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Het verhaal van Cas

Ik had er geen reden toe. Ik had het goed. Oké, mijn ouders zijn zeven 

jaar geleden gescheiden, maar dat liep allemaal vlot. Eerst bleef ik een 

tijdje bij papa, nadien verhuisde ik naar mama. Zij woonde wel ver van 

school: een dikke tachtig kilometer. Die legde ik elke dag met de trein 

af. Onderweg babbelde ik met mijn twee zusjes van acht en zestien 

of werkten we wat voor school. Ik heb vier jaar Latijn gestudeerd, 

nadien een jaar wetenschappen-wiskunde. Toen liep het mis. 

Verliefd en verdoofd
Zoals elke zomer was er feest in de stad. En ik had te veel op. 

Nu ja, dat gebeurt, hé. Ik ontmoette een meisje en was meteen 

stapelverliefd. Ze was... alles! Maar ze gebruikte cocaïne. Het zware 

spul. Ik had wel al eens een jointje gerookt. Gewoon, onder vrienden: 

er gaat een sigaret rond en je doet mee. De smaak viel tegen en het 

effect was niet altijd hetzelfde: de ene keer werkte het ontspannend, 

een andere keer werd ik er somber van of viel ik in slaap. Nee, 

cannabis zei me weinig en ik was bang er afhankelijk van te worden. 

Na enkele dagen ontdekte ik dat ze verslaafd was. Dat werd onze 

eerste echte ruzie. Als ze niet gebruikte, was ze lief. Deed ze het 

wel, dan was ze opvliegend en kon ze niks verdragen. Het maakte 

me verdrietig haar zo te zien. Ik was verliefd en wou haar helpen, 

maar het lukte me niet. Omdat ik niet begreep waarom ze gebruikte, 

probeerde ik uiteindelijk zelf eens cocaïne. Die eerste keer voelde 

goed, echt goed. Ik wist meteen waarom ze het deed: het verdoofde 

wat ik voelde, ik had geen problemen meer. Plots was alles oké 

en kon ik de wereld aan. Maar nadien voelde ik me down en 

piekerde ik nog meer. Al snel snakte ik naar een nieuw lijntje. De 

cirkel raakte rond en binnen de kortste keren was ik verslaafd. 

Dieper en dieper
Ik kon niet meer zonder, deed examens onder invloed, bakte er 

niks van en moest naar een andere richting. Ik, de nerd die altijd 

goed studeerde. Intussen deed ik alles om aan geld en cocaïne te 

geraken. Je leert heel vlug waar je spul kan kopen: aan het station, 

in enkele cafés, in het wassalon... Iedereen kent er iedereen. Maar 

het kost natuurlijk geld: vijftig euro voor één gram. Ik leende van 

vrienden, deed een vakantiejob, maar dat volstond niet. Daarom 

‘Ik heb het allemaal gedaan: gesmoord, 
gesnoven, gelogen, gestolen... en 
gedeald. Maar ik wil weg uit die wereld. 
Hij maakt je kapot.’ 
Cas is zeventien en kijkt me recht in de 
ogen terwijl hij z’n verhaal vertelt. 
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begon ik te stelen: ik pikte de centen van 

mijn maten of nam geld uit de kassa in de 

winkel van mijn mama. Ze zag het niet of 

wóu het misschien niet zien. Ze kon het niet 

aan, denk ik. In mijn hoofd plande ik zelfs 

een overval. Om altijd zeker te zijn van m’n 

voorraad, begon ik uiteindelijk te dealen.

Ik vermagerde enorm: als je cocaïne gebruikt, 

heb je geen honger. Alleen jij en je drug zijn 

van tel, iets anders heb je niet nodig. Maar na 

de roes volgden de depressies. Steeds dieper. 

Twee keer deed ik een zelfmoordpoging. Nu 

ja, poging... ik meende het écht. De eerste 

keer vond mijn moeder me toen ik pillen had 

gepakt. Daarna sliep ik vijf dagen. De tweede 

keer stond ik op het dak met een verlengsnoer 

rond de schoorsteen en rond mijn hals.

Binnen
En mijn vriendin... We waren een jaar samen 

en het had geen zin meer. We maakten 

voortdurend ruzie, om niks of om het 

laatste lijntje dat we elkaar niet gunden. Ik 

was intussen nog erger verslaafd dan zij. 

Druggebruik heeft ons uit elkaar gehaald. Ook 

mijn vrienden op school zag ik niet meer. 

Ik zat helemaal in de drugwereld en had 

enkel daar nog vrienden. Uiteindelijk was 

het mijn vader die zag dat ik het niet meer 

in de hand had. Hij nam me mee naar de 

politie om hulp te zoeken. We kregen een 

aantal adressen en de bal ging aan het rollen. 

Via het CLB belandde ik bij Kompas, een 

centrum voor ambulante drugzorg. Na een 

eerste gesprek nam de psychologe contact 

op met De Sleutel en al na één week mocht 

ik binnen. Ik ben er nu vier maanden. 

Ik wist wat het betekende om door de poort 

van De Sleutel te stappen: geen gebruik 

meer. Die roes zou ik nooit meer voelen. Ik 

nam afscheid van mijn grote liefde, cocaïne. 

En ik deed het nog vrijwillig ook. Toch wist 

ik heel goed waarom: mijn pa en ma zouden 

gelukkig zijn. Mama was duidelijk: ‘Of je 
stopt, of ik stuur je naar een instelling en laat 
je los.’ Ik wou haar niet kwijt. Wij hadden 

zo’n goede band, ik kon haar altijd alles 

vertellen. Ook m’n kleine zusje kon ik niet 

langer verdriet aandoen. Ze moet opnieuw 

kunnen opkijken naar haar grote broer. 

Koken en kuisen

De eerste dagen zonder waren verschrikkelijk. 

Overal zag ik cocaïne. Zelfs het zout in 

het zoutvaatje leek op het witte poeder. 

Maar je krijgt het hier niet vast en je kunt 

het niet binnensmokkelen. Die eerste zes 

weken waren lang, de langste in mijn leven. 

Gelukkig kreeg ik steun van mijn persoonlijke 

begeleiders. Zij hielpen me door de moeilijke 

dagen. Nu praat ik met hen over het verleden, 

over mijn gevoelens en over de toekomst. 

Na die eerste oriëntatiefase startte de 

tweede fase: de behandeling. Mijn gedrag 

werd aangepakt, ik moest grenzen leren 

stellen, me correct gedragen tegenover 

anderen, iemand behoorlijk aanspreken en 

mijn voeten niet op tafel leggen. Ze zijn 

hier streng, hoor. We werden ook verplicht 

om te kuisen, te koken en de was te doen, 

maar dat viel best mee. Ik heb hier geleerd 

om te zeggen wat mij irriteert en confl icten 

uit te praten. Ook de relatie met mijn 

ouders werd onder handen genomen. 

Meestal gebruikte ik omdat ik me slecht 

voelde of omdat ik een kick wou. Het leven 

was me anders te saai. Hier heb ik geleerd 

om mijn vrije tijd op een positieve manier in 

te vullen. Om m’n verveling te overwinnen, 

moest ik ontdekken wat ik graag doe. Daarom 

ga ik deze week bijvoorbeeld muurklimmen.

Ik heb opnieuw contact gezocht met mijn 

vrienden van vroeger. Als je gebruikt, tellen 

alleen je ‘vrienden’ uit het drugmilieu, m’n 

kameraden was ik kwijt. Mijn begeleiders 

stelden voor om hen hier uit te nodigen, maar 

ik wist niet hoe: ‘Gaan ze me wel willen zien? 
Ik heb ze laten vallen, vroeger.’ Mijn zus polste 

eens op school en ja, ze wilden komen. Eerst 

moesten ze een plas maken om te kijken of 

ze wel clean waren en kregen ze uitleg over 

het werk hier. Dan mocht ik hen een half uur 

zien. We hebben gepraat en veel gelachen. 

Fantastisch, dat ze dat wilden doen voor mij! 

Het voelt goed. Neen, IK voel me goed. 

Ik was een wrak toen ik binnenkwam: ik 

ben 1m83 en woog nog amper 54 kilo. 

Nu zit ik terug op 67. Ik voel me ook fi tter 

en kan weer voetballen. Hier wordt alles 
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alleen maar beter. Ik kickte niet enkel 

af, maar heb ook m’n relatie met mijn 

familie en vrienden weer opgebouwd. 

Respect voor een cola

Na drie maanden mocht ik op daguitstap: 

met de trein naar mijn papa met de trein. Ik 

was zo blij. Ik was clean en mocht weer de 

wereld in. ’s Avonds heb ik hier geweend. 

Nadien een weekend weg. Met strikte regels, 

natuurlijk. Geen drugs. En met een planning 

wat ik wanneer zou doen. Mijn mama 

pikte me op aan het station. Eenmaal thuis 

herkende ze me niet meer! Ik ruimde mee 

de borden af en begon aan de afwas. Dat is 

in De Sleutel heel normaal, maar thuis had 

ik dat nog nooit gedaan. Ik merkte thuis ook 

heel erg wat ik gemist had. Respect voor 

een cola, man! Zo lekker als je dat maanden 

niet meer gedronken hebt. Kunnen eten en 

televisiekijken wanneer je dat wilt. Fantastisch! 

Ik heb ook ingezien dat ik niet zonder mijn 

ouders en mijn zussen kan. Ik zie die meisjes 

zó graag, ook al maken we veel ruzie. 

Op weekend gaat de tijd supersnel voorbij. 

Terug binnenkomen is dan niet zo makkelijk. 

Ze zijn hier best streng. Je moet je uitkleden 

om te kijken of je niks binnenbrengt en een 

plas doen terwijl de begeleider kijkt. En dan is 

’t altijd weer even wennen aan het leven hier. 

Ik studeer nu weer. Mijn begeleiders maakten 

afspraken met de school: de gemiste 

kerstexamens mag ik op het einde van het jaar 

doen. Ik werk hier aan mijn eindverhandeling 

en studeer in mijn eentje. Best moeilijk, zo 

zonder uitleg, maar als ik weer naar school 

ga, komt dat allemaal in orde. Ik merk wel 

dat m’n geheugen kwetsbaar is geworden 

door mijn gebruik. De andere gasten hier 

zijn niet met school bezig: ik ben dus weer 

de nerd. Maar ik wil dit schooljaar slagen 

en daarna starten met criminologie of 

orthopedagogie. Het werk dat de mensen 

hier doen, wil ik later ook doen. Mensen 

helpen. Of werken in de narcoticabrigade! 

De optie
Morgen start mijn derde fase: de 

voorbereiding op het leven buiten. Nog 

een maand of twee. Eerst mag ik steeds 

wat meer: een langer weekend naar huis 

en al eens uitgaan. Yes! Om te kijken of ik 

met die vrijheid kan omgaan, zal ik grondig 

gecontroleerd worden. Daarna kom ik 

nog een maand of drie regelmatig naar 

hier voor gesprekken en begeleiding. 

Zal ik nooit meer gebruiken? Ik weet het 

niet. Eenmaal terug in de buitenwereld is het 

drugmilieu daar ook. Als ik weer naar school 

ga, staan de dealers aan het station. Daar 

kan ik niet omheen, ik moet ermee leren 

omgaan. Maar drugs zijn geen optie meer. 

Ik stopte met drugs voor mijn ouders en 

mijn zussen. Nu wil ik het ook voor mezelf. 

Ik heb mijn moeder verdriet aangedaan, 

belogen en bestolen. Dat wil ik weer goed 

maken zodat ik haar vertrouwen verdien. 

Je mag drugs niet onderschatten. Je denkt: 

‘Een joint, da’s niks!’ Maar daar begint 

het mee. Alle drugs zijn even zwaar. En 

het is vreselijk moeilijk om er weer van 

af te raken. Dat wil ik ook vertellen aan 

andere jongeren. Daarom ben ik op m’n 

school gaan vertellen hoe ik verslaafd 

raakte en weer clean geworden ben. Ook 

m’n moeder deed haar verhaal. Ze is nu 

trots op mij en dat wil ik zo houden. 

                                                  Els Put

De Sleutel in Eeklo biedt een 

residentieel kortdurend programma aan 

voor tieners tussen veertien en achttien 

die (bijna) verslaafd zijn. Ze verblijven 

gemiddeld zes maanden in het centrum. 

Meer informatie vind je op: 

www.desleutel.be 
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