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Dr Beeker

Koninginnedag
Ik weet niet hoe het u vergaan is, maar ik had op Koninginnedag echt zoiets van “ik wacht even af”. Dat komt misschien door het 
slechte weer, maar ook zeker door vorig jaar, toen het feest toch wel wat minder onschuldig van aard is geworden.
Nadat de regen stopte zijn we toch maar even naar het plein gegaan, de muziek lokte.

Daar aangekomen bleek de muziek 
al luidruchtig in de weer en na 
de kruip-door, sluip-door naar de 
muntjes ben ik bij de dichtstbijzijnde 
bar blijven hangen. Die bar was vlak 
bij het podium en dus dicht bij de 
herrie, maar dat maakt niet uit; met 
gebarentaal kom je een eind. Ik kijk 
een beetje rond en wat ziet mijn 
oog? Ouders nemen hun kinderen 
mee naar het feest. Leuk natuurlijk, 
maar ik zie voor de geluidsinstallatie 
een kinderwagen staan, met daarin 
een kleine zuigeling!

Nu is het lastig: ben ik feestganger, 
arts of moraalridder? Ik zou het 
mijn eigen kinderen nooit hebben 
aangedaan en moet ik deze ouders 
niet waarschuwen?

Het probleem is dat als ik een 
tijdje op zo’n plein sta, dan komen 
er vanzelf allerlei mensen op me 
af. Ze herkennen me of lezen mijn 
stukjes en uiteindelijk resulteert dat 
altijd weer in aangeboden bier. Een 
moraalridder met een alcoholische 
nevel lijkt mij niet de aangewezen 
persoon en wordt waarschijnlijk ook 
niet serieus genomen, ik heb het 
maar laten zitten.

Ik drink wel eens alcohol, maar 
alcoholist ben ik zeker niet. En dat is 
meer dan ik van een aantal aanwezi-
gen op het plein zou kunnen zeggen, 
want eerlijk gezegd haal ik ze er zo 
uit! Iedereen drinkt wel eens alcohol 
en dat je dat doet betekent niet dat 
er sprake is van een verslaving. 

Hoe verloopt het verslavingstraject?
-Het begint met sociaal drinken; het 
gaat dan om drinken in een sociale 
context, zoals met een etentje of 
een feestje. Je kunt je voornemen 
om één of misschien twee biertjes te 
drinken, maar misschien worden dat 
er toch nog wat meer, want alcohol 
schakelt de gewetensfunctie van de 
hersenen uit. Alcohol verdooft de 
prefrontale hersenen en daar zit je 
geweten. Normaal zeggen die “stop 
nou maar, want dit gaat niet goed”, 
maar nu doen ze dat niet want ze 
zijn versuft.
-Het eerste stadium van alcoholisme 
treedt in als je op een feestje zóveel 
drinkt, dat je een black-out krijgt, 
je weet je niets meer te herinneren 
en misschien is dat maar goed ook 
want je hebt vast stomme dingen 
gedaan. En omdat je stomme dingen 
hebt gedaan, kan je maar beter nog 
wat drinken, want dan vergeet je 
dat weer, de gewetensfunctie wordt 
weer uitgeschakeld en de problemen 
van verleden nacht zijn vergeten.
Soms krijg je trillingen, doordat je 
nu even geen alcohol hebt gedronken 
en de beste remedie is weer drinken. 
Je vrienden en kennissen laten je 
maar een beetje links liggen. Je 
weet het wel; aan hem of haar heb 
je niet zoveel want hij of zij is toch 
altijd dronken, ik zou er nog maar 
één nemen om die krenking te 
vergeten.
-Het tweede stadium van alcoho-
lisme begint als je ’s ochtends ook 
begint te drinken. De trillingen in 
je handen worden nu erger en een 

glaasje in de ochtend helpt dan goed. 
Je baas is er wat minder gelukkig 
mee, want hoewel jij denkt dat 
je nog goed kunt werken is de 
werkgever wat minder blij met 
die alcohol damp op het kantoor. 
Baanverlies en verlies van sociale 
structuren (de familie heeft het ook 
wel gezien) hoort bij dit stadium. Je 
geweten is echter uitgeschakeld, dus 
vind je zelf niet dat er nou sprake is 
van een groot probleem.
Het derde stadium; tot nu toe kwam 
je na een black-out wel weer rede-
lijk bij, maar nu begint het lichaam 
ook problemen te krijgen. Je vergeet 
dingen en uiteindelijk kan zich de 
ziekte van Korsakow ontwikkelen. 
Deze ziekte, die bij alcoholisten 
ontstaat door onder andere vitamine 
B1 gebrek, zorgt er voor dat het 
kortetermijn geheugen beschadigd 
raakt. Vitamine B1 krijg je via de 
voeding binnen, maar alcoholisten 
hebben genoeg aan hun biertje 
(ieder glas is twee boterhammen) 
dus die B1 schiet er een beetje bij 
in. Door de beschadiging van het 
geheugen onthoud je niets uit het 
recente geheugen: als ik je vandaag 
vertel dat je alcoholist bent, ben je 
het over vijf minuten weer vergeten. 
Korsakow is niet meer te herstel-
len en uiteindelijk is opname in een 
verpleeghuis waarschijnlijk de enige 
mogelijkheid.
Verder krijgt je alvleesklier behoor-
lijk op zijn donder, die zorgt voor de 
productie van insuline en dat heb je 
weer nodig voor de verwerking van 
koolhydraten en omdat ieder glas 

bier twee boterhammen is, krijg je 
uiteindelijk problemen. Resultaat 
is een pancreatitis (alvleesklier-
ontsteking) en uiteindelijk meestal 
suikerziekte.
De lever ontgift al die alcohol maar 
wat moet die ermee? Alcohol wordt 
omgezet in koolhydraten en die 
koolhydraten heb je niet nodig want 
zittend op een barkruk verbrand je 
niet zoveel. De lever kan uiteindelijk 
de boel alleen maar omzetten in 
vet. Dat vet slaat neer in de lever, er 
ontstaat hepatosteatose (vetlever). 
Nu is het probleem dat al het bloed 
uit de darmwand via de lever weer 
terug moet naar het hart, door die 
vervetting worden de bloedvaten 
wel erg nauw en de boel begint daar 
als bij een stuwdam een beetje te 
stuwen. Later loopt de dam over en 
krijg je vocht in de buik.

Echte alcoholisten herken je aan 
dunne beentjes en een bolle buik, 
vaak trillen ze ook een beetje. Door 
die stuwing beginnen bloedvaten op 
te zwellen en die bloedvaten worden 
spataders. Deze spataders zitten 
ongelukkig genoeg in de slokdarm, 
één scherp broodkorstje en je begint 
bloed te spugen, maar gelukkig met 
drinken heb je dat probleem niet! 
Als laatste trekken ook de herse-
nen het niet meer en ontwikkel je 
epilepsie.

Als je die stadia zo ziet kun je je 
afvragen, drink ik te veel?
Daar is nog wat discussie over; de 
WHO stelt als norm dat mannen per 
week 21 eenheden alcohol zouden 
mogen drinken en vrouwen 15. 
Vrouwen verwerken alcohol minder 
goed dan mannen namelijk. Maar 
uiteindelijk is de totale hoeveelheid 
per week denk ik niet relevant. Als 
je de stadia bekijkt, zie je dat er 
sprake is van een glijdende schaal 
naar verslaving. Ik zou zeggen dat je, 
als je het gevoel hebt dat het gebruik 
niet meer sociaal passend is, kunt 
spreken van neiging naar alcohol-
verslaving. Met andere woorden, een 
feestje is leuk, maar als je meer of 
erger dronken bent dan de rest, is 
het niet in de haak.

Uiteindelijk zie ik op zo’n feest op 
het plein van alles langs komen: 
alcoholisten, mensen met hoge 
bloeddruk, baby’s voor de luid-
spreker, rookverslaving en andere 
ellende. Maar na een paar biertjes 
begint mijn geweten ook wat minder 
te werken en laat ik mijn taak als 
moraalridder maar even varen voor 
die dag....

Jaco Beeker 
www.drbeeker.nl
info@drbeeker.nl

Achter de schermen bij het AJOC Festival

Juan Rodriguez: “Het is tof om je eigen werk terug te zien”
De AJOC Festival kaartjes, bandjes, posters, !yers, breekmunten, adver-
tenties. De 23-jarige Juan Rodriguez ontwerpt ze allemaal. Als student 
Informatica rolde hij via het maken van websites in het gra"sch ont-
werpen en hij heeft het er maar druk mee. “Het is tof om je eigen werk 
terug te zien”, aldus Juan.
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Vier jaar geleden hoorde Juan via 
een oud-studiegenoot dat AJOC 
Festival iemand zocht om een 
nieuwe website te maken. Juan 
studeert Technische Informatica 
aan de Hogeschool van Amsterdam 
en wilde AJOC graag helpen. Juan: 
“Ik ben toen een keer aangescho-
ven bij een commissievergadering, 
zij dachten volgens mij al dat ik er 
helemaal bij hoorde. Sindsdien zit 
ik bij AJOC”. 

Juan kwam bij de PR-commissie 
terecht en stortte zich in het eerste 
jaar volledig op het maken van de 
website. In het tweede jaar wilde 
AJOC ook graag een vernieuwd 
krantje. En ook deze taak kwam 
bij Juan op zijn bureau te liggen. In 
de loop van de jaren is hij van de 
website afgestapt. Binnen de PR-
commissie is het nu Juan's taak om 
al het promotiemateriaal te ontwer-
pen. “Het gra!sch ontwerpen had 
ik als hobby erbij, maar die hobby is 

nu wat groter geworden.”
In september begint de eerste 
vergadering voor het AJOC Festival. 
Dan is er een draaiboek waarin al-
les in staat, ook wanneer het druk-
werk af moet zijn. Het ontwerpen 
van de kaartjes, bandjes, posters, 
"yers, breekmunten, advertenties 
enzovoort heeft Juan geheel in 
eigen hand. De invulling van de 
tekst wordt met de hele commissie 
besproken.

Een ontwerp moet aan een aantal 
criteria voldoen. Het moet onder 
andere duidelijk en herkenbaar zijn. 
Het moet ook goed de sfeer van 
het AJOC Festival weergeven. “De 
sfeer is heel belangrijk” volgens 
Juan. Dit wordt dan ook niet alleen 
door de commissie bekeken, maar 
ook door mensen van buitenaf. 
Komt het goed over? Is het dè sfeer 
van AJOC Festival?

Zodra het ontwerp af is, gaat het 

naar de commissie die het geheel 
goed- of afkeurt. Het ontwerp 
moet ook naar de commissie 
‘Diensten&Veiligheid’. Zij kijken 
bijvoorbeeld of de kleine lettertjes 
duidelijk te lezen zijn om eventuele 
vervalsing makkelijk te herkennen. 
Als dat allemaal volbracht is, kan 
het de!nitieve ontwerp naar de 
drukker. Juan: “Het gaat dus wel 
een paar keer heen en weer voor-
dat het gedrukt kan worden.”

Dan wordt alles verspreid. Juan: 
“Iedereen heeft bij ons zijn eigen 
verantwoordelijkheid, maar uit-
eindelijk maken wij gezamenlijk 

de keuze welk ontwerp het meest 
geschikt is en verspreiden wij al-
lemaal de posters en "yers.”

Juan vindt het erg leuk om mee te 
helpen aan het AJOC Festival. “Je 
werkt bij de organisatie van het 
AJOC Festival echt mee aan het 
hele proces. Iedereen doet het vrij-
willig. Ik ben er erg trots op dat wij 
zoiets groots kunnen neerzetten. Ik 
bedoel: het is wel vrijwillig, maar 
niet vrijblijvend. Het is ook wel erg 
druk in aanloop naar het festival, 
maar ik beleef veel plezier bij het 
organiseren.”

Hakyol stopt 
kooklessen
Nog een paar keer en dan stoppen de 
kooklessen van stichting Hakyol. Zo’n 
vijf jaar achtereen organiseerde de 
stichting Turkse kooklessen voor alle 
geïnteresseerden. 
Als dank voor hun bijdrage aan de 
samenleving, bezocht wethouder 
Jan van Breukelen dinsdagavond de 
kookles en proefde van de (zoete) 
lekkernijen. De vraag naar Turkse 
kooklessen is een paar jaar geleden 
uit de Rondeveense samenleving 
gekomen. Vooral mensen die in 
Turkije op vakantie zijn geweest, 
wilden bepaalde hapjes en gerechten 
ook in Nederland eten of zelf maken. 
Aangezien de vraag goed aansluit bij 
de doelstelling van stichting Hakyol 
om met multiculturele activiteiten 
een positiever beeld te creëren over 
andere religies, tradities en gewoon-
tes, organiseerden de Turkse vrouwen 
de kooklessen. Ondanks het succes 
gaat de stichting zich nu op andere 
activiteiten richten.


