Boekpresentatie De geesel der eeuw
Onder grote belangstelling presenteerde
ons bestuurslid Chris Dols het boek De
geesel
der
eeuw
–
Katholieke
drankbestrijding in Nederland, 1852-1945.
Tachtig mensen waren afgekomen op deze
feestelijke gebeurtenis. Dr. Jos Roemer,
voorzitter van de r.k. matigheidsbeweging
Sobriëtas, sprak allereerst over verleden en
heden van de beweging, waarna Chris Dols
het publiek op boeiende en vermakelijke
wijze inleidde in de bredere thematiek
waarover
het
boek
handelt.
De
oorspronkelijk uit Limburg afkomstige
singer/songwriter
Harold
K
(thans
woonachtig in Utrecht) verzorgde het
muzikale intermezzo,

De geesel der eeuw voert de lezer mee naar het hoogtepunt van de katholieke
drankbestrijding. Nog nooit eerder gepubliceerde aanplakbiljetten, prentbriefkaarten en foto's
geven niet alleen haarscherp weer hoe binnen de katholieke gelederen de strijd tegen
'Koning Alcohol' gestreden werd, maar zijn ook fraaie afspiegelingen van het rijke roomse
leven in het algemeen. In drie hoofdstukken beschrijft en analyseert Chris Dols op heldere en
boeiende wijze de geschiedenis bij deze unieke verzameling bronnenmateriaal. Zo ontstaat
een veelzijdig en uitgebalanceerd beeld dat een lacune in de geschiedschrijving opvult. De
auteur maakt met dit boek een nieuwe thematiek uit de vaderlandse geschiedenis voor een
groot publiek toegankelijk.
Het boek, dat luxe uitgevoerd is (harde omslag, luxe papier, gedeeltelijk in kleurendruk), is
voor negentien euro verkrijgbaar bij de boekhandels en via het internet. Dr. Jaap van der
Stel, auteur van het gezaghebbende boek Drinken, drank en dronkenschap - Vijf eeuwen
drankbestrijding en alcoholhulpverlening in Nederland (Hilversum 1995), schreef over De
geesel der eeuw:
“Een van de belangrijkste sociale bewegingen van de negentiende en begin twintigste eeuw
was de drankbestrijding. Deze beweging wordt vaak geassocieerd met de socialistische
arbeidersbeweging, maar niets is minder waar: in alle zuilen nam de drankbeweging een
voorname plaats in. Chris Dols maakt dat in dit boek goed duidelijk waar het de roomskatholieke zuil betreft. De geesel der eeuw voorziet in een lacune”.

