
Perstekst 
Vloek of zegen? 100 jaar alcoholwet 
Expo in het Jenevermuseum 
 

 
 
 
 
Op 1 maart 1892 telde België 175.000 
herbergen, ofwel een gemiddelde van 
één herberg per 36 inwoners of één 
herberg per negen mannen ouder dan 
20 jaar. Het verbruik kwam neer op 
een budget van 115 miljoen frank, het 
tienvoudige van de toenmalige 
onderwijsbegroting. Het spreekt voor 
zich dat het indijken van 
alcoholgebruik en de beteugeling van 
het alcoholmisbruik zich opdrongen. 
Een opeenvolging van wetten en 
wetsvoorstellen mondde op 29 
augustus 1919 uit in de fameuze Wet 
Vandervelde. 
 
 
 
 
 
 
 

Vanaf 5 mei presenteert het Jenevermuseum een expo gewijd aan deze beruchte wet, beter 
gekend als de alcoholwet. Protestaffiches, pamfletten, wetteksten en nieuwsfragmenten 
laten voor- en tegenstanders van deze fel bediscussieerde alcoholwet uit 1919 aan het 
woord. 
 
‘Exact honderd jaar geleden werd de Wet Vandervelde het orgelpunt van de strijd tegen het 
alcoholisme’, vertelt Davy Jacobs, directeur van het Jenevermuseum. ‘Alcohol drinken op 
publieke plaatsen werd verboden. In detailhandels kon je enkel alcohol kopen als je 
minimum twee liter kocht en dat was voor Jan met de pet te duur. Maar riep de wet “de plaag 
van den alcohol” werkelijk een halt toe? Wat betekende de wet voor jeneverstokers of 
cafébazen? Op deze vragen proberen we in de tentoonstelling een antwoord te geven ’ 
 
De expo schetst het ontstaan en de ontwikkeling van de beruchte Wet Vandervelde. Davy 
Jacobs, directeur: ‘Aan het einde van de 19de eeuw heeft de burgerij steeds meer oog voor 
het alcoholgebruik bij de arbeidersklasse. Buitensporig drinken onder de arbeiders had dan 
ook kwalijke gevolgen. Ziekte, armoede, geweld, zedeloosheid… alcoholisme was de 
oorzaak van dit alles. De alcoholplaag was een sociaal fenomeen dat actie vereiste. Maar 
was er werkelijk een jeneverplaag? Was de realiteit echt zo dramatisch of bestond het 
alcoholprobleem vooral in de denkwereld van de burgerij?’ 
 



‘De uitbraak van de Eerste Wereldoorlog was een keerpunt in de strijd tegen het 
alcoholisme’, vult Joanie Dehullu, conservator, aan. ‘Om de rust te bewaren, was het 
verboden om in herbergen en op andere openbare plaatsen jenever te schenken of te 
verkopen. In heel België, ook in Hasselt, werden op bevel van de militaire overheid affiches 
aangeplakt waarin de burgemeester het schenken en verkopen van jenever en likeur verbod. 
Bij overtreding de herberg zelfs gesloten worden. Door dit soort gedwongen alcoholverboden 
daalde de alcoholconsumptie drastisch in België.’ 
 
Op 29 augustus 1919 keurde de overheid de ‘Wet op het regiem van den alcohol’ goed. De 
wet geraakt heel snel gekend als de alcoholwet of Wet Vandervelde. Tijdens de debatten 
over de wet in de Kamer en Senaat proberen brouwers, stokers en caféhouders de wet te 
verhinderen. Ook na de invoering van de wet blijven ze zich scherp verzetten. De wet werd 
in 1884 vervangen door de nu nog steeds geldende ‘borrelwet’. Stemmen voor een 
alcoholplan klinken ook vandaag steeds luider, maar dit werd tot nog toe nog niet 
gerealiseerd. 
 
‘Met deze dossiertentoonstelling wil het Jenevermuseum de Wet Vandervelde en het huidige 
denken over een alcoholbeleid in een historische context plaatsen’, zegt Joost Venken, 
schepen van cultuur. ‘Als museum wil het zo zijn rol als kennis- en expertisecentrum van het 
nationale 
gedistilleerderfgoed verder 
gestalte geven.’ 
 
De tentoonstelling loopt van 
5 mei tot 1 september 2019 
in het Jenevermuseum. 
 
Op zondag 23 juni neemt 
conservator Joanie Dehullu 
de bezoeker mee in de 
tentoonstelling en schetst ze 
het ontstaan en de 
ontwikkeling van de beruchte 
Wet Vandervelde. 
€5 (inclusief borrel) – gratis 
(zonder borrel) voor vzw-
leden en UiTpas-houders 
Max. 25 deelnemers 
Inschrijven verplicht via jenevermuseum@hasselt.be 
 
Alle info, openingsuren en toegangstarieven: www.jenevermuseum.be. 
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