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Al vierde slachtoffer in ons land van
De visie: Fabian Lefevere

Rancune

A

ls het over onhandige uitspraken gaat, is Yves Leterme verre
van een beginneling. Maar misschien, in een bui van vergevingsgezindheid, zou je kunnen veronderstellen dat enige afstand van de Wetstraat 16 ook wijsheid met zich heeft meegebracht. Dat
valt evenwel niet af te leiden uit zijn uitspraken over het gerecht.
Leterme gaat niet zover om een onomwonden wantrouwen in het
gerecht uit te spreken, maar hij komt aardig in de buurt. Hij zegt zich
‘vragen te stellen’ bij ‘een aantal magistraten’. In de nasleep van Fortisgate – u weet wel, de verhalen over politieke beïnvloeding die hem uiteindelijk ten val brachten als premier – verlangt hij een onderzoek naar
de interne werking van de magistratuur. Vooral het Brusselse hof van
beroep moet het ontgelden.
Nu is daar op zich niets mis
mee. Na het weinig verheffende ‘Enige
spektakel dat de Belgische magistratuur de jongste tijd opvoerde, terughoudendheid
heeft een meerderheid van de be- over het gerecht
volking serieuze bedenkingen bij
het gerecht. En wellicht was Le- zou Leterme sieren’
termes eigenste CD&V in het verleden te kritiekloos en verwaarloosden opeenvolgende ministers
van Justitie de uitbouw van degelijke tuchtprocedures.
Tot zover het begrip. Leterme slaagt er namelijk niet in om het niveau van de anekdotiek en de persoonlijke rancune te overstijgen. Hij
lijkt namelijk te vergeten dat hijzelf – met Didier Reynders – de absolute
hoofdrol speelde in het Fortis-spektakel. In tegenstelling tot wat ze zelf
recentelijk beweerden, zijn ze nog níét helemaal witgewassen. De Fortis-onderzoekscommissie houdt nog altijd een slag om de arm om bijkomende onderzoeksdaden te stellen, en zeker de oppositie blijft daarop
aansturen. In tegenstelling tot wat Leterme lijkt te denken, gaf de Gentse onderzoeksrechter Heimans géén antwoord op de vraag of de politiek zich moeide in Fortisgate.
Enige terughoudendheid zou de ex-premier sieren, veel meer dan
nu een gratuite tegenaanval op de magistratuur te lanceren. En mogen
we Yves Leterme er ook aan herinneren dat hij op dit moment lid is van
de regering, en met zijn uitspraken de zaken alleen maar moeilijker
maakt? Niet voor niets reageert minister van Justitie Stefaan De Clerck
uiterst terughoudend op zijn uitspraken.
Dat Leterme een wrang gevoel heeft overgehouden aan zijn verwijdering uit de Zestien, willen we begrijpen. Maar misschien is het tijd
geworden om de rancune te overstijgen en zich als staatsman te ontpoppen. Nu, alstublieft. Want in zijn eigen partij is Leterme nog altijd kandidaat nummer 1 om ooit Herman Van Rompuy op te volgen als premier.

> P. 8: Leterme wil grondig onderzoek naar justitie

Quentin (9)
overleeft
wurgspel niet

levensgevaarlijk fenomeen

Pakkende
inventaris
In Frankrijk hebben ouders
van kinderen die zichzelf met
het wurgspel om het leven hebben gebracht zich verenigd in de
Association de Parents d’Enfants Accidentés par Strangulation (APEAS). Op hun website
staan pasfoto’s van tientallen
jongeren tussen 8 en 17 jaar oud,
met getuigenissen van hun ouders. De collage van foto’s hiernaast was het campagnebeeld
van 2006, waarmee APEAS andere ouders bewust wil maken
van het probleem.
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In het Waals-Brabantse Eigenbrakel is opnieuw een
kind het slachtoffer geworden van het wurgspel.
Quentin (9) heeft een broekriem gebruikt om zich
in zijn kamer de keel dicht te snoeren.
YVES BARBIEUX

Quentin had de gewoonte
om een deel van de avond op zijn
kamer door te brengen. Hij had
er immers een eigen televisietoestel en een computer met internetaansluiting. Mogelijk is
Quentin juist via het internet
meer te weten gekomen over het
levensgevaarlijke wurgspel jeu
du foulard. Daarbij is het de bedoeling om een soort roes te bereiken die vergelijkbaar is met
dronkenschap. Dat zou gebeuren net vooraleer de ‘speler’ tijdens de wurging het bewustzijn
verliest.
In veel gevallen gebruiken
jongeren voor het wurgspel een
sjaal (foulard in het Frans), maar
Quentin koos voor een broekriem. Hij spande die aan maar
verloor plots het bewustzijn.
Aangezien hij alleen in zijn kamer was, kon niemand tijdig de

Mogelijk is Quentin
via het internet
aan informatie
over het ‘jeu du
foulard’ geraakt

dodelijke knoop losmaken.
De hulpdiensten hebben geprobeerd om Quentin te reanimeren, maar klaarblijkelijk was
de zuurstoftoevoer naar vitale
organen te lang afgesneden.
Quentin is ‘s nachts overleden in
het ziekenhuis.
Quentin had een gelukkige
jeugd. Hij volgde zonder problemen les in de vierde klas van de
Sinte-Bernadetteschool. Zijn ouders hadden kort geleden een
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knusse woning gekocht in een
moderne verkaveling. Daar
woonden ze rustig met zijn vijven: zijn ouders, Quentin en
zijn broer en zus. Tot die bewuste avond.
De dood van Quentin herinnert aan een soortgelijk drama
dat twee weken geleden in
Amay, bij Luik, het leven gekost
heeft aan een jongen van 11.
Twee weken daarvoor bezweek
een jongen van 14 jaar in Aarlen
aan het wurgspel. En eerder dit
jaar overleed in Laken een 13-jarig meisje in bijna identieke omstandigheden. De ouders van
Quentin en hun entourage zijn
nu van plan om het drama van
Quentin een positieve wending
te geven. Zij willen kijken hoe
zij een preventiecampagne kunnen opstarten om soortgelijke
drama’s in de toekomst te voorkomen. Quentin wordt woensdag om 14 uur begraven.

Rode vlekken, rode
kaken, rode ogen
In de nieuwe brochure over
geweldspelletjes staat hoe je
kunt zien of kinderen met
wurgspelletjes bezig zijn.
Brusselaar José Fernandez, die
zelf zijn 13-jarige dochter Victoria verloor door het wurgspel en
daarom een brochure maakte,
benadrukt dat de symptomen niet
speciﬁek zijn: een jongere die
rode ogen heeft of vragen stelt
over ﬂauwvallen, experimenteert
niet per deﬁnitie met het wurgspel.
Op het lichaam: rode vlekken of
blauwe plekken rond de nek, rode
kaken, gesprongen bloedvaten in
de ogen.
Andere symptomen: hoofdpijn,
problemen met het zicht, gebrek
aan concentratie, dromerig, vermoeid, ongewoon agressief, trekt
zich terug, stelt vragen over
wurgen en ﬂauwvallen en zuurstofgebrek.
In de kamer: ongebruikelijke
aanwezigheid van sjaals, touwen
of riemen. De deur vaker dan
normaal op slot.

Hulpverleners geschokt: hun eigen kinderen
kennen wurgspel tot in alle details
Voor de brandweermannen van Eigenbrakel was de
interventie een pijnlijke ervaring. ‘Verscheidene leden van
de interventieploeg hebben
een kind van ongeveer dezelfde leeftijd als het jongetje dat
zij niet hebben kunnen redden’, zegt een onderofﬁcier.
‘Daardoor hebben ze het drama op hun eigen gezin geprojecteerd. Wij hebben een gesprek gehad met hen en beslist om onze eigen kinderen
in te lichten over wat zich had
afgespeeld. Toen kwam voor
heel wat manschappen een
tweede schok: veel kinderen
bleken maar al te goed te weten wat het wurgspel allemaal inhield. Sommigen beweerden zelfs dat er op de
speelplaats geregeld mee geexperimenteerd wordt.’

‘Mogelijk is de
verleiding voor die
10- tot 14-jarigen
zo groot omdat zij
niet makkelijk aan
alcohol geraken’
BRANDWEERMAN EIGENBRAKEL

‘Het is opvallend dat vooral
de leeftijdsgroep van 10 tot
14 jaar door het fenomeen getroffen wordt’, vervolgt de
brandweerman. ‘Waarnemers
denken dat het bereiken van een
roes alsof je dronken bent ze
aantrekt, omdat zij niet aan alco-

holische dranken geraken.
Oudere tieners geraken daar
wel aan en hoeven zich dus
niet te wagen aan het wurgspel.’
‘Komt daarbij dat het fenomeen een wurgspel genoemd
wordt. Het tweede deel van het
woord roept bij jonge kinderen
plezier op, iets waar niet meteen gevaar aan verbonden is’,
meent deken Alain de Maere
van Eigenbrakel. ‘Kinderen
hebben ook geen besef van het
leed waarmee de dood gepaard
gaat. De dood wordt in gewelddadige videospelletjes wel getoond, maar niet het leed dat
het veroorzaakt. De dood
schrikt de kinderen niet af om
iets uit te proberen waar risico’s aan verbonden zijn.’
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Minister Smet: ‘Ik ga hier niet voor waarschuwen’
‘De meeste Vlaamse jongeren
weten niet wat een wurgspel
is.’ Die opmerkelijke uitspraak komt van Pascal Smet,
Vlaams minister van Onderwijs en Jeugd (SP.A).
Minister Smet reageert met
zijn uitspraak op een initiatief van
José Fernandez. De man uit Laken
verloor een jaar geleden zijn 13-jarige dochter Victoria door een
wurgspel. José Fernandez stampte een vereniging uit de grond om
ouders en jongeren te wijzen op de
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gevaren van dit soort spelletjes.
Met steun van de Franstalige gemeenschap maakte hij een brochure: Geweldspelletjes, niet om te
lachen. Die brochure is net klaar
en wordt verspreid onder leerkrachten, ouders en professionals
die met kinderen omgaan.
Volgens José Fernandez is het
tijd om open kaart te spelen en een
discussie op gang te brengen over
geweldspelletjes. ‘Volwassenen
moeten weten wat dit is en er met
kinderen over praten. Ze moeten
de fysieke gevolgen benadrukken.
Wurging kan tot blindheid leiden,

doofheid, verlamming, coma en
een hartinfarct.’
De vader van de overleden
Victoria zegt dat hij voor zijn brochure ook contact heeft gehad met
de Vlaamse minister van Onderwijs en Jeugd. ‘Ik wil niemand iets
verwijten, maar ik heb de indruk
dat Vlaanderen dit wurgspel als
een typisch Waals probleem beschouwt. Terwijl ik zeker weet dat
Vlaamse jongeren hier ook mee
bezig zijn. Ik hoop minister Smet
daarvan te overtuigen.’
Minister Smet zegt dat er geen
aanwijzingen zijn dat het wurg-

spel verspreid is bij Vlaamse jongeren. ‘De overgrote meerderheid
weet niet wat dit is. We zijn terughoudend met grote waarschuwingen omdat we geen interesse willen wekken voor het fenomeen.’
De minister geeft toe dat hij eigenlijk niet weet hoe verspreid het
fenomeen is. ‘Misschien moeten
we eens nadenken over hoe we dat
kunnen nagaan.’(TDL)
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