mijn drugsvrienden op af-
stand te houden en heel matig 
te zijn in drinken. Maar de voor-
naamste reden waarom ik het 
kan volhouden, is dat ik weet wat 
ik win als ik van de drugs afblijf. 
Vandaag ga ik vooruit en kijk ik 
naar de toekomst. De relatie met 
mijn vriendin gaat stukken beter. 

We hebben zelfs samen een huis 
gekocht. Ook de band met mijn 
kinderen is weer goed en ik heb 
een nieuwe fijne job. Al dat moois 
zou ik verliezen als ik opnieuw 
met coke zou beginnen. Ik zoek 
wel nog naar kicks, maar dan ge-
zonde. Geen cocaïne meer, maar 
de Koppenberg oprijden. Heer-
lijk! 

Mijn naaste omgeving heeft me 
ook altijd gesteund toen ik naar 
De Sleutel ging. Voor hen was het 
een teken dat ik het meende om er 
mee te stoppen. Mensen respecte-
ren me ook veel meer. Toen ik ver-
slaafd was, speelde ik de hoofdrol 

in mijn eigen film en hing alles 
aaneen met een web van leugens. 
Nu geloven mensen mij als ik wat 
zeg. Als ik repeteer met mijn mu-
ziekgroep en ik geef een bandlid 
tips dan zal hij ook echt luisteren. 
Vroeger was dat niet het geval. 
Dat alles maakt dat ik blijf vol-
harden.

– Was u altijd al een doorzetter?
Wanneer ik als kind ergens naar-
toe moest fietsen en ik kon kiezen 
tussen twee kilometer langzaam 
klimmen of doorbijten op een 
steile helling van een paar hon-
derd meter, dan koos ik voor het 
laatste. Dat was de lastigste weg, 
maar ik was er wel sneller. Als ik 
een doel voor ogen had, wou ik 
het altijd bereiken. Voorts ben ik 
ook al sinds mijn zevende bezig 
met muziek en zit ik al tien jaar 
in een muziekgroep. Ook daarin 
ben ik dus een volhouder.   

Ook om mijn conditie weer op 
te krikken na mijn drugsperiode, 
zette ik mij honderd procent in. 
Terwijl ik vroeger na dertig kilo-
meter niet meer kon, reed ik on-
langs de Ronde van Vlaanderen 
voor wielertoeristen.

– Wat is uw moedigste moment ooit?
De dag waarop ik de telefoon 
nam om naar De Sleutel te bellen. 
Ik moest voor het eerst echt toe-
geven dat ik een drugsprobleem 

had. Ik was bang om die stap te 
zetten, maar eenmaal gezet, ging 
ik heel graag naar ,,De Sleutel”. Ik 
was wel wat onzeker toen ze me 
in het begin zeiden dat ik mijn 
verslaving zelf moest overwinnen 
en eerlijk moest zijn met mezelf. 
Tijdens mijn behandeling ben ik 
nog twee keer op mijn gezicht ge-
gaan, maar uiteindelijk was het 
niet moeilijk om vol te houden. 
Ik leerde mezelf beter kennen. Ik 
weet waar mijn grenzen zijn en 
wil ze niet overschrijden. Alles 
wat ik nu heb, wil ik niet opgeven 
voor een hoop wit poeder.

– Is standvastigheid voor u de be-
langrijkste deugd?
Ik denk dat rechtvaardigheid de 
deugd is waar alle andere deug-
den mee verweven zijn. Soms zeg 
je tegen iemand dat je iets zult 
doen, maar zie je dat achteraf niet 
meer zitten. Dan moet je doorzet-
ten en het toch doen, omdat dat 
rechtvaardig is tegenover die per-
soon. Mijn verslaving heeft me 
voor een stuk gemaakt tot wie ik 
nu ben. Ik kan die tien jaar van 
mijn leven niet uitwissen en ik 
denk nog vaak terug aan die pe-
riode. Er duikt nog wel eens een 
stemmetje in mijn hoofd op dat 
me wil aansporen om het toch nog 
eens te proberen, maar ik wimpel 
dat snel af. Ik wil nooit meer op-
nieuw beginnen aan drugs.

Christopher is een fictieve naam, 
omdat de geïnterviewde anoniem 
wenst te blijven.
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De Sleutel 
De Sleutel is een organi-
satie onder de vleugels van 
de Broeders van Liefde en 
richt zich op mensen met 
drugproblemen en risico-
groepen. De Sleutel heeft 
een aanbod dat bestaat uit 
preventie, crisisopvang, 
ambulante en residentiële 
hulpverlening en werk- 
gelegenheid.

Christopher wordt bege-
leid in het dagcentrum in 
Gent. Daar kunnen mensen 
terecht voor onthaal, indi-
catiestelling en advies, 
individuele behandeling en 
groepsbehandeling, nazorg, 
opvoedingsondersteuning 
en contacten met hulpverle-
ning. Ook vrije consultaties 
zijn mogelijk.

Het dagcentrum bevindt zich 
aan de Stropkaai 38. U kunt 
het centrum bereiken op 
dcg.onthaal@fracarita.org of 
09 234 38 33. Meer info 
over De Sleutel vindt u op 
www.desleutel.be.

Zeven deugden • StandvaStigheid

‘Nu ken ik mijn grenzen’

„De eerste keer telefone-
ren naar De Sleutel en 
toegeven dat ik drugspro-
blemen had, was het moe-
digste dat ik ooit deed”

Christopher: ,,Ik wil alles wat ik nu heb niet meer laten vallen voor een hoop wit poeder.” 
© Van Parys Media 

Noveen van 
Machutu s
In de week van 24 mei kunt u in 
de Heilig-Kruiskerk van Zwijnd-
recht meevieren tijdens de no-
veen ter ere van de Heilige Ma-
chutus. Op maandag 24 mei is er 
om 10 uur een eucharistieviering 
voor de bedevaarders. Die viering 
geeft tevens het startschot van de 
noveen. Op zondag 30 mei wordt 
de noveen afgesloten met een mis 
om 11 uur. Bel 03 252 78 21 voor 
meer informatie.

De Heilig-Kruiskerk van Zwijn-
drecht.  © www.kerkeninvlaan 
deren.be

Hoeveel moed vergt het om 
nee te zeggen tegen roken, 
alcohol en drugs? Christophe r 
is ex-cocaïneverslaafde en kan 
het weten

Vorming voor 
slachtoffers van 
misdrijven
Slachtoffers van misdrijven blij-
ven vaak achter met heel wat 
vragen en emoties rond hun 
slachtofferervaring en de da-
der. De manier waarop ze daar-
mee omgaan, speelt een cruci-
ale rol in de verwerking van het 
gebeuren. ,,Uit de schaduw van 
de dader” is een groepsvorming 
die slachtoffers de kans wil ge-
ven om in een veilige omgeving 
en samen met anderen stil te 
staan bij die ervaringen. Daar-
bij is er vooral oog voor de da-

der. Hoe kijk je als slachtoffer 
naar de dader? Welk beeld heb je 
over hem/haar? Hoe beïnvloedt 
hij/zij het verwerkingsproces? 
De vorming wil in zes avonden 
de deelnemers op een interac-
tieve, creatieve, ervaringsgerich-
te en toekomstgerichte manier 
begeleiden.

Op 20 en 27 mei en op 3, 10, 17 
en 24 juni van 18.30 uur tot 21.30 
uur. Op zaterdag 5 juni is er een 
hele dag voorzien van 9.30 uur tot 
16.30 uur. Voor meer informatie 
neemt u contact op met Katrien 
Smeets op het nummer 0489 334 
612 of stuurt u een mailtje naar 
katriensmeets1@gmail.com.



Davy Haegeman
Wie de laatste weken de Gent-
se Sint-Baafskathedraal bezocht, 
heeft ongetwijfeld opgemerkt 

dat Het Lam Gods zit opgesloten in 
twee glazen kooien en dat enkele 
van de achttien panelen ook los 
op een ezel staan. Dat heeft alles 

te maken met een opknapbeurt 
van het meesterwerk van de ge-
broeders Van Eyck uit 1432. Ron 
Spronk, de Nederlandse kunst-
expert van Queen’s University 
Kingston en een van de drijvende 
krachten achter het project licht 
toe: ,,Twee jaar geleden werd de 
toestand van Het Lam Gods zorg-
wekkend. Het is duidelijk dat de 
tand des tijds en het wisselende 
klimaat in de kapel het werk geen 
deugd hebben gedaan. Daarom 
krijgt het retabel tussen april en 
oktober een onderhoudsbeurt. 
Voor mij is het een grote eer om 
als Nederlander te mogen mee-
helpen aan een van de grote Bel-
gische werken. Hoewel er in de 
vijftiende eeuw natuurlijk nog 
geen sprake was van België.”

Afstoffen en verf fixeren
Anne Van Grevenstein, een Neder-
lands-Belgische hoogleraar Kunst 
en Cultuur aan de Radboud Uni-
versiteit Nijmegen deelt Spronks 
mening. ,,Ik ben oorspronkelijk 
Antwerpse. Voor mij is het onder-
houdsproject van Het Lam Gods een 

waardevolle terugkeer naar mijn 
Vlaamse roots na al mijn werk in 
Nederland. Een team onderzoek-
ers en ikzelf zullen de panelen 
afstoffen en loszittende verf op-
nieuw vastmaken. Verder zullen 
we ook bepalen of we het werk 
moeten restaureren. Met behulp 
van moderne technologie probe-
ren we eveneens meer te weten te 
komen over de geschiedenis van 
het Gentse altaarstuk.”

Een opvallende vaststelling na 
enkele weken onderzoek is dat de 
kopie van het paneel De Rechtvaar-
dige Rechters uit 1950 er het slechtst 
aan toe is. Volgens Van Greven-
stein is dat niet verwonderlijk: 
,,Joseph Van Der Vreken was nu 
eenmaal geen Jan Van Eyck”, 
lacht ze. De meest plausibele ver-
klaring volgens de onderzoekers 
is dat de kopie gemaakt is met 
waterverf en die is minder duur-
zaam dan olieverf.

Het Lam Gods kan u tijdens de wer-
ken blijven bekijken. Een uitgelezen 
kans voor wie de onderzoekers aan 
het werk wil zien.

 X Jongeren leren evange-
lie kennen in een werel d 
die weinig van God 
spreekt
 X Traditie als uitdaging 
voor hedendaagse 
jongere n
 X Een tocht vol kunst, 
cultuu r en ontspanning

noëlla JorDens 
Bernardus van Clairvaux, kerk-
vader uit de middeleeuwen, is 
vandaag nog steeds heel actueel. 
Daarvan getuigen de zuster ber-
nardinnen en de jongeren die 
jaarlijks deelnemen aan de ,,Ber-
nardusdagen”. Ook de Cîteaux-
tocht houdt de traditie van Ber-
nardus levendig, nu al voor het 
tweede jaar op rij.

Meer dan acht eeuwen na het 
ontstaan van hun congregatie 
trachten de zusters bernardinnen 
nog steeds trouw te blijven aan 
hun wortels. Hun leven als apos-
tolische religieuzen is gebaseerd 
op de pijlers van innerlijkheid en 
inzet. Vanuit een evangelische be-
wogenheid zijn de zusters gevoe-
lig voor de concrete, menselijke 
noden van deze tijd.

Een van de uitdagingen van-
daag is om jongeren in contact te 
brengen met het evangelie, om 

hen te laten ervaren dat God hen 
nabij wil zijn, ook in een wereld 
die zo weinig van God spreekt. De 
figuur van Bernardus van Clair-
vaux kan hierbij een belangrijke 
rol spelen. Zelf hebben de zus-
ters generaties lang geprobeerd 
om het spirituele erfgoed goed te 
bewaren. Het was dan ook een ge-

nade toen de congregatie in 1946 
officieel lid werd van de grote cis-
terciënzerfamilie.

De geschriften van Bernardus 
voeden het gelovige leven van de 
bernardinnen tot op vandaag. Die 
schat willen ze graag delen met 
jongeren. Al vele jaren kunnen 
jongeren deelnemen aan de ,,Ber-

nardusdagen”, waar ze aan de 
hand van Bernardus’ schrijfsels 
Jezus beter leren kennen. Samen 
teksten lezen en hierover praten 
helpt jonge mensen om hun ge-
loof te verdiepen.

Dat de middeleeuwer jongeren 
uit de 21ste eeuw inderdaad uit-
daagt blijkt uit deze getuigenis: 

,,Op de Bernardusdagen heb ik al 
enkele keren het bangelijke gevoel 
gehad dat die Bernardus mij pre-
cies al jaren kent. Hij krijgt ver-
woord, wat ik vaak niet gezegd 
krijg. Hij slaat vaak de nagel op 

de kop, windt er helemaal geen 
doekjes om, gaat niets uit de weg 
en komt op een duidelijke manier 
tot de kern van de zaak. Eerlijk 
en degelijk. En daardoor ook toe-
gankelijk en beklijvend”, aldus 
een enthousiaste deelnemer. 

Het loont dus de moeite om ook 
letterlijk in het spoor van Ber-
nardus te wandelen in het mooie 
Franse Bourgondië. Een zeven-
daagse tocht vol ontspanning, 
kunst en cultuur voor jongeren 
vanaf achttien jaar die samen met 
anderen willen kennismaken met 
de cisterciënzerspiritualiteit. 

De Cîteauxtocht vindt plaats van 10 
tot en met 16 augustus en is een 
initiatief van de zusters bernardin-
nen in samenwerking met IJD Gent. 
De tocht verloopt met minibus-
jes en te voet. Meer info vindt u op 
www.ijd.be/gent of 09 235 78 53.
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Wandelen in het spoor 
van Bernardus
Cîteauxtocht laat jongeren van vandaag kennismaken met Bernardus 
Van Clairvaux

Het Lam Gods krijgt grote
schoonmaak
Onderhoud van paradepaardje Sint-Baafskathedraal

Kunstexperte Anne Van Grevenstein legde tijdens het persmo-
ment enthousiast uit waarom Het Lam Gods aan een opknapbeurt 
toe is.  © Davy Haegeman

De Cîteauxtocht neemt de jongeren opnieuw mee door het mooie Bourgondië.  © Annelies Dekeyser

De middeleeuwse kerk-
vader is nog steeds een 
inspiratiebron voor heden-
daagse jongeren

Dekenale 
zangavond
In de dekenale Onze-Lieve-Vrouw 
Hemelvaartkerk van Sint-Maria-
Horebeke is er op woensdag 26 
mei om 20 uur een dekenale zan-
gavond. De avond wordt geleid 
door dirigent Ignace Thevelein 
en begeleid door Jos Bielen aan 
het orgel. Beiden zijn toonaange-
vende bezielers van de kerkmu-
ziek in Vlaanderen. Zo hielpen ze 
onder meer het liedboek Zingt Ju-
bilate mee samenstellen. Iedereen 
is welkom.

Processie Lede
Op zondag 6 juni vindt de twee-
jaarlijkse Mariale processie in Le-
de plaats. Zo’n 650 deelnemers 
brengen op een eigentijdse en 
kleurrijke manier hulde aan de 
Zoete Nood Gods. De vele histori-
sche kostuums, bebloemde praal-
wagens, ruiters, choreografische 
groepen, vendeliers, muziekkorp-
sen en koren maken er een groots 
spektakel van. De Mariale proces-
sie is het sluitstuk van de noveen 
ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van 
Zeven Weeën van Lede.

Surf naar www.marialeprocessie.be 
of vraag uitleg aan Luc Rasschaert 
op info@marialeprocessie.be of 
0479 71 96 40.


