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Zelfdoding bij jongeren: jens Vansummeren (17) stapte twee weken               geleden totaal onVerwacht uit het leVen

“De vraag zal altijd blijven:

Vrijdag 25 november. 8.10 uur. Jens 
wandelt met zijn fiets de garage uit. 
Boekentas op zijn rug. Zijn haar 
- zoals altijd - netjes met gel in de 
plooi gelegd. ‘Tot straks’, roept hij 
naar zijn mama Monique. Het zou 
de laatste keer zijn dat Monique 
haar zoon levend ziet. Jens rijdt 
immers niet naar zijn school, het 
Provil in Lommel. Hij kiest een an-
dere weg. Een uur later, om iets na 
negen uur, stapt hij op een verlaten 
plek in Lommel op een treinspoor. 
Weg zijn jonge leven. “Hij is veel te 
jong gestorven”, zucht zijn moeder 
Monique Vanderhoydonks (49). 
“Hij had nog zo’n mooie tijd voor 
zich.”
Monique en haar man, Ad Van-
summeren (56), zijn die vrijdag 
op hun werk wanneer ze telefoon 
krijgen van de politie. “We moes-
ten onmiddellijk naar huis komen. 
Waarom, wilden ze niet zeggen”, 
zegt vader Ad. “Zou het iets met 
mijn moeder zijn, vreesde ik.” Thuis 
aangekomen, krijgen ze heel ander 
nieuws te horen. Hun zoon Jens is 
uit het leven gestapt. 
Niels (21), de oudere broer van Jens, 
was al thuis. Niels zou die dag met 
de trein naar school in Geel gaan. 
Maar de trein had vertraging. “Er 
had zich iemand voor de trein 
gegooid”, kreeg hij in het station  
te horen. Zijn broer Jens, bleek 
achteraf. “Onze eerste reactie was 
er een van ongeloof”, zegt moeder 
Monique. “Dit moet een vergissing 
zijn. Toch niet onze Jens. Waarom 
zou híj dat doen? Altijd zo’n vro-
lijke jongen. We hebben meteen 
aan de politie gevraagd of we hem 
mochten zien, omdat we het niet 
geloofden, maar dat kon niet.”

Jullie hebben niets aan Jens gemerkt? 
De ochtend van zijn overlijden niet, 
en ook de avond daarvoor niet?
Moeder Monique: “De avond voor 
zijn overlijden is hij nog gewoon 
gaan trainen. Jens voetbalde bij 
de scholieren van Lutlommel VV. 
Hij is daar nadien nog even blijven 
hangen met zijn vrienden en toen 
is hij naar huis gekomen. ’s Avonds 
heeft hij hier nog samen met zijn 
broer pizza gegeten en wat tv geke-
ken. Toen zijn Niels en Jens samen 
naar boven gegaan. Hij deed heel 
normaal. Niet anders dan anders. 
Hij was ook helemaal niet somber. ’s 
Ochtends trouwens ook niet. Hij is 
hier ’s morgens met de fiets vertrok-
ken. Ik stond samen met hem in de 
garage. ‘Tot straks, mama’, zei hij. 
Met een lach op zijn gezicht.”
Vader Ad: “Ook de dagen voordien 
deed hij heel gewoon. Hij ging ge-
woon naar school, zonder te mop-
peren. En voor de rest deed hij wat 
hij graag deed: bij zijn vrienden zijn 
en voetballen. Sport, dat was zijn 
leven.”

Boodschap
De dag na Jens zijn dood krijgen 

zijn ouders toch nog een heel klein 
beetje goed nieuws. Jens had nog 
iets nagelaten. “Hij had een af-
scheidsboodschap geschreven. Met 
een stift, op zijn arm”, zegt mama 
Monique. “De stift hebben ze nog 
bij het treinspoor teruggevonden.”
Liefste die ik ken, begon Jens zijn 
boodschap, Mama, papa, Niels, 
maatjes. Wat ik nu ga doen, is laf. 
Alles zag zwart. Stress op school 
maakte me kapot. Thuis was ik in 
rust. Voetbal helpt me ook. Ik voelde 
dit al jaren aankomen. Maar ik kon 
er niet over praten. Het spijt me, 
maar ik kan niet verder. 
“De begrafenisondernemer heeft 
die boodschap voor ons op een 
papiertje geschreven. We zijn blij 
dat we dat nog hebben. Zo weten 
we toch iets over waar hij mee zat. 
Al kunnen we het niet begrijpen.”

‘Stress op school maakte me kapot’, 
schrijft Jens. Had hij dan problemen 
op school?
Monique: “Jens is nooit tegen zijn 
zin naar school gegaan. We heb-
ben hem daar ook nooit over horen 
klagen. Hij was ook heel plichts-
bewust. Hij zat op zijn zesde jaar 
Lichamelijke Opvoeding en Sport 
en zijn resultaten waren heel goed. 
Een maand geleden heeft hij nog 
stage gedaan. In een rusthuis. Hij 
heeft zich daar heel goed geamu-
seerd. ‘Sus en Klus’, noemden ze 
hem daar. Jens wilde altijd iedereen 
aan het lachen brengen. Hij was 
ook een echte flapuit.”
Ad: “We hebben hem ook nooit met 
iets onder druk gezet. Hij moest 
trouwens nog maar vijf maanden 
naar school en dan was hij er vanaf 
geweest. Daarom vind ik dat zin-

netje over die stress op school zo 
vreemd.”
Monique: “De week voor zijn over-
lijden zijn we ook nog samen met 
hem naar een studiekeuze-avond 
geweest en toen liet hij toch duide-
lijk blijken dat hij met zijn toekomst 
bezig was. Zo dacht hij eraan om 
misschien het leger in te gaan.”

Hoe reageerde de school op de bood-
schap van Jens?
Monique: “We hebben Jens zijn 
boodschap op school laten lezen, 
maar niemand van de leerkrachten 
heeft ooit iets abnormaals aan hem 
gemerkt. Noch zijn huidige leer-
krachten, noch de leerkrachten van 
wie hij vroeger les kreeg. Wat we in 
de school wel hoorden, is dat ze in 
de klas van Jens een week voor zijn 
dood, nog over zelfmoord hebben 
gepraat. Ze moesten daar nadien 
ook een taak over maken. Die taak 
van Jens hebben we na zijn dood 
nog opnieuw bekeken, maar uit zijn 
tekst bleek uit niets dat hij op dat 
moment bezig was met zelfmoord.”
Ad: “We vragen ons wel constant 
af wat Jens precies bedoelt met 
die stress op school. Zou hij dan 

misschien gepest zijn, dachten 
wij eerst. Maar dat was het ook 
niet, want hij had op school veel 
vrienden. Zijn vrienden op school 
hebben de dagen en weken voor zijn 
dood trouwens ook niks aan hem 
gemerkt.”

Jens schrijft in zijn boodschap ook 
‘dat hij het al jaren voelde aanko-
men’. Hij zat blijkbaar al langer 
met die plannen om uit het leven te 
stappen.
Ad: “Dat is ook zo vreemd, dat wij 
daar al die tijd nooit iets van hebben 
gemerkt. Ik vrees dat we ook nooit 
echt zullen weten waarom hij het 
heeft gedaan.”
Monique: “Je begint van alles te 
denken. Misschien had hij niet echt 
een concreet probleem, maar was 
het meer iets gevoelsmatigs. Mis-
schien voelde hij vanbinnen een 
bepaalde druk, waar hij niet meer 
mee om kon. Maar waarom sprak 
hij daar dan nooit met ons over?”

Doet dat jullie het meeste pijn, dat hij 
nooit met jullie over zijn problemen 
heeft gepraat?
Monique: “Hij schrijft in zijn bood-
schap dat hij er niet over kon praten, 
maar dat is voor ons zo moeilijk te 
begrijpen. Als hij er met ons over 
had gepraat, hadden we hem mis-
schien met iets kunnen helpen.” 

Ouders van kinderen die uit het leven 
stappen, blijven vaak met een schuld-
gevoel achter. Is dat bij jullie ook zo?
Monique: “Ik denk dat we Jens 
alles gegeven hebben wat we hem 
konden geven. We hebben ook niet 
het gevoel dat hij iets te kort had.” 
Ad: “We hadden ook nooit ruzie. 

waarom?”
lommel - Elke dag stappen in Vlaanderen drie mensen uit het leven. Eén 

op drie is een jongere tussen 15 en 29. Bij jongeren is zelfdoding zelfs 
de tweede belangrijkste doodsoorzaak. Dat zijn de harde cijfers. Maar 
achter die cijfers zitten veel emoties. Heel veel vragen ook. Vlaanderen 
werd afgelopen week met verstomming geslagen door het verhaal van 
Waldo Van Raemdonck (19), een “gelukkige en goedlachse” jongen uit 
Kortrijk, die zich in Oostenrijk voor de trein gooide. Hij is niet alleen. 
Twee weken geleden voltrok zich in Lommel een gelijkaardig verhaal. 
Jens Vansummeren, een “altijd vrolijke” jongen 
van amper 17, reed ’s mor-
gens naar een treinspoor 
in plaats van naar school. 

Niemand weet waarom. 
Alleen hij. “We zullen nooit 

precies weten wat hem bezield 
heeft”, zeggen zijn ouders.

❞❞jens heeft 
net Voor Zijn 
oVerlijden 
nog een 
afscheidstekst 
op Zijn arm 
geschreVen. Zo 
weten we toch 
iets oVer waar 
hij mee Zat

❞❞de week Voor 
Zijn dood hebben 
Ze in de klas 
Van jens nog 
oVer Zelfdoding 
gepraat. maar 
ook toen is 
niemand iets 
opgeVallen
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We waren nooit kwaad op hem, 
omdat hij ook geen dingen uitstak 
waar we boos om moesten zijn.”

Met wie had Jens het meeste contact?
Monique: “Het meeste van zijn tijd 
bracht hij door met zijn vrienden 
met wie hij in het weekend uitging, 
en met een kameraad die hij al van 
de lagere school kende. Die jongens 
zijn sinds de dood van Jens ook al 
een paar keer hier thuis geweest en 
ze kunnen het ook niet vatten. In 
de dagen na zijn dood hoopte ik 
wel eens dat er iemand om de hoek 
zou komen gewandeld met de bood-
schap dat hij iets aan de hand had 
gehad met Jens. Dat zou ons weer 
wat verder helpen. Maar ik vrees 
dat er zo niemand is.” 

Ad: “Wat ons wel deugd doet, is dat 
Jens zijn vrienden hetzelfde over 
hem denken als wij. In het begin 
dachten we: ‘misschien kennen 
we onze zoon toch niet zo goed, 
misschien doet Jens wel heel anders 
tegen zijn vrienden dan tegen ons’. 
Maar dat was gelukkig niet zo.”

Had Jens een vriendin? Zelfdodingen 
zijn vaak ook een gevolg van relatio-
nele problemen...
Monique: “Daar hebben we in het 
begin ook aan gedacht. Hij heeft 
wel een paar vriendinnetjes gehad, 
maar dat was allemaal nogal on-
schuldig. Dus daar moeten we het 
ook niet gaan zoeken.”

Jens was ook helemaal geen pieke-
raar?
Monique: “Hij was eigenlijk nooit 
in zichzelf  gekeerd. Hij was net 
heel sociaal. Hij was ook overal 
graag bij. Hij had bijvoorbeeld al 
plannen gemaakt om binnenkort 
naar een aantal fuiven te gaan. In 
de paasvakantie zou hij gaan skiën 
en volgende zomer had hij plannen 
om met zijn vrienden naar Spanje te 
gaan. Dat kon hij ook, want in het 
weekend verdiende hij nog wat bij 
in een restaurant.” 
Ad: “Als hij vaak had gepiekerd, of 
een zwartkijker was geweest, dan 
hadden we dat zeker gemerkt. En 
dan hadden we daar ook verder mee 
kunnen gaan.”

Monique: “Dat blijft ook zo raar. 
Ik dacht altijd dat je het aan mensen 
zou zien als ze uit het leven willen 
stappen. Dat ze tekenen van een 
depressie tonen, dat het zwartkij-
kers zijn, maar Jens was zo helemaal 
niet. Hij was net een supervrolijke 
jongen. Altijd goedgezind.”

Hebben jullie veel steun van Slacht-
offerhulp?
Monique: “We hebben een bundel 
gekregen met telefoonnummers en 
we gaan een aantal van die hulp-

verleners ook contacteren. Want 
we merken wel dat het helpt als we 
erover praten.”

Hebben jullie ook al contact gehad 
met ouders die hetzelfde hebben 
meegemaakt?
Monique: “In de begrafenismis 
waren er een aantal mensen die 
hetzelfde met hun kind hebben mee-
gemaakt. En het doet wel deugd als 
je met die mensen praat. Je merkt 
dat zij met dezelfde vragen zitten.”
Ad: “Die ouders geven ons wel 
allemaal de raad dat we ons niet 
moeten blijven vastpinnen op die 
waarom-vraag. We zullen wellicht 
nooit precies weten wat Jens bezield 
heeft.”

Kunnen jullie daar vrede mee nemen?
Monique: “We zullen nog heel 
veel moeilijke momenten hebben, 
maar we zullen ons erdoor moeten 
vechten. Wat ons ook rechthoudt, 
zijn de vele mooie herinneringen 
aan Jens. Hij was altijd zo’n vrolijke, 
positieve jongen. Daarom probeer 
ik zelf ook niet te negatief te zijn. 

Ik denk ook niet dat Jens dat zou 
willen. Al is dat wel niet altijd even 
gemakkelijk.”
Ad: “Ik heb nog altijd het gevoel dat 
ik een nachtmerrie heb. Dat alles 
wat met Jens gebeurd is, een slechte 
droom is. Ik kan er ’s nachts ook 
niet van slapen.”

Merken jullie dat mensen het moei-
lijk vinden om met jullie te praten 
over de dood van Jens, net omdat het 
om zelfdoding gaat?
Monique: “Niet iedereen weet even 
goed hoe daarmee om te gaan. 
Maar dat is ook normaal, denk 
ik. Maar als mensen gewoon eens 
langskomen, is dat voor ons genoeg. 
Dat op zich doet al heel veel deugd.”

koen snoekX

ii Vragenioverizelfdoding?iBeli
gratisinaarideizelfmoordlijn:i
02/649.95.55iofitele-onthaal:i
106.iContactiviaiinternetikani
opiwww.tele-onthaal.beieni
www.zelfmoordlijn.be

❞❞ouders die 
hetZelfde 
meemaakten, 
Zeggen dat 
we ons niet 
moeten blijVen 
Vastpinnen op die 
waarom-Vraag. 
we Zullen het 
wellicht nooit 
weten
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