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"Leeftijdsgrens alcohol naar twaalf jaar"
door onze redacteur Peter Sneep

Minister Rouvoet van jeugd en Gezin verrichtte de aftrap van de Week van Verslaving. Tijdens een
korte les wees hij leerlingen van het Montaigne Lyceum in Den Haag op de gevaren van alcohol.
DEN HAAG - ,,Het beste kun je de leeftijdsgrens van de verkoop van alcohol verlagen van zestien
naar twaalf jaar. Als kinderen van twaalf alcohol mogen kopen, is het niet meer een 'must have' (iets
dat je per se wilt hebben, red.)'', zegt een leerling van het Montaigne Lyceum in Den Haag tegen
minister Rouvoet van Jeugd en Gezin. De minister was gisteren op bezoek in de nieuwe school in de
Haagse wijk Ypenburg. Hij was er ter gelegenheid van het begin van de Week van Verslaving, die een
aantal christelijke organisaties voor verslavingszorg en -preventie sinds vorig jaar organiseren.
Rouvoet vertelt de ongeveer dertig bovenbouwleerlingen dat hij eigenlijk wil dat de leeftijd waarop je
alcohol mag kopen omhoog gaat van zestien naar achttien jaar. In ieder geval moeten gemeenten de
vrijheid krijgen die leeftijdsgrens te verhogen als ze dat zelf willen. Een van de aanwezige jongens is
iets opmerkelijks opgevallen. ,,Als je bier gaat kopen, word je bij de Albert Heyn beter op leeftijd
gecontroleerd dan bij een slijter. Bij de slijterij heeft nog nooit iemand naar mijn identiteitskaart
gevraagd.''
Rouvoet vertelt dat het hem zorgen baart dat kinderen van dertien al doen aan 'indrinken en
comazuipen'. ,,Het is te gek voor woorden dat dat gebeurt. Vooral onder meisjes onder de veertien
komt steeds vaker alcoholvergiftiging voor.'' De jongeren van het Montaigne Lyceum vinden dat ook.
,,Toen wij dertien waren, had ik nog nooit van comazuipen gehoord en kwam het niet voor dat
kinderen van dertien alcohol dronken'', zegt een meisje.
Het merendeel van de aanwezige leerlingen, afkomstig van vmbo, havo, vwo en gymnasium, zijn al
wel eens aangeschoten of dronken geweest. Rouvoet bekent dat hij in zijn studententijd een keer te
veel heeft gedronken. Hij zou het nu nooit meer doen, verzekert hij de Haagse scholieren.
Ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen, vindt de minister. ,,Ze moeten niet elke avond een
fles wijn op tafel hebben staan. Hun kinderen denken dat het gewoon is dat je veel drinkt. Ouders
moeten er wat van zeggen als hun kinderen te veel drinken.'' Dat gaat een van de jongens te ver. ,,U
zegt in feite dat ouders steeds slechter worden. Dat kan toch niet zo zijn?'' De minister vindt inderdaad
dat er ouders zijn die het slecht doen, vertelt hij de jongen. ,,Maar als je het verbiedt, gaan jongeren
juist drinken'', werpt de jongen tegen.
Stomdronken
Het instellen van een leeftijdsgrens heeft voor een van de meisjes geen zin. ,,Als iemand van veertien
wil drinken, kan hij iemand die ouder is toch gewoon laten kopen?'' Er zijn inderdaad altijd sluiproutes,
erkent Rouvoet. Hij vertelt de jongeren dat hij van plan is strenger te laten controleren op het hanteren
van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol. ,,Denk niet dat je je eigen grens wel kent. Voor je het
weet lig je stomdronken in een portiek.''
Het Montaigne Lyceum is een interconfessionele school, een fusievorm van openbaar en protestants
christelijk voortgezet onderwijs. Rector Piet Post van de school is voorstander van goede voorlichting
over alcohol en drugs aan zijn leerlingen. ,,Elk schooljaar krijgen alle leerlingen drie
voorlichtingslessen. Natuurlijk kun je je afvragen of het bezoek van Rouvoet helpt. Waarschijnlijk heeft

dat niet zoveel effect. Het is eenmalig. De leerlingen zijn pubers die stoer willen doen. Daarom moet je
blijven herhalen, elk jaar weer. Ik ben ervan overtuigd dat de boodschap dan aanslaat.''
Wout Schinkel van Stichting Voorkom! is erg blij dat zijn stichting en medewerkers van De Hoop uit
Dordrecht welkom zijn op het Montaigne Lyceum. Hij merkt dat scholen steeds meer willen doen aan
alcoholpreventie. ,,Ik hoop dat we onszelf uiteindelijk overbodig maken.'' Hij benadrukt dat zijn
stichting geen bijbedoelingen heeft. ,,We komen niet om te evangeliseren.''
Als Rouvoet vertrekt, krijgt Joop Gottmers van Voorkom! nog even het woord. Hij was drugscrimineel,
is met hulp van God afgekickt en geeft nu voorlichting op scholen. ,,Van het roken van een joint kreeg
ik een lachkick. Ik kon anderhalf uur lachen om een tl-buis. Kennen jullie dat?'' Een meisje steekt haar
hand op. ,,Ik heb een keer heel lang gelachen om dobbelstenen.''
Gottmers boodschap lijkt meer indruk te maken dan de toespraak van Rouvoet. ,,Jullie hersenen zijn
nog niet volgroeid. Bij jullie moet het deel van de hersenen dat vlak achter je voorhoofd zit, nog
groeien. Daarin zitten je karakter en je persoonlijkheid. Als je nu gaat drinken, belemmer je jezelf dus
heel erg in wie je kunt worden.''

