
‘ Hè, doe  
niet zo 

ongezellig’

Iedereen die (een tijdje) geen alcohol 

drinkt, krijgt ’m om de oren: ‘Wat?! 

Drink jij niet? Doe niet zo flauw/saai/

ongezellig.’ VIVA’s Angélique Heijligers 

is er klaar mee. En ze is niet de enige. 

Tekst Angélique Heijligers

‘ Hè, doe  
niet zo 

ongezellig’

Drinken is het nieuwe roken
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i‘Ik wil toch even met je praten,’ hijgt ze 
naast me. Ik herinner me een incident van 
een paar jaar geleden in Amsterdam. Ik sta 
op de loopband in de sportschool en op de 
loopband naast me staat een kennis. Ze is 
acteercoach. Mijn vriend heeft net een 
coaching bij haar gedaan en daar wil ze me 
toch écht even over spreken. Want mijn 
vriend heeft hulp nodig. Hij is namelijk, 
tja… hoe zal ze het zeggen… een beetje 
apart. Moeilijk misschien. Op mijn vraag 
wat er dan zo moeilijk is aan mijn vriend, 
antwoordt ze: ‘Hij zei nee tegen een wijntje.’ 
Dat verbaast me niets. Ik leg haar uit dat 
mijn vriend ooit op z’n vijftiende een biertje 

dronk en dat hij de smaak van alcohol 
gewoon niet lekker vond. Daarna heeft-ie 
nooit meer alcohol aangeraakt. Ook omdat 
hij als fanatiek sporter zuinig wil zijn op  
z’n lijf. ‘Ja,’ knikt ze, ‘dat zei hij inderdaad. 
Maar ook voor de gezelligheid wilde hij geen 
uitzondering maken. Hij zei: ‘Een pianist 
laat z’n piano ook niet buiten in de regen 
staan.’’ Hmm. Ik geef toe: dat was misschien 
een gekke opmerking. Hoewel het ook 
vermoeiend is om vanaf je vijftiende steeds 
opnieuw te moeten uitleggen waarom je 
geen alcohol drinkt, om vervolgens te 

moeten horen dat je daarom ongezellig bent. 
‘Dat is toch wel raar, hoor,’ gaat de acteer-
coach verder. ‘Als een casting director kan 
kiezen tussen iemand die leuk en gezellig is 
en iemand die moeilijk doet, kiest hij nooit 
voor zo’n moeilijke acteur.’ Oké. Point taken. 

Non-alcoholische lifestyle

Alcohol hoort bij de vrijdagmiddag, bij op 
een terras zitten of bij een uitgebreid diner. 
Kortom: alcohol is gezellig. Alcohol moet 
kunnen. Altijd. Want wie wil er nou 
ongezellig zijn? Ooit zat ik in de kroeg naast 
een flink aangeschoten stel. Tussen hen in 
stond een babyfoon. De baby was alleen 
thuis, papa en mama zaten straallazarus in 
de kroeg. Want alcohol moet kunnen. Altijd. 
Wie nee zegt tegen alcohol, kan rekenen op 
commentaar. Van een oordeel (‘hè, doe niet 
zo ongezellig’) of de slachtofferrol (‘oh, ik 
dacht dat we een gezellige avond zouden 
hebben’) tot een regelrechte boycot (‘water 
schenken we hier niet, hoor’). Andersom 
heb ik mijn vriend er nooit op kunnen 

betrappen anderen over te halen om níet te 
drinken. Ieder z’n ding lijkt wat alcohol 
betreft eenrichtingsverkeer. Goede vrienden 
zijn helemaal oké met zijn non-alcoholische 
lifestyle, maar in een nieuwe sociale setting 

is er altijd een moment dat er wat uitgelegd 
moet worden. Ikzelf ben een matige, heel 
matige drinker. Eén, hooguit twee wijntjes 
en dat misschien twee keer per week. Er 
kunnen ook zomaar weken voorbij gaan dat 
ik helemaal niets drink. In mijn studenten-
tijd kon ik aardig wat bier wegdrinken. Elke 
avond ging ik uit en elke avond dronk ik 
stevig door. Hoogstwaarschijnlijk om me af 

te zetten tegen mijn ouders die nooit een 
druppel alcohol dronken. Wat ik 

van mijn studententijd leerde, 
is dat ik na meer dan twee, 

drie biertjes verander in 
een dronken tor, wakker 
word met een venijnige 
kater én dat ik in een 
jaar tijd minstens tien 
kilo was aangekomen. 

Had ik een leuke tijd? 
Ja. Maar toen de vriendin 

met wie ik elke avond en 
nacht uitging in een dronken bui 

‘Jezus, wat heb jij een dikke kop gekregen’ 
riep en me vervolgens in mijn gezicht 
uitlachte waar iedereen bij stond, was ik  
er in één keer klaar mee. Ik ging naar de 
sportschool, lette op mijn eten en stopte 
resoluut met bier drinken. Ik raakte die tien 
kilo kwijt en dat was niet het enige. Ook de 
vriendschap met mijn stapvriendinnetje was 
over. Ik vond haar dronken niet leuk en ik 
weet heel zeker dat zij mij nuchter niet zo 
leuk vond. 

Meedoen met de groep

Wat is dat toch dat mensen je op een feestje 
ongezellig vinden als je een glas water 
bestelt? Gewoon even geen zin in alcohol. 
Vaak neemt de ander, die wel met een 
biertje in z’n hand staat, daar geen genoegen 
mee. ‘Als jij tijdens een avond stappen geen 
bier drinkt en de rest wel, val je buiten de 

Alcohol is gezellig. Alcohol 
moet kunnen. Altijd. Want wie 
wil er nou ongezellig zijn?

groep,’ verklaart psychologe 
Najla Edriouch die, naast haar 
werkzaamheden bij een 
GGZ-instelling, ook via haar 
YouTube-kanaal Psycholoog 
Najla inzicht en tips geeft over 
hoe onze psyche werkt. ‘De 
mens is van nature een sociaal 
wezen. Als je kijkt naar de 
evolutie, had de mens als 
onderdeel van een groep meer 
kans om te overleven. Het zit in 
ons DNA dat we er veel voor 
over hebben om erbij te horen, 
maar ook om een ander te 
overtuigen zich aan te sluiten bij 
de groep. Als iedereen bier 
drinkt en jij niet, ervaren de 
anderen dat als onprettig. Ze 
zullen dan met argumenten 
komen om je over te halen je 
gedrag aan te passen, zodat je 
weer bij de groep hoort. Een 
efficiënte manier om van de 
sociale druk af te zijn,  
is de reden voor je niet-drinken 
te onder bouwen met een 
aanvaardbaar argument.  
Ik moet nog rijden, is bijvoor-
beeld een goede reden waarmee 
je jezelf niet buiten de groep 
plaatst. Zeg het zonder twijfel, 
laat geen ruimte open voor 
discussie. Zodra de ander twijfel 
voelt, ziet hij of zij een mogelijk-
heid om je proberen over te 
halen om je bij de groep aan te 
sluiten.’
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dertigers. Volgens Forbes beschouwen 
millennials je helemaal katje lam zuipen 
zelfs als een faux pas. Anders dan hun 
ouders, voor wie overmatig drinken een 
manier van afzetten was, willen millennials 
goed voor hun lichaam en geest zorgen. 

Millennials gaan massaal naar de 
sportschool, willen weten wat vegan 
eten voor lijf en milieu betekent, doen 
aan meditatie, gaan naar stilte-
retraites... Niet alleen een gezond 
lichaam, maar ook een heldere geest 

vinden ze belangrijk. En daar past 
alcohol niet bij. Een onderzoek van de 
Universiteit van Utrecht bevestigt dat 

minder drinken de trend is onder jongeren 
en een analyse van het Nederlands 

Instituut voor Alcohol beleid laat zien dat 
Nederlanders zelfs over de hele linie minder 
alcohol zijn gaan consumeren. 
Koepelorganisatie Neder landse Brouwers 
signaleerde in 2017 dat de consumptie van 
alcoholvrij bier met 24,7% was gestegen. 
Challenges op social media om een maand 
geen alcohol te drinken, stijgen in populari-
teit. Die challenges zijn ook niet voorbij 
gegaan aan trendforecaster Vincent van Dijk 
van trendvoorspellersbureau HBMEO. In 
een interview met online magazine De 
Meneren, opgericht door voormalig 
Playboy-hoofdredacteur Jan Heemskerk die 
na jaren overconsumptie nu alcoholvrij door 
het leven gaat, zegt hij dat mensen het zelfs 

elkaar te omhelzen en knuffelen komt 
oxytocine vrij, je onderdeel voelen van een 
groep stimuleert je serotonine- 
aanmaak en het in beweging zijn en samen 
lachen, zorgt voor een endorfine-boost. En 
dat het zo lekker vroeg in de ochtend begint, 
betekent dat je na Daybreaker meteen door 
kunt naar je werk. Met locaties als Club 
NYX, Supperclub en de A’DAM Toren is het 
concept een doorslaand succes. Van Hessen: 
‘Zelf drink ik geen alcohol, omdat ik gezond 
wil leven. Vanuit een eigen behoefte heb ik 
Daybreaker naar Nederland gehaald. Ik was 
een beetje teleurgesteld in het Amsterdamse 
uitgaansleven. Als je om half één naar een 
club gaat, gebeurt er nog helemaal niets. Pas 
ergens tussen drie en zes gaat het los en dat 
betekent dat je de volgende dag eigenlijk 
kwijt bent. Day breaker is voor veel mensen 
een nieuwe uitlaatklep. Maar er zijn ook 
mensen die het ongemakkelijk vinden om al 
om half zeven uit hun dak te gaan en dan 
ook nog nuchter. Met alcohol is het 

natuurlijk makkelijker om je remmingen los 
te laten. Maar eigenlijk is het de kunst om 
juist zonder alcohol ongeremd jezelf te 
kunnen zijn. Het succes van Daybreaker is 
een bevestiging dat dat kan. Er is een groep 
mensen die ervoor openstaat om nuchter los 
te gaan en helemaal als jezelf te connecten 
met anderen.’  
Klinkt leuk en een kijkje op de site van 
Daybreaker maakt me enthousiast. Het 
bestaat al in 22 steden. Ik zie mensen in 
New York, Hong Kong, Tokio, Londen en 
Berlijn yoga en work-outs doen, dansen, 
springen en huggen op de gaafste locaties. 
Hier wil ik ook een keer naartoe! Ik vraag  
of mijn vriend meegaat. Hij kijkt een beetje 
moeilijk als ik zeg dat het om halfzes  
’s ochtends begint en voordat ik er erg in 
heb, zeg ik het. Hardop. ‘Hè, doe niet zo 
ongezellig.’ •
Meer info: daybreaker.com 

stoerder vinden om te zeggen 
dat ze géén alcohol hebben 
gedronken, dan op te scheppen 
over een kater. Alcohol wordt de 
komende jaren steeds meer 
gezien als het nieuwe roken, 
voorspelt Van Dijk. NOLO-
alcohol is de term die daar bij 
hoort: no or low alcohol. 

Vrijdagavond anders

Van een generatie die anders 
met alcohol omgaat, verwacht je 
ook een andere manier van 
uitgaan. Jochem van Hessen (31) 
zag vorig jaar zijn kans om vanuit 
zijn bedrijf Energy Up waarmee 
hij werknemers vitaal maakt, in 
te spelen op de behoefte aan 
uitgaan zonder alcohol. Hij 
bracht het Amerikaanse concept 
Daybreaker naar Amsterdam. 
Daybreaker is een maandelijks 
event dat begint met yoga voor 
de lief hebbers, gevolgd door 
nuchter uit je dak gaan op de 
dansvloer. En dat om halfzes  
’s ochtends op een doorde-
weekse dag. Lukt het om zo 
vroeg al uit je dak te gaan en dan 
ook nog eens zonder alcohol? Ja, 
volgens de bedenkers van 
Daybreaker kan dat zeker. Het 
idee is van hun format is 
namelijk dat je je gelukshormo-
nen stimuleert. Met vroeg 
opstaan, dansen en muziek 
maak je dopamine aan, door 

NOLO wordt de 
nieuwe trend: 
no or low alcohol

Millennials beschouwen 
je katje lam zuipen als

een faux pas
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Drinken is het nieuwe roken

Ik merk dat er een verandering 
gaande is. Als mijn vriend en ik 
ergens naartoe gaan waar 
alcohol wordt gedronken, valt 
het me de laatste tijd op dat hij 
niet meer de enige is met een 
glas water in z’n hand. De cijfers 
bevestigen dat er inderdaad een 
groeiende groep mensen is die 
vaker nee zegt tegen drank. En 
dat zijn voornamelijk millen-
nials, grofweg de twintigers en 
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