
Is alcohol onder jongeren op Texel echt zo erg? 
Voor de meeste Texelaars is het niet zo bijzonder als ze iemand van 15 dronken over straat zien 
lopen. Toch vinden heel veel mensen het best wel gek dat jongeren al op een jonge leeftijd drinken. 
Veel mensen denken dat het drank gebruik op Texel onder de jongeren heel erg is, maar is dat 
eigenlijk wel echt zo? 

Onderzoek  

Uit onderzoek is gebleken dat het alcoholgebruik op Texel onder de jongeren hoog is en dat jongeren 
al vaak op een vroege leeftijd beginnen met drinken. Mensen denken dat dit komt door de toeristen 
op Texel. Texel is echt een toeristeneiland en al die toeristen nemen vaak een glaasje alcohol. Want 
wie is nou niet wat relaxter als ze op vakantie zijn? Ook zijn ouders vaak in de avond aan het werk in 
de horeca. Na het werken nemen hun meestal een drankje en dat kunnen kinderen dan eigenlijk over 
nemen. Steeds meer ouders toleren ook het drankgebruik van het kind. 

Normaal 

In Nederland zijn er weinig jongeren die vroeg (14 jaar) aan de drank gaan. Op Texel is dat wel 
anders, want veel jongeren beginnen al op een vroege leeftijd aan een glaasje wijn of een flesje bier. 
Gezellig op een feestje een drankje met een beetje alcohol er in is heel normaal. Toch zouden we dat 
niet normaal moeten vinden. Er zijn niet voor niks regels dat je onder de achtien niet mag drinken. 
Op Texel lijkt het eigenlijk wel alsof die regels niet gelden. 

Ouders  

Op Texel vinden veel ouders het al goed als hun minderjarige kinderen drinken, omdat zij het 
bijvoorbeeld vroeger ook mochten. Ook vinden andere ouders het niet goed. Ikzelf mag nog niet van 
mijn ouders drinken, want ze vinden dat ik gewoon moet wachten totdat ik achtien ben. ik drink zelf 
dus niet en veel van mijn vrienden ook niet. Toch ken ik genoeg jongeren van mijn leeftijd die al wel 
drinken. Veel van die jongeren mogen dat, maar sommige dus ook niet. Sommige jongeren drinken 
ook weleens een glaasje sterke drank zonder dat hun ouders het weten. 

Uitgaan 

Veel kinderen mogen al van hun ouders op een vroege leeftijd uit. Officieël mag je natuurlijk pas 
vanaf je 16 de kroeg in, maar met 14 lukt het ook makkelijk. Voor de minderjarige in de kroeg wordt 
er geen alcohol geschonken. Daarom gaan veel jongeren in de avond gezellig voordrinken bij iemand 
thuis van de groep waar ze mee uitgaan. Ook zijn veel jongeren bevriend met mensen van achtien en 
die halen gerust een drankje voor hun in de kroeg. 

Dus uit onderzoek is gebleken dat het drankgebruik onder de jongeren op Texel erg hoog is. Veel 
mogen dit van hun ouders, maar sommige ook niet. In de kroeg komen jongeren steeds makkelijker 
aan drank en anders thuis wel. Texelaars zijn er inmiddels aan gewend maar het moet niet normaal 
worden vind ik. Gelukkig zijn er nog genoeg jongeren zoals ik, die nog niet drinken.  
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