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1. Inleiding 

1.1 Context  
Tijdens de jaren ‘50 van de 19de eeuw groeide bij de burgerij het besef dat de nefaste gevolgen van de 

industrialisatie een steeds grotere bedreiging vormden voor de maatschappij . De sociale kwestie werd 

in verschillende landen gezien als een probleem, waardoor sociale hervormers niet alleen een lokale 

maar ook een internationale aanpak ambieerden.1 In het verlengde van de vredescongressen van de 

jaren ’40 werden daarom internationale bijeenkomsten georganiseerd om sociale thema’s, waaronder 

de problemen die het excessieve alcoholgebruik van arbeiders veroorzaakte, te bespreken. Op het 

Europese vasteland ontstonden er congressen die zich focusten op de verschillende aspecten van de 

sociale kwestie, genaamd de Congrès de Bienfaisance. Eén van de onderwerpen waar deze congressen 

zich op focusten was het overmatige alcoholgebruik binnen de arbeidersklasse.  De eerste congressen 

die zich specifiek focusten op het bestrijden van alcohol vonden plaats in de Angelsaksische wereld. 

Beide congresreeksen dienden vooral om informatie en ervaringen uit te wisselen met als doel om 

universele kennis te vergaren die achteraf gebruikt kon worden om praktijkgerichte modellen uit te 

werken.2  

De Belg Gustave Rollin-Jaecquemyns bekritiseerde deze Congres de Bienfaisance door te wijzen op het 

ontbreken van discussies, wat hem er toe aanzette om het International Social Science Association 

(ISSA) op te richten.3 Het ISSA organiseerde tussen 1862 en 1865 vier verschillende congressen, waarbij 

vooral liberalen en Katholieken een centrale rol speelden.4 Dit zorgde ervoor dat er spanningen 

ontstonden tussen beide groepen, waardoor er steeds meer participanten weigerden om de 

congressen bij te wonen.5 Deze desintegratie van het netwerk zorgde er voor dat het ISSA in 1867 

ophield met bestaan, waarna de congressen rond de sociale kwestie alleen nog maar op het nationale 

niveau werden georganiseerd. Müller noemde deze fase van de internationale congressen de 

encyclopaedic movement omwille van het feit dat de nadruk lag op het verzamelen van informatie.6  

Na het wegvallen van het ISSA als organisator van de internationale congressen,  werd er gedurende 

een ruime tien jaar geen initiatief meer genomen om de congressen opnieuw te organiseren. In het 

jaar 1876 werd deze periode verbroken, wanneer er op privé-initiatief opnieuw congressen 

georganiseerd werden onder impuls van nationale overheden die steeds meer aandacht besteedden 

aan de aanpak van sociale problemen via de wetgeving.7 Een groot deel van de congressen had vanaf 

dat moment geen algemene insteek meer, maar focuste zich op een specifiek maatschappelijk 

probleem. Hierdoor vonden er ook op het Europese vasteland congressen plaats die gericht waren op 

het aanpakken van alcoholmisbruik. De langdurige stopzetting zorgde op verschillende vlakken voor 

 
1 Jasmien Van Daele en Christian Müller, “Peaks of Internationalism in Social Engineering: A Transnational 
History of International Social Reform Associations and Belgian Agency, 1860–1925,” Revue Belge de Philologie 
et d’histoire 90, nr. 4 (2012): 1300. 
2 Carmen Van Praet, “Liberale hommes-orchestres en de sociale kwestie in de negentiende eeuw. Tussen lokaal 
en internationaal,” (PhD diss., Universiteit Gent, 2015), 46-9. 
3 Carmen Van Praet, “Liberale hommes-orchestres", 49. 
4 Carmen Van Praet, “Liberale sociale ideeën en verenigingen vanuit transnationaal perspectief (1848-1914): de 
Association Internationale pour le Progrès des Sciences Sociales en de rol van internationale congressen,”in  De 
(on)zichtbare Grens? Politiek-culturele Wisselwerking En Nationale Identiteitsvorming in Nederland En België 
Sinds 1830, Proceedings (Gent: Ugent,2011), 1. 
5 Christian Müller, “The Politics of Expertise,” in Shaping the Transnational Sphere: Experts, Networks and 
Issues from the 1840s to the 1930s (Berghahn Books, 2015), 139. 
6 Van Daele en Müller, “Peaks of Internationalism", 1300–1305. 
7 Van Daele en Müller, “Peaks of Internationalism", 1306. 
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discontinuïteit binnen de congrescultuur en het bijhorende transnationale netwerk, waardoor ze 

echter moeilijk in het verlengde van de oudere Angelsaksische anti-alcoholcongressen te plaatsen zijn.  

Ten eerste veranderde de visie op het alcoholprobleem na de breukperiode: de hervormers zagen het 

alcoholprobleem niet langer als een gevolg van de sociale kwestie maar als een oorzaak ervan.  In het 

midden van de 18de eeuw benaderde men alcoholisme als een ziekte van het individu, terwijl naar het 

einde van de eeuw toe alcoholmisbruik als een bedreiging voor de maatschappij werd gezien.8 Na deze 

breukperiode zagen de hervormers alcohol dus als een probleem an sich, waardoor de nieuwe reeksen 

van congressen zich specifiek richtten op het aanpakken van het alcoholprobleem in plaats van de 

algemenere aanpak die de Congres de Bienfaisance kenmerkten. Zo werden er ook congressen die 

specifiek gericht waren op het alcoholprobleem georganiseerd waaronder die van Brussel (1880) en 

Antwerpen (1885). De nieuwe visie op het alcoholprobleem vereiste een actievere aanpak, waardoor 

ook inhoudelijk de congressen veranderden: het doel van de congressen was niet langer alleen het 

verzamelen van informatie, maar ook het beïnvloeden van de publieke opinie en de politieke agenda.9 

Ten tweede zorgde de breukperiode er ook voor dat er discontinuïteit binnen het transnationale 

netwerk optrad, zoals het veranderen van de aard van de transnationale gemeenschap. Voor de 

breukperiode kon de transnationale gemeenschap van sociale hervormers omschreven worden als een 

Epistemic Community. Haas introduceerde dit begrip om gemeenschappen te benoemen die bestaan 

uit experten van een bepaalde discipline die dezelfde wetenschappelijke waarden delen. 10 De nieuwe 

generatie hervormers die na de breukperiode vorm gaf aan het transnationale netwerk focusten zich 

ook het beïnvloeden van de politieke agenda, waardoor de omschrijving Epistemic Community niet 

meer alles omvattend was. Keck en Sikkink introduceerden hiervoor de term Transnational Advocacy 

Network (TAN), een gemeenschap waarvan de kern, net zoals een Epistemic Community, het 

uitwisselen van kennis is. Het verschil zit hem in het feit dat een TAN zal proberen connecties leggen 

tussen actoren van internationale organisaties en de staat om dialoog en kennisuitwisseling tussen het 

internationale en nationale niveau mogelijk te maken. Door de grenzen tussen de staat en het 

internationale niveau te doen vervagen, probeert een TAN invloed uit te oefenen op het politiek beleid 

van een staat. 11 Schrad voegt daaraan toen dat epistemic communities wetenschappelijke en 

cognitieve afspraken gemeenschappelijk hebben, terwijl het bij de TAN draait om een 

gemeenschappelijke kijk op een complex sociaal fenomeen. 12 

Ook de sociale samenstelling van de gemeenschap veranderde doordat er na de breukperiode nieuwe 

actoren op de voorgrond traden. Dit was vooral zichtbaar op de congressen waar het aantal aanwezige 

nationaliteiten en het aantal vertegenwoordigers van de overheden door de jaren heen toenam, wat 

volgens Schrad wijst op een professionalisering van de congressen. 13 Deze toenemende diversiteit 

zorgde ervoor dat de politieke en religieuze dimensies ook een rol speelden, wat zorgde voor de nodige 

discussies op congressen. 14  

 
8 J. van der Stel, Drinken, drank en dronkenschap: vijf eeuwen drankbestrijding en alcoholhulpverlening in 
Nederland ; een historisch-sociologische studie (Hilversum: Verloren, 1995), 110-2. 
9 Van Daele en Müller, “Peaks of Internationalism", 1308. 
10 Peter Haas, “Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination,” International 
Organization 1, nr. 46 (1992): 1–35. 
11 Margaret E. Keck en Kathryn Sikkink, “Transnational Advocacy Networks in International and Regional 
Politics,” International Social Science Journal 51, nr. 159 (maart 1999): 88–101. 
12  Mark Lawrence Schrad, The Political Power of Bad Ideas : Networks, Institutions, and the Global Prohibition 
Wave (New York ; Oxford : Oxford University Press, 2010),32-4. 
13  Schrad, The Political Power, 35-56. 
14 Martine Timmerman, “De sociale ernst van het alkoholisme en de mobilisatie voor drankbestrijding vanaf het 
laatste kwart van de 19de eeuw” (Masterproef: Ugent:1981), 199. 
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De organisaties die deel uit maakten van een TAN waren ook actief op het nationale niveau, waardoor 

een transnationale interactie ontstond. In België voerde  vooral La Ligue Patriotique contre l’alcoolisme  

actie door onder ander propaganda te verspreiden en het proberen beïnvloeden van de overheid.15 

Afgevaardigden van deze nationale organisatie waren aanwezig op de internationale congressen om 

kennis en ervaringen deelden met buitenlandse organisaties, om de werking op nationaal niveau een 

boost te kunnen geven. Doordat het nationale en het internationale niveau moeilijk van elkaar los te 

koppelen waren en voortdurend met elkaar in interactie traden, waren de gevolgen van de 

breukperiode ook voelbaar zijn op het nationale niveau.  

 

1.2 Vraagstelling en relevantie van het onderzoek 
De internationale anti-alcoholcongressen waren belangrijke kanalen om ideeën en ervaringen te 

verspreiden. Deze stromen van kennis noemt Saunier circulatory regimes. De circulatie van ideeën kan 

als het ware vergeleken worden met een rivier, waarbij de ideeën van de ene persoon verder stromen 

naar andere bestemmingen.16 De verschillende ideeën en ervaringen van actoren van het nationale 

niveau stroomden tezamen op de internationale congressen, waar ze op hun manier opgepikt konden 

worden door andere actoren binnen het transnationale veld. Deze verschillende stromen zorgden 

echter ook voor het ontstaan van verschillende spanningsvelden die op de congressen voor heftige 

discussie zorgden, wat een belangrijke rol zal spelen in deze thesis. 

Ook de Belgische anti-alcoholbeweging was een knoop in dit transnationale netwerk, waarbij vooral 

La Ligue Patriotique contre L’alcoolisme en de nationale overheid op de internationale congressen 

telkens vertegenwoordigd waren. In deze masterproef zal deze interactie tussen het nationale en het 

transnationale niveau centraal staan. Doordat er sprake is van interactie tussen beide niveau, wogen 

de veranderingen na de breukperiode in het transnationale netwerk ook door op het nationale niveau. 

Concreet zal deze paper ingaan op de vraag wat gevolgen waren van de eerder omschreven 

veranderingen op de interactie tussen het transnationale en het nationale niveau. De afgebakende 

tijdsperiode voor dit onderzoek is tussen 1846 en 1814, aangezien dit het eerste en het laatste congres 

zijn binnen deze reeks van congressen. De nadruk zal echter liggen op de periode na 1876 omdat de 

Belgen voorheen geen geïnstitutionaliseerde beweging op het nationale niveau hadden en bijgevolg 

dus ook niet prominent aanwezig waren op het transnationale niveau. De veranderingen na 1876 

bevatten meerdere aspecten, die elk in een apart deel besproken zullen worden.  

Het eerste deel zal zich focussen op de vraag welke actoren er aanwezig waren op de anti-

alcoholcongressen na 1876, waarbij er vooral de nadruk zal liggen op de aanwezigheid van Belgische 

actoren. Na de breukperiode werd het transnationale netwerk gevormd door andere actoren, wat 

uiteraard gevolgen had voor de interacties tussen het nationale en internationale niveau. Concreet 

zullen de grote verschillen tussen de congressen voor en na de breukperiode blootgelegd worden via 

een hoofdzakelijk kwantitatieve analyse van de aanwezigheidslijsten die bij de congresverslagen 

hoorden. Aangezien de lijsten ook andere gegeven bevatten zoals de nationaliteit, beroep en de naam 

van de organisatie die hij vertegenwoordigde, kunnen we de eerder aangehaalde toenemende 

diversiteit op verschillende niveaus analyseren.  

Het tweede deel legt zich toe op de vraag hoe de framing van het alcoholprobleem veranderde na 

1876. In het artikel “Temperance and Modernity: Alcohol Consumption as a Collective Problem, 1885–

1913” onderzoekt Johan Edman hoe het alcoholprobleem geframed werd en welke oplossingen naar 

 
15 Timmerman, "de Sociale Ernst," 192. 
16 Pierre-Yves Saunier, Transnational history, Theory And History (New York: Palgrave Macmillan, 2013), 58-9. 
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voren geschoven werden. Edman ziet de anti-alcoholcongressen als een arrangement van de staat 

waarbij de anti-alcoholbeweging zich opwierp als hulpje van de staat, maar tegelijk ook extra 

verantwoordelijkheden vroeg om te kunnen bouwen aan een betere toekomst. Om de toekomst van 

de staat te kunnen garanderen is er nood aan een sterk en vooral nuchter volk die in de ontwikkeling 

van de industrie en het militaire apparaat ingezet kan worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat 

de sociale hervormers de alcoholproblematiek plaatsen binnen een frame van nationalisme en raciale 

hygiëne door te beargumenteren dat alcoholmisbruik zorgde voor de degeneratie van het westerse 

ras  en de natie. Deze insteek zorgde wel voor een politieke ondertoon op de congressen in die zin dat 

de vertegenwoordigde landen elk een ander politiek landschap hadden en dus ook een andere framing 

van het alcoholprobleem verkozen. Zo was de anti-alcoholbeweging In Scandinavische landen sterk 

gelinkt aan progressieve krachten terwijl in de Verenigde Staten vooral strijd werd gevoerd vanuit 

conservatieve hoek. 17 

 
Een ander relevant frame was de wetenschappelijke waarbij objectieve kennis een solide basis moest 
vormen om antwoorden te creëren op het alcoholprobleem. Een populaire invalshoek bij de 
hervormers was het benaderen van het alcoholmisbruik als een ziekte, ook al werd deze niet universeel 
aanvaard. Ook dit frame ging gepaard met de nodige conflicten en heterogeniteit omwille van de vele 
verschillende wetenschappelijke benaderingen en  onduidelijkheden rond de notie objectiviteit. Veel 
wetenschappelijke benaderingen hadden een moraliserende ondertoon wat volgens sommige 
hervormers een meerwaarde bood aan deze kennis terwijl dit voor andere hervormers juist een 
inbreuk op de objectiviteit was. Hoewel een dus verschillen waren in de specifieke invulling van de 
verschillende frames, vormden deze toch de basis voor potentiële oplossingen van het 
alcoholprobleem. Hierbij zetten de hervormer in op drie verschillende pijlers: preventie, mogelijke 
behandelingen en het aan banden leggen van de consumptie via wetgeving. 18  Edmans uiteenzetting 
zal in deze thesis aangevuld worden door ook aandacht te besteden aan framing van het probleem in 
de periode voor 1876. Via een analyse van congresverslagen zal er een dynamisch beeld gevormd 
worden van hoe het probleem in de periode voor en na 1876 geframed werd. Hierbij zal er uiteraard 
ook een focus liggen op de bijdrages van de Belgische hervormers. Een andere aanvulling op Edman is 
dat er in deze thesis meer de focus zal leggen op de verschillende spanningsvelden om vervolgens de 
Belgen een positie in dergelijke spanningsvelden toe te kennen. De reconstructie van dit discours is 
van groot belang aangezien het kader deels ook het discours van de nationale organisatie bepaalden.  
 

In het laatste deel gaan we specifiek in op de casus van La Ligue Patriotique vanuit een transnationaal 

perspectief. Dit stelt zich de vraag welke interacties mee vorm gaven aan het discours van La Ligue 

Patriotique. Concreet zal dit deel via zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek dieper in gaan op de 

positie die de organisatie inneemt in zowel het nationale als het transnationale niveau. Door hierbij 

oog te hebben voor het belang van het transnationale niveau voor de werking van La Ligue Patriotique 

en de bijhorende interacties met buitenlandse hervormers, zal er een beeld van de interactie tussen 

beide niveaus geschetst worden. 

De relevantie van dit onderzoek zit hem vooral in zijn bijdrage tot onze kennis over de Belgische anti-

alcoholbeweging. Het merendeel van de studies focuste zich op de werking van de beweging op het 

nationale niveau, zonder al te veel aandacht te besteden aan de transnationale context.  Recentere 

studies besteden echter steeds meer aandacht aan het internationale aspect van de anti-

alcoholbeweging. Zo wijst Liénart in een kort artikel op de positie van België binnen het spanningsveld 

 
17 Johan Edman, “Temperance and Modernity: Alcohol Consumption as a Collective Problem, 1885–1913,” 
Journal of Social History 49, nr. 1 (2015): 27-33. 
18 Johan Edman, “Temperance and Modernity," 25-40. 
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tussen geheelonthouders en de gematigden.19 Hierbij beperkt Liénart zich tot een korte omschrijving 

van een polemiek tussen Auguste Forel en Emile Cauderlier zonder dit te plaatsen in een breder 

historisch kader, iets wat waarschijnlijk te wijten is aan het feit dat het artikel in een medisch tijdschrift 

werd gepubliceerd. Ondanks de beperkte diepgang van het artikel vormt het een interessant 

aanknopingspunt voor deze masterproef, waarin het spanningsveld gematigden-onthouders op de 

congressen besproken zal worden.  Iets recenter speelt ook D’haeninck in op de relatie tussen het 

nationale en het transnationale niveau door de mobiliteit van Belgische en Nederlandse hervormers 

tussen 1850 en 1914 te bestuderen.20 Hoewel D’haeninck hierbij ook andere hervormingsbewegingen 

bespreekt en een breder tijdsperiode onderzoekt, toont dit mooi aan dat de transnationale inbedding 

vandaag de dag een relevant onderzoeksveld is.  Deze thesis past dus binnen de recente tendensen 

van het historische debat en kan er dus een toevoeging aan het huidige historische debat zijn. 

 

1.3 Bronnen 
Voor de eerste twee delen zijn de belangrijkste bronnen de congresverslagen van zowel voor als na 

1876. Deze congresverslagen bevatten lijsten van de aanwezige congresgangers en de 

vertegenwoordigde organisaties, waardoor het mogelijk is om deze in kaart te brengen. De 

congresverslagen bevatten ook een uitgetypte tekst van wat er op de congressen gezegd werd, 

waardoor ze ook nog eens een goed beeld van hoe het alcoholprobleem door de hervormers werd 

gepercipieerd. Deze congresverslagen vormen dus de basis van zowel het kwantitatieve onderzoek in 

het eerste hoofdstuk als van de kwalitatieve studie in het daaropvolgende hoofdstuk. Bijlage 1 geeft 

een overzicht van de congresverslagen die voor dit onderzoek ter beschikking waren. In deze thesis 

zelf zal telkens naar de plaats en datum van het congres verwezen worden in plaats van de volledige 

naam. 

Hierbij zal er niet alleen gebruikt gemaakt worden van de congresverslagen die zich enkel op het 

alcoholprobleem toelegden, maar ook van de verslagen van het eerder genoemde Congrès de 

Bienfaisance. Voor 1876  waren er namelijk geen Belgen aanwezig op de anti-alcoholcongressen, 

waardoor de sociale hervormers andere congressen bezochten waar het alcoholprobleem aan bod 

kwam. Zo kwam dit probleem onder andere ter sprake op de feministische en medische congressen. 

Bij deze congressen werd het alcoholprobleem telkens gezien als een deelaspect van het centrale 

thema, terwijl hervormers op het Congrès de Bienfaisance alcoholmisbruik als een algemene 

bedreiging voor de maatschappij zagen. Hierdoor is het gemakkelijker om de Belgische anti-

alcoholbeweging te plaatsen in het verlengde van deze congressen. Zo lag op deze congressen enorm 

de nadruk op statistieken die de omvang van dit maatschappelijk gevaar duidden, iets wat ook een 

veel voorkomende strategie was bij de Belgische anti-alcoholorganisaties. Het feministische en 

medische aspect kwam uiteraard ook in hun werking aan bod, maar dit gebeurde vaak in 

samenwerking met feministische organisaties of medische instellingen (zie infra). Aangezien in deze 

thesis de nadruk ligt op La Ligue Patriotique, een organisatie die alcoholmisbruik vooral framede als 

een maatschappelijk probleem, werd er gekozen om enkel het Congrès de Bienfaisance in dit 

onderzoek te betrekken. Verder in deze thesis zal ook blijken dat meerdere aspecten van het Belgische 

frame ook aanwezig waren op de Congrès de Bienfaisance.  Een ander voordeel van de eerder 

 
19 Liénart, J en Liénart, F. “L’alcoolisme au tournant du XXe siècle : les positions belges dans les débats 
européens.” Revue Médicale de Bruxelles 34 (2013): 436–39. 
20 D’haeninck., Thomas. “Sociale hervormers op zoek naar een moreel reveil : een sociaal-historische en 
transnationale studie naar de aanwezigheid van Belgen op internationale hervormingscongressen, 1850-1914.” 
PhD diss., Universiteit Gent, 2018. 
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algemene framing van het alcoholprobleem op de Congrès de Bienfaisance is dat de verslagen een 

betere inkijk in de werking van de Belgische anti-alcoholbeweging voor 1876 geven, waardoor het 

geschikt is om een contrast met de periode na 1876 te scheppen.  

Voor de casus van La Ligue Patriotique zijn het vooral de publicaties van de organisatie zelf die 

belangrijk zijn. Concreet gaat het over een vijftigtal publicaties die vooral werden ingezet als 

propaganda materiaal.  Naast de gebruikelijk propaganda behoren daar ook verschillende 

wetenschappelijke publicaties en de verslagen van de algemene vergaderingen toe. De belangrijkste 

bronnen zijn echter de tweemaandelijkse tijdschriften Le Bien Social en le Journal de la Ligue 

patriotique contre l'alcoolisme. Het eerste tijdschrift was specifiek gericht op het grote publiek door 

de nadruk te leggen op spotprenten en narratieven die de lezer moesten wijzen van de gevaren van 

alcohol. Deze artikels werden aangevuld door serieuzere artikels die betrekken hebben tot de werking 

en studies van de gematigdheidsbonden in het binnen- en buitenland. Dit soort artikels zijn veel 

frequenter aanwezig in het  tweede tijdschrift dat veel minder vulgariserend is dan Le Bien Social. 

Aangezien deze twee tijdschriften een bron van kennis zijn over de andere actoren binnen het 

transnationale landschap, zijn ze van essentieel belang voor de uitwerking van de casus.   

 

1.4 Methodologie en theoretisch kader 

1.4.1 Sociale Netwerkanalyse 
Door de toenemende globalisering in de tweede helft van de vorige eeuw, raakte de natiestaat als 

geografisch kader voor historische narratieven in diskrediet. De focus op de natiestaat als centrale 

entiteit maakte geleidelijk aan plaats voor een kader dat met de landgrenzen minder rekening hield. 

In de jaren 90 kregen dit soort studies de naam transnationale geschiedschrijving. Hoewel er meerdere 

definities van deze term circuleren,  zijn ze het er allemaal over eens dat individuen niet vast hangen 

aan landsgrenzen of overheden maar dat ze los daarvan met elkaar in contact kunnen komen. Een 

centraal aspect van deze transnationale geschiedschrijving is dat er netwerken ontstaan die over de 

grenzen heen gaan, waardoor deze tak van de geschiedschrijving vaak van sociale netwerkanalyses 

(SNA) gebruik maakt. Dit soort analyses leggen de nadruk op de structuur en de aard van de relaties 

tussen verschillende actoren. Deze relaties staan centraal omdat ze een invloed hebben op de 

verschillende actoren doordat ze hen voorzien van zowel materiële als non-materiële hulpmiddelen 

zoals bijvoorbeeld kennis. Daarnaast spelen netwerken ook een belangrijke rol in het mobilisatie en 

creëren van collectieve actie binnen een transnationale sociale beweging.21 In deze thesis zal er van 

twee verschillende soorten sociale netwerkanalyses gebruikt gemaakt worden, die zullen worden 

aangevuld met eenvoudigere weergaves van kwantitatieve data. Om de netwerkanalyses te realiseren 

zal er van het programma GEPHI gebruik gemaakt worden.    

 
In het tweede hoofdstuk zal de sociale netwerkanalyse zorgen voor het in kaart brengen van de co-
presence van Belgen op de verschillende congressen. De dikte van de edges tonen aan in welke mate 
congressen gemeenschappelijke aanwezigen hadden, waardoor het mogelijk is om een beter overzicht 
te scheppen in de Belgische aanwezigheid op de congressen. Door gebruik te maken van de 
hierarchical clustering technique worden er clusters gevormd van hervormers die een gelijkaardige 
positie in het netwerk innamen. Een ander voordeel aan deze soort sociale netwerk analyse is het feit 
dat er een tijdsdimensie kan worden toegepast, waardoor eventuele evoluties en de gevolgen van de 
breukperiode visueel weergegeven kunnen worden. De data die voor deze analyse gebruikt zullen 

 
21 Donatella Della Porta, Methodological Practices in Social Movement Research (Oxford : Oxford University 
press, 2014), 368-9. 
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worden, zijn de namen van de Belgische hervormers die voorkwamen op de aanwezigheidslijsten van 
de congressen tussen 1846 en 1914. Deze gegevens zijn op hun beurt in de Nodegoat-database van 
het TIC-project geïmporteerd. Door de gegevens van de database te verwerken in GEPHI is het mogelijk 
om de co-presence van de Belgische hervormers visueel te weergeven.       
 

1.4.1.1 Granovetter 

In het laatste hoofdstuk zal er via een netwerkanalyse de focus op het niveau van de subgroepen van 
het netwerk gelegd worden. Concreet houdt dit niveau in dat de onderzoeker kijkt naar de verspreiding 
van de verschillende clusters die ontstaan binnen het bredere netwerk. Een cluster bestaat uit een 
groep actoren die met elkaar in verbinding staan via meerdere ties. Actoren binnen deze cluster 
hebben ook oppervlakkige relaties (weak ties) die een brug slaan tussen de cluster en de rest van het 
grotere netwerk.22 Het idee dat de sterkte van een band invloed heeft op de kennisdiffusie binnen een 
netwerk staat centraal in onder andere de theorie van Granovetter. In 1973 publiceerde hij een artikel 
waarin hij bestudeerde hoe interpersoonlijke banden aan macrofenomenen zoals diffusie en sociale 
mobiliteit gerelateerd zijn. De sterkte van deze interpersoonlijke band is afhankelijk van vier 
verschillende factoren zoals tijd, emotionele intensiteit, wederzijds vertrouwen en wederzijdse hulp. 
Aan de hand van deze parameters, die volgens Granovetter op basis van intuïtie gemeten kunnen 
worden, kan er onderscheid tussen sterke en zwakke banden (weak ties en strong ties) gemaakt 
worden. Granovetter hecht het meeste belang aan de zogenaamde weak ties omdat ze een grotere 
sociale afstand kunnen afleggen dan strong ties. Weak ties leggen banden (bridges) tussen 
verschillende clusters in een netwerk, waardoor deze ideaal zijn om informatie te verspreiden. Als deze 
weak tie de enige verbinding is tussen twee clusters, dan is er volgens Granovetter sprake van een 
brug. De strong ties krijgen van Granovetter minder aandacht omdat deze geen linken leggen tussen 
verschillende groepen, maar zij zorgen wel voor de versteviging van de sociale cohesie en collectieve 
actie binnen een groep.23 
 
Granovetters assumpties omtrent de kracht van deze zwakke banden vormen een belangrijke theorie 
voor historici die onderzoek doen naar sociale bewegingen. Het onderzoek van  Naomi Rosenthal naar 
de 19de eeuwse feministische beweging in de staat New York, maakt bijvoorbeeld gebruik van de 
theorie van Granovetter om de verschillende banden tussen organisaties te onderzoeken. Door de 
sterkte van de verschillende banden te meten, legde Rosenthal potentiële connecties bloot die onder 
andere kunnen zorgen voor een toestroom van resources.24  
 
De keerzijde van de relevantie van Granovetters theorie is uiteraard dat ze ook bekritiseerd werd. 
Krackhardt formuleert niet alleen twee kritieken op Granovetter, maar vult hem ook aan door 
oplossingen voor de kritieken uit te werken. Zo bekritiseert hij Granovetter omdat hij weinig aandacht 
besteedde aan de functie van de strong ties. Krackhardt hernoemt deze banden philos relaties en 
definieert hen als een relatie waarbij er sprake is van wederzijdse affectie en interactie gedurende een 
bepaalde periode. In tegenstelling tot Granovetter benadrukte hij vooral het affectieve aspect omdat 
dit bijdraagt tot een wederzijds gevoel van vertrouwen dat bij weak ties niet aanwezig is. Op basis van 
deze definitie beargumenteert Krackhardt dat de rol van strong ties niet alleen de versteviging van de 
sociale cohesie is, maar dat het ook zorgt voor het weerbaar maken van een groep tegen onverwachte 
veranderingen. Wanneer ongewenste veranderingen, die de gang van zaken kunnen verstoren, 

 
22 Della Porta, Methodological Practices, 387-90. 
23 Mark S. Granovetter, “The Strength of Weak Ties,” American Journal of Sociology 78, nr. 6 (1973): 1360–80.   
24 Naomi Rosenthal et al., "Social Movements and Network Analysis: A Case Study of Nineteenth-Century 
Women's Reform in New York State," American Journal of Sociology 90, no. 5 (1985): 1022-54. 
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optreden dan kunnen alleen sterke banden ervoor zorgen dat de groep deze veranderingen kan 
doorstaan.25 
Een tweede kritiek op Granovetter is het feit dat hij onduidelijk blijft over de manier waarop de sterkte 

van banden gemeten kan worden. Granovetter geeft enkele parameters aan, maar geeft geen 

duidelijke grens aan tussen strong en weak ties waardoor een onderzoeker zich op zijn intuïtie moet 

baseren. Hoewel Krackhardt geen kant-en-klare oplossing voor dit probleem heeft, haalt hij wel enkele 

auteurs aan die mogelijke parameters toevoegden. Zo haalt Lin aan dat naast de intensiteit ook de 

recentheid van de relatie een rol speelt. Erickson bepaalt de sterkte van de band dan weer aan de hand 

van de manier waarop beide personen elkaar percipiëren, waardoor hij een relatie als sterk zal 

benoemen als beide personen elkaar het label “vriend” opplakken.26 Voor deze thesis impliceert deze 

terechte tweede kritiek dat deze theorie voornamelijk deductief zal worden toegepast. Het is 

onmogelijk om elk contact binnen een netwerk te achterhalen aangezien vele vormen van 

communicatie, waaronder gesprekken, onmogelijk de tand des tijds konden doorstaan. Doordat het 

meten van de sterkte zeer moeilijk is, is vooral de positie van de tie in het netwerk een indicator voor 

de bandsterkte. Wanneer er een cluster merkbaar is, kunnen we door Granovetters theorie toe te 

passen, concluderen dat het over een strong tie gaat. De ties die als brug functioneren kunnen we dan 

als zwak beschouwen.  

Deze assumpties van strong en weak ties vormen het theoretische kader van de analyse van de tweede 

sociale netwerkanalyse. Deze analyse heeft als doel om La Ligue Patriotique  te plaatsen binnen het 

transnationale kader aan de hand van een visualisatie van de verschillende kennisstromen die de 

organisatie bereikten. Via deep reading worden alle verwijzingen naar buitenlandse organisatoren uit 

de publicaties gehaald om de contacten van La Ligue Patriotique te kunnen reconstrueren. Door 

aandacht te besteedden aan eventuele co-citaties kunnen we ook relaties tussen de verschillende 

andere organisaties blootleggen, waardoor de structuur van het transnationale netwerk zichtbaar 

wordt. Als twee actoren in dezelfde tekst worden geciteerd dan is er een soort band tussen beide 

actoren, wat op een sociale netwerk analyse als een tie wordt voorgesteld. Naar gelang het aantal co-

citaties kan deze tie sterk of zwak zijn, waardoor er bij een visualisatie van de data duidelijke clusters 

kunnen tevoorschijn komen.   

Zowel in alle drie de hoofdstukken zal er van statistieken en visualisaties gebruik gemaakt worden  om 

de argumentaties de ondersteunen. In eerste instantie zal er gebruik gemaakt worden van 

lijndiagrammen omdat deze een tijdscomponent aan de analyse kunnen toevoegen. Op deze manier 

kan de evolutie die het transnationale niveau ondergaat op een efficiënte manier weergegeven 

worden. Daarnaast zullen er ook schijfdiagrammen ingezet worden om bepaalde verhoudingen en 

contrasten, zoals de verschillende spanningsvelden op de congressen, beter in de verf te kunnen 

zetten. Tot slot zal er in sommige delen in deze thesis ook gebruik gemaakt worden van landkaarten 

om een geografische component toe te voegen aan de analyse.  

In hoofdstuk twee komen de gebruikte data telkens uit de aanwezigheidslijsten die bij de 

congresverslagen zaten. Voor het derde hoofdstuk werd er vooral naar de inhoud van de verschillende 

uiteenzettingen gekeken om deze in een bepaalde categorie te steken. De uiteenzettingen die hiervoor 

in aanmerking kwamen, zijn degene die opgelijst zijn in de inhoudstafel van de congresverslagen. Voor 

 
25 David Krackhardt, “The Strength of Strong Ties: The Importance of Philos in Organizations,” in Networks and 
Organizations: Structure, Form, and Action, eds. N. Nohria en G. Robert (Boston: Harvard Business School Press, 
1992),  217-0. 
26 Krackhardt, “ The Strength of Strong Ties,” 216-7 . 
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het laatste hoofdstuk werd vooral beroep gedaan op de data die ook aan de basis ligt van de sociale 

netwerk analyse, namelijk de citatie in de verschillende publicaties van La Ligue Patriotique. 

 

1.4.2 Framinganalyse 
Erving Goffman introduceerde in zijn artikel Frame Analysis: an essay on the organisation of experience 

de term framing binnen de sociale wetenschappen. Hierin stelt hij dat elk individu beschikt over 

zogenaamde primary frameworks die hij of zij kan gebruiken om bepaalde gebeurtenissen waar te 

nemen en om er een betekenis aan toe te kennen. Deze waaier aan frameworks doet het individu op 

aan de hand van ervaringen. Frames sturen op deze manier de perceptie van de werkelijkheid zonder 

dat het individu zich ervan bewust is. Het idee dat een frame op een passieve manier wordt gevormd, 

werd later door verschillende onderzoekers tegengesproken.27 Eén van hen is Entman die in zijn artikel 

Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm  een definitie naar voren schuift die framing 

wel als een actief proces omschrijft:  

To frame is to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 

communicating text, in such a way as to promote a particular problem definition, causal interpretation, 

moral evaluation, and/or treatment recommendation.”28  

Deze definitie ziet framing als een actief selectieproces waarbij een fenomeen of een gebeurtenis 

wordt gedefinieerd door het toekennen van causale verklaringen, een morele waarde en een mogelijke 

oplossing. Deze definitie is veel helderder dan die van Goffman en zal dus de basis van de 

framingsanalyse in deze thesis vormen. Vooral het idee dat een frame een actieve constructie van een 

bepaalde realiteit is, vormt een essentieel fundament van de analyse. 

De definitie van Entman is ondanks zijn efficiëntie zeer algemeen van aard, waardoor het gepast is om 

te kijken naar theorieën over framing binnen sociale bewegingen. Vanaf de jaren 90 besteedden 

onderzoekers van sociale bewegingen in toenemende mate aandacht aan de framing die de sociale 

bewegingen hanteerden.29 Zo ontstond de term collective action frame, die de verschillende soorten 

frames omvat die een sociale beweging kan gebruiken om aan te zetten tot collectieve actie. Dit soort 

frames is het resultaat van twee discursieve processen, namelijk enerzijds het creëren van een frame 

aan de hand van ervaringen uit de realiteit en anderzijds het bewust aanpassen van dit frame door 

bepaalde aspecten te accentueren. Deze discursieve interactie impliceert wel dat er verschillende 

subtiele varianten kunnen ontstaan binnen één beweging, wat ook zichtbaar was bij de anti-

alcoholbeweging.30 Door in deze thesis aandacht te besteden aan de ervaringen van verschillende 

subgroepen binnen het transnationale netwerk zal dit duidelijk worden. Deze ervaringen zullen aan de 

verschillen die merkbaar zijn tussen de verschillende frames gelinkt worden, waardoor er bepaalde 

spanningsvelden blootgelegd zullen worden. Vervolgens zullen de Belgische hervormers binnen deze 

spanningsvelden geplaatst worden, zodat duidelijk wordt met welke variant van het algemenere frame 

ze zich lieten associëren op het transnationale niveau. 

Over deze Collective Action Frames zijn er verschillende theorieën geschreven, die telkens zeer dicht 

bij mekaar liggen. In deze thesis gaat de voorkeur uit naar het model van Benford en Snow. Zij 

 
27 Erving Goffman en Bennett M. Berger, Frame Analysis : An Essay on the Organization of Experience (Boston: 
Northeastern university press, 2004), 19-26. 
28 Robert M. Entman, “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm,” Journal of Communication 43, 
nr. 4 (2006): 612. 
29 Robert D. Benford en David A. Snow, “Framing Processes and Social Movements: an Overview and 
Assessement,” Annual Review of Sociology 26 (2000): 611–39. 
30 Benford and  Snow, “Framing Processes and Social Movements," 623. 
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onderscheiden drie verschillende soorten frametasks, waarvan de eerst de diagnostic framing is. In 

deze vorm van framing wordt het probleem als het ware gediagnosticeerd en verklaart aan de hand 

van causaliteit of door een zondebok aan te wijzen. Daarnaast gebruiken sociale hervormers ook een 

prognostic frame waarin een oplossingen voor het eerder geformuleerde probleem wordt aangereikt. 

Deze twee soorten van framevorming zijn vooral gericht op het creëren van een consensus. De laatste 

manier van framen is de motivational framing, waarvan de bedoeling is om een potentiële achterban 

te mobiliseren om over te gaan tot actie. In de meeste gevallen gaan de sociale activisten hiervoor hun 

achterban wijzen op de potentiële negatieve gevolgen die zich zullen manifesteren als ze geen actie 

zullen ondernemen. Deze motivational frame is volgens Benford en Snow geen automatisch gevolg 

van de twee andere frames, waardoor een sociale beweging op alle drie de framingtasks tegelijk actief 

moet inzetten.31 Deze drie frames zullen In hoofdstuk 3 een leidraad vormen voor de framingsanalyse. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Benford and  Snow, “Framing Processes and Social Movements," 615-1. 
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2. Sociale hervormers en de anti-alcoholcongressen 
 

De internationale congressen vormden als het ware het snijpunt tussen het nationale en het 

transnationale niveau aangezien er een groot deel van de interacties tussen beide niveaus plaatsvond. 

Zoals in de inleiding al vermeld is, waren deze congressen de ideale gelegenheid om kennis en 

ervaringen te delen die op hun beurt de nationale beweging konden verrijken. Deze uitwisseling had 

tegelijk ook een legitimerend effect, aangezien de hervormers de statistieken gebruikten om aan te 

tonen dat het probleem effectief aangepakt moest worden of om aan te tonen dat de resultaten van 

hun aanpak positief waren. De interactie tussen beide niveaus ging echter nog verder dan louter deze 

uitwisseling, iets wat aan bod komt in Randeraads artikel “Triggers of Mobility: International 

Congresses (1840-1914) and their Visitors”.32 Hij legt twee spanningsvelden bloot die tevens ook als 

motieven voor aanwezigheid op de congressen gezien kunnen worden. In dit artikel focust hij zich niet 

specifiek op de anti-alcoholcongressen, maar de resultaten van dit onderzoek zijn er ook op 

toepasbaar.  

In eerste instantie ziet Randeraad hoe de internationale congressen de functie hebben als hefboom 

voor het individu. Hiervoor haalt hij het voorbeeld van legerdokter Victor Desguin aan die op het 

International Medical Congres een uiteenzetting gaf over de fysiologische gevolgen van 

alcoholmisbruik. Later gaf hij op andere congressen ook uiteenzettingen over de bredere 

maatschappelijke gevolgen, waardoor hij op het internationale niveau de reputatie uitbouwde als 

expert binnen dit vakgebied. Deze reputatie sijpelde door naar zijn thuisstad Antwerpen, waar hij 

handig kon inspelen op zijn reputatie door het in te zetten in zijn politieke carrière. Om verkozen te 

worden profileerde hij zich vooral als een politieker die begaan was met de sociale problemen die het 

land teisterden, iets wat door zijn reputatie als expert van deze problematiek kracht werd bijgezet.33 

De congressen die Randeraad raadpleegde voor deze biografische uiteenzetting waren niet de anti-

alcoholcongressen die in deze paper centraal staan, maar het idee dat de congressen dienden als een 

hefboom voor de carrière van het individu was zeker ook aanwezig op de anti-alcoholcongressen. Op 

de congressen voor 1876 waren vooral gedelegeerden van anti-alcoholorganisaties aanwezig, maar na 

de breukperiode waren er steeds meer aanwezigen die als losstaand individu fungeerden.  Dat zij deels 

aanwezig waren uit eigenbelangen zoals het opkrikken van hun reputatie kan moeilijk letterlijk uit de 

congresverslagen gehaald worden, maar Timmerman geeft in haar thesis aan dat dit zeker wel een rol 

speelde bij de sociale hervormers in België. Zij gaf aan dat vele dokters zich lieten associëren met de 

anti-alcoholbeweging omdat het ergens hun morele plicht was om dit probleem aan te pakken, anders 

zou hun reputatie schade oplopen.34  

Daarnaast wijst Randeraad ook nog op het feit dat de congressen dienden om een hechtere 
samenwerking tussen privé-initiatief en de overheid te bewerkstellen. Randeraad haalt aan dat een 
internationale aanpak quasi onmogelijk is als op het nationale niveau geen eenheid is qua aanpak. 35  
De internationale congressen konden deze eenheid en samenwerking wel in de hand werken.36 Vooral 
op de anti-alcoholcongressen na 1876 was deze functie zeer sterk aanwezig, wanneer er veel aandacht 
werd besteed aan de potentiële rol die de staat kon spelen in de strijd tegen alcohol. Aangezien er in 
toenemende mate ook vertegenwoordigers van de overheid aanwezig waren (zie infra), valt het op dat 

 
32 Nico Randeraad, “Triggers of Mobility: International Congresses (1840–1914) and their Visitors.” in Mobility 
and Biography,  63-82. Berlin: De Gruyter, 2015. 
33 Randeraad, “Triggers of Mobility,”  66-70. 
34 Timmerman, “De Sociale Ernst,” 190-1. 
35 Randeraad, “Triggers of Mobility,” 65 . 
36 Randeraad, “Triggers of Mobility,” 73. 
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de congressen als het ware een ontmoetingsplaats vormden tussen de staat en de sociale hervormers. 
De mate waarin deze toenadering er was, verschilde wel tussen de geheelonthouders en de gematigde 
hervormers. Op het congres van 1876 in de Verenigde Staten, dat sterk gericht was op het 
geheelonthoudersprincipe, kwam een hervormer zelfs het idee op om een partij op te richten die zich 
specifiek focuste het aanpakken van het alcoholprobleem. Amerikaanse hervormers legden enorm de 
nadruk op het afdwingen van geheelonthouding via de wetgeving, wat niet eenvoudig was aangezien 
de wetten op het niveau van de staten werden uitgevaardigd. De onderstaande quote illustreert mooi 
hoeveel belang de Angelsaksische hervormers hechtten aan de samenwerking van de regering: 
 

“that there is no man, or body of men, who can strike at the root of the evil but the Legislature of the 
nation.” 37 
 
Het idee dat enkel via wetgeving het probleem kon opgelost worden, uitte zich ook in de praktijk. De 
Amerikaanse hervormer James Black geeft in zijn argumentatie voor een politieke partij een overzicht 
van de conclusie van de voorafgaande nationale congressen. Telkens was de conclusie dat er veel meer 
op de wetgeving ingezet moest worden. Daarnaast haalde hij ook aan dat op het nationale congres 
van 1869 een politieke geheelonthouderspartij werd gesticht en dat deze zelfs een 
presidentskandidaat had aangesteld. Tien jaar later was deze partij met succes nog steeds actief in 
bepaalde Staten, wat volgens de spreker duidde op de noodzaak van deze politieke partij.38  
 
Dit staat echter in schril contrast met de gematigde hervormers op het Europese vasteland, waar er 
eerder sprake was van een koele samenwerking met de staat. Het congres van Brussel (1880) toonde 
mooi aan dat er een totaal andere houding tegenover de staat was dan in de bij de geheelonthouders. 
Zo formuleerden de congresleden de wens dat de regering zich actiever met het onderzoek naar de 
gevaren van alcohol doet en dat ze meer controleren op de kwaliteit van de dranken. De overige 
wensen hadden vooral betrekking op het beter toepassen van bepaalde wetgevingen zoals het 
patentensysteem waarbij verkopers een patent moesten kopen vooraleer ze alcohol mochten 
aanbieden in hun cabaret. Dergelijke ideeën tonen mooi aan dat gematigde hervormers meer op een 
samenwerking met de regering gericht waren, terwijl de geheelonthouders een stap verder gingen 
door de politiek als het ware te infiltreren.39 Dit verschil kan verklaard worden door te kijken naar de 
Angelsaksische congressen van voor 1876, waarin vooral de wetgeving  als oplossing zeer centraal 
stond. In die zin is het idee van de geheelonthouderspartij dus een verlengde van een oudere traditie 
binnen de nationale beweging. 
 

Randeraad merkte geen enkele vorm van discontinuïteit op in de periode van 1840 tot 1914, waardoor 

het plausibel is dat de breukperiode geen invloed had op de persoonlijke motieven van de sociale 

hervormers. Of persoonlijke belangen een rol speelden op de congressen voor 1876 valt moeilijk uit 

de congresverslagen te halen, ook al is het tot op zekere hoogte naïef om eigenbelang volledig uit te 

sluiten. Gusfeld haalde namelijk in één van zijn onderzoeken namelijk aan dat het lidmaatschap van 

een Amerikaanse anti-alcoholorganisatie met een zekere status gepaard ging. Concreet analyseerde 

hij de Women’s Christian Temperance Union om tot de conclusie te komen dat het niet alleen ging om 

een poging om alcoholmisbruik een halt toe te roepen, maar dat het ook een verborgen statusbeleid 

was. Door hun lidmaatschap konden de leden zich als het ware een hogere positie op de sociale ladder 

 
37James Black, “Is there a Necessity for a Prohibition Party? ,” in Centennial temperance volume. A memorial of 
the international temperance conference held in Philidelphia (New York: National Temperance Society and 
Publication House,1877), 328. 
38 James Black,” Is there a Necessity,” 328-332. 
39 “ Voeux formulés par le congrès” In Congrès international pour l'étude des questions relatives à l'alcoolisme, 
tenu à Bruxelles du 2 au 7 Aout 1880 ( Haye,L’académie royale de Bruxelles, 1880),  229. 
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toe-eigenen, aangezien ze geheelonthouding vooral aan de hogere klassen toegeschreven.40 Wat het 

afdwingen van een samenwerking met de overheid betreft, kan er gesteld worden ook hier sprake was 

van continuïteit. Ook op de congressen voor 1876 was dit onderwerp zeer sterk aanwezig, iets wat 

verder in deze thesis meer in detail aan bod zal komen. Qua motieven was er dus sprake van 

continuïteit, ook al waren op veel vlakken sprake van discontinuïteit. 

 

2.1 Veranderingen na 1876 
Het belangrijkste verschil tussen de congressen voor en na 1876 is de heterogenisering van het 

aanwezige publiek. Doordat de congressen voor 1876 vooral bestonden uit christelijke 

geheelonthouders uit de Angelsaksische wereld, waren de congressen inhoudelijk beperkt tot het 

bespreken van de wetgevingen in het thuisland en de mogelijke strategieën om geheelonthouding te 

promoten. Doordat iedereen op dezelfde golflengte zat, was er weinig discussie mogelijk. In de periode 

na 1876 daarentegen waren de sociale achtergronden en de meningen van de hervormers 

uiteenlopender waardoor er het aantal discussies ook toenam. Ook de verschillende ervaringen waren 

meer divers, waardoor de congressen op inhoudelijk niveau een pak breder waren dan die van voor 

1876. Deze heterogenisering is zichtbaar in twee verschillende tendensen, namelijk de toenemende 

internationalisering en de uitbreiding van de veranderende samenstelling van de aanwezigen. 

 

2.1.1 Internationalisering van de congressen 
De internationalisering van de anti-alcoholcongressen uitte zich op verschillende manieren, waarvan 

de eerste is dat het aantal organiserende landen in aantal toenam. De verandering die plaatsvond na 

de breukperiode is zichtbaar op de onderstaande landkaart. Kaart 2.1 toont het aantal anti-

alcoholcongressen dat elk land organiseerde in de periode tussen 1876 en 1913. De gegevens die voor 

deze kaart gebruikt werden, zijn afkomstig uit de nodegoat-database van het TIC. In totaal waren er 

56 congressen in de betreffende periode, waaronder ook congressen die betrekking hadden op 

bepaalde deelaspecten (vb. over alcoholmisbruik in de kolonies) van het probleem en congressen van 

organisatie met een internationaal karakter (bvb. WCTU). Als we de kaart bekijken dan valt het op dat 

er vooral een zwaartepunt was in West-Europa waar vooral Frankrijk (negen congressen), België en 

Nederland (beide zes congressen) een drijvende motor bleken te zijn. Ook in de Angelsaksische wereld 

werd er een groot aantal congressen georganiseerd, waarvan er negen plaats vonden in het Verenigde 

Koninkrijk en zeven in de Verenigde Staten. In mindere mate kunnen ook Italië, Duitsland en 

Zwitserland aangeduid worden als belangrijke initiatiefnemers.  Mochten we hiernaast een kaart 

plaatsen van de periode voor 1876, dan zou duidelijk worden dat er twee congressen plaatsvonden in 

het Verenigde Koninkrijk (1846 en 1862)  en één in de Verenigde Staten (1853). Deze opmerking in het 

achterhoofd houdend, kunnen we dus stellen dat de breukperiode ervoor gezorgd had dat er eerder 

sprake is van een geografische uitbreiding in plaats van een radicale omslag. Om deze toenemende 

internationalisering te nuanceren, toont de onderstaande tabel het aantal congressen per land.  

 
40 Joseph R. Gusfield, "Social Structure and Moral Reform: A Study of the Woman's Christian Temperance 

Union," American Journal of Sociology 61, no. 3 (1955): 221-32.  
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Figuur 2.1: aantal congressen per land (1876-1914) 

 

ORGANISERENDE 
LAND 

AANTAL 
CONGRESSEN 

FRANKRIJK 9 

VERENIGD 
KONINKRIJK 

9 

VERENIGDE 
STATEN 

7 

BELGIË 6 

NEDERLAND 6 

ITALIË 5 

DUITSLAND 4 

ZWITSERLAND 3 

DENENMARKEN 2 

AUSTRALIË 2 

ZWEDEN 2 

OOSTENRIJK 2 

HONGARIJE 1 

 

Tabel 1: Aantal congressen per land (1876-1914) 

 

Wat uiteraard niet zichtbaar is op de kaart en de tabel, is de tijdscomponent die aan de congressen 

vasthing. Daarbij valt op dat de belangrijkste initiatiefnemers gedurende de hele periode op 

regelmatige basis een congres organiseerden, terwijl de landen in Centraal-Europa pas later een 

organisatorische rol opnamen. Zo organiseerde Oostenrijk zijn enige congres in 1901 en Hongarije vier 
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jaar later. In het geval van Hongarije kan dit verklaard worden door te wijzen op het feit dat de anti-

alcoholbeweging in dit land nog maar pas in zijn kinderschoenen stond, waardoor het land een congres 

organiseerde om de beweging een extra duwtje in de rug te kunnen geven.41  

Ook als we kijken naar het aantal vertegenwoordigde landen en kolonies op de congressen, merken 

we dat dat er na de breukperiode ook binnen dit aspect sprake was van een internationalisatie. Schrad 

wees er al terecht op dat het aantal verschillende aanwezige nationaliteiten in de periode na 1885 

sterk toenam, een periode die hij omschreef als de bloeiperiode van de anti-alcoholcongressen. 

Aangezien Schrad, mede door zijn sterk Angelsaksische invalshoek, geen vermelding maakt van de 

breukperiode is de tijdsafbakening van zijn grafieken niet ideaal voor deze thesis. De data die voor 

grafiek 2.2 werd gebruikt, is dus maar voor een deel gebaseerd op deze die Schrad ter beschikking 

stelde.42  

 

 

Figuur 2.2: aantal aanwezige nationaliteiten per congres (inclusief kolonies) 

 

De congressen van tussen 1846 en 1885 werden voor dit onderzoek toegevoegd om de discontinuïteit 

voor en na de breukperiode al dan niet vast te kunnen stellen. Het resultaat toont duidelijk aan dat het 

er in de periode voor 1876 (de eerste drie congressen op de lijngrafiek) weinig verschillende 

nationaliteiten aanwezig waren. Op de eerste twee congressen waren telkens het Verenigd Koninkrijk 

en de Verenigde Staten aanwezig, vergezeld door een miniem aantal hervormers uit de kolonies 

(vooral Australië en India). Op het congres van Londen in 1862 steeg het aantal licht door de 

toenemende aanwezigheid van Europese landen. Op dit congres waren respectievelijk Nederlanders, 

Duitsers en Zweden aanwezig, die ondanks hun kleine aantal wel het woord namen op deze 

 
41 “Préparatifs des congrès,”In 9ėme Congrès international contre l'alcoolisme, tenu à Budapest du au 16 
septembre 1905, rapports et  compte-rendu des séances et des réunions, eds. Phillipe Stein (Budapest: Fréderic 
Killian Successeur ,1905), 2. 
42 Schrad, The Political Power, 51. 
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congressen. De organisatoren van dit congres stelden zich in vergelijking met de oudere congressen 

het doel om zoveel mogelijk nationaliteiten bijeen te brengen, waarmee ze als het ware een aanzet 

gaven tot de tendens van internationalisering. Het onderstaande citaat uit het voorwoord van het 

bijhorende congresverslag toont hun intentie om de congressen te internationaliseren mooi aan. 

Bovendien toont het duidelijk aan dat het hun bedoeling was om nog meer nationaliteiten te 

betrekken dan er effectief aanwezig waren. 

“It is to be regretted that a few of those who have been long and honourably identified with the 

agitation kept aloof from this “international” effort, and preferred to confine their efforts to a more 

limited area. But, notwithstanding this, a union took place between nearly all the temperance and 

prohibition organizations throughout the United Kingdom; and co-operation was sought and obtained 

from representatives of societies in the principal countries of Europe, and in America and Australia.”43 

 Deze kleine verandering ging ook inhoudelijk gepaard met een kleine veranderingen, zoals verder in 

deze thesis zal blijken. Na de breukperiode van 1876 nam het aantal verschillende nationaliteiten toe, 

waarbij vooral Europese landen telkens sterk vertegenwoordigd waren. Door de internationalisatie 

ontstonden er verschillende spanningsvelden en lag de nadruk steeds meer op het delen van 

ervaringen en kennis die de hervormers op het nationale niveau  opdoen, iets waar hoofdstuk drie 

dieper op zal ingaan.  

 

2.1.2 Verandering van de samenstelling van de aanwezigen 
De tweede grote verandering was zichtbaar in de veranderende sociale samenstelling van de 

congresleden. Hierbij gaat het vooral over het een uitbreiding van het aantal vertegenwoordigde 

organisaties en de socio-professionele achtergrond van de hervormers. 

Het eerste aspect hieraan heeft betrekking tot de vertegenwoordiging van de verschillende overheden. 

Grafiek 2.3 toont het aantal officiële vertegenwoordigers van de binnenlandse en buitenlandse 

overheden die aanwezig waren op de anti-alcoholcongressen. Aanwezigen die een hoge politieke 

functie uitoefenden maar niet opgelijst stonden onder de noemer officiële delegatie, werden niet 

opgenomen in deze grafiek omdat er de mogelijkheid is dat zijn niet als vertegenwoordiger van de 

overheid aanwezig waren. Vaak ging het bij de officiële delegatie vaak om de minister van defensie of 

die van justitie omdat de sociale hervormers vaak dieper ingaan op de nefaste gevolgen van 

alcoholmisbruik op het functioneren van het leger of op het aantal criminele feiten.  Zoals op de x-as 

opvalt is niet elk congres aanwezig op deze grafiek. De congressen van 1876 (Philadelphia), 1887 

(Zurich), 1889 (Parijs) en 1899 (Parijs) ontbreken in deze reeks met als eenvoudige verklaring dat de 

ledenlijst in beperkte mate of volledig afwezig was in het congresverslag. In het congresverslag van 

Parijs (1889) staat er vermeldt dat er wel degelijk vertegenwoordigers van de verschillende regeringen 

aanwezig waren, maar een aantal of een oplijsting ontbraken echter. Wat het congres van 1876 betreft 

is er een sterk vermoeden dat er geen vertegenwoordigers aanwezig waren van de overheid, aangezien 

er in de inleiding enkel maar een vermelding te vinden is van het aantal verschillende anti-

alcoholorganisaties.   

 
43 “Introduction,” in  The Proceedings of the International Temperance and Prohibition Convention, held In 
London, September 2nd, 3th and 4th, 1862 , eds. Frederic Richard en D. Burns  (London: Job Caudwell, 1862),  
xvii. 
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Figuur 2.3: aantal vertegenwoordigers van regeringen per congres 

Als we de grafiek zelf onder de loep nemen, dan valt het vooral op dat er op de congressen van voor 

1876 geen enkele vertegenwoordiger van de regering aanwezig was. Na deze breukperiode was er in 

stijgende lijn interesse vanuit de overheden. Opvallend zijn ook de twee grote pieken in 1901 (Wenen) 

en 1908 (Saragota Springs), waarbij het telkens de binnenlandse afgevaardigden zijn die het aantal 

naar omhoog trokken. Op het congres van Wenen waren amper negen van de 49 afgevaardigden uit 

het buitenland afkomstig. Op het congres van Saragota Springs waren alle afgevaardigden uit de 

Verenigde Staten, ook al moet hierbij wel in acht gehouden worden dat dit allemaal afgevaardigden 

van de gouverneurs van de verschillende staten waren. De wetten die betrekking hadden op het 

indijken van het alcoholgebruik waren quasi allemaal de verantwoordelijkheid van de Staten, wat 

verklaard waarom er geen vertegenwoordigers van de Amerikaanse overheid aanwezig waren. Een 

andere opvallende tendens komt boven drijven als we ons focussen op de congressen in de 

Angelsaksische wereld. Het congres in Londen van 1900 is het enige congres na 1876 waarop er geen 

vertegenwoordigers aanwezig waren en ook op het eerder vermelde congres in Philadelphia waren er 

waarschijnlijk geen vertegenwoordigers van de overheid of staten aanwezig. De Angelsaksische 

congressen lijken dus nog volledig te passen in de traditie van de oudere congressen, ook al veranderde 

dit in het begin van de 20ste eeuw. De laatste twee congressen op de grafiek vonden plaats in de 

Verenigde Staten en in Engeland, waardoor ze wel in dezelfde lijn liggen als de andere congressen.  

Een andere indicatie van de toenemende heterogenisering zijn het aantal vertegenwoordigde 

organisaties. Als daarop de focus leggen, is er een verschil merkbaar tussen de periode voor en na 

1876. Op de eerste drie congressen was de diversiteit veel beperkter in die zin dat  de meeste 

vertegenwoordigde organisaties zich focusten op de strijd tegen alcohol in het algemeen. Hier waren 

er enkele uitzonderingen zoals de Tackerman Institute uit Liverpool, een organisatie die zich focuste 

op weldadigheid in het algemeen. Na 1876 trad er als het ware een specialisatie op, waardoor er 

verschillende organisaties ontstonden die zich focusten op een specifiek aspect van de strijd tegen  

alcoholmisbruik. Dit zorgde voor twee veranderingen: enerzijds  dat er alcoholcongressen 

georganiseerd werden die specifiek gericht waren op een deelaspect van het probleem en anderzijds 

dat er sprake was van een heterogenisering van het aanwezige organisaties op de reguliere 

alcoholcongressen. 
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Na 1876 waren er twee deelaspecten die elk hun eigen congresreeksen kregen, namelijk congressen 

die de betrekking hebben op feministische anti-alcoholorganisaties en op het alcoholprobleem in de 

kolonies. De eerste soort congressen vonden hoofdzakelijk plaats in de Verenigde Staten, waarbij het 

telkens ging over een congres georganiseerd door het Woman’s Christian Temperance Union (WCTU). 

De congressen waren een bijeenkomst van de verschillende afdelingen van de WCTU, die verspreid 

waren over de hele wereld. Inhoudelijk lag de nadruk op de werking van de verschillende afdelingen 

van het WCTU, waardoor ze in vergelijking met de reguliere congressen minder de nadruk legden op 

het delen van wetenschappelijke kennis.44 Ook de congressen die betrekking hadden op de kolonies 

waren tot op zekere hoogte een buitenbeentje omdat de aanwezigen hoofdzakelijk afgevaardigden 

van de verschillende overheden waren. Deze kwamen samen om voorstellen te formuleren die de 

wetgeving in de kolonies kunnen verbeteren (zie infra).45  

Organisaties die zich specifiek bezig hielden met deze twee deelaspecten waren ook aanwezig op de 

reguliere congressen. Zo was er op het congres van Brussel (1897) Louis Franck als afgevaardigde van 

de feministische organisatie La Fédération Féministe Universielle, waarvan Franck de vice-voorzitter 

was.46 Ook organisaties die de focus legden op de problemen in de kolonie waren vertegenwoordigd, 

zoals bijvoorbeeld op het congres van Den Haag (1893) waar er leden van Native Races and Liquor 

Traffic united committee aanwezig waren.47 Daarnaast waren er ook vertegenwoordigers van 

organisaties die aan andere deelaspecten van het probleem gerelateerd waren. Zo waren er vaak 

vertegenwoordigers van organisaties die betrekking hadden tot het onderwijs, zoals de Nederlandse 

organisatie Volksonderwijs. Daarnaast waren er ook aanwezigen die niet verbonden waren aan een 

organisatie die zich expliciet richtte op het inperken van alcoholmisbruik. Zo waren er 

vertegenwoordigers aanwezig van medische academies (vb. La Société Médicale Belge) en 

vertegenwoordigers van psychiatrische ziekenhuizen. De soorten organisaties die in deze paragraaf 

vernoemd zijn, zijn de degene die het meest prominent aanwezig, wat dus wil zeggen dat de diversiteit 

breder is dan deze paragraaf laat uitschijnen. 

Ook op het niveau van het individu kunnen we stellen dat de publiek zeer divers was, iets wat ook 

Hartel op het congres van Wenen niet was ontgaan. In de openingsspeech verwoordde hij deze 

constatatie als volgt: 

“ Dass Sie sich aber nicht fruchtlos bemühen werden, dafür scheint mir die erfreuliche Wahrnehmung 

zu bürgen, dass sich auf diesem Congresse Männer aller nationen, selbst Solcher, die wir sonst nicht 

gerne zusammen sehen, Parteien, Theoretiker und Praktiker, Leuchten der Wissenschaft, Aertze und 

Priester, Lehrer und Arbeiter, Männer und Frauen, zu gemeinsamer Arbeit zusammengefunden 

haben.”48 

 Een kwantitieve analyse van de socio-professionele status van de aanwezigen op de congressen 

bevestigd de heterogenisering na 1876, ook al staat het bronnenmateriaal niet toe om een duidelijke 

 
44 Second Biennial convention of the world's woman's christian Temperance union. Chicago: Woman’s 
Temperance Publishing Association, 1893. ; International conference of the Women's Christian temperance 
union. Chicago: Woman’s Temperance Publishing Association, 1897. 
45 Actes de la conférence pour la revision du régime des spiritueux en Afrique Brussel. Haye: Imprimeur de 
l’academie Royale de Belgique, 1899. ;  Actes de la conférence pour la revision du régime des spiritueux en 
Afrique Brussel. Haye: Imprimeur de l’academie Royale de Belgique, 1906.   
46“Comité Organisateur,” In VIe Congrès international centre l'abus des boissons alcooliques tenuà Bruxelles du 
30 aout au 3 septembre 1897: Compte-rendu ( Bruxelles: Secrétariat général du Congrès, 1898), xv. 
47 “Réprésentants officiels et envoyés extraordinaire des gouvernements,” In Compte-rendu du 4me congrès 
international contre l'abus des boissons alcooliques à La haye (’S Gravehage: H.L. Smiths, 1893), 14. 
48 Hartel, “Eröffnungssitzung,” In Bericht über den VIII. Internationalen congress gegen den alkoholismus, 
abgehalten in Wien, 9.-14. april 1901 (Leipzig: F. Deuticke, 1902), 17 



23 
 

vergelijking met de periode ervoor te maken. De ledenlijsten op de congressen voor 1876 vermelden 

namelijk niet de beroepen van de aanwezige hervormers. Aan de hand van de titels die vaak wel 

vermeld werden, kunnen we opmaken dat er een groot aantal dokters, professoren en clerici aanwezig 

waren.  De aanwezige hervormers waren dus vooral afkomstig uit de hogere klassen, iets wat ook het 

geval was op de congressen na de breukperiode. Op de aanwezigheidslijsten van deze 

congresverslagen werd het beroep van de hervormers soms wel vermeldt waardoor we een beeld 

kunnen vormen van de toename van het aantal verschillende soorten beroepen. Om de onderstaande 

schijfdiagram te maken, werd er een analyse gemaakt van de aanwezigheidslijst van het Congres van 

Bremen (1903) omdat deze de meest complete is.49 Gezien de beperkte tijd die beschikbaar was om 

dit onderzoek te voeren, werd er besloten om uit deze lijst een aselecte steekproef te trekken van 200 

personen. De tien meest voorkomende beroepen staan weergegeven op deze taartdiagram (figuur 

2.4).  

 

Figuur 2.4: Aanwezige beroepen op het  VIII. Internationalen congress gegen den alkoholismus Bremen 

(1903) 

 

Opvallend is dat de grootste groepen ook de groepen zijn die ook vertegenwoordigd waren op de 

oudere congressen, met name de dokter en de clerici. Zij waren tezamen verantwoordelijk voor 25 

procent van de aanwezigen. De professoren vormden een goede zeven procent van het totaal. Als we 

kijken naar de overige beroepen die vaak voorkwamen, dan valt het telkens op dat het telkens gaat 

om personen uit de hoge klasse of de middenklasse van de maatschappij. In de meeste gevallen kan 

de sterke vertegenwoordiging van een bepaald beroep aan de hand van de inhoud van de congressen 

verklaard worden. Zo vormde het onderwijs een belangrijk aspect in de pogingen van de hervormers 

om het volk op de gevaren van alcohol te wijzen, wat een verklaring kan zijn voor de grote 

 
49 “Alphabetisches Verzeichnis der Vortragenden, Referenten und Redner,” In Bericht über den LX, 
internationalen kongress gegen den alkoholismus Abgehalten in Bremen vom 14.-19. april 1903, ed. Franziskus 
Hähne (Jena: G. Fischer ,1904), 505-534. 
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aanwezigheid van leerkrachten. Eenzelfde redenering is van toepassing op de redacteurs, aangezien 

zij een belangrijke rol speelden in het publiceren van de anti-alcoholpropaganda.  

Als we kijken naar het compartiment “andere beroepen”, dan merken we dat er vaak beroepen tussen 

staan waarvan het moeilijker is om een link te leggen met de inhoud van de congressen. Deze groep 

bevat 33 verschillende beroepen die zeer uiteenlopend van aard zijn zoals een boswachter, industrieel, 

bouwmeesters, etc. Deze groep bevestigd niet alleen het feit dat er geen aanwezigen uit de lagere 

klassen waren, maar het toont ook aan dat de socio-professionele achtergrond van de hervormers zeer 

divers was. Of er verandering was ten opzichte van de oudere congressen valt moeilijk te zeggen. 

Desondanks lijkt het voor de hand liggend om te stellen dat er wel degelijk meer een uitbreiding was 

van het aantal professionele achtergronden. Uit de vorige alinea’s bleek dat er meer verschillende 

soorten organisaties aanwezig waren, waarvan bepaalde betrekking hadden tot een bepaalde socio-

professionele achtergrond. Zo waren er organisaties die gericht waren op studenten, wat ook 

resulteerde in de aanwezigheid van studenten op de congressen aangezien er binnen de categorie 

“overige” ook vier studenten zitten. Hoewel er geen sluitend bewijs is dat er voor 1876 geen studenten 

aanwezig waren, is dit wel zeer aannemelijk aangezien studenten pas een belangengroep werden 

eenmaal er studentengerichte organisatie ontstonden. Een dergelijke organisatie is echter niet terug 

te vinden in de aanwezigheidslijsten van de oudere congressen. 

 

2.1.3 organisatorische veranderingen 
Op organisatorisch niveau was er sprake van zowel continuïteit als discontinuïteit tussen de 

congressen voor en na de breukperiode. De organisatorische veranderingen na 1876 kunnen we 

bovendien deels verklaren door de eerder aangetoonde heterogenisering op de congressen. Als we 

bovendien de congressen na 1876 apart bekijken, valt het op dat de congressen in de Angelsaksische 

wereld meer organisatorische gelijkenissen vertonen met de vorige periode dan die op het Europese 

vasteland. 

Het idee om een internationaal congres te organiseren die betrekking heeft op het alcoholprobleem 

ontstond in 1843 op het anti-slavernijcongres. Het Committee of the Nationale Temperance Society 

van Groot-Brittannië vond dat er nood was om een conventie te organiseren die de relatief jongen 

anti-alcoholbeweging kon promoten. Hoewel het de bedoeling was op een jaar later al een eerste 

congres te organiseren, duurde het tot 1846 tot het eerste congres plaatsvond. Het eerste congres 

lokte achthonderd bezoekers uit Groot-Brittannië zelf en vijftig uit het buitenland. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat het organisatorische comité bestond uit Britten, ook al gaf het organisatorische 

comité ook aan de buitenlanders een rol. Enkele leden van de American Temperance Union kregen op 

het congres de functie van Vicepresident en van Secretaris, wat volgens de hervormer een mooi signaal 

was van de wil om de Britse en Amerikaanse beweging te verenigen. Deze nadruk op de verbroedering 

van beide bewegingen werd door verschillende organisatoren aan het begin van het congres 

benadrukt omwille van de militaire spanningen die de relatie tussen beide landen de voorbije eeuw 

kenmerkten.50  

Naast het uitnodigen van de verschillende anti-alcoholorganisatie was het ook de taak van het 

organisatorisch comité om het congres inhoudelijk voor te bereiden. Op het eerste congres gebeurde 

dit om een zeer losse en ongeorganiseerde manier. De uitgenodigde gasten kregen namelijk de kans 

om een paper in te dienen die ze, indien het organisatorisch comité hun paper goedkeurde, mochten 

 
50  Samuel Bowly, "Opening Speech," in The Proceedings of the World’s Temperance Convention, held In 
London, August 4th an Four Following Days: with Papers Laid Before the Convention, Letters Read, Statistics and 
General Information Presented, eds. Thomas Beggs (London: Charles Gilpin, 1846), 2-5. 
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voordragen op het congres. De inzendingen die niet aan bod kwamen, werden achteraf vaak 

toegevoegd op in het congresverslag zodat alle input van de hervormers benut kon worden.51 Het 

gevolg hiervan was wel dat er geen echte structuur aanwezig was op het congres, aangezien het een 

aaneenschakeling van lezingen was zonder dat er op voorhand werd nagedacht over een logische 

volgorde. Ook als we kijken naar de andere twee Angelsaksische congressen merken we dat de 

organisatie zeer gelijkaardig verloopt. Qua programmatie ontbrak ook telkens een duidelijke structuur 

en het organisatorische comité bestond telkens uit een selectie van een anti-alcoholorganisatie uit het 

organiserende land. Het congres van New York (1853) werd door het Pennsylvania State Central 

Temperance Commitee georganiseerd, maar ook zij droegen op het congres zelf enkele 

verantwoordelijkheden over naar buitenlandse hervormers.52 Het congres van Londen in 1964 werd 

dan weer door de United Kingdom Alliance georganiseerd, de overkoepelende organisatie van de 

Britse anti-alcoholbeweging. Er was dus geen overkoepelend orgaan dat verantwoordelijk was voor 

alle drie de congressen.53 

De congressen na 1876 verschilden op organisatorisch vlak op drie verschillende manieren van de 

vorige congressen, ook al valt het op dat de congressen in de Angelsaksische wereld telkens de 

uitzondering op de regel waren. In eerste instantie zat er bij de nieuwere congressen een zekere logica 

in de volgorde van de verschillende lezingen op de congressen door verschillende thema’s te 

onderscheiden. Telkens waren het ook dezelfde secties die terugkwamen, meestal ook in dezelfde 

volgorde. In de meeste gevallen startte het congres met een zitting over de gevolgen van 

alcoholmisbruik voor het menselijk lichaam en de staat. Vervolgens werd er aandacht besteed aan de 

lezingen over de mogelijke oplossingen voor het alcoholprobleem. Dit onderwerp werd meestal nog 

onderverdeeld in verschillende zittingen die zich respectievelijk focussen op mogelijke aanpassingen 

in de wetgeving en potentiële strategieën die op privé-initiatief genomen kunnen worden. Deze 

onderverdeling maakten de organisatoren van de Angelsaksische congressen na 1876 niet, waardoor 

deze op dit vlak eigenlijk een voortzetting zijn  van de oudere congressen. 

Het tweede verschil zit in hem in het orgaan dat de congressen organiseerde, dat een internationaler 

karakter kreeg ten gevolge van de eerder besproken veranderingen. Na 1876 vormden de hervormers 

een permanent comité die verantwoordelijk was voor de organisatie van meerdere congressen. Dit 

orgaan werd bijgestaan door een commissie die quasi volledig bestond uit individuen uit het gastland, 

die zich bezighielden met de praktische organisatie. Het Permanent Comité kon in sommige gevallen 

beroep doen op een internationale commissie die bestond uit afgevaardigden van de verschillende 

landen. Deze afgevaardigden dienden als een tussenpersoon die het contact tussen het Permanente 

comité en zijn land verzorgden. Het was echter niet zo dat er maar één Permanent Comité was die 

verantwoordelijk was voor alle congressen na 1876. Doordat er meerdere Permanente Comité waren, 

ontstonden er verschillende congresreeksen.  De twee voornaamste reeksen waren de Congrès 

international pour l'étude des questions relatives à l'alcoolisme, die plaatsvonden in België en Frankrijk, 

en de Congrès international contre l'abus des boissons alcooliques. 54 De laatstgenoemde congresreeks 

 
51 Thomas Beggs, “Preface,” in The Proceedings of the World’s Temperance Convention, held In London, August 
4th an Four Following Days: with Papers Laid Before the Convention, Letters Read, Statistics and General 
Information Presented, eds. Thomas Beggs (London: Charles Gilpin, 1846). 
52 “Voorwoord,”in The Proceedings of the World’s Temperance Convention, held at Metropolitan Hall in the City 
of New York, September 8th, 1853: with all the Correspondence and  Documents of the Convention (New York, 
S.W. Benedict, 1853), 3-8. 
53 “Introduction,” in  The Proceedings of the International Temperance and Prohibition Convention, held In 
London, September 2nd, 3th and 4th, 1862 , eds. Frederic Richard en D. Burns  (London: Job Caudwell, 1862) 
xvii. 
54Temperance, beschikbaar via nodegoat database, geraadpleegd  op 15-04-2019. 
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was verspreidt over heel Europa met uitzondering van Groot-Brittannië. In de Angelsaksische wereld 

gold het oudere organisatieprincipe nog steeds, ook al wil dit niet zeggen dat ze zich distantieerden 

van de congressen op het Europese vasteland. In het voorwoorden van het congresverslagen plaatsten 

ze hun congres telkens in het verlengde van de Europese congressen. Zo start het verslag van het 

congres van Londen in 1909 met een beknopt overzicht van de congressen die voorafgingen, 

waaronder uiteraard ook die op het Europese vasteland. Bovendien waren er sommige organisatoren 

van de Britse congressen ook betrokken bij het organiseren van de congressen op het Europese 

vasteland. Zo maakte de Britse Charlotte Gray  deel uit van het Permanente Comité van het Congres 

van Den Haag, terwijl ze ook betrokken was bij het congres van Londen in 1909. Uit het congresverslag 

bleek dat ze nauw betrokken was bij het vorm geven van het congresverslag zelf, wat doet vermoeden 

dat ze een prominentere functie innam dan de doorsnee congresganger.55 

Een derde verschil is dat de congressen van na 1876 vaak de steun kregen van de overheid, wat te 

verklaren valt door de toenemende interesse en aanwezigheid van de overheid. Als we kijken naar de 

samenstelling van de verschillende organisatorische comités, dan valt het op dat er op bepaalde 

congressen vertegenwoordigers van de overheid meehielpen. Op het congres van Den Haag in 1893 

bijvoorbeeld waren er twee raadgevers van de Nederlandse overheid die deel uit maakten van het 

organisatorische comité.56 Hoewel dit niet het geval was op elk congres na 1876 en zij bovendien in 

aantal maar een zeer klein aandeel hadden, staat dit wel in contrast met de congressen van voor 1876 

waarin het congres gewoon georganiseerd werd door een overkoepelende organisatie. In het 

verlengde van dit verschil valt het ook op dat de oudere congressen niet onder patronage van een 

overheid of koning stonden, terwijl dit in de latere congressen wel het geval was. De Belgische 

congressen stonden telkens onder het groot-protectoraat van de toenmalige vorst Leopold II en onder 

de patronage van de overheid.57 Uit het congresverslag van Parijs (1878) blijkt dat dit een soort van 

legitimerende functie had, aangezien er op één van de eerste bladzijden stond dat de ministers van 

handel en landbouw de goedkeuring gaven om het congres te organiseren.58 Op het congres van Den 

Haag bedankten de hervormers de regering niet alleen voor de legitimatie van het congres, maar ook 

van de subsidiëring ervan. Het onderstaande dankwoord van de organisator aan de overheid toont 

mooi aan welke rol de overheid speelde in de organisatie van het congres. 

“Il me reste à remercier S. E. M. le Ministre de l’Intérieur, notre président d’honneur, non seulement 

pour le subside de l’Etat, qu’il a fait accorder pour subvenir en partie aux frais du Congrès, mais 

surtoutpour les bonnes et encourageantes paroles, par lesquelles il a bien voulu ouvrir nos travaux et 

nous donner une marque de sympathie précieuse.”59 

 Ook bij deze verandering was er binnen de congressen na 1876 een geografische breuklijn aanwezig, 

aangezien de congressen in de Angelsaksische wereld geen vermelding maken van een goedkeuring 

van de overheid. 

 
55 Titelblad In The Proceedings of the tweltfth internationale congress of on alcoholism, eds John Turner Rae 
(1909: Paternoster House, London).  
56 Comité d’organisation,” In Compte-rendu du 4me congrès international contre l'abus des boissons alcooliques 
à La haye (’S Gravehage: H.L. Smiths, 1893), 1-2. 
57 titelblad In Congrès international pour l'étude des questions relatives à l'alcoolisme, tenu à Bruxelles du 2 au 7 
Aout 1880 ( Haye,L’académie royale de Bruxelles, 1880). ;  titelblad In VIe Congrès international centre l'abus 
des boissons alcooliques tenuà Bruxelles du 30 aout au 3 septembre 1897: Compte-rendu ( Bruxelles: Secrétariat 
général du Congrès, 1898). 
58Teisserenc de Borc. “ arrête de M. Le Ministre de l’agriculturen et du commerce,” in Congrès International 
Pour L'étude des Questions relatves à L'lacoolisme (Parijs: Imprimerie Internationale, 1879), 1. 
59 J. Heemskerk, ”Séances Général,” In Compte-rendu du 4me congrès international contre l'abus des boissons 
alcooliques à La haye (’S Gravehage: H.L. Smiths, 1893), 35. 
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2.2 Belgische aanwezigheid op de congressen 
Op de anti-alcoholcongressen voor 1876 waren er geen Belgen aanwezig, iets wat te verklaren is door 

de beperkte omvang van de Belgische beweging in deze periode. Zo stelde de Belgische strijd tegen 

alcoholmisbruik nog niet veel voor, aangezien deze vooral beperkt bleef tot clerici die met sermoenen 

het volk voor de gevaren van alcohol en de immoraliteit van overdreven alcoholgebruik 

waarschuwden.60 Bovendien werd de eerste echte anti-alcoholorganisaties pas gesticht in het jaar 

1878, waardoor we kunnen stellen dat er tijdens de eerste congressen geen sprake was van een 

geïnstitutionaliseerde beweging.61 Aangezien de congressen specifiek op organisaties gericht waren 

en de eerste twee congressen zich bewust beperkten tot de Angelsaksische wereld, vallen de Belgische 

hervormers niet onder het doelpubliek van deze congressen. Belgische hervormers konden zich wel 

richten tot de Congrès de Bienfaisance, ook al was deze inhoudelijk gezien breder dan het 

alcoholprobleem alleen. Gezien het algemene karakter van de congressen zou het incorrect zijn om 

alle vernoemde Belgen op de aanwezigheidslijsten te associëren met de anti-alcoholbeweging. De 

enige noemenswaardige Belg die we duidelijk met de strijd tegen alcohol kunnen linken is M. 

Boucquié-lefebvre, die op het congres van Frankfurt Am Main een prijs won omwille van zijn studie 

over de strijd tegen alcohol.62 Op deze studie zal er verder in deze paper dieper ingegaan worden. Om 

een analyse van de Belgische aanwezigen op de congressen te kunnen maken, is het dus efficiënter 

om de focus te leggen op de congressen na 1876. De aanwezigheid van de Belgen op de anti-

alcoholcongressen zal in dit onderdeel op twee verschillende niveaus geanalyseerd worden, namelijk 

die van het individu en die van de organisaties.  

 

2.2.1 aanwezige organisaties en vertegenwoordigers van de regering 
Als we de beschikbare congresverslagen bekijken, blijkt dat er veel verschillende Belgische organisaties 

aanwezig waren maar dat het aantal organisaties dat regelmatig aanwezig was zeer laag lag. Figuur 2.5 

toont de aanwezige Belgische organisaties op 9 verschillende congressen waarvan de ledenlijsten ook 

een overzicht gaven van de vertegenwoordigde organisaties.  

 

 
60 Timmerman,” De Sociale Ernst,” 164. 
61 Timmerman, “De Sociale Ernst,” 175. 
62  P. F. M. Bouquié-Lefebre,  Voorblad van Les causes et des résultats de l’intempérance ainsi que des moyens 
de la prévenir et de la combattre ( Brussel :Impr. I. Vanbuggenhoudt, 1857). 
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Figuur 2.5: Vertegenwoordigde Belgische organisaties op de congressen (1876-1914) 

 

 

Elke organisatie die op twee of meer congressen vertegenwoordigd was, is in deze diagram bij zijn 

naam vermeld. De groep “Overige” zijn degenen die op slechts één congres aanwezig waren. In de 

meeste gevallen ging het hierbij om een aanwezigheid op een congres op Belgische bodem. La Ligue 

Patriotique was vertegenwoordigd op elk congres, wat verklaart waarom hun deel zo groot is. Vanaf 

het begin van de 20ste eeuw was ook L’Union des Femmes contre L’alcoolisme aanwezig op elk congres, 

met uitzondering van het congres van 1901. Hierbij moet wel de kanttekening gemaakt worden dat op 

dit congres Marie Parent in naam van La Ligue Patriotique aanwezig was, terwijl zij ook het 

lidmaatschap van L’Union des Femmes droeg. We kunnen dus stellen dat er na de eeuwwisseling twee 

grote spelers waren op de internationale congressen. Deze twee organisaties zijn de enige anti-

alcoholorganisaties die ook actief waren op het nationale niveau. Al de overige organisaties zijn 

wetenschappelijke instellingen wiens doel breder is dan het aanpakken van het alcoholprobleem, met 

uitzondering van de lokale Antwerpse organisatie De Maatigheidsvrienden (twee bijgewoonde 

congressen). We kunnen dus stellen dat het vooral de grote organisaties die op het nationale niveau 

actief waren aanwezig waren die een relevante rol speelden op de congressen. Op de tweede 

schijfdiagram (figuur 2.6) zijn de dezelfde data weergegeven, maar zijn alle organisaties ondergebracht 

in een bepaalde categorie. Deze diagram bevestigd deze stelling, maar toont ook duidelijker aan dat 

er ook organisaties aanwezig waren waarvan het alcoholprobleem slechts een deelaspect gaan. Hierbij 

gaat het dan over de wetenschappelijke instellingen (bvb. L’académie Royale de médecine de Belgique) 

en de filantropische organisaties (vb. Société Royale de Philantropie), die goed zijn voor 35 procent van 

het totaal. De anti-alcoholorganisaties blijven dus duidelijk in de meerderheid. 

 

Vertegenwoordigde Belgische organisaties op de congressen 
(1876-1914)

overige (organisaties die slechts op één
congres aanwezig waren)

La Ligue Patriotique

L'union des Femmes contre l'alcoolisme

académie Royale de médecine de
Belgique

Institut Cartographique Militaire

Société de Médecine Publique

De Maatigheidsvrienden

Société Médicale Belge de Tempérance
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Figuur 2.6: Soort Belgische organisaties op de congressen 

 

Een andere vorm van organisatie die weliswaar niet in de bovenstaande tabel is opgenomen is de 

overheid. Deze stuurde naar quasi elk congres wel een kleine delegatie. De onderstaande tabel geeft 

in overzicht van de vertegenwoordigers van de Belgische regering op de congressen waarvan we over 

een aanwezigheidslijst beschikken. Als er bij een naam een asterisk staat, dan wil dit zeggen dat deze 

hervormer op de congressen ook geassocieerd werd met een anti-alcoholorganisatie uit België. Met 

uitzondering van Robyns, die lid was van La Société de Temperance Belge,  waren deze allemaal lid van 

La Ligue Patrioque. Afgaand op de onderstaande tabel was er weinig evolutie in het aantal 

vertegenwoordigers, maar wel in het aantal vertegenwoordiger dat ook een lidmaatschap van een 

organisatie bezat.  

 

CONGRESNAAM VERTEGENWOORDIGERS REGERING 

1878 PARIJS Barella* en Van Diest 
1880 BRUSSEL Henrard en Oudart 
1893 DEN HAAG Belval* en F.A. Robyns* 
1897 BRUSSEL Janssens 
1901 WENEN Lejeune* 
1903 BREMEN Robyns* 
1905 BUDAPEST Geen vertegenwoordigers 
1807 STOCKHOLM Vaucleroy* 
1809 LONDEN Lejeune* en Vaucleroy* 

Tabel 2: vertegenwoordigers van de Belgische regering per congres 

 

Na de eeuwwisseling hadden de vertegenwoordigers telkens een link met een anti-alcoholorganisatie, 

wat erop kan duidden dat de regering vanaf dan specialisten naar de congressen wilde sturen. De 

aanwezigheid omwille van zuiver legitimerende redenen (zie supra) werd daarbij omgeruild voor een 

oprechte interesse in het aanpakken van het alcoholprobleem. Dat deze verandering als bewijsstuk 

kan dienen van een dieper gaande interesse vanuit de regering, kan bevestigd worden door te kijken 

Soort Belgische organisaties op de congressen

Anti-alcoholorganisatie lokaal Anti-alcoholorganisatie nationaal

Wetenschappelijke instituten Filantropische organisaties
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op het nationale niveau. Vanaf het jaar 1895 ontstond er een nauwe samenwerking tussen de anti-

alcoholorganisaties en de regering.63 De regering had dus meer baat bij het ophalen van kennis uit het 

buitenland als voorheen.  Als we kijken naar de congressen voor 1900, dan was er op uitzondering van 

het congres uit 1893, telkens een vertegenwoordiger die geen link had met de Belgische Anti-

Alcoholbeweging. Van de drie overige congressen, valt het wel op dat twee ervan plaatsvonden in 

België zelf (1880 en 1897). Dit bevestigd het vermoeden dat de regering voor de eeuwwisseling vooral 

aanwezig was omwille van legitimerende redenen, aangezien de congressen georganiseerd werden 

onder het patronage van de regering. Het congres van 1878 vond echter plaats in Parijs en was het 

eerst congres op het Europese vasteland. Als we kijken naar de lijndiagram 2.3 , dan merken we dat er 

op dit congres een licht verhoogde interesse van de overheden was. Het aantal vertegenwoordiger 

was op dit congres dertien, een aantal dat pas rond de eeuwwisseling verbroken zou worden. Het feit 

dat dit het eerste congres was in Europa zou dus kunnen verklaren waarom de regering een 

vertegenwoordiger naar het buitenland stuurde. Het feit dat 1878 het jaar was waarin de eerste anti-

alcoholorganisatie in België werd gesticht, kan misschien ook een verhoogde interesse van de regering 

opgewekt hebben.  

 

2.2.2 Analyse op het niveau van het individu 
Om de Belgische aanwezigheid op het niveau van het individu te analyseren zal gebruik gemaakt 

worden van een Sociale Netwerkanalyse. Door de aanwezigheidslijsten van Belgische hervormers te 

verwerken in GEPHI kon de onderstaande visualisatie tot stand komen. Concreet werd er van de plugin 

Multimode Network gebruik gemaakt om een two-mode network om te zetten naar een one-mode 

network. Via de plugin Event Graph Lay-out kon er een tijdscomponent aan de visualisatie toegevoegd 

worden. Een kanttekening die bij deze figuur gemaakt moet worden is het feit dat de dataset niet 

compleet was. Tussen 1846 en 1914 vonden er 59 internationale congressen plaats, waarvan er maar 

21 verwerkt konden worden in de sociale netwerkanalyse.64 Congressen die geen linken hadden met 

andere congressen, werden verwijderd om de visualisatie overzichtelijker te maken. Afgaand op de 

verschillende congressen die in de publicaties van La Ligue Patriotique aan bod kwamen, kunnen wel 

concluderen dat de meest relevante congressen wel degelijk verwerkt zijn in de onderstaande sociale 

netwerkanalyse. 

 
63 Timmeran, “De Sociale Ernst,” 235. 
64 Nodegoatdatabase TIC, geraadpleegd 23.04.2019. 
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Figuur 2.7: Belgische aanwezigheid op de congressen 

 

De kleuren van de nodes tonen het aantal ties dat er vanuit een bepaalde node vertrekken (degree), 

waarbij de rode nodes een laag aantal ties bevatten en de blauwe een hoog aantal . Hoe donkerder de 

blauwe  kleur, des te meer gemeenschappelijk hervormer het had met andere congressen. Op deze 

visualisatie zijn er twee rode nodes te zien, namelijk la conférence pour la revision du régime des 

spiritueux en afrique (1899) en het Congrès Internationale pour l’étude des question rélativés à 

L’alcoolisme (1878). De verklaringen hiervoor zijn redelijk voor de hand liggend aangezien het eerst 

genoemde congres vooral gericht was op leden van de verschillende Europese overheden. Deze rode 

node in het midden van de visualisatie heeft slecht 1 hervormer gemeenschappelijk met een ander 

congres, namelijk deze van Brussel in 1897. Wat het congres van 1878 betreft, valt het lage aantal ties 
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te verklaren aan het feit dat deze enkele maanden voor de stichting van de eerste Belgische anti-

alcoholorganisatie plaatsvond. Aangezien het in de database opvalt dat de hervormers die op 

meerdere congressen aanwezig waren telkens ook lid waren van een organisatie (zie infra), is het niet 

onlogisch dat het aantal aanwezigen op het congres van 1878 laag was en dat ze het bij dit ene congres 

hielden.  Als we ons focussen op de blauwe nodes op deze visualisatie dan kunnen we een aantal 

stellingen formuleren. 

Ten eerste valt het op dat er drie nodes een beetje donkerder zijn en dikkere ties onderling hebben 

dan de overige, namelijk de nodes die een dikkere centrale as vormen. Hierbij gaat het om twee 

congressen in België zelf, wat hun donkere kleur verklaard, en een congres dat plaatsvond in Parijs 

(1899). Tussen de twee Belgische congressen waren er tien gemeenschappelijk hervormers, terwijl het 

Franse congres er veertien gemeenschappelijk had met het congres in Brussel (1897). Met het 

Brusselse congres van 1880 zijn er echter maar twee gemeenschappelijke hervormers. Alle Belgen die 

aanwezig waren op het congres van Parijs (1889) waren wel ook aanwezig op het Belgische Congres in 

1880, ook al waren dit er volgens de vermoedelijk onvolledige ledenlijst zeer weinig. Het feit dat er zo 

weinig gemeenschappelijke Belgische aanwezigen tussen de congressen van 1880 en 1899 duidt erop 

dat de groep van aanwezige hervormers sterk veranderd was op twintig jaar tijd. De onderstaande 

tabel zet deze stelling kracht bij.  

 

1880-1893 1897-1901 1903-1909 

Barella (2) * 

Belval  (2)* 

Caudelier E.  (2)* 
De Vaucleroy  (4) 
Haeck (2)* 
Janssens E. (2) 
Jorissene G.  (2) 
Moeller A.  (2)* 

Beco (3) 
Belval (2)* 
Bienfait (3)* 
Caudelier (2)* 
De Boeck (2) 
Laveleye M. (3)** 
Vaucleroy (3) 
Dedye (2) 
Differnez (2) 
Dulex (2) 
Hocart (2) 
Lejeune (3)** 
Lemmens (2)  
Lentz (2) 
Merzbach (3)* 
Parent (3)** 
Rysman (2) 
Van Coillie (2)   
 

Van Lippelov (2) 
Moelaert (3) 
Morel (3)** 
Le Jeune (2)** 
Vaucleroy (4) 
Bienfait (3)** 

 Tabel 3: overzicht van de vaakst aanwezige Belgen  

 

De  tabel toont de hervormers die in de betreffende periode 2 of meer congressen bezocht hadden. 

Om deze tabel te bekomen werden de twaalf reguliere anti-alcoholcongressen opgedeeld in drie 

groepen van elk vier congressen. Wanneer een hervormer op twee of meer congressen aanwezig was, 

werd hij in de kolom genoteerd met het aantal congressen tussen haakjes. Op deze manier kan er voor 

elke periode een groep met de meeste actieve congresgangers afgebakend worden. Als er een asterisk 

achter de naam staat, dan wil dit zeggen dat de persoon actief was in de zowel de eerste als de tweede 
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periode (1880-1901). Als er twee asterisken achterstaan, dan waren ze actief in de tweede en derde 

periode (1897-1910). De namen in het vet zijn degene die in elke periode minstens één congres 

bezocht hadden. In dit geval is dit enkel maar van toepassing op Vaucleroy, de voorzitter van La Ligue 

Patriotique. Van de overige 21 hervormers die regelmatig een congres bezochten zijn er 13 wiens naam 

maar bij één periode past. De meeste Belgische hervormers gingen dus maar een paar jaar naar de 

congressen. Het vermoeden dat de samenstelling van de aanwezige Belgen op regelmatige basis 

veranderde blijkt dus te kloppen. 

Als we kijken naar de hervormers die meer als 1 periode meedraaiden, dan valt het op dat het vooral 

ging om personen die een belangrijke functie bekleedden binnen La Ligue patriotique of L’union des 

Femmes contre L’alcoolisme.   Van de vijftien hervormers die binnen deze categorie vallen, waren er 

13 lid van La Ligue Patriotique en 1 lid van L’Union des Femmes en 1 persoon met een gedeeld 

lidmaatschap. Personen die geen lidmaatschap hadden binnen een organisatie waren dus eerder 

geneigd om het bij één congres te laten. 

Ten tweede valt het op dat Belgische hervormers de neiging hadden om sterker aanwezig op Franse 

congressen dan op andere congressen. Zoals eerder vermeldt is een opvallend hoog aantal co-

presences tussen de Franse en Belgische congressen, wat kan duiden op een hoge aanwezigheid van 

Belgen op de Franse congressen.  De onderstaande grafiek kan een beter inzicht geven over de 

aanwezigheid van Belgen op buitenlandse congressen. Figuur 2.7 toont het aantal Belgische bezoekers 

per buitenlands congres waarvan we over een volledige aanwezigheidslijst beschikken. De twee 

hoogste pieken  op de grafiek zijn allebei congressen uit Frankrijk. Enkel het congres van 1889 lijkt dit 

tegen te spreken, ook al dient hierbij de kanttekening gemaakt te worden dat de aanwezigheidslijst 

maar tien namen bevat. Drie ervan waren afkomstig uit België, wat gezien het totaal aantal aanwezigen 

een noemenswaardig aantal was. Dit valt te verklaren door het feit dat de Belgische en Franse aanpak 

op het nationaal niveau zeer gelijkend was, wat ervoor zorgde dat de franse congressen extra 

interessant waren aangezien het organiserende land een grote invloed had op de inhoud van het 

congres. Het laatste hoofdstuk zal dieper ingaan op de samenhang tussen hervormers uit beide landen. 

 

Figuur 2.8: Aantal aanwezige Belgen per congres 
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Ten derde geven de sociale netwerkanalyse en de bovenstaande grafiek een mogelijkheid om enkele 

tendensen bloot te leggen met betrekking tot de motieven om al dan niet naar een bepaald congres 

te gaan. Uit deze tabel blijkt dat afstand weinig invloed leek te hebben op het al dan niet bezoeken van 

een congres. Het congres van Den Haag (1893) was een pak minder succesvol dan het congres van 

Wenen, ondanks het feit dat Den Haag een pak dichter bij België ligt. Ook het feit dat het congres van 

Londen in 1900 amper Belgen aantrok maar in 1909 wel, duidt erop dat de geografische ligging niet 

meteen het grootste knelpunt was. Voor de congressen in de Verenigde Staten zou dit wel een 

plausibele verklaring kunnen zijn, aangezien de 19de -eeuwse transportmogelijkheden om de zee over 

te steken eerder beperkt waren. Het valt dan ook op dat het aantal aanwezige hervormers uit het 

Europese vasteland zeer klein was.  

Aangezien het geografische aspect een geringe invloed had op het al dan niet bezoeken van een 

congres, moeten er andere potentiële verklaringen zijn ter aanvulling. Op deze grafiek werden de 

kolommen doelbewust ingekleurd om aan te tonen of het organiserende land overtuigd was van het 

geheelonthoudersprincipe of van gematigd alcoholgebruik. De congressen in een rode kleur vonden 

plaats in een land waar het matigheidsprincipe de bovenhand had, terwijl de blauwe slaan op de 

landen die geheelonthouding verkozen. Als we kijken naar het ideologische aspect dat in deze grafiek 

verwerkt is, dan valt het dat de congressen in de geheelonthouderslanden inderdaad een opvallend 

lager aantal aanwezige Belgen telde. Vooral voor de eeuwwisseling is het verschil zeer opvallend. Wat 

minstens even opvallend is, is het laatste congres dat deze stelling tegenspreekt. Als we kijken naar de 

aanwezige Belgische organisaties, dan valt het op dat er enkele Belgische geheelonthoudersbonden 

aanwezig waren die voorheen nooit op een congres vertegenwoordigd waren. Hierbij ging het om de 

Geheelonthoudersbond van Brugge en Société L’étoile Bleue. Het hoge aantal Belgische bezoekers kan 

dus misschien eerder verklaard worden door een toenemende activiteit van Belgische 

geheelonthoudersbonden binnen het transnationale netwerk. Deze veronderstelling dat dit 

ideologische aspect een rol speelde, zou bijvoorbeeld ook kunnen verklaren waarom het congres van 

Wenen op de sociale netwerkanalyse sterkere banden heeft met de Belgische congressen dan het 

congres van Den Haag. Anderzijds toont de sociale netwerkanalyse ook wel aan dat er niet meteen een 

cluster van geheelonthouderscongressen en gematigde congressen weergeeft, waardoor het te kort 

door de bocht zou zijn om te stellen dat het ideologische aspect een doorslaggevende factor was.  

Als we ons ten slotte focussen op de congressen die niet gevisualiseerd zijn omdat ze geen co-presence 

hadden met andere congressen, dan valt het op dat er voor het congres van 1878 (onderste node) vier 

congressen ontbreken. Hierbij hoorden de drie congressen voor de breukperiode en het eerste congres 

na de breukperiode. De breukperiode had dus een grote invloed op de aanwezigheid van Belgische 

hervormers aangezien er toch nog geen Belgische aanwezigheden waren. De belangrijkste verklaring 

voor deze vier congressen is dat er op dit moment nog geen Belgische anti-alcoholorganisatie bestond.  

Daarnaast is er ook nog het geografische aspect dat het congres in de Verenigde Staten plaatsvond, 

wat afgaand op deze visualisatie  en rol speelde in het al dan niet bezoeken van een congres. In deze 

visualisatie zijn er nog drie andere congressen op het Amerikaanse continent verwerkt, die alle drie 

geen node hebben gekregen. Op het congres van Saratoga Springs (1908) was er geen enkele Belg 

aanwezig. De overige twee congressen waren de internationale bijeenkomsten van het WCTU, waarbij 

alleen de Belgische  madame Chantraine uit Charleroi aanwezig waren.65 De overige twee rode nodes 

zijn degenen die betrekking hadden op de problemen in de kolonies. Een laatste verdwenen node is 

deze  van La Conférence pour la Révision du Régime des Spiritueux en Afrique (1906) in Brussel. Het 

 
65 “President of affiliated countries,” International conference of the Women's Christian temperance union ( 
Chicago: Woman’s Temperance Publishing Association, 1897), vii. 
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valt dus als het ware op dat congressen die zich specifiek focusten op een deelaspect van het probleem 

niet dezelfde bezoekers hadden als de gewone reguliere congressen. 

Na de breukperiode was er sprake van een toenemende internationalisering, waardoor Belgische 

hervormers steeds prominenter aanwezig waren. Hoewel de samenstelling van de groep Belgische 

aanwezigen vaak veranderde, viel het desondanks op dat ze op de Franse congressen sterk  

vertegenwoordigd waren. Deze toenemende diversiteit had als gevolg dat er meer uiteenlopende 

meningen omtrent het alcoholprobleem aanwezig waren op de congressen, waardoor ook de framing 

van het probleem een pak complexer was. Het volgende deel zal hierop dieper ingaan. 
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3. Framing van het Alcoholprobleem op de congressen 

3.1 Framing op de congressen voor 1876 
De congressen in de periode voor 1876 vallen uiteen in twee verschillende reeksen. De eerste reeks 

bestond uit drie  congressen in de Angelsaksische wereld, waarbij vooral christelijke geheelonthouders 

aanwezig waren.66 In Europa vonden dan weer de Congrès de Bienfaisance plaats, die de nefaste 

gevolgen van de industriële revolutie in het algemeen bespraken.67 De framing en de aanpak van het 

alcoholprobleem was op beide congresreeksen gelijkaardig en vormden bovendien de basis voor de 

latere congressen. Anderzijds waren er ook verschillen die  na 1876, wanneer de beide congresreeksen 

samengevoegd werden, nog steeds zichtbaar waren. De heterogeniteit die de congressen na 1876 

kenmerkten, vond dus als het ware zijn oorsprong in de tegenstellingen tussen de Congrès de 

Bienfaisance en de reguliere anti-alcoholcongressen in de Angelsaksische wereld. 

Desondanks was er ook veel sprake van discontinuïteit tussen beide periodes. Het idee om de aanpak 

van de beweging te verbeteren via een gemeenschappelijkere aanpak kwam na de breukperiode 

amper aan bod. Deze verandering was echter al zichtbaar op het congres van London in 1862, maar 

zette zich pas echt door na 1876. Ook de rol die de Belgen speelden op het transnationale niveau is in 

beide periodes zeer verschillend. 

 

3.1.1 Congressen als voorbode van de latere congressen 

3.1.1.1 Diagnostic frame  op de Angelsaksische congressen 

De hervormers zagen alcohol als een gevaar omdat het de ziel en het lichaam van het individu zou 

aantasten, wat vooral zichtbaar was in het morele verval van het individu. Dit morele aspect vond zijn 

oorsprong in de christelijke benadering van het alcoholprobleem, waarin het idee centraal stond dat 

het alcoholprobleem een ongewenst neveneffect was van de industriële revolutie. Door de industriële 

revolutie en de toenemende handel nam de mogelijkheid toe om de christelijke waarden verder te 

verspreiden. De hervormers zagen het abusieve alcoholgebruik als een poging van Satan om de 

Christelijke missionarissen te dwarsbomen door op deze manier de handel en voorspoed te saboteren. 

Aangezien alcoholgebruik het werk van de duivel was, werd het drinken van alcoholische dranken als 

immoreel gezien.68 Bijbelstudies zetten dit standpunt kracht bij door te beargumenteren dat de bijbel 

aanspoorde tot geheelonthouding. Het meervoudige gebruik van wijn in de Bijbelse verhalen rustte 

volgens hervormer F.R. Lees dan ook op een verkeerde vertaling. In de bijbelfragmenten waarin wijn 

een positieve connotatie kreeg, zoals het verhaal waarbij Jezus water in wijn veranderde, zou de 

correcte vertaling eigenlijk druivensap moeten zijn. In de overige gevallen, kreeg het woord “wijn” 

door de context een negatieve connotatie toebedeeld. Het drinken van wijn werd in de bijbel 

 
66 Beggs, Thomas, eds. The Proceedings of the World’s Temperance Convention, held In London, August 4th an 
Four Following Days: with Papers Laid Before the Convention, Letters Read, Statistics and General Information 
Presented (London: Charles Gilpin, 1846). ; Richard, Frederic en D. Burns, red. The Proceedings of the 
International Temperance and Prohibition Convention, held In London, September 2nd, 3th and 4th, 1862 
(London: Job Caudwell, 1862). ; The Proceedings of the World’s Temperance Convention, held at Metropolitan 
Hall in the City of New York, September 8th, 1853: with all the Correspondence and  Documents of the 
Convention (New York, S.W. Benedict, 1853). 
67 Congrès International de Bienfaisance de Bruxelles session de 1856 (Brussel: 1857). ; Congrès International de 
Bienfaisance de frankfurt am Main session de 1857 (Frankfurt am Main: 1857). Congrès International de 
Bienfaisance de Londres session de 1862 (Londen: 1862). 
68 Elihu Burbitt, voorwoord in The Proceedings of the World’s Temperance Convention, held In London, August 
4th an Four Following Days: with Papers Laid Before the Convention, Letters Read, Statistics and General 
Information Presented, eds. Thomas Beggs (London: Charles Gilpin, 1846), viii. 
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gesanctioneerd, waardoor de apostelen geen wijn dronken.69 De Bijbel gaf dus overduidelijk aan dat 

het drinken van wijn immoreel is. Omdat de christelijke leer het gebruik van alcohol verwierp, zagen 

geestelijken het als hun plicht om christenen te wijzen op de ondeugdelijkheid van alcohol.  

Een andere reden om het alcoholprobleem aan te pakken waren de gevolgen van het morele en 

lichamelijke verval voor de natie. In de openingsspeech van het congres van Londen (1846) 

verwoordde Bowly dit gevaar als volgt: 

“The drinking-system is laying an inexorable annual tax upon the industry of the country, by the 

expenditure of it’ s means upon an useless and pernicious beverage. By the disease, crime and 

pauperism it produces, it is crippling the national energy.”70 

Om ervoor te zorgen dat de natie economische progressie kon blijven maken, was het dus noodzakelijk 

om het alcoholprobleem aan te pakken. Alcoholmisbruik leidde namelijk niet alleen tot moreel verval, 

maar ook tot armoede, ziektes en criminaliteit.71 Deze sociale problemen vormden volgens de 

hervormers een grote financiële last voor de overheid. Volgens de hervormers op het congres van 

Londen (1846) kostte dit de regering jaarlijks 54000 pond per 25000 inwoners. Het alcoholprobleem 

was dus niet alleen nefast voor de industrie, maar ook voor de overheid zelf.72 Ook niet-geestelijken 

hadden dus een stimulans om de strijd tegen alcohol te promoten. 

De hervormers frameden het alcoholmisbruik als een probleem van moraliteit en als een gevaar voor 

de natie. Deze overtuiging werd vanuit zowel religieuze als niet-religieuze hoek ondersteund door de 

notie van vergif. De bijbel omschreef wijn als “het vergif van de prins van de duisternis” en “ het vergif 

van de draak”.73 Geestelijken namen deze notie dus over in hun predicaties tegen het drinken van 

alcohol. Ook ervaringen van wetenschappers en dokters bevestigden dat alcohol een vergif is dat 

schade toebrengt aan het menselijk lichaam. Zij specifieerden deze notie van vergif door eraan toe te 

voegen dat alcohol, in vergelijking met andere soorten vergif, veel subtieler is en daardoor ook 

gevaarlijker. Alcohol is lichter dan water waardoor het sneller in het lichaam circuleert en dus meer 

schade toebrengt. Wat alcohol vooral gevaarlijk maakt, is het feit dat het ook een traag gif is, waardoor 

er ook op lange termijn veel schade aan de vitale organen toegebracht wordt. Deze notie van traag 

vergif was volgens sommige hervormers de reden waarom geheelonthouding de enige oplossing is. Bij 

het drinken van kleine hoeveelheden alcohol zoals gematigde drinkers doen, lijkt het alsof er geen 

gevolgen zijn voor het menselijk lichaam, maar door de traagheid van het vergif is dit slechts schijn en 

heeft de gematigde drinker op korte termijn niet eens door wat de gevolgen zijn. Op lange termijn is 

het resultaat identiek hetzelfde als bij een individu dat op regelmatigere basis drinkt. De notie van 

traag vergif zorgde er dus voor dat gematigde drinkers gelijkgesteld werden aan zware drinkers, 

waardoor geheelonthouding als enige oplossing gezien werd.74  

 
69 F.R. Lees, "Of certain fallacies of biblical interpretation put forth by the advocats of of alcohol," in  The 
Proceedings of the International Temperance and Prohibition Convention, held In London, September 2nd, 3th 
and 4th, 1862 , eds. Frederic Richard en D. Burns  (London: Job Caudwell, 1862), 115-9. 
70 Bowly, “ Openings Speech,” 6. 
71 Bowly, “openings speech,” 6. 
72 Thomas Beggs, “ Statistics of Temperance and Intemperance,” in The Proceedings of the World’s Temperance 
Convention, held In London, August 4th an Four Following Days: with Papers Laid Before the Convention, Letters 
Read, Statistics and General Information Presented, eds. Thomas Beggs (London: Charles Gilpin, 1846),61. 
73 Lees, "Of certain fallacies," 120-1. 
74 B. Parsons, "On the Evils of Moderate drinking," in  The Proceedings of the World’s Temperance Convention, 
held In London, August 4th an Four Following Days: with Papers Laid Before the Convention, Letters Read, 
Statistics and General Information Presented, eds. Thomas Beggs (London: Charles Gilpin, 1846), 103-6. 
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Aangezien de sociale hervormers het vergif an sich niet konden aanpakken, formuleerden ze het 

alcoholprobleem ook op een andere manier. Het enige aspect van het probleem dat aangepakt kon 

worden aangepakt is, de circulatie van het vergif en de consumptie ervan. Hierbij werden verkopers 

van alcohol in de congresverslagen vaak poison-dealers omschreven, die zich wel degelijk bewust zijn 

van de immoraliteit van hun beroep.75 De verkoop van alcohol was volgens de hervormers het grootste 

probleem omdat de aanwezigheid van een verkooppunt de omwonenden sowieso doet drinken. Het 

individu is namelijk te onwetend over de gevaren van alcohol om weerstand te kunnen bieden tegen 

de aantrekkingskracht van dergelijke verkooppunten.76 Bovendien was de consumptie in vele gevallen 

al ingeburgerd in de vorm van gewoontes die ontstaan in de vroege adolescentie, waardoor 

alcoholconsumptie voor velen iets vanzelfsprekends was.77 De alcoholverkoop en onwetendheid van 

het individu zorgen ervoor dat het vergif zich probleemloos kan verspreiden onder de bevolking. De 

maatregelen tegen alcoholgebruik die op de congressen geopperd werden, zijn daarom ook vaak 

gericht tegen deze twee boosdoeners.  

 

3.1.1.2 Prognostic frame  op de Angelsaksische congressen 

De aanpak van het probleem moest volgens de hervormers gebeuren door zowel de staat als door de 

verschillende anti-alcoholorganisaties. De privé-initiatieven van de organisaties richtten zich vooral op 

het bestrijden van de onwetendheid van het volk via onderwijs en propaganda. Zo werden er op de 

congressen vooral aanbevelingen geformuleerd over methodes om het onwetende individu te kunnen 

informeren. Een idee dat sterk aanwezig was, was het idee dat vooral kinderen het doelpubliek moeten 

zijn van de preventiecampagnes omdat deze nog geen slechte drinkgewoontes hadden opgenomen.78 

In het verlengde van dit argument stelden sommige sociale hervormers voor om vaker vrouwen in te 

betrekken in de strijd tegen alcohol. Als moeder zijn ze namelijk de meest geschikte persoon om 

invloed uit te oefenen op hun jonge kinderen. Een laatste aanbeveling die prominent aanwezig was, 

was het idee om individuen een langdurige eed te laten zweren nooit alcohol aan te raken.79 De 

bovenstaande aanbevelingen hadden een overduidelijk vrijblijvend karakter en overtuigden zelden 

iedereen. Zo werd deze aanbeveling over het algemeen positief onthaald, maar waren er bij enkele 

hervormers wel twijfels over de mate waarin vrouwen geschikt zijn om zich te mengen in dergelijke 

discussies. Op het congres van 1853 formuleerden de congresleden de volgende suggestie: 

“resolved, that this convention fully appreciate the value, and the necessity of the co-operation of our 

wives, our mothers, and our sisters, in the great and holy cause of temperance; but they are of opinion 

that the public platform of discussion is not the appropriate sphere of woman.” 80 

 
75 A.W. McClure, “ report on the Maine-Law," in The Proceedings of the World’s Temperance Convention, held 
at Metropolitan Hall in the City of New York, September 8th, 1853: with all the Correspondence and  Documents 
of the Convention (New York, S.W. Benedict, 1853), 32. 
76 Beecher , "Speech of dr. Beecher,"  in  The Proceedings of the World’s Temperance Convention, held In 
London, August 4th an Four Following Days: with Papers Laid Before the Convention, Letters Read, Statistics and 
General Information Presented, eds. Thomas Beggs (London: Charles Gilpin, 1846), 11. 
77  Bowly, “openings speech,” 7. 
78 Bowly, “openings speech,” 8. 
79  Charlotte H. Ferguson ," Woman's Work in the Temperance Reformation," in  The Proceedings of the 
International Temperance and Prohibition Convention, held In London, September 2nd, 3th and 4th, 1862 , eds. 
Frederic Richard en D. Burns  (London: Job Caudwell, 1862), 129. 
80  "Sitting of the conventing first day, morning session," in The Proceedings of the World’s Temperance 
Convention, held at Metropolitan Hall in the City of New York, September 8th, 1853: with all the 
Correspondence and  Documents of the Convention” (New York, S.W. Benedict, 1853),  13. 
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Als er op een mogelijke aanbeveling een opmerking kwam leidde dit zelden tot een discussie, waardoor 

het nut van een voorstel nooit volledig bevestigd noch ontkend werd. Dit, in combinatie met de vaak 

oppervlakkige uitwerkingen van de aanbevelingen, duidt op het vrijblijvende karakter ervan. Dit toont 

de bovenstaande quote mooi aan: deze suggestie velt geen duidelijk oordeel over deze strategie, maar 

vormt voor de hervormers wel een impuls om na te denken om een dergelijke samenwerking te 

overwegen.  

Het aan banden leggen van de verkoop van alcohol vereiste een heel andere aanpak. Op het congres 

van  New York in 1853 werd er enkele malen geopperd om dit probleem aan te pakken via nieuwe 

wetten. Het voorbeeld dat uitvoerig besproken werd, was de Maine Law van 1851 die een volledig 

verbod legde op de verkoop van alcohol door de licenties van verkopers in te trekken. Uit de kritische 

bespreking van deze wet blijkt dat ondanks de positieve werking ervan, de hervormers zich ook bewust 

waren van de zwakke plekken. De kritieken vallen grotendeels samen te vatten in twee argumenten: 

het eerste argument was dat de wetgeving weinig verandert aan de houding van het individu ten 

opzichte van  alcohol, waardoor het enige effect is dat mensen niet meer in het openbaar drinken. Het 

andere argument slaat vooral op de quasi onmogelijkheid om de wetgeving volledig uit te voeren. 

Onder andere de corruptie van politici en de onmogelijkheid om controle uit te oefenen in de private 

sfeer belemmerden dat de Maine Law een volledige drooglegging kon bereiken.81 Deze kritieken 

werden voor een deel bevestigd, maar ook deels geriposteerd door te wijzen op het feit dat de Maine 

Law vooral gezien moet worden als een oplosmiddel voor het residu van vorige acties. De vele 

moraliserende acties die de onwetendheid van het individu moesten aanpakken, hadden voor een deel 

hun doel gemist. De aantrekkingskracht van de drankhandel was voor velen nog steeds te groot, 

waardoor het efficiënter zou zijn om deze verkooppunten aan te pakken. De Maine Law was dus eerder 

een aanvulling op de morele hervormingen in plaats van een kant-en-klare oplossing. De negatieve 

reacties op deze wet zijn volgens spreker McClure het ultieme bewijs dat het zijn vruchten afwerpt, 

waardoor het aan organisaties in andere staten aangeraden werd deze wetgeving af te dwingen.82 

 

3.1.1.3 Verschillen en gelijkenissen met de Congrès de Bienfaisance 

In tegenstelling tot de Angelsaksische congressen, die sterk gericht waren op de unificatie van de 

beweging, legden de hervormers op de Congrès de Bienfaisance  meer de nadruk op het delen van 

kennis over het alcoholprobleem. Dit gegeven wijst erop dat er op het Europese vasteland meer sprake 

was van een Epistemic Community dan in de Angelsaksische wereld, waar er al meer sprake was van  

het uitoefenen van druk op de overheid. Ondanks de verschillende insteek van de transnationale 

gemeenschap waren er toch enkele sterke gelijkenissen op het vlak van framing en aanpak. Op deze 

congressen was bijvoorbeeld ook de notie van alcohol als een vergif dominant, ook al ontbrak er de 

christelijke omkadering. Alcohol werd vooral als een vergif voor de hersenen aangehaald, wat dan 

weer rechtstreeks aan het morele en intellectuele verval van het drinkende individu gelinkt werd. 

Aangezien de natiestaat alle baat had bij intellectueel gezonde burgers, zagen ook de sociale 

hervormers op het vasteland een causaal verband tussen alcoholgebruik en het verval van de 

maatschappij.83 Daarnaast legden ze ook de link met de stijgende misdaad en een toename van de 

 
81 George Duffield“ Pecular difficulties that lie on the way to Progress," in The Proceedings of the World’s 
Temperance Convention, held at Metropolitan Hall in the City of New York, September 8th, 1853: with all the 
Correspondence and  Documents of the Convention” (New York, S.W. Benedict, 1853),  26-8. 
82  Mcclure," report on the Maine-Law,"  33-6. 
83 James Murray Mc Culloch,” Sur l’action Funeste des Liqueurs spiritueses sur l’organisme,”  In Congrès 
International de Bienfaisance de frankfurt am Main session de 1857 (Frankfurt am Main: 1857), 237-9. 
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prostitutie.84 Ook qua aanpak kwamen er veel gelijkaardige ideeën terug, vooral als we kijken naar de 

verschillende privé-initiatieven. Ideeën zoals het inzetten van het onderwijs en propaganda deden 

namelijk ook hun intrede bij de Congrès de Bienfaisance.85 De notie van vergif en het toekennen van 

de nefaste invloed op de natiestaat die we ook terugvinden in de Angelsaksische congressen, vormden 

bovendien ook de basis voor de framing na 1876. Uit het hoofdstuk 3.2 zal blijken dat deze twee 

elementen ook later aanwezig waren, maar dat ze verder genuanceerd werden. De ideeën met 

betrekking tot het privé-initiatief werden ook overgenomen op de latere congressen, iets waar in 

hoofdstuk 3.5 dieper op ingegaan zal worden. 

Ondanks de gemeenschappelijke basis waren er ook verschillen met de Angelsaksische congressen, die 

op het eerste zicht eerder futiel lijken. Wanneer we ze in een langetermijnperspectief plaatsen, blijkt 

echter dat deze aan de basis liggen van enkele essentiële verschillen tussen hervormers in Europa en 

de Angelsaksische wereld. Het grote verschil was dat hervormers op de Congrès de Bienfaisance het 

alcoholprobleem beschouwden als een deelelement van een groter probleem, namelijk de miserie die 

de industrialisatie met zich meebracht. De hervormers verstopten zich niet achter christelijke 

argumenten om de miserie te verklaren en stonden bovendien kritischer tegenover het kapitalistische 

systeem. De Europese hervormers haalden als één van de oplossingen het verbeteren van de 

werkomstandigheden van de arbeiders aan.86 De wantoestanden die de arbeiders moesten ondergaan, 

vormen volgens het onderstaande citaat dan ook de basis van het alcoholmisbruik. 

“ Personne ici n'ignore la logique inexorable de cet enchaînement funeste. Personne ici n’ignore, par 

exemple, comment l’ouvrier, mal nourri, mal logé, se sentant débile, perdant courage, cherche à 

relever ses forces abattues, à se procurer un moment d’oubli, en ayant recours aux stimulants 

alcooliques, aux drogues narcotiques dont l’abus le mène rapidement à tous les désordres, et le jette 

souvent, lui et sa famille, dans le paupérisme, sinon dans le crime.”87 

Op de Angelsaksische congressen daarentegen maakten de hervormers een omgekeerde 

denkbeweging, namelijk dat de slechte leefomstandigheden het gevolg zijn van het alcoholmisbruik.88 

Deze twee tegenovergestelde visies waren ook aanwezig op de latere congressen en werden er ook 

uitgebreider beargumenteerd, iets wat besproken zal worden in hoofdstuk 3.3.  

Een derde verschil is dat er op de Congrès de Bienfaisance niet alleen geheelonthouders waren, maar 

ook gematigde hervormers. Op de Angelsaksische congressen waren er meerdere sprekers die een 

betoog hielden voor geheelonthouding, terwijl er op het Europese vasteland niet meteen een 

bepaalde visie naar voren geschoven werd. In veel gevallen spraken de hervormers ook over de 

matigheidsbonden en de geheelonthouders in hun analyses, terwijl op de Angelsaksische congressen 

het steevast over geheelonthouders ging.89 Ook vermeldde geen enkele spreker op de Congrès de 

Bienfaisance expliciet dat het congres speciaal gericht was op één bepaalde visie, terwijl dit wel het 

geval was op de Angelsaksische congressen. Bepaalde ideeën die op de congressen circuleerden, 

 
84 Bottcher, “ Moyen de remédier à L’abus des boissons fortes et d’arrêter le progrès d’intempérance,” In 
Congrès International de Bienfaisance de frankfurt am Main session de 1857 (Frankfurt am Main: 1857),  234. 
85 “Moyen de remédier à L’abus des boissons fortes et d’arrêter le progrès d’intempérance,” In Congrès 
International de Bienfaisance de frankfurt am Main session de 1857 (Frankfurt am Main: 1857), 319. 
86 Bottcher, “Moyen de remédier,” 229. 
87 M.F.O Ward, “Séance d’ouverture,” in Congrès International de Bienfaisance de Bruxelles session de 1856 
(Brussel: 1857), 70. 
88 “Summary of Proceedings in the Social and Sanitary Section,” in  The Proceedings of the International 
Temperance and Prohibition Convention, held In London, September 2nd, 3th and 4th, 1862 , eds. Frederic 
Richard en D. Burns  (London: Job Caudwell, 1862),: 221. 
89 Egeling, “Au nom du Question d’alcool,” in Congrès International de Bienfaisance de Bruxelles session de 
1856 (Brussel: 1857), 307.  
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wijzen erop dat er ook plaats was voor gematigde hervormers op de Congrès de Bienfaisance. Zo werd 

het voorstel gedaan om enkel maar belastingen te heffen op sterke drank en niet op lichtere dranken, 

wat duidelijk een standpunt was van een gematigde hervormer.90 Ook dit verschil werd duidelijker 

zichtbaar op de latere congressen, waar er een spanningsveld ontstond tussen de geheelonthouders 

en de gematigde hervormers. De geheelonthouders kwamen ook in deze congressen vooral uit de 

Angelsaksische wereld. Op dit spanningsveld zal er dieper in hoofdstuk 3.4 ingegaan worden. 

Een laatste grote verschil is dat de Europese hervormers een andere rol toekenden aan de staat. Daar 

waar de Angelsaksische wereld de staat een centrale rol toebedeelde via onder andere de Maine Law, 

verkozen de Europese hervormers een subtielere aanpak via het opleggen van extra taxen.  Door 

belastingen te heffen op alcoholische dranken zou volgens de hervormers het alcoholgebruik dalen en 

heeft de bevolking niet het gevoel dat de staat hen de vrijheid afneemt, iets wat wel het geval is bij 

bijvoorbeeld de Maine Law.91 In hoofdstuk 2.5 zal blijken dat een gelijkaardig verschil merkbaar is in 

de latere congresverslagen.  

 

3.1.1.4 Veranderde insteek van de Angelsaksische congressen 

Om de aanpak van de verschillende organisaties te kunnen optimaliseren, ambieerden de 

verschillende actoren om in te zetten op een dichtere samenwerking. Op het congres van Londen 

(1846) vond een discussie plaats over de eventuele oprichting van een overkoepelende organisatie en 

de functies ervan. Deze organisatie zou de naam World’s Temperance Union dragen en zou in Londen 

gevestigd zijn. De organisatie moest volgens het plan in elk land waar geheelonthouders actie voerden 

afgevaardigden hebben. Naast het stimuleren van een betere samenwerking over de grenzen heen, 

zou de World Temperance Union ook een tijdschrift uitbrengen om informatie van over heel de wereld 

te verzamelen en te verspreiden. Het congres onthaalde dit idee overwegend positief , ook al waren 

er ook critici die de haalbaarheid van dit project als verwaarloosbaar beschouwden. Dit initiatief en 

het feit dat dit het enige voorstel was waar een discussie rond ontstond, toont echter duidelijk aan dat 

de congressen bedoeld waren om een transnationaal niveau met meer eendracht te creëren.92   

Het gelijkstemmen van de verschillende aanwezige organisaties gebeurde overigens niet alleen via het 

vormen van een collectief orgaan, maar ook door het benadrukken van het gemeenschappelijk 

principe van geheelonthouding. Het idee dat medicijnen op basis van alcohol niet deugen omdat ze 

een kleine hoeveelheid vergif bevatten, werd bijvoorbeeld nadrukkelijk bevestigd op het congres door 

een getuigenis van een dokter erbij te halen.93 Er werden ook concretere ideeën bedacht om 

geheelonthouding als gemeenschappelijke basis te promoten, die onder de vorm van een aanbeveling 

de beweging in eenzelfde richting moest sturen.  Deze vorm van aanpak was zeer typerend voor de 

congressen voor 1876 in die zin dat het mooi illustreert dat het opzet vooral de unificatie van de 

 
90 Dr. Fayé, “Institutions de bienfaisance.; question alimentaire; remèdes apportés à l’abus des boissons fortes ; 
état des ouvriers en Norwége, etc.,” in Congrès International de Bienfaisance de Bruxelles session de 1856 
(Brussel: 1857), 143.  
 
91 Dr. Fayé,”Institutions de bienfaisance.; question alimentaire; remèdes apportés à l’abus des boissons fortes ; 
état des ouvriers en Norwége, etc,” in Congrès International de Bienfaisance de Bruxelles session de 1856 
(Brussel: 1857), 143. 
92J. Marsch, “Resolutions on World’s Temperance Union,” in  The Proceedings of the World’s Temperance 
Convention, held In London, August 4th an Four Following Days: with Papers Laid Before the Convention, Letters 
Read, Statistics and General Information Presented, eds. Thomas Beggs (London: Charles Gilpin, 1846),40-6. 
93 John Dunlop, “ Speech of John Dunlop,“ in  The Proceedings of the World’s Temperance Convention, held In 
London, August 4th an Four Following Days: with Papers Laid Before the Convention, Letters Read, Statistics and 
General Information Presented, eds. Thomas Beggs (London: Charles Gilpin, 1846), 35. 
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beweging was. In de congressen na 1876 lag de nadruk vooral op het delen van ervaringen in plaats 

van het unificeren van een hechtere samenwerking. De eerste aanwijzingen van deze verandering zijn 

echter al merkbaar op de oudere congressen, ook al blijft het unificerende doel gedurende de hele 

periode de essentie van de congressen. 

Op het congres van Londen in 1862 was de insteek namelijk al voor een deel veranderd ten opzichte 

van de vorige congressen in die zin dat het voornaamste doel was ervaringen te verzamelen uit zowel 

Europa als uit de Angelsaksische wereld. Op deze manier wilde het congres het belang en succes van 

de volledige beweging bevestigen en ideeën verzamelen die door andere landen overgenomen konden 

worden.94 Het unificerende doel viel bijgevolg voor een deel weg, ook al werd het idee van 

geheelonthouding vaak aangehaald in de conclusie van de organisatoren om zo de 

gemeenschappelijke noemer extra in de verf te zetten. Het idee van een overkoepelend orgaan werd 

zelfs helemaal niet meer aangehaald. Door deze nadruk op de ervaringen leunde dit congres al een 

pak dichter aan bij de latere congressen, waar ervaringen vaak het startpunt van een discussie 

vormden. Anderzijds ontbraken net zoals bij de vorige congressen de discussies en werd de 

uiteenzetting vaak met een vrijblijvende aanbeveling beëindigd. 

 Ook de framing van het alcoholprobleem leunde nog sterk aan bij de vorige congressen, ook al werden 

bepaalde aspecten dieper uitgewerkt.  De basis was in de jaren 60 nog steeds de notie van vergif, maar 

er was wel een veel minder christelijke invulling als voorheen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het 

feit dat er onder de nieuwe congresgangers ook niet-katholieken aanwezig waren. Het 

organisatorische comité benadrukte in het verslag expliciet dat ze willen dat de katholieke basis 

bewaard werd, maar kon niet tegenhouden dat de katholieke insteek niet bij elke uiteenzetting ze op 

het congres zeer nadrukkelijk aanwezig was.95 Dit is onder andere zichtbaar in een uiteenzetting van 

William Fison die indruist tegen het zuiver katholieke standpunt dat alcoholmisbruik het werk van de 

duivel is. Fison stelde dat vooral de middenklasse en hogere klasse verantwoordelijk waren omdat ze 

met hun onverschilligheid alcoholmisbruik en criminaliteit aanmoedigden.96 Hij verwoordde deze 

stelling als volgt: 

“ I own that, as I am in close investigation into the sanitary condition of the people, their habits of 

intemperance, and the crime, disease, and pauperism that spring from such condition and habits, I 

constantly find the conviction forced upon me that the responsibility for the existence of such evils 

rests mainly with the upper and middle classes of society, who by their indifference and inaction 

prepare the crime”97 

Deze tendens om de christelijke interpretatie van het probleem te nuanceren zal later bij de 

congressen van na 1876 verder gezet worden door de groter wordende aanwezigheid van 

congresleden uit protestantse landen. Enkel op congressen in de Angelsaksische wereld was er nog 

een christelijke ondertoon aanwezig. 

 
94 James Haughton, “ Adres of James Haughton,”  in  The Proceedings of the International Temperance and 
Prohibition Convention, held In London, September 2nd, 3th and 4th, 1862 , eds. Frederic Richard en D. Burns  
(London: Job Caudwell, 1862), 14. 
 
95 James Haughton, Inleiding  in  The Proceedings of the International Temperance and Prohibition Convention, 
held In London, September 2nd, 3th and 4th, 1862 , eds. Frederic Richard en D. Burns  (London: Job Caudwell, 
1862), xviii. 
96 William Fison, " Sanitary Laws the true Basement of Temperance Work," in  The Proceedings of the 
International Temperance and Prohibition Convention, held In London, September 2nd, 3th and 4th, 1862 , eds. 
Frederic Richard en D. Burns  (London: Job Caudwell, 1862), 211. 
97 Fison, “sanitary Laws,” 211. 
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De aanpak die op eerdere congressen naar voren werd geschoven werd, werd in de jaren 60 alleen 

maar bevestigd en verder uitgewerkt aan de hand van de verschillende ervaringen. Het idee om 

kinderen te onderwijzen in het alcoholprobleem en om daarbij vrouwen in te zetten werd op het 

congres uitgebreid bevestigd door ervaringen op het nationale niveau. De werking van de zogenaamde 

Children Meetings werd door een vertegenwoordiger van de Bands of Hope uitgebreid voorgesteld, 

door het programma en de inhoud van de lessen te bespreken. Opvallend is dat ze inhoudelijk vooral 

gericht waren op het vermijden van slechte drinkgewoontes en het aansporen om tegen de verkoop 

van alcohol in te gaan. Dit toont duidelijk aan dat de twee grote doelwitten die op de eerdere 

congressen  geformuleerd werden dus nog steeds centraal stonden in de strijd tegen alcohol. 

Voorstanders toonden via statistieken aan dat deze onderwijsactiviteiten er effectief in slaagden om 

de kinderen een goede houding tegenover alcoholische dranken aan te leren.98   

Ook het idee om via wetgeving het probleem aan te pakken, was prominenter aanwezig op het congres 

door de staat als een belangrijke partner van de beweging naar voren te schuiven. John Paton kende 

de regering een educatieve rol toe door te stellen dat slechte drinkgewoontes hun basis hebben in de 

wetgeving. Hij verwoordde deze stelling als volgt: 

“And habit is no trifle; it is the shape into which the individual and of society, which they have 

stablished for good or for evil (…) especially is this the case when some false opinion has pervaded 

society, and become incorporated in it’s laws, since these laws, in turn, become teachers of the 

individual. Habit had, indeed, to a great extent, its basis in law”99 

 De regering is dus als het ware de bron van menselijke overtuigingen en gewoontes, waarmee Paton 

ingaat tegen het voorheen algemeen aanvaardde het idee dat de regering niets kan doen aan de 

mentaliteit van het individu.100 Andere hervormers benadrukken dan weer dat de regering meer de 

nadruk moest leggen op hygiënische wetten om de ziektes en de morele degradaties van het individu 

tegen te gaan. Een voorbeeld hiervan zijn wetgevingen die de overbevolking van de arme wijken in 

steden tegengaat.101 Gelijkaardige ideeën komen niet voor in de oudere congresverslagen, maar wel 

op de congressen na 1876 (zie 3.4). De rol van de regering gaat op dit congres dus veel verder dan het 

aanpakken van de alcoholverkoop, maar is tegelijk ook een bron van frustratie voor de hervormers. 

Volgens sommige congresleden hechtten de ministers van hun land veel te weinig belang aan het 

alcoholprobleem.102 Nog andere hervormers stelden zich dan weer vragen bij het nut van wetgeving, 

aangezien deze zich in het verleden al als ineffectief hebben getoond hebben.103 De meningen over de 

rol van de regering waren dus zeer uiteenlopend, dit in tegenstelling tot de vorige congressen. Ook dit 

spanningsveld is in zekere mate wel al een voorbode van de latere congressen, waarin wetgeving een 

zwaar punt van discussie vormde (zie 3.5). 

 
98  Peter Sinclair, " The temperance Movement amoungst the Young in Edinbrugh, the United States and 
Canada," in  The Proceedings of the International Temperance and Prohibition Convention, held In London, 
September 2nd, 3th and 4th, 1862 , eds. Frederic Richard en D. Burns  (London: Job Caudwell, 1862),148-53. 
99 John Paton, “ On the Educative Power of Legislation, considered in relation with the permessive bill,” in  The 
Proceedings of the International Temperance and Prohibition Convention, held In London, September 2nd, 3th 
and 4th, 1862 , eds. Frederic Richard en D. Burns  (London: Job Caudwell, 1862), 139. 
100 John Paton, “ On the Educative Power of Legislation,” 139-45. 
101  William Fison, " Sanitary Laws," 210-2. 
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3.1.2 Belgen op de  Congrès de Bienfaisance 
Op deze congressen waren er wel Belgen aanwezig, ook al was de anti-alcoholbeweging toen nog niet 

geïnstitutionaliseerd. Vooral de Kerk en de regering waren zich bewust van het alcoholprobleem, wat 

vooral resulteerde in kerkelijke sermoenen die het volk moesten waarschuwen voor de gevolgen van 

alcoholmisbruik. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Belgen zich op deze congressen profileerden 

als onervaren op het gebied van alcoholbestrijding. Uit de verschillende congresverslagen blijkt dat de 

Belgen als het ware in een empirische fase zaten, waarbij vooral de omvang van het probleem 

onderzocht werd. De Congrès de Bienfaisance dienden dus als het ware om deze Epistemic Community 

te ondersteunen met relevante kennis. 

In de congresverslagen zijn er verschillende aanwijzingen die deze stelling onderbouwen: Zo verwees 

een Duitse spreker op het anti-alcoholcongres van Londen (1862) namelijk kort naar het Congrès de 

Bienfaisance in Frankfurt am Main door een overzicht te geven van de aanpak van de verschillende 

Europese landen. De vertegenwoordiger van België zou vooral de nadruk gelegd hebben op de omvang 

van het probleem en de hoge nood om een doelgerichte aanpak te ontwikkelen, iets wat ook andere 

congresverslagen bevestigen.104 Dat deze aanpak nog in zijn kinderschoenen stond, blijkt uit het 

onderstaande citaat uit hetzelfde verslag: 

“ I may, however, at the same time, communicate the gratifying fact that the Government are now 

devoting the most serious attention to the subject, and have, through their ambassador in Hanover, 

requested me to send them a report, indicating the means employed and the success achieved by our 

central society in abolishing intemperance.”105 

De Duitse spreker gaf dus letterlijk aan dat er wel degelijk een ambitie was om het probleem aan te 

pakken, maar dat de Belgische overheid nog geen concrete plannen had om het probleem aan te 

pakken.  

Dezelfde conclusie kan ook uit de andere congresverslagen getrokken worden. Voor het congres in 

Brussel (1857) liet Ducpétiaux namelijk een commissie samenstellen die een verslag maakte over de 

statistieken, oorzaken en oplossingen voor het alcoholprobleem. Het feit dat deze commissie 

grotendeels uit buitenlanders met de nodige ervaring bestond, wijst erop dat deze ervaring in België 

in mindere mate aanwezig was. 106 Deze constatatie wordt bovendien bevestigd in de bron mémoire 

sur les causes et les résultats de l'intempérance, ainsi que sur les moyens de la prévenir et de la 

combattre. Dit kleine boekje won op een congres van Frankfurt am Main een gouden medaille omdat 

het de beste memoire was die betrekking had op de strijd tegen alcohol. De Belgische auteur Bouquié-

Lefebvre maakte echter grotendeels gebruik van bronnen en statistieken uit het buitenland, vooral in 

het gedeelte over de strijd tegen alcohol. Enkel in het gedeelte over de omvang van het 

alcoholprobleem maakte hij gebruik van enkele statistieken uit België. Deze vulde hij aan met 

uitgebreidere statistieken uit het buitenland om te beargumenteren dat het probleem in België 

minstens even groot is als in landen die al langer een strijd voeren tegen alcohol. Op deze manier 

insinueert Bouquié-Lefebvre subtiel dat er wel degelijk nood is aan een sterke aanpak van het 

probleem.107 Deze verschillende bronnen bewijzen dus telkens dat bij de Belgische hervormers het 
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besef van de problematiek groeide en dat ze bewust deel wilden uitmaken van het transnationale 

netwerk om meer progressie op het nationale niveau te kunnen maken. Na de breukperiode slaagden 

de Belgen erin om in op het transnationale niveau van enige betekenis te zijn, waardoor we kunnen 

stellen dat de Congrès de Bienfaisance mogelijks een boost gaven aan de ontwikkeling van de anti-

alcoholbeweging op het nationale niveau. Vooral op inhoudelijk niveau zal blijken dat er veel aspecten 

van de framing op deze congressen ook aanwezig waren bij de framing van de Belgische hervormers 

in de periode na 1876. Vooral de drie verschillen met  het Angelsaksische frame, bleken later ook 

typerend te zijn voor de Belgische hervormers (zie infra). 

 

3.2 Wetenschappelijke studies als basis voor het diagnostic frame na 1876 
De sociale hervormers construeerden een diagnostic frame gedeeltelijk aan de hand van 

wetenschappelijke studies. De hervormers namen de ideeën van de oudere congressen over, maar 

schiepen wel een duidelijker contrast tussen de gevolgen op korte en lange termijn. Ook de notie van 

vergif werkten ze verder uit door het aan te vullen met een nieuw frame dat alcoholmisbruik als een 

ziekte beschouwde. Deze veranderingen lagen aan de basis van een discussie over de schadelijke 

gevolgen op korte termijn en het gebruik van alcohol in de medische wereld. De twee verschillende 

opinies binnen dit debat vormden de fundamenten van een spanningsveld tussen de 

geheelonthouders en de gematigden.  

 

3.2.1 Uitbreiding van het wetenschappelijke basis 
De sociale hervormers maakten onderscheid tussen twee soorten alcoholmisbruik, namelijk acuut en 

chronisch alcoholisme. De eerste vorm treedt op bij een overmatige inname van alcoholische dranken, 

waarna de gebruiker zich anders gaat gedragen. Hoe de gebruiker zijn gedrag verandert, is afhankelijk 

van een reeks variabelen waarvan de belangrijkste de kwaliteit en kwantiteit van de drank zijn. Volgens 

de sociale hervormers vormde een beperkte verandering in het gedrag van de dronken persoon geen 

probleem tot op het punt waarop de dronkaard de controle verliest, waarna er twee schadelijke 

vormen van acuut alcoholisme kunnen optreden. De eerste vorm noemden de hervormers de 

convulsieve vorm omdat de dronkaard epileptische aanvallen krijgt of ongecontroleerd in mekaar 

krimpt als gevolg van de slechte kwaliteit van de drank. De tweede vorm is de apoplectische vorm, 

waarbij de drinker zodanig veel alcohol heeft ingenomen dat deze in een comateuze toestand 

terechtkomt.108 

De tweede vorm van alcoholisme die de sociale hervormers waargenomen hebben, is het chronisch 

alcoholisme, een schadelijkere vorm omdat de alcoholist volledig beheerst wordt door zijn zucht naar 

drank. Deze vorm van alcoholisme is volgens Lanceraux de gevaarlijkste. Via het onderstaande citaat 

vatte hij kort samen waarom hervormers zich vooral moesten focussen op het inbinden van deze vorm 

van alcoholisme. 

“ L'alcoolisme chronique est la forme d'intoxication qu'il importe le plus de connaître; c'est celle qui 

fait les plus nombreuses victimes et qui porte les atteintes les plus graves à la famille et à la société. 

Non seulement ce mal frappe l'individu qui abuse des boissons spiritueuses, mais il a encore une 

 
108 Lanceraux, "De L'alcoolisme et de ses conséquences au point de vue de L'état Physique, intellectuel et Moral 
des Populations," in Congrès International Pour L'étude des Questions relatves à L'lacoolisme (Parijs: Imprimerie 
Internationale, 1879), 102-6. 
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influence sur sa progéniture; il atteint jusqu'à sa descendance, où il se révèle par des désordres 

spéciaux.”109 

Door het chronische aspect wordt het lichaam op regelmatige basis vergiftigd, waardoor het lichaam 

meer schade oploopt dan bij het acuut alcoholisme. Langdurig alcoholmisbruik brengt onomkeerbare 

schade toe aan het autonome zenuwstelsel, waarna er verschillende lichamelijke problemen kunnen 

optreden zoals hallucinaties, chronische pijn en voortdurend beven. De chronische alcoholist zal op 

lange termijn ook mentale problemen ondervinden zoals neerslachtigheid, nachtmerries en 

rusteloosheid.  De gevolgen van deze chronische vergiftiging gaan volgens waarnemingen van dokters 

veel verder dan de lichamelijke en geestelijke schade, omdat er ook een erfelijk kantje is aan het 

chronisch alcoholisme. Nakomelingen van alcoholisten hebben volgens de toenmalige statistieken 

meer kans op afwijkingen zoals epilepsie, gebrekkige reflexen en een minder goed functionerend 

zenuwstelsel. Bovendien zouden de nakomelingen van alcoholisten een veel grotere kans hebben om 

het slachtoffer te worden van een onweerstaanbare drankzucht. Over deze vorm van erfelijk 

alcoholisme heerste onder de sociale hervormers het idee dat het probleem zich al ontwikkelt als het 

kind een foetus is, waardoor het kind als het ware al voor de geboorte verloren is.110  

Deze bovenstaande inzichten verkondigde de Franse dokter Lanceraux op het congres van Parijs in 

1878. Lanceraux maakte in deze uiteenzetting meerdere malen gebruik van de notie van vergif. Ook 

de bijhorende redenering dat uitbaters van cabarets gifmengers waren, werd van de oudere 

congressen overgenomen. Cabaretuitbaters waren ze zich wel degelijk van bewust dat ze vergif 

verkochten, waardoor ze hun drank aanvulden met water om het vergif te stoppen zonder het 

gewenste effect te bereiken.111   Een verschil met de oudere congressen is wel dat er meer aandacht 

aan onderzoek naar de verschillende effecten van alcohol op het menselijk lichaam besteed werd. 

Sociale hervormers omschreven het proces van de vergiftiging namelijk veel gedetailleerder dan 

voorheen. De hervormers waren ervan overtuigd dat het vergif eerst in de maag terechtkomt, waarna 

het in het bloed opgenomen wordt. Het vergif gaat vervolgens naar het hart en wordt van daaruit naar 

de andere organen gepompt. Hierdoor tast het vergif de lichaamscellen aan en verlamt het centrale 

zenuwstelsel.112 Doordat het alcohol lang in het lichaam blijft, werd er onderscheid gemaakt tussen de 

gevolgen van acuut alcoholisme en deze van chronisch alcoholisme. Bij de eerste soort is er vooral 

schade aan de zenuwen met een verlies aan controle over de spieren tot gevolg, terwijl bij chronisch 

alcoholisme er vooral schade is aan de organen. Bij chronisch alcoholisme verzwakt het lichaam 

continu, waardoor het individu veel vatbaarder is voor ziektes.113 Vooral venerische ziektes en 

tuberculose waren volgens de sociale hervormers vaak het gevolg van alcoholmisbruik.114  

 
109 Lanceraux, “ De L’alcoolisme,” 106. 
110 Lancereaux, " De L'alcoolisme," 106-20. 
111 Lunier, “Étudier les moyens législatifs, administratifs et fiscaux qui sont de nature à prévenir ou à réprimer 
l'abus des boissons alcooliques,” in Congrès International Pour L'étude des Questions relatves à L'acoolisme 
(Parijs: Imprimerie Internationale, 1879), 195. 
112 Stephen Smith, “ Alcohol: It’s Nature and Effects,” in Centennial temperance volume. A memorial of the 
international temperance conference held in Philidelphia (New York: National Temperance Society and 
Publication House,1877), 251-8. 
113 Gruber, “ Der Einfluss des Alkohols auf den Verlauf der infektionkrankheiten,” In Bericht über den VIII. 
Internationalen congress gegen den alkoholismus, abgehalten in Wien, 9.-14. april 1901 (Leipzig: F. Deuticke, 
1902), 83. 
114 Bezzolla, “ Statistische Untersuchungen über die Rolle des Alcohols bei der Entstehung des originären 
Schwachsinn,” In Bericht über den VIII. Internationalen congress gegen den alkoholismus, abgehalten in Wien, 
9.-14. april 1901 (Leipzig: F. Deuticke, 1902), 114. 
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De sociale hervormers vulden deze notie aan met de notie van alcohol als een ziekte. Op het congres 

van Christiana sprak de Brit Kerr over Narcomania, een ziekte die zowel in een tijdelijke als een 

chronische vorm bestond. Doordat alcohol het zenuwstelsel aantast, ontstaat er een onweerstaanbare 

drang om telkens opnieuw naar alcoholische dranken te grijpen. Deze waanzin zorgde ervoor dat de 

patiënt alle controle verliest en dus ook niet meer door zijn morele regels afgeremd wordt. Dit vormde 

een nieuw en alternatief kader voor de oude, katholieke verklaring waarin het vergif de basis voor het 

morele verval vormt. Deze drang zagen de hervormers dus als een mentale ziekte, waardoor er ook de 

overtuiging ontstond dat deze drang genezen kon worden.115 Dit werd ook bevestigd in de 

uiteenzetting van Lanceraux die zich baseerde op waarnemingen in speciale ziekenhuizen die gericht 

waren op de genezing van alcoholisten. Dit impliceert dat er volgens de sociale hervormers een 

behandeling mogelijk was, net zoals bij ziektes. Ook het erfelijke aspect dat hij  naar voren schoof, viel 

makkelijker te rijmen met de notie van ziekte dan met die van vergif.  

 

3.2.2 Discussie over de directe gevolgen van alcoholgebruik 
Het medische aspect van het alcoholprobleem vormde ook een punt van discussie in die zin dat er 

onenigheid was over de mate waarin alcohol effect had op korte termijn. De eerste groep was van 

mening dat alcohol alleen maar schadelijk is als er gedurende een lange termijn op regelmatige basis 

overvloedig alcohol geconsumeerd wordt. Eén van hen is Duckworth die op het congres van Den Haag 

(1893) beargumenteerde dat het gebruik van alcohol in de westerse wereld al eeuwenlang 

ingeburgerd was zonder dat de gevolgen catastrofaal waren. Op verschillende vlakken, zoals op 

cultureel en economisch niveau, liep de westerse beschaving zelfs voor op andere culturen die minder 

alcohol consumeren. Duckworth formuleerde dit argument als volgt: 

“Il n'est guère possible de supposer, que l'usage habituel des boissons alcooliques n'ait produit aucun 

résultat pratique évident chez les grandes populations de l'europe septentrionale, que nous devons, à 

juste titre, considérer comme douées des meilleurs éléments de la civilisation et des plus brillantes 

qualités en fait d'esprit d'entreprise, de littérature, de commerce et d'art, et possédant le caractère 

moral le plus élevé.”116 

Bovendien zou alcohol volgens Duckworth een positief effect op de gemoedstoestand hebben en het 

spijsverteringsstelsel. Hij was er zich echter wel van bewust dat alcohol enkel maar in beperkte mate 

gebruikt mag worden, namelijk maximum drie lepels zuivere alcohol per dag en het liefst enkel tussen 

twee maaltijden door.117 Schmitz zette deze argumentatie kracht bij door te verwijzen naar 

verschillende studies die bewezen dat alcohol van nut kan zijn in het behandelen van ernstige ziektes 

zoals tyfus. Desondanks is hij zich ook ervan bewust dat alcoholmisbruik schade kan toebrengen aan 

de organen en aan de mentale gezondheid van de drinker.118 Ook in latere congressen komt dit idee 

terug: Op het Congres van Stockholm in 1907 bevestigden sommige sociale hervormers dat  alcohol 

kan helpen als narcosemiddel en als stimulans voor de spijsvertering. Hierbij voegden ze wel toe dat 

 
115 Johan Edman, “Temperance and Modernity," 39-0. 
116 Duckworth, “Les effets physiologiques des boissons alcooliques sur l’ organisme humain- les conséquences 
de l'usage et de l’abus,” In Compte-rendu du 4me congrès international contre l'abus des boissons alcooliques à 
La haye (’S Gravehage: H.L. Smiths, 1893), 52. 
117 Duckworth, “Les effets physiologiques,” 56-63.  
118 Schmitz, “Reactie op Les effets physiologiques des boissons alcooliques sur l’ organisme humain- les 
conséquences de l'usage et de l’abus,” In Compte-rendu du 4me congrès international contre l'abus des 
boissons alcooliques à La haye (’S Gravehage: H.L. Smiths, 1893), 70-1. 
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dokters het gebruik van alcohol binnen de medische praktijk zoveel mogelijk moesten beperken om 

schade te voorkomen.119 Deze overtuigingen vormden de basis van het gematigdheidsprincipe. 

De tweede groep claimde dan weer dat alcohol al vanaf de eerste inname schade toebrengt, waardoor 

medisch gebruik helemaal uit den boze is. Walburg reageerde rechtstreeks op de eerder vernoemde 

uiteenzetting van Duckworth door te stellen dat het gewoontedrinken, ook al blijft het beperkt tot drie 

lepels zuivere alcohol per dag, ook veel schade toe brengt op korte en lange termijn. Pearce bevestigde 

dit door te wijzen op de schade die de spieren oplopen bij de inname van een kleine hoeveelheid 

alcohol.120 Deze overtuiging dat er bij de minste inname als sprake van schade is, maakte het dus 

onmogelijk om alcohol in de medische praktijk te gebruiken. Als een dokter enkele lepels sterke drank 

voorstelt bij wijze van medicijn, dan dwingt hij de patiënt om dagelijks vergif in te nemen en dus om 

extra schade toe te brengen aan het lichaam. Ook dit standpunt werd kracht bijgezet door te verwijzen 

naar verschillende experimenten. Een vaak aangehaalde studie is deze waarbij enkele soldaten fysieke 

proeven moesten afleggen in twee groepen. De ene groep moest bij aanvang van de proef een kleine 

dosis alcohol innemen, de andere groep alleen maar water. De groep die alcohol geconsumeerd had, 

presteerde overduidelijk minder goed dan de andere groep, wat voor de sociale hervormers het bewijs 

is dat alcohol al vanaf de eerste druppel schade toebrengt.121 

Over de medische invulling van het alcoholprobleem was er dus maar in beperkte mate sprake van 

eensgezindheid.  Het discussiepunt over de al dan niet positieve eigenschappen van alcohol op korte 

termijn vormde de basis voor een spanningsveld dat in quasi elke discussie een determinerende rol 

speelde, namelijk de tegenstelling tussen geheelonthouders en gematigden (zie infra). 

 

3.2.3 Positie van de Belgische hervormers 
Afgaande op de congresverslagen was het aantal studies die de Belgen deelden op het transnationale 

niveau eerder beperkt. De onderzoeken die wel aan bod kwamen, vertrokken telkens vanuit het 

gematigdheidsprincipe. Op het congres van Brussel (1880) gaat Destré  dieper in op de effecten van 

alcohol op de werking van de spieren. Zijn conclusie was dat het positieve effect van alcohol slechts 

zeer lokaal en van korte duur was. Voor een klein halfuur kan de spiermassa extra inspanningen 

leveren, waarna deze plots stilvalt en er verlamming optreedt. Dit onderzoek paste dus volledig binnen 

de andere onderzoeken die aantonen dat alcohol op korte termijn voor een tijdelijke verlamming zorgt. 

Een opvallend gegeven is echter dat Destré bijna letterlijk zei dat het verkeerd is om alle effecten van 

alcohol als slecht te bestempelen, waarmee hij duidelijk verwijst naar de korte positieve invloed op de 

spierwerking.122 Deze stelling was zeer typerend voor de verschillende onderzoeken waarmee de 

Belgen naar buiten kwamen op de verschillende congressen omdat ze het gematigdheidsprincipe 

ondersteunden. De meeste onderzoeken waren echter gericht op het onderzoeken van de 

 
119 Max Kassowitz, “Alcoholdiät und Alcoholtherapie,” in Bericht über den XI. Internationalen kongress gegen 
den alkoholismus abgehalten in Stockholm com 28 juli – 3 august 1907, eds. Curt Wallis ( Stockholm:  Oskar 
Eklunde boktryckeri , 1908), 161. 
120 Pearce, “ Discussie over Les effets physiologique des boissons alcooliques sur Vorganisme 
humain — les conséquences de Vusage et de l'abus,” In Compte-rendu du 4me congrès international contre 
l'abus des boissons alcooliques à La haye (’S Gravehage: H.L. Smiths, 1893), 78-0. 
121 Forel, “ L’aggravation des effets nuisibles de L’abus des boissons alcooliques, par L’ emploi d’alcool falsifié 
dans la fabrication de ces boissons,” In Compte-rendu du 4me congrès international contre l'abus des boissons 
alcooliques à La haye (’S Gravehage: H.L. Smiths, 1893), 85. 
122E. Destrée , “ Influence de l’alcool sur le travail des muscles,” In VIe Congrès international centre l'abus des 
boissons alcooliques tenuà Bruxelles du 30 aout au 3 septembre 1897: Compte-rendu ( Bruxelles: Secrétariat 
général du Congrès, 1898), 33-46 . 
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samenstellingen van verschillende alcoholische dranken. Eén van de centrale personen in dit 

onderzoek was Haeck. 

Door zijn achtergrond als industrieel en chemicus focuste Haeck zich vooral op onderzoek naar de 

verschillende stoffen die in alcoholische dranken verwerkt zaten, waarbij hij een onderscheid maakte 

tussen substances bienfaisantes en substances nuisibles. Uit de verschillende uiteenzettingen die hij 

over dit onderzoek op de congressen gaf, bleek dat zijn onderzoeksresultaten door de jaren heen 

veranderden. Op het congres van Parijs in 1878 duidde hij vooral Ethanol aan als de schadelijkste stof 

in alcoholische dranken, terwijl hij twee jaar later in Brussel ethanol onder de categorie substances 

bienfaisantes plaatste. 123Ook andere Belgen konden moeilijk met zekerheid zeggen welke stoffen al 

dan niet schadelijk waren. Zo haalde Barella aan dat een overvloed aan essentiële oliën zeer schadelijk 

is, terwijl zijn collega Jorissen dit enkele jaren later tegenspreek.124 Een constante in de verschillende 

onderzoeken was wel de overtuiging dat de schadelijke stoffen uit de met behulp van industriële 

methoden drank gezuiverd moesten worden. Door ervoor te zorgen dat de fabrikant al dan niet met 

opzet kwaliteitsloze dranken brouwt of destilleert, konden de hervormers het alcoholprobleem dus in 

de kern aanpakken. Hiervoor werd er op de congressen enkele methodes naar voren geschoven door 

onder andere Jorissen. Hij deed verschillende proeven met jenever om te achterhalen hoe een te grote 

hoeveelheid aan aldehyde opgespoord kon worden. Door het verwarmen van de vloeistof en een 

oplossing van kaliumpermanganaat toe te voegen, verkleurde de giftige aldehyde. Op deze manier kan 

de fabrikant natrekken of de kwaliteit van de jenever goed genoeg is.125  

Haeck ging nog een stap verder door een methode te ontwikkelen die de alcoholische dranken volledig 

kan zuiveren van alle schadelijke stoffen. Eén van zijn onderzoeken leverde het resultaat op dat oudere 

alcoholische dranken geen giftige stoffen bevatten, maar juist daarom ook duurder waren. Dit 

verklaart waarom het alcoholprobleem zich vooral voordoet bij de lagere klassen. Zij kunnen zich, in 

tegenstelling tot de rijkere families, geen oudere wijnen permitteren waardoor ze meer schadelijke 

stoffen innemen.  Volgens Haeck is de oplossing voor het probleem dus het verouderingsproces 

versnellen waardoor er een kwaliteitsproduct ontstaat voor een veel lagere prijs. Haeck beweerde dat 

zijn procédé Haeck het verouderingsproces kon reduceren tot veertig dagen door een paar elementen 

van het productieproces te veranderen. Het grote probleem was dat brouwers de dranken 

produceerden en bewaarden in de verkeerde verpakking. De gebruikelijke wijnvaten en tonnen 

vertragen het verouderingsproces, waardoor het een betere oplossing is de dranken in goed afgesloten 

glazen flessen te gieten. Bij het productieproces raadde Haeck ook aan om speciale purificatie-

apparaten te gebruiken. Een ander probleem was dat de dranken bewaard werden op koele plekken 

zoals kelders of magazijnen, wat Haeck dan ook afraadde. De bewaartemperatuur moet dus anders 

zijn, ook al specifieerde hij niet wat dan wel een geschikte temperatuur is.  Na veertig dagen was het 

 
123 Haeck, " Existe-t-il des procédés usuels et pratiques pour reconnaître la nature et la qualité des alcools 
renfermés dans les eaux-de-vie du commerce et les boissons alcooliques?,” in Congrès International Pour 
L'étude des Questions relatves à L'lacoolisme (Parijs: Imprimerie Internationale, 1879), 76-88. 
124Barella, “Dépôt et discussion de propositions relatives à la rectification des alcools,” in Congrès International 
Pour L'étude des Questions relatves à L'lacoolisme (Parijs: Imprimerie Internationale, 1879), 183. ; 
Jorissen,”étudier les moyens d’abtenir des liquers qui ne renferment plus d’alcool autre que l’alcool ethylique,”  
In Congrès international pour l'étude des questions relatives à l'alcoolisme, tenu à Bruxelles du 2 au 7 Aout 1880 
(Brussel: L’académie royale de Bruxelles, 1880), 26. 
125A. jorissen, “ Sur la Purification de l’alcool ethylique,”   In Congrès international pour l'étude des questions 
relatives à l'alcoolisme, tenu à Bruxelles du 2 au 7 Aout 1880 ( Haye,L’académie royale de Bruxelles, 1880), 233-
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resultaat dat het product geen schadelijke stoffen meer bevatte, maar wel nog de oorspronkelijk 

smaak bezat.126 

Het feit dat meerdere Belgische hervormers naar hetzelfde deelaspect onderzoek deden, duidt erop 

dat de Belgen zich op het transnationale niveau als specialisten over dit onderwerp profileerden. 

Bovendien lagen deze onderzoeksresultaten aan de basis van een mantra die regelmatig over de 

tongen van de Belgische hervormers rolden: het probleem is niet de kwantiteit, maar de gebrekkige 

kwaliteit van de alcoholische drank. Deze stelling werd niet alleen onderbouwd door 

wetenschappelijke studies, maar ook door praktijkvoorbeelden zoals het onderstaande citaat van 

Barella. 

“Dans l'armée française chaque fois que se présente un fait d'alcoolisme aigu, offrant un caractère de 

gravite insolite, une enquête est faite sur les conditions dans lesquelles l’ ivresse est survenue et 

lorsqu'il est constaté que la quantité de vin et de spiritueux ingérée est insuffisante pour expliquer 

l’intensité des accidents, une consigne aflichee dans la salle de rapport de chaque caserne fait 

connaître Je nom et l’ adresse du débitant chez lequel la consommation s'est faite, et interdit aux 

soldats la fréquentation de sa maison.” 

Dit citaat geeft ook aan dat deze wetenschappelijk beargumenteerde stelling aan de basis lag van de 

aanpak van het alcoholprobleem in andere maatschappelijke domeinen zoals het leger, wat dan weer 

het belang van deze wetenschappelijk basis voor de framing aantoont. In dit geval legde deze stelling 

de basis voor het gematigdheidsprincipe dat de Belgen hanteerden op de congressen. Aangezien er in 

bier en wijn minder alcohol zit dan in gedestilleerde dranken, zijn deze een pak minder schadelijk 

waardoor het enkel de dranken met een zwaar alcoholpercentage niet tolereerbaar zijn.  

Uit deze stelling dat kwaliteit de schadelijkheid bepaalt, vloeit uiteraard voort dat alcohol in een 

zuivere vorm niet zo schadelijk is als sommige hervormers durven te beweren. Hierdoor is het voor de 

hand liggend om te stellen dat de Belgen overtuigd waren van het nut van alcohol binnen de medische 

sector. Hoewel er geen Belgen prominent aanwezig waren in de discussie waarop het vorige deel 

gebaseerd is, zijn er wel verschillende aanwijzingen die de positie van de Belgen kunnen duiden. 

Bienfait gaf op een congres een uiteenzetting over de rol die dokters kunnen spelen in de strijd tegen 

alcohol. Bienfait haalde hierbij aan dat veel dokters te snel alcohol voorschrijven als medicament. Deze 

voorschriften behalen volgens Bienfait wel degelijk hun doel maar bij een te grote dosis komen er 

volgens hem ook nefaste gevolgen opdagen. Verder wijdde hij kort uit over de verschillende regels die 

La Société Médicale de Temperance van België aan de verbonden dokters oplegde, waaronder een 

regel die de dokter de toestemming gaf om alcohol als medicijn te gebruiken hetzij in beperkte mate.  

Anderzijds stelde dezelfde Bienfait dat alcohol geen goede invloed heeft op de maag en de vertering 

doordat het schade toebrengt aan de maagwand.127 Niet elke Belg dreef dus de positieve deugden van 

alcohol zo ver als Schmitz. De Vaucleroy bewees dan weer het tegendeel door te stellen dat alcohol 

zelfs voedingswaarden bevat en goed is voor het lichaam, ook al is dit enkel van toepassing op bier.128 

Het is dus correct om te stellen dat door het gematigdheidsprincipe de meeste Belgen ervan overtuigd 

 
126 Haeck, " Existe-t-il des procédés usuels et pratiques pour reconnaître la nature et la qualité des alcools 
renfermés dans les eaux-de-vie du commerce et les boissons alcooliques?,” in Congrès International Pour 
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127Bienfait, “Le Rôle du Médecin dans la lutte contre l’alcool,” In VIIe Congrès international contre l'abus des 
boissons alcooliques session de Paris 1899 (Parijs: A. Coueslan,1900), 239-244 . 
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waren dat alcohol wel degelijk positieve elementen bevat, maar dat er binnen deze groep wel gradaties 

in deze overtuiging bestonden. 

 

3.3 spanningsveld geheelonthouders-gematigden na 1876 
Uit de vorige delen bleek dat op de eerste anti-alcoholcongressen alleen maar geheelonthouders 

aanwezig waren, iets waar verandering in kwam met het congres van Londen in 1862. Tijdens de 

congressen die achter de breukperiode plaatsvonden, groeide deze tegenstelling uit tot een 

spanningsveld dat vaak uitmondde op discussie. De kiem van deze tegenstelling lag bij de verschillen 

in de medische framing van het probleem. Deze spanningen liepen met momenten zelfs zo fel op dat 

er in 1887 een congres georganiseerd werd waarop de hervormers enkel maar argumenten die 

kaderen binnen het gematigdheidsprincipe bespraken . Bij de opening van het congres wou Forel deze 

keuze nog eens benadrukken om de tumult, die op het vorige gematigdheidscongres aanwezig was,  

te vermijden. Op het vorige congres zouden de geheelonthouders fel in discussie gegaan door 

argumenten voor geheelonthouding te gebruiken. Aangezien dit niet binnen het opzet van het congres 

paste, reageerden de gematigde hervormers op een manier die volgens forel ronduit onbeleefd en 

bruusk was. Forel deed de situatie af als een spijtig voorval zonder ook maar één van de twee groepen 

te veroordelen, maar voor de verslaggever was het duidelijk dat de geheelonthouders zich als 

indringers in het congres gemengd hadden.129 Dit deel zal de verschillen tussen beide frames 

blootleggen en bovendien een geografische component aan deze breuklijn toekennen. 

 

3.3.1 Geheelonthoudersprincipe 
De geheelonthouders konden grosso modo ingedeeld worden in twee subcategorieën, namelijk de 

vrijwillige geheelonthouding en geheelonthouding onder dwang van de Staat. Het laatste model was 

vooral van toepassing in de Verenigde Staten, terwijl de meeste andere landen vertrokken vanuit het 

vrijwillige principe zonder de tussenkomst van de Staat volledig uit te sluiten.130 Aangezien de 

achterliggende redenering gelijk was, zal deze thesis geen verder onderscheid maken tussen beide 

groepen. Zoals eerder al aangegeven vertrok hun diagnostic frame vanuit het idee dat alcohol een 

vergif is die al vanaf de eerste inname voor lichamelijke schade zorgt, waardoor op zowel korte als 

lange termijn alcoholgebruik tot miserie voor zowel het individu als voor de staat leidt (zie supra). 

Aangezien gematigd gebruik telkens gradueel toeneemt, zal elke gematigde drinker vroeg of laat 

vervallen in chronisch alcoholisme.131 Voor de geheelonthouders leidde elk contact met alcohol tot 

schade, waardoor er volgens hen geen middenweg bestond. Het onderstaande citaat toont dit aan. 

“A la guerre comme à la guerre, il faut se décider positivement pour un parti ou pour l’autre, on ne 

doit faire aucun compromis: - ou l’ alcool est bon ou il est mauvais. Pourquoi plaisanter avec un ennemi 

si perifide?”132  

Op de eerste congressen na 1876 lag de nadruk nog sterk op het verdedigen van het 

geheelonthoudersideaal door uiteenzettingen te geven over het nut van geheelonthouding en 

 
129G. Thomann, Inleiding In The second internationale temperance congress held in Zurich, Switzerland, in the 
year 1887 , ed. G. Thomann (New York: The United States Brewers Association, 1889), 6-7. 
130 Thomann, Inleiding, 8. 
131 Robert Rae, “ The Fundamental Principle of the British Temperance movement,” In VIIe Congrès 
international contre l'abus des boissons alcooliques session de Paris 1899 (Parijs: A. Coueslan,1900), 614. 
132 Finlay, “ La moderation ou l’abstinence Totale dans l’usages des boissons alcooliques: Laquelle doit-on 
adopter?,” In VIIe Congrès international contre l'abus des boissons alcooliques session de Paris 1899 (Parijs: A. 
Coueslan,1900), 599. 
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hiervoor ook bewijs te leveren. De geheelonthouders vormden hun prognostic frame via de stelling 

dat geheelonthouding de enige oplossing was om de menselijke miserie volledig een halt toe te 

roepen. Bovendien is geheelonthouding de meest eenvoudige oplossing. Gematigde hervormers 

moesten zich bezig houden met onderzoek naar de bestanddelen van alcoholische dranken en 

moesten zich ook focussen op de hulpverlening voor slachtoffers van alcoholmisbruik, terwijl bij een 

volledige verbanning van alcoholmisbruik er enkel op het aanpakken van de handel in alcoholische 

dranken gefocust moest worden.133 De geheelonthouders maakten ook gebruik van een motivational 

frame, door aan de hand van getuigenissen aan te tonen dat hun maatregels wel degelijk helpen en 

dus overal toegepast zouden moeten worden. 

Tegen de eeuwwisseling zetten de geheelonthouders de eenvoudige verdediging van dit principe 

kracht bij door te wijzen op overbodigheid van alcohol. In de huiselijke sfeer kan alcohol een 

meerwaarde bieden aan verschillende gerechten, maar geheelonthouders wezen ook op de vele 

mogelijkheden om te koken zonder alcohol.134 Een gelijkaardige redenering vinden we in de medische 

sector. Daar was alcohol als medicijn uit den boze, maar wel handig als verdovingsmiddel. 

Geheelonthouders wezen dan ook op de verschillende ziekenhuizen in Groot-Brittannië die geen 

alcohol gebruikten bij operaties en behandelingen. Via statistieken van de gelukte behandelingen in 

deze ziekenhuizen toonden ze aan dat alcohol volledig overbodig is.135 Ook het feit dat alcoholgebruik 

minder prominent aanwezig was in de niet geïndustrialiseerde wereld was een teken dat door alcohol 

te gebruiken de mens tegen zijn natuurlijke aard ingaat. De inheemse bevolking van de Verenigde 

Staten werd daarvoor vaak als voorbeeld genomen omdat zij pas alcohol leerden kennen wanneer ze 

in contact kwamen met westerlingen.136 

Een andere tendens die typerend was voor de verdediging van dit frame is dat rond de eeuwwisseling 

de geheelonthouders zich gaan profileren op het transnationale niveau door vooral kritiek te geven op 

de gematigde hervormers. Grafiek 3.1 toont het aantal uiteenzettingen per congres waarin het 

promoten van het geheelonthoudersprincipe centraal stond in zowel Europa als de Angelsaksische 

wereld.  

 
133 A.A. Miner, “Is Prohibition the true legislative Policy?,” in Centennial temperance volume. A memorial of the 
international temperance conference held in Philidelphia (New York: National Temperance Society and 
Publication House,1877),74. 
134 Finlay, “ La moderation,” 599. 
135Malin, “ Discussie bij Les conséquences de Visage et de l’abus sur l'organisme humain,”In Compte-rendu du 
4me congrès international contre l'abus des boissons alcooliques à La haye (’S Gravehage: H.L. Smiths, 1893), 
82-3. 
136 H. Vibbert, “Review of the Temperance Conditions of the World in 1808,” In World's temperance centennial 
congress held in Saratoga Springs (Saratoga Springs: 1908), 22. 
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Figuur 3.1: Aantal uiteenzettingen over geheelonthouding per congres  

Als we beide tendenslijnen bekijken, valt het op dat het aantal uiteenzettingen over geheelonthouding 

sterk daalden in de Angelsaksische wereld terwijl deze in Europa lichtjes stegen. Het lage aantal 

uiteenzettingen over dit onderwerp en de bijna verwaarloosbare groei in Europa valt te verklaren door 

de aanwezigheid van zowel geheelonthouders als gematigde hervormers. De Angelsaksische was op 

dat vlak veel homogener, waardoor de forse daling een ronduit opmerkelijk gegeven is binnen deze 

grafiek. Mogelijks verdween de nood om hun ideologie te verdedigen in hun eigen land, wat an sich 

niet ondenkbaar is gezien de lange bestaansgeschiedenis van de geheelonthoudersbeweging.  

Na het congres van 1900 in Londen daalde het aantal uiteenzettingen fel, ook al impliceerde dit niet 

dat de geheelonthouders zich minder sterk profileerden op de congressen. Het verschil is dat het 

profileren vooral gebeurde in discussies met gematigde hervormers over bepaalde potentiële 

oplossingen. De belangrijkste reden waarom het gematigdheidsprincipe volgens de geheelonthouders 

geen vruchten kon afwerpen, is omdat het concept ‘matig gebruik’ moeilijk te definiëren valt. Hierdoor 

is het onmogelijk om te weten waar er een grens getrokken moet worden en is er bovendien het gevaar 

dat de grens veel te hoog ligt.137 Het gematigdheidsprincipe kan er in theorie dus niet voor zorgen dat 

het alcoholgebruik onder controle blijft. Naast het gevaar om onbewust te verglijden in chronisch 

alcoholisme is er bovendien een groter gevaar om te hervallen. Als een “genezen alcoholicus” kiest 

voor het gematigdheidsprincipe, dan stelt hij zich voortdurend bloot aan de verleiding van alcoholische 

dranken, wat volgens geheelonthouders enkel maar kan leiden tot het hervallen in oude gewoontes.138 

Een laatste veelvoorkomend argument was dat volwassenen een voorbeeldfunctie hebben tegenover 

 
137 Wickery Dreysdale, “Total Abstinence and Moderation,” In VIIe Congrès international contre l'abus des 
boissons alcooliques session de Paris 1899 (Parijs: A. Coueslan,1900), 601. 
138Finlay, “La modération,” 597. 
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kinderen en die ook moeten volbrengen om de eerder besproken vicieuze cirkel te kunnen 

doorbreken. Als een kind van kleins af aan leert dat alcohol vergif is, zal het later geen alcohol drinken 

en is de vicieuze cirkel verbroken. Als het gematigdheidsprincipe aangeleerd wordt, stijgt dus ook de 

kans dat het kind later een chronische alcoholprobleem zal ontwikkelen.139 

 

3.3.2 Gematigdheidsprincipe 
De manier waarop de gematigde hervormers zich profileerden, verschilde in het begin sterk van die 

van de geheelonthouders in die zin dat zij geen uiteenzettingen gaven over hun principes. Van in het 

begin kwamen hun principes alleen aan bod in hun argumentaties rond een bepaald onderwerp. 

Concreet vertrok het gematigdheidsprincipe vanuit het idee dat alcoholische dranken enkel grote 

schade toebrengen bij excessief gebruik, waardoor deze drank ook zijn positieve kanten heeft. Alcohol 

bevat namelijk niet alleen schadelijke stoffen, waardoor het niet verkeerd is om alcohol te consumeren 

waar er weinig vergif in zit. Vandaar hanteerden de meeste hervormers het idee dat gefermenteerde 

dranken zoals bier en wijn getolereerd moesten worden, terwijl dranken met een hoger 

alcoholpercentage de echte boosdoeners waren.  

Op het congres van Zürich werd voor het eerst duidelijk welke kritieken ze hadden op de 

geheelonthouders. De gematigde hervormers vertrokken hierbij vanuit het idee dat geheelonthouding 

gebaseerd was op het onvermogen om de realiteit in te schatten. Ter inleiding van het congres werd 

geheelonthouding als volgt bekritiseerd: 

“ This much, at least, The advocates of prohibition might have learned from their past experience, if 

they were not as consistently and willfully blind  to the signs of the times, as they are consistently 

stubborn in falsifying them. As they have done from the beginning, so do they now persist in either 

ignoring every event, no matter how closely related it may be to the questions of temperance, which 

does not afford at least a semblance of support to their Utopian schemes”140 

 In eerste instantie bewezen de gebrekkige resultaten van de  geheelonthouders dat hun principe een 

utopie was die alleen in theorie leek te werken en bovendien niet aangepast was aan de hedendaagse 

omstandigheden.  Geheelonthouders negeerden de gebreken van hun ideologie, waardoor ze te lang 

bleven vasthouden aan hun twijfelachtige oplossingen.141 Vooral het principe van de 

geheelonthouderseed, waarbij personen vrijwillig zworen om nooit te drinken, was volgens de 

hervormers een mooie illustratie van de naïviteit en het utopische denken van de geheelonthouders.  

Ook hun argumentatie dat geheelonthouding de enige oplossing was voor problemen zoals 

criminaliteit en de fysieke achteruitgang zijn volgens de gematigde hervormers niet solide. Veel 

medische statistieken waren verouderd of gemanipuleerd en bovendien verloren de 

geheelonthouders vaak uit het oog dat er ook andere oorzaken zijn voor criminaliteit. Het wegnemen 

van alle alcoholgebruik zal dus niet leiden tot het verdwijnen van criminaliteit en allerhande ziektes. 

Een laatste argument was dat het gematigdheidsprincipe ertoe leidt dat de aanhangers ervan genoeg 

zelfcontrole creëerden om hun alcoholgebruik te beperken. Geheelonthouders leerden deze 

zelfcontrole niet aan, waardoor het gevaar ontstond dat wanneer een geheelonthouders toch alcohol 

consumeerde hij zijn grenzen makkelijker zou overschrijden.142 Geheelonthouders zouden door dit 

 
139 Wickery-Drysdale, “Total Abstinence,” 603. 
140 Thomann, Inleiding, 4 
141Thomann, Inleiding, 4. 
142 De Vaucleroy et al. “The Nutritive Value of alcoholic drinks,”  41-9. 
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gebrek aan zelfcontrole ook sneller grijpen naar opium, wat hetzelfde demoraliserende effect heeft als 

alcoholmisbruik.143   

Later zetten ze dit argument kracht bij door vaker te wijzen op de economische waarde van bepaalde 

dranken. Zo was in Frankrijk het gematigdheidsprincipe, mede door het besef dat het wegvallen van 

de wijnproductie een nationale economische ramp zou betekenen, de dominante overtuiging. Dit 

argument komt vaak voor in landen die veel alcohol produceerden, terwijl de geheelonthouders dit 

argument op de congressen vaak afblokten door erop te wijzen dat het verzorgen van zieken en 

slachtoffers ten gevolge van alcoholgebruik minstens even schadelijk zijn voor de economie als het 

wegvallen van de productie. Deze zogezegde status quo werd echter nooit met statistieken 

onderbouwd. De argumenten die in de vorige paragraaf aan bod kwamen, bleven uiteraard verder 

circuleren op de verschillende congressen. 

 

3.3.3 Geografische component van het spanningsveld 
Het idee van geheelonthouding ontstond in de Angelsaksische wereld en bleef ook na 1876 de meest 

relevante overtuiging. Daar overleefde ook de christelijke framing voor een groot deel de 

breukperiode. Verschillende hervormers volgden na 1876 nog steeds redeneringen die pasten binnen 

de christelijke moraalleer. Op het congres van Sarotaga Springs (1906)  omschreef een hervormer  het 

alcoholprobleem als  “the greatest hindrance to the spread of the kingdom of our Lord and Savior Jesus 

Christ, both at home and abroad.”144 

Het valt dan ook op dat wanneer er een congres plaatsvond in Engeland of de Verenigde Staten er 

telkens meerdere lezingen waren die specifiek gericht waren op het promoten van geheelonthouding, 

wat in een schril contrast staat met het vasteland (zie vorige grafiek). De grafiek toonde dus aan dat er 

ook een geografisch aspect vasthing aan het contrast geheelonthouders-gematigde hervormers, iets 

wat verder in thesis ook kwalitatief aangetoond zal worden. Uit de kwalitatieve analyse in 3.5 zal 

blijken dat vooral Scandinavische landen zich ook als geheelonthouders profileerden, maar in de 

meeste andere landen nam het gematigdheidsprincipe de bovenhand. Hierbij moet ook de 

kanttekening gemaakt worden dat een land nooit zuiver gematigd of geheelonthoudend is. België was 

hiervan een mooi voorbeeld: de meeste organisaties hanteerden er het gematigdheidsprincipe, maar 

er waren ook lokaal geheelonthouderbonden zoals de Geheelonthoudersbond van Brugge.  

 

3.3.4 Positionering van de Belgen binnen het spanningsveld 
De Belgische hervormers positioneerden zich binnen het transnationale netwerk vooral in de jaren ‘80 

duidelijk in het kamp van de gematigde hervormers aan de hand van een wetenschappelijk en socio-

economische argumentatie. Barella verkondigde op meerdere congressen zijn wetenschappelijke 

argument door verder te bouwen op het onderzoek van Haeck naar schadelijke en voedende stoffen 

in alcoholische dranken. Hieruit vloeide het idee voort dat bier en wijn geen kwaad konden door hun 

laag alcoholpercentage, terwijl sterke dranken wel aan banden gelegd moesten worden. Aangezien de 

slechte kwaliteit ervan aan de basis ligt van de nefaste gevolgen van alcoholgebruik, is een eerste 

oplossing dat de kwaliteit naar omhoog moet. Bovendien is het ronduit zinloos om dronkenschap te 

 
143 Capper,”reactie op Governemental monopolie of the sale of spirits,” In The second internationale 
temperance congress held in Zurich, Switzerland, in the year 1887 , ed. G. Thomann (New York: The United 
States Brewers Association, 1889), 31. 
144Hervey Wood, “ The irrepressable Conflict,” In World's temperance centennial congress held in Saratoga 
Springs (Saratoga Springs: 1908), 60.  
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bestrijden aangezien het een ondeugd is die er altijd al geweest in en er ook altijd zal zijn. Het is dus 

beter om te investeren in kwalitatieve drank om zo de schade te beperken.145 Een andere optie is dat 

de prijzen van  bier veel lager moeten liggen dan die van jenever, zodat arbeiders kiezen voor de licht 

alcoholische dranken.146    

Cauderlier werkte in dezelfde tijdsperiode het socio-economische argument dat stelt dat het zinloos is 

om landen met een bier of -wijncultuur hun erfgoed te ontnemen. In deze landen was het gebruik van 

deze specifieke alcoholische drank zodanig ingeburgerd dat het wegnemen ervan zou zorgen voor 

grote ontevredenheid bij de bevolking. Bovendien worden deze dranken al eeuwenlang gedronken in 

het betreffende land zonder dat het voor grote problemen zorgde. In een discussie met een Britse 

geheelonthouder haalde hij hierbij het voorbeeld aan van Shakespeare, die ondanks het feit dat hij 

dronk toch is uitgegroeid tot één van de meest iconische Engelse schrijvers.147 Zoals Cauderlier het in 

het onderstaande citaat verwoordde, is het probleem de het alcoholmisbruik en niet de alcoholische 

drank an sich. Dit staat uiteraard in sterk contrast met de geheelonthouders voor wie de giftige drank 

wel de boosdoener is.   

“ For it is certain that mankind used wine and beer for centuries before the curse of alcoholism was 

known at all. It is the abuse of ardent liquors, then, whose consequences we deplore. The moderate 

use of alcohol has never injured any one. Take, for instance, Shakespeare, Newton, and all other master 

minds of their nation, who have used beer and wine without detriment to their excellent works.”148 

Caudelier nuanceerde dit wel door erop te wijzen dat de enige redenen waarom nationale dranken 

getolereerd moeten worden, is omdat ze kwalitatief beter zijn. In Frankrijk moet wijn getolereerd 

worden omdat hun eeuwenlange traditie van wijn brouwen ervoor gezorgd heeft dat de kwaliteit hoog 

is, dit in tegenstelling tot andere landen waar er geen dergelijke traditie bestaat en dus de kans ook 

groter is dat de kwaliteit ondermaats is.149 Het resultaat van deze redenering was dezelfde als van die 

van Barella, namelijk dat bier en wijn getolereerd moeten worden en sterke drank beperkt.150 

Naar het einde van de 19de eeuw toe werd dit ideologische conflict naar de achtergrond verdreven, 

waardoor het spanningsveld enkel maar subtiel zichtbaar was in de verschillende uiteenzettingen over 

potentiële oplossingen. Ook hierbij valt het op dat de aanwezige Belgen steeds teruggrijpen naar het 

argument dat kwaliteit van de drank meer impact heeft dan de kwantiteit, waaruit we kunnen 

opmaken dat de Belgen ook na de jaren 80 voorstanders waren van het gematigdheidsprincipe. Een 

letterlijke bevestiging hiervan vinden we op het congres van Bremen (1903), waarin Marie Parent 

tijdens haar uiteenzetting over de rol van vrouwen in de strijd tegen alcohol aanhaalde dat 

wetenschappelijk onderzoek duidelijk aantoonde dat de gematigden het bij het rechte eind hadden. 

Verder riposteerde ze, door alcohol te vergelijken met eten en slapen, ook het eerder vernoemde 

argument dat het gematigdheidsprincipe geen duidelijk grens aangeeft. Ons menselijk lichaam voelt 

 
145Barella,” Des Progrès de l’Alcoolisme, notamment en Belgique,” in Congrès International Pour L'étude des 
Questions relatves à L'lacoolisme (Parijs: Imprimerie Internationale, 1879), 172-5. 
146 Cauderlier, “Belgian League against Alcohol Abuse,” In The second internationale temperance congress held 
in Zurich, Switzerland, in the year 1887 , ed. G. Thomann (New York: The United States Brewers Association, 
1889), 19-0. 
147Cauderlier,” reactie op Governemental monopolie of the sale of spirits,”  In The second internationale 
temperance congress held in Zurich, Switzerland, in the year 1887 , ed. G. Thomann (New York: The United 
States Brewers Association, 1889), 33-6. 
148 Cauderlier, “reactie op Governemental monopolie,” 33. 
149 Cauderlier, “Deuxième Séance,” In Congrès international pour l'étude des questions relatives à l'alcoolisme. 
Procès-verbaux sommaires. 1889 (Paris : Imprimerie nationale, 1889), 15. 
150 Barella, “ Des progrès de l’Alcoolisme,” 172-5.  
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namelijk perfect aan wanneer het genoeg geslapen of gegeten heeft, wat volgens haar impliceert dat 

ons lichaam ook aangeeft wanneer het individu voldoende gedronken heeft.151  

 

3.4 De vooruitgang van de natiestaat als frame voor het alcoholprobleem na 1876 
In het vorige hoofdstuk is al gebleken dat het medische onderzoek aan de basis lag van het 

spanningsveld tussen geheelonthouders en gematigden. Op de congressen waren er nog andere 

spanningsvelden die blootgelegd kunnen worden.  Dit had betrekking op de causale link die de 

hervormers legden tussen alcoholmisbruik en sociale problemen. De eerste groep zag alcoholmisbruik 

als de oorzaak van de achteruitgang van de maatschappij. Alcoholmisbruik vormde namelijk een 

rechtstreekse bedreiging voor het kapitalistische systeem, waardoor de natiestaat minder snel kon 

groeien.  Op het congres van Den Haag vatte een van de aanwezigen deze visie als volgt samen: 

“Nous considérons l’alcoolisme comme l’une des plus grandes plaies sociales, plaie qui est à la base de 
toutes les autres et qui acélère toutes les dégénérations sociales, morales et corporelles de notre 
pauvre humanité, dout le progrès intellectuel et moral est déjà si difficile.”152 
 
Na verloop van tijd kwamen er steeds meer stemmen op die het tegenovergestelde beweerden door 
te stellen dat de toenemende industrialisatie en de bijhorende klassenstrijd de oorzaak was van het 
alcoholprobleem.  De andere groep legde dus de tegenovergestelde link door alcoholmisbruik als een 
gevolg te zien van de sociale wantoestanden.   Dit frame sloot het andere echter niet uit, waardoor het 
correcter is om te spreken van een opkomst van een alternatieve visie. Bij deze tegenstelling was er 
bovendien een geografische component: de laatst genoemde visie was namelijk veel prominenter 
aanwezig op het Europese vasteland, net zoals dit het geval was op de congressen van voor 1876. Dit 
is op zich geen verrassende vaststelling, aangezien er in hoofdstuk 3.1 al is aangetoond dat er een 
gelijkaardig verschil was tussen de Angelsaksische congressen en de Congrès de Bienfaisance, ook al 
was de tegenstelling toen veel minder scherp. 
 

3.4.1 Alcoholmisbruik als een gevaar voor de progressie van de natiestaat 
De meeste sociale hervormers lagen vooral wakker van het chronisch alcoholisme omdat deze voor de 

achteruitgang van het individu zorgde. Op lange termijn leidde alcoholmisbruik tot moreel en 

intellectueel verval, wat zich elk op hun eigen manier uitten binnen de maatschappij. Het resultaat was 

echter bij elke vorm hetzelfde, namelijk een toenemend gevaar op degeneratie van het volk. 

Onderstaande citaat toont mooi aan dat hierbij elke maatschappelijk stand last ondervind van deze 

degeneratie. 

“ J’ajoute que si du fait de l’alcoolisme la classe riche dégénère et la moyenne se démoralise, la 

situation de la classe pauvre est devenue déplorable.”153 

 Dit was dan weer nefast voor de vooruitgang van de natiestaat en de werking van het staatsapparaat. 

Door het erfelijke aspect dat aan het alcoholprobleem gekoppeld werd, botsten de hervormers op een 

vicieuze cirkel: de kinderen van een chronische alcoholicus worden geboren met lichamelijke en vooral 

 
151 Marie Parent, “ Bericht über Belgien,” In Bericht über den LX, internationalen kongress gegen den 
alkoholismus Abgehalten in Bremen vom 14.-19. april 1903, ed. Franziskus Hähne (Jena: G. Fischer ,1904), 400-
3. 
152Felix  Gugler, “An den IV Internationalen Congress gegen den Missbrauch 

alkoholischer Getranke im Haag,” In Compte-rendu du 4me congrès international contre l'abus des boissons 
alcooliques à La haye (’S Gravehage: H.L. Smiths, 1893), 162.  
153 Barthes, “Des Rapports de L’alcoolisme avec la Criminalité,” in VIIe Congrès international contre l'abus des 
boissons alcooliques session de Paris 1899 (Parijs: A. Coueslan,1900),  457. 
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intellectuele afwijkingen en zijn bovendien gedurende hun kindertijd het slachtoffer van de 

gewelddadige uitspattingen van de dronken ouder. Hierdoor treedt er bij de kinderen naast het 

intellectuele verval ook nog moreel verval op, waardoor de kans groot is dat zij later ook een chronisch 

alcoholprobleem zullen ontwikkelen. Als de natiestaat progressie wil blijven maken, dan moet deze 

vicieuze cirkel verbroken worden.154 Dit idee bouwde rechtstreeks verder op de framing van het 

alcoholprobleem tijdens de congressen van voor 1876 (zie 3.1). 

Het morele en intellectuele verval uitte zich volgens de hervormers vooral in de toename van 

criminaliteit, iets wat ze aantoonden via statistieken. Wanneer het alcoholgebruik steeg, nam ook het 

aantal criminele feiten toe. De cijfers op het platteland bevestigden bovendien de regel, waar zowel 

het alcoholgebruik als de criminaliteit in dalende lijn gingen. De werking van alcohol was al merkbaar 

op korte termijn, doordat alcoholgebruik ervoor zorgde dat de intellectuele en morele capaciteiten 

achteruit gingen. Doordat alcohol ook een verlammende werking op de spieren heeft, komt hij tot het 

besef dat de alcoholgebruiker zich in een zwakke positie bevindt. Door het wegvallen van het morele 

kompas zal hij zich primitiever gedragen en sneller in kleine criminaliteit zoals diefstal vervallen. Dit 

proces kan bovendien door het bekijken van pornografisch materiaal versnelt worden, iets waar 

individuen in dronken toestand minder aan kunnen weerstaan. Wanneer de alcoholtoename nog 

toeneemt, zal het individu mogelijks overgaan tot passionele misdaden zoals moord, verkrachting of 

zelfmoord. 155 

Andere vormen van intellectueel verval waren te vinden in het hoge aantal patiënten met psychische 

aandoeningen en de stijgende zelfmoordcijfers, die via statistieken uitvoerig op de congressen 

besproken werden. Vele hervormers wezen erop dat de stijging van het aantal psychiatrische patiënten 

stijgt met dezelfde factor als het alcoholgebruik, waardoor een correlatie tussen beide moeilijk te 

ontkennen valt.156 De cijfers omtrent de link tussen zelfmoord en alcoholgebruik toonden hetzelfde 

aan, iets wat de hervormers verklaarden door erop te wijzen dat alcoholgebruik ervoor zorgde dat 

alcohol de depressieve toestand van de drinker uitvergroot, met een wanhoopsdaad tot gevolg.157  

Zoals uit het vorige hoofdstuk bleek, zorgde alcohol op lange termijn voor lichamelijk verval door 

ziektes. Ook de mortaliteit en het aantal ongevallen steeg onder invloed van alcohol, wat naast de 

gebruikelijke statistieken ook nog op andere manieren beargumenteerd werd. Zo wezen vooral Britse 

hervormers op de ervaringen van de verschillende verzekeringsmaatschappijen. Deze merkten in hun 

boekhouding dat ze meer kosten hebben aan dronkaards dan aan geheelonthouders doordat de kans 

op dodelijke ongevallen veel groter is bij de eerstgenoemde groep. De lichamelijke degeneratie had 

een directe negatieve invloed op de verzekeringsmaatschappij in die mate dat ze zich genoodzaakt 

voelden om enkel nog maar geheelonthouders een verzekering te verkopen.158 Deze redenering werd 

vooral aangehaald als argument voor geheelonthouding, waardoor de omvang van het probleem 

mogelijks fel overdreven werd. Een ander argument dat minder ideologisch geladen was, werd 
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aangereikt door een Franse hervormer. Hij merkte op dat in verschillende Franse steden het 

bevolkingsaantal toenam ondanks het stijgende alcoholgebruik. In deze Franse steden waren er veel 

immigranten uit Spanje en Italië gehuisvest, die door hun schamele loon amper geld konden 

besteedden aan alcohol. De combinatie van armoede met een laag alcoholgebruik, zorgde ervoor dat 

de immigranten meer nakomelingen hadden dan gewone Franse burgers en dat er bovendien een 

lagere mortaliteit was. De statistieken uit Franse steden die immigranten bewust verbanden kenden 

een dalende populatie, waardoor de link tussen alcohol en mortaliteit opnieuw bevestigd werd.159 

Dit, in combinatie met het morele en intellectuele verval, vormde een grote struikelblok voor de 

economie. De sterkte van een natie werd namelijk vooral bekeken vanuit het economische standpunt 

door te stellen dat de kracht van het volk bepaalde hoeveel arbeid er verricht werd. Hoe meer arbeid 

er verricht werd, des te groter de consumptie was. Een stijgende consumptie is volgens de hervormers 

dan ook de beste indicator voor de groei van de natiestaat, aangezien dit gepaard gaat met een 

stijgende levensstandaard. Op het eerste gezicht lijkt het dat de productie en handel van alcohol een 

positieve invloed heeft, aangezien het de mogelijkheid voorziet om arbeid te verrichten en dus om te 

consumeren. De hervormers noemden deze vorm van arbeid echter negatieve arbeid omdat de 

consumptie van het eindproduct een nefaste invloed had op elke andere arbeidsvorm. Al het geld dat 

een dronkaard in de cabarets verspilde, kon hij bovendien uitbesteedden aan nuttige goederen die 

bijdragen tot een hogere levensstandaard. De consumptie van alcohol zorgde zelf voor een 

achteruitgang, aangezien ze ervoor zorgden dat de kloof tussen arm en rijk enkel maar groter werd.160 

Ook de werking van het publieke sector kwam door alcoholgebruik in het gedrang. De nieuwe 

uitvindingen die met de industriële revolutie gepaard gingen, vereisten dat deze door nuchtere 

personen gehanteerd werden. Vooral bij de spoorwegmaatschappij was het volgens de hervormers 

belangrijk om nuchtere machinisten en arbeiders in dienst te hebben om dodelijke accidenten te 

vermijden. De maatregel die alcohol tijdens de werkuren verbood, schoot echter tekort aangezien 

alcohol een probleem is dat zich op progressieve manier ontwikkelt. Een persoon die gematigd drinkt 

na de werkuren zal dus op lange termijn steeds meer nood hebben aan alcohol, wat kan resulteren in 

heimelijk alcoholgebruik tijdens de werkuren.161 Ook op postkantoren stelden de hervormers een 

gelijkaardig probleem vast: door de opkomst van telefoons en telegrafen moesten de medewerkers 

snel en accuraat reageren, iets wat bemoeilijk wordt als de medewerker zich in een dronken toestand 

bevindt.162  

Het idee dat alcoholgebruik een slechte invloed had op het leger werd wel overal beaamd, doordat de 

nefaste gevolgen in quasi elk leger vastgesteld werden. Alcoholgebruik was lange tijd niet los te 

koppelen van het soldatenleven: cabarets bevonden zich vaak naast de kazerne en in sommige 

gevallen, zoals bij de Britse zeemacht, kregen de soldaten drinkgeld.163 Dit overmatig alcoholgebruik 
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leidde tot een gebrek aan discipline en een zwakkere fysiek. 164 Het feit dat de soldaten door het warme 

klimaat in de kolonies al minder efficiënt te werk gingen, was een extra reden waarom het 

ongeoorloofd was alcohol te consumeren. Verschillende landen voerden daarom wetten door om de 

alcoholconsumptie in te dijken, wat volgens de getuigenissen op de anti-alcoholcongressen duidelijk 

hun vruchten afwierp. 165 

3.4.2 Klassenstrijd als oorzaak van alcoholmisbruik 
Het idee dat alcohol een bedreiging was voor de vooruitgang van de natiestaat stond lijnrecht 

tegenover de opvatting dat het alcoholmisbruik juist het gevolg was van deze progressie. Dit idee, dat 

ook al subtiel aanwezig was op de Congrès de Bienfaisance, kwam pas op rond de eeuwwisseling en 

was bovendien minder prominent aanwezig als de tegenovergestelde redenering. De weinige 

hervormers die dergelijke redeneringen naar boven haalden, wezen vooral op de slechte 

leefomstandigheden van de arbeider en op de wantoestanden in de kolonies. Vandervelde opende zijn 

uiteenzetting op het congres van Budapest met een vraag die deze alternatieve mooi illustreert: 

“Dans quelle mesure l’alcoolisme, qui n’est qu’un symptôme de la misére de couches profondes de la 

population, peu it-il êtr combattu, indépendamment du traitement général qu’il convient d’appliquer 

aux maladies du corps Social? Pour résoudre ce problème, il faut remonter aux causes de 

l’alcoolisme.”166 

In deze twee zinnen schuift Vandervelde de sociale wantoestanden als de aan te pakken oorzaak naar 

voren, dit in tegenstelling tot aanhangers van de andere visie die het alcoholgebruik an sich viseren. 

De verschillende uiteenzettingen die deze achterliggende redenering volgden, gaan dieper in op het 

omschrijven en aanpakken van deze sociale wantoestanden. 

Op het congres van Wenen (1901) plaatste Lang het alcoholprobleem binnen de klassenstrijd. Hij 

vertrok vanuit de vraag waarom de arbeidersklassen zo ongunstig stonden tegenover de anti-

alcoholbeweging. In eerste instantie haalde hij aan dat er onder de arbeiders een afkeer heerste 

tegenover de burgerij omdat deze geen voeling had met de lagere klassen. De burgerij nam voldoening 

uit het feit dat ze amper of geen alcohol drinken, waardoor ze zich moeilijk konden inleven in het idee 

dat alcohol een escapisme vormde voor de arbeiders. Door de slechte arbeidsomstandigheden en de 

sociale wantoestanden was een bezoek aan het cabaret één van de weinige vormen van ontspanning 

die een arbeider zich kon permitteren. Bovendien stelde Lang dat de groter wordende kloof tussen 

arm en rijk de oorzaak van overvloedig alcoholgebruik is en niet omgekeerd. Volgens deze hervormers 

was de echte oorzaak het feit dat de productiemiddelen in het bezit zijn van een selecte groep rijken, 

die bovendien hun arbeiders onderbetalen. De oplossing voor het alcoholmisbruik zit dus in het 

omhoog trekken van de lonen om zo de levensstandaard te doen stijgen.167 Enkele jaren later 

bevestigde ook Vandervelde dat dit de enige oplossingen zijn voor het probleem.168  

Desondanks is het niet correct om te stellen dat er volledige eensgezindheid was tussen de aanhangers 

van de alternatieve visie. De breuklijn tussen de geheelonthouders en de gematigde hervormers is ook 
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hier zichtbaar in die zin dat gematigde hervormers alcohol tolereerden omdat het een vorm van 

escapisme voor de arbeiders was. Vandervelde verwoordde dit principe als volgt:  

“(…) Dans les milieux socialistes, Ils font la Distinction claissique de l’usage et l’abus. Pour eux, la 

consommation modérée des boissons Alcooliques, Sous forme de bière ou de vin, est utile, dispensable 

même, surtout pour les ouvriers qui sont astreints à des travaux pénibles et ne disposent que d’une 

alimentation insuffisante, quantitativement ou qualitativement.”169 

Ook het alcoholmisbruik in de kolonies was het gevolg van het westerse economische systeem. Afrika 

werd door de kapitalisten gezien als een ideale nieuwe afzetmarkt, waarvan ze de regels zelf konden 

sturen. Zo ontstond er in Afrika een zone waarin handelaars probleemloos alcohol konden verkopen 

zonder veel bijhorende taksen te hoeven betalen. De koloniale bevolking, die oorspronkelijk zelfs een 

afkeer had voor deze relatief onbekende drank, werd door deze handel als het ware gedwongen om 

alcohol te consumeren.170 Het besef dat westerse naties alcohol importeerden naar Afrika en daarmee 

de groei van Afrikaanse landen tegenhield, botste met hun ideaal van de superieure westerse 

natiestaten die het primitieve Afrika zou moeten vooruithelpen.171 Om deze wantoestanden tegen te 

gaan, werden er twee congressen georganiseerd die zich specifiek toespitsten op het aanpassen van 

de wetgeving in de kolonies. Concreet werd er op beide congressen afgesproken dat de taksen op het 

importeren van alcohol moesten stijgen, terwijl de alcoholische dranken die in Afrika zelf 

geproduceerd werden minder belast moesten worden. Deze laatste maatregel werd aangevuld door 

de regel dat de regeringen verschillende brouwerijen moesten verplichten om over te schakelen naar 

suikerfabrieken.172 De mate waarin deze wetgeving hun vruchten afwierp, is voor discussie vatbaar. 

Op het congres van Stockholm uitten verschillende hervormers namelijk hun ongerustheid over het 

nog steeds toenemende alcoholgebruik in de kolonies.173  

Onder de hervormers die het alternatieve paradigma aanhielden, heerste tot op zekere hoogte de 

onderliggende gedachtegang dat ze iets recht te zetten hadden in de kolonies. Dit onderliggende 

schuldgevoel blijkt goed uit de onderstaande quote: 

“Men like Bishop Tugwell, whose name will always be honoured for his noble advocacy of our cause, 

are disheartened and crushed by the cruel obstacles which are being placed in their way by men of 

their own Nationality and religion. Shame upon us as a Christian nation that it should be so!”174 

De “cruel obstacles” uit deze uitspraak verwijzen naar de oneerlijke alcoholhandel die ervoor zorgde 

dat ook de Kolonies ten prooi viel aan de drankzucht. Dit schuldgevoel was minder nadrukkelijk 

aanwezig bij hervormers die het andere paradigma vertegenwoordigden. Zij waren er dan weer van 

overtuigd dat de alcoholhandel naar de kolonies aan banden gelegd moest worden omdat deze een 

bedreiging vormden voor de koloniale handel in het algemeen. De hervormers Chamberlain en lord 

Salisbury halen aan dat de bloei van de handel in alcohol zorgde voor een neergang van de handel in 

andere goederen, wat de Britse economie niet ten goede kwam.175 De discussies rond dit onderwerp 

tonen dus mooi aan dat dit spanningsveld minder extreem was als die tussen de geheelonthouders en 

 
169  Vandervelde, “L’attitude des Partis Socialistes,” 219. 
170C.F. Harford, “Discussion,” In The Proceedings of the tweltfth internationale congress of on alcoholism, eds 
John Turner Rae (1909: Paternoster House, London),  226-29. 
171 Edman, “Temperance And Modernity,” 35. 
172 Actes de la conférence pour la revision du régime des spiritueux en Afrique Brussel (Haye: Imprimeur de 
l’academie Royale de Belgique, 1899),  95-6. ;  Actes de la conférence pour la revision du régime des spiritueux 
en Afrique Brussel (Haye: Imprimeur de l’academie Royale de Belgique, 1906),  101-2. 
173 Edman, “Temperance and Modernity,” 36. 
174 C.F. Harford, “Discussion,” 228. 
175 C.F. Harford, “Discussion,” 227. 



62 
 

de gematigden. Het enige verschil tussen beide groepen is namelijk de achterliggende redenering, 

terwijl het einddoel wel dezelfde is. Dit is bij het andere spanningsveld niet het geval. 

 

3.4.3 Verhouding tussen beide visies 
De verhouding tussen beide ideologieën is minder absoluut dan die tussen de geheelonthouders en de 

gematigde hervormers in die zin dat het ene het andere niet uitsluit. De opkomst van de alternatieve 

invulling van het probleem kan eerder gezien worden op het ontstaan van een andere interpretatie 

zonder dat het fundamentele aspecten van de framing aanpaste. In de congresverslagen wijst niets 

erop dat hervormers van het alternatieve paradigma een andere wetenschappelijke framing hanteren. 

Vandaar dat er eerder sprake is van een opkomst van het alternatieve frame in plaats van twee 

rivaliserende overtuigingen die voortdurend tegen mekaar ingaan. De onderstaande toont het aantal 

grote uiteenzettingen die een overduidelijk de alternatieve visie als basis nemen. In deze grafiek vallen 

er een paar dingen op. 

 

Figuur 3.2: Aantal uiteenzettingen van het alternatieve kader per congres 

 

Zo werd het alternatieve frame pas echt relevant rond de eeuwwisseling. Op het congres van Brussel 

in 1897 kwam dit frame voor het eerst sterk op de voorgrond. Als we de periode voor en na 1897 

bekijken, dan merken we dat de interesse in dit frame veel groter was na het congres in Brussel. Ook 

als we kijken naar de tendenslijn, dan blijkt dat hervormers dit frame in stijgende lijn gebruikten. In de 

periode na 1897 zijn er echter wel drie congressen waar de betreffende framing afwezig was, waarvan 

er zich twee voordeden in de Angelsaksische wereld en één in Frankrijk. Als we de periode voor 1876 

bekijken, merken we ook dat er op de congressen uit de Angelsaksische wereld geen uiteenzettingen 

van een dergelijke aard waren.  

Dit wordt bevestigd door onderstaande grafiek die de nationaliteiten van de nationaliteit van de 

verschillende sprekers weergeeft die dit kader gebruikten. Op deze taartdiagram is duidelijk te zien dat 

van de elf uiteenzettingen uit de vorige grafiek, er geen enkele hervormer uit Groot-Brittannië of de 
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Verenigde Staten het alternatieve frame gebruikte. Het frame was vooral populair in Midden- en Oost 

Europese landen, waar dit frame op vijf verschillende congressen telkens bij één spreker voorkwam. 

In West-Europa kwam dit standpunt vooral op het congres van 1897 in Brussel aan bod, dat 

verantwoordelijk is voor vier uiteenzettingen. Er was dus wel een duidelijke geografische component 

verbonden aan het alternatieve frame. 

 

3.3: Nationaliteit van sprekers die het alternatieve kader hanteerden 

 

3.4.4 Positie van de Belgen binnen dit spanningsveld 
Als we de grafieken er opnieuw bijhalen, valt het op dat een groot deel van de hervormers met dit 

standpunt de Belgische nationaliteit bezaten. Bovendien vond het congres van 1897, waar er een 

duidelijke piek zichtbaar is, plaats in Brussel. Ook als we kijken naar de inhoud van de uiteenzettingen 

die in de statistieken verwerkt werden, blijkt dat de Belgen een enorme bijdrage leverden aan het 

alternatieve frame. Naast het verklaren van de causale link tussen de wantoestanden van het 

kapitalistische systeem en het alcoholmisbruik, gaven de Belgische hervormers ook enkele praktische 

oplossingen. Dit laatste gegeven is niet aanwezig bij de uiteenzettingen van andere hervormers, 

waardoor we kunnen stellen dat de Belgische rol van groot belang was. Desondanks mogen we ook 

niet uit het oog verliezen dat diezelfde Belgische hervormers zich ook bewust waren van de nefaste 

gevolgen van alcoholmisbruik op de progressie van de staat. De Belgen illustreren dus mooi dat het 

ene het andere niet uitsluit. 

De eerder aangekaarte problemen zoals een stijgende criminaliteit en het disfunctioneren van het 

leger werden ook door de Belgen aangehaald, zoals bijvoorbeeld door Van Lippel op het congres van 

Budapest (1905). Hij stelde dat het aantal criminele feiten onder invloed van alcohol de laatste jaren 

enorm gestegen was, waarbij vooral de toename ervan op het platteland hem zorgen baarde. De 
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oplossing die hij daarvoor naar voren schoof, was vooral het inzetten van propaganda. Tijdschriften 

zouden het best in elke editie enkele paragrafen besteedden aan dit probleem door gruwelverhalen 

over deze criminele daden aan bod te laten komen.176 Deze strategie werd onder andere al toegepast 

op het Belgische nationale niveau door La Ligue Patriotique, wiens tijdschrift le Bien Social een rubriek 

genaamd Les crimes de l’alcoolisme bevatte.  

Afgaand op de bestudeerde congresverslagen namen de meeste Belgische aanwezigen een neutrale 

positie aan. Dit is ook duidelijk uit het onderstaande citaat van Carton de Wiart, die een combinatie 

van beide frame tegelijk lijkt te hanteren. 

“ Voici la vérité : c'est que la condition misérable des ouvriers a une certaine part d'influence sur 

l'alcoolisme, de même que l'alcoolisme a une certaine part et une grande part d'influence sur cette 

misère. Et la conclusion est simple : luttons donc à la fois contre l'un et contre l'autre, relevons la 

condition de l'ouvrier pour combattre l'alcoolisme, combattons l'alcoolisme pour relever la condition 

de l'ouvrier.”177  

Ook andere hervormers gingen dieper in op de dit alternatieve kader, al dan niet met dezelfde kritische 

ingesteldheid die de Wiart vertoonde. De vroegste aanwijzingen hiervoor zijn te vinden op het congres 

van Parijs (1878), waarin Barella de levensomstandigheden van de arbeiders als belangrijke oorzaak 

van het alcoholprobleem bestempelde. De arbeiders verbleven in slecht verwarmde huizen en aten 

voeding van lage kwaliteit, iets waarvoor alcohol een goedkope oplossing was aangezien er de 

misvatting heerste dat alcohol het menselijk lichaam opwarmt en voedingswaarden bevat. Barella was 

dan ook van mening dat de wetgeving het alcoholgebruik niet kon tegenhouden met taksen, maar wel 

door wetten op te stellen die zorgden voor materiële vooruitgang bij de arbeiders. Het weglaten van 

taksen op bepaalde voedingsmiddelen zoals suiker en koffie kan ervoor zorgen dat de arbeiders deze 

goederen in plaats van alcoholische dranken gaan kopen. Ook privé-initiatieven moest gericht zijn op 

het verbeteren van de levensomstandigheden. Barella moedigde de burgerij aan om maatschappijen 

op te richten die dienden als sociaal vangnet door eten en ziekenzorg aan te bieden. Een laatste 

oplossing die Barella naar voren schoof, was het idee om arbeiders te leren hoe ze efficiënt geld 

konden besparen. 178  

Ook in latere congressen bleek dat Belgische hervormers vaak voor de alternatieve insteek kozen. Op 

het congres van Brussel (1897) benadrukten zowel Carton de Wiart als Differnier het probleem van de 

woonomstandigheden. Vanuit zijn expertise als dokter toonde Differnier aan dat de combinatie van 

een slechte luchtkwaliteit, slecht eten en de overbevolking in de huizen ervoor zorgden dat de 

arbeiderswijken een broeihaard voor bacteriën waren.179 Carton de Wiart voegde daaraan toe dat het 

gebrek aan gezelligheid een extra stimulans was om de cabarets te bezoeken. In tegenstelling tot 

Barella gaan zij niet dieper in op potentiële oplossingen, maar hun oproep toonde duidelijk aan dat de 

sociale omstandigheden volgens de Belgen een belangrijke rol speelden.180 Ook het feit dat volgens 
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Vandevelde, die zelf een vooraanstaand lid van de Belgische Werkliedenpartij was, er alleen maar 

socialistische anti-alcoholmaatschappijen in België, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland waren, 

bewijst dat de Belgen op dit vlak een prominente rol speelden. Vandevelde zette op het congres van 

Budapest (1905) ook uiteen wat het standpunt van de socialistische politieke partijen was, waarbij hij 

vooral de nadruk legde op het feit dat regeringen zich vooral moeten richten het verbeteren van de 

woningen en de leefomstandigheden. Verder moest ook de propaganda doelgerichter worden door 

ervoor te zorgen dat arbeider een link leggen tussen welvaart en matig alcoholgebruik. Vandervelde 

linkte bovendien ook het gematigdheidsprincipe aan het socialisme door te wijzen op de 

ontspannende en voedende functie die alcohol heeft. Bovendien impliceerde het socialistisch principe 

dat armoede tot drankzucht leidt en niet omgekeerd, waardoor het niet het alcoholgebruik an sich is 

dat hardhandig aangepakt moet worden. Deze link tussen socialisme en het gematigdheidsprincipe 

was typerend voor de Belgen, daar sommige andere socialistische organisaties volgens Vandevelde 

voorstander zijn van geheelonthouding.181 

Wat de discussie omtrent de aanpak van de strijd tegen alcohol in de kolonies betreft, kunnen we 

stellen dat de Belgen tot op zekere hoogte een voortrekkersrol speelden. Het onderwerp kwam op de 

reguliere anti-alcoholcongressen amper aan bod, maar er werden wel twee congressen specifiek voor 

dit probleem georganiseerd. Beide congressen werden georganiseerd in Brussel in samenwerking met 

de Britse regering, wat een sterke indicatie is voor het belang dat de Belgen aan dit probleem hechtten. 

Vaucleroy haalde deze twee congressen dan ook aan op het reguliere congres in Londen (1909) om 

België te kunnen profileren als één van de voortrekkers van de koloniale kwestie. Hij benadrukte dat 

het initiatief van de Britse regering kwam, maar dat de Belgen nauw betrokken waren bij de 

organisatie. Vandaar dat beide congressen ook in Brussel plaatsvonden in aanwezigheid van notabelen 

uit de meest vooraanstaande kringen van de Belgische samenleving. Vaucleroy moedigde het initiatief 

aan, maar wees ook op de inefficiëntie van de verschillende nieuwe wetten. De wetgevingen op zich 

maakten volgens hem weinig uit omdat ze niet in elk Afrikaans land doorgevoerd werden. Bovendien 

wees hij op de nutteloosheid van het verhogen van de invoertaksen als Afrikaanse brouwers zonder 

ook maar enige taks te betalen hun goederen mogen verhandelen. Dit zou in principe het probleem 

alleen maar vergroten, aangezien de producten amper zullen dalen in aantal maar wel in prijs. 

Vaucleroy geeft wel aan dat de verschillende maatregels die de Belgische regering voorheen al had 

genomen ervoor gezorgd hadden dat er in de kolonies een toenemend besef van de problematiek 

was.182  

 

3.5 Spanningsveld tussen het privé-initiatief en de staat na 1876 
Het belangrijkste aspect van het prognostic frame was het uiteenzetten van de potentiële aanpak van 

het probleem. Op het nationale niveau voerden de regering en verschillende anti-alcoholorganisaties 

een strijd tegen alcoholmisbruik, wat op de transnationale congressen vaak een onderwerp van debat 

was.  In de congresverslagen valt duidelijk op dat in landen die geheelonthouding prefereerden, de 

regering vaak een gelijkend anti-alcoholbeleid voerde. Ook hier was er een duidelijk onderscheid 

tussen de aanpak van de geheelonthouders en deze van de gematigde hervormers, ook al was er ook 

plaats voor kruisbestuiving. Naast de legislatieve acties van de regering waren er ook nog de privé-

initiatieven van de anti-alcoholorganisaties zelf. De gebruikte ideeën kenden vaak hun oorsprong in de 

congressen van voor 1876, maar via het van delen ervaringen werkten de hervormers deze strategieën 

verder uit. In de debatten over het privé-initiatief was het spanningsveld tussen de geheelonthouders 
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66 
 

en de gematigden amper aanwezig, maar er was  wel een geografische component merkbaar. De 

Angelsaksische landen legden de nadruk op andere strategieën dan de landen op het Europese 

vasteland. Bovendien was er binnen deze laatste groep ook sprake van heterogeniteit, aangezien 

bepaalde landen zich op het transnationale niveau duidelijk als specialist van een strategie wilden 

profileren. Op het einde van dit hoofdstuk zal blijken dat België hiervan een mooi voorbeeld is. 

 

3.5.1 Rol van de Staat 
Uit eerdere hoofdstukken is gebleken dat de Maine-Law een punt van discussie vormde op de 

congressen voor 1876, iets wat in de eerste nieuwe congressen nog steeds het geval was. De Maine-

Law had namelijk concurrentie gekregen van een licentiesysteem, waarbij alcohol enkel maar 

geproduceerd of verkocht mocht worden door individuen die hiervoor een licentie gekocht hadden. 

Dit systeem bestond al langer en was voorheen al een tegenreactie op de Maine-Law waarvan 

sommige hervormers vonden dat het in vele gevallen tekort schoot. Het opleggen van morele waarden 

zoals geheelonthouding kon volgens sommigen niet via wetgeving, waardoor het effect van de Maine-

law een vertekend beeld gaf. Het is dus beter om de verkoop te controleren in afwachting van een 

veranderde houding van het volk tegenover alcohol. Het licentiesysteem beschermde dus als het ware 

de burger zonder daarbij aan zijn vrijheden te raken.183  

Voorstanders van de Maine-Law bekritiseerden dit systeem omdat het niet op een directe manier voor 

het volledig lam leggen van de handel in alcoholische dranken zorgde. Voor deze hervormers was het 

licentiesysteem maar een halve oplossing, waardoor het gedoemd was om nog minder effect te 

hebben als de Maine-Law zelf. De illegale handel die door de Maine-Law ontstond, onderdrukte 

volgens critici het licentiesysteem niet waardoor het belangrijkste argument voor het licentiesysteem 

van tafel geveegd werd. Ook de resultaten zouden volgens tegenstanders uitblijven, terwijl de 

positieve resultaten van de Maine-Law volgens hen al duidelijk zichtbaar waren.184 Ondanks de heftige 

reacties tegen het nieuwe licentiesysteem, moesten de voorstanders van de Maine-Law het onderspit 

delven. Op de congressen werd dit systeem in de loop der jaren steeds minder besproken, terwijl het 

principe van het licentiesysteem verder uitgewerkt werd. Dit idee vond uiteindelijk ook zijn weg naar 

het Europese vasteland waar vooral in Scandinavië, waar het geheelonthoudersprincipe de dominante 

overtuiging was, een gelijkaardige wetgeving toegepast werd. 

Hoewel het achterliggende idee bij het licentiesysteem het geheelonthoudersprincipe was, 

resulteerde deze aanpak op lange termijn niet in een gecontroleerde uitschakeling van de 

alcoholhandel. Het licentiesysteem miste zijn doel volledig omdat een daling van het aantal cabarets 

niet met een daling van het alcoholgebruik gepaard ging, een conclusie die bevestigd werd door de 

ervaringen in Scandinavië. Tegen het einde van de 19de eeuw doken er in de congresverslagen steeds 

vaker uiteenzettingen over een ander systeem op, namelijk de Local Option Law. De redenering achter 

dit systeem was eenvoudig: wetgeving kunnen de mentaliteit van het volk niet beïnvloeden en hebben 

ook geen effect als de publieke opinie er niet achter staat. Om deze redenen bleven de positieve 

effecten van de Maine-law en het licentiesysteem uit. De Local Option Law zou volgens de 

voorstanders ervan niet in diezelfde kuil vallen omdat het de bevolking nauw wilde betrekken bij het 

al dan niet doorvoeren van bepaalde wetten. De bevolking kon namelijk de alcoholhandel in hun staat 
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tegenhouden door een petitie in te dienen die betrekking had tot het al dan niet inbinden van de 

alcoholhandel. Als de petitie voldoende keer ondertekend werd, volgde er enkele maanden later een 

volksraadpleging. Indien meer dan 60 procent voor stemde, dan werd het voorstel in deze staat 

doorgevoerd.185 Dit systeem zorgde er dus voor dat sommige staten geheelonthouding hanteerden 

terwijl anderen het licentiesysteem bleven voortzetten. Op het congres van Londen (1909) kwam dit 

idee opnieuw aan bod met de vaststelling dat de gevolgen in de geheelonthoudersgebieden zeer 

positief waren in zowel de Angelsaksische wereld als in Scandinavië.186  

Uiteraard waren er op de congressen ook sceptici die hun twijfels hadden bij dit nieuwe systeem. Door 

het volk een stem te geven, daalde de doelgerichtheid van de wetgeving. Een Amerikaanse hervormer 

wees op het feit dat, als het volk geen geheelonthouding goedkeurde, er licenties verkocht werden die 

zeven jaar geldig zouden zijn terwijl in het oude systeem dit op jaarlijkse basis hernieuwd moest 

worden.  Bovendien bestaat er nog steeds een grote mogelijkheid dat een staat tegen 

geheelonthouding zou stemmen wanneer de alcoholhandel er sterk staat. Handelaars en 

cabaretuitbaters zullen hierbij extra hun best doen om de bevolking te overtuigen om tegen 

geheelonthouding te stemmen.187 Ook een Britse hervormer haalde dit aan als belangrijkste 

tegenargument. Doordat de private belangen van alcoholverkopers een invloed op het stemresultaat 

hebben, zou het systeem niet doorgevoerd worden in de gebieden waar het probleem juist het grootst 

is. Bovendien vreesde hij ook dat de wet niet zal verijdelen dat mensen hem omzeilen door illegaal 

alcohol te stoken.188 

In Scandinavië werd in de jaren 60 het Göthenburg Systeem geïntroduceerd met dezelfde intentie om 

de alcoholproductie aan banden te leggen via een licentie. Het systeem zorgde ervoor dat er per gebied 

maar één producent was die alcohol mocht produceren onder het toeziend oog van de regering, 

waardoor het aantal geproduceerde liters aan banden kon gelegd worden. Dit ene bedrijf moest 

bovendien een groot deel van de opbrengst afstaan aan de staat, die het geld kon investeren in de 

lokale gemeenschap door er onder andere parken en musea mee te financieren. In de jaren 80 werd 

dit systeem verder aangevuld met wetgeving die ook het aantal cabarets moest beperken. De verdere 

evolutie van de wetgeving in Scandinavië was zeer gelijkaardig aan die in de Angelsaksische wereld 

aangezien zij later ook het Local Option systeem gingen toepassen.189 Op de congressen onthaalden de 

hervormers dit systeem overwegend positief, ook al was er de kritiek dat het Göthenburg Systeem 

enkel een positieve invloed had in landen waar het probleem niet zo groot is. Het systeem an sich werd 

dus niet zo zeer aangevallen, maar wel het feit dat het niet overal toepasbaar was. Voor landen zoals 

belgiê en Frankrijk is het systeem niet gepast zoals het onderstaande citaat van Caudelier aangeeft.190  

“Et l’on peut dire que les Norvégiens sont en fait en avance sur nous de plusieurs générations. La 

France, la Belgique, l’Angleterre, l’Allemagne ont des centaines de mille débits alcooliques. Ceux 
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d’entre ces États qui en ont le moins en ont pourtant un par cent habitants; la Norvège n’a plus qu’un 

débit de liqueurs fortes par 6000 habitants. Rien ne peut nous faire espérer d’amener promptement, 

ni même dans un délai dont personne aperçoive le terme, nos communautés du centre de l’Europe à 

une situation telle que celle où se trouve la Norvège. Il faut donc nous contenter de l’admirer, de 

l’envier et passer à l’examen d’un système plus promptement applicable.”191 

Deze opmerking werd op het congres beantwoord door aan te tonen dat het aantal geconsumeerde 

liters alcohol fors gedaald was. Het Göthenburg Systeem boekte ook in andere landen zoals Finland 

goede resultaten, waardoor de spreker concludeerde dat ook andere landen zoals Frankrijk en België 

dit systeem zouden moeten toepassen.192 In deze twee landen was het gematigdheidsprincipe 

dominant uit vooral economische redenen, waardoor zij echter een voorkeur hadden voor andere 

maatregels die minder nefast voor de economie waren. 

Tijdens de congressen op het Europese vasteland aanvaardden vooral geheelonthouders het 

licentiesysteem. Het licentiesysteem ging er namelijk van uit dat een reductie van de productie en 

verkooppunten ervoor zorgt dat de consumptie dit ook doet, maar volgens de gematigde hervormers 

bewijst de toestand in onder andere Schotland en Nederland dat het licentiesyteem het aantal 

cabarets deed dalen maar niet het alcoholgebruik. 193 Bovendien zou het wegvallen van de handel voor 

te veel economische schade zorgen in landen zoals België en Frankrijk, waar de verkoop van alcohol 

een belangrijk aandeel in de nationale economie had. 194  Een gelijkaardige argumentatie werd opgezet 

om de nutteloosheid van extra taksen op alcohol aan te tonen. Naast het averechtse effect ervan zou 

bovendien ook de fraude toenemen door de oplopende taksen. 195 De oplossingen die de gematigde 

hervormers naar voren schoven waren gebaseerd op de overtuiging dat de kwaliteit van de drank het 

meeste invloed heeft op de schade die het berokkent. Op de congressen heerste er bij de meeste 

gematigde hervormers dan ook het idee dat een monopolie van de staat op de productie ervoor zorgt 

dat de kwaliteit gecontroleerd kan worden. Op die manier kon de regering er ook voor zorgen dat ook 

kleinere producenten niet weggeconcurreerd werden door grote bedrijven, zoals vaak gebeurde onder 

het licentiesysteem. Dit basisprincipe kende verschillende variaties, die elk besproken werden op de 

congressen. In Zwitserland was er binnen dit systeem plaats voor taxatie van de drank, waarbij de 

regering ervoor zorgde dat de taxen zo verdeeld waren dat de iedereen bijdroeg naar wat zijn 

vermogen toeliet. Andere landen zoals België lieten een taxatiesysteem dan weer achterwege.196 

Op vlak van dwingende wetgeving zaten de geheelonthouders en de gematigde hervormers dus op 

een andere golflengte, dit in tegenstelling tot de wetten met betrekking tot de repressie van 

dronkenschap. In de Angelsaksische wereld golden vanaf  1888 de zogenaamde Inebriates acts, een 

reeks wetgeving die  gericht waren op het helpen van chronische alcoholici. Chronisch alcoholisme 

werd gezien als een ziekte waar de ‘patient’ zelf niets aan kon doen. De nieuwe wetgeving zorgde 

ervoor dat, wanneer een politieagent een dronkaard tegenkwam op straat, hij hem niet meer achter 
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de tralies kon steken, maar dat hij hem naar een speciaal opvangcentrum voor alcoholici moest 

brengen.197 Het idee dat de staat vanaf dan een opname kon afdwingen, kwam ook aan bod bij de 

gematigde hervormers. Zo stelden sommigen van hen voor om de procedure van een opname te 

vereenvoudigen zodat echtgenotes hun man konden dwingen om zich te laten opnemen. Beide 

groepen ondergingen dezelfde metamorfose in de repressie van openbaar dronkenschap, namelijk die 

van straffen naar een gedwongen behandeling.198 Opvallend bij dit soort maatregels is dat er een totaal 

andere denkwijze achter zat dan die van de hervormers voor 1876. Alcohol werd in dit geval duidelijk 

gezien als een ziekte die voor behandeling vatbaar is, waardoor het idee naar voren komt dat straffen 

minder helpt dan behandeling. Op de congressen voor 1876, waar de notie van alcohol als een vergif 

gold, had dronkenschap meer de connotatie van een misdaad te zijn waardoor straffen voor hen de 

enige optie was. 

 

3.5.2 Privé-initiatieven 
De ideeën omtrent de aanpakmogelijkheden die op privé-initiatief georganiseerd konden worden, 

waren grotendeels dezelfde als die op de congressen van voor 1876. In de congresverslagen kunnen 

we onderscheid maken tussen vier verschillende soorten initiatieven van de anti-alcoholcampagnes, 

die inhoudelijk zelden voor discussie zorgden.  

De eerste strategie was het inzetten van propagandamiddelen om de bevolking bewust te maken van 

de gevaren van alcoholgebruik. Op de congressen viel onder deze strategie zowel het verspreiden van 

pamfletten en anti-alcoholtijdschriften als het openen van bibliotheken met literatuur over deze 

problematiek. De verdeeldheid omtrent dit onderwerp bleef beperkt tot onenigheden over de 

boodschap die de propaganda moest overbrengen. De geheelonthouders zagen propaganda vooral als 

een manier om mensen bewust te maken van de gevaren van de alcoholhandel, terwijl gematigde 

hervormers eerder probeerden om de voordelen van gematigd alcoholgebruik aan te tonen. Over de 

efficiëntie zelf was er tot in de jaren 90 weinig onenigheid. Hervormers waren ervan overtuigd dat de 

verspreiding en de inhoud van de propaganda de efficiëntie ervan bepaalde199 Deze twee aspecten 

lagen in de jaren 90 onder vuur: het volk besteedde steeds minder aandacht aan de propaganda omdat 

de inhoud al jarenlang dezelfde was en ook de verspreiding ervan moest volgens sommigen uitgebreid 

worden. Sommige hervormers riepen op om de propagandamachine op te drijven door strooibiljetten 

te verspreiden, samen te werken met boekenhandelaars en om mensen op straat brochures aan te 

bieden. In dezelfde periode kwamen ook kritische stemmen op die de efficiëntie van propaganda in 

twijfel trokken.200 Belval haalde op het congres van Den Haag aan dat de individuen uit het perswezen 

ervan overtuigd waren dat de invloed van propaganda gering is. Emile de Garardin omschreef de pers 

als “impuissante, aussi bien pour nuire que pour servir.” Belval reageerde hier op door te verwijzen 

naar artikels in Le Bien Social die betrekking hadden op misdaden die onder invloed van alcohol 

gepleegd werden. Het was zijn ervaring dat deze een zodanig grote indruk achterlieten, dat 
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gelijkaardige misdrijven vaker voorkwamen na de publicatie ervan. Dit is volgens hem het bewijs dat 

de pers wel degelijk een invloed kon uitoefenen in de negatieve zin, waardoor het ook aannemelijk is 

dat de pers ook op een positieve manier invloed zou kunnen uitoefenen.  De pessimistisch opinie leek 

echter niet door te dringen bij de sociale hervormers zelf, aangezien het congres besloot dat er meer 

op deze strategie ingezet moet worden.201 

De tweede strategie was om kinderen te onderwijzen via speciale lessen, waarbij het basisprincipe nog 

steeds hetzelfde was als voor 1876. Het idee was na 1876 wel overgewaaid naar het Europese 

vasteland waar vooral in België een opmerkelijke interesse was voor dit initiatief, ondanks de vele 

kritieken die er waren. A. J. Schreuder stond heel sceptisch tegenover dit idee en formuleerde enkele 

kritieken die wel vaker voorkwamen op de congressen. Zo vond hij kinderen te jong om al onderwijs 

over dit onderwerp te volgen en ook het idee dat de kinderen een belofte moeten afleggen,  zou geen 

vruchten afwerpen. Als een kind een belofte maakte omdat de onderwijzer hem dit vraagt dan is er 

geen enkele garantie dat het kind ook effectief een afkeer tegenover alcohol heeft. Het doel van de 

lessen mag namelijk niet zijn dat er een geforceerde belofte afgelegd wordt, maar dat het kind zijn 

houding tegenover alcohol verandert. Dit kon niet bereikt worden door de vorm van educatie die toen 

de normale gang van zaken was, waardoor Schreuder voorstelde om vooral de reguliere onderwijzers 

te overtuigen opdat zij door de jaren heen het kind in de positieve zin zouden beïnvloeden.202 De 

kritieken op het onderwijssysteem zorgden vaak voor discussies, waarin vaak de Belg Robyns het voor 

het onderwijs opnam. Verder in dit hoofdstuk zal er dieper ingegaan worden op deze discussies en de 

rol van Robyns hierin.  

Ook de derde strategie, namelijk de samenwerking met de feministische beweging, was een idee dat 

ontstond voor 1876. Het toenmalige idee dat vrouwen ingezet kunnen worden om kinderen te 

onderwijzen, werd na 1876 uitgebreid op verschillende manieren. In eerste instantie wilden de 

hervormers ervoor zorgen dat de rechten van vrouwen uitgebreid werden, zodat ze minder negatieve 

effecten van het alcoholprobleem van hun echtgenoot ondervonden. Zo stelde Fernand Lévèque voor 

om de vrouwen enkele rechten toe te kennen, waardoor deze eenvoudiger een echtscheiding zouden 

kunnen aanvragen. Verder zou hij ook vrouwen de mogelijkheid willen geven om hun eigen spaargeld 

te kunnen beheren en om verschillende juridische plichten van de man te mogen overnemen.203 Het 

meest opvallende voorstel is dat de hervormers ook streefden naar gelijke electorale rechten tussen 

man en vrouw. Dit zou er namelijk voor zorgen dat politieke partijen meer druk ondervinden om het 

alcoholprobleem aan te pakken, aangezien veel vrouwen hun stemgedrag zouden laten beïnvloeden 

door de partijstandpunten over dit onderwerp.204 Deze verschillende maatregels pasten mooi binnen 

het eerder besproken frame waarbij alcoholmisbruik een gevaar is voor de progressie van de 

natiestaat. Door vrouwen rechten te laten overnemen van hun echtgenoot ondervindt de staat minder 

schade van het feit dat de chronische alcoholicus zijn plichten niet nakomt. Een ander groot verschil 

met de oudere congressen is dat er organisaties en ook congressen ontstonden die specifiek gericht 

waren op het mobiliseren van vrouwen in de strijd tegen alcohol. Naast het onderwijzen van vrouwen 

hielden deze organisaties zich ook bezig met het organiseren van alcoholvrije cabarets. 

 
201 Belval, “ reactie op La Collaboration de la Presse,” In Compte-rendu du 4me congrès international contre 
l'abus des boissons alcooliques à La haye (’S Gravehage: H.L. Smiths, 1893), 192-7. 
202 A.J Schreuder, “ reactie op les services que peut rendre renseignement primaire par les leçons instructives 
dans les écoles populaires sur les effets nuisibles des boissons fortes et par l’institution de sociétés d'enfants In 
Compte-rendu du 4me congrès international contre l'abus des boissons alcooliques à La haye (’S Gravehage: 
H.L. Smiths, 1893), 217-0. 
203 Lévèque ,” Protection légale,” 115-22. 
204 Ch. Gray, “ Le Rôle electorale des Femmes au point de vu de temperance,” In VIIe Congrès international 
contre l'abus des boissons alcooliques session de Paris 1899 (Parijs: A. Coueslan,1900), 341-4. 



71 
 

De vierde strategie was het openhouden van alcoholvrije cabarets om gezondere alternatieven zoals 

koffie en thee te promoten. Vaak was er ook een leeshoek aanwezig om de bezoekers ondertussen te 

informeren over de gevaren van alcohol. Het aantal uiteenzettingen over dit onderwerp is zeer 

beperkt, wat voor een deel kan verklaard worden door het feit dat er over dit onderwerp een quasi 

consensus was. Zowel de geheelonthouders als de gematigde hervormers hadden ronduit positieve 

ervaringen met dit systeem. De enige noemenswaardige kritiek op dit initiatief was dat de organisaties 

die het gematigdheidsprincipe ook licht bier aanboden in de cabarets, waardoor dit volgens de 

geheelonthouders zijn doel dreigde te missen.205 Op het congres van Den haag verwoordde een 

geheelonthouder deze mening als volgt: 

“We have found no reason for trying to introduce weak sorts of beer in these cafés ; on the contrary it 

has been found, that even the weakest sort of beer presents a danger for the man, who has been 

addicted to drink and whose appetite is thus easily aroused.”206 

Als we kijken naar de interesse om de mogelijkheden van het privé-initiatief te bespreken, is het 

duidelijk dat ook hier een verschil zit tussen de Angelsaksische congressen en die op het Europese 

vasteland. In de Angelsaksische wereld kreeg het privé-initiatief meer waarde toegekend dan de rol 

van de staat. In Europa daarentegen was het laatste onderwerp in de meeste gevallen populairder, 

met uitzondering van de congressen in de periode rond de eeuwwisseling. Grafiek 3.4 toont het aantal 

uiteenzettingen over de rol van de staat en het privé-initiatief per congres.  

 

 

Figuur 3.4: Verhouding tussen uiteenzettingen over de samenwerking met de Staat en over Privé-

initiatief 

 

 
205 O. Jensen ,” troisième Séance,” In Compte-rendu du 4me congrès international contre l'abus des boissons 
alcooliques à La haye (’S Gravehage: H.L. Smiths, 1893), 141-2. 
206 Jensen ,” troisième Séance,” 142. 

0

5

10

15

20

25

Verhouding uiteenzetten over samenwerking Staat en privé-
initiatief

privé-initiatief samenwerking Staat



72 
 

De interesse om de rol van de staat te bespreken was al aanwezig op het eerste congres in 1867 en 

bleef tot op zekere hoogte een constante door de jaren heen. Als we kijken naar het aantal keer dat 

het privé-initiatief aangekaart werd, dan valt het op dat er op het eerste congres een duidelijke 

interesse is voor dit onderwerp. Vervolgens laten de sociale hervormers het onderwerp elf jaar links 

liggen, waarna het in stijgende lijn aan belang won. Tussen 1887 en 1901 blijkt het onderwerp zelfs 

populairder te zijn dan de rol van de staat. Daarna werd het onderwerp met afwisselende interesse op 

de congressen besproken.  De vier congressen waarin het onderwerp geen enkele keer aan bod kwam, 

waren de eerste niet-Angelsaksische congressen waardoor we zouden kunnen stellen dat het 

onderwerp door de Europese hervormers pas later als relevant beschouwd werd. Ook als we kijken 

naar de laatste vier congressen, dan valt het op dat de congressen van 1903 en 1905 op het Europese 

vasteland plaatsvonden. De laatste twee vonden in Londen en Saratoga Springs plaats, wat er weer op 

wijst dat er op het Europese vasteland meer interesse in de rol van de staat was. Tijdens de 

bloeiperiode van dit onderwerp, staan de twee hoogste pieken voor de congressen in Brussel en Parijs. 

Beide landen waren op de congressen zeer kritisch tegenover de staat, wat kan verklaren waarom juist 

deze twee congressen een verhoogde interesse voor het privé-initiatief tonen. 

Als we inhoudelijk kijken, dan merken we dat de verschillen tussen beide gebieden veel kleiner zijn. 

Dezelfde oplossingen komen aan bod met als enige verschil dat er in de Angelsaksische wereld meer 

aandacht werd besteed aan de rol die vrouwen konden spelen. In eerste instantie is dit te merken aan 

de congressen die specifiek gericht waren op deze strategie. Al deze congressen vonden plaats in de 

Angelsaksische wereld, met uitzondering van het congres in Genève (1903). Figuur 3.5 toont hoeveel 

uiteenzettingen er per congres over de samenwerking met de feministische beweging waren. 

 

 

Figuur 3.5: Aantal uiteenzettingen over de samenwerking met  de feministische beweging 
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Als we kijken naar het aantal uiteenzettingen over de rol van de vrouw, dan blijkt dat er in de 

Angelsaksische wereld een opmerkelijke interesse is voor dit onderwerp. De drie pieken in dit deel van 

de grafiek - respectievelijk de congressen in 1876, 1900 en 1908 - vonden allen plaats in Engeland en 

de Verenigde Staten. Bij de overige onderwerpen is er geen noemenswaardig verschil te zien tussen 

de Angelsaksische wereld en het Europese vasteland.  

 

3.5.3 Positionering van de Belgen binnen het spanningsveld 

3.5.3.1 Houding tegenover de staat 

In discussies over de rol van de staat positioneerden de Belgen zich uiteraard binnen het kamp van de 

gematigden door zich kritisch op te stellen tegenover belastingen. Vooral het idee om belastingen te 

heffen, was volgens de Belgische hervormingen een slecht idee. Hiervoor werden er meerdere 

argumenten aangehaald. Haeck stelde dat het opdrijven van de belastingen ertoe zou leiden dat 

fabrikanten gingen besparen op het productieproces, wat op zijn beurt zou zorgen voor een daling van 

de kwaliteit.207 Bovendien misten belastingen hun doel en deden ze de consumptie niet dalen. Het 

enige effect van extra taksen op de productie was dat de kleine producenten door grotere bedrijven 

werden weggeconcurreerd.208 Ook hun houding tegenover een monopolie die de kwaliteit kon 

bevorderen,  toont aan dat het gematigdheidsprincipe aan de basis lag. Cauderlier presenteerde op 

het congres van Zurich (1887) een monopolie schema dat was aangepast aan de noden van België 

aangepast was. Dit systeem  verschilde op een paar vlakken van het eerder voorgestelde Zwitserse 

monopolie systeem in die zin dat Cauderlier niet enkel de productie wil controleren. In zijn voorstel 

was de geproduceerde drank niet langer het bezit van de producent, maar wel van de staat. Bovendien 

was Cauderlier ook tegen het invoeren van taxen als onderdeel van het systeem en voor het verlagen 

van de taxen op voedingsmiddelen. De opbrengst van dit systeem moest de staat vervolgens 

investeren worden in de vrijetijdssector, een idee dat mogelijks van het Göthenburg Systeem 

overgenomen werd. De laatste stap van dit plan, die wederom steunde op het centrale standpunt van 

de gematigde Belgen, verwoordde Caudelier als volgt: 

“ Once in possession of all distilleries, the state would discontinue the smaller ones, concentrate the 

entire manufacture of the rest in as few establishments as possible, improve the methods od 

distillation, apply every modern device for eliminating from alcohol (designed for use as drink) all 

injurious ingredients; then increase the excise upon it, and bring it into the market, pure in quality, 

barely sufficient in quantity, and enhanced considerably in price.”209 

Caudelier besefte dat dit systeem een zware financiële last met zich meedroeg, maar was zich ook 

bewust van het feit dat dit systeem de opbrengst van de handel niet zou schaden en bovendien de 

kwaliteit doet stijgen. Ook de houding van de Belgen tegenover de Maine-Law en het licentiesysteem 

paste binnen dit kader, aangezien ze het eerstgenoemde idee verwierpen door te wijzen op de 

economische gevolgen en de fraude die met de wetgeving gepaard gingen. Het licentiesysteem was 

volgens de Belgische hervormers dan weer niet haalbaar op administratief niveau. 210 

 
207 In VIe Congrès international centre l'abus des boissons alcooliques tenuà Bruxelles du 30 aout au 3 
septembre 1897: Compte-rendu ( Bruxelles: Secrétariat général du Congrès, 1898), 221. 
208 In Congrès international pour l'étude des questions relatives à l'alcoolisme, tenu à Bruxelles du 2 au 7 Aout 
1880 (Brussel: L’académie royale de Bruxelles, 1880), 156-64. 
209  
210 In VIe Congrès international centre l'abus des boissons alcooliques tenuà Bruxelles du 30 aout au 3 
septembre 1897: Compte-rendu ( Bruxelles: Secrétariat général du Congrès, 1898), 17-20. 
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3.5.3.2 Belgische hervormers en het privé-initiatief 

Als we kijken naar de rol die de Belgen speelden in de discussies omtrent het privé-initiatief, dan 

merken we dat ook zij bepaalde strategieën benadrukten, waarvan ze vooral het onderwijs als 

stokpaardje naar voren schoven. Figuur 3.6 toont aan hoeveel lezingen er over een bepaalde strategie 

waren op het congres van Brussel in 1897. Aangezien het gastland het programma koos en de meeste 

sprekers ook van daar afkomstig waren, biedt deze taartdiagram een mooi overzicht van waar de 

interesses en krachtpunten van de Belgische beweging zaten. 

 

 

figuur 3.6: Aantal uiteenzettingen per onderwerp op Congrès international contre l'abus des boissons 

alcooliques Brussel (1897) 

Het grootste stuk van het diagram slaat op de uiteenzettingen over het onderwijs, waardoor we 

kunnen stellen dat de Belgen zich op het transnationale niveau profileerden als grote voorstander van 

deze strategie. Ook figuur 3.7, die toont hoeveel uiteenzettingen er over dit onderwerp waren op een 

congres, toont een opmerkelijke piek op het congres van Brussel. Ook in vergelijking met andere 

landen besteedden de Belgen dus veel aandacht aan het onderwijs. De congresverslagen bevestigen 

eveneens deze stelling . 
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Figuur 3.7: Aantal uiteenzettingen per congres die betrekking hadden op onderwijs 

 

Een centrale persoon binnen het Belgische anti-alcoholonderwijs was F.A. Robyns, die op het congres 

deze strategie als volgt legitimeerde: 

“ instruisons le par la parole, par la presse, par les réunions, par l’exemple, car les masses sont 

ignorantes et esclaves des préjugés; c’est l’ignorance qui fait les trois quarts du nombre des ivrognes. 

(…) Voulez-vous réformer les moeurs d’un peuple, commencez par la jeunesse.” On connaît cette 

maxime répétée d’àge en âge par les moralists et les philosophes du monde entier. Allons donc aux 

enfants!”211 

Omdat onwetendheid vaak de oorzaak was van overdreven alcoholgebruik, organiseerde Robyns anti-

alcoholonderwijs om kinderen ouder dan elf jaar te wijzen op de gevaren van alcohol via aangepast 

studiemateriaal en het maandblad De Morgenster. Op het einde van de lessenreeks vond er een korte 

ceremonie plaats waarin de deelnemende kinderen een diploma kregen als ze de belofte maakten om 

voor hun 21ste levensjaar geen alcohol te consumeren. Naarmate dit initiatief steeds succesvoller werd, 

kregen de gematigdheidsbonden steun van de overheid waardoor het project in 1893 zich 

manifesteerde in ongeveer 1200 scholen verspreid over het hele land.  Robyns stelde in dezelfde 

uiteenzetting voor om dit systeem ook in andere landen toe te passen, aangezien studies aanwezen 

dat de kinderen zich inderdaad aan hun belofte hielden.212 Afgaande op de wens om het anti-

alcoholonderwijs te verspreiden over andere landen, lijkt deze vorm van alcoholpreventie inderdaad 

het stokpaardje van de Belgische gematigdheidshervormers.  

 
211 Robyns, “ les services qui peut rendre renseignement primaire par les leçons instructives dans les écoles 
populaires sur les effets nuisibles des boissons fortes et par Vinstitution de sociétés d'enfants,” In Compte-
rendu du 4me congrès international contre l'abus des boissons alcooliques à La haye (’S Gravehage: H.L. Smiths, 
1893), 205. 
212Robyns,” Les services que peut rendre Renseignement Primaire ,” 204-8. 
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Een ander bewijs voor het belang van het onderwijs voor de Belgische hervormers is de felheid 

waarmee Robyns deze strategie verdedigde, ondanks de steeds grotere tegenstand op zowel het 

nationale als het transnationale niveau .Het belangrijkste tegenargument was het idee dat kinderen te 

jong zijn om de gevaren te beseffen, waardoor hun belofte quasi waardeloos zou zijn. Robyns 

repliceerde hierop dat kinderen op jonge leeftijd het meest vatbaar zijn voor morele lessen ook al 

verstaan ze de complexe materie niet volledig.  Wel stelt hij dat het zinloos is om kinderen jonger dan 

elf te onderwijzen aangezien ze nog niet voldoende ontwikkeld zijn. Een andere kritiek op het systeem 

is het feit dat niet elk kind bereikt kan worden, waardoor het een illusie is om een hele generatie om 

te vormen. Een groot deel van de kinderen maakten volgens de critici hun schoolbaan niet af of mogen 

niet naar de anti-alcohollessen komen van hun drinkende vader. Robyns repliceerde hierop dat de 

onderwijzer de schoolverlaters ook achteraf nog opvolgen en dat de praktijk leerde dat vaders zelden 

hun kind verbieden om naar de lessen te gaan. Kinderen van drinkende ouders speelden volgens de 

hervormers zelfs een belangrijkere rol dan andere kinderen omdat ze hun ouders over de gevaren van 

alcohol kunnen moraliseren. 213  

Figuur 3.6 laat uitschijnen dat de drie overige strategieën die betrekking hebben op het privé-initiatief 

minder opvallend aanwezig waren. Deze conclusie kan zeker en vast naar de volledige periode 

doorgetrokken worden. Occasioneel nam een Belgische hervormer het woord om zijn mening over een 

bepaalde strategie te uiten, maar echt sprake van relevante bijdrages was er meestal niet. In het begin 

van de 20ste eeuw komt daar tot op zekere hoogte verandering in aangezien de Belgen zich steeds 

frequenter lieten associëren met de feministische beweging en hun strijd tegen alcohol. Op het einde 

van de 19de eeuw was er namelijk een toename van interactie met de feministische beweging, doordat 

er aan alcoholmisbruik een sterke genderdimensie vasthing. De anti-alcoholbeweging portretteerde 

de man steevast als een agressieve dronkaard, terwijl de vrouw de passieve rol van het slachtoffer 

aannam. Paradoxaal genoeg was volgens de hervormers de vrouw niet alleen het slachtoffer, maar in 

sommige gevallen ook de aanstoker van het alcoholprobleem aangezien problemen in het huishouden 

haar verantwoordelijkheid is. Dit, in combinatie met het feit dat de anti-alcoholbeweging overwegend 

uit mannen bestond, waren belangrijke redenen voor de feministische beweging om zich ook op het 

alcoholprobleem te richten. Vooral Louis Frank en Marie Parent zorgden ervoor dat er in toenemende 

mate interactie was tussen beide sociale bewegingen. Zo rekruteerde La Ligue du droit des femmes 

leden van La Ligue Patriotique, waardoor er een groot aantal gemeenschappelijke leden waren wat 

een samenwerking tussen beide organisaties vergemakkelijkte (zie infra). Ook de omgekeerde 

beweging gebeurde: Marie Parent werd lid van La Ligue Patriotique en werd in 1891 het eerste 

vrouwelijke lid van het uitvoerende comité. De toenemende samenwerking uitte zich ook op de 

transnationale congressen, waar Belgische hervormers steeds vaker pleitten voor een betere 

samenwerking met feministische organisaties.214     

Op het congres van 1897 liet Marie Parent nog blijken dat activisme van feministen binnen de anti-

alcoholbeweging nog in zijn kinderschoenen stond in België, iets waar geleidelijk aan verandering in 

zou komen.215  Het toenemende enthousiasme vanuit feministische hoek in zowel binnen- als 

buitenland, blijkt ook duidelijk uit het onderstaande citaat van Parent. 

 
213 Robyns,” Les services que peut rendre Renseignement Primaire ,” 223-5. 
214 Julie Carlier,  Moving beyond boundaries: an entangled history of feminism in Belgium, 1890-1914 ( Ph diss.: 
Ugent, 2010), 415-420. 
215Marie Parent, “Collaboration .de ·la femme dans la lutte contre l'alcoolisme,” In VIe Congrès international 
centre l'abus des boissons alcooliques tenuà Bruxelles du 30 aout au 3 septembre 1897: Compte-rendu 
(Bruxelles: Secrétariat général du Congrès, 1898), 141. 
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“ Puissions-nous voir d’année en année grosser les rangs de nos armées. Puissions-nous voir les 

femmes de tous les pays s’intéresser à la lute et render à leur patrie les service qu’on rendus à leur les 

femmes américaines, suédoises, anglaises et norwégiennes.”216 

Op zowel het congres van Bremen (1903) als dat van Budapest (1905) gaf Marie Parent een 

uiteenzetting over dit onderwerp. Vooral haar uiteenzetting op het laatstgenoemde congres toont aan 

dat België op het transnationale niveau als toonaangevend beschouwd werd. Uit de inleiding van het 

congresverslag bleek dat dit het eerste congres was in Hongarije was, met als bedoeling de relatief 

jonge beweging een duwtje in de rug te geven. Marie Parent gaf op dit congres een uitgebreide 

uiteenzetting over de visie van haar organisatie L’Union des femmes belge contre l’alcoolisme, waarbij 

ze ook aandacht besteedde aan alle verschillende manieren waarop vrouwen in de strijd tegen alcohol 

konden voeren. Naast het gebruikelijke idee om vrouwen in te zetten om kinderen te beschermen en 

te onderwijzen, haalde ze ook strategieën aan zoals het organiseren van theateravonden met een 

moraliserende boodschap.217 Een andere indicatie voor deze stelling is te vinden in het congresverslag 

van Bremen. Hierbij valt het op dat er maar liefst drie Belgische hervormers het woord namen om te 

spreken over de collaboratie met de feministische beweging. Naast Marie Parent gaf ook juffrouw 

Laveleye en Finket-Luttich een korte uiteenzetting over deze strategie.218 Het feit dat er meerdere 

hervormers over dit onderwerp spraken tijdens een buitenlands congres is ronduit uitzonderlijk, 

waardoor het zeker indiceert dat de Belgen zich op zijn minst wilden profileren als grote voorstanders 

van deze strategie. Ook de eerdere tabel (figuur ) die aantoonde dat L’union des Femmes Contre 

L’alcoolisme vaak een delegatie stuurde naar de congressen, is bewijs deze stelling. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
216 Marie Parent,” l’Alliance des femmes Belge contre l’alcoolisme,” In 9ėme Congrès international contre 
l'alcoolisme, tenu à Budapest du au 16 septembre 1905, rapports et  compte-rendu des séances et des réunions, 
eds. Phillipe Stein (Budapest: Fréderic Killian Successeur ,1905), 164. 
217 Marie Parent,” l’Alliance des femmes Belge ,” 162-4. 
218 Juliette Charles Firket-Luttich, “rapport sur l’exercice 1902,” In Bericht über den LX, internationalen kongress 
gegen den alkoholismus Abgehalten in Bremen vom 14.-19. april 1903, ed. Franziskus Hähne (Jena: G. Fischer 
,1904), 404-6. ; Laveleye,” reactie op Geschaftasittung des Kongresses. In Bericht über den LX, internationalen 
kongress gegen den alkoholismus Abgehalten in Bremen vom 14.-19. april 1903, ed. Franziskus Hähne (Jena: G. 
Fischer ,1904), 313 ; Marie Parent, “ Bericht über Belgien,”In Bericht über den LX, internationalen kongress 
gegen den alkoholismus Abgehalten in Bremen vom 14.-19. april 1903, ed. Franziskus Hähne (Jena: G. Fischer 
,1904), 400-4. 
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4. Casus: La Ligue Patriotique en het transnationale netwerk 

4.1 Rol van La Ligue Patriotique op het nationale niveau 
Na hun bezoek aan het congres van Parijs in 1878 besloten de Belgische hervormers Louis Martin, H. 
Barella en Th. Belval om een  anti-alcoholorganisatie in België te stichten. La Ligue Patriotique contre  
L’alcoolisme werd in 1878 gesticht onder de naam Association belge contre l'abus des boissons 
alcooliques, waarmee ze de eerste georganiseerde vorm van drankbestrijding in België waren. De 
zestig leden die de organisatie telde, was een combinatie van katholieken en liberalen. Afgaande op 
hun statuten profileerden ze zich als aanhangers van het gematigdheidsprincipe en raadde het zijn 
leden aan om geen sterke dranken te consumeren. La Ligue Patriotique legde dus geen verbod op 
sterke dranken en maakte al helemaal geen probleem van bier -en wijnconsumptie. Het eerste artikel 
van hun statuten luidde dan ook als volgt: 
 
“Het Vaderlandse Verbond tegen het alcoholismus is een verspreidingsgenootschap, dat ten doele 
heeft de kwalen van alle slach , door sterken drank teweeggebracht, te verhelpen. alhoewel het geene 
eigenlijke maatschappij tegen het alcoholismus is, raadt het evenwel zijne leden aan, zich van alle 
sterke dranken te onthouden.”219 
 
 Hun doel omschreven ze  dus als het verhelpen van alle sociale problemen die alcoholmisbruik teweeg 
brachten. Aangezien het grote probleem vooral de incorrecte vooroordelen over alcohol waren, 
maakten ze in hun statuten duidelijk dat  vooral propaganda  een centrale rol speelde in hun werking. 
Elk lid was namelijk verplicht om zelf propagandamateriaal te maken. Bovendien stelde de organisatie 
zich als doel om zo veel mogelijk lokale propagandacomités op te richten, waarvan Luik en Verviers de 
grootste waren.220 La Ligue Patriotique focuste zich daarbij vooral op de gevolgen voor het individu en 
in mindere mate op de gevolgen voor de staat, waardoor ze eerder aansluiting vonden bij het 
alternatieve paradigma (zie 3.4). Hoewel ze in hun publicaties niet letterlijk vermelden dat het 
economisch systeem aan de basis ligt van de sociale problemen, schoven ze wel oplossingen naar 
voren die dit wel onderhuids impliceren. La Ligue Patriotique legde namelijk fel de nadruk op het 
uitbreiden van de sociale zekerheid als oplossing voor het probleem. Zo raden ze in één van hun 
pamfletten aan om zich aan te sluiten bij verschillende mutualiteiten en om aan pensioensparen te 
doen. Deze suggesties pakten het alcoholprobleem an sich niet aan, maar wel de nefaste gevolgen van 
het economische systeem. Hierdoor lijkt het alsof de organisatie eerder aansluiting vond bij het 
alternatievere paradigma. In 1882 stelde de organisatie echter vast dat de publieke opinie zich 
voldoende bewust was van de problemen, waardoor ze hun pijlen meer op de overheid gingen richten. 
Via petities wilden ze invloed uitoefenen op het politieke beleid om zo wetten af te dwingen die het 
alcoholgebruik moesten tegengaan. Deze initiatieven wierpen in de jaren 90 hun vruchten af wanneer 
er een onderzoekscommissie werd opgericht waarbij zowel leden van La Ligue Patriotique als van de 
regering meewerkten (zie infra). Doordat La Ligue Patriotique bewust druk uitoefende op de regering, 
kunnen we stellen dat de Belgische beweging de overgang maakte van epistemic community naar  een 
transnational advocacy network, waarbij buitenlandse contacten een significante rol speelden.   
  

4.1.1 Werking van La Ligue Patriotique 
De belangrijkste rol van La Ligue Patriotique was het verspreiden van propaganda. In 1897 kreeg de 

organisatie, die op dat moment betrokken was in een steeds intensiever wordende samenwerking met 

de overheid, de verantwoordelijkheid voor de anti-alcoholpropaganda in het hele land. Zij moesten 

zich vooral bezighouden met het organiseren en ondersteunen van lokale propagandacomités.221 Dat 

juist La Ligue Patriotique deze taak toegeschreven kreeg, is niet verwonderlijk aangezien de organisatie 

 
219 Albert Thiry, Zedelijke en Stoffelijke Verbetering der Werkende Klas (Brussel: Lebègue et Cie, 190?), 64 
220 Albert Thiry, Zedelijke en Stoffelijke Verbetering,  64-65. 
221 Timmerman, “De Sociale Ernst,” 235. 
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op dat moment al jarenlang op moraliserende propaganda ingezet had. Vooral via het gebruik van 

spotprenten en narratieven probeerde de organisatie zijn lezer ervan te overtuigen dat alcohol enkel 

maar met mate geconsumeerd mocht worden. Zo stond er in het maandblad Le Bien Social een sectie 

genaamd Les crimes de l’alcool, waarin met het nodige 

gevoel voor drama nieuwtjes stonden die de gevaren van 

alcoholmisbruik illustreerden. In de editie van februari 

1896 publiceerde de organisatie het verhaal van een 

jongeman die in dronken toestand zijn vader kwaadwillig 

om het leven bracht. In dit artikel lag de nadruk sterk op 

de wanhoop en het schuldgevoel die de dader overmande 

wanneer hij ontnuchterd was. De boodschap dat je onder 

invloed van alcohol niet volledig beseft wat je doet, was in 

dit voorbeeld over patricide op ronduit dramatische wijze 

overgebracht op de lezer.222 Ook de prenten waren weinig 

verbloemend. Zo zijn er meerdere prenten te vinden die 

een contrast scheppen tussen een individu dat weinig 

drinkt en één die overvloedig alcohol consumeert. De 

dronken persoon werd telkens afgebeeld in een vuile en 

armtierige kamer, terwijl de dronkaard zelf duidelijk in 

een staat van armoede en ongezondheid verkeert. Veel 

van zulke prenten legden ook een duidelijke link tussen 

alcoholmisbruik en de dood om zo het shockeffect te vergroten.223  

Een andere relevante functie van La Ligue Patriotique was het uitoefenen van druk op de regering. Dit 

was voor La Ligue Patriotique noodzakelijk omwille van twee redenen, namelijk om meer subsidies te 

krijgen en om via de wetgeving steun te krijgen. De hervormers kaartten het gebrek aan subsidies 

onder andere aan in het pamfletje Le Gin et Le Congo. Hierin vermeldde de auteur dat La Ligue 

Patriotique tussen de 3000 en  5000 frank per jaar kreeg van de overheid, wat volgens hem veel te 

weinig was om hun propagandamachine op 

volle toeren te kunnen laten draaien. Dit 

bedrag kwam overeen met ongeveer de helft 

van hun totale kapitaal dat ze jaarlijks konden 

inzetten in hun strijd tegen alcoholmisbruik. 

Om deze stelling kracht bij te zetten, haalde de 

auteur er de cijfers van subsidies van  United-

Kingdom Alliance bij. Deze organisatie had net 

als La Ligue Patriotique een overkoepelende 

functie binnen de nationale beweging, maar 

kreeg maar liefst 500 000 frank van de Britse 

overheid ter beschikking.224 Ook deze 

spotprent uit Le Bien Social toont aan hoe 

problematisch de ondersubsidiëring was. 

Onder de spotprent staat een korte dialoog met de volgende inhoud: de welgeklede man klaagt bij de 

 
222 Le Bien Social: Journal Illustré Contre L'alcoolisme februari (Brussel: Ligue Patriotique contre 
l'alcoolisme,1896), 14. 
223 Le Bien Social: Journal Illustré Contre L'alcoolisme januari (Brussel: Ligue Patriotique contre 
l'alcoolisme,1900), 4. 
224  Caudelier, Le Gin et le Congo (Brussel: A Lefèvre, 1895), x-xi. 
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landbouwer dat de kippen, die een metafoor zijn voor de anti-alcoholorganisaties, niet productief 

genoeg zijn. De boer antwoord hierop dat ze wel degelijkvoldoende opbrengen op voorwaarde dat er 

voldoende eten ter beschikking is.225  

Vele publicaties van de organisaties bevatten dan ook brieven die aan de regering gericht waren. Het 

pamflet Alcoolisme et révision : requêtes adressées à la constituante sous le patronage de la ligue 

Patriotique contre l'alcoolisme bevat drie aan de overheid gerichte brieven die probeerden  om invloed 

uit te oefenen op de wetgeving.226 Deze brieven hadden meestal een vaste structuur. In het begin van 

de brief werd het alcoholprobleem kort omschreven en een uiteenzetting over de gevolgen van het 

stijgende alcoholgebruik, om de brief vervolgens af te sluiten met een suggestie om de wetgeving aan 

te passen. Dit pamflet bevatte bijvoorbeeld een brief van Marie Parent waarin ze eerst kort omschrijft 

hoe verschrikkelijk het is om als vrouw te leven met een man die een alcoholprobleem heeft. De 

regering was volgens haar niet geneigd om actie te ondernemen omdat deze vaak zelf belang heeft bij 

de alcoholverkoop, waardoor ze zich niet kunnen inbeelden hoe vrouwen zich voelen bij het 

alcoholmisbruik van hun echtgenoot. Daarom pleitte ze er op het einde van haar brief voor om  

personen die wel voeling hebben met de wensen van het volk te laten zetelen in de Kamer, wat 

realiseerbaar is door vrouwen ook stemrecht te geven.227 Haar ongenoegen tegenover de lakse 

houding van de overheid verwoordde ze als volgt: 

“ Selon la législation en vigueur actuellement, la femme d’un buveur n’a pas le droit de soustraire ses 

enfants aux dangers des exemples honteux donnés par le chef de famille non plus qu’aux brutalités 

toujours à redouter de la part d’un être devenu la proie du vice et privé de son libre arbitre (…) Au nom 

de l’humanité, nous demandons que ces iniquités disparaissent, nous demandons que le corps 

electoral soit compose de telle sorte qu’il envoie à la chanbre une majorité d’hommes capables de 

comprendre et defender les véritables intérêts du people et de la nation, capable d’agir librement et 

sans entraves contre l’alcoolisme, le grand peril social des temps modern.”228 

Naast deze brieven getuigen ook de tijdschriften van La Ligue Patriotique  van een interesse in een 

samenwerking met de staat. Zo publiceerde de organisatie een brief van minister Burlet aan een 

schooldirecteur, waarin hij haar aanspoorde om mee in de school het anti-alcoholonderwijs aan te 

bieden.229 Het enthousiasme dat de schrijver in dit artikel liet uitschijnen, was in sommige andere 

publicaties ver te zoeken. In 1901 publiceerde La Ligue Patriotique een artikel waarin de auteur stevige 

kritiek gaf op een wetvoorstel van de minister van Financiën. Zijn teleurstelling en wantrouwen 

tegenover de staat bleek duidelijk uit het feit dat hij de maatregel omschreef als een fiscale wet om de 

zakken van de regering te vullen. 230  

De wetten die La Ligue Patriotique wou afdwingen waren vooral bedoeld als de belangrijkste pilaar in 

hun strijd tegen de cabarets en jeneverproducenten. In zijn publicaties schetste de organisatie 

 
225 Le Bien Social: Journal Illustré Contre L'alcoolisme februari (Brussel: Ligue Patriotique contre 
l'alcoolisme,1896), 9. 
226 Cauderlier et al. Alcoolisme et révision : requêtes adressées à la constituante sous le patronage de la ligue 
Patriotique contre l'alcoolisme. Brussel : Secrétariat permanent de la ligue Patriotique contre l'alcoolisme , 
1893.  
227 Marie Parent, Alcoolisme et révision : requêtes adressées à la constituante sous le patronage de la ligue 
Patriotique contre l'alcoolisme,(Brussel : Secrétariat permanent de la ligue Patriotique contre l'alcoolisme , 
1893), 16-7. 
228 Marie Parent, Alcoolisme et revision, 17. 
229 Le Bien Social: Journal Illustré Contre L'alcoolisme juni (Brussel: Ligue Patriotique contre l'alcoolisme, 
1892),4. 
230 Le Bien Social: Journal Illustré Contre L'alcoolisme mei (Brussel: Ligue Patriotique contre l'alcoolisme,1901), 
37.  
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regelmatig een vijandsbeeld van cabaretiers door hen af te schilderen als misdadigers die veinsden dat 

ze zich niet bewust zijn van de schade die ze toebrengen. Zo publiceerde La Ligue Patriotique een 

artikel over een petitie die La Fédération Nationale des Cabaretiers opgesteld had om de afschaffing 

van het licentiesysteem te bekomen. In de petitie zou het argument gestaan hebben dat ze geen sterke 

dranken verkopen, ondanks het feit dat de consument er wel vaak achter vroeg. De auteur van het 

artikel deed dit argument af als een goedkope leugen, aangezien ze wel degelijk nog jenever 

verkochten aan hun klanten.231 Een ander artikel benadrukte dan weer de schijnheiligheid van 

jeneverproducenten door een brief te publiceren van de hand van Un distillateur indigné. Deze 

verontwaardigde jeneverproducent schreef de regering over zijn ongenoegen over de recente wetten 

die de alcoholproductie aan banden moesten leggen.  Hierbij haalde hij nadrukkelijk aan dat hij een 

eerbaar beroep uitoefent en het incorrect is om hem en zijn collega’s af te schilderen als notoire 

gifmengers. La Ligue Patriotique reageerde op deze brief door via statistieken het tegendeel te 

bewijzen.232  

Om deze twee doelen te bereiken zette La Ligue Patriotique in de strijd tegen alcohol sterk in op de 

samenwerking met de feministische beweging. Veel brieven die La Ligue Patriotique schreef aan de 

regering waren dan ook gericht op het geven van electorale rechten aan vrouwen zodat zij als 

slachtoffer van hun drinkende echtgenoot ook iets konden doen aan het probleem. De eerder 

besproken brieven van Marie Parent en Louis Franck illustreren mooi deze stelling. Als we kijken naar 

de moraliserende propaganda, valt het op dat La Ligue Patriotique vrouwen vaak als hun centrale 

doelpubliek koos. Marie Parent schreef meerdere boekjes die vrouwen leerden hoe ze hun autonomie 

tegenover de drinkende echtgenoot kunnen uitbreiden en hoe ze hun kinderen tegen het 

alcoholmisbruik kunnen beschermen. La Ligue Patriotique was vaak de uitgever van deze 

pamfletten.233 Een andere indicatie is het feit dat bij sommige publicaties er een informatiefiche over 

Ligue De Femmes Suisses contre  L’alcoolisme stak. Aan de hand van vier vragen en de bijhorende 

antwoorden wordt de lezer op de hoogte gebracht van het doel van deze organisatie. De derde vraag 

ging over wat ze verwachten van hun leden, wat al meteen verraadt dat het de bedoeling was om 

leden te ronselen.234 Het feit dat La Ligue Patriotique dit als bijlage toegevoegde aan hun publicaties 

toont mooi aan dat ze veel belang hechtten aan het samenwerken met feministen in de strijd tegen 

het alcoholmisbruik. 

 

4.1.2 Positionering tegenover andere organisaties 
La Ligue Patriotique onderhield daarom ook zijn relatie met organisaties die gericht waren op dit 

deelaspect van het probleem. Er zijn dan ook enkele indicaties dat er strong ties aanwezig waren tussen 

La Ligue patriotique en L’Union des Femmes contre l’alcoolisme. Een manier om de sterke van de 

zwakke banden te onderscheiden is door te kijken naar eventuele overlappingen in de ledenlijsten van 

twee organisaties. Hoe meer overlappingen er tussen beide ledenlijsten zijn, des te sterker de 

interactie tussen beide organisaties is.235
 De lijst in bijlage 2 biedt een overzicht van de voornaamste 

 
231 Le Bien Social: Journal Illustré Contre L'alcoolisme november (Brussel: Ligue Patriotique contre 
l'alcoolisme,1902), 81. 
232 Le Bien Social: Journal Illustré Contre L'alcoolisme augustus (Brussel: Ligue Patriotique contre 
l'alcoolisme,1899), 58. 
233Parent, Marie. Le rôle de la femme dans la lutte contre l'alcoolisme. Brussel: Ligue patriotique contre 
l'alcoolisme , 1892.  
234 Henry Merzbach, bijlage bij La Ligue Patriotique Contre L'alcoolisme;: Quelques Mots Sur Son Passé, Son 
Présent Et Son Avenir (Brussel,: La Ligue, 1899). 
235 Mario Diani, “Social Movements and Collective Action,” in The Sage Handbook of Social Network Analysis, 
eds. John Scott en Peter J. Carrington (London: Sage Publications, 2011), 226-7.   
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leden van verschillende matigheidsbonden die gericht waren op de emancipatie van vrouwen in de 

strijd tegen alcohol en feministische organisaties.236
 De namen waar een asterisk naast staat, waren 

daarbij ook een lid van La Ligue Patriotique. Wat opvalt is dat er veel overlappingen zijn tussen de 

ledenlijsten van L’Union des femmes belges contre l’alcoolisme en La Ligue Belge du Droit des Femmes, 

wat erop wijst dat er tussen beide organisaties meerdere sterke banden waren en er dus een sterkere 

samenwerking is in vergelijking met andere organisaties. Dit blijkt ook uit het onderstaande fragment 

uit het maandblad van La Ligue Patriotique, waarin Marie Parent het heeft de samenwerking van 

L’Union des Femmes met La Ligue Patriotique. 

“Le programme que nous venons d'esquisser rapidement est en somme le même que celui de la ligue 

Patritique contre L'alcoolisme, et l'on doit se rejouir de voir les femmes se joindre une fois de plus au 

mouvement antialcoliques qui s' etends de plus en plus dans notre pays (…) Le succès de la Lutte contre 

L'alcoolisme dépend, avant toust, de la femmes. C'est d'elle que doit venir le salut; l'alcool n'est-il pas 

d'ailleur son plus redoutable ennemi?”237 

Ook om meer druk uit te kunnen oefenen op de overheid, werkte La Ligue Patriotique samen met 

andere organisaties om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Eén van die doelen was een 

vermindering van het aantal herbergen en het zwaar taxeren van de alcoholverkoop, iets waarvoor de 

steun van de overheid noodzakelijk was. Deze steun van hogerhand bleef echter uit, waardoor de 

hervormers in 1912 een nationaal anti-alcoholisch comité stichtten dat bestond uit afgevaardigden 

van alle matigheids- en onthoudersbonden. Door de krachten te bundelen, konden ze de overheid 

overtuigen om hun eisen in te willigen, hoewel dit maar partieel gebeurde. Enkele maanden later 

schafte de regering namelijk de wet op het vergunningsrecht af en stelde ze een openingstaks in op 

alle nieuwe handelszaken die alcoholische dranken verkochten.238
 Uiteraard was niet elke 

samenwerking even sterk, waardoor we niet kunnen stellen dat elke band tussen verschillende 

organisaties een strong tie was.  

La Ligue Patriotique had niet alleen nauwe banden met andere organisaties, maar had dit tegen het 

einde van de 19de eeuw ook met de regering. Beide groepen werkten samen op verschillende vlakken, 

onder andere door een onderzoekscommissie op te richten waarin zowel leden van La Ligue 

Patriotique als vertegenwoordigers van de regering actief waren. De oprichter van deze commissie was 

minister van staat Lejeune, een regeringslid die daarnaast ook lid was van La Ligue Patriotique. Deze 

commissie hield zich vooral bezig met het afnemen van enquêtes en het onderzoek doen naar 

potentiële methodes om in te zetten in de strijd tegen alcohol. De resultaten van deze studies konden 

de hervormers dan weer op hun beurt inzetten om druk uit te oefenen op de regering. De actieve 

samenwerking tussen de regering en La Ligue Patriotique wierp zijn vruchten af voor de anti-

alcoholbeweging. Het onderzoek leverde niet alleen bruikbare kennis op, maar zorgde ervoor dat de 

gematigdheidsbonden meer steun kregen van de regering. Zo drukte de onderzoekscommissie zijn 

wensen uit tegenover de minister van binnenlandse zaken en van onderwijs, waarin zij vooral meer 

subsidies wensten en lessen over de gevaren alcohol wilden verplichten binnen het 

onderwijsprogramma. De betrokken ministers zetten alle voorstellen om in de praktijk.239
 De 

succesvolle werking van deze onderzoekscommissie is een indicatie dat er ook strong ties bestonden 

 
236 Liese Weemaels, bijlage in De relatie tussen het antialcoholistisch vrouwelijk activisme en het feminisme in 
het fin de siècle in België, (masterproef: Ugent, 2009), 137.   
237 Journal p12 jan 1905 
238 Timmerman, “De sociale ernst," 228-35.   
239 Timmerman, “De sociale ernst," 235-9.   
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tussen de matigheidsbonden en de Belgische overheid. Een andere aanwijzing hiervoor is het feit dat 

er ook sprake van was overlappende lidmaatschappen, waarvan minister Lejeune een voorbeeld is. 

Afgaande op de vele contacten met andere organisaties en de regering kunnen we wel stellen dat La 

Ligue Patriotique een centrale actor is op het nationale niveau. Het is dan ook  niet verrassend dat de 

organisatie de meest relevante Belgische actor was op de internationale congressen (zie supra). Het 

feit dat La Ligue Patriotique zo sterk aanwezig was en bovendien goede banden had op het nationale 

niveau maakt dat de organisatie een soort van figuurlijke sluis was die  controle had over de toestroom 

van kennis afkomstig van de congressen. La Ligue Patriotique publiceerde namelijk regelmatig nieuws 

uit het buitenland in hun tijdschriften, waardoor ze als het ware de buitenlandse kennis konden delen 

met andere nationale en regionale actoren. Het volgende deel zal dieper ingaan op wat nu juist de rol 

van deze buitenlandse kennis was binnen het nationale niveau door na te gaan hoe dit kon ingezet 

worden binnen de werking van La Ligue Patriotique. 

 

4.2 Betekenis van buitenlandse kennis voor La Ligue Patriotique 

4.2.1 Interactie tussen beide niveaus 
De publicaties van La Ligue Patriotique zijn een waardevolle bron om te achterhalen op welke manier 

de organisatie in contact stond met de andere actoren van het transnationale netwerk. Een groot deel 

van de informatieoverdracht verliep uiteraard via de congressen, ook al haalden de leden van de 

organisatie aan dat ze hierbij op een taalbarrière stuitten. Op de congressen werden meerdere talen 

door elkaar gebruikt, waardoor ze niet elke uiteenzetting ten volle begrepen. 240 Desondanks zag La 

Ligue Patriotique deze congressen als een belangrijke houvast, zo blijkt uit de steeds terugkerende 

verslagen over de internationale congressen. In 1893 publiceerde La Ligue Patriotique het programma 

en een overzicht van de bijhorende sprekers op het aanstaande congres van Den Haag, wat erop wijst 

dat ze in zekere mate wel uitkeken naar deze aangelegenheid.241 Enkele edities later verscheen er ook 

een uitgebreid verslag hierover, waarbij de auteur een korte bloemlezing gaf over de meest 

memorabele uiteenzettingen. 242 

Daarnaast kon La Ligue Patriotique ook contact houden met het transnationale niveau via 

briefwisselingen. Zo haalde een artikel “L’alcoolisme en Russie” uit 1896 aan dat de organisatie een 

brievencorrespondentie onderhield met de Russische hervormer D. Portougaloff. Deze hervormer 

schreef hen vaak over het anti-alcoholonderwijs in zijn vaderland. Het desbetreffende artikel was dan 

ook gebaseerd op deze correspondentie.243 Een andere aanwijzing dat brieven een belangrijke bron 

waren voor La Ligue Patriotique is het feit dat er occasioneel volledige brieven in hun tijdschriften 

gepubliceerd werden. In 1898 publiceerde La Ligue Patriotique een brief die een Russische hervormer 

aan een Poolse collega geschreven had. Deze brief kwam in handen van La Ligue Patriotique doordat 

het eerder gepubliceerd werd in het Journal des économiste, wat duidelijk aantoont dat hervormers 

hun briefwisselingen gretig publiceerden en verspreidden. De brief zelf was echter niet de essentie van 

het artikel in Le Journal de la Ligue Patriotique, maar maakte deel uit van een bredere argumentatie 

 
240 Journal de la Ligue patriotique contre l'alcoolisme juli-augustus (Brussel: Ligue Patriotique contre 
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die het monopoliesysteem bekritiseerde. De auteur haalde deze brief aan als argument omdat de 

Russische brievenschrijver erin een negatieve evaluatie van dit systeem uiteenzette.244 Brieven 

vormden dus voor La Ligue Patriotique een manier om kennis te vergaren en deze in te zetten in de 

verdediging van hun standpunten. Ook publiceerde La Ligue Patriotique resultaten van medische 

studies die niet gebaseerd zijn op een publicatie, maar op een briefwisseling met de desbetreffende 

arts. De onderzoeksresultaten van de Franse Dokter Tissié bereikten La Ligue Patriotique via een 

uitgebreide briefwisseling. Het artikel claimde een samenvatting te zijn van de verschillende brieven 

en bevatte zelf een grafiek die het onderzoek ondersteunde.245  

De laatste grote bron van informatie zijn de verschillende publicaties van overheden, andere anti-

alcoholorganisaties en gewone dagbladen. Zo publiceerde La Ligue Patriotique een artikel over een 

nieuwe wetgeving in Zwitserland waarbij de bronvermelding luidde “La Tribune de Génève”.246 Hieruit 

blijkt dus dat La Ligue Patriotique ook buitenlandse dagbladen als bron van informatie zag.   

Ook publicaties van politieke aard werden hierin gebruikt. Naar aanleiding van een nieuwe wetgeving 

over de taksen op alcoholische dranken publiceerde de Franse overheid een tekst waarin ze hun 

nieuwe wetgeving verantwoordde aan de Franse bevolking. La Ligue Patriotique publiceerde de tekst 

in zijn geheel in hun tijdschrift samen met een opinie van een Franse hervormer die het Belgische 

belastingsysteem roemde.247 Een totaal andere aanwijzing van het belang van publicaties van 

buitenlandse organisaties is te vinden op de voorpagina van Le Bien Social. Hierop stond telkens de 

prijs vermeld van het tijdschrift voor buitenlandse geïnteresseerden. Het Belgische tijdschrift was 

namelijk beschikbaar in verschillende landen zoals Engeland, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland. 248 Als 

we het schijfdiagram 4.3 (zie infra) erbij halen, blijkt dat La Ligue Patriotique deze landen het vaakst in 

de publicaties citeerde. Dit kan er dus op wijzen dat een groot deel van de kennisuitwisseling gebeurde 

via tijdschriften aangezien de opgenoemde landen over elkaars tijdschriften beschikten. 

 

4.2.2 Buitenlandse kennis ter ondersteuning van La Ligue Patriotique 
Afgaande op de verschillende communicatiekanalen die La Ligue patriotique inzette, lijkt het dat ze 

een enorme waarde hechtten aan de kennis die uit het buitenland afkomstig was. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is dat kennis en ervaring uit het buitenland een sterk legitimerend effect kon 

hebben op het nationale niveau. Als buitenlandse hervormers de kennis en ervaringen van op het 

nationale niveau bevestigden, leverde La Ligue Patriotique via een publicatie van die kennis een sterk 

bewijsstuk om hun kennis en acties te onderbouwen. Op deze manier kan La Ligue Patriotique meer 

druk uitoefenen op de overheid om hen te ondersteunen in de strijd tegen alcohol. De buitenlandse 

kennis zorgde er dus voor dat La Ligue Patriotique zijn twee eerder besproken rollen kracht kon 

bijzetten. Enerzijds hielp de buitenlandse kennis bij het druk zetten op de regering, anderzijds zette La 

Ligue Patriotique zijn contacten binnen het transnationale netwerk in ter legitimering van hun bestaan. 
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l'alcoolisme,1891-1914), p14. 
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Het eerste aspect kan onderbouwd worden aan de hand van een artikel uit 1896 waarin een brief 

verwerkt zat van Louis Frank aan L’indépendance belge. Louis Frank was vooral actief binnen 

feministische organisaties, maar was ook nauw betrokken in de strijd tegen alcohol. De desbetreffende 

brief bevatte dan ook aan het adres van de regering een pleidooi om vrouwen meer rechten te geven. 

Om zijn standpunt kracht bij te zetten, bracht hij verslag uit over de rol die Noorse vrouwen speelden 

in de strijd tegen alcohol. Hierbij haalde hij aan dat zij stemrecht kregen waardoor ze hun invloed 

konden uitoefenen op de wetgeving via de local option Law. In de gebieden waarin de lokale overheid 

wetsvoorstellen goedkeurde, viel het op dat er meer vrouwen dan mannen pro stemden.249 In dit geval 

ging de brief met een brede uiteenzetting over de werking in een bepaald land gepaard, terwijl in de 

meeste gevallen er vooral sprake was van korte vermeldingen van buitenlandse systemen. De 

onderstaande zin uit een brief van Cauderlier toont mooi aan hoe hij de opsomming van verschillende 

landen als bewijsstuk gebruikte om zijn stelling kracht bij te zetten: 

“(…) à ce qu’aucune mesure legislative ne vienne comme en Norwège, en Suéde, en Hollande, en 

Angleterre, en Autriche, en Suisse, Aux états-Unis, En Finlande, mettre un terme, ou du loins des 

obstacles séerieux au abus (…)”250 

Een andere manier waarop de hervormers de buitenlandse kennis gebruikten om druk uit te oefenen, 

is door berichten te publiceren die het onnut van bepaalde maatregelen aantonen. Zo verscheen er in 

1894 een artikel over protesten in de Verenigde Staten tegen het monopolie van de staat op alcohol. 

La Ligue Patriotique is geen voorstander van dit Amerikaanse systeem omdat de wetgeving het 

geheelonthoudersprincipe ondersteund. De auteur van het artikel omschrijft de protesten in detail om 

het monopoliesysteem in een negatief daglicht te plaatsen.251 Hetzelfde principe is ook van toepassing 

op het eerder aangehaalde  artikel over het Russische monopoliesysteem. Op deze manier 

legitimeerde La Ligue Patriotique als het ware zijn standpunten over de maatregelen die de staat al 

dan niet moest nemen. 

Het legitimerende aspect gebeurde op verschillende manieren. Zo gebruikte La Ligue Patriotique de 

buitenlandse kennis om de noodzaak van een aanpak voor het probleem aan te tonen en hiermee hun 

eigen bestaan te legitimeren. Zo werden er regelmatig artikels en statistieken uit het buitenland 

gepubliceerd die aantonen hoeveel schade alcoholmisbruik toebracht. De verschillende tijdschriften 

vermelden ook vaak wanneer nieuwe propagandaorganen en organisaties in het leven werden 

geroepen. Uit bepaalde artikels blijkt dat La Ligue Patriotique zich ook probeerde te laten associëren 

met deze nieuwe organisaties. In Journal de la Ligue Patriotique contre l'alcoolisme dook een kort 

artikel op waarin de auteur verwees naar een Poolse anti-alcoholorganisatie die een artikel schreef 

over de Belgische strijd tegen alcohol. La Ligue Patriotique was op de hoogte van deze publicatie via 

Henry Merzbach, die door de Poolse organisatie op de hoogte gebracht werd van hun publicatie. Henry 

Merzbach was geboren in Polen, waar hij vooral bekend was als schrijver en dichter, maar verhuisde 

naar Brussel om daar aan de slag te gaan als uitgever. Hij was zich tijdens zijn verblijf in Polen al bewust 

van het alcoholprobleem, waardoor het niet ondenkbaar is dat hij contacten had met de Poolse 

 
249 Journal de la Ligue patriotique contre l'alcoolisme September-oktober (Brussel: Ligue Patriotique contre 

l'alcoolisme,1896), 739. 
250 Cauderlier et al. Alcoolisme et révision : requêtes adressées à la constituante sous le patronage de la ligue 
Patriotique contre l'alcoolisme. Brussel : Secrétariat permanent de la ligue Patriotique contre l'alcoolisme , 
1893.  
251 Journal de la Ligue patriotique contre l'alcoolisme maart-april (Brussel: Ligue Patriotique contre 

l'alcoolisme,1894), 872. 
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hervormers.252 Op deze manier toonde La Ligue Patriotique aan dat ze een organisatie zijn met 

internationale contacten, wat hun reputatie op het nationale niveau uiteraard deed opkrikken. 

La Ligue Patriotique gebruikte niet alleen buitenlandse kennis om hun bestaan te legitimeren, maar 

ook om hun algemene standpunten te legitimeren. In het verslag van de algemene vergadering van de 

afdeling van La Ligue Patriotique in Luik werden de hervormingen in Nederland aangehaald om het 

gematigdheidsprincipe te kunnen legitimeren. In Nederland zou de regering het 

geheelonthoudersprincipe willen promoten door de belastingen op alcohol omhoog te trekken, iets 

wat volgens de spreker niet het gewenste effect had. Doordat cabaretuitbaters meer belastingen 

moesten betalen, verhoogden ze de prijzen.  De consumptie van alcoholische dranken daalde wel voor 

een deel, maar de menselijke miserie die de arbeiders ondervonden was nog even prominent aanwezig 

aangezien de prijsverhoging niet leidde tot een gematigder alcoholgebruik. In het verslag werd dit als 

volgt verwoord: 

“ à Maestricht, il meurt annuellement dans la classe ouvrière 250 enfants sur 1000.Ce n’est donc pas 

sans raisons que les orateurs des sociétés de Laveleye et Cie se lamentent sur le sort des femmes et des 

enfants des ouvriers, don’t une trop grosse part de salaire et absorbée par leur ration de genièvre, 

gräce aux impôts excessifsqui ont frappé les distilleries.”253 

 Met dit voorbeeld ondersteunde de spreker de stelling dat geheelonthouding geen oplossing is, 

waarmee hij meteen ook de overtuiging van La Ligue Patriotique legitimeerde. Verder in het verslag 

werd ook het voorbeeld van Duitsland aangehaald om de werking van de organisatie te legitimeren. In 

Duitsland zou een morele hervorming onder de vorm van propaganda meer verandering teweeg 

gebracht hebben dan nieuwe wetten, waarmee meteen werd aangetoond dat propaganda wel degelijk 

de beste oplossing was.254 De keuze van La Ligue Patriotique om  op propaganda in te zetten was dus 

volgens de spreker de beste keuze. 

La Ligue Patriotique hechtte dus veel belang aan het transnationale netwerk, ook al moet er bij dit 

enthousiasme wel een kanttekening geplaatst worden. Grafiek 4.1 geeft het gemiddelde aantal 

verwijzingen naar buitenlandse organisaties per uitgaven van Le Bien Social of van Le Journal de La 

Ligue Patriotique contre L’alcool weer. Het aantal beschikbare edities voor 1892  en van het jaar 1914 

lag telkens een pak lager dan die van de overige jaren, waardoor deze niet opgenomen zijn in de 

grafiek. Verder is er bewust gekozen voor het gemiddelde omdat het aantal beschikbare edities per 

jaar schommelde tussen de tien en achttien. Het aantal citaties schommelt gedurende de hele periode, 

maar als we de trendlijn bekijken dan valt het op dat het aantal citaties in een dalende lijn gaat. Deze 

daling toont aan dat de leden van  La Ligue Patriotique steeds minder belang hechtten aan het 

transnationale netwerk.  

 

 
252 Mort d’Henri Merzbach, 22 april 1903 (Ugent).   
253 Eugène Beaujean, Analyse d'une séance de la ligue Patriotique contre l'alcoolisme à la salle de la société 
d'émulation le 12 décembre 1886 (Liège : Gothier , 1887), 17. 
254 Eugène Beaujean, Analyse d'une séance, 16-24. 
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Figuur 4.1: gemiddeld aantal citaties van buitenlandse organisaties 

 

Deze dalende interesse voor kennis uit het buitenland is niet alleen zichtbaar in het aantal citaties, 

maar ook in de artikels over de internationale verslagen dat de organisatie publiceerde. Hierbij valt op 

dat La Ligue Patriotique minder enthousiast was over de congressen na de eeuwwisseling dan deze 

ervoor. In 1905 publiceerde La Ligue Patriotique een voorbeschouwing van het congres van Budapest, 

waaruit bleek dat de verwachtingen niet hoog gespannen waren omdat de Hongaarse anti-

alcoholbeweging nog jong was. Onderstaande quote illustreert de twijfels die de Belgische hervormers 

hadden tegenover het congres. De auteur maakte meteen een vergelijking met het congres van 

Wenen, waar de immaturiteit van de Oostenrijkse beweging een struikelblok was om 

noemenswaardige resultaten te boeken op het congres zelf. 

“Ce Congrès international siègera dans un pays ou, jusqu'ici, presque rien n'a été fait contre les dangers 

de l'alcool. La faible agitation provoquée par le huitième congrès, à Vienne, n'a produit que peu de 

résultats et se débat avec les difficultés du début, quoique la question de l'alcool ait brisés les limites 

étroites dans lesquelles elle se trouvait au commencement  de la lutte contre L'alcoolisme.” 

Enkele maanden later publiceerde Marie Parent haar verslag over dit congres, waarbij ze haar 

ongenoegen uitte over de inhoud van de lezingen. Zo stelde ze dat het geheelonthoudersprincipe te 

prominent aanwezig was zowel in de lezingen als erbuiten. Zo vermeldt ze dat tijdens het gezamenlijke 

avondmaal verscheidene geheelonthouders spotliederen begonnen te zingen over een weliswaar 

fictieve gematigde hervormer die meerdere flessen wijn bij zijn maaltijd consumeert. Naast dit volgens 

haar ongepaste gedrag van de geheelonthouders, bekritiseerde ze ook de laksheid van de organisatie. 

Deze zou niet opgetreden hebben wanneer een spreker langer aan het woord was dan voorzien. 

Bovendien besloot de organisatie de discussie slechts in verkorte vorm in het verslag op te nemen, iets 

wat Parent niet beviel aangezien ze dit omschreef als het enige interessante aspect van het congres.  

Een afname van interesse in de congressen was er ook bij het congres in Sint-Petersburg in 1913. La 

Ligue Patriotique was enkel vertegenwoordigd met een propagandakraampje en niet op het congres 
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zelf. Aan de hand van het congresverslag kon de organisatie toch een beeld vormen van wat er op het 

congres besproken werd. Uit het artikel dat ze erover in hun eigen maandblad publiceerden, bleek dat 

ze maar weinig interesse toonden in de effectieve inhoud van het congres. In plaats van een 

gebruikelijk overzicht van de meest relevante uiteenzettingen op het congres, focuste de auteur zich 

op een onfortuinlijk incident waarbij enkele congresgangers door de politie opgepakt werden omdat 

ze de Russische minister van financiën openlijk bekritiseerden. Het feit dat dit voorval het hele artikel 

domineerde, en niet de inhoud van het congres, wijst erop dat het aspect van kennisverwerving minder 

relevant was.  

La Ligue patriotique gaf in zijn tijdschrift aan dat de hierboven vermelde congressen teleurstellend 

waren, waardoor het enthousiasme tot op zekere hoogte daalde. Als we het congres van Den Haag in 

1911 erbij halen, dan valt het op dat de Belgische hervormers zeer positief waren gezien hun positieve 

ervaringen op het vorige congres in Den Haag (1893). Het congres werd in het maandblad van La Ligue 

Patriotique inhoudelijk zeer uitgebreid omschreven, maar verschilt toch van de verslagen van de 

congressen uit de jaren 90 van de 19de eeuw. De auteur besteedde aandacht aan het oplijsten van de 

Belgische aanwezigen, ongeacht hun al dan niet prominente rol op het congres. In de vorige 

congressen kwam dit vaak niet aan bod en bestonden de verslagen meestal uit een overzicht van de 

uiteenzettingen van de belangrijkste sprekers. De onderstaande quote toont mooi aan dat deze focus 

op de Belgische aanwezigen een signaal is van de afnemende interesse in buitenlandse kennis.  

“La belgique était largement reprensenté (..) tous étaient heureux  de se rencontrer, de saisir l'accasion 

trop rare en Belgique pour échanger leurs idées, de comparer les mésures réaliser à l'étranger avec ce 

qui se fait dans notre pays et d'elaboration un plan ensemble en vue d'assurer, dans l'avenir, le succes 

de l'ouevre antialcooliques” 

De auteur gaf hiermee aan dat het congres van Den Haag vooral een belangrijke opportuniteit was 

voor Belgische hervormers om de samenwerking in hun eigen land te bespreken, iets wat in schril 

contrast staat met de artikel uit het jaren 90 dat zich uitsluitend focusten op de buitenlandse kennis 

die er te rapen viel. 

Deze afname van interesse in het buitenland is volgens Keck en Sikkink op zich niet uitzonderlijk binnen 

een TAN. Volgens hen is het niet ongewoon dat nieuwe organisaties zich eerst focussen op het vinden 

van buitenlandse partners om op deze manier druk uit te oefenen op hun eigen regering. Dit 

zogenaamde boomerangpatroon is duidelijk zichtbaar binnen het transnationale netwerk van de anti-

alcoholbeweging. Zoals eerder al vermeld werden de congressen van Budapest en Wenen 

georganiseerd door landen waarin de beweging nog maar pas van start was gegaan. Oostenrijk en 

Hongarije zochten dus al meteen naar buitenlandse bondgenoten, waardoor het plausibel is dat er in 

dit geval sprake was van het boomerangpatroon. Als we kijken naar de Belgische beweging, dan zien 

we een gelijkaardig iets. In 1878 werd de eerste anti-alcoholorganisatie opgericht en nog geen twee 

jaar later werd het eerste internationale congres in Brussel georganiseerd. Enkele jaren later is de 

Belgische beweging geen randfenomeen meer door de stichting van tientallen andere organisaties en 

een toenemende samenwerking met de regering. Tegen het einde van de 19de eeuw is de Belgische 

beweging autonoom genoeg, wat zich uitte in de toenemende samenwerking met de overheid en de 

feministische beweging , waardoor de nood aan buitenlandse hulp minder groot werd. 
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4.3 Positie van La Ligue Patriotique in het transnationale netwerk 

4.3.1 Het transnationale netwerk vanuit het standpunt van La Ligue Patriotique 
Zoals eerder vermeldt, zal de analyse van La Ligue Patriotique binnen het transnationale netwerk 

steunen op een sociale netwerkanalyse. De citaties en co-citaties van buitenlandse organisaties in de 

uitgaves van La Ligue Patriotique werden via Gephi omgezet tot de onderstaande visualisatie. Hiervoor 

werd van het algoritme Force Atlas 2 gebruik gemaakt.  Door dit algoritme ontstaan er meerdere 

clusters van actoren, waardoor het transnationale netwerk op een overzichtelijke manier 

weergegeven wordt. Door de complexiteit van het netwerk is het onmogelijk om de vaak lange namen 

van de organisaties weer te geven op de visualisatie zelf. Om de analyse toch zo duidelijk mogelijk te 

maken, zullen de belangrijkste clusters en actoren die als bridge fungeren beschreven en benoemd 

worden. De belangrijkste clusters en hun bijhorende bridge naar andere clusters zijn telkens aangeduid 

met een bepaalde kleur.  

 

 

Figuur: 4.2: het transnationale netwerk van La Ligue Patriotique 
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A. 
B. 
C. 
D. 
E. 
F. 

Orde van de goede tempeliers (Zweden) 
Bands of Hope (Verenigd Koninkrijk) 
Société de la Croix Bleue (Zwitserland) 
L’académie Médicale de Paris (Frankrijk) 
La Ligue Nationale Francaise Contre l'Alcoolisme (Frankrijk) 
L’union Française anti-alcoolique (Frankrijk) 

 
Cluster 1 
Cluster 2 
Cluster 3 
Cluster 4 
Cluster 5 
Cluster 6 
 

 
De rode cluster bestaat volledig uit Zweedse organisaties 
De blauwe cluster bestaat volledig uit Britse organisaties 
De groene clusters bestaan volledig uit Franse organisaties 
De gele triade bestaat volledig uit Duitse organisaties 
De witte cluster bestaat hoofdzakelijk uit geheelonthouders 
De paarse clusters bestaan hoofdzakelijk uit organisaties die zich 
richten op alcoholmisbruik in de kolonies 

 

In eerste instantie zijn er meerdere clusters die vooral bestaan uit organisaties van een specifiek land. 

Deze organisaties hebben onderling vaak sterke banden met elkaar en zijn vervolgens via een één 

enkele actor verbonden met de rest van het transnationale netwerk. De grootste cluster binnen deze 

categorie bestaat uit verschillende organisaties uit Zweden (rode cluster) en bestaat uit drie kleinere 

clusters. Slechts één organisatie binnen deze cluster is niet actief op het nationale Zweedse niveau, 

namelijk het Bureau International Contre l’Alcoolisme. Deze actor vormt een bridge tussen twee van 

de kleinere clusters door een bridge te vormen met de Société Suédoise d'abstinence en Club Suédoise 

de Propagande d'abstinence. De alleenstaande node rechts van deze drie clusters is de Zweedse 

afdeling van de orde van de Tempeliers, een organisatie die actief was in verschillende landen. Het is 

dan ook niet verwonderlijk dat er vanuit deze node meerdere bridges naar organisaties van andere 

landen starten, wat volgens de theorie van Granovetter impliceert dat deze organisatie een centrale 

rol speelt in het verspreiden van kennis.  

Een tweede groep van nationale clusters is de blauwe groep van het Verenigd Koninkrijk, die op zijn 

beurt dan weer uit enkele andere clusters bestaat. De mini-cluster op het uiteinde van het uitsteeksel 

aan de rechterkant bestaat alleen maar uit Britse verzekeringsmaatschappijen, terwijl het een de 

andere cluster gaat over geheelonthoudersbonden die zich richtten op de problemen in het leger. De 

derde cluster ertussen bestaat voornamelijk uit organisaties die in verband stonden met zowel de 

Britse Orde van de Tempeliers en de United Kingdom Provident. Hierbij gaat het ook om Britse 

organisaties en de enige vernoemde organisatie uit de Britse kolonie Australië. De overige Britse 

organisaties zijn vrijwel allemaal terug te vinden in het centrum van de visualisatie. Zij vormen meestal 

één brug tussen verschillende clusters. De cluster in het midden van de visualisatie bestaat ook enkel 

maar uit Britse organisatie, waarvan er enkele actief waren in Ierland en Schotland. Deze cluster staat 

zeer centraal in de visualisatie en vormde dan ook een centrale actor in de verspreiding van kennis 

tussen verschillende landen. De belangrijkste actoren zullen verder in deze analyse aan bod komen. 

De twee kleine clusters in het groen bestaan dan weer volledig uit Franse organisaties. De kleine cluster 

rechts onderaan heeft als belangrijkste component de l'Union Française Anti-Alcoolique die niet alleen 

in verbinding staat met de drie andere, maar ook met veertien andere organisaties uit verschillende 

landen. L’Union Française zorgde er dus voor dat de drie geïsoleerde organisaties toch aan kennis 

konden geraken die afkomstig was uit het buitenland. Wat de cluster in het midden betreft, is het 

vooral de Société Française de Tempérance die belangrijk is aangezien deze buiten de cluster nog vier 

andere contacten heeft. Drie daarvan zijn andere Franse organisaties  die op hun beurt verbonden zijn 

met enkele buitenlandse organisaties. De vierde organisatie is de Russische Société de Tempérance de 
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Saint-Peterbourg. Uiteraard zijn er nog andere Franse organisaties aanwezig binnen dit netwerk, maar 

zij zitten vooral in clusters met andere buitenlandse organisaties. Een laatste opvallend gegeven met 

betrekking tot de Franse organisaties is de opmerkelijk dikke tie waarvan node E deel uitmaakt. Dit zijn 

de Franse organisaties Ligue Nationale Française contre l'alcoolisme en de Franse afdeling van de 

Société de la Croix-Bleue. De eerstgenoemde organisatie had sterke banden met de cluster rechts van 

de desbetreffende tie. Als de kennis vanuit deze cluster één van de twee Franse clusters wil bereiken, 

dan kon dit via deze twee organisatie. De cluster in het midden van de visualisatie is ook nog bereikbaar 

via de node die L’Académie de Médecine de Paris voorstelt. Deze Franse cluster lijkt in eerste instantie 

redelijk irrelevant omwille van de beperkte omvang van de clusters. In het achterhoofd houdende dat 

La Ligue Patriotique het vaakst Franse organisaties citeerde (zie infra), zouden er dus nog een hoop 

andere Franse organisaties aanwezig moeten zijn die vooral in contact stonden met actors uit andere 

landen. Deze Franse organisaties zijn echter uiterst relevant voor de verspreiding van kennis en zullen 

daarom later in deze thesis aan bod komen. 

Een laatste iets kleinere cluster is de gele triade aan de linker onderkant. Dit is een kleine Duitse cluster 

die op zijn beurt mooi aantoont dat de interactie tussen het nationale en het transnationale niveau 

vaak gebeurde via één grote speler op het nationale niveau. In dit geval is de node die toegang geeft 

tot buitenlandse kennis de Deutsche Verein gegen den Missbrauch geistiger Getränke, die afgaande op 

de frequentie waarmee ze geciteerd werd, één van de belangrijkste actoren uit de Duitse beweging 

was. Via deze actor vond de buitenlandse kennis zijn weg naar twee kleinere Duitse organisaties. Het 

gros van de andere Duitse verenigingen zit verspreid over andere clusters, waarbij het vooral opvalt 

dat ze vaak in een cluster met kolonie-gerichte organisaties zitten. 

Daarnaast zijn er ook enkele clusters die niet specifiek te koppelen vallen aan een nationale beweging. 

Hierbij gaat het vaak om organisaties die tezamen horen omwille van een andere gemeenschappelijke 

noemer. Deze twee paarse clusters bevatten hoofdzakelijk organisaties die zich focussen op 

alcoholmisbruik in de kolonies, aangevuld met Duitse en Italiaanse organisaties. De witte cluster 

bestaat uit organisaties die het geheelonthoudersprincipe nastreven. In deze cluster zitten namelijk 

vooral organisaties uit Zweden, Nederland, Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Zwitserland vormt 

hierbij een buitenbeentje aangezien het hier gaat over de organisatie La Ligue Suisse Contre l'eau-de-

vie, van wie naam doet vermoeden dat ze zich enkel tegen sterke drank keerden en dus het 

gematigdheidsprincipe hanteerden. Anderzijds is dit geval zeer typerend voor de verschillende 

Zwitserse organisaties, aangezien deze verspreid zijn over heel het netwerk. Zo vormen enkele 

Zwitserse organisaties een kleine cluster met onder andere Amerikaanse actoren. Van een duidelijke 

Zwitserse cluster is er dus geen sprake, ook al citeerde de hervormers van La Ligue Patriotique ze wel 

vaak (zie infra). 

Als we kijken naar het aantal nationale clusters en hun omvang, dan valt het op dat het transnationale 

netwerk vooral een samenraapsel is van meerdere nationale bewegingen die onderling sterk aan 

elkaar vasthangen. Elke nationale beweging heeft daarbij minstens één organisatie die een contact 

heeft in het buitenland, waardoor deze weak tie een bridge tussen beide niveaus was. Naargelang het 

aantal bruggen met buitenlandse organisatie is een nationale beweging al dan niet sterk aanwezig op 

het transnationale niveau. In  dit geval kunnen we dus stellen dat Frankrijk en Groot-Brittannië een 

belangrijkere rol speelden voor La Ligue Patriotique dan pakweg Zweden of Duitsland, iets wat later in 

deze thesis nog verder beargumenteerd zal worden. 

Aangezien de plaatsing van de verschillende clusters ten opzichte van mekaar niet per toeval gebeurt, 

kan het interessant zijn om te kijken welke nationale bewegingen dicht bij elkaar liggen in de 

visualisatie. Het algoritme steekt namelijk zo in elkaar dat clusters die veel gemeenschappelijke ties 

hebben, dichter bij mekaar liggen. Op de bovenstaande visualisatie bestaan de rode cluster, blauwe 
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cluster en  witte Cluster enkel uit geheelonthouders. De overige clusters bestaan hoofdzakelijk uit 

gematigde organisatie en organisaties die zich focusten op een bepaald deelaspect van het probleem. 

Het is al snel duidelijk dat de geheelonthouders één groot blok vormen aan de bovenkant, waardoor 

we kunnen stellen dat het spanningsveld dat op de congressen zichtbaar was ook aanwezig was bij de 

onderlinge contacten buiten de congressen. De geheelonthoudersmaatschappijen zochten 

voornamelijk andere geheelonthouders op en vice versa. Desondanks vormt het netwerk een 

samenhangend geheel, wat erop wijst dat er wel degelijk bruggen waren tussen de geheelonthouders 

en de gematigden. Deze organisaties speelden een centrale rol in de verspreiding van kennis binnen 

het netwerk.  

Het belang van een actor binnen het netwerk kan gemeten worden aan de hand van het aantal ties 

dat vanuit zijn node vertrekken. Op de visualisatie is dit zichtbaar door de grootte van de node.  Als we 

kijken naar de grootte van de nodes, vallen er meteen drie actoren op.  

Deze drie actoren zijn respectievelijk de Orde van de goede Tempeliers (A), Bands of Hope (B) en de 

Zwitserse Société de la Croix Bleue (C). Het valt bij deze drie actoren op dat twee ervan nationale 

afdelingen zijn van  organisaties die in verschillende landen actief zijn. Deze transnationale organisaties 

speelden dus een belangrijke rol in het verspreiden van kennis. De connecties van de Orde van de 

goede tempeliers bestaan, zoals eerder in de clusteranalyse als aangegeven is, voor de helft uit 

Zweedse organisaties. De organisatie zorgt voor een bridge tussen het Zweedse nationale niveau en 

andere organisaties die aanhangers zijn van het geheelonthouderprincipe. Een deel van de ties gaat 

naar de rechterzijde van de visualisatie, waar vooral Britse organisaties te vinden zijn. De overige ties 

gaan naar de cluster waarvan eerder al aangehaald werd dat dat het hier gaat om een groep 

geheelonthouders. De Zweedse organisatie kan dus eenvoudig aan kennis geraken van andere 

geheelonthouders, maar de connectie met organisaties in het onderste gedeelte gebeurde telkens via 

minstens 1 andere tussenpersoon. In de onderkant van de visualisatie presenteren de nodes vooral 

voorstanders van het gematigdheidsprincipe en organisaties die zich op een deelaspect focusten. De 

Zweedse Orde van de Tempeliers was dus niet alleen een brug tussen Zweden en de rest van het 

netwerk, maar speelde ook een centrale rol in het verspreiden van kennis tussen de verschillende 

geheelonthouders uit verschillende landen.  

Een gelijkaardige redenering gaat ook op voor de Britse Bands of Hope. Het merendeel van hun ties 

gaat naar andere Britse organisaties, maar ze stonden ook in contact met andere organisaties, 

waaronder met L’académie Médicale de Paris. Aangezien deze organisatie op zijn beurt met een groot 

aantal gematigde organisaties connecties had, vormt deze tie een belangrijke brug tussen beide 

ideologische blokken. De overige contacten van de Bands of Hope waren allen aanhangers van het 

geheelonthoudersprincipe. De andere manier om kennis van de Bands of Hope naar de gematigde 

organisaties te krijgen, is via de derde grote node namelijk de Zwitserse Société de la Croix-Bleue. Als 

we hun contacten bekijken, kunnen we stellen dat zij het belangrijkste doorgeefluik waren tussen 

beide blokken. Zoals op de visualisatie zichtbaar is, stonden ze in contact met de 

geheelonthoudingscluster en ook met de twee eerder genoemde nodes. Ze hebben dus in principe 

eenvoudig toegang tot kennis van het geheelonthoudersnetwerk. Als we kijken naar de ties aan de 

onderkant van de visualisatie, dan heeft deze ook enkele banden met Franse organisaties, die op hun 

beurt een groot aantal gematigde organisaties kunnen bereiken. Eenzelfde analyse kunnen we ook 

uitvoeren met de grootste nodes die gematigde organisaties visualiseren. 

Als we de focus leggen op de grote nodes in het gedeelte van de gematigde organisaties, dan vallen er 

enkele dingen op. In eerste instantie zijn de grootste nog steeds kleiner dan de zopas besproken nodes. 

Geheelonthouders speelden dus een grotere rol in het verspreiden van kennis dan de gematigde 

organisaties. Ook als we kijken naar het aantal contacten dat deze actoren hadden met 
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geheelonthouders, blijkt dit in beperktere mate te zijn. De eerder vernoemde Académie de Médecine 

de Paris (D) had contact met drie actoren die veel contacten hadden met andere geheelonthouders. 

Hierbij gaat het over de Bands of Hopes en de Zwitserse croix Bleue en de United Kingdom Alliance. 

Deze node staat dus niet alleen in verbinding met een hoop Britse organisaties, maar ook met de 

zogenaamde geheelonthouderscluster. De twee overige grote nodes hebben alleen maar sterke 

contacten met andere gematigde organisaties. La Ligue Nationale Francaise Contre l'Alcoolisme (E) is 

een andere grote node die een brug kan slaan tussen beide ideologieën, aangezien deze in contact 

stond met de Zwitserse Croix-Bleue. De derde grote node in de hoek rechtsonder was L’union Française 

anti-alcoolique (F), die vooral gematigde clusters met elkaar verbond. Het valt wel op dat alle drie de 

nodes refereren naar Franse organisaties, wat het belang van de Franse beweging voor de gematigde 

organisaties illustreert. 

 

4.3.2 La Ligue Patriotique en hun belangrijkste buitenlandse contacten 
De bovenstaande visualisatie geeft een mooi beeld van de verschillende contacten die La Ligue 

Patriotique onderhield, maar het is niet de meest overzichtelijke manier om te achterhalen met welke 

landen ze het meeste contact hadden. Deze sociale netwerkanalyse toont namelijk alleen maar co-

citaties en niet de enkelvoudige citaties. Bepaalde organisaties in de sociale netwerkanalyse namelijk 

zeer vaak geciteerd werden, maar komen in de analyse niet nadrukkelijk naar voren omdat ze vaak 

alleen werden geciteerd. Om hier een beter licht op te kunnen werpen, kan het handig zijn om dezelfde 

data op een andere manier te visualiseren. Om de onderstaande schijfdiagram (figuur 5.3) te bekomen, 

werden de verschillende geciteerde organisaties aan hun land van herkomst gekoppeld. La Ligue 

Patriotique citeerde Franse en Britse organisaties het meest met respectievelijk 33 en 25 procent. Het 

derde land was Zwitserland met twaalf procent van de citaties. Het feit dat La Ligue Patriotique zijn 

tijdschriften ook in deze landen publiceerde, is een indicatie is dat hervormers van La Ligue Patriotique 

sterke banden hadden met hervormers uit deze drie landen. In Groot-Brittannië en Zwitserland had La 

Ligue Patriotique zelfs een agent die instond voor de communicatie tussen La Ligue Patriotique en de 

buitenlandse lezers van hun tijdschrift. 

 

Figuur 4.3: Aantal citaties per land in de publicaties van La Ligue Patriotique 

Aantal citaties per land in de publicaties van La Ligue 
Patriotique

Overige landen Verenigd koninkrijk Frankrijk Duitsland VSA Zweden Zwitserland Nederland
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Het hoge aantal citaties van Franse organisaties valt op verschillende manieren te verklaren. Een eerste  

voor de hand liggende verklaring is de lage taalbarrière, aangezien het Frans de belangrijkste taal was 

voor La Ligue Patriotique. In de weinig Nederlandstalige publicaties vermeldde de auteur vaak dat een 

fragment een vertaling uit het Frans was, terwijl dit in de omgekeerde richting niet gebeurde. Vooral 

de moraliserende gedichten waren vaak oorspronkelijk in het Frans geschreven en werden achteraf 

naar het Nederlands vertaald. Ook het feit dat de leden van La Ligue Patriotique vooral uit de hogere 

klassen en uit de buurt van Brussel afkomstig waren, doet vermoeden dat het Frans eerder de voertaal 

was dan het Nederlands. Ook in hun maandblad haalden de hervormers aan dat het niet eenvoudig is 

om niet-Franstalige hervormers te verstaan.255 Het is dus zeer voor de hand liggend dat de leden van 

La Ligue Patriotique een voorkeur gaven aan bronnen uit Frankrijk.  

Een andere verklaring is het feit dat de Fransen het alcoholprobleem op een gelijkaardige manier 

aanpakten. Zowel België als Frankrijk waren aanhangers van het gematigdheidsprincipe door het 

culturele en economische belang van hun nationale drank. Dit valt onder andere op in een artikel over 

een studie van de Franse arts Lanceraux, waarin hij dieper ingaat op de gevaren van alcohol. Het 

resultaat van deze studie sprak in het voordeel van de geheelonthouders aangezien het vooral wees 

op de gevaren van sterke dranken. Zijn conclusie luidde als volgt: 

“Du côte des facultes mentales, le buveur du vin et d'alcool est exposé au délire aigu, le buveur de 

boissons à essences tombe  plutôt dans  la demence et  l'abrutissement”256 

Het idee dat bier en wijn veel minder schade toebrachten, was identiek dezelfde mening als die van de 

meeste hervormers van La Ligue Patriotique. Ook de wetvoorstellen die Lanceraux op basis van zijn 

onderzoek formuleerde, pasten binnen het kader van de Belgische hervormers. Lanceraux wou 

namelijk vooral de sterke drank belasten en het aantal  cabaretiers doen dalen. Bovendien wou hij de 

taksen op lichte dranken zoals bier en cider verlagen zodat deze meer gedronken werden dan sterke 

drank.257 Ook hervormers uit andere landen noemden België en Frankrijk vaak in argumentaties tegen 

het gematigdheidsprincipe. De geheelonthouder Forel schreef een brief naar Cauderlier waarin hij 

kritiek gaf op het gematigdheidsprincipe, waarbij hij Frankrijk en België als voorbeeld aanhaalde. 

Cauderlier publiceerde zijn antwoord op deze aanval in Le Journal de La Ligue Patriotique, waarin hij 

het niet alleen opnam voor zijn eigen land maar ook voor Frankrijk. Hij beargumenteerde dat de Belgen 

al eeuwen alcohol consumeerden zonder catastrofale gevolgen, waardoor hij stelde dat bier an sich 

het probleem niet is. Hetzelfde ging volgens hem op voor landen zoals Frankrijk die een eeuwenlange 

wijntraditie hebben.258 Het feit dat Cauderlier Frankrijk aanhaalde, betekent ook dat de Belgische 

hervormers zich binnen het transnationale netwerk bewust met de Franse beweging lieten associëren. 

Een derde argument is dat hervormers uit beide landen mekaar als voorbeeld gebruikten om 

wetvoorstellen te suggereren. In een artikel over een nieuwe Franse wet die het aantal cabarets moest 

doen verminderen, schreef de Belgische auteur dat de wet als het ware een imitatie is van een recent 

 
255 Journal de la Ligue patriotique contre l'alcoolisme juli-augustus (Brussel: Ligue Patriotique contre 

l'alcoolisme,1893), 533. 
256 Journal de la Ligue patriotique contre l'alcoolisme mei-juni (Brussel: Ligue Patriotique contre 

l'alcoolisme,1895), 641-2. 
257 Journal de la Ligue patriotique contre l'alcoolisme mei-juni (Brussel: Ligue Patriotique contre 

l'alcoolisme,1895), 641-2. 
258 Journal de la Ligue patriotique contre l'alcoolisme juli-augustus (Brussel: Ligue Patriotique contre 

l'alcoolisme,1891), 424 -5. 
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doorgevoerde Belgische wet.259 Verder publiceerde La Ligue Patriotique ook nog een artikel van de 

Franse hervormer Leroy-Beaulieu omdat de situatie en de aanpak van de fransen quasi identiek is met 

die van La Ligue Patriotique. Bovendien was de Fransman lovend over de Belgische wetgeving van 

1889, wat erop wijst dat ze wel degelijk goed op de hoogte waren van de veranderingen in België op 

legislatief vlak.260 Ook de tegenovergestelde beïnvloeding was van toepassing. In een pamflet van 

Lejeune waarin hij enkele wetsvoorstellen formuleerde, verwees hij ook naar de wetgeving in Frankrijk. 

Daar zou een gelijkaardige wetgeving unaniem zijn goedgekeurd en zou het ook zijn vruchten 

afwerpen. Minister Lejeune voegt daaraan toe dat hij de intentie heeft om gelijkaardige wetten door 

te voeren.261 

Het is dus duidelijk dat er sprake was van een wederzijdse beïnvloeding tussen beide landen door het 

feit dat ze een sterk op elkaar gelijkende visie hebben op het alcoholprobleem. Ook de schijnbaar vlotte 

uitwisseling van ideeën wijst erop dat er een groot aantal weak ties zijn tussen beide nationale 

bewegingen. Deze weak ties werden echter aangevuld door enkele strong ties die zich manifesteerden 

onder de vorm van co-membership en briefwisselingen. Als we de ledenlijst van de jaren 1896, 1898 

en 1901 bekijken, dan valt het op dat er enkele Fransen ook lid waren van La Ligue Patriotique. Hierbij 

ging om vier Fransmannen, waarvan we er drie met zekerheid kunnen linken aan een Franse 

organisatie die ook op de congressen aanwezig was. Hierbij gaat het om Motet (Société medico-

Psychologique de Paris), J. Robyns ( Société de Statistique de Paris) en Passy ( Société Français de 

Tempérance). De vierde Fransman was Boyer uit La Celle Saint-Cloud, een dokter die niet traceerbaar 

was via de nodegoat-database en de beschikbare congresverslagen.262 Naast de co-membership is er 

nog een brief die een duidelijk teken van een strong tie is. La Ligue Patriotique publiceerde de brief op 

de laatste bladzijde van een tijdschrift en was van de hand van de bisschop van Montauban. Inhoudelijk 

stelde de brief weinig voor aangezien hij enkel maar schreef dat hij onder de indruk was van de inzet 

van La Ligue Patriotique. Wat relevanter is, is het feit dat hij vermeldde dat deze brief een reactie was 

op een andere brief van de algemene secretaris van de organisatie en zo dus indiceert dat er sprake 

was van een briefwisseling.263 Gezien het beperkte tijdbestek waarin een thesis tot stand moet komen, 

is het niet mogelijk om dergelijke persoonlijke relaties en co-membership in detail te bestuderen. Wel 

zijn deze twee aspecten een sterke indicatie dat er wel degelijk sterke banden waren tussen beide 

nationale bewegingen, iets wat een relevante piste kan zijn voor verder onderzoek. 

Als we de contacten met Engeland onder de loep nemen, valt het op dat vooral deze contacten 

relevant waren omdat de Britten een veel nauwere samenwerking met de overheid hadden, iets wat 

in de beginjaren van La Ligue Patriotique niet gezegd kon worden. De meeste artikels uit het begin van 

de jaren 90 die betrekking hadden tot de Britse anti-alcoholbewegingen, waren quasi allemaal 

voorbeelden van hoe de organisaties succesvol druk uitoefenden op de overheid. Zo berichtte La Ligue 

Patriotique in 1894 dat Britse hervormers een protestmars georganiseerd hadden tegen het besluit 

van de regering om bepaalde anti-alcoholwetten niet door te voeren om financiële redenen. Andere 

 
259 Le Bien Social: Journal Illustré Contre L'alcoolisme april (Brussel: Ligue Patriotique contre l'alcoolisme,1899), 

25-26. 
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l'alcoolisme,1892), 492. 
261 Le Jeune, Proposition de  loi pour la police de la vente et du débit des boissons alcooliques distillées, des 
liqueurs à base d’alcool et des boissons fermentées contenant plus de 18 p. c. d’alcool (Brussel: Ligue 
Patriotique contre l’alcoolisme), 7. ; opm. maakt deel uit van efemera La Ligue Patriotique contre l’alcoolisme 
Ugent.  
262 Ledenlijsten  1886-1896-1898-1901, Efemera La Ligue Patriotique contre L’alcoolisme (Ugent). 
263 Journal de la Ligue patriotique contre l'alcoolisme maart-april (Brussel: Ligue Patriotique contre 

l'alcoolisme,1894), 582. 
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berichten focusten zich dan weer op wetten die de regering  wel had goedgekeurd. Vaak werd hierbij 

vermeld dat dit mede het gevolg was van de constante druk die de Britse hervormers uitoefenden, iets 

wat de Belgische hervormers met de nodige bewondering waarnamen.264 Zo schreef een lid van La 

Ligue Patriotique het volgende in een artikel waaruit blijkt dat de Britten zich vaak  als drukkingsgroep 

profileerden: 

“les amis de la temperance forment une veritable ligue, un parti puissant”265 

Het feit dat hij het hier heeft over een veritable ligue, duidt erop dat het druk uitoefenen een essentiële 

taak is van een anti-alcoholorganisatie. Als de organisatie hier niet in slaagt, is deze als het ware geen 

volwaardige speler in de strijd tegen alcohol. Gezien het desbetreffende artikel nadrukkelijk vermeldt 

dat de wet tot stand kwam doordat Britse hervormers druk hadden gezet, wijst erop dat zij wel degelijk 

een voorbeeld voor de Belgische hervormers waren. 

Daarnaast zijn er ook nog enkele deelaspecten van de strijd tegen alcohol die de Belgen en de Britten 

gemeenschappelijk hebben. Eén daarvan is de nadruk die de Britse hervormers legden op het anti-

alcoholonderwijs legden, iets wat afgaande op de congresverslagen ook een stokpaardje van de 

Belgische hervormers was. Hoewel dit vooral een initiatief was van F.A Robyns, die geen lid was van La 

Ligue Patriotique, is dit toch ook van toepassing op deze organisatie. La Ligue Patriotique publiceerde 

regelmatig artikels die betrekking hadden op dit onderwijs, waarbij deze in sommige gevallen dienden 

om extra steun van de staat te verkrijgen. In Groot-Brittannië vonden de Belgische hervormers 

inspiratie voor het optimaliseren van hun aanpak in België. F.A. Robyns  kaartte aan dat de Britten veel 

meer overheidssteun kregen, waardoor ze gratis propaganda aan scholen en leerlingen konden 

aanbieden . In zijn besluit, waarin hij enkele wensen tegenover de regering formuleerde, haalde hij 

juist dit aspect aan om zijn vraag naar meer subsidies te legitimeren. 266 

Een gelijkaardige interactie zien we als we kijken naar de kolonies, iets waar ook La Ligue Patriotique 

mee begaan was. Zoals eerder vermeld waren de anti-alcoholcongressen die specifiek op de kolonies 

gericht waren vooral het product van een samenwerking tussen Belgische en Britse hervormers. Als 

we kijken naar de publicaties van La Ligue Patriotique die betrekking hadden tot de situatie in Congo, 

valt het sterk op dat de teksten telkens geschreven waren door een Britse hervormer. In het pamflet 

Le Gin et Le Congo kaartte La Ligue Patriotique dit probleem aan aan de hand van meerdere 

getuigenissen van Britten.267 Ook een reportage in Le Bien Social over een Congolese hervormer die 

zijn land alcoholvrij wilde maken, werd volledig geschreven door een Brit. Gezien de beperkte 

financiële mogelijkheden van La Ligue Patriotique is het niet onmogelijk dat de Belgische hervormers 

nooit (of toch weinig) in Congo zelf zijn geraakt om de problematiek met eigen ogen te aanschouwen. 

Het is dus plausibel dat hun bronnen dus vooral bestonden uit handelaars of wetenschappers die in 

Afrika actief waren. Afgaande op de bronvermelding in de Belgische publicaties kunnen we de 

hypothese formuleren dat La Ligue Patriotique contacten onderhield met daar aanwezige Britten om 

zo informatie te bekomen.  

 
264 Le Bien Social: Journal Illustré Contre L'alcoolisme november (Brussel: Ligue Patriotique contre 
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266F.A Robyns, L'enseignement et les Sociétés de Tempérance comme moyens de combattre l'alcoolisme : note 
présentée en juillet 1895 à la Commission d'études relatives à la question de l'alcoolisme (Brussel: Lesigne, 
1995), 8-12.  
267 Caudelier, Le Gin et le Congo,  
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Ook in het geval van de Britten kunnen we aan de hand van de publicaties van La Ligue Patriotique 

enkele strong ties reconstrueren. De eerste persoon die een sterke band had met de organisatie was 

de Britse Charlotte Gray, die op het einde van de 19de eeuw lid was van zowel La Ligue Patriotique als 

van The Good Templars uit Londen. Aangezien er in Le Bien Social ook artikels van haar verschenen, 

kunnen we stellen dat er dus wel degelijk een samenwerking was tussen de Gray en La Ligue 

Patriotique.268 Een andere Brit die aangesloten was bij La Ligue Patriotique was Merille de Colleville, 

een hervormer uit Brighton. In vergelijking met de Fransen zijn er dus op het eerste gezicht kwantitatief 

minder veel sterke banden, wat ook het aantal citaties bevestigt, ook al kan verder onderzoek dit beeld 

mogelijks nuanceren. 

Wat Zwitserland betreft is het minder duidelijk wat precies de link was tussen beide landen. Wat wel 

opvalt, is dat er vanuit La Ligue Patriotique een opvallende interesse was naar het monopoliesysteem 

in Zwitserland. Uit het vorige deel is al gebleken dat Cauderlier op het congres van Zurich een 

uiteenzetting gaf over een monopolie-systeem dat gebaseerd was op dat van Zwitserland, maar dit 

had aangepast aan de situatie in België. Andere indicaties voor een interesse in dit systeem zijn de 

verschillende publicaties van La Ligue Patriotique, waarin ze vooral kijken naar de statistieken die al 

dan niet het nut van hun monopolie-systeem aantoonden. Zo verscheen er een artikel waaruit bleek 

dat de alcoholconsumptie sterk was gestegen, waarbij de auteur zichzelf de vrijheid gaf om zonder 

verdere argumentatie te stellen dat het eenvoudige monopolie-systeem van Zwitserland niet deugde 

en ze dit dus verder moesten uitwerken. 269 

Een tweede mogelijke verklaring is dat Zwitserland over het algemeen sterk op het buitenland gericht 

was. Zo waren er bepaalde Zwitserse organisaties die zich ontpopten tot internationale spelers door 

afdelingen in het buitenland te stichten. Een voorbeeld hiervan is La Société de la Croix Bleue, een 

organisatie uit Zwitserland die ook actief was in onder andere België en Frankrijk. Een andere indicatie 

voor de sterke aanwezigheid van Zwitsers in het buitenland is te vinden op de laatste bladzijde van 

verscheidene edities van Le Bien Social. Telkens verscheen op deze pagina een artikel over een 

Zwitserse organisatie die alcoholvrije wijn produceerde. Uit dit artikel bleek dat zij ook een producent 

hadden in Leuven, wat doet vermoeden dat de organisatie zich ook op het buitenland focuste.270 Ook 

het feit dat Zwitserse organisaties niet in een duidelijke cluster zaten, maar verspreid over het hele 

netwerk, duidt erop dat ze sterk op het buitenland gericht waren. 

Als we kijken naar potentiële strong ties,  merken we ook hier dat er sprake was van co-membership. 

Leden van La Ligue Patriotique waren dr. Forel, een vaak terugkerende spreker op de internationale 

congressen, en L.L. Rochat (Société de la Croix bleue). Een opvallend gegeven hierbij is dat Dr. Auguste 

Forel de geheelonthouder was die in een polemiek met Cauderlier terecht gekomen was omdat hij 

tegen het gematigdheidsprincipe van België en Frankrijk  was (zie Supra). Ook de eerder vernoemde 

infofiche voor La Société des Femmes Suisses Contre L’alcoolisme wijst erop dat La Ligue Patriotique 

tot op zekere hoogte samenwerkte met deze organisatie. Er zijn dus meerdere indicaties dat er strong 

ties waren tussen La Ligue Patriotique en de Zwitserse hervormers. 

Als we de beschikbare ledenlijsten van La Ligue Patriotique van dichterbij bekijken om zo dieper in te 

gaan op potentiële strong ties, dan valt het op dat de ingeschreven buitenlanders afkomstig zijn uit 

dezelfde landen als deze die in de vorige schijfdiagram naar voren als belangrijkste contacten naar 
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voren geschoven werden. Deze buitenlanders vielen telkens onder de categorie “ere-leden 

buitenland” en vormden daarmee het leeuwendeel van de ere-leden. Als we kijken naar het aantal 

buitenlandse leden ten opzichte van alle leden, dan komen we tot de conclusie dat hun aantal 

verwaarloosbaar is. Enkel de ledenlijst van 1886 bevatte een overzicht van alle leden terwijl de andere 

lijsten enkel de ere-leden en het bestuur bevatten. Uit deze eerste lijst bleek dat slecht 0.01% van de 

leden buitenlanders waren. Op figuur 4.4 is duidelijk dat Frankrijk, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk 

en Duitsland in elke lijst vertegenwoordigd waren.  

 

4.4 : overzicht van de buitenlandse leden van La Ligue Patriotique  

Ook volgens het schijfdiagram zijn zij de vier meest geciteerde landen. Nederland, Zweden en de 

Verenigde Staten zijn minder nadrukkelijk aanwezig, net zoals op het schijfdiagram (figuur 4.3). De 

landen die tot de categorie overige behoren op het schijfdiagram zijn deze die minder dan 2 procent 

van het totaal aantal citaties uitmaken, wat van hen eerder verwaarloosbare contacten maakt. Dit 

blijkt ook uit het onderstaande diagram, die aantoont dat ook zij geen lidmaatschappen met La Ligue 

Patriotique deelden. De ledenlijsten ondersteunen dus de stelling dat voor La Ligue Patriotique vooral 

Frankrijk, Groot-Brittannië en Zwitserland belangrijke ankerpunten in het transnationale netwerk 

waren. Als we naar de samenstelling van het jaar 1886 kijken, valt het wel op dat er ook twee Italiaanse 

hervormers lid waren, ondanks het feit dat Italië amper geciteerd werd.  Een ander opvallend gegeven 

is dat er in de eerste en tweede kolom zes verschillende landen staan, terwijl in de andere kolommen 

er telkens vier aanwezig zijn. Dit kan erop wijzen dat La Ligue Patriotique zich na verloop van tijd meer 

ging focussen op de buitenlandse contacten die hen inhoudelijk het meeste te bieden hadden, iets wat 

eerdere visualisaties ook al suggereerden.  

Door de toenemende diversiteit op de congressen veranderden de congressen inhoudelijk. De frames 

die op de congressen aan bod kwamen, hadden afgaande op deze casus wel degelijk een invloed op 

het nationale niveau. Volgens deze casus gebruikten de sociale hervormers de verschillende frames 

om hun eigen discours kracht bij te kunnen zetten. De veranderingen na 1876 hadden dus wel degelijk 

een invloed op de interactie tussen beide niveau en vormde ook een meerwaarde voor de 

verschillende nationale organisaties. Deze casus toont ook mooi aan dat vooral Frankrijk, Groot-

Brittannië  en Zwitserland belangrijk waren voor de Belgische anti-alcoholbeweging.  
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Conclusie 
Als reactie op de sociale kwestie organiseerden sociale hervormers internationale congressen die 

gericht waren op het verzamelen van informatie over deze problematiek, waarvan alcoholmisbruik een 

aspect was. Op het einde van de jaren 60 van de 19de eeuw vielen deze congressen grotendeels stil, 

waardoor er een breukperiode optrad die eindigde in 1876. Deze breukperiode zorgde er niet alleen 

voor dat de congressen inhoudelijk veranderden, maar ook dat de actoren en de framing van het 

alcoholprobleem veranderd waren. Deze thesis stelde zich als centrale vraag wat de gevolgen waren 

van deze veranderingen voor de interactie tussen het transnationale en het nationale, Belgische 

niveau. Om dit onderzoek theoretisch te ondersteunen werd er beroep gedaan op de theorie van weak 

ties van Granovetter en het model van Benford and Snow.  

Voor 1876 was deze interactie zeer beperkt, mede door het feit dat er nog geen sprake was van een 

echte Belgische anti-alcoholbeweging. Op de anti-alcoholcongressen zelf waren er geen Belgen 

aanwezig, maar op de Congrès de Bienfaisance toonden ze wel interesse in de aanpak van het 

probleem. Op deze congressen verkregen de Belgen informatie over het probleem en de mogelijke 

aanpak. De bijdrage van de Belgen op deze congressen bleef beperkt tot het presenteren van studies 

over de omvang van het alcoholprobleem in België. Aangezien er een sterke nadruk lag op het delen 

van kennis kunnen we stellen dat er sprake is van een Epistemic Community. Op het einde van de jaren 

70 vond de geleidelijke transformatie naar een Transnational Advocacy Network (TAN) plaats, mede 

door de institutionalisering van de Belgische beweging en de toenemende interactie met het 

transnationale niveau. 

De breukperiode zorgde voor tal van veranderingen, die op hun beurt een invloed hadden op de 

transnationale interacties van de Belgische hervormers. Na de breukperiode was de sociale 

samenstelling van de congressen in vele opzichten veranderd, wat onder andere zichtbaar was in het 

toenemend aantal aanwezige nationaliteiten en een breder spectrum aan aanwezige organisaties. 

Deze toename zorgde ervoor dat de Belgische beweging een enorme boost kreeg. Hierbij was er sprake 

van het zogenaamde boomerangpatroon dat bij een TAN vaak aanwezig is. Concreet zocht de jonge 

Belgische beweging contacten met buitenlandse actoren om op deze manier druk uit te oefenen op de 

Belgische overheid. Uit de casus is gebleken dat er vooral contact was met hervormers uit Engeland, 

Frankijk en Zwitserland. Door deze contacten beschikten de Belgische hervormers over kennis vanuit 

het volledige transnationale netwerk, zoals bleek uit de sociale netwerkanalyse. Dit netwerk bestond 

grotendeels uit nationale clusters, waarbij er telkens één als bridge met andere nationale clusters 

fungeerde. Hierbij waren er enkele organisaties essentieel in de bredere verspreiding van dergelijke 

kennis, waarbij het opviel dat dit vooral Britse en Zwitserse organisaties waren. Deze kennis geraakte 

op deze manier bij de Belgische hervormers, die op hun beurt deze konden inzetten voor de 

ondersteuning van hun werking. De hervormers gebruikten de kennis vooral om in toenemende mate 

druk uit te oefenen op de overheid en om hun werking te legitimeren. Afgaande op zowel 

kwantitatieve als kwalitatieve data verminderde de interesse in het buitenland tegen het einde van de 

19de eeuw, iets wat te verklaren valt door het feit dat er een hechte samenwerking ontstond met de 

overheid en de feministische beweging. De nood aan het boomerangpatroon was dus in toenemende 

mate overbodig, waardoor het terugplooien van La Ligue Patriotique op het nationale niveau geen 

verrassing is.   

De breukperiode had niet alleen invloed op de intensiteit van de transnationale interacties, maar ook 

op de inhoud ervan. De framing van het alcoholprobleem op het transnationale niveau veranderde, 

wat op zijn beurt dan weer doorsijpelde naar het nationale niveau. Voor 1876 zag men op de anti-

alcoholcongressen alcoholgebruik als de oorzaak van moreel en lichamelijk verval, waardoor het een 

probleem vormde voor de vooruitgang van de natiestaat. Hierbij speelde de notie van vergif en een 
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christelijke invulling van het probleem een belangrijke rol. Om dit probleem op de congressen aan te 

pakken wilden de hervormers vooral werk maken van een meer uniforme aanpak, waarvan de nadruk 

vooral lag op het opleggen van het geheelonthoudersprincipe via wetgeving. Vanaf 1862 lag de nadruk 

steeds meer op het delen van praktische ervaringen, waardoor we deze als voorbode voor de latere 

congressen kunnen zien. Op de Congrès de Bienfaisance gold een gelijkaardige framing, maar er zijn 

toch lichte verschillen op te merken. Op deze congressen was er bijvoorbeeld geen sprake van een 

christelijke invulling of van het geheelonthoudersprincipe. Bovendien opperden de Europese 

hervormers dat de wantoestanden van de arbeiders die gepaard gingen met de toenemende 

industrialisatie een oorzaak waren van het alcoholmisbruik, iets wat in de Angelsaksische congressen 

niet aan bod kwam. De drie aspecten zijn ook duidelijk aanwezig in de congressen na 1876 en zijn op 

hun beurt ook typerend voor de framing van de Belgische hervormers. 

Na de breukperiode  was de framing van het alcoholprobleem in toenemende mate een punt van 

discussie, waardoor er spanningsvelden ontstonden. De basis van de verschillende frames waren de 

verschillende wetenschappelijke studies die verder bouwden op de notie van vergif, maar ook op de 

opkomende notie van ziekte. Deze studies bereikten geen consensus, waardoor er discussies 

bestonden tussen hervormers die dachten dat elke druppel schadelijk was en hervormers die ervan 

overtuigd waren dat enkel overmatig gebruik uit den boze was. De Belgen behoorden tot de tweede 

categorie, een positie die ze onderbouwden met verschillende studies over de schadelijke en 

onschadelijke stoffen die in alcohol aanwezig waren. Hieruit vormden ze de conclusie dat vooral de 

kwaliteit en in mindere mate de kwantiteit aan de basis van het probleem lagen. 

Deze wetenschappelijke onenigheid lag aan de basis van het spanningsveld tussen de 

geheelonthouders en de gematigde hervormers. De Belgische hervormers maakten deel uit van het 

gematigde kamp, iets wat ze naast de wetenschappelijke studies ook verdedigden met sociale en 

economische argumenten.   Aan dit spanningsveld was een geografische component verbonden, 

waarbij er alweer een kloof merkbaar is tussen de geheelonthoudende Angelsaksische wereld en het 

hoofdzakelijk gematigde Europese vasteland (met uitzondering van Scandinavië). Een gelijkaardige 

geografische breuklijn is merkbaar bij de framing van het alcoholprobleem in het kader van de 

natiestaat. De algemene visie was dat alcoholmisbruik de oorzaak was van alle sociale problemen, 

terwijl tegen de eeuwwisseling een alternatief paradigma optrad die de tegenovergestelde redenering 

volgde. Dit laatste paradigma had meer aanhang op het Europese vasteland  dan in de Angelsaksische 

wereld. Opvallend hierbij was dat vooral Belgische hervormers dit alternatieve paradigma regelmatig 

hanteerden, ook al valt dit niet te veralgemenen. Sommige hervormers combineerden beide frames 

en anderen legden dan weer de nadruk op alcoholmisbruik als de oorzaak van maatschappelijke 

problemen. 

Ook de aanpak van het probleem viel uiteen in het spanningsveld tussen de staat en het privé-initiatief. 

In de landen waar geheelonthouding populair was, legden de hervormers meestal meer de nadruk op 

de rol van de staat dan in gematigde landen zoals België. Wat het privé-initiatief betrof, waren er 

meerdere strategieën waarvan propaganda, onderwijs en de mobilisatie van vrouwen de belangrijkste 

waren. De Belgische hervormers leken op de congressen vooral de nadruk te leggen op het onderwijs 

en na de eeuwwisseling ook op de samenwerking met de feministische beweging. 

De verandering na de breukperiode, waarbij de veranderde sociale samenstelling van de congressen 

een zeer belangrijke rol speelde, had dus wel degelijk een enorme invloed op de interactie tussen het 

Belgische en het transnationale niveau. Door de breukperiode nam het aantal interactie toen, 

waardoor buitenlandse kennis een belangrijke rol kon spelen op het nationale niveau. Ook qua framing 

zorgde de breukperiode voor een verandering, wat dan weer een invloed had op de framing van het 

probleem op het nationale niveau. Naar de eeuwwisseling toe verminderde de interesse in 
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buitenlandse contacten, ook al impliceert dit niet dat deze buitenlandse contacten minder relevant 

werden voor het nationale niveau. Door de beperkte omvang van een masterthesis was het echter 

onmogelijk om in detail in te gaan op deze banden tussen de Belgen en buitenlandse hervormers, ook 

al gaf deze thesis wel indicaties aan die erop wijzen dat dit een interessante piste voor toekomstig 

onderzoek kan zijn. 
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