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Alcohol als oplosmiddel?
Het is heerlijk: een lekker koud biertje, een goed gesprek
erbij. Je zet je denkmachine even ‘uit’. Zo’n moment van
ontspanning is onbetaalbaar. Maar soms is de prijs ook
echt heel hoog. Brandweer, ambulancepersoneel, politie
maar ook familie en vrienden van de slachtoffers kunnen
hierover meepraten. De komende maanden laat ik hen op
deze plaats aan het woord. Vandaag begin ik met mijn
eigen blik op alcohol. 

Eerste stappen in een keet
Als tekstschrijver kreeg ik de opdracht van de gemeente
Barneveld om wat sfeerimpressies te schrijven over
“Drankketen”. Dit zouden plekken zijn waar jongeren  zich
ieder weekend fors te buiten gingen aan drank, geweld,
drugs, verkeersongevallen en seksuele uitspattingen. Met
een lijstje adressen ging ik op pad. Na vijf keetbezoekjes
ben ik maar eens gaan vragen of ik wel de goede lijst ge-
kregen had. Ik kwam namelijk vooral vriendelijke jongeren
tegen die een schuurtje hadden verbouwd tot “keet”. Ik
geloofde best dat die gevaarlijke drankketen bestonden,
maar dan niet op deze adressen. 

120 keten later
Inmiddels heb ik in vier verschillende gemeentes bij elkaar
meer dan 120 keten van binnen gezien. Die woeste  “Drank-
keet” waar ik over heb horen spreken, heb ik een paar keer
gezien. Maar veel vaker zag ik vriendengroepen die een ge-
zellige huiskamer hadden georganiseerd. Waarvan ik dan
weer wel moet zeggen dat ze niet allemaal even handig
waren in de omgang met alcohol: Kinderen van 14 die kot-
send op de grond liggen, mannen van 25 die iedere dag
flesjes bier leeg lurken, jongens van 18 die zeggen dat ze

op de fiets zijn, maar toch in een BMW of Audi stappen met
“een paar” biertjes op. Gelukkig is de meerderheid ver-
standiger, maar toch. 

Het verband?
Ik heb ontmoetingen gehad met ouders die hun kind heb-
ben verloren, jongeren die hun vrienden hebben zien ver-
ongelukken, vrienden die elkaar hebben mishandeld,
huwelijken die zijn gestrand, allemaal als gevolg van alco-
hol. Al is het ongeluk jaren geleden, toch blijven die ge-
sprekken altijd intens, vooral intens verdrietig. Het portret
van het slachtoffer hangt vaak in de kamer. Iedereen is het
er over eens dat dit niet had moeten gebeuren. Maar hoe
leg je het verband tussen het fijne moment van ontspan-
ning en deze heftige gevolgen? En voor mezelf: Wat maakt
dat ik na zo’n avond trek heb in een biertje? 

Is alcohol giftig?
Een arts vertelde me ooit: Giftige stoffen bestaan niet, wel
giftige hoeveelheden. Een heel klein beetje arsenicum
overleven we. Zes liter water drinken in drie uur tijd kan
dodelijk zijn. Alcohol heeft als nadeel dat je steeds meer
wil drinken. De hoeveelheden worden dan giftig en veroor-
zaken kleine ongelukjes, zwaardere verkeersongevallen,
en op termijn leverziektes, kanker aan de slokdarm, maag,
longen, borsten, lever en nog veel meer organen. 

Insluiper
Het probleem sluipt er in. Vergelijk het met rattengif. Als je
ratten voedsel geeft waar ze meteen ziek van worden, dan
eten andere ratten dat voedsel niet meer. Daarom zetten
we voor ratten iets neer dat langzaam werkt, dan leggen
ze het verband niet. Je zou denken dat mensen slimmer

zijn. Maar niets menselijks is ons vreemd. Niet alleen in
veel persoonlijke levens, maar ook in onze cultuur is alco-
hol er in geslopen.

Poar Neem’n?  Probleem’n!
Tussen 1965 en 1980 zijn de Nederlanders vier keer zoveel
gaan drinken. Dat heeft gevolgen: Meer dan de helft van
de patiënten van de verslavingszorg is alcoholist. Het aan-
tal senioren dat door alcoholgebruik in het ziekenhuis be-
landt, is in tien jaar tijd verdrievoudigd. Ieder jaar raken
duizend Nederlandse kinderen in een alcoholcoma, waarbij
onze regio ruimschoots zijn deel levert. Steeds opnieuw
vallen er in onze  regio verkeersdoden als gevolg van alco-
hol. De kleine ongelukjes, waarover jongeren mij soms
sterke verhalen vertellen, zijn vaak een voorbode van ern-
stiger incidenten. We kunnen niet ontkennen dat alcohol
naast plezier ook echt problemen oplevert. Maar wat is een
giftige hoeveelheid? Hoe ga je nuchter om met alcohol?
Kortom, hoe wordt je slimmer dan een rat? 

De komende maanden vertellen ouders, ervaringsdeskun-
digen, politieagenten, brandweermannen en andere be-
trokkenen uit de regio hun verhalen en meningen. 

Luuk Miedema, 
preventie alcohol&drugs

Probleem’n? Poar neem’n!  
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