
HET ALKOHOLISTENGEZIN*
door J. KASSELMAN**

In het kader van een moderne alkoholistenzorg komt het gezin van de
alkoholist opvallend meer centraal te staan.
De leden van het alkoholistengezin kwamen wel reeds ter sprake in de
tijd dat de drankzuchtigen hoofdzakelijk door moraliserende drank-
bestrijdersbonden werden benaderd. Men beschreef op melodrama-
tische wijze hoe "een eertijds zorgzame en liefdevolle vader aan de
drank was geraakt, de huiselijke vrede verstoorde, het hart van zijn
lieve en zwaarbeproefde vrouw brak en zijn bange en ondervoede
kinderen mishandelde" (H. JONES, 1966). Hierbij ging de aandacht
vooral naar de alkohol, de zogenaamde "drankduivel" waartegen men
ten strijde trok.
Naderhand werd de slogan "de alkoholist is een zieke" populair. Dit
bracht met zich mede dat meer belang werd gehecht aan de alkoholist
dan aan de alkohol, meer aan de basispersoonlijkheid dan aan de
schadelijke gevolgen. De gezinsrelaties kwamen hierbij ook aan de
orde, maar de volle aandacht ging naar de gestoorde alkoholist terwijl
zijn echtgenote en kinderen nog steeds bijna uitsluitend als "onschul-
dige slachtoffers" werden beschouwd.
Meer recent nog werd duidelijker gesteld hoezeer de gezinsleden
kunnen betrokken zijn bij het verslavingsproces dat zich bij de
alkoholist ontwikkelt. Het is zelfs zo dat alkoholisme door bepaalde
auteurs gezien wordt als een ziekteverschijnsel in het kader van een
pathologie van het gezin als geheel. Dit wordt weleens zo scherp
gesteld dat men de indruk krijgt dat alle alkoholisten het "onschuldig
slachtoffer" van hun gezin zijn (JACKSON, 1962).
Het is duidelijk dat elke alkoholist een uniek sociopsychosomatisch
probleem stelt, waarbij verscheidene ontstaansvoorwaarden op een
ingewikkelde wijze met elkaar verbonden zijn. Men dient rekening te
houden én met het verslavingsprodukt alkohol, én met de alkoholist,
én met de verschillende sociale milieus waarin de alkoholist relationeel
verweven zit. Van deze sociale milieus is het gezinsmilieu uitermate
belangrijk en het is deze primaire leefgroep welke wij hier willen
belichten.
Tijdens een studieverblijf aan de Universiteit te Genève hebben wij
onlangs een literatuurstudie en een inleidind exploratief onderzoek
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verricht in verband met het alkoholistengezin *. Het onderzoek zelf
betreft 25 Zwitserse gezinnen van mannelijke alkololisten die ongeveer
2 jaar tevoren kontakt hadden gezocht met een centrum voor
ambulante alkoholistenzorg. Wij hadden een onderhoud van het
semi-gestruktureerd type met elke alkoholist en zijn echtgenote.
Allerlei bijkomende gegevens werden verkregen tijdens besprekingen
met de maatschappelijke staf van het centrum en door een studie van
de dossiers van de alkoholisten alsmede van de dossiers van de
kinderen uit deze gezinnen die in een medisch-pedagogisch centrum
werden onderzocht.
In wat volgt zullen wij vooral de bijzonderste literatuurgegevens in het
kort samenvatten en deze sporadisch illustreren met enkele vaststellin-
gen uit ons exploratief onderzoek.
Laten wij voor eerst de partnerkeuze van de alkoholist beschouwen.
Hierover is weinig bekend. Alkoholisten zouden meer frekwent dan
niet-alkoholisten vrouwen huwen die ouder zijn dan zijzelf. DU-

CHENE en medewerkers (1952) verkregen een statistisch signifikant
verschil in Frankrijk, terwijl AMARK (1951) dit in Zweden niet had
kunnen bewijzen. Door tal van auteurs werd gewezen op een
partnerkeuze van het moeder-kind type bij een groot aantal alko-
holisten (LEWIS, 1954; LEVINE, 1955; NAVRATIL, 1957; ESSER,

1960; DE SAUGY, 1962; KESSEL en WALTON, 1965; JONES, 1966).
Ook werd er vermeld dat de echtgenote van de alkoholist vaak boven-
dien de dochter is van een alkoholist (MCDONALD, 1956); KESSEL en .

WALTON, 1965). Soms staat blijkbaar centraal dat een duidelijke zwakke
man gekozen wordt (FUTTERMAN, 1953; LEWIS, 1954), ofwel een man
die als plaatsvervanger moet fungeren voor andere mannen, met wie
een vorige relatie eventueel mislukte (ISRAEL, 1959, 1967).
Bepaalde echtgenoten van alkoholisten waren, vooraleer in het
huwelijk te treden, op de hoogte van het excessief drankgebruik bij
hun verloofde. Dit belette hun echter niet toch een huwelijk aan te
gaan (LEwis, 1954; KESSEL en WALTON, 1965). Soms hadden zij mede-
lijden, dikwijls minimaliseerden zij het drankmisbruik op opvallende
wijze (PRICE, 1945), of zij beschouwden er de implikaties niet van
(KESSEL en WALTON, 1965). Meestal dachten zij in staat te zijn om
tijdens het huwelijk een invloed in gunstige zin uit te oefenen (PRICE\,

1945; DE SAUGY, 1962; BLOCK, 1965; KESSEL en WALTON, 1965). Merk-
waardig is dat bepaalde vrouwen van alkoholisten, na een echtscheiding
of het overlijden van hun partner, opnieuw een alkoholist kiezen
(MACDONALD 1956; PERRIN, 1961).
In ons onderzoek stelden wij vast dat bij 20 van de 25 — eerder
laattijdig gehuwde — alkoholisten, reeds een zekere vorm van

Ongepubliceerde licentiaatsverhandeling o.l.v. Prof. Dr. R. Pierloot, Instituut
voor Familiale en Seksologische Wetenschappen, Katholieke Universiteit
Leuven, 1970.



19

drankmisbruik aanwezig was vóór het huwelijk en dat slechts 4
verloofden hiervan helemaal niet op de hoogte waren. De verloofden
die van dit drankmisbruik wel op de hoogte waren reageerden hierop
met heel wat negaties en rationalisaties. Verder vonden wij bij 12
echtparen aanduidingen in de zin van een huwelijk als vlucht voor een
onbevredigend bestaan, en dit vanwege de alkoholist, de echtgenote of
beiden. Noteren wij nog dat 7 alkoholisten in het huwelijk traden met
een vrouw die reeds kinderen had, dit als ongehuwde moeder of uit
een vorig huwelijk.
In de vakliteratuur is men het eens over het feit dat echtgenoten van
alkoholisten niet zelden psychische stoornissen vertonen, maar de
meningen verschillen nogal eens over de vraag in welke mate deze
stoornissen primair of sekundair zijn. In dit verband werden vooral
twee extreme hypothesen naar voren gebracht.
De eerste hypothese stelt dat de echtgenote van de alkoholist vanuit
een welbepaalde persoonlijkheidsstruktuur in haar partnerkeuze de
bevrediging van belangrijke onbewuste behoeften krijgt welke ook eisen
dat het alkoholisme van haar echtgenoot onderhouden wordt. In 1953
vestigde FUTTERMAN voor het eerst de aandacht op het feit dat bepaalde
vrouwen duidelijke psychische stoornissen ontwikkelen op het ogenblik
dat het drankmisbruik bij hun man ophoudt. MACDONALD (1956) onder-
zocht 18 echtgenoten van alkoholisten opgenomen in een psychiatrisch
hospitaal en stelde vast dat bij 11 van hen de psychische stoornissen
ontstonden in verband met het verminderen of het ophouden van alko-
holmisbruik bij de man. (Zie ook bij LEROY, 1959).
De tweede hypothese stelt dat de gelijksoortige stoornissen welke de
vrouwen van alkoholisten vertonen, het gevolg zijn van het betrokken
worden in analoge stresssituaties. Vooral de Amerikaanse sociologe
JACKSON is geneigd om de psychische stoornissen bij echtgenoten van
alkoholisten te beschouwen als sekundair aan door het alkoholisme
uitgelokte krisistoestanden. Samen met haar medewerkster de psycho-
loge KOGAN wil JACKSON "the fable of the noxious wife" uitroeien
(JACKSON, 1954; 1962; KOGAN en JACKSON 1965a, 1965b, 1965c).
In elk geval neemt men momenteel aan dat de twee hypothesen
elkaar niet uitsluiten (BAILEY, 1961). Dit wordt ook gesuggereerd door
de gegevens uit ons onderzoek. JACKSON neemt overigens de laatste tijd
een minder extreem standpunt in.
In de vakliteratuur worden verder verschillende echtelijke relatie-
types beschreven. De moeder-kind relatie (LEwis, 1954; LEVINE, 1955;
NAVRATIL, 1957; ESSER, 1960), de rivaliteitsrelatie (SHALLOO, 1941;
WHALEN, 1953; WELLMAN, 1955; NAVRATIL, 1957; BULLOCK Cri MUDD,

1959; ISRAEL, 1959; MITCHELL, 1959; PERRIN, 1961; VALLET, 1965),
de wederzijdse afhankelijkheidsrelatie (BOGGS, 1944; PRICE, 1945;
LEWIS, 1954) en de sado-masochistische relatie (WHALEN, 1953; LEWIS,

1954; MACDONALD, 1956; PERRIN, 1961) worden het meest frequent



20

vermeld. BERNE (1966) wijst erop dat vrouwen van alkoholisten ver-
schillende rollen kombineren: omstreeks middernacht de 'Dummy' die
hem uitkleedt, koffie voor hem zet en zich laat afranselen; 's ochtends
de 'Vervolger' die hem afkamt wegens zijn zonden en 's avonds de
'Redder' die hem smeekt zich te bekeren. JACKSON (1954, 1962) aan-
vaardt eerder verschillende echtelijke relatietypes naargelang het sta-
dium van het verslavingsproces.
Betreffende de seksuele relatie bij alkoholisten legt men de laatste
tijd eerder de nadruk op een algemene seksuele onvolwassenheid
dan op het specifiek belang van homoseksualiteit (AMARK, 1951;
ZWERLING, 1959; ESSER, 1960; VAN DER DOES DE WILLEBOIS, 1965;
JONES, 1966; TAHKA, 1966). Onder invloed van alkohol zou de libido
toenemen en de seksuele potentie afnemen (LEVINE, 1955; ESSER, 1960;
JONES, 1966). Dit laatste vinden we reeds beschreven door SHAKESPEARE

in zijn Macbeth (Act II, Scene III). Verder wordt er ook gewezen op
het frequent voorkomen van seksuele onvolwassenheid (LEwIs, 1954;
MACDONALD, 1956) en in het bijzonder van frigiditeit (MACDONALD,

1956; NAVRATIL, 1957; ISRAEL, 1959; DE SAUGY, 1962; VAN DER DOES

DE WILLEBOIS, 1965) bij de echtgenote van de alkoholist. Men vermeldt
een beperkt seksueel leven (LEVINE, 1955; NAVRATIL, 1957; TAHKA,

1966) met over het algemeen weinig bevrediging wederzijds (LEWIS,

1954; FOUQUET, 1955; MACDONALD, 1956).
De relaties ouders-kinderen in het alkoholistengezin werden tot nu
toe weinig systematisch bestudeerd. Een duidelijke toename van het
drankmisbruik in verband met de geboorte van een kind komt wel
eens voor bij de alkoholist (JACKSON, 1962). Men verwijst hierbij
naar een deprivatie van de attentie en affektie vanwege zijn echt-
genote en de konfrontatie met een bijkomende verantwoordelijk-
heid (BACON, 1945; LEMERT, 1960; JACKSON, 1962; JONES, 1966).
De alkoholist geeft dikwijls blijk van zich in kompetitie te bevinden
met zijn kinderen, wat bijv. tot uiting komt in jaloersheid en
negatie (BOGGS, 1944; BULLOCK en MUDD, 1959; MALLY, 1966; JONES,

1966).
De alkoholist is vooral onstandvastig in de relatie ten aanzien van
zijn kinderen. Naargelang hij al dan niet onder invloed is van
alkohol, reageert hij totaal verschillend. In nuchtere toestand heeft
hy soms zelfs een grotere aantrekking op de kinderen dan zijn
echtgenote. Hij gebraagt zich dan nogal eens royaal en toegevend,
terwijl zijn vrouw niet zelden op kontinue wijze angstig en ge-
spannen reageert (BAKER, 1945; NEWELL, 1950; JACKSON, 1962). Ge-
zien het onstabiel gezinsmilieu kunnen de kinderen moeilijk uitma-
ken wie zij zijn, wat er van hen verwacht wordt en wat zij van
anderen kunnen verwachten. De zoon van de alkoholist heeft het
bijzonder moeilijk om een stabiele mannelijke identiteit op te bou-
wen en reageert ofwel met overdreven konformisme ofwel met anti-
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sociaal gedrag. De dochter spant gewoonlijk samen met de moe-
der tegen de vader, maar ook het omgekeerde komt wel voor. Zowel
zoon als dochter komen er eventueel toe om (mannelijke) onafhan-
kelijkheid met drankmisbruik te identificeren. Zodoende lopen zij het
gevaar later eveneens tot drankmisbruik te komen (Fox, 1968) Het
verzet tegen de vaderlijke autoriteit neemt bij adolescenten soms drama-
tische vormen aan (DEMAY, 1965).
De echtgenote van de alkoholist dient vaak de moeder- en vader-
rol te kombineren (JACKSON, 1962; KESSEL en WALTON, 1965). Zij
werpt zich dikwijls overmatig terug op haar kinderen, welke zij kost
wat kost een waardevolle opvoeding wil geven. Deze kinderen wor-
den vaak zeer strikt opgevoed en krijgen weinig autonomie (WHALEN,

1953). Een verwaarlozende en zelfs verwerpende houding vanwege
de moeder ten aanzien van haar kinderen is echter ook niet zeld-
zaam in alkoholistengezinnen (BAKER, 1945).
In ons onderzoek was de relatie alkoholist-kinderen over het alge-
meen gekenmerkt door een relationele armoede, waarvan de alko-
holist zich helemaal niet bewust was. Vaak nam hij een zeer on-
verschillige houding aan, maar in sommige gevallen konden wij een
zekere graad van konkurrentiële jaloersheid vaststellen. De agressi-
viteit van de alkoholist was soms selektief op één van de kinderen
gericht. De kinderen zelf namen over het algemeen een zeer ambiva-
lente houding aan ten opzichte van hun vader. Wij stelden toch
bij 8 kinderen een openlijke verwerping vast, welke soms reeds
vroegtijdig aanwezig was, maar welke vooral tot uiting kwam in
de adolescentenperiode. De kinderen leunden over het algemeen meer
aan bij hun moeder en deze laatste wierp zich op kompensatoire
wijze terug op haar kinderen. Driemaal werd de moeder echter
openlijk verworpen.
Vijf gezinnen uit onze studie hadden geen kinderen. De 20 gezinnen
met kinderen hadden er samen 37. Tien kinderen werden gevolgd
door een medisch-pedagogisch centrum te Genève. Bovendien vertoon-
den 6 andere kinderen gedragsstoornissen en was één kind opge-
nomen wegens oligofrenie. Wij stelden vast dat de ouders niet ge-
makkelijk het kontakt met het medisch-pedagogisch centrum aan
ons mededeelden en dat het drankmisbruik van de vader niet steeds
vermeld werd in dit centrum. De meest opvallende pathologische
verschijnselen bij de kinderen vastgesteld waren: spraakstoornis-
sen, dysorthografie, affektieve immaturiteit, angstverschijnselen en
gedragsstoornissen.
Naast de individuele en de relationele dimensie van het alkoho-
listengezin willen wij nog even de groepsdimensie beschouwen. De
systematische studie van de sociodynamiek van gezinnen waarbij
één of meerdere leden psychische stoornissen vertonen, is van zeer
recente datum. Wat het alkoholistengezin betreft zijn er vooral
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twee theoretische opvattingen te onderkennen.
Ten eerste vermelden wij de Amerikaanse sociologe JACKSON die de
stress-theorie van HILL op het alkoholistengezin heeft toegepast. Bij de
beschrijving van het adaptatieproces van dit gezin in functie van de
ontwikkeling van het alkoholisme van de man onderscheidt zij zeven
opeenvolgende stadia (JACKSON, 1954; 1962).
1. Allerlei pogingen worden aangewend om het probleem te ont-
kennen.
2. Pogingen om het probleem te elimineren.
3. Desorganisatie van het gezin.
4. Pogingen tot reorganisatie ondanks de problemen.
5. Pogingen om te ontsnappen aan de problemen.
6. Reorganisatie van een gedeelte van het gezin.
7. Herstel en reorganisatie van het gehele gezin.
Een tweede theoretische opvatting is die van WIESER uit Bremen.
WIESER (1965) onderkent bij het alkoholistengezin niet een sociaal
proces dat gekenmerkt is door een lineaire reeks van welbepaalde
stadia (dit werd overigens door een uitvoerige studie van de socio-
loog LEMERT weerlegd) maar een sociaal proces dat tot stand komt
door een voortdurende wisselwerking van dissolutieve en reïntegra-
tieve krachten. In het eindstadium komt het dan tot een nieuw
evenwicht in een gewijzigd sociaal veld ofwel tot een volledige
'anomia'. Een andere stelling van Wieser is dat het sociaal proces
niet direkt door het alkoholisme zelf bepaald wordt, maar zich
ontwikkelt ten gevolge van een rollenkonflikt dat door het afwijkend
gedrag van de alkoholist wordt veroorzaakt.
De methodologie van ons onderzoek was het minst geschikt om de
groepsdimensie van het alkoholistengezin te vatten. Toch menen wij
dat de theoretische opvattingen van WIESER beter de werkelijkheid
benaderen dan die van Jackson.
Het is echter zonder meer duidelijk dat de totale sociale struk-
tuur van het gezin merkwaardige wijzigingen ondergaat in de loop
van een alkoholverslavingsproces. Een aantal rolverschuivingen kun-
nen het alkoholisme mede onderhouden. Elke vorm van hulpverle-
ning kan hierdoor bemoeilijkt worden. Op het ogenblik dat een be-
handeling wordt ingesteld kan men belangwekkende wijzigingen zien
ontstaan in de sociodynamiek van het gezin welke bepaalde anti-
therapeutische effekten tentoonspreiden.
Laten we tenslotte nog vermelden dat over de alkoholistengezinnen
van vrouwelijke alkoholisten of gezinnen waarbij beide echtgenoten
alkoholist zijn opvallend weinig bekend is.
Tot besluit menen wij te mogen stellen dat de studie en de be-
handeling van de alkoholist niet beperkt moet blijven tot de indi-
viduele dimensie van deze alkoholist. De andere gezinsleden ver-
dienen eveneens de volle aandacht in hun individuele dimensie,
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terwijl daarnaast de verschillende interrelaties en de sociodynamiek
van het gezin als geheel van groot belang zijn. Naast de individuele
therapie dienen koppeltherapie en verschillende vormen van groeps-
therapie aan bod te komen. Vooral het therapeutisch ingrijpen bij
wijze van gezinstherapie, liefst uitgevoerd in het natuurlijk leef-
milieu, biedt hoopvolle perspektieven (ESSER, 1968; 1969). Dit stelt
echter geheel nieuwe eisen aan de gespecialiseerde teams die voor
de alkoholistenzorg instaan, maar het opent de weg voor een op-
timale bundeling van alle therapeutische mogelijkheden.

THE ALCOHOLIC'S FAMILY

The alcoholic's family is increasingly involved in modern treatment programs
for alcolics. The author presents a study of the available literature concerning
the alcoholic's family. This overview is illustrated bij some results of a recent
personal study at the University of Geneva.
The author emphasizes the importante of considering not only the individual
dimension of the alcoholic but also the individual dimension of all other
members of the family, the relationship dimension and the group dimension of
the alcoholic's family.
This makes it clear why group therapy, con joint family therapy en family
therapy in the home setting, opens hopeful perspectives for the treatment of the
alcoholic. However, this makes high demands upon the specialized teams
working in the field of alcoholism, but it brings about a more optimal use of all
therapeutic possibilities.
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