
Algemene inleiding

‘Geschiedenis is niet alleen veranderlijk omdat we er steeds met een 
andere blik naartoe kijken, ook ons begrip van het heden verandert 

door stukjes geschiedenis die ons vanuit het verleden met een 
andere blik naar het nu laten kijken.’1

De geschiedenis van de aanpak van alcoholproblemen is uitermate boeiend. 
Een handjevol auteurs hebben dit thema bestudeerd vanuit verschillende 
socioculturele contexten.2 Dit boek gaat over de aanpak van alcoholproble-
men in Vlaanderen tijdens de voorbije 150 jaar.

Waarom dit boek? 

Toen ik kort na de Tweede Wereldoorlog op de lagere school zat, vertelde de 
meester straffe verhalen over arbeiders die door drankmisbruik met vrouw 
en kinderen in verschrikkelijke ellende terechtkwamen. Indrukwekkende 
affiches, aangeleverd door een antialcoholische schoolbond, spraken tot de 
verbeelding. Later heb ik begrepen dat deze preventiepraktijk een relict 
was van het interbellum als uitloper van de drankbestrijding op het einde 
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van de negentiende eeuw. Toen voerde men immers een ware kruistocht 
tegen de ‘jeneverellende bij de arbeiders’. 

In de negentiende eeuw waren de meningen erg verdeeld over wie de 
hoofdschuldige was. De drankbestrijders fulmineerden tegen de ‘drankdui-
vel’ en dit was jenever en – merkwaardig genoeg – niet bier of wijn. Ook 
de welstellende jeneverstokers en herbergiers kregen kritiek omdat zij rijk 
werden op de kap van arme dronkaards. Velen wezen met een vermanende 
vinger naar de zedeloze arbeider, die zijn gezin in de afgrond meesleurde. Zij 
die de schuld in de schoenen schoven van de industrialisering en de erbar-
melijke leefomstandigheden van de arbeiders, waren in de minderheid. Het 
feit dat de overheid aanvankelijk geen maatregelen trof, werd enkel door 
hardliners aan de kaak gesteld. Uitzonderlijk werden tezelfdertijd de alco-
hol én de gebruiker én de sociale context volwaardig in rekening genomen. 
Bovendien was men over het algemeen van oordeel dat het herstel van een 
drankzuchtige vrijwel uitgesloten was. Alleen absolute geheelonthouding 
onder morele druk en bovennatuurlijke interventies konden heil brengen. 
In uiterste nood werd een drankzuchtige gedurende enige tijd opgesloten.

Hoewel artsen vanaf de naoorlogse periode alcoholproblemen meer en 
meer als een ziekte beschouwden, betekende dit helemaal niet dat de mo-
rele bril volledig werd afgezet. Alcoholisten bleven hardnekkig gestigmati-
seerd en wie zich professioneel voor deze hopeloze en erfelijk zwaar belaste 
individuen inzette, werd therapeutische hardnekkigheid aangewreven. In 
de loop van de daaropvolgende decennia werd dit flagrant therapeutisch 
pessimisme slechts zeer geleidelijk doorbroken. In de jaren 1960 kreeg het 
strikt medisch model trouwens hopen kritiek te slikken. Daarna traden 
achtereenvolgend andere modellen op de voorgrond: het zelfhulpmodel, het 
individueel psychologisch model, het sociaal model, het biopsychosociaal 
model, het maatschappijkritisch model en meer recent het hersenmodel en 
het herstelmodel. In de sociale perceptie is het moreel model echter tot op 
heden deels blijven bestaan. 

Het leek ons interessant om op zoek te gaan naar de oorsprong van de 
uitsluitend negatieve morele benadering van de alcoholproblemen en de 
aanpak ervan in Vlaanderen. Het vastleggen van een beginpunt van een his-
torisch verhaal is vaak moeilijk. Elke geschiedenis heeft een interessante 
voorgeschiedenis. Als startpunt van de kruistocht tegen ‘de jeneverellende 
van de arbeider’ in Vlaanderen wordt meestal verwezen naar het laatste 
kwart van de negentiende eeuw. We stelden wel vast dat er daarvoor al een 
aantal lokale antialcoholische verenigingen actief waren bij ons. We kozen 
uiteindelijk om 150 jaar terug te gaan in de tijd vanaf het jaar 2018, wan-
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neer we ons grondige speurwerk stilaan hebben afgerond. Zo kwamen we 
uit op 1868, toevallig het jaar dat de liberale minister van Justitie Walthère 
Frère-Orban een belangrijk rapport neerlegde in de Kamer van Volksver-
tegenwoordigers. Het besluit van dit rapport was dat het alcoholprobleem 
bij de arbeiders ernstig was, maar dat de overheid niet wettelijk moest op-
treden. Deze laisser-faire houding had ruim tien jaar later tot gevolg dat 
een burgerbeweging op gang kwam die resulteerde in een spectaculaire 
antialcoholische kruistocht. 

Met 1868 als startpunt hebben wij onze aandacht gericht op twee vra-
gen die als rode draden door ons historisch verhaal lopen. Ten eerste, hoe 
worden alcoholproblemen gepercipieerd en ten tweede, welke oplossingen 
worden voorgesteld en al dan niet uitgevoerd? Zo zullen we getuige zijn van 
hoe een aanvankelijk zeer negatieve sociale perceptie van alcoholproble-
men door de jaren heen weliswaar traag progressief afkalfde mede door 
een opeenvolging van de al vernoemde verschillende wetenschappelijke 
modellen. En toch zullen we vaststellen dat stigmatisering van mensen met 
alcoholproblemen tot op heden parten blijft spelen. Een parallel moeizaam 
verlopende ontwikkeling zal duidelijk worden op het vlak van de aanpak 
van alcoholproblemen gaande van een negatief georiënteerd antialcoho-
lisch activisme tot een preventie en hulpverlening binnen een brede con-
text van gezondheids- en welzijnsbevordering. Bij beide ontwikkelingen is 
van cruciaal belang geweest wat we het ABC van de alcoholproblematiek 
hebben genoemd, namelijk de absolute noodzaak om tezelfdertijd rekening 
te houden met de zogenaamde drie M’s: het middel (alle alcoholische dran-
ken en de beschikbaarheid ervan), de mens (de al dan niet problematische 
alcoholgebruikers) en het milieu (de sociale context op micro-, meso- en 
macroniveau).3

Hoe zijn we te werk gegaan? 

Het is uiteindelijk een ambitieus project geworden. Het leek wel op het sa-
menleggen van een ingewikkelde megapuzzel, waarvan de puzzelstukken 
niet alleen zeer talrijk zijn maar ook zeer breed verspreid liggen. Het werd 
een grondig bronnenonderzoek met het raadplegen van bibliotheken en ar-
chieven in combinatie met interviews van bevoorrechte getuigen alsook in-

3. Casselman, J., Alcoholproblemen. Denk integraal, handel gericht. In: Ansoms, S., 
Casselman, J., Matthys, F., Verstuyf, G. (Red.), Hulpverlening bij problematisch alcoholgebruik. 
Antwerpen, Apeldoorn, Garant, 2004, 13-38. 
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tensief e-mailverkeer. Heel veel personen en organisaties hebben een stukje 
van de puzzel aangeleverd. Het verhaal is dan ook grotendeels geschreven 
in de wij-vorm, maar af en toe ook weleens in de ik-vorm, wanneer het zeer 
persoonlijk wordt. Alle instellingen en personen die een waardevolle bij-
drage hebben geleverd, worden vermeld in mijn dankwoord dat onmiddel-
lijk na deze algemene inleiding volgt. 

We hebben vastgesteld dat de zorg voor historische archieven een 
hachelijke zaak is voor organisaties die, in de pionierstijd maar ook daar-
buiten, over krappe middelen beschikken en geconfronteerd worden met 
opeenvolgende reorganisaties, verhuizingen en fusies. We hebben zelfs een 
bescheiden bijdrage kunnen leveren tot het voorkomen dat sommige waar-
devolle archiefstukken verloren zouden gaan. Maar ook vrij recente gege-
vens riskeren zoek te raken door het verdwijnen van personen, voorzienin-
gen en computerbestanden. Een bevattelijk synthetisch overzicht drong 
zich op ‘voor het te laat is’, een boodschap waarmede verschillende contact-
personen mij hebben aangespoord om mijn zoektocht verder te zetten.

Hoe is het geheel opgebouwd?

De periode van 1868 tot 2018 is opgedeeld in vijf hoofdstukken. Het eerste 
hoofdstuk is een kritische beschrijving van de zogenaamde ‘jeneverellende 
bij de arbeiders’ en de ‘drankbestrijding’ van 1868 tot het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog in 1914. Hoofdstuk twee bestrijkt de twee wereld-
oorlogsperioden met tussenin het interbellum. De alcoholproblemen en 
de drankbestrijding namen tijdens beide wereldoorlogen drastisch af en 
kenden tijdens het interbellum een duidelijke heropleving. Hoofdstuk drie 
beschrijft de periode vanaf 1945 tot 1979 met een aantal nationale organi-
saties, die naast eigen activiteiten ondersteuning boden aan lokale voor-
zieningen die preventieve en hulpverlenende activiteiten ontwikkelden. 
Hoofdstuk vier start met het moment waarop het preventieve overheidsbe-
leid voor alcoholproblemen een Vlaamse bevoegdheid werd en loopt tot aan 
het einde van de vorige eeuw. Hoofdstuk vijf bestrijkt de periode vanaf het 
magische jaar 2000 tot 2018. Het geheel wordt afgesloten met een alfabe-
tisch geordende referentielijst. 

Nu het jaar 2018 al achter de rug is, verschijnt dit boek 100 jaar na het 
invoeren van de wet-Vandervelde in 1919. De bewustmakingscampagnes 
van Tournée Minérale in 2017, 2018 en 2019 staan symbool voor tal van 
eigentijdse preventieve initiatieven binnen een context van gezondheidsbe-
vordering. Vandaar de titel en ondertitel van dit boek: ‘Van jeneverellende 
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tot Tournée Minérale: 150 jaar aanpak van alcoholproblemen in Vlaande-
ren (1868-2018)’. Gedurende 50 van de 150 jaar heb ik zelf enkele steentjes 
kunnen verleggen op het vlak van onderzoek, preventie en hulpverlening 
van alcoholproblemen.

Drie bedenkingen en een suggestie voor de lezer

Ten eerste, hoewel ik het zelf altijd zeer belangrijk heb gevonden om alco-
holproblemen systematisch in één adem te vernoemen met andere legale 
en illegale drugproblemen, is er voor dit boek toch gekozen om specifiek te 
focussen op alcohol, onze belangrijkste drug. Deze keuze leek mij verant-
woord en zelfs aangewezen omdat, sinds het meer centraal komen te staan 
van de illegale drugs, alcohol wat op de achtergrond werd geduwd. ‘Alcohol 
is back’ kwam ik naar het einde van mijn verhaal toe geregeld tegen.

Ten tweede, onze focus richt zich zoveel mogelijk op de situatie in 
Vlaanderen, namelijk wat met de taalgrens in 1963 officieel werd afgeba-
kend. Onze specifieke aandacht voor Vlaanderen was uiteraard vaak moei-
lijk los te weken van de Belgische context. Een aantal belangrijke gegevens 
zijn trouwens niet afzonderlijk beschikbaar voor Vlaanderen.

Ten derde, er zijn altijd verschillende geschiedkundige verhalen te 
vertellen. Men moet keuzes maken en deze keuzes zijn onvermijdelijk per-
soonlijk. Het zelf geruime tijd meegedraaid te hebben in de sector heeft veel 
voordelen maar soms ook nadelen vanwege een selectieve aandacht. 

De lezer die op korte tijd een totaalbeeld van ons verhaal wil verkrijgen, 
kan starten met het lezen van de terugblik op het einde van elk van de vijf 
hoofdstukken alsook de epiloog. 

Heverlee en Oostende, herfst 2019
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