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Fiat voor lelijkheid
In de nieuweCinquecento kanmenmet zevenen zitten.Men
moet er zelfs geenGrumpie ofNiezel voor heten of reeds jaren
vlijtig aan yoga doen omcomfortabel in het autootje plaats te
nemen.Nee, door het daverende succes vandeheruitgave van
de sympathiekste Italiaanse auto dachten ze bijFiatwat ze
jaren geledenook bijMini Cooper dachten: ‘Latenwe er ook
maar een grotere versie vanmaken, zodatwede formaatge-
voelige klant kunnenovertuigen. Demandie nietmet een
kleintjewil rijden.’ Aldus gesproken, lieten zij eenuitgerekte
Vijfhonderdmakendie er vooraanuitziet als een dronken
Vijfhonderdmet te veelmascara aan, en achteraan als een
soort angstige, platgeslagenDuplo.
Ikweet nietwat er de laatste twintig jaar in het hoofd van

autobouwers is omgegaan, beste lezer. Of liever: in het hoofd
van autoverkopers die zich baseren op onderzoekvan auto-
marketeers en analisten,wier taak het is omuit tevogelenwat
de klantwil, veeleer danwat het zou kunnen zijn dat de gevoe-
lige voortrekkersklant een aardige klap tegen dehersens geeft
en vervolgens naar dewinkel doet spurten omzoveel onge-
ziene pracht. Het is alsof autoconstructeurs aanhunontwer-
pers de opdracht geven omalleennieuwe vehikels te tekenen
in de trant vandie vande concurrenten. Bijgevolg lijken alle
auto’s in dezelfde klasse tegenwoordig steeds sterker op elkaar.
Uheeft het vast zelf al gemerkt dat de tijd dodenmet automer-

ken raden tijdens lange auto-
ritten haast onbegonnen
werk is. Ik kan al lang van ver
geenFordmeer onderschei-
den vanpakweg eenAudi,
tenzij het omeenoldtimer
gaat.
Automerkenhebben geen

karaktertrekkenmeer. Geen
eigen gezicht. Het succes van
de Fiat 500 bewees net dat
een groot deel vanhet

publiekweer die eigenheid van vroegerwil. Alleen is hetwat
vreemdomopdie vraag in te gaandoor een oude auto
opnieuw te lanceren endaarnahet gammauit te breidenmet
een large-versie en straksmisschienmet een vierwielaange-
dreven variant omdie verraderlijke Latemse colsmee te kun-
nenberijden. Sinds nostalgie eenmarketingterm is geworden,
gaat het achteruitmet de vooruitgang. Bovendien is het hui-
dige auto-aanbod een aanfluitingvanhet talent der autodesig-
ners.Mag er nuwerkelijk geen enkele automeervande band
rollenmet een vooruitstrevende ranke belijning en een onbe-
stemde elegantie, vanhet soortwaarmenogenblikkelijkweek
en zelfs vier seconden lang gelukkigvanwordt?
De vitters zullen opwerpendat de nieuwe auto’s volgepropt

zittenmet geavanceerde techniek, en datwe opdus dat vlak
toch evolueren.Welnu, ik vind dat hetoog ookwelwatwil, en
dat het uiteraard allemaal veel beter kan.Dat er te veel auto’s
zijn en dat ze de lucht blijven vervuilen, is het hoofdprobleem.
Dat er voorts alleenmaar lompe, stijlloze envormloze boliden
rondrijden, is slecht voor het humeur, de gemoedsrust en de
mentale bevrediging.Kortom, voor de nodige lankmoedig-
heid.Het is al erg genoeg dat de publieke ruimtevolgestouwd
staatmet lelijke bouwwerken enbeschermde kneuterboerde-
rijen van twee eeuwen geleden. Ookdaarmagmenniet te lang
naar kijken,wilmenniet ontmoedigd rakendoor zo veel toe-
gestane lelijkheid.
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Sinds nostalgie
eenmarketingterm
is geworden, gaat
het achteruitmet
de vooruitgang

anhaar cola nipt ze
maar omde zoveel
tijd, van demini-
pita’s voor haar
neemt ze er amper
één. De pint aande
andere kant vande
tafel gunt ze zelfs

geen blik. TochheeftMyriam
Bruyninckx (43)moeitemet doseren.
Geef haar een interessant project en ze
gaat er helemaal voor. Geef haar eenpak
zuurtjes, en ze gaat er ookhelemaal voor.
Binnende kortste kerenwerkt ze de
inhoud ervannaar binnen, vertelt ze. Zo
ging het tot tien jaar geledenookmet
alcohol. Schotelde je Bruyninckx een
alcoholisch drankje voor, dan dronk ze
dat, enkelemeer en daarnanog eenpaar
te veel. Laat u dus nietmisleiden door
haar verzorgde uiterlijk: Bruyninckx is
alcoholiste.
En ze is niet alleen. België telt naar

schatting zo’n 500.000probleemdrin-
kers. Een derde vanhen zijn vrouwen. Zij
drinken volgens het cliché vooral stie-
kem thuis, van de fles verstopt achter de
javel. Terwijlmannenvooral naar alco-
hol grijpen om iets te vierenmet vrien-
den, drinken vrouwennamelijk vooral
overmatig omhunproblemen te verge-
ten. Al lijkt daar verandering in te

komen. “Twintigers en dertigers zijn
bezig aan een riskante inhaalbeweging”,
zegt FriedaMatthys, diensthoofd psychi-
atrie vanhetUZ Brussel. “Vrouwenvan
die leeftijdscategorie gaan zeldennog op
stap zonder alcohol te consumeren.”
Vooral hoogopgeleide dames kiezenvol-
gensMatthys snel voor geestrijke drank-
jes. Uit recent onderzoek blijkt ook al dat
vrouwenuit lagere sociale klassen tij-
dens een zwangerschap regelmatig blij-
ven roken.Hoogopgeleide vrouwen zwe-
ren tijdens een zwangerschapde
sigarettenwel af,maar blijvenwel vaker
drinken.
Een vrouwdie alcohol drinkt, is dan

ook al lang geen taboemeer.
Televisiereeksen alsSex&TheCity tonen
al jarenhoe gezellig het is omsamenmet
vriendinnenhet glas te heffen.
Bovendienwerken vrouwen zich als-
maar hoger op in het bedrijfsleven enbij
hunnieuwe carrières horenvaak semi-
naries, lunches en recepties. En de bijbe-
horende alcohol dus. “Vrouwenpassen
zich gemakkelijk aan, zelfs als die aan-
passing eennegatief effect ophenheeft”,
analyseertMatthys. “Alcohol drinken
blijft iets stoer hebben, je zouhet een
mannelijkewaarde kunnennoemen.
Zo’nmannelijkewaardewordt in onze
maatschappij hoger ingeschat. Daarom

Debat in Brussel behandelt het taboe rond vrouwen

De tijd dat vrouwen alleen stiekem in hun keuken konden drinken,
is voorbij. Alleen zorgt dat gedeelte van de emancipatie ervoor dat
ook vrouwen sociale drinkers worden. En al eens vaker over de schreef
durven gaan. ‘Zolang mijn winkel draaide, was er geen probleem.’
Sjoukje Smedts

&Booze
The City

V
‘Ikkonnietgelovendat ik
alcoholistwas.Alcoholisten,
datwarentochmensen
metpaarseneuzen,mensen
die indegoot lagen?’
MYRIAM BRUYNINCKX
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‘Vrouwen van twintig of dertig gaan
zelden nog op stap zonder alcohol te
consumeren’, zegt FriedaMatthys,
diensthoofd psychiatrie UZBrussel.
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vinden vrouwenhet een beetje truttig
omwater of een sapje te bestellen als ze
uitgaan.”
MyriamBruyninckxherkent het beeld

datMatthys schetstmaar al te goed. Zelf
ging ze ookniet drinken omproblemen
te verdrijven,wel omdat ze het een gezel-
lig tijdverdrijf vond. “Ikwas een typische
sociale drinker, ik dronknooit thuis”,
aldus Bruyninckx. Als student zette ze
avondna avond al haar goede voorne-
mens opzij en bleef ze aande toog plak-
ken. Later schikte ze onbewust haar hele
leven rondhaar alcoholgebruik. Ze ver-
huisde bijvoorbeeld naar deAntwerpse
Kammenstraat. Niet omdat die in een
hippe buurt lag,wel omdat Bruyninckx’
stamcafé er niet verafwas.

Lallen tegen de baas

Haar baan alsmedisch vertegenwoordi-
ger gaf Bruyninckx danweer voldoende
vrijheid omhaar katers te verwerken.
“Als ik de avond ervoorweer eens te veel
had gedronken, zei ik dat ikmigraine
had.De volgende dagenwerkte ik har-
der, ter compensatie. Zolangmijnwinkel
draaide,was er geenprobleem.”
Bruyninckx’ collega’s en baaswisten dan
ook lange tijd niet dat ze overmatig
dronk. “Zewisten dat ik er stevig inkon
vliegen,maar daar bleef het bij. Zelfs
nadat ik tijdens eenpersoneelsfeest
dronken tegenmijn baas had staan lul-
len over hoe hij zijn zakenbest kon aan-
pakken. Gelukkig ging hij er goedmee
omendacht hij dat het eenmaligwas.”
Privé omringdeBruyninckx zich op

datmoment vooralmetmensendie ook
graag een glaasjemeer dronken. “Nadat
ik stoptemet drinken, heb ikme lang
afgevraagdwaaromniemandme er ooit
ophad gewezendat ik een probleemhad.
Maarwaarschijnlijk had ik dat tochniet
willen horen. Iedereen die iets non-alco-
holisch bestelde,werd doormijn toen-
malige vrienden en ik afgedaan als een
seut, als iemanddie nietweet hoe zich te
amuseren”, herinnert Bruyninckx zich.
“Wijwisten zogezegd beterwat coolwas.
Als vrouweenmanonder tafel kunnen
drinken, bijvoorbeeld.”
Alleen kunnen vrouwendat zelden

echt. Ja, ze kunnen af en toemisschien

meer alcohol verzetten danhunmanne-
lijke tegenhangers,maar daar boeten ze
veel sneller enharder voor. Terwijlman-
nendrie tot vier keer zoveel alcohol drin-
ken als vrouwen, hebbendeheren er
namelijkmaar dubbel zoveel problemen
mee. Een voorbeeld:Mannendie twaalf
jaar lang 28 tot 41 glazen alcohol per
week drinken, hebben zeven keermeer
kans op levercirrose danhun seksegeno-
ten dieminder drinken. Vrouwendie
twaalf jaar lang evenveel alcohol drin-
ken, hebben zeventien keermeer kans
op levercirrose.
Bovendien kunnenmannelijke alco-

holisten gemakkelijk 20 tot 25 jaar lang
drinken zonder daar lichamelijke gevol-
gen van te dragen. Vrouwelijke alcoholis-
ten ondervindenvaak al na tien of vijf-
tien jaar lichamelijke klachten. “Maar
ook demanierwaaropnaar alcoholver-
slaafdemannen ennaar alcoholver-
slaafde vrouwenwordt gekeken, is
anders”, stipt psychiaterMatthys aan.
“De vrouwvan een alcoholverslaafde zal
er bijvoorbeeld alles aandoen omhun
relatie te doenwerken.Geeft ze de relatie
toch op, dan verwijt haar omgeving haar
datmeestal. Terwijl de partner van een
alcoholverslaafde vrouwde relatie veel
sneller stop zet,met steunvan zijn omge-
ving.”

Is het dat maar?

OokBruyninckx’ toenmalige vriend liet
een paar keer vallen dat ze te veel dronk
endat dat ruzies veroorzaakte.Tochwas
het niet die opmerking die haar er een
eerste keer toe aanzette alcohol af te zwe-
ren. “Opmijn 29stemerkte ik datmijn
alcoholgebruikmeer nadelen danvoor-
delenhad. Ikwas sneller dronken enkon
dus nietmeer genietenvan een roes, ik
kreeg black-outs, ik had verschrikkelijke
katers. Maar ik konniet geloven dat ik
alcoholistwas. Alcoholisten, datwaren
tochmensenmet paarse neuzen,men-
sen die in de goot lagen?”
Veel andere vrouwelijke alcoholisten

krijgen te horen dat ze probleemdrin-
kers zijnwanneer zemet andere kwaalt-
jes – slapeloosheid, spijsverteringspro-
blemen – bij de dokter aankloppen. Bij
Bruyninckx ging het anders. Zij vroeg

haar huisarts zelf omAntabuse, een
geneesmiddel dat ervoor zorgt dat je
lichaamgeen alcohol verdraagt. “Het
hielp, viermaanden lang. Ik vondhet in
die periode zelfs leuk omnuchter te zijn:
je staat fris op, hebt ’s avondsmeer tijd.
Algauwvond ik tochweer uitvluchten
omopnieuw te drinken. Toen een bar-
manme verkeerd verstond enme een
glaswijn gaf in plaats van een glaswater,
zag ik dat bijvoorbeeld als een aanmoe-
digend teken vanGod.”
Bruyninckx, die ondertussen zelf in

bijberoep therapeute alcoholmisbruik is,
merkt ook bij haar cliënten dat ze na drie
of vier nuchteremaanden voor een twee-
sprong staan. “‘Is het datmaar?’ Dat is
het gevoel dat op datmoment over-
heerst”, zegt Bruyninckx. “De alcoholis-
tenmerkennamelijk dat de gesprekken
die op caféworden gevoerd eigenlijk
flauwekul zijn,maar hoe ze hun vrije tijd
beter kunnen invullen?Daarvanhebben
ze geen flauwbenul.”
Zelf namBruyninckx contact opmet

haar vriendenuit het atheneumen ken-
nissen uit de kleuterschool, toen ze voor
de tweede keer ontnuchterde. “Zij ont-
vingenmemet open armen. Gelukkig
maar. En ze leerdenmewatmensen
doen als ze niet op café zitten:wandelen,
naar het theater gaan, etcetera.”
Hetwas uiteindelijk een bezoek aan een
vergadering vanAA– “zogezegd omeen
vriendin te steunen” – dat Bruyninckx
hielp die tweede keer beter af te kicken.
“Ik verwachtte allemaal losers te zien,
maar de verhalen van de andere aanwe-
zigen bleken heel herkenbaar. Ook hun
wereldwas heel klein geworden, ook zij
waren bang dat er nietsmeer zouover-
blijven als ze de drank uit hun leven zou-
denweren. Nooitmeer drinken, lijkt dan

allesbehalve een aangenaamvooruit-
zicht. Het systeemvanAA–waarbij je 24
uur lang niets drinkt, en dannog eens en
nog eens –werkt op zo’nmoment beter.”
Waar het twintig jaar geleden

ondenkbaarwas dat er veel vrouwen
aanwezig zouden zijn op de vergaderin-
gen vanAAVlaanderen, vertegenwoor-
digen dames nu ongeveer de helft van de
leden. “Maar”,merkt Jan vanAA
Vlaanderen op, “vrouwenhervallen
sneller. Terwijlmannenhunproblemen
meestal verdwijnen zodra ze stoppen
met drinken, zien vrouwenhunproble-
mendannet helderder dan voorheen.
Daaromverlangen ze vaker opnieuw
naar de roes.”
Bijna tien jaar nadat ze alcohol

afzwoor, raakt Bruyninckx toch nog
altijd geen druppel aan. “Daardoor ben
ikmeestal een buitenbeentje op feestjes,
maar ik kanniet anders. Het grootste
nadeel is dat ik altijdmoet verantwoor-
denwaarom ik geen alcohol drink.
Mensenmerken zoiets namelijkmeteen
op. Eerst zei ik nog dat ik antibiotica
nam,maar zo’n uitvlucht kun je niet blij-
ven gebruiken. Nu verwoord ik het
meestal zo datmensenwel beseffen dat
ik alcoholist ben. Alleenwillen ze dat
meestal niet geloven. Omdat ik er niet
uitzie zoals de alcoholisten die ze ken-
nen uit de cartoons. Het lijkt daardoor
alsof ik elke dagmoet vechten omalco-
holist temogen zijn.”

De socialistische vrouwenvereniging
VIVA-SVV organiseert vandaag,
van 9.30u tot 13u, het inleefdebat
‘Vrouwen en alcoholisme’. Adres:
De Markten, Oude Graanmarkt 5,
1000 Brussel.

‘Ikverwachtteallemaal loserstezienbijdeAA,
maardeverhalenblekenheelherkenbaar.Ook
zijwarenbangdaternietsmeerzouoverblijven
als zededrankuithun levenzoudenweren’

met een alcoholprobleem. Ex-verslaafde Myriam Bruyninckx (43) getuigt

Vrouwen drinken
best maar veertien
alcoholische eenheden
per week, zo tipt de
Wereldgezondheids-
organisatie. Drinken
ze meer, dan kunnen
vrouwen negatieve
lichamelijke effecten
ondervinden. In België
wordt het alcohol-
gebruik als problema-
tisch bestempeld
zodra vrouwen meer
dan 21 eenheden
alcohol per week
consumeren. Opgelet,
die drankjes kunnen
niet worden opge-
spaard. Vier eenheden
alcohol per vrouw per
gelegenheid is het
maximum. (SJS)

Hoeveel
is te veel,
mevrouw?

©
B
O
B
V
A
N

M
O
L


