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DOOR SUE SOMERS

“Om halftwee ’s nachts ging de bel. De poli-
tie voor de deur, of ik Ronny Van Damme
was. Waarna ze me onmiddellijk in mijn
gezicht smeten dat Koen dood was. Niet:

‘Mogen we eens binnenkomen’. Of: ‘We heb-
ben slecht nieuws voor u’. Neen, gewoon
koudweg mijn adem afgesneden. Ik heb
nog een telefoonnummer gekregen, maar
op die manier hoeft het niet voor mij. De
ochtend nadien ben ik naar Koen gaan kij-
ken in het lijkenhuisje, in de kelder van het
ASZ in Aalst. Had ik toen geweten dat de
moordenaar van mijn kind drie verdiepin-
gen hoger op intensieve zorgen lag, dan zou
ik naar boven zijn gevlogen om die mens
een klap op zijn smoel te geven.

“Het was een aanrijding onder invloed. Dat
was het enige wat ik wist: een dronkelap had
Koen doodgereden. Koen reed met zijn
brommer op het fietspad, hij kwam terug
van zijn werk in Erpe-Mere. Middagpost van
twee tot tien. Ze hadden hem gevraagd of hij
de ochtend nadien om zes uur kon begin-
nen. Koen had altijd de gewoonte om na het

werk met zijn broer Bart te blijven praten,
die de post na hem deed. Een beetje zeveren,
gekscheren. Hoe dat onder broers gaat. Maar
die avond niet: Koen wilde op tijd thuis zijn.

“Mark (*) heeft hem zestig meter meege-
sleurd. Het frame van de brommer, puur
staal, was in tweeën gebroken, Koens helm
helemaal versplinterd. Hij had geen schijn
van kans. Mark is tot stilstand gekomen
tegen een betonnen pijler. Zijn gordel heeft
hem gered.

“Toen de zaak in onderzoek ging, kreeg ik
als slachtoffer inzage in het dossier. Dat
heeft mijn ogen doen opengaan. Mark was
helemaal geen dader. Hij was een robot,
iemand die fysiek mijn zoon heeft doodge-
reden. Maar de psychische dader was zijn
dokter, die verzuimd heeft adequaat op te
treden. Mark had die avond een overdosis
slaappillen genomen. Hij wilde uit het

leven stappen, maar in een reflex heeft hij
nog een dokter gebeld. Die is bij hem thuis
geweest, heeft hem onderzocht en hem aan-
geraden naar het ziekenhuis te gaan om
zijn maag te laten leegpompen. Daarna is
terug naar het feestje gegaan waar hij was
opgeroepen voor een huisbezoek.

“Ik heb de afstand tussen Marks huis en het
ziekenhuis met de auto afgelegd. Tien minu-
ten, zo lang zou het voor de dokter geduurd
hebben om Mark zelf naar de spoedgevallen

te brengen. Maar neen: hij liet liever iemand
achter het stuur kruipen met dertig slaappil-
len in zijn lijf. Op het proces durfde de dokter
nog beweren dat Mark onderweg naar het
ziekenhuis een paar cafés had aangedaan. Ik
ben het nagegaan: die avond was op de weg
naar het ASZ geen enkel café open.

“Toen via Suggnomè de vraag kwam van
Mark voor herstelbemiddeling, heb ik niet
getwijfeld. In mijn ogen was hij geen zat-
lap meer, of een moordenaar. Het was de
dokter die ik moest hebben. Ik ben 33 jaar
vakbondsafgevaardigde geweest bij De
Post. Ik heb veel sociale conflicten meege-
maakt, veel problemen opgelost. Mijn aan-
pak is altijd geweest: we gaan samenzitten
en hier eens goed over praten. Zo voelde
het ook met Mark. Misschien ben ik
abnormaal, maar ik verwijt die
mens niks.
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RONNY VAN DAMME zocht na dodelijk ongeval van zijn zoon Koen (24) troost bij doodrijder

‘Ik wilde een gezicht plakken 
op de man die mijn zoon wegnam’

RONNY VAN DAMME:

Misschien ben 
ik abnormaal, 
maar ik verwijt 
die mens niks

■ Scènes uit de nieuwe film Rabbit Hole, waarin het personage van Nicole Kidman toenadering zoekt tot de doodrijder van haar kind.
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Het is over en uit met tijdreizen in China. Althans op televisie. Het
Chinese ministerie voor Radio, Film en Televisie vindt tijdreizen immers
onzin, en daarom hoort reizen naar de toekomst of verleden niet langer
thuis op het grote of kleine scherm. In de richtlijn van het ministerie
wordt tijdreizen omschreven als “niet positief en betekenisloos”.
Waarnemers zien achter de beslissing een iets fundamentelere gedach-
te. Volgens hen houdt de Chinese overheid er gewoon niet van dat kij-
kers de notie wordt gepresenteerd dat je de loop van de geschiedenis
zou kunnen veranderen.

In de bij ons nog vrij
onbekende Amerikaanse
tv-serie The Walking Dead
worden de avonturen
gevolgd van een groep
mensen in een wereld van
zombies. Om het Europese
publiek alvast warm te
maken voor de reeks, ver-
schijnen er in het straat-
beeld tal van reclamebor-
den. Zo ook in de Engelse
plaats Consett. Alleen is de
plaats van het reclame-
bord lichtjes ongelukkig
gekozen. Het hangt op de
gevel van begrafenisonder-
nemer The Co-operative
Funeralcare.

Hoewel sommige men-
sen er de grap van inzien,

vinden anderen het onfat-
soenlijk. Co-operative
Funeralcare hoort bij die
laatste groep. “Het is toch
jammer dat onze mening
niet werd gevraagd. Deze
advertentie kan onnodige
wrevel veroorzaken”, zegt
een woordvoerder.

Clear Channel, verant-
woordelijk voor de recla-
meboodschappen op het
bord, betreurt de ongeluk-
kige samenloop van
omstandigheden. “De
advertentie is ongepast en
we willen ons verontschul-
digen.”

Armenië heeft de export
van eieren stilgelegd omdat
het land vreest voor een
tekort bij Pasen. “Er mag
geen tekort aan eieren zijn
op het ogenblik dat Pasen
voor de deur staat. Om dat
te voorkomen hebben we
maatregelen genomen”,
zegt een verantwoordelij-
ke van het ministerie van
Landbouw. Armenië gaat
zelfs 3,5 miljoen eieren
invoeren uit
Oekraïne. In
het land
worden
rond Pasen
namelijk
ongeveer 12
miljoen

eieren geconsumeerd. De
beslissing komt niet uit de
lucht vallen. Rond de jaar-
wisseling werd het land al
geconfronteerd met een
tekort aan eieren, wat in
enkele uren leidde tot een

verdrievoudi-
ging van

de prijs.
(SVB)

In San Francisco is een man
levensbedreigend gewond
geraakt nadat hij vuur had gevat
in een seksshop. Agenten zagen
van aan de overkant van de straat
hoe een man als een brandende
toorts uit een seksshop op Sixth
street kwam gerend. Brand weer -

mannen, die even verderop aan
een interventie bezig waren, wer-
den meteen opgetrommeld. Zij
doofden het vuur. Het is niet met-
een duidelijk hoe de man vuur
heeft gevat. De politie weet wel
dat het slachtoffer ‘aangebrande’
video’s aan het bekijken was. 

STAND DER DINGEN

Man in vuur en vlam in seksshop

Armenië stopt eierexport voor Pasen

“We hebben elkaar de eerste keer
gezien in een kamertje van het
CAW in Aalst. Nerveus was ik niet,

wel nieuwsgierig. Ik wilde een gezicht
plakken op de man die Koen wegnam.
Verachten deed ik hem niet. Mark heeft
spontaan zijn spijt betuigd en de film van
die avond afgespeeld. Ik heb hem gehol-
pen met de details, want die wist hij toen
nog niet. Er is nog een tweede ontmoeting
gekomen, toen ik heb Mark een dood-
sprentje van Koen gegeven. Dat staat nu
op zijn schouw, met een kaarsje ernaast.

“Nadien zijn we elkaar blijven opzoeken.
Dat duurt geen uren, soms maar een kwar-
tier of een half uur. Dan praten we over het
ongeval, of over hoe het bij Mark op zijn
werk gaat. Ik vind dat dat belangrijk om te
weten. Ik ben altijd iemand geweest die
zijn dossiers opvolgt. Elk jaar op Koens ver-
jaardag krijg ik een bericht van Mark. Ook
op de dag van het ongeval laat hij van zich
horen. Koens broer Bart wil er niet van
weten. Ik heb geprobeerd het hem uit te
leggen, heb zelfs het dossier voor hem
gekopieerd, maar het heeft geen zin.
Telkens als ik erover begin, draait hij zich
om en loopt hij weg. Ik vind dat spijtig,
want ik vind dat de bemiddeling mij
troost heeft gebracht.

“Ik ben veel rustiger nu, over alles wat
met de dood van Koen heeft te maken.

Het contact met Mark heeft mijn weg
vrijgemaakt, ik heb het gevoel dat mijn
leven weer op gang is getrokken. Het
was vooral een opluchting om te zien
dat Mark ook maar een gewone werk-
mens is. Met zulke mensen heb ik graag
te doen. Ook al heeft hij mijn zoon
doodgereden.”

China verbiedt tijdreizenReclame voor zombies op gevel begrafenisondernemer 

BRUSSELBRUSSEL ● Het watHet water ser staat deaat de
AntwAntwerpse jeugdrerpse jeugdrechters aan de aan de
lippen. Goedele Frlippen. Goedele Franssens heefanssens heeft
net als haar vinet als haar vijf collegjf collega’s meer dana’s meer dan
zeshonderd minderjarigzeshonderd minderjarigen onderen onder
haar thaar toezicoezicht sht staan. ‘Door de hogaan. ‘Door de hoge
werkdrerkdruk moetuk moeten wen we ons t ons te vaak vaak
beperkbeperken ten tot brot brandjes blussen inandjes blussen in
plaats van jongplaats van jongeren proactief tn proactief te
begbegeleiden. Dat is enoreleiden. Dat is enorm
frfrususterend.’nd.’

DOOR KIM VAN DE PERRE

Goedele Franssens (40) had er geen
traan om gelaten als ze de rest van haar
carrière strafrechter was gebleven. Dat ze
twee jaar geleden toch de overstap naar
het jeugdrecht besloot te maken, was
vooral toe te schrijven aan een acuut
gebrek aan jeugdrechters in het
Antwerpse. Toen al. Franssens: “Dat het
geen nine to five-job zou worden, besefte
ik maar al te goed. Alleen dreigt de werk-
druk nu echt uit de hand te lopen. Het
aantal minderjarigen die betrokken
waren bij ‘als misdrijf omschreven feiten’
(MOF, KVDP) of zich in een problemati-
sche opvoedingssituatie bevinden (POS)
zijn in vijf jaar gestegen van 2.700 tot
4.100. We zijn op een punt beland dat we
ons werk niet meer naar behoren kunnen
uitvoeren.”

‘Dw‘Dweilen met de kreilen met de kraan open’aan open’, om het om het
met de wmet de woorden van de Antwoorden van de Antwerpseerpse
rechtbankvtbankvoorzittoorzitter ter te zegg zeggen.en.

Franssens: “Zelf wil ik het zo niet
omschrijven, omdat het dan zou kunnen
lijken alsof we het opgeven. Het tegendeel
is waar. Maar het klopt dat we door het
hoge aantal dossiers in alarmbelsituaties
verzanden. Een voorbeeld: sinds vorig
jaar volg ik een jongere op uit een proble-
matische opvoedingssituatie die niet
meer naar school gaat en neigt naar het
plegen van misdrijven. Pas begin dit jaar
kwam mij ter ore dat het gezin al een tijd-
lang in een vluchthuis in Brussel woonde.
Door onze logge werking lopen we te veel
zaken achterna. Je kunt veel minder snel
op de bal spelen, waardoor je in veel geval-
len beperkt wordt tot het blussen van
brandjes. Terwijl je als jeugdrechter er net
snel bij wilt zijn om de minderjarige op
het juiste pad te sturen.”

Hoe kHoe komt het dat het aantal dossiermt het dat het aantal dossiers
de afgde afgelopen jarelopen jaren zo aanzienlin zo aanzienlijk isjk is
toegoegenomenenomen?

“Ik ben natuurlijk geen socioloog, maar
ik merk wel dat het knelpunt vooral zit bij
de problematische opvoedingssituaties.
De oorzaak is waarschijnlijk een cocktail
aan factoren. Een op de vijf kinderen in
Antwerpen wordt vandaag in een kan-
sarm gezin geboren. Daarbij komt de
exponentiële groei van het aantal jonge-
ren in onze stad. Alleen groeit de jeugd-
rechtbank niet mee.”

Met wet welkelke pre problemen woblemen worden jullieorden jullie
in de prin de praktiaktijk gjk geconfreconfrontonteerdeerd?

“Er kruipt heel veel tijd in het zoeken
van beschikbare hulp. Overal zijn lange
wachtlijsten, waardoor je heel wat moet
rondbellen voor je een plaats vindt.
Tegelijk lijken de problematieken steeds

complexer te worden. Bij die 600 dossiers
zitten ook minderjarigen bij die tot 100
keer terugkomen. En net omdat je met
zoveel zaken zit, kun je je eigen dossiers
vaak niet zelf opvolgen als de jongere
onverwacht in een crisissituatie belandt. ”

Samengamengevatat: er is dring er is dringend nood aannd nood aan
meer jeugdrmeer jeugdrecechthterers?

“We willen in de eerste plaats dat er een
objectieve werklastmeting wordt uitge-
voerd bij de jeugdrechtbank, zodat we
van daaruit kunnen vertrekken. We heb-

ben tot nu toe enkel een rapport van de
Commissie voor de Modernisering van de
Rechterlijke Orde met tips voor een effi-
ciëntere werking, zoals een betere soft-
ware om dossiers sneller op te vragen. Het
zou ook al helpen als er meer juristen
komen ter ondersteuning. Mensen die
opzoekingen kunnen verrichten die
nodig zijn om belangrijke knopen door te
hakken. Maar we beseffen goed genoeg
dat Vlaanderen nog jeugdrechtbanken
telt die extra middelen kunnen gebrui-
ken.”

Antwerpse jeugdrechtbank kreunt onder enorme werklast

Jeugdrechter: ‘Het water
staat ons aan de lippen’

‘Hij moest weten dat 
het blijft leven bij mij’

“Ronny’s houding is mijn grootste steun
geweest”, zegt Mark. “‘Als ik rechter was’,
zei hij, ‘dan zou ik je geen straf hebben
gegeven’. De echte rechter heeft dat wel
gedaan: de dokter en ik zijn voor de helft
schuldig verklaard aan het ongeval. Ik
snap dat niet goed: als de dokter schuldig
verzuim heeft gepleegd, hoe kan hij dan
maar voor de helft aansprakelijk worden
gesteld? Ofwel ben je schuldig aan het niet
tijdig ingrijpen, ofwel niet.

“Ik herinner me niets van het ongeval. Ik
had die avond een overdosis slaappillen
genomen omdat mijn wereld in elkaar
was gestort. Veel meer wil ik daar niet over
zeggen. Ik heb een dokter gebeld en ben
in staat geweest wakker te blijven tot hij er
was. Het laatste wat hij zei nadat hij mij
had onderzocht, was: ‘Haast u, er is geen
tijd te verliezen’. Daarna is alles zwart

geworden. Blijkbaar heb ik me naar mijn
auto gesleept, maar daar weet ik niets van.

“Het ongeval is gebeurd op een maan-
dagvond. De ambulanciers dachten dat ik
stomdronken was, maar dat bleek niet het
geval. In het ziekenhuis was ik het raadsel.
Niemand wist waarom ik op weg was naar
de spoedgevallen. Uit tests bleek dat ik op
niets reageerde. Naar het schijnt zat ik
voortdurend naar een denkbeeldig borst-
zakje te wijzen. Op dinsdag, de dag na het
ongeval, vroeg een politieman of hij in
mijn kleren mocht kijken. Daar vond hij
het voorschrift van mijn dokter om mijn
maag te laten leegpompen.

“Ik wilde onmiddellijk mijn excuses aan-
bieden aan de familie van het slachtoffer.
Sorry zeggen. Het idee dat ik voor een lege

stoel aan een tafel had gezorgd, was voor
mij ondraaglijk. Maar de slachtofferbeje-
gening van de politie vond het te vroeg. Ik
ben dan zelf beginnen te zoeken naar wie
ik had doodgereden. Niemand wilde het
me vertellen. Ik ben op het kerkhof van
Aalst langs de recente graven gaan lopen,
maar nergens vond ik een jonge gast die
Koen heette terug. Achteraf hoorde ik dat
zijn as is uitgestrooid in Vilvoorde.

“Slachtofferhulp heeft me met herstel-
bemiddeling in contact gebracht. Een jaar
na het ongeval zat ik tegenover de vader
van Koen. Natuurlijk was ik zenuwachtig.
Hoe zou hij reageren? Ik hoopte dat het
zou meevallen, maar voor hetzelfde geld
kreeg ik een klap in mijn gezicht. Dat zou
ik wel begrijpen. Ik heb zelf twee kinde-
ren, mijn zoon is zelfs ongeveer zo oud als
Koen. Ik voelde me heel klein die dag.
Maar Ronny is een crème van een vent. Ik
heb veel respect voor hem.

“Na de bemiddeling heb ik nog contact
gehouden met Ronny. Ik wilde hem niet
het gevoel geven dat het na twee gesprek-
ken voor mij was afgelopen. Dat hij zou
weten dat het blijft leven bij mij. Voor de
rest van mijn dagen zal het aan me vreten
dat ik iemand heb doodgereden. Ik pro-
beer de plek van het ongeval zoveel moge-
lijk te vermijden, maar elke keer wanneer
ik erlangs moet, steek ik mijn hand op:
‘Sorry, Koen!’ Het zijn de enige woorden
die ik heb.

“Ik denk dat ik heb bereikt wat ik wilde.
Het is zelfs meer geworden. Ronny en ik
hebben geen slachtoffer-daderrelatie. Ik
ga niet zeggen dat we een team zijn, maar
we staan wel aan dezelfde kant. En het
ongeval, dat blijft. Ik ben bij dokters en
psychiaters geweest, maar niemand kan
het voor me wegnemen. Het is een kruis
dat ik voor de rest van mijn leven moet
dragen. Maar met twee is beter dan
alleen.”

(*) Op verzoek van Mark verschijnt 

zijn echte naam niet in de krant.

www.suggnome.be

Het idee dat ik voor
een lege stoel aan
een tafel had
gezorgd, was
ondraaglijk

■ Koen Van Damme. Zijn doodsprentje
staat ook bij de ‘dader’ op de schouw.

REACTIE DADER

Niet alleen de Antwerpse jeugdrechtbank
kreunt onder de hoge werkdruk, ook ande-
re arrondissementen trekken aan de alarm-
bel. Vergelijken of nagaan waar de situatie
het meest acuut is, is moeilijk vanwege de
verschillende werkwijzen die de jeugd-
rechtbanken erop nahouden. Eén constante
is echter duidelijk: ze klagen allemaal over
een toenemende werklast. Zowel wat de
protectionele als de burgerlijke zaken
betreft. 

“We hebben de voorzitter al gevraagd
om maatregelen te treffen of iemand bij
aan te duiden”, vertelt Annette Van Hecke,
jeugdrechter in Dendermonde. “Naast het
aantal zaken merk ik dat ook de problema-
tiek verzwaart: jongeren die van crisisopna-
me naar crisisopname moeten.” Ze heeft
net als haar twee collega’s een 500-tal
minderjarigen onder haar hoede die ‘een
als misdrijf omschreven feit’ (MOF) hebben
gepleegd of zich in een problematische
opvoedingssituatie (POS) bevinden.
Daarnaast is er nog een jeugdrechter die
zich met burgerlijke zaken bezighoudt. 

Zowel in Gent als in Leuven worden meer
zaken in kortgeding behandeld vanwege
de hoge werklast. In Leuven zag men zich
zelfs genoodzaakt twee werkende rechters
aan te stellen om de burgerlijke zaken inza-
ke jeugdrecht te behandelen omdat de
twee jeugdrechters de toevloed aan dos-
siers simpelweg niet konden behappen.
Zelfs Brussel heeft met zijn 4

Nederlandstalige en 17 Franstalige jeugd-
rechters te kampen met een erg hoge
werkdruk. In Mechelen zijn twee jeugdrech-
ters verantwoordelijk voor het opvolgen
van een 600-tal dossiers. 

Toch is justitieminister Stefaan De Clerck
(CD&V) niet van zins om in de nabije toe-
komst extra rechters aan te werven. “Ten
eerste moet justitie besparen, waardoor er
geen extra magistraten zullen worden aan-
geworven”, zegt woordvoerster Lieselot

Bleyenberg. “Ten tweede loopt er in
Antwerpen en in Luik een proefproject rond
de werklastmeting. De einddatum is nog
niet geprikt, maar zolang het project loopt
worden geen vacatures uitgeschreven voor
magistraten. De jeugdrechtbanken kunnen
wel een beroep doen op de toegevoegde
rechters die in elk arrondissement actief
zijn. Rechtbanken moeten flexibel zijn, de
rechtbankvoorzitters moeten zich steeds
meer opstellen als managers.” (KVDP/TP)

■ Goedele Franssens: ‘We zijn op een punt beland dat we ons werk niet meer
naar behoren kunnen uitvoeren.’

ANNETTE VAN HECKE
(JEUGDRECHTER
DENDERMONDE):

Naast het aantal
zaken merk ik dat
ook de problematiek
verzwaart
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Ook andere jeugdrechtbanken 
kampen met toenemende werkdruk




