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’Er zit geen bewuste strategie in het drinkgedrag van mensen in een groep’

Kroegenavond in het laboratorium

Jongeren drinken tegenwoordig meer en vaker dan vroe-

ger. Sander Bot (32) begon in 2003 met het observeren 

van jongeren in drinksituaties en promoveerde hier 

recentelijk op aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. 

‘Op het moment dat mensen in een drinksituatie terecht-

komen, gaat alles op de automatische piloot. Je imiteert 

onbewust het gedrag van degene met wie je tijdens het 

drinken de meeste tijd doorbrengt’. 

	 	 alcohol	drinken is voor de  
 meeste mensen een sociale bezig-
heid. We drinken als we het gezellig 
hebben of als we het gezellig willen 
maken. Het bestuderen van sociaal 
drinkgedrag in de droge, academi-
sche sfeer van een universiteit vraagt 
daarom om een creatieve oplossing. 
Met een paar camera’s, tweedehands 
meubilair, en uiteraard voldoende fris, 

wijn en bier creëerde Bot een bruine 
kroeg in een laboratorium. ‘Het was 
belangrijk dat er een gezellige sfeer in 
de groep ontstond. De setting moest 
zo ingericht zijn dat mensen zich op 
hun gemak voelen, maar wij de con-
trole hadden over variabelen als het 
volume van de muziek en het tijdstip’.

In vier jaar tijd deed Bot onderzoek 
onder circa dertig groepen van acht 
personen in de leeftijd 18 tot 25 jaar. 
De groepen zijn twee keer onderzocht 
en bestonden uit studerende vrienden 
en bekenden van elkaar. Tussen het 
eerste en het tweede onderzoek zat 
ruim een jaar. Het onderzoek werd 
opgesplitst in twee delen. In het eer-
ste deel hadden de proefpersonen de 
simpele taak om mensen op foto’s 
te beoordelen op uiterlijk en intel-
ligentie. Daarna was er een pauze van 
ruim een uur waarin ze aan de bar 
wat konden drinken. Na de pauze 
gingen ze verder met het tweede deel 
van het onderzoek. ‘We wilden ze het 

eidee geven dat dit gedeelte niet bij 
het onderzoek hoorde, maar gewoon 
een pauze was. Ze waren vrij om te 
bestellen wat ze wilden, dat hoefde 
niet persé alcohol te zijn. We hebben 

ze niet gepusht om te drinken, dat 
gebeurde wél regelmatig door hun 
groepsgenoten. Voornamelijk bij man-
nen’, constateerde Bot.

Sekseverschillen    ‘Mannen drin-
ken uit zichzelf meer dan vrouwen, 
imiteren elkaar en bieden tegen elkaar 
op. Als één man in de groep zijn glas 
leeg heeft, voelen anderen zich met-
een aangespoord om door te drinken 
en anders wordt dat wel duidelijk 
gemaakt door de groepsgenoten. We 
merkten ook dat hoe meer mannen 
in de groep zaten, hoe meer iedereen 
dronk. Vrouwen drinken ook meer als 
er meer mannen in de groep zitten.’

De vrouwen vertoonden in groeps-
verband over het algemeen heel ander 
drinkgedrag dan mannen merkte Bot 
op. ‘Drank was bij de mannen hét the-
ma van de dag. De gesprekken gingen 
over drank, de grappen gingen over 
drank, over drinken, dronkenschap 
en macht. Er werden toespelingen 
gemaakt alsof iemand er niet bij hoort 
als hij niet meedrinkt. Ik denk dat de 
meeste mannen niet in staat zullen 
zijn zich aan deze groepsdruk te ont-
trekken. Vrouwen waren daarentegen 
totaal niet bezig met drank en wat dat 
sociaal zou kunnen betekenen. Vrou-
wen waren meer één op één bezig en 
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de gespreksonderwerpen liepen uiteen 
van relaties en kleding tot ruzies. Alles 
werd besproken behalve drank. Ze 
vonden het ook helemaal niet zo inte-
ressant dat ze mochten drinken. Som-
migen zetten de televisie aan, gingen 
Goede Tijden kijken en zaten het uur 
uit met een halve cola.’

Opvallend verschil tussen de twee 
seksen was de reactie op de zogehe-
ten sex expectancy. Van tevoren is 
met vragenlijsten de sex expectancy 
gemeten oftewel, in hoeverre de proef-
personen verwachten opgewonden te 
raken van alcohol of verwachten snel-

ler seks te krijgen 
door alcohol. ‘Als 
de meerderheid 
van de groep ver-
wacht dat door 
alcoholgebruik 
de kans op seks 
groter wordt, 
gaan de mannen 
meer drinken en 
vrouwen stoppen 
snel met drinken 
en trekken zich 
dan terug uit de 
drinksituatie.’ Dit 
beschermende 
effect bij vrouwen 
werd ook waar-
genomen in de 
keuze van drank. 
Bot: ‘Mannen 
drinken voor-
namelijk bier en 

vrouwen voornamelijk wijn. Vaak 
zie je bij drinkende groepen dat de 
mannen bier drinken en de enige 
vrouw in de groep wijn. Wijn drink je 
langzamer dan bier, dus dat zou een 
extra bescherming kunnen zijn voor 
de vrouw. Zij hoeft op die manier niet 
mee te doen aan het drinktempo van 
de groep.’ Andersom gebeurt ook. ‘Je 
ziet ook vaak mannen wijn drinken in 
een groep met overwegend vrouwen. 
Er gelden dan toch andere regels.’

Onbewust imiteren    ‘Op het 
moment dat mensen in een dranksi-
tuatie komen, gaat alles op de auto-
matische piloot’, constateerde Bot. ‘Ik 
had van tevoren de hoge verwachting 
dat bepaalde leiderfiguren in de groep 
zouden bepalen of er veel of weinig 
gedronken zou worden. In een eerder 
onderzoek dat ik op basis van vra-
genlijsten deed onder jongeren van 
gemiddeld veertien jaar, bleek dat 

deze jongeren het drinkgedrag van de 
populairste figuur in de groep imiteer-
den. Bij 14-jarigen is drinken stoer in 
plaats van gezellig en wordt het veel 
meer gebruikt om te laten zien hoe 

stoer je wel niet bent. Er werd veel 
meer over nagedacht. Uit dit onder-
zoek bleek uiteindelijk dat je onbe-
wust het gedrag kopieert van degene 
met wie je de meeste tijd doorbrengt 
in de situatie.’ 

Dit kent Bot ook uit eigen ervaring: 
‘Ik ging in mijn eigen vriendenkring 
opletten of iemand die naar mijn 
idee minder goed in de groep lag ook 
minder gevolgd werd in het drink-
gedrag en dat is helemaal niet zo. Als 
iemand, die door de meeste mensen 
minder aardig gevonden wordt, 
besluit bier te halen, gaat iedereen 
daar gewoon in mee. Er zit geen 
bewuste strategie in het drink- 
gedrag van mensen.’

Wie Sander Bot

Van Radboud Universiteit Nijmegen

Wat Een observatiestudie naar de sociale factoren die 
van invloed zijn op het drinkgedrag van jongvol-
wassenen 

Waarom ‘Ik heb een fascinatie voor wat er gebeurt met 
kleine groepen mensen. Zet een groep jongeren 
bij elkaar en ze proberen hun status naar boven 
te praten, ze krijgen een soort bravoure. Als 
iemand zich bij zo’n groep probeert aan te sluiten, 
wordt hij of zij óf uitgekotst, óf helemaal leuk 
gevonden. Dit proces is zo krachtig, daar is haast 
geen vat op te krijgen’.

Bron: Real life in the pub. An observational study on predictors of young 

adult social drinking. Radboud Universiteit Nijmegen 2007.
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Terwijl de proefpersonen in het barlab zich vermaakten met een biljart-

tafel, voetbaltafel, spelkaarten en bier, werd alles vastgelegd met een 

webcam.

22_vnu09 J.indd   23 14-09-2007   12:08:02


