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Probleem’n? Poar neem’n!
bezig, ze ontwikkelen daar vriendschappen
voor het leven. Dat moeten we niet weg willen maken. Ik zeg wel eens dat het de stu-

“Doet mijn kind
dat ook?”

dentenhuizen van het buitengebied zijn.
Ook daar komen jongeren bij elkaar en
drinken alcohol. Maar wij hebben hier wel
de mix van alcohol,donker, snelheid en op
tijd thuis moeten zijn, dat is echt een hele
gevaarlijke cocktail. Stap niet in de auto als
je hebt gedronken. En spreek elkaar aan.
Degene die gedronken heeft, kan zelf niet
goed meer beslissen. En het zal ook flinke
overtuigingskracht vragen om iemand die
dronken is te stoppen. Als je echte vrienden
bent, heb je daar desnoods een flinke ruzie
voor over. Je kan daarmee levens redden.”

Burgemeester Verhulst

over alcohol.
Burgemeester Verhulst is niet alleen de
burgervader van de gemeente Ede, maar
ook de vader van een paar kinderen. Hij
kan zich heel goed voorstellen hoe erg het
is om als ouder je kind te verliezen aan ongelukken door alcohol en drugs. Maar hij
weet ook uit ervaring hoe lastig het is om
als ouder op tijd te zien dat je zoon of
dochter teveel drinkt. Hoe pak je dat als
ouder aan?

Kunnen ouders niet wat
beter opletten?

Bent u zelf een drinker?

“Dat zou je zo op het eerste gezicht wel
zeggen. Je ziet toch dat je kind teveel

Tegenwoordig neemt burgemeester Verhulst nog wel eens een wijntje bij het eten
of een biertje op een terras. “Ik ga niet
thuis de gordijnen dicht doen om een biertje te pakken, dat vind ik hypocriet. Ik houd
van een koud pilsje op een terras of een
lekker kruidige Grimbergen Dubbel, dat
hoef ik niet te verbergen. Maar ik houd het
bij één, hooguit twee drankjes.”
Maar ook burgemeester Verhulst is puber
geweest. “Ik ben zelf geboren en getogen
in Zeeland. Daar weten ze ook wat hard
werken is en daarna een biertje drinken.
De verhalen van brommers in de sloot en
auto’s tegen een boom zijn voor mij niet
nieuw. Ik ben zelf als puber ook wel eens
uit een discotheek in Goes terug komen
fietsen met een paar biertjes meer op dan
goed voor me was. En ik heb ook wel eens
met een kater op zondagochtend in de kerk
gezeten.”
“Wij gingen indertijd al met een BOB naar
de disco. Je wilde veilig thuiskomen en bovendien was er dan ook iemand die oplette
dat we met zijn alle geen hele domme dingen gingen doen. Je blijft dan bovendien
een keer nuchter tussen alle dronken men-

drinkt, of drugs gebruikt? Uit eigen ervaring
weet ik dat dit niet altijd zo werkt. Ook ik
heb mijn kinderen wel eens moeten ophalen terwijl ze teveel hadden gedronken. Als
ouder heb je jouw eigen kinderen vaak minder scherp in de gaten dan buitenstaanders. Een goed voorbeeld is er eentje van

René Verhulst, Burgemeester gemeente Ede

sen, dan weet je ook eens hoe dat er uit
ziet. Dan ben je niet het sukkeltje of watje,
want dat doe je om de beurt. De keer
daarop mag jij weer vrolijk feesten.”

cohol in het spel was. “Dat zijn voor familie
en vrienden van het slachtoffer heel ingrijpende gebeurtenissen, die ze voor de rest
van hun leven bij zich dragen.”

Verkeersdoden draag je Moeten we niet veel
meer gaan verbieden,
altijd met je mee.
Vlak na zijn aantreden als burgemeester om te beginnen de
van Ede kwamen problemen met alcohol en
drankketen?
verkeer meteen heel dicht bij. In een korte
periode waren er in het buitengebied van
Ede twee dodelijke ongelukken waarbij al-

“Ik heb in het buitengebied al wat keten gezien. Die keten hebben een belangrijke sociale functie. Jongeren zijn daar met elkaar

Phoenix Diervoeding

“Als ouder ben je vaak de laatste die ziet
dat je kind dronken wordt, of drugs gebruikt. Dat is een blinde vlek die we allemaal hebben. Je wilt je kind vertrouwen en
beschermen. Als je jezelf bewust bent dat
gedrag, dat heel menselijk is, dan ga je veel
meer luisteren naar andere mensen die iets
zeggen over het gedrag van jouw kind. Wellicht doe je er goed aan om er zelfs naar
vragen. Je weet immers dat het jouw blinde
vlek is.”
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mijn vrouw, die was indertijd arts. Onze
dochter had een rood oog, wij dachten dat
het wel meeviel. Totdat een andere moeder
zei: ‘Dat is niet goed, daar moet je iets aan
laten doen.’ Achteraf gezien had ze een
forse oogontsteking die wij over het hoofd
hadden gezien.”

