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I.

De Boerenbond
VERSLAGGEVER:
\1. A. PALMERS, Provinciaal raadslid te Stevoort.

De vereenigingen van personen, die hetzelfde bedrijf uitoefenen, of lot
denzelfde» stand behooren, bieden onschatbare voordeelen, zedelijke en
stoffelijke, in de samenleving aan.
De meiisch moet niet afgezonderd leven; dagelijks ondervindt hij hot;
ontoerijkend zijne enkele krachten zijn, 011 hoe noodig het is malkander
als broeders te ondersteunen.
Het is beter, zeggen de Heilige Boeken, dat twee te zamen zijn, dan
dat één alleen zij, want de vereeniging is hun voordeelig: valt de eene,
de andere helpt hem op. Wee den eenzame, want indien hij valt, heeft
hij niemand oni hem te helpen!
Vercenigd in machtige bonden, zullen de arbeiders, de landbouwers,
en al degenen, die tot hetzelfde vak behooren, in die wederzijdsche
behulpzaamheid veel gemak vinden om gezamentlijk hunne lotsverbete
ring te bewerken; zij zullen eerder en zekerder bijstand en bescherming
in den nood vinden.
2.
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Dank aan den heilzamen invloed van Onze Moeder de H. Kerk, steeds
bezorgd met het welzijn van al hare kinderen, en bijzonder nog voor
hen, welke meer hulp en troost noodig hebben, was in de vroegere
eeuwen gansch Europa als overdekt met tal van gilden of corporatiën,
die menschel) vercenigende, welke hetzelfde beroep uitoefenden.
Zulke beroepsstanden waren erkend als wettelijke vereenigingen, ieder
lid verplichtte zich elklieellijk in te staan om do belangen van zijnen
stand met ijver te behartigen en te verdedigen volgens de schoone leuze:
« Ieder voor allen, allen voor ieder » als navolging der wet van Christus:
« Bemint uwen naaste als u zeiven. "
l il haat tegen de katholieke Kerk en al het goede,dat zij in liet leven
riep, heeft de Fransche omwenteling in het jaar 178'J en volgende, met
hare onchristelijke grondbeginselen die vereenigingen doen verdwijnen,
welke, eeuwen lang, hunnen heilzamen invloed op de werkende klassen
der samenleving uitoefenden.
« De afschaffing van alle soorten van corporatiën van burgers » luidde
art. I der hatelijke wet van Chapelié, <> is voorgeschreven; het is verbo
den ze wederom in het leven te roepen, onder welken vorm of onder
welk voorwendsel het ook weze. »
En welk was het gevolg? Op de bepaalde regeling, naar dewelke de
verschillige standen der Maatschappij ingericht waren, zag de 19° eeuw
de volstrekte vrijheid volgen: de banden der christelijke liefde lagen
verbroken, de ikzucht, (b eigenliefde werd de eenigste drijfveer, en
de arbeidende klas, zonder hulp, werd verdrukt en verstooten
Deze nadeelige staat van zaken moest voorzeker oenen droevigen weer
klank hebben op al de standen der Maatschappij. Onbetwistbaar is liet
gemis aan vereeniging, niet. al de voordeden er aan verbonden, eene der
groote oorzaken van den hachelijken toestand, waarin de landbouwers
stand sedert dien verkeert.... En de Boerenstand, zoo edel door zijne
afkomst, zoo echt godsdienstig, zoo innig vaderlandslievend, zoo trouw
gehecht aan Kerk en Vorst, was bedreigd met ondergang!...
De Staat kan zeker veel doen, Mijne Hoeren, en, wij bekennen het
van harte, hij heeft veel bijgedragen in ons Vaderland om dien
noodzakelijken stand door de wetgeving, door het onderwijs en door
geldelijke tusschonkomst te ondersteunen en in de hand te werken.
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Do Boei-, van zijnon kant, inoet ook medehelpen; hij moet zich op
•le hoogte van zijnen tijd houden, en zijn bedrijf inrichten volgens de
geschiktheid van het oogenblik en de omstandigheden, waarin hij
zich bevindt.
Deze dubbele werking is nochtans onvoldoende, opdat de Boer eone
genoegzame macht liebbe om weerstand te bieden aan de ongunstige
voorwaarden door de landbouwcrisis veroorzaakt, tegen den woeker,
het bedrog, het overdreven winstbejag, en de droevige ongevallen,
die hem zeiven, zijnen veestapel, zijne veldvruchten van alle kanten
bedreigen.
't Is inde beroepsverenigingen, nteenen wij. Mijne Hoeren, ingericht
volgens den geest der gilden van de vroegere eeuwen, niet geheel in
hunnen ouden vorm nochtans, maar wel getoetst naar de onderrich
tingen en verbeteringen der nieuwere tijden en omstandigheden,
gegrondvest vooral op het beginsel der ware christelijke broederliefde,
dat do Boerenstand zijn reddingsmiddel, zijnen welstand, zijne macht
zal terugvinden.
Geen stand, Mijne Hoeren, is noodzakelijker dan de Boerenstand,
als bronader van den stoflelijken welstand eens lands; geen stand
verdient meer belangstelling om de schatten van godsdienst, van
zedelijkheid, van burgerdeugd, van getrouwheid aan l'aus en Koning,
welke hij alle, — 011 overvloedig, — en blijvend in zijnen schoot
bewaart !.... De Boerenstand, die stevige steun van 's Lands vrije
instelling, die echte waarborg van maatschappelijken vrede, moest
wederom de plaats innemen, die hem te recht in de samenleving
toekomt.
't Is aan oenen nederigon priester, den Eerw. Heer Mellaorts, destijds
pastoor te S'-Alphons-Goor in Brabant, thans algemeenen schrijver
van den Belgischen Boerenbond, dat wij de oprichting der eerste
boroepsvereeniging van landbouwers of hoerengilde, ten jaro 1887,
in België te danken hebben.
Reeds van af 188:? was de Eerw. Heer Mellaorts door de lozing van
het Duitsch tijdschrift " DER RHEINISCHE BAUER » op de hoogte van den
bloeienden toestand der Rheinische Bauornvereinon; en wanneer, als
gevolg van het eerste congres van maatschappelijke werken, in 1886
door '/. II. onzen zoo diep betreurden Bisschop, M-'r Doutreloux, te Luik
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bijeengeroepen, men de oprichting van werkliedenvereenigingen besloot,
— dan openbaarde zich in dat edel priestcrhart, zoo gloeiend van het
vuur der christelijke liefde, dat innig medelijden, dien vurigen, dien
heiligen ijver om de boeren, zijne parochianen, krachtig eene helpende
hand te bieden, en hen de voordeden der christene vereeniging te doen
begrijpen en verkrijgen.
I)ie beroepsvereeniging van landbouwers, of beter Boerengilde, volgens
de inzichten des stichters opgericht, en naar het voorbeeld der gilden
onzer voorvaderen, is, Mijne Heeren, een godsdienstig broederschap,
en tevens een genootschap tot stoffelijk nat, door de landbouwershuisgezinnen onder malkander gevormd. Zij bedoelt: 1° het godsdienstig,
christelijk leven onder het landvolk der parochie te bewaren, te bevor
deren of te herstellen; 2° voor het stoffelijk welzijn der gildebro»>ders
te werken.
Zij kiest voor Beschermer, den H. Isidorus, die geheel zijn leven
lang, liet boerenbedrijf zoo heiliglijk uitoefende. Om dit dubbel doel
wel te bereiken, zouden de leden iedere maand in de kerk moeten
vergaderen, voor de godsdienstige oefeningen, en vervolgens in een
bijzonder lokaal, om er over hunne stoffelijke belangen te handelen, om
er zich te onderrichten door voordrachten of door de zoo sprekende
lessen van wederzijdsche ondervinding.
Maar ziet, Mijne Heeren, dat wilde nu ook eens juist lukken voor het
heil van den Boerenstand; de Eerw. Heer iVlellaerts ontmoette eenen
man, welke volkomen in zijne gevoelens deelde, en dus ook ten innigste
overtuigd was, welke groote weldaad het voor een volk is, van eenen
gezonden en echt godsdienstigen Boerenstand te bewaren.
In liet jaar 1890, verscheen te Brussel een katholiek dagblad
" Het Land » genaamd. De Eerw. Heer Mellaerts, ijverige lezer van
gezegd blad, volgde met veel belangstelling de gedachtenwisselingen,
die er in plaats grepen, tusschen twee ongenoemde personen, en welke
voornamelijk betrekking hadden op de te zoeken middelen om onze
landbouwnijverheid op te beuren.
De E. II. Mellaerts wilde van deze gelegenheid gebruik maken om de
inrichting der Duitschc Bauernvereinen te doen kennen, en de aandacht
der lezers van dit geacht blad te vestigen op het werk dat hij zelf te
S' Alplions-Goor had ondernomen.
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Dit alles werd opgemerkt door eenen leeraar der Hoogeschool van
Leuven, welke den naam van den Schrijver dier artikelen vroeg en
zoo... den E. H. Mellaerts ontdekte!...
Die man, Mijne Heeren, die hoogleeraar was onze beminde volksver
tegenwoordiger, Mijnheer

Helleputte, thans hoofddeken van den

Belgischen Boerenbond. Dikwijls had hij ook reeds gedacht en gezegd:
De afzondering is de groote oorzaak van de zedelijke en stoffelijke
zwakheid der boeren. Wij moesten ze kunnen vereenigen in een
machtigen bond; en die vereeniging, gegrondvest op het Christendom,
gesteund, bestierd en geleid door edelmoedige mannen, welke hunnen
vrijen tijd, hun verstand, hunne kennissen, hun hart! er aan zouden
toewijden, zou den Boer het middel geven oin met meer vrucht te
werken aan de verbetering van zijnen toestand; hij zou op die wijze
een degelijk welzijn kunnen bekomen.
Het zijn dus de twee verdienstige mannen, de E. II. Mellaerts
en Hoogleeraar Helleputte, waarbij zich, een weinig later, de Heer
Schollaert, gewezen minister van Binnenlandsche Zaken voegde, welke
den grondsteen legden van die grootsche inrichting, welke de Boerenbond
is, en welke gedurende een bestaan van 10 jaren, zich op eene zoo
buitengewone wijze heeft ontwikkeld en uitgebreid, en zulks wel
voornamelijk in de provinciën Brabant, Antwerpen en Limburg.
Dat de Boerenvereenigingen eene onbetwistbare noodwendigheid zijn,
heb ik u trachten te bewijzen, Mijne Heeren; dat de huidige Boerenbond
«r aan beantwoordt, door zijn doel, door zijne werking, en door de
bekomen uitslagen, zal het vervolg van dit verslag, hoop ik, doen
uitschijnen.

De Boerenbond, Mijne Heeren, is de vereeniging, of het verbond der
parochiale gilden van landbouwers of beter Boerengilden, in den zin en
naar het voorbeeld der inrichting van Sl Alplions-Goor daargesteld.
Hij wordt bestuurd door eenen hoofdraad, samengesteld uit afgevaar
digden, die iedere streek vertegenwoordigen, en welke de gansche
leiding hebben. Hij bestudeert al wat voor den Boerenstand dient gedaan
te worden, en neemt praktische maatregelen tot uitvoering der besluiten.
Verscheidene keeren op het jaar, roept de Hoofddeken de leden van
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den Hooftlraad te Leuven bijeen. Eenmaal 's jaars, en dikwijler, indien
het noodig is, vergaderen honderden boeren uit al de gewesten van
het Vlaamsche land. in de groote gildezaal te Leuven, om er hunne
gegronde eischen te doen hooren, om verzoekschriften aan de Regeering
op te maken, in één woord, om er te handelen over al wat nuttig en
voordeelig is voor den Boerenstand.
De Boerenbond heeft een godsdienstig-zedelijk, en een stoffelijk
doel; hij wil do rechten en de belangen van andere standen geenszins
benadeelen, niaar hij wil, door zijne krachtige en tevens vreedzame
werking, vrij en onafhankelijk den Boerenstand de plaats wederom
teruggeven, welke hem in de Samenleving en in den Staat toekomt.
Het programma van den Boerenbond, in de vergadering van den
20 Juli 1890 vastgesteld, bevat namelijk drij deelen: Het begrijpt
1° eene algemeene, krachtige en gedurige werking op 's Lands
Staatsbestuur, om eene wetgeving tc bekomen, zoo gunstig voor den
landbouw, als zij voordeelig is voor de andere nijverheden, de vervoer
kosten voor de grondstofl'en van den landbouw op denzelfden voet
te brengen als die, welke de andere producten beheeren.
Verders nog, beschermende rechten tc.' bekomen tegen de vreemde
mededinging, zoo nadeelig voor den welstand van den Boer; — hervor
ming van het belastingstelsel; — vermindering der grondbelasting; —
belasting op de roerende goederen; — het hypotheek, gesteund, niet
op den grond, maar op de grondrente, enz., enz.
Indien de Boerenbond, Mijne Heeren, onder dit opzicht nog veel zal
trachten te bekomen, indien de landbouwer door zijne machtige
bemiddeling nog veel zal vragen, en, wij koesteren de hoop, nog veel
zal bekomen, kunnen wij echter met voldoening zeggen, dat onze
vcreenigde samenwerking lot heden bijlange niet vruchteloos is
geweest. Want wij zijn gelukkig reeds, dank aan de macht van den
Boerenbond, maar ook dank vooral aan den onverpoosden ijver van
onzen geliefden algemeenen schrijver, den E. H. Mellaerts, eene
voordeelige tusschenkomst te hebben bekomen der Algemeene Spaar
en Lijfrentkas, ten voordeele onzer Spaar- en Leengilden,ook RaitFeisenkassen genoemd. I)e Boerenbond heeft nog veel bijgebracht, onder
andere, tot het bekomen van inkomrechten op haver en boter, tot
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vermeerdering der tusschenkomst van dea Staat in de schadeloosstel
lingen, verleend voor afgemaakt vee, tot het verwerpen der
verplichtende verzekering tegen sterfte van het vee, enz.
Het tweede punt van het programma des Boerenbonds, beoogt den
boerenstand wettelijk als beroepsvereeniging in te richten, 't Is
hoogstens te betreuren dat de wet van 31 Maart 1898, op de beroepsvereenigingen ons geene volkomene voldoening heeft gegeven; zij is
onvolmaakt; ook zeer klein is het getal der Bocrengilden, die er
belang bij gevonden hebben de wettige erkenning aan den Staat te
vragen.
Het derde deel van ons programma wendt zich rechtstreeks tot het
boerenbedrijf en behelst gansch de verbetering der Boerenbelangen,
door tal van economische instellingen, waar de landbouwer de
gelegenheid vindt, niet alleen de vermeerdering van stoffelijken
welstand te bekomen, maar ook en vooral om braver, godvruchtiger,
rechtveerdiger te leven.
I)e Boerenbond, met zijne verschillige afdeelingen, die hunnen zetel
te Leuven hebben, voorziet in al wat den Boer kan nuttig zijn voor
zijne onderrichting, door het wel verzorgd maandschrift: « De Boer "
opgesteld door bekwame en ijverige vakmannen, welke hem op de
hoogte houden van de praktische uitvindingen, en hem een degelijk
onderwijs geven. — Raadgevingen worden verder in alle voorkomende
gevallen kosteloos per brief of mondelings aan al de leden gegeven.
De Boerenbond tracht ook liet verstandig gebruik der handelsmest
stoffen uit te breiden, de doelmatige voeding der huisdieren te verge
makkelijken, door de inrichting van den gezamentlijken aankoop dezer
stoffen; hij tracht verder het gebruik van uitgelezen zaadgoed, van
verbeterde soorten, van landbouwgereedschappen van allen aard, aan
voordeelige prijzen aan zijne leden te verschaffen.
De aankoopafdeeling gebruikte gedurende het jaar 1900, eene som
van 3,212,11 fr. voor briefwisseling en inkasseerkosten. In hetzelfde
jaar werd door de bemiddeling van het Bestuur te Leuven voor de
plaatselijke gilden aangekocht:
Scheikundige meststoffen
13,500,555 kil. voor 730,761,52 fr.
Voederstolfen voor het vee 6,559,418 kil. voor 1,111,268.62 fr.
Te samen

20,059,973 kil. voor 1,842,033,1-1 fr.
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zijnde eene vermeerdering op liet jaar 1899 van 244,373 kilogr. voor
eene geldwaarde van 147,137,04 fr.
In het jaar 1899, werden er 17,399 kilogr. zaadgoed voor 6,200 fr.
aangekocht. In 1900 klimmen deze getallen tot 39,896 kil. hebbende
eene waarde van 15,259,35 fr.
De landbouwgereedschappen, de melkerytuigen, enz. door den
Boerenbond in 1900 aangekocht, veroorzaakten eene uitgave van
135,272,66 fr. Er bleef op 31 December laatstleden in magazijn voor
eene waarde van 27,165,50 fr. — Het overige werd aan gilden of aan
onderlinge melkergen voor gezamentlijk gebruik of aan bijzonderen
verhandeld. — Deze afdeeling deed in 1899 slechts voor 10,000 fr. zaken.
Het verzekeringsvraagstuk. Mijne Heeren, is door de Boerenbond
bijzonder goed begrepen geworden.
De bijzondere afdeeling, die zich niet de brandverzekering bezighoudt,
heeft gezorgd dat eene groote Engelsche Maatschappij, de huizen,
oogsten, enz. der leden, tegen brand, aan een bijzonderen voordeeligen
tarief zou verzekeren; ook bestatigen wij niet genoegen, dat sedert 1893,
jaar dat deze inrichting in leven kwam, het getal polissen merkelijk
vermeerderde. De volgende cijfers zullen er u van overtuigen,
Mijne Heeren:
POLISSEN :

BEDRAG DER PREMIËN :

VERZEKERDE WAARDE :

Jaar 1893 — 153
Jaar 1900 — 6603

fr.
415,74
fr. 40,549,24

fr.
726,562
fr. 35,227,763

S

Het bedrag der sommen voor brandrampen, voor de 8 dienstjaren
beliep de som van 60,506,67 fr.
Sedert 30 April 1899 houdt het bestuur zich ook bezig met de
verzekering tegen de werkongevallen.
Ziehier eenige cijfers die klaarblijkend den toestand dezer instelling
zullen ophelderen:
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1''Dienstjaar:

2° Dienstjaar:

Van 30 April 18WJ
tot 30 April 1U00.

Van 30 April lLfJO
tot 30 April 1<J01,

Getal hectaren, grondslag van verzekering
Getal dagloonen, grondslag van verzekering
Getal polissen volgens de hectaren
Getal polissen volgens de dagloonen
Bedrag der ingevorderde premiën
Polisonkosten

2,190
50,000

2,811
64,020

105
12

192
23

Samen"" 117
2,872,013 fr.
287,50 fr.

215
4,549,72 fr.
245,00 fr.

Samen 3,100,13 fr.

4,794,72 fr.

Vergoeding voor 8 ongevallen in het eerste dienstjaar 200 fr.
Vergoeding voor 28 ongevallen in het tweedejlienstjaar 1,686,50 fr.
Do levensverzekering heeft slechts twee kleine landbouwers voor
eene som van 3,400 fr. verzekerd. — I)cze afdeeling is in werking
sedert 1 Mei 1901.
De Boerenbond heeft de afdeeling der melkerijen toevertrouwd aan
den heer ingenieur Adriaensen.
Onder zijn beheer werden in 1900, vier stoommelkerijen en twee
handmelkerijen opgericht; ook 103 afroomers en 27 botervaten
werden geleverd.
Raadgevingen en voordrachten, opmaking van standregelen voor
zulke maatschappijen, enz. is het dagelijks werk van deze belangrijke
afdeeling.
Ik zal mij bepalen, Mijne Hoeren, mot u te zeggen, dat het getal huis
gezinnen bij den Belgischen Boerenbond aangesloten, op 31 December
11., het getal van 25,000 bereikte. Het schijnt mij overbodig u verdere
inlichtingen te geven Mijne Hoeren, over de andere afdeelingen, die de
Belgische Boerenbond bestiert, onder zijn toezicht heeft, of aan welke
hij zijne bescherming verleent.
Bijzondere verslagen zullen u spreken van de Samenwerkende melke
rijen, van vee- en paardenverzekeringen, van Raiffeisonkassen, enz., enz.
Het is onbetwistbaar dat indien die verschillige instellingen zoo talrijk
zijn, indien hun getal steeds aangroeit, indien zij zoo wonderbare
uitslagen gegeven hebben, onbetwistbaar is het, zeg ik, dat zij die
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heerlijke uitslagen grootendeels te danken hebben aan de ontwikkeling
die de Boerenbond hun heeft weten te geven, met de voordcelen en de
macht der vereeniging aan de boeren te doen uitschijnen.
Maar, vergeten wij liet niet, die bloeiende toestand is ook te danken
aan den geest dien de Boerenbond aan al zijne werken inboezemt;
Hij is geplant op den grond van het Christendom, en die grond alleen
is vruchtbaar genoeg om aan onze dierbare instellingen de beste voor
waarden van bestaan te verzekeren, te weten: de kostbaarste aller
deugden: de broederlijke liefde, met hare opofferingen, hare
onderlinge behulpzaamheid, zekere waarborgen van bloei en
duur.
jjc**
Indien te S'-Alplions-Goor in Brabant, de eerste Boerengilde van
België, dank aan eenen priester, in het leven werd geroepen, mogen
wij hier, Mijne Hoeren, met rechtmatige fierheid verklaren, tot eer van
onze dierbare provincie Limburg, en bijzonder der Kempen, dat
het ook te danken was aan den ijver onzer Geestelijkheid, aan het
onbe//erkt vertrouwen, dat onze kathotieke bevolking voor haar nog
bezielt, dat de onderneming van den grooten en volkslievenden heer
Helleputte, hier geestdriftig werd toegejuicht.
Den 2(3 October 1890, na eene prachtige redevoering die de Heer
Volksvertegenwoordiger Helleputte, hield in de groote zaal van het
S'-Lamberlusgesticht, werd de Boerengilde van Peer plechtig opgericht,
in de tegenwoordigheid van een groot getal priesters en van 150 boeren
uit de kantons Beeringen, Achel, Bree en Peer.
Het voorbeeld van Peer werd welhaast gevolgd door tal van omlig
gende dorpen. Sedert dat oogenblik groeien de Hoerengilden en hunne
inrichtingen in Limburg steeds meer en meer aan, want de stem van
den grooten Leo XIII had door middel van zijnen vermaarden wereldbrief '• Rerum Novaruin » de gansche wereld doorklonken, en priesters
en leeken spanden samen om de lotsverbetering van den kleinen man en
den boer te bewerken.
Onze Doorluchtige en zoo diep betreurde Bisschop M-r Doutreloux,
wiens groote bezorgdheid voor de stoffelijke en zedelijke behingen
zijner diocesanen, en vooral voor de minst begunstigden, wij allen
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kennen, had al dadelijk bemerkt van welk groot belang het -vvas de
boeren te vereenigen in gilden, welk zoo goed beantwoorden aan de
voorschriften van Zijne Heiligheid.
Dat onze Maatschappelijke werken, toegepast op het platte land,
onzen beminden Kerkvoogd nauw aan harte lagen, hadden wij bemerkt,
sedert den oorsprong dier vreedzame beweging, door de brieven, welke
Hij aan zijne Geestelijkheid stuurde, door de persoonlijke aanmoedigin
gen die Hij ons gaf, door zijne herhaalde en openbare blijken van
goedkeuring en bescherming welke wij ons met vreugde en aandoe
ning herinneren, en welke onze dankbare harten nooit zullen

vergeteti
Beurtelings, en gewoonlijk bij gelegenheid van het toedienen des
Vormsels, gewaardigde zich Zijne Hoogwaardigheid de Hoerengilden
der verschillende kantons van Limburg bijeen te roepen, om verslag
te hooreu geven over den toestand der Maatschappelijke beweging op
den buiten.
En 't is in die omstandigheden, dat Monseigneur ons sprak
van het groot gewicht dat Hij hechtte aan die instellingen, welke op
godsdienstig en sociaal gebied van zoo groot belang zijn, dat Hij
ons zoo treffend het verlangen toonde, dat Zijn vaderlijk hart bezielde,
voor de lotsverbetering van den landbouwer. Hij zag klaar hare
billijkheid in, en tevens de noodzakelijkheid van ze te vestigen op do
rechtvaardigheid, op de christelijke liefde, op den Godsdienst. Op die
oogenlilikken toonde de Bisschop van Luik wat Hij waarlijk was:
de Bisschop der arbeiders en der kleinen, vol medelijden met liet
ellendig leven, dat velen ondei hen moesten leiden, overtuigd dat

o/i spoedige en afdoende wijze voor hunne lotsvcrbctering moest
worden gezorgd
De Hoerengilden van het kanton Peer werden op hunne algemeene
vergadering den 11 October 18!>6, door de tegenwoordigheid van
Monseigneur Doutreloux vereerd; den 1." November 181*7, was het de
beurt van het arrondissement Tongeren; die van het kanton Herckde-Stad kwam op 7 October 1898; te Beeringen was Monseigneur
tegenwoordig den 8 October 1809; te Bilsen den 23 September 1900,
en te Brce den 7 October 1900.
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En dit jaar nog ontvingen wij het blijde nieuws, dat Z. D. H. de
algerneene vergadering der Boerengilde te Hamont en te Cortessem,
en toekomend jaar te Stevoort zou komen voorzitten.
Kostbaar voorzeker, Mijne Heeren, zijn ons, bijzonder nu, die herin
neringen; zij doen ons klaarblijkend de innigste gevoelens van dien
grooten, dien heiligen Bisschop kennen, kostbaar zijn ze nog omdat het
zeker grootendeels te danken is aan zijne vurige aanmoedigingen, dat ons
katholiek Limburg, met zijnen schoonen bloei van maatschappelijke
werken, uitmuntend door hunne voorbeeldige inrichting, bezield niet
den goeden geest, aan het lioufd staat der andere provinciën.
In eene algerneene vergadering der hoerengilden, door onzen Hoofddeken, M. Helleputte, bijeengeroepen, deed deze ons het nut en het
belang uitschijnen, de Limburgsche gilden nauwer te vereenigen in
eenen provincialen Bond, door zijn Bestuur rechtstreeks verbonden aan
het Hoofdbestuur van Leuven.
I)e Boerengilden der verschillende kantons zouden insgelijks onderling
verbonden zijn, en zich in betrekking houden met het bestuur der
provincie. Dit voorstel werd geestdriftig toegejuicht, en in eene volgende
vergadering zou men overgaan tot eene nadere bespreking en tot de
kiezing van een bestuur.
Het verbond, dat de Boerengilden van Limburg onder malkander
stichtten, had voor doel meer eenheid, meer eensgezindheid, dus meer
eenheid in de werking te bekomen, den waren geest, die immer onze
gilden moet bezielen, den geest van Godsdienst te bewaren en te
bevorderen.
Een bestuur \an 5 personen, waaronder een voorzitter en een
schrijver, werd gekozen, en ontving voor taak middelen te beramen
om die doeleinden te bereiken. — Er werd dan ook onmiddellijk
besloten het nieuw bestuur te belasten een reglement op te maken,
dat in de eerstkomende algerneene vergadering zou besproken wordenOp 7 Juli 1808, riep het provinciaal Bestuur de eerste algemeene
vergadering der aangesloten gilden bijeen. Het nieuw reglement werd
aangenomen en, ingevolge artikel 11 werd, op voorstel van het
bestuur, overgegaan tol do benoeming van één of twee eerevoorzitters.
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Z. D. H. Msr Doutreloux, en de Heer Graaf de Grünne, Senator voor
Maaseik, werden voorgesteld, en met geestdriftige toejuichingen tot
eerevoorzitters van den Bond uitgeroepen.
Ieder jaar zou er ook een verslag op zedelijk en stoffelijk gebied,
over den algemeenen toestand der aangesloten gilden, door de zorgen
van het bestuur opgemaakt worden, en om er gemakkelijker en beter
in te gelukken, werden vragenlijsten aan de belanghebbenden gestuurd,
met verzoek kennis te geven: van het getal leden der gilde en der
verschillende inrichtingen; van de hoeveelheid en de waaide der mest- en
voederstoffen voor het vee, der landbouwwerktuigen, gezamenlijk
aangekocht; van de nieuwe instellingen binnen het jaar opgericht;
van den waren toestand van alle werken, die in den schoot der
Hoerengilde bestaan.
Onnoodig u te zeggen, Mijne Heeren, dat het zedelijk doel niet uit
het oog verloren wordt, en dat men er bijzonder op drukt, dat de
kristelijke oefeningen, die maandelijks in de kerk plaats hebben,
getrouw moeten worden bijgewoond.
Deze vergadering is verplichtend, ook dringen wij er bijzonder op aan,
dat zij regelmatig plaats hebbe, en dat de leden wel tegenwoordig zijn.
De gebeden, welke daar gezamentlijk gedaan, en de onderrichtingen,
die er gegeven worden, leiden rechtstreeks tot de verwezenlijking van
ons hoofddoel: de bevordering van den godsdienst. En het nut
hiervan is klaarblijkend voor menschen, die, 0111 reden van drukke
bezigheden, soms groote verwijdering van de kerk, niettegenstaande
hunnen goeden wil, te weinig gelegenheid hebben 0111 aan hunne zalig
heid te werken.
De geestelijke bestuurders der gilden zullen dus hier eene gepaste
gelegenheid vinden om de godsvrucht onder ons volk te vermeerderen,
om Jezus-Christus beter to doen kennen en meer doen beminnen, 0111 de
leden een sterk betrouwen op (Jod in te boezemen, dat hen bestand zal
maken tegen de moeilijkheden, die hen soms zoo druk bezoeken; om
hun te herinneren, dat, als kinderen van denzelfden Vader, zij innner
als broeders onder malkander moeten handelen.
Een schoon gebruik, en dat in de meeste onzer Hoerengilden bestaat,
is, van op plechtige wijze, gewoonlijk door eene generale Communie
en eene Solemneele Mis, het feest van den Beschermheilige ie vieren;
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op zo kort; plaatsen wordt dat good gebruik zelfs meermaals vernieuwd
in het .jaar, en zulke betoogingen van godsvrucht hebben plaats op de
feestdagen ter cere van den Patroon der verzekering S'-Gilis of
S1' -Brigida, van den H. Joannes den Dooper, voordo Matigheidsgenoot
schappen, enz., enz.
I)e vragenlijst trekt ieder jaar de aandacht op deze belangrijke
punten, en wij zouden ons gelukkig achten dat schoon gebruik overal
in voege te zien.
Na de maandelijksche vergadering in de kerk, gaan de leden
gewoonlijk naar hunne vergaderingszaal, om bestellingen to doen, om
betalingen te vereffenen, om hunne premiën te betalen voor verzekerd
vee, of hunne stortingen te doen in de pensioenkas. Met zich to bepalen
bij voornoemde zaken, zou men zich blootstellen liet groot nut te
verwaarloozen dat onmisbaar voortspruit uit do onderlinge onder
richting, vrucht van nuttige besprekingen tussehen menschen, die tot
denzelfden stand bohooron, uit de practische wenken en raadgevingen,
die het plaatselijk bestuur er kan toedienen, uit de voordrachten die
er gehouden worden, uit toenadering van priesters en leeken, van
rijken en armen, zoo noodzakelijk op onze geschokte tijden.
I)e volgende vraag werd verleden jaar door het provincial Bestuur op
hare vragenlijst gebracht: «Draagt het plaatselijk bestuur zorg de
vergaderingen in het gewoon lokaal nuttig en aantrekkelijk to maken
of bepaalt men zich alleenlijk met bestellingen te ontvangen of deze to
betalen? "
In de meeste onzer Boerengilden beijvert men zich om bij de vergade
ringen nut 011 aantrekkelijkheid to paren, maar dikwijls is zulks zeer
moeilijk, aangezien de voorwaarden, waarin men zich bevindt in vele
parochiën van don buiten; want de priesters 011 de onderwijzers zijn
soms de eenigste personen, bekwaam om er het woord to voeren,
Wel is waar, het Bestuur van Leuven bezorgt ons voordrachtgevers;
do hoeren landbouwingenieurs zijn ook steeds gereed om ons dienst to
bewijzen, maar dit alles is niet voldoende voor de talrijke gilden, die
wij in Limburg tollen. — Wij moesten tot ouzo beschikking eenige
edelmoedige mannen hebben, personen, die de Vlaamsche taal goed
machtig zijn, en zich zouden willen oefenen om voordrachten te geven
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over volkshuishoudkunde, over maatschappelijke en landbouwkwestiën,
in één woord, over al wat geschikt is om voor den Boei' onze verga
deringen nuttig en aantrekkelijk te maken.
Ik heb u reeds gezegd, Mijne Heeren, dat de Limburgsche Bocrengilden ook op kantonaal gebied vereenigd zijn. De geestelijke bestuurder
of Proost, die van rechtswege deel maakt van het bestuurder parochiale
gilden, vertegenwoordigt met drie andere afgevaardigden de plaatselijke
vereenigingen. Deze afgevaardigden benoemen een bestuur van 5 leden,
welke het kantonaal verbond besturen. De leden der kantonale besturen
vormen de algemeene vergadering van de afgevaardigden der provincie.
Ten minste eenmaal op het jaar houden beide verbonden eene algemeene .
vergadering, waar de belangen van den landbouw der provincie of van
de streek, volgens de plaatselijke omstandigheden of de geschiktheid
besproken worden, waar er maatregels beraamd en verzoekschriften
opgesteld worden, waar, zoo noodig, de inrichting van nieuwe werken
besloten, of de goede regeling van andere behandeld worden.
Onze algemeene vergaderingen worden geopend en gesloten met het
gebed, en iedermaal ook wordt de eene of de andere goede redenaar
verzocht een gepast belangrijk vraagstuk te komen bespreken.
In de vergadering van 18(.>9, sprak onze geliefde volksvertegenwoor
diger, Ridder de Corswarem ons over de instellingen van voorzienigheid
en van ouderlingen bijstand, die in den schoot onzer gilden een zoo wel
voorbereiden en zoo vruchtbaren bodem vinden om zich voorbeeldig te
ontwikkelen.
In het jaar 1900 onderhield ons de bekwane advokaat van den
Boerenbond, Mijnheer Vliebergh,over een nieuw stelsel van grondcrediet.
Onze Doorluchtige Eerevoorzitter M 'r Doutreloux van zaliger gedach
tenis, gewaardigde zich iedermaal op de vergadering der Boerengilden
zich te doen vertegenwoordigen door zijnen secretaris den Z. E. II.
kanunnik Lucas.
De E. H. Mellaerts liet nooit zulke gelegenheid voorbijgaan, zonder
ons in den naam van het Hoofdbestuur eenen broedergroet toe te sturen,
ons door wijze raadgevingen te helpen, en onzen ijver op te beuren.
Er wordt ook op onze algemeene vergaderingen eenen tijd besteed
aan de lezing van het beknopt verslag over de werkzaamheden van
het gansche jaar. Daarenboven wordt een uitgebreid verslag gedrukt,
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opgemaakt bij middel der beantwoorde vragenlijsten, en aan al de
gilden gezonden. In dit verslag is het zeker gemakkelijk zich in te
lichten over den toestand van iedere parochiale Boerengilde, dewijl
zij per kanton en per alphabetische lijst gerangschikt zijn, met het
getal harer leden, de hoeveelheid en de waarde der mest- en voederstollen, landbouwgereedschappen, enz. die gezamenlijk werden aange
kocht. De verschillige inrichtingen, welke in de Boerengilde bestaan,
geven ook alle noodige inlichtingen, om een volledigen staal te kunnen
opmaken.
Daarbij worden nog bijzondere tabellen opgesteld, waarin al de Boerengilden der provincie, de veeverzekeringen, de Raiffeisenkassen, de
maatschappijen van ouderlingen bijstand, in één woord, alle maatschap
pelijke werken, die de Gilde in het leven riep, ieder bij zijne soort
geplaatst zijn, om gemakkelijk te kunnen oordeelen over den staat
van ieder dezer instellingen.
Verleden jaar betreurden wij, en met reden, dat eenige aangesloten
vereenigingen verwaarloosd hadden ons hun verslag in te dienen, en
wij zetten iedereen aan in het vervolg beter te beantwoorden aan den
wensch van Z. H. den Bisschop, die er een bijzonder goed middel bij
vindt om zich in te lichten over de maatschappelijke beweging op den
buiten; daarenboven voegden wij er bij dat de lezing van het verslag
der werkzaamheden zeker het beste middel is van propaganda, eene
aanmoediging voor de goede werkers, eene aanwakkering voor de
tragen.
De verwezenlijking der wenschen door de algemeene vergadering
geuit, wordt aan het provinciaal Bestuur toevertrouwd. Het Bestuur
bestudeert ernstig in zijne vergaderingen de verschillige vraagstukken,
neemt de noodige inlichtingen, omringt zich desnoods van vakmannen
om zooveel mogelijk het algemeen profijt te bekomen.
Op onze algemeene vergadering van 15 Juli 1900, te Hasselt gehouden,
stond het belangrijk punt der onderlinge paardenverzekering aan de
dagorde. Dergelijke gewichtige zaken kunnen moeilijk in groote verga
deringen besproken worden, want zij vergen een ernstig onderzoek.
De schoone uitslagen, welke de onderlinge veeverzekeringen opge
leverd hadden, konden ons niet onverschillig laten voor eene nieuwe
inrichting, die de boeren zou verzekeren tegen do sterfte van hunne
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paarden. Ook besprak ons Bestuur in zijne vergadering van 8 Augustus
1. 1. een ontwerp van standregelen, dat aan de verschillige gilden van
Limburg werd gestuurd. Op dezen oogenblik wordt op verschillige
plaatsen dapper gewerkt om de paardenverzekering op to richten.
Wij zouden ondankbaar zijn jegens den kloeken stichterder Spaardenverzekering in Limburg, indien wij hier niet meldden dat ze door den
Eerw. Heer kapelaan Spaas, te Bocholt in het leven werd geroepen, en
door koninklijk besluit van 12 November 1900, wettig erkend werd.
Op 1" Juni laatstleden herinnerde ons Bestuur aan al de gilden het
groot belang dat onze heilige Bisschop hechtte aan het uitgelezen werk
der retraiten voor werklieden; hij wilde hot in Limburg eene groote
uitbreiding zien nemen. Het ware te wenschen, zegden wij, dat de
leden beurtelings deze oefeningen konden bijwonen, en voor degenen,
die door gebrek aan geldmiddelen er zouden kunnen van beroofd zijn, dat
zij ondersteund werden door eene gezamentlijke bijdrage van alle leden.
Ziehier nu eenige cijfers, getrokken uit de verslagen onzer Limburgsche
Boerengilden voor het jaar 1899. Er bestonden in 1897, 99 Boerengilden,
100 in 1898, 111 in 1899. Het getal leden bereikte dit jaar 7082.
De gezamentlijke bestellingen in 1899 bereiken 6,866,300 kilogr.
scheikundige meststoffen, voederstolïen voor het vee, kalk en kolen
voor eene waarde van fr. 325,859,91.
Er dient hierbij aangemerkt te worden, dat het getal leden'wezenlijk
grooter is, en dat de bestellingen nog aanzienlijker geweest zijn, maar
wij hebben reeds gezegd dat al de verslagen niet werden ingediend.
De Brandverzekering bestaat in 49 gilden, met 867 polissen en eene
verzekerde waarde van fr. 3,870023,63.
In 1897 bestonden er 19 Raiffeisenkassen in onze Boerengilden.
Dit getal steeg tot 24 in 1898, en tot 33 in 1899. Het getal hunner leden
was 1549 op 31 December 1899.
Verders telden wij toen 8 pensioenkassen, betrekkelijk groot getal op
een oogenblik dat de wet van 10 Mei 1900 nog niet was gestemd;
8 matigheidsgenootschappen en 2 veekweekbonden.
Ik spreek hier niet van de samenwerkende melkerijen, van de
onderlinge veeverzekeringen, enz. Voor alle die werken zijn bijzondere
verslagen opgemaakt geworden.
3.
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Als trouwe en rechtzinnge verslaggever betreuren wij hier geenc
tastbare bewijzen te kunnen geven van den zedelijken invloed, die onze
dierbare instellingen op de leden hebben uitgeoefend. Ontoereikend zijn
hier onze middelen, en wij moeten ons noodzakelijk bepalen met de
getuigenis te vragen van de Geestelijkheid, welke zulke werken in hare
parochiën stichtte, en er zich ijverig mede bezighoudt, en, ja, wij zijn
innig overtuigd, dat zij het met ons eens zal zijn om te verklaren, dat
de Boerengilden een overgrooten en heilzamen invloed hebben uitge
oefend op den godsdienstzin en de zedelijkheid hunner parochianen.
Ik betreur insgelijks, Mijne Hoeren, dat het mij niet mogelijk is
geweest, bij gebrek aan eenige inlichtingen u ren beknopt verslag te
doen van het jaar 1900. Wij kunnen u slechts verzekeren dat op alle
wijzen onze Boerengilden steeds groeien en bloeien tot welzijn van
den Boerenstand.
Die uitslag, indien hij ons vandaag klaarblijkend doet uitschijnen
hoezeer de katholieke Boer vertrouwen heeft in de schoone werken,
die de samenwerking voor hem in het leven heeft geroepen, indien
zij strekken tot eer en lof van de moedige christenen, die vereenigd en
aangevuurd door onze Priesters, ze op zooveel plaatsen tot stand hebben
doen komen, ze besturen en ondersteunen, zij zijn vooral. Mijne Heeren,
eene gedurige hulde aan onzen H. Godsdienst, die alleen machtig genoeg
is zulke liefde en opoffering te verwekken in het hart van degenen,
welke de verheffing van den Christenen Boerenstand ondernomen
hebben. Vreezen wij, en niet reden, dat het socialismus, gelijk het
gedaan heeft voor de nijverheids werklieden, aan den landbouwer de
omwenteling, de hervorming van liet eigendomsrecht, als reddingsmiddel
voor zijne lotsverbetering toonen zal; vreezen wij dat het door zijne
redelooze en gevaarlijke stelsels onze brave, eerlijke, godsdienstige
boeren zal trachten te misleiden, dan moeten wij ook een reddingsmiddel
hebben om den boer ter zijde te staan; en dat middel, Mijne Heeren,
zullen wij vinden in de christelijke toepassing van het eigendomsrecht,
in de vreedzame en vooruitstrevende hervorming van de wetgeving,
door het oprichten van economische werken, door het deelnemen der
hooge standen in hunne ondersteuning, kortom, in de nauwere betrek
kingen tussclien de verscliillige standen der maatschappij.
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't Is in die opoffering der hoogerc klassen voor onze buitenlieden,
't is in en door die gezamenlijke vereeniging, dat wij, met de hulp Gods,
het middel zullen vinden om den boerenstand immer meer op te beuren,
om het goddeloos socialismus met goed gevolg te bekampen; 't is in de
eendracht dat wij de macht zullen vinden om onze vrijheid, onzen
eigendom, ons geloof en onze zeden ongeschonden te bewaren, 't is door
die eendracht dat wij vrede in Staat en Maatschappij weder zullen
invoeren, en veel zullen bijdragen tot verheerlijking van God en
Godsdienst.
Vooruit dus, Mijne Heeren, op den ingeslagen weg, voor het zedelijk en
en stoffelijk welzijn van Boer en werkman; vooruit voor Kerk en Vader
land, voor God en het goede! Vooruit, dapper vooruit! God wil het!!!

II.
De Vrije Veeverzekeringen in Limburg
VERSLAGGEVER:

Eenv. Heer THEUNISSEN, pastoor te Genck.
Vóór het ontstaan van den Belgischen Boerenbond, was de vrije
veeverzekering in Limburg eene schier onbekende zaak.
Hier en daar, slechts in ettelijke dorpen trof men eene soort van
vereeniging aan om den veehouder eenige schadeloosstelling te verschaf
fen in geval van veeverlies.
Deze inrichtingen waren luttel in getal, gebrekkig van richting en
geenszins van aard om algemeen te worden, zelfs niet in staat om al
de veehouders eener zelfde gemeente te vereenigen.
De Boerenbond — dien ik de schoonste en doeltreffendste inrichting
van België durf noemen — begreep van zijn ontstaan af, dat op gebied
van samenwerkende verzekering, een uitgestrekt veld voor hem open lag
Ook sloeg hij aanstonds hand aan werk.
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Naar het voorbeeld der Duitsche Bauernvereine, waar de vrije veever
zekeringen sedert jaren waren opgericht en met besten uitslag gewerkt
hadden, leverde « de Boer » tijdschrift van den Belgischen Boerenbond,
een reglement, dat in zijne groote trekken als leidraad zou dienen aan
do veeverzekeringen die men hier ten lande tot stand zou brengen.
Weldra ontstond er op vermeld gebied cene gansche beweging; het
belangrijk vraagstuk der veeverzekering kwam ter bespreking in bijna
al de pasgeborene hoerengilden.
Dit punt werd rijpelijk bestudeerd, verstandig besproken, vriendelijk
gekaveld en weldra was men het eens over de algemeene trekken eener
goede en degelijke veeverzekering. Verschilden de reglementen hier of
daar, dan was het slechts in kleine nevezaken, 0111 de inrichting gemak
kelijker of toepasselijker te maken volgens plaatselijke omstandigheden.
Vier groote trekken zouden de veeverzekering kenmerken:
1" Zij moest vrij zijn.
2° Zij moest algemeen zijn, algemeen om al de gewone ziektens en
al de gewone ongevallen te verzekeren, algemeen om niemand uit te
sluiten die met dit goed werk wilde inèe doen.
3° Zij moest eene Maatschappelijke stichting uitmaken die op haar
eigen en door haar eigen in gewone omstandigheden zou bestaan en
geene liefdadigheidsinrichting als bij voorbeeld Vincentius a Paulo.
4° Om alle bedrog te voorkomen zou men eene vergoeding uitbetalen,
dat wezenlijk eene vergoeding was en den boer redde zonder hem geheel
en al schadeloos te stellen.
Alle andere punten waren slechts praktische toepassingen van deze
vier hoofdtrekken.
In 't Kempisch gedeelte onzer provincie zette men zich moedig aan
't werk en na eenige maanden zwoegen en arbeiden was er schier geene
parochie of gemeente meer die geene veeverzekering bezat.
De oprichting van dit voortreffelijk werk was vooral gemakkelijk in
den schoot der Boercngilden.
De Boerengilde had de boeren vereenigd, hunne weerde en invloed
doen kennen, had hun de kracht der kristelijke samenwerking voor
oogen gehouden, den geest van edelmoedigheid en zelfopoffering inge
stort en vooral hun de deugd van rechtveerdigheid en ware kristelijke
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broederliefde in verstand, hert en wil geprent, die twee groote steun
pilaren waarop alle ware maatschappelijke inrichtingen moeten op
gegrondvest zijn.
Men ondervond weldra dat onze boeren lang zoo dwars niet waren
voor nieuwigheden, vooruitgang en stoll'elijke verbeteringen als men
wel beweerd had; de boer, wantrouwig geworden door jaren en jaren
verlatenheid en uitbuiting toonde zich meegaande, omdat hij nu eindelijk
mannen vond die zich zijne belangen rechtzinnig en onbaatzuchtig
aantrokken, mannen waar hij zijn vertrouwen in stelde; deze waren
buiten een groot getal edelmoedige leeken voornamelijk onze Limburgsche
priesters ! Koor het moedig en onverpoosd werken dezer baanbrekers
rezen de veeverzekeringen als bij tooverslag uit den grond op.
Eenigen tijd 11a het ontstaan der veeverzekeringen rees er een klein
verschil van zienswijze op tusschen de eerste stichters betrekkelijk het
punt der n-ct/ige erkenning.
Het grootste bezwaar dat tegen de erkenning werd ingebracht was
" dat in de voorschriften der wet over de erkenning der samen
werkende maatschappijen zekere bepalingen bestonden die te zeer
vrijheidkrenkend waren ".
Eenigen tijd later werd deze wet in de Kamer herzien, de onaange
name bepaling verdween en weldra vroegen en bekwamen het grootste
gedeelte der veeverzekeringen de wettige erkenning.
Nauwelijks begonnen de vrije veeverzekeringen veld ie winnen,
min of meer algemeen te worden als zij te strijden kregen met de
voorstanders eener algemeene verplichtende officiëele of provin
ciale veeverzekering, die ons volk met haren echten naam van
dwangverzekering brandmerkte.
De strijd was hard en hevig, doch Gode zij dank, de zegepraal bleef
aan de vrijheid !
De eenige in schijn ernstige opwerping, die men ten dien tijde tegen
de vrije veeverzekering deed, namelijk — dat in geval van overgroote
verliezen, zij niet zou staande blijven — is nu ook gevallen door de
schooneen nogmaals vrije inrichtingder Limburgsche Herverzekering !
Ik geloof niet dat op dit oogenblik tusschen de katholieke maatschap
pelijke mannen nog een enkel verdediger der dwangverzekering gevonden
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wordt, zoo zeer beantwoordt de vrije veeverzekering aan liet doel
harer stichting.
Onze veeverzekeringen, gelijk ze tegenwoordig zijn ingericht, zijn
toegankelijk en voordeelig voor alle soort van landbouwers, voor groote
en kleine, voor eigenaars en pachters.
De kleine boerenwerkman en kleine landbouwer, die weinig vee bezit
bevrijdt ze van den ondergang, armoede en bedelarij, voor grootere
boeren en veebezitters is zij een weggelegde spaarpenning die in dagen
van beproeving nooit ten onpas komt.
Zoo de groote veehouders het zelfde voordeel niet vinden in eene
verzekering als hunne mindere bedrijfgenooten zoo zullen zij nochtans
moeten bekennen dat zij er persoonlijk geen verlies bij hebben, dat het
welgelukken van dergelijke inrichting zeer dikwijls van hun voorbeeld
en hunne deelneming afhangt.
Op zaken van veeverzekering zijn twee streken onzer provincie min
of meer ten achter gebleven namelijk: het Maasland en het Haspengouw.
Het is misschien hier aan toe te schrijven dat in gemelde gouwen de
geest der kristelijke samenwerking niet genoeg ontwikkeld is geworden
en dat ze bewoond zijn door ineer gegoede boeren voor wie de nood
zakelijkheid of voordeel der vereeniging zich zoo sterk niet doet gevoelen,
dan elders.
Ingezien den weldoenden uitslag door de vrije 'veeverzekeringen beko
men drukt de I.imburgsche Katholieke Dag de volgende wenschen uit:
BESLUITEN
1) Dat er zoohaast mogelijk in iedere parochie of gemeente van
Limburg eene vrije veeverzekering tot stand kome.
2) Dat daar waar men denkt dat de gemeente te klein is, zich twee
naburige gemeenten zouden verstaan om gezamentlijk deze vereeniging
te stichten.
3) Dat daar waar het kan zijn, de plaatselijke veeverzekering
ondersteund worde door gemeente-bijlagen.
4) Dat de vrije veeverzekeringen altijd, waar het eenigszins kan
gevonden worden, ir den schoot der plaatselijke Boerengilde en door de
Boerengilde worde opgericht.
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5) Dat al de vrije veeverzekeringen de wettelijke erkenning zouden
aanvragen en zich dus zouden schikken naar de wet der samenwerkende
maatschappijen van Ouderlingen bijstand.
G) Dat alle vrije veeverzekeringen zich zonder uitstel zouden aansluiten
bij de Liinburgsche Herverzekering.

III.
Herverzekering van Limburg tegen sterfte onder het vee
VERSLAGGEVER:

I)e Eerw. Heer HUYDTS, pastoor te Berbroek.
De plaatselijke veoverzekering (waarvan de E. H. pastoor Theunissen
het groote nut, ja de noodzakelijkheid bewezen heeft) is op een klein
gebied werkzaam, eenige honderde koeien ten hoogste zijn bij haar
verzekerd. Met eene goed berekende premie is de maatschappij bestand
tegen liet gewoon sterfgevaar en kan zij nog in het voorzorgsfonds iets
aan kant leggen. Maar er kunnen slechte jaren komen; soms gebeurt het
dat eene maatschappij jaren achtereen op buitengewone wijze geteisterd
wordt; zal zij het dan kunnen volhouden? Vandaar is bij velen het
gedacht gekomen dat vrije veeverzekeringen niet mogelijk zijn; en dat
alleen

eene oflicieole

verplichtende veeverzekering per

provincie

mogelijk was. Deze verplichtende veeverzekering per provincie lag ter
bespreking in de Kamers van Volksvertegenwoordigers en ook in onzen
Provincieraad in 't jaar 1893; doch zij werd dapper bestreden door onze
vrienden, vooral door onzen hoofdman M. Helleputte, die bewees dooi'
de geschiedenis dat onze vrije veeverzekeringen niet onmogelijk zijn,
maar dat ze vermoord waren geweest door de verplichting die niets
medegebracht had dan ongelijk en plagerij. — Na dien strijd, of beter
nog gedurende dien strijd tegen de verplichting, zag men overal vrije
plaatselijke veeverzekeringen tot stand komen en nu bekent bijna een
ieder dat deze kleine plaatselijke instellingen verreweg de beste
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veeverzekeringen zijn. — Doch er moest een middel gezocht worden
om deze vrije instellingen krachtdadig te ondersteunen en voor den
ondergang te vrijwaren; dat middel is dn Herverzekering.
Na veel moeielijklieden en vooroordeelen overwonnen te hebben,
gelukten wij er in den 22 October 1896 onze vrije Herverzekering
tot stand te brengen. Maar wij mogen niet vergeten, dat indien de
Herverzekering van Limburg tegen sterfte onder het vee bij uitmun
tendheid een werk der vrijheid is, de vrijheid nochtans onmachtig
zoude geweest zijn zonder de welwillende en krachtdadige ondersteuning
dei" openbare overheden.
Ik zeg onmachtig en ik druk op dit woord. Onze landbouwersstand
bestaat, in overgroote meerderheid, uit kleine en zelfs zeer kleine boeren,
van wie het onmogelijk zoude zijn meer te vragen dan hunne tegenwoordige
bijdrage tot de parochiale veeverzekeringen. Werd die bijdrage merkelijk
vermeerderd (om de Herverzekeringskas te vormen), dan zouden talrijke
zeer verdienstelijke leden gedwongen zijn zich uit de onderlinge veever
zekering terug te trekken, dan zou deze laatste slechts nog openstaan
voor de meer bemiddelde landbouwers, en zulks moet, kost wat kost,
vermeden worden. Aan niemand bewijst de veeverzekering zoo grooten
dienst als aan den geringen landman, wiens gansche rijkdom bestaat in
een of twee stuks vee; het is voor hem bijzonder dat zij is ingesteld,
voor hem die er niet eens zoude kunnen aan denken zijn vee te verzekeren
bij de eene of andere naamlooze maatschappij, voor hem die tot de
armoede terugvalt wanneer zijn vee komt te sterven. Dit hebben de
openbare overheden begrepen en het is voor ons tevens eene plicht en
een waar genoegen hun hiervoor den hartelijken dank der Herver
zekering van Limburg te betuigen. Dank dan aan de Heeren Ministers
van Landbouw, De Bruvn en Baron Vander Bruggen, dank den Provin
cieraad voor de zoo milde toelagen welke zij ons verleend hebben.
Dat zij de uitdrukking onzer warme erkentelijkheid ontvangen en dat
zij tevens overtuigd wezen dat zij nooit de openbare penningen beter
zullen besteed hebben. De uitslagen die wij tot hiertoe bekomen hebben,
geven ons het vertrouwen dat wij zullen mogen voortgaan met op
hunne welwillende medewerking te rekenen.
Wat is nu eigenlijk de Herverzekering, hoe gaat zij te werk ?
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Verscheidene plaatselijke veeverzekeringen vormen een verbond en
richten eene middenkas in, waar in zij ieder jaarlijks eene zekere som
storten, in evenredigheid met de waarde der dieren die zij verzekeren;
die middenkas, welke aanzienlijke toelagen van den Staat en de provincie
ontvangt, heeft voor doel de vrije veeverzekeringen der provincie te
ondersteunen en in stand te houden.
De jaarlijksche premie der aangeslotene veeverzekeringen was in
't eerste jaar bepaald op één frank per duizend franken herverzekerde
waarde; de volgende jaren op 1,50 fr. per duizend fr. verzekerde
waarde en dit jaar op 2 fr. per duizend fr. verzekerde waarde.
Art. 10 onzer standregelen zegt dat in geval van ontoereikendheid
der premie, deze zal door den Bestuurraad tijdelijk kunnen vermeerderd
worden, ten hoogste tot 3 franken per duizend fr. verzekerde waarde,
volgens de noodwendigheden.
Welke voordeelen verleent de herverzekering aan de aangeslotene
veeverzekeringen ?
Volgens art. 20 « behalve de uitzonderingen in art. 2 voorzien
(verlies veroorzaakt door brand of instorting van gebouwen, door
oproer of oorlog en door overstrooming of diefte) zal de Herverze
keringskas voor elk verlies, door de aangeslotene maatschappijen
ondergaan, eene vergoeding verleenen van 30 p. h. van het zuiver
verlies; zoo nochtans dat de Bestuurraad dit hulpgeld mag vermeerderen
of verminderen, naar gelang de middelen van de maatschappij. Buitengewone hulp kan ook verleend worden aan aangeslotene maatschappijen
die om reden van bijzondere verliezen in nootl zijn zonder hare fout.
Het 8lse en 9'le artikel van het reglement van inwendige orde leert ons
wat wij moeten verstaan door zuiver verlies. « Om het zuiver verlies,
welk eene veeverzekering ondergaan heeft, te bepalen, neemt men de
2/3 der geschatte waarde, waarvan men, in voorkomend geval, de zuivere
opbrengst aftrekt. » — « Als zuivere opbrengst wordt aanschouwd:
a) hetgeen door den Staat uitbetaald wierd; b) hetgeen slachters,
opkoopers van vleesch of andere vrijwillige koopers voor de overblijfsels
van een afgemaakt dier betaald hebben, — met «afrekening der onkosten
(als slachten, het vervoer, de goedkeuring van het vleesch). »
Art. 10. « Wordt aanschouwd, gedeeltelijk als premie, gedeeltelijk
als zuivere opbrengst, de som welke een afgemaakt dier opgebracht
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heeft, wanneer het vleesch, tot het verbruik goed gekeurd, door de
deelgenooten inoet aangekocht worden.
Om dit vast te stellen, zal do Bestuurraad der Herverzekering acht
geven op den betaalden prijs, en jaarlijks den prijs van het vleesch
bepalen. — Hetgeen meer betaald wordt dan den bepaalden prijs, zal
niet als zuivere opbrengst maar als premie aanschouwd worden.
Nu een woord over den toestand der Herverzekering gedurende ieder
dienstjaar sedert haar bestaan.
ls,e DIENSTJAAR 1897.
Op 1 Januari 1897 waren er 37 veeverzekeringen bij de Herverzekering
aangesloten die 8229 stuks vee herverzekerden voor eene waarde van
2,032,392 franken.
Wij eindigden ons ls,e jaar met 49 aangeslotene veeverzekeringen die
10,000 stuks vee herverzekerden voor eene waarde van 2,430,350 franks
(al de maanden van 't jaar dooreen genomen).

Verliezen (23 p. °/00) 242 verliezen van vee werden aangegeven
waarvan ile herverzekerde waarde beliep op 61,92(3 franken, maar
het zuiver verlies was van 30,048,97 franks.

Vergoeding. De Herverzekering heeft eene vergoeding van 35 per
honderd van het zuiver verlies aan de aangesloten veeverzekeringen
toegestaan, en hieraan eene som van 10,727,07 franken betaald. —
Aan Ui veeverzekeringen, die in nood waren, wier kas of ledig of
in deticit was, heeft de Herverzekering in den loop van 't jaar een eerste
hulpgeld verleend, en al zoo verscheidene veeverzekeringen in sland
gehouden.
REKENING OVER 1897.
I. ONTVANGSTEN.

1 Premiën der deelgenooten

. fr.

2,430,35

2 Gift van den Heer Giclen, te Hoesselt ...»
.

100,00

3 Toelage van de Provincie
4 Toelage van den Staat

• .

.

.

......

5,000,00

»

6,000,00

Totale ontvangsten.
ontvangsten, fr.

13,530,35
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II. UITGAVEN.

1) Storting in de reservekas

fr.

1,353,03

.

»

10,727,07

3) Bureelbehoeften, drukwerken en schrijfloon van
den bijzonderen sekretaris

»

500,00

4) Reiskosten der bestuurleden

»

235,00

2) Vergoeding voor 242 verliezen (35 %) .

.

Totale uitgaven, fr. 12,815,10
HERHALING.

Ontvangsten

fr. 13,530,35

Uitgaven
Overschot, voor het dienstjaar 181)8 ...

»

12,815,10

fr.

715,25

2'le DIENSTJAAR 1898.
In 't jaar 1898 telde de Herverzekering van Limburg 62 aangesloten
maatschappijen. De herverzekerde waarde van gansch liet jaar (alle
maanden dooreen genomen) beliep op 3,641,402 fr. voor 14,385 stuks vee.

Verliezen (omtrent 23 p. %0) 329 verliezen werden aangegeven,
waarvan de herverzekerde waarde beliep op 90,845 fr. maar liet zuiver
verlies van 45,199,90 fr.; dus 1 <> der verliezen werd gedekt door de
opbrengst van het vleesch of de vergoeding van den Staat.
Vergoeding 30 °/„ op het zuiver verlies, dus 13,649,90 fr.
Buitengewone hul]) verleend aan 4 veeverzekeringen die buiten
hare fout in nood waren 1,004 fr.
REKENING OVER 1898.
A. Gewone kas.
I. ONTVANGSTEN.

X. Premiën der deelgenooten

..... fr. 5,180,07

2. Toelage van de Provincie

»

5,000,00

3. Toelage van den Staat

»

6,000,00
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4. Giften van beschermende leden

.... Fr.

5. Intresten van geplaatste kapitalen

»

6. (Buitengewone ontvangsten) inkomgelden

.

125,00
157,38

Fr. 16,762,45
. "
68,42

7. Overschot van 1897

»

715,25

Fr. 17,546,12
II. UITGAVEN.
,
. ,
.
1. Storting in de reservekas

i fr.
! »

2. Vergoeding aan de veeverzekeringen

.

.

.

1,676,24
68,42

» 13,049,90

3. Drukwerken, bureelbehoeften, schrijfloon van den
bijzonderen Secretaris

»

500,00

4. Reiskosten der bestuurleden .

»

140,00

»

145,16

...

5. Onkosten van aankoop en verkoop van Staatsrenten,
en verschil tusschen den prijs van aankoop en
verkoop

Fr. 16,179,72
HERHALING.

Ontvangsten.

. fr. 17,546,12

Uitgaven

.

»

16,179,72

Overschot

fr.

1,366,40

.

B. Reservekas.
I. ONTVANGSTEN.

1. Inkas op 1 Januari 1898

fr. 1,353,03

2. Inkomgeld in 1898
3. Storting in de reservekas op 31 December 1898

.

»

68,42

»

1,676,24

Fr. 3,097,69
II. UITGAVEN.
1. Buitengewoon hulpgeld verleend aan 4 veeverzeke
ringen

»

1,004,00

Reservekas op 1 Januari 1899 fr. 2.093,69
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3de DIENSTJAAR 1899.
Op einde 1899 waren er 77 vecverzekeringen bij de Herverzekering
aangesloten, die (alle maanden van 't jaar dooreen genomen) 18,184 stuks
vee voor eene waarde van 4,721,981 fr. herverzekerden.
Verliezen. Dit jaar was buitengewoon gunstig. Slechts 335 verliezen
werden aangegeven (18,4 p " ! J terwijl e r in d e 2' l e eerste jaren 2 3 p " o o
verliezen waren.
De herverzekerde waarde dezer verliezen beliep tot 90,595 fr., maar
het zuiver verlies was maar 42,788 fr. eu 29 centiemen (dus minder dan
't vorig jaar).
Vergoeding. De Herverzekering verleende in den loop van liet jaar
een eerste hulpgeld aan 7 veeverzekeringen die in nood waren.
Dit jaar werd eene vergoeding van 33 p. "U op het zuiver verlies
toegestaan, en aan 4 veeverzekeringen eene buitengewone hulp van
873 fr. te nemen op het reservefonds.
REKENING OVER 1899:
A. Gewone kas.
I. ONTVANGSTEN.

1. Premiën der deelgenooten

f''-

7,082,95

2. Toelage van de Provincie

"

5,000,00

»

6,000,00

»

100,00

3. Toelage van den Staat

.

.

4. Giften van Beschermende leden

.

•

.

.

5. Intresten van geplaatste kapitalen .

489,81
18,672,76

6. (Buitengewone ontvangsten) Inkomgelden
7. Overschot van 1898.

.

.

»

140,68

"

1,360,40

fr. 20,179,81
II. UITGAVEN.
i a) 10 p. h. der ontvangsten fr.
1. Storting in de reservekas, j })j inkomgclden
.
. „
2. Vergoeding aan de veeverzekeringen

1,867,27
i40,68

...» 14,120,16
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Drukwerken, bureelbehoeften en schrijfloon van den
bijzonderen secretaris

fr

500 00

4. Reiskosten der bestuurleden

„

145 qq

5. Verschil tusschen inkoop en verkoop van Staatsrenten,
onkosten en verloopen intresten bij aankoop .
.

..

404,62

fr. 17,178,03
HERHALING.

Ontvangsten .

. fr. 20,179,84

Uitgaven

.

* 17,178,03

Overschot,

fr. 3,001,81

.

B. Reservekas.
I. ONTVANGSTEN.

1. In kas op 1" Januari 1899

fr. 2,093,69

2. Inkomgelden in 1899

140,98

3. Storting in de reservekas op 31 December 1899

.

»

1,868,27

fr.

4,101,64

»

873,00

II. UITGAVEN.
Buitengewoon hulpgeld verleend aan 4 veeverzekeringen
Reservekas op 1" Januari 1900

fr. 3,228,64

4'le DIENSTJAAR 1900.
Wij eindigden ons 4',e dienstjaar met 82 aangesloten vee verzekeringen,
die (alle maanden dooreen genomen) 20,404 stuks vee voor eene waarde
van 5,389,424 franken herverzekeren.

Verliezen. 491 verliezen (dus iets meer dan 24 p. o/0°) werden aange
geven. — De herverzekerde waarde dezer verliezen beliep tot do som
van 134,254 franken, maar 't zuiver verlies was 63,471,43 franken.
Vergoeding. De Herverzekering verleende in den loop van 't jaar
een eerste hulpgeld aan 9 veeverzekeringen die in nood zijnde om hulp
riepen. — 30 p. °/0 werd uitbetaald op het zuiver verlies, daarenboven
werd nog eene buitengewone hulp verleend aan 3 veeverzekeringen.
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REKENING OVER 1900.
A. Gewone kas.
I. ONTVANGSTEN.

1. Premiën der deelgenooten

ïi'-

8,081,13

2. Toelagen der provincie .

"

5,000,00

3. Toelage van den Staat .

»

7,100,00

... »

50,00

..."

202,15

4. Giften van beschermende leden

.

5. Intresten van geplaatste kapitalen

fr. 20,436,28
6. (Buitengewone ontvangsten). Inkomgelden
7. Overschot van 1899

.

.

»

......"

101,36
3,001,81

fr. 23,539,45
II. UITGAVEN.

i a) 10 p. der gewone
1. Storting in de reservekas

\
ontvangsten
f b) inkomgelden

. fr.
. »

2,043,62
101,36

2. Vergoeding aan de veeverzekeringen ...»

19,041,43

3. Drukwerken, bureelbehoeften en schrijfloon van den
bij zonderen schrijver

"

500,00

4. Reiskosten der bestuurleden

»

155,00

5. Waardevermindering der Staatsfondsen volgens
beursnoteering op 31 December 1900
.
.

"

43,73

fr.
HERHALING.

Ontvangsten.
Uitgaven
.

. fr.
. »

Overschot,

fr.

23,539,45
21,885,14
1,654,31

21,885,14
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B. Reservekas.
I. ONTVANGSTEN.
1. In kas op 1" Januari 1900
2. Inkomgelden in 1900

.

.

fr.

...

3. Storting in de reserve op 31 December 1900

3,228,64

.

»

101,36

.

•»

2,043,62

fr.

5,373.62

fr.

295,00

fr.

5,078,62

II. UITGAVEN.
Buitengewoon hulpgeld aan 3 vee verzekeringen
Reservekas op 1" Januari 1901

.

.

.

.

5"e DIENSTJAAR 1901.
Op einde van den lsle" semester van ons 5'|L' dienstjaar waren er
89 veeverzekeringen bij de Herverzekering aangesloten die meer dan
24,000 stuks vee voor eene waarde van boven do 6,500,000 fr.
herverzekerden.

Verliezen. Gedurende de 6 eerste maanden werden er 272 verliezen
van eene verzekerde waarde van 78,950 fr. aangegeven.

Gedurende de 4 eerste jaien van het bestaan onzer maatschappij
betaalden de aangeslotene veeverzekeringen aan de Herverzekering
23,077,50 fr. premie. — 1397 verliezen werden er aangegeven waarvan
de herverzekerde waarde beliep op 377,020 fr. — en 't zuiver verlies
182,409,10 fr., waarop eene vergoeding verleend werd van 54,453,86 fr.
en een buitengewoon hulpgeld van
2,152,00 fr.
56,<)05,80 fr.
Groot zijn do diensten welke de Herverzekering aan onze plaatselijke
veeverzekeringen bewezen heeft! Ja, meer dan eene heeft zij van den
val gered en ook meer dan eene heeft zij door haren machtigen invloed
tot het leven geroepen.
Wij mogen ons verheugen eene maatschappij gesticht te hebben die
op vaste gronden steunt, wier bestaan verzekerd is, eene maatschappij
die tot eer strekt van onze katholieke boeren, eene maatschappij die
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een plechtig bewijs levert van hetgeen wij vermogen zoo wij vereenigd
samenwerken. Daar de Herverzekering — gedurig aangroeiende —
ook gedurig meer en meer werk bijbrengt aan de bestuurleden, en
bijzonder aan den voorzitter moeten de aangesloten veeverzekeringen
zorgvuldig vermijden al wat dit werk nog zou vermeerderen (als onvol
ledige opgave — enz).

Om te eindigen stel ik voor in naam van het Bestuur der Herver
zekering, de volgende wenschen te uiten en door onze plaatselijke
veeverzekeringen te zien ondersteunen.
1° Dat al de bestaande veeverzekeringen van Limburg ile Herver
zekering zouden bijtreden.
2° Om het bestier der Herverzekering te vergemakkelijken, a) dat
overal nagenoeg de zelfde standregelen in de plaatselijke veeverzeke
ringen zouden gevolgd worden.

b) Dat slechts iederen trimester nieuwe leden in de plaatselijke
veeverzekeringen zouden aanvaard worden; aangezien iederen trimester
de lijsten der werkende leden met het getal en de waarde van hun
verzekerd vee aan het Bestuur der Herverzekering moeten gezonden
worden.
;}° dat de leden der veeverzekeringen die bij de Herverzekering
aangesloten zijn, wanneer zij van woonplaats veranderen, zouden
aangenomen worden in de veeverzekering hunner nieuwe verblijfplaats,
zonder een inkomgeld te betalen, op vertooning van een bewijs dat zij
tot de laatste maand betaald hebben.
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Toestand der Herverzekering van Limburg tegen sterfte onder het vee.
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IV.
Maatschappij van onderlingen bijstand
« Paardenverzekering »
VERSLAGGEVER:
Eerw. Heer A. SPAAS, kapelaan te Bocholt.

De vrije onderlinge veeverzekeringen hebben sedert eenige jaren de
heilzaamste vruchten opgeleverd voor den landbouw. In de Limburgsche
Kempen vooral, waar de rijkdom en de landerijen zeer verdeeld zijn,
hebben do kleine eigenaars en pachters meermaals hun behoud aan
dergelijke maatschappelijke instellingen te danken.
Tusschen de verschillende samenwerkende instellingen in den boeren
bond opgericht, is de veeverzekering ongetwijfeld een der krachtigste
middelen ter opbeuring van den landbouw.
Doch in opzicht van onderlinge verzekering, bleef er eene leemte.
Nevens het rundvee, heeft de boer zijn paard, dat dikwijls een groot
deel van zijn fortuin uitmaakt en waarvan het verlies hem altijd een
uiterst gevoeligen slag toebrengt. Wij hebben ons dan over eenige jaren
afgevraagd of eeno vrije onderlinge paardenverzekering niet mogelijk was.
In Vlaanderen was de vraag reeds opgelost; daar immers had men
reeds eenige maatschappijen van dien aard opgericht die, zoo men ons
verzekerde, met den besten uitslag bekroond werden. Het zijn de
stand regels van eene dier paarden verzekeringen, die onze taak hebben
vergemakkelijkt, wanneer wij over een jaar te Bocholt eene dergelijke
maatschappij stichtten.
Ik acht het onnoodig, Mijne Heeren, de standregels over paarden
verzekering breedvoerig uit te leggen, hetzij mij slechts toegelaten die
punten aan te raken, die eene moeielijkheid schijnen op te leveren bij
de oprichting dezer onderlinge maatschappijen.
Vooreerst 1° Hoeveel paarden moeten ingeschreven worden om het
bestaan eener maatschappij te verzekeren, en bijgevolg hoever moet
of kan haar gebied zich uitstrekken— De beste inrichting is voorzeker
die, welke zich slechts over ééne gemeente uitstrekt, om dat er dan
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een ernstig toezicht mogelijk is en de maatschappij bijgevolg des te
meer vertrouwen inboezemt.
Doch om zulke plaatselijke inrichting tot stand te brengen moet men
in de gemeente 50 tot 00 paarden kunnen verzekeren. Dit kan overal
niet gebeuren en daarom kan men voor 2 of 3 aangrenzende gemeenten
eene maatschappij oprichten, doch het is niet noodig dat het gebied der
maatschappij al de gemeenten van een kanton inslitite. Zoo bevat de
omschrijving der paarden verzekering van Bocholt ook de gemeenten
Beeck, Gordingen, Reppel en Caulille.
Ten 2'le". Welke paarden dienen opgenomen te worden in eene vrije
onderlinge verzekering? — Om groote moeilijkheden te vermijden is het
verkieslijk alle soorten van paarden te verzekeren. Doch wijl het
gevaar van sterften of ongeval grootendeels afhangt van de soort van
paarden en voornamelijk van het voedsel en verzorging, is het redelijk
dat de premie hooger of lager zij, naarmate het gevaar dat de paarden
loopen grooter of kleiner is. Zoo zal een vrachtpaard, eene gedekte
merrie meer betalen dan een eenvoudig labeurpaard. In Bocholt is de
paardenverzekering opgericht in de Boerengilde, en daarom worden
geene paarden opgenomen dan labeurpaarden en onder deze slechts
die eene waarde hebben van ten minste 300 fr.
Ten 3'le. Met welke inkomsten zal men een maatschappelijk fonds
stichten, dat bekwaam zij, het bestaan der societcit te verzekeren?
1) Met de premiën der werkende leden. In onze maatschappij betaalt
men eene jaarlijksche premie van 1 fr. per 10<> fr waarde. Zoodat een
paard van 800 franken waarde, jaarlijks 8 fr. betaalt. De jaarlijksche
premiën kunnen verhoogd worden indien hunne opbrengst niet in
evenredigheid is met de ondergane verliezen, hetgeen noodzakelijker
wijze zou gebeuren, indien men in het begin der oprichting een of
twee verliezen onderging.
Doch om die moeielijkheid te voorkomen zal weldra de herverzekering
in werking treden. De ijvervolle werkzaamheid en de opoffering van
den achtbaren Voorzitter der Herverzekering voor paarden, den Heer
Palmers, geven ons de zekerheid dat deze maatschappij zal groeien en
bloeien evenals de herverzekering van het rundvee. Deze herverzekering
zal de verschillende maatschappijen helpen om de ondergane verliezen
te vergoeden en den voorspoedigen gang der maatschappij verzekeren.
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Wanneer in Bocholt de paardenverzekering opgericht werd, was er nog
geene spraak van herverzekering en daarom zon liet bestuur in geval
van groote verliezen de noodige som aan de Raiffeisenkas ontleend
hebben, zoo het in kas zijnde geld niet toereikend ware geweest om
de onkosten te dekken. Maar wij zijn nog niet genoodzaakt geweest
tot dit uiterste middel over te gaan, aangezien onze verzekering tot 1111
toe geen verlies ondergaan heeft.
2) Het inkomgeld dat voor ieder paard 5 fr. en voor ieder labeurponey
3 fr. beloopt.
3) De toelagen van Staat en provincie, die zeer belangrijk zijn.
Inderdaad, de Staat geeft 0111 de onkosten der oprichting te helpen
dekken 3 fr. toelage voor ieder verzekerd paard. Daarbij stort de Staat
in de kas der herverzekering zooveel als al de onderlinge verzekeringen
te samen, zonder nochtans de som van 15,000 fr. te boven te gaan.
I)e Provincieraad heeft eene som van 500 fr. gestemd, welke zal
verdeeld worden tusschen al de maatschappijen, die dit jaar in de
provincie zullen ontstaan. Daarbij heeft de Raad nog besloten jaarlijks
eene som van 1500 fr. te storten in de kas der herverzekering, zoodra
het verzekerd kapitaal der maatschappij 1,(XX),000 fr. zal bereiken.
Deze som zal vermeerderen in evenredigheid met het verzekerd kapitaal
in deze verhouding dat de provincie 150 fr. stort voor elke honderd
duizend frank meer verzekerde waarde, zonder nochtans de som van
5000 fr. te boven te gaan. Om te eindigen ziehier op heden de staat
onzer maatschappij, die sedert 1" Juli 1900 in werking is.
71 paarden zijn verzekerd voor eene waarde van 12,750 fr.
Toelage van den Staat om de onkosten van inrichting te helpen
•dekken
fr201
Inkomgeld en premiën

ff-

949

fr. 1,150
Onkosten van den veearts 11 fr.
In kas 1,139 fr.
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Y.
De Samenwerkende Handmelkerijen der
provincie Limburg
VERSLAGGEVER:
M. TIIEODOOR SPAAS, te Lille-S'-Hubert.

I. Opkomst en hoofdoorzaken der spoedige ontwikkeling.
II. Hunne werking.
III. Verbeteringen en nuttige aanbevelingen.
De wetenschap heeft sedert eenige jaren eene gansch andere wending
aan de boternijverheid gegeven.
Indien wij terugblikken op den staat dezer nijverheid van over een
tiental jaren, staan wij verbaasd over den snellen vooruitgang die op
dit gebied, door gansch België, doch bijzonderlijk in de provincie
Limburg, gedaan werd. Immers, telde men in 1900 over het gansche
land ongeveer 400 melkerijen, de provincie Limburg alléén bezat er
116, en verschillende nieuwe zijn thans nog in aanbouw.
Eere dus aan de landbouwers onzer provincie, die terecht en met reden
het goede en het voordeelige dezer nieuwe methode spoedig hadden
ingezien en benuttigd hebben.
De buitengewone snelle ontwikkeling der samenwerkende melkerijen
is grootelijks toe te schrijven aan drie hoofdoorzaken:
1° Aan de welwillende medewerking onzer Regeering alsook van
bevoegde personen die, door raadgevingen, voordrachten, melkerijscholen, wedstrijden, enz., deze wetenschap hebben trachten te
verspreiden.
2° Aan den geest van vereeniging en samenwerking, die onze
bevolking bezielt en die voornamelijk onder de leiding der Hoeren
Geestelijken overal is tot stand gekomen.
3° Aan de goede inrichting om de voortbrengsels dezer talrijke
melkerijen op gemakkelijke en winstgevende wijze aan den man te
brengen. Immers, de aanvoer van roomboter wordt dagelijks grooter,
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en, ware de toestand gebleven zooals in den beginne, menige melkerij
zoude niet bestaan en andere moeielijk voortgaan door gebrek aan
handelskennis.
Deze toestand werd dan ook terecht door vele bestierders van
melkerijen als zeer ernstig aanzien en begrepen
Eene eerste poging tot verbetering werd beproefd in 1894, door het
stichten van een gezamenlijk verkoopkantoor onder den naam van
« Yereenigde Melkerijen der Gilden », doch deze bleek weldra aan
de vereischten niet te beantwoorden en staakte hare werkzaamheden
na drie jaren, doch niet zonder eenig nut te hebben bewezen.
Daarop kwam in 1897 eene tweede maatschappij tot stand onder
den naam van « Limburgsche Zuivelbond. » Deze, onder de leiding
van haren bekwamen voorzitter, den Zeer Eerw. Heer Germanus,
pastoor te Helchteren, stichtte te Hasselt de heden zoo bloeiende
Botermijn, uitsluitend voor den verkoop van roomboter der samen
werkende melkerijen bestemd. Deze was ook weer de eerste instelling
van dien aard in gansch België.
Na de drie hoofdoorzaken te hebben aangetoond van den buiten
gewoon snellen vooruitgang der melkerij nijverheid in Limburg, laat
ons thans eenen blik werpen op den afgelegden weg.
In 1890 kwam de eerste melkerij tot stand in het noorden der
provincie, in de gemeente Bree. Dank aan de welwillende inlichtingen
der bestierders dezer nieuwe inrichting, verspreidde zich spoedig deze
methode in de naburige dorpen, en in 1891 werden 2 melkerijen
gesticht, namentlijk te Genck en te Geystingen; in 1892, 3: te Bocholt,
te S'-Huibrechts - Lille en te Tongerloo. In 1893 bestonden er 12
melkerijen; in 1891, 23; in 1895, 29; 189G, 48; 1897 , 65; 1898, 94;
1899, 104 en in 1900, 116, waarvan 108 handmelkerijen, verwerkende
gemiddeld de melk van 114 koeien, of gezamentlijk 12,200 koeien,
voortbrengende 25,000,000 k. melk, gevende 900,000 k. boter, of
eene waarde van 2,340,000 franken. Het gemiddeld getal melk, noodig
voor 1 k. boter, was van 27 tot 29 k.
De kosten van bewerking van melk en boter bedroeg gemiddeld,
ongeveer 5/10 centiem, per k. melk, wel te verstaan de vervoer
kosten hier niet inbegrepen.
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Tal van melkerijen doen 1 1/2 centiem betalen, doch dan dient het
overschot tot betaling van intrest en tot afleggen van kapitaal.
Ziehier de rekening eener melkerij die reeds negen jaren werkzaam is:
In 1892 begonnen.
Kosten van bouwen: 2,200 fr. — Kosten van machienen: 1,500 fr.
(De melkkannen werden door de leden persoonlijk aangekocht).
In 1893 bestond deze melkerij uit 35 leden met 87 koeien, 188,000 k.
melk, 7,060 k. boter, middenprijs 2,70, batig slot 850 fr.
1S94, 48 1., 126 kooien, 281,323 k. m., 10,407 k. boter, 2,(i8 fr.. 1,700 fr.
1895, 45 -

105

-

245,834

••

9,590

-

2,55

»

1.200 -

1890, 50 »

140

-

305,300

-

11,700

.

2,50

-

1,690 »

(*)1S97, 50 . 130

-

297,509

-

10,040

„

2,57

••

250 ••

-

374,031

»

13,388

-

2,54

»

1,003 ••

1898, 03 ..

173

1899, 60 -

180

••

384,031

.

13,075

-

2,03

-

845 -

1900, 00 -

206

-

450,722

-

15,517

-

2,68

-

1,005 -

Merken wij hier op het toenemend getal melkvee gedurende deze
7 jaren. Het eerste jaar bezat elk lid dezer melkerij gemiddeld 2 1/2 koe,
later klom dit tot drie en verleden jaar bezat elk lid gemiddeld 3 1/2 koe.
Deze melkerij heeft de vier eerste jaren gewerkt aan 1 1/2 centiem
loon per k. aangevoerde melk, en van het jaarlijksch batig slot heeft zij,
buiten het afleggen van het inrichtingskapitaal, nog ongeveer 1,500 fr.
verdeeld. De volgende jaren heeft men gewerkt aan 1 centiem per
k. melk en buiten het jaarlijksch batig slot nog eene voorzienigheidskas
ge\onnd van 1,300 fr. De kosten van bewerking, uitgenomen de
vervoerkosten, beliepen 5/10 centiem per k. melk, hierin begrepen
bestuur, vuur, licht en alle andere kosten.
De ontroomde melk, aan de leden teruggegeven, dient hoofdzakelijk
tot voeding van kalveren en jonge varkens, en met bijzonder winstgevenden uitslag is het mesten der kalveren thans algemeen aan te
raden. Zoo dat men hierdoor deze ondermelk mag rekenen aan
3,75 centiem waarde.
Door deze beschouwingen ziet men, dat elke koe dezer melkerij heeft
voortgebracht 75 a 80 k. boter voor eene waarde van 205 fr.
Terug ontvangen ondermelk 1800 a 1900 k. a 3,75 = 70.
Maakt 275
(*; Begonnen tegen afhouding van slechts 1 centiem per k. melk.
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Ook komt men tot de overtuiging, 1° dat de handinelkerijen aan zeer
vooi'deeligcn prijs kunnen werken; 2° dat, een betrekkelijk klein
kapitaal, 4,(JOG a 5,000 fr., noodig voor eene wel ingerichte melkerij,
ook op liet geringste dorp, ja, op ieder gehucht, deze zaak mogelijk
maakt; 3° door dat de leden elkander kennen en, om zoo te zeggen, bij
elkander wonen, wordt het zeer moeielijk bedrog te plegen, en de
gebreken, die er kunnen bestaan, zijn zeer spoedig ontdekt; 4° de
ontrooming geschiedt in den vroegen morgen, de ondermelk is terug op
de hoeve, dit alles vóór de groote hitte van den dag, hetgeen zeer aan
te bevelen is; 5" door het gebruik van een pasteuriseerstelsel, ingericht
voor handmelkerijen, zijn deze vooral in staat voortbrengselen van
eerste hoedanigheid te leveren.
Wanneer 1111, hetgeen wenschelijk was, iedere melkerij gedurende de
drie zomermaanden over eenig ijs kon beschikken, ware de bewerking
volmaakt, en zulks geef ik ter overweging 0111 doelmatige en niet
kostbare ijskelders te zien oprichten aan elke melkerij waar men van
in den winter het ijs ter bewaring verzamelt.
Tweede punt ter bespreking: Moet het pastenriseeren algemeen
worden: ten eerste, om het verspreiden van ziekten tegen te gaan;
tweedens, 0111 boter van beteren en gelijkeren smaak te bekomen,
gedurende de verschillende jaargetijden!
Bevoegde mannen, door de ondervinding geleerd, beweren dat de
slechte reuk en zelfs de smaak, die gezonde melk, door het voedsel
der dieren, zooals rapen, pulp, enz., dikwijls bekomt, met het
pasten riseeren verdwijnen.
Een pasteuriseerstelsel, voor handmelkerijen ingericht, was te zien
op de laatste landbouwtentoonstelling van Namen. Het kost 185 fr.
voor het pasteurissen van 250 k. melk per uur, en 315 franken voor
450 k. melk por uur.
Dit zelfde tuig kan ook dienen als verwarmer der volle melk voor
de ontrooming; het verzekert eene gelijkmatige warmte aan de melk
en bijgevolg eene betere afrooming.
Zooals bekend is, bevat de melk zeer veel microben, de eene
schadelijk, de andere noodzakelijk, en het is om de schadelijke te
dooden dat men moet pasteuriseeren. Deze bewerking kwam eerst in
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voege na de ontdekkingen van Pasteur in 1857, en zooals verschillende
geleerden ons voorhouden, zoude eene pasteuriseering der melk a
85° c. gedurende 10 minuten voldoende zijn om de meeste microben
te dooden of om hunne voortzetting te beletten. De afgeroomde melk,
alzoo gepasteuriseerd, bewaart zich goed gedurende 10 ;ï 12 uren,
en indien zij, zooals meestal gebeurt, binnen dezen tijd gebruikt
wordt, behoeft ze niet te worden afgekoeld, zelfs is het beter ze niet
af te koelen.
Wil men ook den room pasteuriseeren, zoo is men verplicht zijnen
toevlucht te nemen tot het bijvoegen van gist of verzuringsstof, daar
de pasteuriseering de meeste, ook de tot de goede verzuring, noodza
kelijke microben, gedood of verminderd heeft. De alzoo kunstmatige
verzuring (*) wordt aanbevolen om boter van meer gelijken smaak en
hoedanigheid te bekomen.
Mocht de ondervinding ons hierin nog wat helpen om tot de
volmaaktheid te geraken!
Om hier toe te komen is er echter kennis noodig, bijgevolg bekwame
bestierders en bekwame werklieden in de inelkerijen. Ook dit is het
gewichtigste vraagstuk der melkerijnijverheid en harer toekomst
Immers de goede of slechte werking eener melkerij hangt hoofd%
zakelijk af van de bekwaamheid des bestierders, en helaas: het moet
gezegd, maar weinig worden er gevonden, die hierover eenig onderwijs
hebben genoten. Het is dan ook niet te verwonderen dat de bewerking
in sommige inelkerijen zooveel te wenschen over laat.
Het ware zeer goed, ja, liet diende, zoo mogelijk, verplichtend te zijn
dat een bestierder, alvorens aangenomen te worden, een diploma
bezate, diploma dat hij verkregen zou hebben door het volgen van
eenen cursus, in eene melkerijschool of in eene andere dergelijke
inrichting.
Deze inrichtingen zouden moeten vermeerderd worden; in Limburg
bijzonder, zouden zij veel nut kunnen stichten. In deze provincie
immers, treft men, in verhouding met de andere provinciën, het
grootste getal melkerijen aan. Meer en meer wordt de melkerijnijver
heid een wetenschappelijk vak en gaat meer en meer over in de handen
(*) Of door bijvoeging van botermelk van goede gezonde stal 5 a 10 ° o — na pasteuriseering
af koelen a 22c laten verzuren tot volgenden dag.
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der mannen. Het is bijgevolg redelijk dat men dezen een onderricht
geve, overeenkomstig met den vooruitgang in dit vak en niet de
praktijk der streek.
Om daartoe te geraken, druk ik den wensch uit, eene Staatsmelkerijschool te zien oprichten in de LimburgscheKeinpen, bij voorbeeld te Genck,
alwaar een cursus van minstens 6 maanden zou. gegeven worden, ten
einde goede bestierders van melkerijen te vormen. Den wensch druk
ik uit, bijzonderlijk bij het Staatsbestuur aan te dringen opdat er eene
tijdelijke melkerijschool « voor mannen » in onze provincie worde
opgericht, op den voet der thans bestaande melkerijscliool \oor
vrouwspersonen, ten einde bekwame werklieden te vormen en het
nu in werking zijnde personeel, goed op de hoogte te houden der
laatste verbeteringen en uitvindingen.
Wil de Regeering het zuivelonderwijs onder het volk verspreiden,
zal zij zeker haar doel bereiken, met aan dat onderwijs inilde toelagen
te verleenen, alsmede met aan de leerlingen, die met vrucht den cursus
gevolgd en een diploma bekomen hebben, eene aanmoediging,
strekkende als vergoeding, te verleenen.
Op zulke wijze gesteund, konden onze eerlijke jongelingen, die
dikwijls tegen de kosten opzien, deze school bijwonen; dan bekwamen
wij, naast goede bestierders, ook bekwame werklieden in onze melkerijen;
hierdoor ware de vooruitgang dezer belangrijke nijverheid verzekerd.
De regeering, die toch zoo mild het onderwijs, zoowel het vakonder
wijs als het letterkundig of een ander, weet te ondersteunen, door
toelagen, reisbeurzen, enz. enz., zal niet aarzelen ook aan de verspreiding
van het zoo noodzakelijke zuivelonderwijs hare milde hulp te verleenen,
door aanmoedigingspremiën toe te staan.
Tot eenen bestendigen vooruitgang der melkerijen, is verders nog
bijzonder aan te bevelen het stichten van bonden voor melkcrijbestierders van eene en dezelfde streek. Deze bestierders zouden elke maand
vergaderen om vertrouwelijk over de belangen te spreken, elkander in
te lichten, de moeilijkheden, die soms zoo lastig te achterhalen zijn,
te helpen oplossen, een programma op te stellen, inhoudende de
verplichtingen der deelgenooten, hen wijzende op de eerste en noodigste
zorgen te besteden aan melk en vee, in verhouding van de streek voor
het voedsel en de stallen.
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Hierdoor bekwame men meer gelijkheid in bewerking en voortbreng
selen, en zoo ware het mogelijk, voor eene gansche streek, boter van
gelijke hoedanigheid naar de markt te brengen, hetgeen een groot
voordeel zou teweegbrengen.

VI.

Stoommelkerijen
VERSLAGGEVER:

M. A. HONLET, advocaat te S'-Truiden.
Alvorens den huidigen toestand van het werk der Stoommelkerijen,
in Limburg gesticht, te behandelen, schijnt het mij nuttig in 't kort
te schetsen hoe het vraagpunt der inrichting van melkerijen zich
voorstelde, toen de eerste inelkerij van dien aard in onze provincie
wierd opgericht.
Vervolgens zullen wij de pogingen onderzoeken die er tot hiertoe
aangewend zijn om aan de leden onzer Hoerengilden de voordeden, aan
deze soort van inrichting vastgehecht, te verschaffen, en de bekomene
uitslagen blootstellen.
Het was op het einde van het jaar 1897. Sedert verscheidene jaren
reeds werden talrijke Samenwerkende Melkeryen alom gesticht en zij
gaven zeer voldoende uitslagen, alhoewel zij op zeer geringen voet
ingericht waren, en bijna allen handtoestellen benuttigden. Niettemin
werd er groote vooruitgang in deze nijverheid gedaan in verschillige
vreemde landen, bijzonder in Denemarken; en vele gelukkige pogingen
werden in België aangewend 0111 er deze verbeteringen in te brengen,
door het oprichten van Stoommelkerijen.
Het Nationaal Congres van Melkerijen, gehouden te Brussel in de
maand October 1897, en waar de bekwaamste en ervarenste mannen
des lands tegenwoordig waren, deed de voordeelen deze nieuwe handel
wijze uitschijnen en gaf aanleiding tot eene aanzienlijke bewegmg
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voor het oprichten van grooto Stoommelkerijen, alwaar men de noodige
voorwaarden tot hunnen goeden uitslag, kon tegenkomen.
Laat ons in korte woorden de voordeden der Stoommelkerijen op
de handmelkerijen samenvatten. Deze zijn:
1° Grootere opbrengst, dit is te zeggen volledigere uittrekking
der boter door het gebruik der Stoommelkafroomers. Volgens alom
bekende cijfers en namentlijk vastgesteld in eene gegronde studie op
het begin van dit jaar te Tongeren uitgegeven door den Landbouw
kundig; van den Staat. MrDer\va, cijfers opgenomen in de verschillende
Melkerijen van België, is er, bij gemiddeld jaar, 28 liters melk noodig
tot liet maken van een kilogr. boter in eene handmelkerij; terwijl er
voor het Stoomstelsel slechts 26 1/2 liters noodig zijn. Vandaar een
voordeel van meer dan 5 % op de eerste.
2" Toepassing der vorderingen gedaan in de wetenschap in zake
van Melkerij. Deze vorderingen bestaan bijzonder in de pasteuriseering
der afgeroomde melk en van den room, en in de methode der kunst
matige gisting van den room.
Dank aan de pasteuriseering van den room is de hoedanigheid van
de boter veel verbeterd geworden. De boter is gelijkvormige!' van
smaak, zij bewaart zich beter en is meer geschikt tot het vervoer.
Dit laatste voordeel zal steeds van grooter waarde worden naarmate
men zal verplicht zijn het uitvoeren der belgische boter op vreemde
markten aan te gaan.
De verbetering van hoedanigheid geeft aanleiding tot eene merk
waardige verhooging van den verkoopprijs.
De cijfers in het voormeld verslag aangehaald en waarvan men zich
iederen dag op onze markten kan overtuigen, bewijzen dat op den
gezamentlijken verkoop van boter in de Belgische botermijnen de boter
der Stoonimclkerijen vorig jaar verkocht is geworden aan gemiddeld
fr. 2,65 den kilo en de boter der kleine melkerijen aan fr. 2,50 den
kilo, hetzij eene winst van fr. 0,15 per kilo vervaardigde boter.
Een even zoo groot voordeel bestaat in de pasteuriseering der
afgeroomde melk.
Proefnemingen hebben bewezen dat de voedzame waarde der afge
roomde en gepasteuriseerde melk het dubbel bedraagt derzelfde doch
niet gepasteuriseerde melk.
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Voegen wij daarbij het belangrijkste en voornaamste voordeel, dat
de pasteuriseering de overzetting door de melk der aanhalende ziekten
voor het vee, weerhoudt.
Dit zijn in 't algemeen de redenen waarom de stoommelkerijen den
voorkeur dienen te hebben op de hnndmelkerijen.
Evenwel valt er hier eene zeer gewichtige opmerking te maken:
Men moet niet besluiten uit dit kort overzicht dat de inrichting
eener liandmelkerij zelfs nog hedendaags, altijd af te keuren is.
Inderdaad het is niet mogelijk altijd en overal eene groote melkerij
te stichten, wijl de voorwaarden noodig tot hun welgelukken zich
niet overal voordoen. Behalve het zeer gewichtig vraagpunt van het
te verzamelen kapitaal, bestaat de voornaamste voorwaarde tot de
nuttige instelling zulk eener melkerij hierin, dat men in eenen
beperkten omtrek, de noodige hoeveelheid melk tot hare werking
kunne verzamelen.
Men moet zich in eene min of meer dichtbevolkte streek bevinden.
Daarenboven de geest van vereeniging en samenwerking moet er
genoegzaam ontwikkeld zijn.
De ondervinding leert dat eene Stoommelkerij de melk die zij te
verwerken heeft, moet kunnen verzamelen op eenen afstand van 8 tot
10 kilometers, en dat de hoeveelheid dier melk niet minder mag
bedragen dan ongeveer gemiddeld 5,000 liters per dag, zonder welke
voorwaarde de algemeene kosten overdreven zouden worden.
Het is onder het hooger beschreven opzicht, dat het vraagpunt der
oprichting van melkeryen zich opdeed, toen men in Limburg het
gedacht opvatte de eerste Stoommelkerij te stichten.
Komen wij nu aan het eigenlijke doel van ons verslag en trachten
wij d'3 pogingen aan te toonen die er in Limburg eerlang zijn aange
wend om Stoommelkerijen in te richten.
De eerste Stoommelkerij werd gesticht te S'-Truiden onder den naam
van " Stoommelkerij S'-Antonius » den 31 December 1807 en werd
ingehuldigd den 5 October 1898. Zij kan gemiddeld 20,000 liters per
dag verwerken.
Sedert werden gesticht: de Samenwerkende Stoommelkerij van
Lommei, die 6,000 liters per dag kan verwerken, ingehuldigd in Mei
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1900; de Samenwerkende Stoom mei kerij van Genck in October 1900;
de Samenwerkende Stoommelkcrij van Diepenbeek is in den loop van
dit jaar gesticht en kan 7,000 liters verwerken.
Twee melkerijen zijn tot stand gekomen zonder de tusschenkomst
van den Boerenbond: de Stoommelkcrij van Roost die 10,000 liters kan
verwerken, gesticht in October 1900 en de Nijverheidsnielkerij van
Loon, gesticht in 1900, en die kan 6,000 liters per dag afroomen.
Daar al die melkerijen, uitgezonderd die van S' Truiden, nog niet
lang in werking zijn en bijgevolg nog geene balansrekening gemaakt
hebben, is het onmogelijk nu inlichtingen te geven over den bekomen
uitslag.
Wij zijn dus verplicht ons te vergenoegen met de uitslagen bekomen
in de Stoommelkcrij van S' Truiden, die zijne derde balansrekening
gaat inaken en nu bijna tot zijne grootste ontwikkeling gekomen is,
aan te halen.
Gelieft overigens op te merken, dat de andere Melkerijen hierboven
vermeld, ingericht op dezelfde grondstelsels, en in denzelfden geest
bestuurd, omtrent dezelfde uitslagen zullen geven, als zij de moeilijk
heden van het begin zullen doorstaan hebben.
De Samenwerkende Stoommelkerij van S' Truiden is ingericht door
den kantonalen Boerenbond, en uitsluitelijk bestemd voor de leden deiparochiale gilden aangesloten met dien kantonalen Boerenbond. Hare
leden zijn verdeeld onder de 22 omliggende Boerengilden.
Gelegen in eene zeer bevolkte streek waar de gedachten van
vereeniging reeds lang verspreid waren, dank aan de diensten bewezen
door de parochiale Gilden, die verscheidene jaren reeds bestonden in de
meeste gemeenten van het kanton, waren de stichters overtuigd \an
het nut eener geheel groote Stoommelkerij. Zij wisten door de onder
vinding van andere stoommelkerijen, die zij op plaats bestudeerd
hadden, dat na de aarzelingen van het begin, het getal deelnemers
altijd zou aangroeien.
Daarenboven was dit het eenige middel om ten volle de voordeden
te genieten van de laatste verbeteringen toegebracht aan de
melkerijtoestellen.
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Zij bestaat hoofdzakelijk uit een stoomtuig van 50 paardenkracht,
zes melkafroomers, die 6,000 liters per uur afroomen, twee ontsmetters
voor afgeroomde melk en een ontsmetter voor den room, een afkoeler
voor afgeroomde melk en een afkoeler voor den room ; twee toterkernen
en een groote klieder.
Zij bezit daarenboven nog een groot ijsmachien van 40,000 negatieve
calories (Calories négatives) dat het koud water toedient aan de afkoelers,
de roombakken en de kelders.
Dank aan dit groot ijstoestel wordt de afgeroomde melk altijd aan de
leden terug gegeven op een zeer lagen warmtegraad, zoodat zij zich
altijd goed bewaart alhoewel zekere aangeslotene gilden op meer dan
tien kilometers afstand liggen. Het noodige kapitaal, bijgebracht door
leeningen, beliep 00,000 franken zonder de gebouwen.
Daarna is het geklommen tot 75,000 franken aangezien er verschillige
vergrootingen zijn gedaan en nieuwe instellingen aan de Melkerij zijn
bijgevoegd, zooals eene kaasmakerij, een graanmolen, een koekbreker
en een graanuitlezer.
De volgende cijfers getrokken uit de balansrekeningen en de
maatschappelijke boeken zullen u een juist gedacht geven van de
bekomen uitslagen en den vooruitgang dezer Melkerij.
I. — Deelnemers.

1>A 1 L M o.

October 1898.

GETAL
. ,
deelnemers.
151

INGESCHREVEN
,
koeien.
.

621

31 December 1899.

420

1,448

31 December 1900.

564

1,834

30 Juni 1901.

675

2,084
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LITERS
bewerkte
melk.

Bewerk(e
boter.

Gemiddelde
prijs per kilogr.
betaald aan |
Ue leden.
j

DATUMS.

Algemeen*
onkosten |>er
1(JÜ liters.

II. — Werking.

WINSTEN.

31 December 1809.

2,738,461

102,092 0,91 2,65

32,541,88

31 December 1900.

3,707.928

138.273 0,89 2,65

35,253.16

30 Juni 1901.

2,029,(>07

71,038 0,79 2,60

23,352,14

Gelieft in acht te nemen om deze cijfers te begrijpen :
1° Dat het eerste dienstjaar van vijftien maanden is; vandaar dat de
winsten in evenredigheid grooter zijn dan die van het volgend jaar.
2° Dat in de rekening der 6 eerste maanden van het loopende jaar de
middenprijs van de boter minder is omdat het tijdstip van den goedkoopen prijs der boter er in begrepen is. De middenprijs voor het
gansche loopende jaar zal merkelijk hooier zijn dan de vorige jaren.
3° Wat de kilogr. boter betreft die er gemaakt zijn, moet men in
acht nemen dat de melkerij omtrent 150 liters volle melk per dag in de
stad verkoopt; daaruitvolgt dat men deze hoeveelheid melk moet
aftrekken van het totaal der geleverde melk oin juist het getal liters
melk te vinden die er noodig geweest zijn om een kilo boter te
vervaardigen.
4° Een laatste punt dat dient aangemerkt te worden is de steeds
aanhoudende vermindering der bewerkingskosten per kilo melk. Dit
cijfer zal komen onder 0,70 fr. per 100 kil. melk als de melkerij haar
maximum zal verwerken.
Indien de nieuwe methode in praktijk gebracht wordt om de afge
roomde melk op 80°-90° warmtegraden aan de leden terug te geven,
dan zullen de onkosten van bewerking nog merkelijk dalen, on door de
vermindering der onkosten van instelling, daar men geen zoo machtig
ijsmachien meer zal noodig hebben, en door het bezuinigen van de
brandstoffen. Dit laatste stelsel verdient de grootste aandacht van
degenen die zich bezig houden met het stichten van melkerijen.
5.
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De proefnemingen desaangaande in de Melkerij van S' Truiden reeds
gedaan doen hopen dat het in 't algemeen zal kunnen in voege gebracht
worden, hetgeen een zeor aanzienlijke vooruitgang zou zijn voor de
melknijverheid.
I)e hierboven aangehaalde uitslagen zijn voorzeker zeer aanmoedigend
en beantwoorden ten volle aan de verwachting der inrichters dier
onderneming.
Van eenen anderen kant, de onrechtstreeksche voordeden der
Samenwerkende Melkerij hebben niet gewacht hunnen gelukkigen
invloed te doen gevoelen op het lot der deelnemers.
Op eene algemeene wijze hebben wij de kenteekens eener weldoende
wedijvering Uisschen hen bestatigd, oin de beste en de meeste melk
te leveren.
Overal zien wij lofwaardige pogingen aanwenden om het runderras te
verbeteren. Daarenboven wordt het vee regelmatiger en beter gevoed;
vandaar voortbrenging van rijker mest op de pachthoeven, hetgeen
een groote vooruitgang is voor den landbouw.
Al deze uitslagen bekomen door het instellen van de Melkerij in onze
streek hebben voor gevolg eene zichtbare verbetering van hot stoffelijk
lot onzer brave landbouwers.
De ondervinding heeft dus bekrachtigd voor wat de Melkerij van
S' Truiden betreft, dat de Samenwerkende Melkerijen bij voorkeur het
middel zijn om den landbouw lierop te beuren, als winstgevende bron
en als verspreidingsmiddel dor bevordering van de landbouwkunst.
Ook zal iedereen het met mij eens zijn om te verlangen dat ieder dorp
van ons land en bijzonder van onze provincie deel make van eene zoo
nuttige instelling.
Nochtans, eene schaduw zou liet tafereel dat ik u kom af te schetsen,
kunnen verduisteren, hetgeen de ernstige aandacht verdient van degenen
die belang in dien handel stellen.
Sedert eenige jaren heeft het getal Samenwerkende Melkerijen,
groote en kleine, in ons land toegenomen op eene waarlijk verbazende
wijze. De hoeveelheid voortgebrachte boter is in dezelfde evenredigheid
aangegroeid. De statistieken der laatste jaren bewijzen dat de invoer
der vreemde boter zeer verminderd is. Maar wat tot heden als een
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gelukkige vooruitgang der nationale nijverheid mocht begroet worden,
zou dit weldra geene crisis van overvloed, en alzoo eene daling van den
prijs der boter teweeg kunnen brengen? Het is waar dat in den loop
van dit jaar de prijzen der boter lioogcr geweest zijn dan de vorige
jaren; men kan dit gedeeltelijk toeschrijven aan de nieuwe wet op de
kunstboter, maar het is ook de uitslag der klimaatgesteltenis wat
natuurlijk een voorbijgaand toeval is.
De zaak is heel ernstig en ik herhaal dat het voor de vrienden van
den landbouw, van het grootste belang is van nu af reeds middelen op te
zoeken, ten einde eene crisis te vermijden, die het verval en de
ondergang eener zoo bloeiende en weldoende nijverheid voor gevolg
zou hebben. Het hulpmiddel moet zich bevinden in eene betere inrichting
van den verkoop der boter in den vreemde en zelfs in ons land.
Wanneer men ziet dat een klein land zooals Denemarken, jaarlijks
meer dan honderd millioen kilos boter naar Engeland vervoert, dan
moeten wij bekennen dat ei- in België, waar de uitvoer in vergelijking
onbeduidend is, nog grooten vooruitgang moet gedaan worden. En
nochtans zijne aardrijkskundige ligging is onder dit opzicht veel
voordeeliger dan die van Denemarken. Vanwaar dan die ondergeschikt
heid? Ik vrees niet tegengesproken te worden met te verklaren, dat het
ontbreken van verstandhouding en gemeene handeling tusschen de
Melkerijen van ons land er de oorzaak van is. Voorzeker er zijn reeds
pogingen tot het uitvoeren der Belgische boter aangewend, doch zij
hebben geene goede uitslagen opgeleverd. Deze mislukking moet toege
schreven worden aan deze omstandigheid, dat al de maatschappijen
gesticht 0111 den uitvoer der voortbrengselen onzer Melkerijen in te
richten, gesteund waren op een princiep, dat vreemd moest blijven aan
onze soort van nijverheid: ik wil zeggen den vorm van naamlooze
Maatschappij, met zijne stichtersaandeelen en alle andere tinancieele
verbindingen, in dewelke liet belang der melkerijen hel bijzonderste
doel niet is.
Het princiep dat ik tot grondstelsel zou willen zien dienen in do
oprichting die ik beoog, is hetzelfde dat de bijval der Melkerijen
verzekerd heeft, 't is te zeggen de Samenwerking.
Ik denk dat er een nieuwen stap op dien weg moest gewaagd worden,
en dat de melkerijen eener zelfde streek en misschien van gansch
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het land zich moesten vereenigen door den band der samenwerking.
Deze maatschappijen zouden met een nuttig gevolg de oplossing kunnen
zoeken van het vraagstuk waarvan ik de gewichtigheid heb doei»
uitschijnen, met in 't gemeen den uitvoer te bestudeeren, met samen
de verzendingen in te richten, en met het bekomen van het beheer
van ijzerenwegen, van sneltreinen met wagons voorzien van ijsbakken
en verkoeltoestellen, gelijk zulks beslaat in Denemarken, ten einde de
Belgische boter in goeden staat op de vreemde markten aan te
brengen.
Het zij mij toegelaten uwe aandacht op dit puilt te trekken met u
eene proef aan te halen, gedaan door de Melkerij van S'-Truiden in
't begin van dit jaar. Gedurende de maanden Maart en April laatst
leden, heeft zij geregeld op de markt van Parijs honderd kilos boter
per week gestuurd.
De bekomene prijzen, afrekening gedaan der kosten van verzending
en verpakking gaven eene winst van fr. 0.15 tot fr. 0,25 per kilo.
op de prijzen bekomen in België.
Zoohaast de eerste warmte zich deed gevoelen, waren de prijzen
der Belgische boter op de markt van Parijs onder de prijzen van bet
binnenland, daar de boter er in slechten staat aankwam.
Zulk nadeel zou men niet hebben, indien men beschikte over middelen
van snelverzendingen en wagens alleen bestemd voor den uitvoer der
Belgische boter.
Van eenen anderen kant, welke winsten zouden er niet kunnen
gedaan worden indien men in 't gemeen de verzendingen

deed?

En voor wat den verkoop in het binnenland betreft: indien de
Melkeryen Samenwerkende Maatschappijen onder malkander vormden,
dan zouden ze kunnen mijnen stichten om er gezamentlijk hunne
voortbrengselen te verkoopen en er de verkoopingskosten op 't minste
te brengen.
Dan zouden wij geene naamlooze Maatschappijen 35 % winsten zien
uitdeden, uitslag alleenlijk bekomen op den rug van de Melkerijen,
gelijk liet geval is voor zekere Maatschappijen van ons land.
Ook zal ik niet nalaten hulde te brengen aan den Limburgschen
Zuivclbond, die den weg welke ik voorstelde ingetreden is. De diensten
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bewezen door den Zuivelbond aau de Limburgsche Melkerijen zijn liet
treffendste bewijs tot steun viyi mijn gezegde.
Eindelijk zou ec-ne nauwere gemeenschap tusschen de verschillige
melkerijen nog het groot voordeel hebben van elkander te onder
richten om den altijd toenemenden vooruitgang in de nielkerijnijverheid
in praktijk te brengen. Zij zouden insgelijks de zaken van algemeen
belang, zooals het Zondagwerken, enz., met het grootste voordeel
kunnen bespreken. In een woord de Melkerijeu moeten onderling op
den weg van vooruitgang voortstreven gelijk ieder van hun door de
samenwerking heeft kunnen tot stand komen.
Mijne Hoeren, dit verslag dienende voor een Congres van maatschap
pelijke werken zou aan zijn doel niet beantwoorden indien er niet
gesproken werd van den invloed der melkerijen onder maatschappelijk
opzicht.
Dit gedeelte zal waarschijnlijk breedvoerig besproken worden in
't verslag der kleine melkerijen, die ver de talrijkste zijn in Limburg.
Het zij mij nochtans toegelaten er een woord over te zeggen ten opzichte
der melkerijen die in dit verslag iermeid zijn. Al de stoominelkerijen
uitgezonderd twee, zoowel als de handmelkerijen, zijn in onze provincie
ingericht door de zorg van den Boerenbond.
Anderen zullen u de diensten aantoonen welke de boerenbonden
aan de maatschappij bewezen hebben op zedelijk en stoffelijk gebied.
Wij kunnen zeggen dat de Boerenbond de stevigste dijk vormt tegen
den altijd opkomenden stroom van het socialismus, dat sinds lang op onze
dorpen zoekt binnen te dringen. Door het inrichten der melkerijen, door
de vele diensten bewezen aan hunne leden, hebben de Boerenbonden
overal eene schitterende proef kunnen geven van hunne macht. Zij
hebben daardoor getoond dat zij hunne leden niet wilden ter hulp komen
door woorden en beloften maar wel door werken.
Dan hebben de melkerijen aan de landbouwers doen zien welke macht
zij hadden door de vereeniging en de samenwerking.
Vandaar dat de geest der eendracht en der wederzijdsehe verbintenis
zoo levendig tusschen hen geworden is.
Eindelijk een laatste en gelukkig gevolg van het werk der melkerijen
is het krachtig bijdragen tot de verbroedering der verschillende klassen
van de Maatschappij.
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Inderdaad eene melkerij kan niet tot stand komen dan door het
bijdragen van veel goeden wil. Er moeten natuurlijk bekwame en
verlichte mannen de stichting op zich nemen en er het goed bestuur
van verzekeren; ten andere het is alleen met de geldelijke tusschenkomst
der bemiddelde klas, dat men het noodige kapitaal voor de oprichting
kan verzamelen.
Het is dus een uitmuntend middel om aan de werkende klas van den
buiten te toonen waar zich hunne oprechte vrienden bevinden, en tevens
om het wederzijdsche betrouwen te doen ontstaan, zoo groot noodig tot
het handhaven van den Maatscliappelijken vrede.
Ik ben gelukkig, alvorens dit verslag te sluiten, te kunnen bevestigen
dat deze weldoenden invloed niet gewacht heeft zich te doen gevoelen
in de streek waar de melkerij zich bevindt, die het voorwerp van dit
verslag geweest is, en alzoo de zoetste belooning aan hare stichters
verschaft heeft.
Tot slot van dit verslag, denk ik U te mogen voorstellen, Mijne
Heeren, de volgende wenschen te uiten:
A) Dat men voor het oprichten van melkerijen den voorkeur geve aan
daar waar de vereischte voorwaarden bestaan
voor hunnen bijval.
B) Dat er meer vereeniging en verstandhouding zoude ontstaan
tusschen de melkerijen, ten einde hunne algemeene belangen te bevor
deren, hunne producten op de voordeeligste wijze aan den man te
brengen, zoo in den vreemde als in het land, en bijzonder om spoedig
vervoer en afzonderlijke wagens te bekomen, om alzoo de Belgische
boter in goede voorwaarden op de vreemde en zelfs op de inlandsche
markten te kunnen brengen.
midden-stoommelkerijen,
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VII.
Limburgsche Zuivelbond
VERSLAGGEVER:

M.-J. Swennen, onderwijzer te Molen-Beersel.
In alle stielen en nijverheden bestatigt men tegenwoordig hoe lood
zwaar de concurrentie op hen weegt, en eenieder gevoelt zich machteloos
die persoonlijk tegenstand te bieden. Vandaar de talrijke gilden en
samenwerkende maatschappijen, die dagelijks opgericht worden, on. in
de vereeniging de macht te vinden weerstand te bieden aan de verplet
terende concurrentie.
Voorheen, toen de landbouw bloeide, bij hooge prijzen hooge winsten
afwierp, had de boer niet noodig er zoo mede in te zitten, hoe hij uit
zijn bedrijf meer profijt zou kunnen trekken. Maar sedert de tijden
slechter geworden zijn, sedert de concurrentie toegenomen heeft, sedert
ijzerenwegen en stoomschepen de voortbrengselen van den landbouw
uit alle hoeken der verste werelddeelen aanvoeren en op de markten
van Europa werpen, sedert dan moet de zorgzame landbouwer, den
nood inziende, waar die verpletterende concurrentie hem gebracht heeft,
middelen beramen om zijne voortbrengselen te verbeteren en er meer
geld van te maken.
Onder de voortbrengselen, die vooral voor den boer eene bron van
inkomsten uitmaken, telt men voorzeker de opbrengst van den stal en
vooral die der melk.
Hoe bekomt de landman, en vooral de kleine boer, de hoogste opbrengst
uit zijn melkerijbedrijf? Het antwoord luidt: met de melk gemeen
schappelijk tot boter te verwerken en deze boter gemeenschappelijk
aan den man te brengen.
Dit hebben onze Limburgsche boeren al vroeg begrepen, want op den
tijd van tien jaren werden er in onze provincie meer dan honderd
samenwerkende melkerijen tot stand gebracht en het zal niet veel jaren
meer duren of ieder Limburgsch dorp heeft zijne samenwerkende melkerij.
In den beginne vond de roomboter nog al afnemers aan vrij hooge
prijzen, aangezien de waar zeer gezocht en niet in overvloed was:
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doch naarmate het getal inelkerijeu vermeerderde werd de verkoop al
moeielijker.
Vele melkerijen, niet genoeg op de hoogte van de klimming en daling
der boterprijzen zijnde, werden door de handelaars maar al te dikwijls
uitgebuit. Nu eens overtel van vraag, omdat misschien de melkerij met
haren prijs veel te laag stond; andere malen geen middel om de boter
aan billijken prijs kwijt te geraken.
Vandaar dan ook dat zich de melkerijen onderling concurrentie deden
tot groot nadeel van alle, vandaar dat het niet zelden voorviel eene
melkerij aan te treilen die hare boter verkocht aan 2,80 fr. terwijl eene
andere met moeite aan 2,40 fr. kon geraken. Ja vandaar dat men wel
eens eene melkerij aantrof die niet wist waarheen met hare boter.
Dit deed eenige het met den boer welmeenende mannen op het gedacht
komen, naar het voorbeeld van den Zuid-Nederlandschen Zuivelbond,
de melkerijen zooveel mogelijk te vereenigen en te Hasselt eene botermijn
op te richten, waar iedere deelnemende melkerij hare overtollige boter
kon naar toesturen en aan billijken prijs verkoopen.
Eene voorloopige vergadering, waarop de voorzitters der in Limburg
bestaande samenwerkende melkerijen uitgenoodigd waren,werd gehouden
te Hasselt, den 17 November 1896, onder voorzitterschap van den
Z. E. Heer Germanes, pastoor te Helchteren. Het oprichten van eenen
Zuivelbond en het stichten eener Botermijn te Hasselt werd besloten.
Men benoemde een voorloopig comiteit. Het was samengesteld als volgt:
de HH. Germanes, voorzitter; Hutten, ondervoorzitter; Spaas, Th..
Olaerts, Claessen, Geraets, Kiens en Princen, leden. Dit comiteit werd
gelast de statuten van den Bond en het Reglement der Mijn op te stellen.
Eene tweede algemeene vergadering werd gehouden te Hasselt in
Minerva den 28 Januari 1897; de statuten van den Bond en het regle
ment der Mijn werden met eenparigheid van stemmen goedgekeurd en
de maatschappij weid bepaaldelijk gesticht onder den naam van
« Liinburgsche Zuivelbond ».
Deze vereeniging heeft ten doel al de belangen der aangesloten melke
rijen te bevorderen, vooral die in betrekking met de bereiding en den
verkoop der roomboter.
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Kunnen geen deel maken van den Zuivelbond: 1° de melkerijcn van
particulieren; 2° de melkerijen, welke hunne boter vervalsclien; •> die
de uitbuiting van den boer bewerken; 4° die de botermijn niet bijtreden,
5° die Godsdienst, Huisgezin en Eigendomsrecht als de grondvesting der
maatschappij verwerpen of niet aannemen.
De Zuivelbond wordt bestuurd door eenen raad, bestaande uit zooveel
leden als de Bond afdeelingen telt. Die afdeelingen bestaan, in zoo verre
mogelijk, uit een gelijk getal samenwerkende melkerijen. De leden van
elke afdeeling kiezen één hunner niet volstrekte meerderheid van
stemmen in het bestuur van den Zuivelbond. De helft der bestuur
leden treedt om de twee jaren af. De bestuurleden kiezen in hun
midden eenen voorzitter en eenen secretaris - schatbewaarder Deze
laatste mag echter ook buiten den bestuurraad genomen worden.
liet toezicht der maatschappij is toevertrouwd aan zooveel narekenaars
als er afdeelingen bestaan in den Zuivelbond. Zij worden benoemd op
dezelfde wijze als de bestuurleden. Hun mandaat duurt twee jaren.
De bedieningen van bestuurlid of narekenaar worden kosteloos uitge
oefend. I)e bestuurleden of narekenaars mogen derhalve voor hunne
bemoeiingen niets in rekening brengen; hunne verplaatsingskosten
echter worden door de kas van den Zuivelbond vergoed.
Elke inelkerij neemt bij hare intrede een aandeel van twintig
franken. Na één jaar lidmaatschap kan elk lid uit de maatschappij
treden in de zes eerste maanden van het maatschappelijk jaar; zijn te
goed wordt hem in rekening gebracht na goedkeuring der rekening van
dat jaar.
Ziedaar in breede trekken de inrichting van den Limburgschen
Zuivelbond.
Nauwelijks was de Bond gesticht of het bestuur hield zich onledig
met alles te regelen wat de Botermijn van Hasselt betrof.
De lokalen werden door het gemeentebestuur van Hasselt kosteloos
ten dienste van den Bond gesteld.
Als bestierder werd benoemd M. Eugeen Jageneau, als handelagent
M. Felix Claes, en als secretaris ondergeteekende, opsteller van dit
verslag.
De Mijn werd geopend den 28 April 181'7
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Alle beginselen zijn moeielijk en de waarheid van dit gezegde heeft de
Botermijn van Hasselt ook ondervonden. Het heeft haar in den beginne
niet aan nioeielijkheden ontbroken.
Den eersten dag werden 560 kilogram boter te koop gesteld; den
daaropvolgenden mijndag werden er slechts 485 kilogram aangevoerd;
men merke echter op dat het getal aangesloten melkerijen nog maar
32 bedroeg, en dat iedere melkerij slechts verplicht was 25 kilogram
per week te leveren.
Weldra vermeerderde, wel is waar, de hoeveelheid aangebrachte
boter, doch deze hoeveelheid bleef nog te gering om een zeker getal
kooplieden te bevoorraden. Vandaar dan ook dat zich weldra de nood
zakelijkheid deed gevoelen de verplichtende zending te verdubbelen en
het te betalen percent, in evenredigheid van de belangrijkheid der
levering te verminderen.
In de algemeene vergadering, gehouden den 27 Januari 1898, werd
besloten dit percent, dat allereerst vastgesteld was op 2 ten honderd
der opbrengst, te regelen als volgt: voor de eerste 50 kilogr. boter zou
men betalen 2 °/0; voor liet meerdere tot 100, — 1 %; voor liet meer
dere tot 200 - 0,75 % ; voor liet meerdere tot 300 — 0,50 "/'<>; voor het
meerdere dan 300 kilogram zou geen percent meer geheven worden.
Deze maatregel had voor gevolg dat de aanvoer van boter merkelijk
vermeerderde. Weldra ook werd de Mijn door een zeker getal
kooplieden bezocht. I>e prijzen weiden voldoende en de verkoop
geschiedde regelmatig.
Alzoo werden van 28 April 1897 tot 28 April 1898 door de 39 melke
rijen,die toen van den Zuivelbond deelniaakten, 109,819 kilogram boter
verkocht voor de somme van 269,963 franken 26 centiemen, zijnde tegen
een gemiddelden prijs van 2,46 frank per kilogram en aan de melkerijen
werd daarenboven, niettegenstaande de veilingskosten zeer verminderd
waren, nog eene som van 1640,35 franken in evenredigheid der gele
verde kilogrammen boter terugbetaald.
Van jaar tot jaar deed de Botermijn van Hasselt meer en meer
vooruitgang.
Het tweede jaar immers werden reeds 219,692 kilogram boter aange
voerd; het derde jaar werden er op de Mijn geleverd 381,874 kilogram,
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zoodat reeds toen de aanvoer meer dan het driedubbele bedroeg van
hetgeen hij was in den beginne. Dit jaar werden 410,402 1/2 kilogram
boter op de Mijn verkocht.
Het 2e jaar beliep de opbrengst voor den verkoop van boter de somme
van 552,062 franken 55 centiemen; het 3e jaar 960,801 franken 96
centiemen en gedurende het afgeloopen jaar werd voor 1 millioen 54
duizend 957 franken en 17 centiemen boter op de Mijn verkocht.
Terwijl het le jaar de middenprijs slechts 2,46 franks bedroeg, steeg
deze het 2e jaar tot 2,51 franks, het 3e en 4" jaar tot 2.57 franks por
kilogram geleverde boter.
Nauwelijks was de Mijn van Hasselt ontstaan, of andere soortgelijke
inrichtingen kwamen elders tot stand.
Doch iets wat onze Mijn steeds deed onderscheiden van alle andere is
het gering percent, waaraan de verkoop geschiedt.
Terwijl men elders 5 centiemen per kilogram, ja zelfs 4 a 5 ten
honderd voor onkosten van den prijs der boter afhoudt en de inelkerijen
nooit iets van 't overschot terug ontvangen, betalen de melkerijen op de
Mijn van Hasselt, van af 1" Januari 1900, slechts 2 centiemen per
kilogr. geleverde boter en niettegenstaande dit gering per cent maakte
de Zuivelbond nog een schoon overschot. Op liet einde van het 2' jaar,
werd aan de melkerijen terugbetaald de somme van 3,194 fr. 48 cent.
en 't vorig jaar bedroeg deze terugbetaling de somme van 4,352 fr.
47 cent.
Ziedaar wat de samenwerking vermag.
Acht-en-zestig melkerijen zijn thans aangesloten bij den Limburgschen
Zuivelbond en leveren hunne boter op de Mijn van Hasselt; wekelijks
worden ei- ruim 10,000 kilogr. boter aan vrij liooge prijzen verkocht.
Eere aan de kloeke inrichters, die geene moeite spaarden om hun
begonnen werk tot een goed doeleinde te brengen. Eere vooral aan den
onvermoeibaren voorzitter en stichter, den Z. Eerw. Heer Germanes,
die er de ziel en de leider van is.
*
ïji *

Wij komen thans aan het tweede deel van ons verslag en stellen de
vraag: Wat zou er nog moeten gedaan worden, opdat de Zuivelbond
waarlijk zijn doel bereike l
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Het antwoord vinden wij grootendeels in de statuten van den Bond
zeiven. Artikel 3 luidt als volgt: « Het doel van den Zuivelbond is: de
bevordering van al de belangen der aangesloten melkerijen, vooral van
die, welke in betrekking staan met de bereiding en den verkoop der
roomboter. »
« l>e Maatschappij zal haar doel trachten te bereiken:
a ) Door de boter der aangesloten melkerijen op de voordeeligste
wijze te plaatsen, 't zij door het in stand brengen eener botermijn;
't zij door gezainentlijke verzendingen, op groote schaal, buitenslands,
der onvervalschte Limburgsche roomboter.
b) Door den gezamentlijken aankoop der hulpstoffen voor boterbereiding en verzending
c) Door het verleenen van ouderlingen steun en voorlichting.
dj Dooi' het houden van vergaderingen ter bespreking van de belangen
der aangesloten samenwerkende melkerijen. »
Zooals wij in ons eerste deel getoond hebben heeft het Bestuur van
den Zuivelbond het onder littera a aangehaalde doei reeds bereikt
door de oprichting der Botermijn van Hasselt. Wat de gezamentlijke
verzending, op groote schaal, buitenslands, betreft, proefnemingen
werden reeds door andere maatschappijen genomen, doch tot heden
toe hebben wij niet vernomen dat hunne pogingen met goeden uitslag
bekroond werden. Overigens tot heden is de Botermijn van Hasselt
voldoende om de producten der melkerijen voordeelig aan den man te
brengen.
De gezamentlijke aankoop van de benoodigdheden der melkerijen,
zooals manden, zakken, katoen, emballage, enz. zou de aangesloten
melkerijen zeer voordeelig zijn. Elke verstandige nijveraar en ambachts
man koopt de grondstoffen van zijn bedrijf in 't groot: hij zou dwaas
handelen zoo hij anders deed.
Waarom zouden dan de melkerijen dit voorbeeld niet volgen ?
Ziehier hoe wij de zaak gaarne geregeld zagen. De melkeryen zouden
aan den voorzitter hunner afdeeling opgeven hoeveel manden, zakken,
katoen, enz. ze begeeren. Het Bestuur van den Zuivelbond zou zich dan
in betrekking stellen met mannen van stiel, voor wat de levering der
manden betreft, met groote leveranciers, voor het leveren der andere
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benoodigdheden, en bij wijze van aanbesteding of zoo men wil, bij
minzame overeenkomst een contract sluiten voor de levering van eene
zekere hoeveelheid benoodigdheden aan zoo laag mogelijken prijs.
Het spreekt van zelf, dat de te leveren hulpstoffen steeds aan een
gegeven monster zouden moeten beantwoorden. Het contract zou tevens
moeten bepalen hoe en wanneer de levering zou moeten geschieden.
Onder liet toezicht van het Bestuur van den Zuivelbond zou men ook
een depot kunnen openen, waar de melkerijen aan voonleelige prijzen
alle andere benoodigdheden, als olie, zwavelzuur, alcool, pipetten voor
't controle, lleschjes voor de staalneming, butyrometers, enz. zouden
kunnen bekomen.
Zelfs de benoodigdheden der machienen (pièces de rechange) zooals
spillen, caoutchoucbanden, voeren, enz. zouden daar verkrijgbaar zijn.
Eene meer regelmatige inrichting der afdeelingen, waaruit de Zuivel
bond bestaat, achten wij noodzakelijk.
Iedere afdeeling zou moeten hebben: eenen voorzitter, oenen onder
voorzitter, om desnoods den voorzitter te vervangen, en eenen secretaris.
I)e afdeelingen zouden minstens alle twee a drie maanden moeten
vergaderen. Deze vergaderingen zouden ten doel hebben: a) belangrijke
zaken, betreffende den bloei en den vooruitgang van den bond te
bespreken en daaromtrent voorstellen te doen aan het Bestuur van
den Zuivelbond, b) zaken van plaatselijken aard en belang te regelen.
(Satnonlading, cursussen voor werkvolk, enz.)
Do secretaris zou het verslag van bot behandelde in elke kringsver
gadering aan den bondssecretaris overleggen en voor zijne moeite eene
vergoeding ontvangen uit de bondskas voor elk uitgebracht verslag.
Do verslagen zouden kunnen opgenomen worden in het orgaan van
den Zuivelbond. Het Bestuur zou alzoo steeds op de hoogte gehouden
worden van do desiderata's der aangesloten melkerijen, en in eene
algemeono vergadering de behandelde voorwerpen op de dagorde kunnen
brengen.
Zeer wenscholijk ware het dat de boekhouding der melkerijen aan
een ernstig controle onderworpen ware, evenals zulks met het rekenwezen der Raiffeisenkassen geschiedt.
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Daarom ware het noodig dat de Zuivelbond eene methode van
boekhouden uitgave; zoodat in alle melkeryen, aangesloten bij den
Limburgschen Zuivelbond dezelfde wijze van boekhouding ingevoerd
werde

0111

dusdoende het toezicht te vergemakkelijken.

Dit toezicht zou moeten gehouden worden door een bevoegd persoon,
— zuivelconsulent — daartoe opzettelijk door het bestuur des bonds
aangesteld.
Deze zuivelconsulent zou tevens,tijdens zijne bezoeken,de werkwijzen
nagaan en desnoods verbeteren; voordrachten houden; de werklieden
nuttige raadgevingen verschaffen over boterbereiding, in één woord, de
melkerijen met raad en daad bijstaan.
Zoo het Staatsbestuur, dat aan de middenkredietkassen toelagen
verleent, om de kosten van naziening der Raiffeisenkassen te helpen
dekken, denzelfden maatregel wilde nemen voor wat den Zuivelbond
betreft, dan zouden de onkosten van toezicht zoo zwaar niet vallen
en het zou mogelijk zijn een bevoegd persoon aan te stellen.
Reeds verleden jaar werden er proefnemingen gedaan voor den
verkoop van eieren op de Mijn te Hasselt. Daar echter maar weinig
melkerijen er zich op toeleggen de eieren op vastgestelde dagen in do
melkerij te ontvangen en alzoo den gozamentlijken verkoop te bewerk
stelligen. was de hoeveelheid aangevoerde eieren tc klein en heeft het
bestuur van den verkoop van eieren op de Mijn afgezien.
Het ware echter wenschelijk dat de melkerijen zich meer op den
verkoop van eieren op groote schaal toelegden. De Mijn van Hasselt
zou er voorzeker in belangrijkheid door winnen.
Wij besluiten dus:
1" Het bestuur van den Limburgschen Zuivelbond neme maatregelen
0111

den gozamentlijken aankoop te bevorderen van de benoodigdheden

der melkerijen, als manden, zakken, katoen, enz.
2° Een depot worde geopend waar de melkerijen zich aan billijken
prijs kunnen aanschaften: olie, zwavelzuur, alcool, pipetten voor
t

controle, tleschjes voor do staalneming, butyrometers, bichromaat,

enz.
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3° Men zorge voor eene meer doelmatige inrichting der afdeelingen;
het houden van maandelijksche of tweemaaudelyksche vergaderingen
voor de bespreking van de belangen der aangesloten inelkerijen.
4° Benoeming van eenen zuivelconsulent, gelast met het toezicht over
boekhouding en rekenwezen der inelkerijen, alsmede de aangesloten
inelkerijen in alles wat het melkerijbedrijf aanbelangt met raad en
daad bij te staan.
5° Van het Staatsbestuur trachten toelagen te bekomen om de
onkosten daaruit voortspruitende te helpen dekken.
6° Den gezamentlijken verkoop van eieren op de Mijn bevorderen.

VIII.
Raiffeisenkassen
VERSLAGGEVER:

M. Th. CLAESSENS, leeraar aan het college te Beeringen.
A. Beknopt overzicht van den toestand, der Raiffeisenkassen

in Limburg:
Besluiten daaruit af te leiden:
1° De Raiffeisenkassen, in Limburg, zijn tot schoone uitslagen
gekomen.
2° Er dienen nog veel Raiffeisenkassen gesticht te worden in onze
provincie.
B. Twee punten voor verbetering vatbaar:

aj De Raiffeisenkassen moeten zich verzekeren, dat al de ontvangen
spaargelden geboekt worden.
b) De Raiffeisenkassen zouden wel doen, hunne beschikbare gelden,
of toch een groot deel daarvan, bij de Middenkredietkas uit te zetten,
opdat deze daarmede andere Raiffeisenkassen kunne voorthelpen.
Diensvolgens is te wenschen:
1° Dat de Raiffeisenkassen, die de spaarstortingen niet in bestuurvergadering ontvangen en ze niet in 't verslagboek doen aanhalen door
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bedienen, door de Middenkredietkas af te leveren.
2° Dat hot geldverkeer tusschen de Raiffeisenkassen on de Midden
kredietkas gemakkelijker en minder kostelijk worde gemaakt door het
Staatsbestuur.
I)e Raiffeisenkassen, het doel en de werkwijze daarvan, zijn thans in
ons land nagenoeg overal beken 1.
ledereen weet hoe deze instellingen, gesteund op het echt broederlijk
grondbeginsel « Allen voor ieder, ieder voor allen », langs den oenen
kant spaarpenningen ophoopon, om, aan den anderen kant, diegenen
te kunnen voorthelpen, wien het aan kapitaal ontbreekt; het alles met
geringen interest en schier zonder kosten, de persoon van den ontleener
meer in aanmerking komende dan zijne goederen, wordende het risico
der leening gewoonlijk door borgstelling gedekt.
Zoo bestonden er op 31 December 1900 in België 264 Raiffeisenkassen,
waaronder 171 aangesloten met de Middenkredietkas van Leuven.
Limburg staat daarbij niet achter. Nauwelijks was de eerste Belgische
Raiffeisenkas, in September 1892, te Rillaer gesticht, of Meeuwen volgde,
de tweede dus van het land, den 23 Juni 1893; 's jaars daarna was het
in Peer te doen; in 1896 te Beeringen, Hamont, Hoppen, S'-Truiden 011
Loxbergen; in 1897 kwamen er in Limburg dertien kassen tot stand,
namelijk te Bree, Molenbeersel, Haelen, Helchteren, Oostham, Beverloo,
Yiversel, Herck-de-Stad, Berbroeck, Stevoort, Brusthein, Sutendael en
Schalkhoven; ia 1898, negen: te ('ortessem, Asch, Bocholt, Horpmael,
Hex, Genck, Meldert, Heusden en Lommei: in 1899, vier: te Alken,
Hoesselt, I'ael en Diepenbeek; in 1900 ééne, te Ophoven. Samen vieren-dertig, alle zonder uitzondering aangesloten bij den Boerenbond, in
wiens Middenkredietkas elke één of meer aandeelen bezit.
Dat de 171 Raiffeisenkassen van den Boerenbond, met hunne
8.576 leden, sinds hunne stichting tot op 31 December 1900, meer
dan zes millioen en half aan spaarstortingen ontvangen en over de
drij millioen franken uitgeleend hebben, heeft iedereen kunnen lezen
in het bijvoegsel van « De Boer ». Ik heb echter nuttig geoordeeld
eenige cijfers betreffende meer bepaaldelijk onze Liinburgschc kassen
daaruit over te nemen. Ziehier die cijfers:
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Gemiddeld maakt zulks per kas: 57 werkende leden, ruim 27,800 fi.
ontvangen spaargeld, en 36 uitleeningen voor een bedrag van ruim
19,700 fr., waarvan 11 leeningen voor het jaar 1900 alleen.
Wie staat niet getroffen door die schoone uitslagen! Het zijn nochtans
maar boerenbanken; de leden, veruit voor het grootste gedeelte, zijn
boeren; de spaargelden komen veelal van de boeren; de uitleeningen
worden meestal aan lieden uit den boerenstand gedaan, en, wij zeggen
het met fierheid, nooit werden er leeningen regelmatiger terugbetaald;
de boer heeft daar waarlijk eer van!
De stichting van nieuwe Raiffeisenkassen heeft in den laatsten tijd
zoo wat stil gelegen. Misschien hadden het de maatschappelijke werkers
te druk met de pensioenkassen. Nu echter zou dn beweging op 't gebied
van landbouwkrediet moeten hernemen, ijverig en sterk zooals in 1897
en 1898, toen er in onze provincie, op twee jaren tijds, twee-en-twintig
Raiffeisenkassen bijkwamen. Wij hopen wel, dat het tegenwoordig
Congres dit heilig vuur weer schoon zal doen opvlammen; immers
Limburg heeft in zijne 114 Boerengilden als zooveele hechte, breede
grondslagen, waar alle degelijke werken kunnen opgericht worden,
en het Hoofdbestuur van den Boerenbond zal altijd gereed zijn, om
raad te geven en bijstand te verleenen aan wie hem die vraagt.
Laat inij nu toe, Mijne Hoeren, uwe welwillende aandacht in te
roepen op een of twee punten, die mij van groot belang schijnen.
En vooreerst dit: de Raiffeisenkassen moeten zich wel verzekeren,
dat al de ontvangen spaargelden geboekt worden.
Verre van mij de gedachte, dat ergens zich de noodzakelijkheid
zou hebben doen gevoelen, om onder dit opzicht nieuwe maatregelen
te nemen! Doch iedereen, denk ik, zal mij gereedelijk toegeven,
dat er wel eens eene ontvangen spaarstorting uit de boeken zou kunnen
wegblijven, zij het nu al niet door kwade trouw, dan toch wel door
vergetelheid. Bij het geval van kwade trouw ItJijft men niet gaarne
stil, ofschoon dat nochtans in eene wel ingerichte maatschappij ook
moet voorzien worden, en voorkomen, zooveel mogelijk. Maar de
vergetelheid is toch zeker iets heel menschelijks; en daaraan is de
kassier eener Raiffeisenkas des te meer blootgesteld, daar zijn werk
een bijwerk is, welk hij doet bij zijne gewone bezigheden, en waarvoor
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men zijnen dienst inroept heel dikwijls op oogenblikken dat er zijn
hoofd niet naar staat.
De allerbeste doenwijze, en die bij verschillende kassen in voege
is, blijft mijns dunkens deze: nooit spaarstortingen te ontvangen dan
in bestiinrvergadering, en het bedrag met de herkomst daarvan in
het ver-dagregister van den Bestuurraad te doen boekon dooi iemand
anders dan den kassier.
Maar er zijn kassen, waar dat stelsel niet gevoeglijk kan toegepast
worden, óf omdat de Bestuurraad moeielijk op vaste tijdstippen bijeen
te krijgen is, óf omdat er geen geschikt lokaal bestaat om daarin de
spaarstorters hij den Bestuurraad te laten komen, óf omdat de lieden
•lie geld brengen, liever met den kassier alleen hunne zaken afdoen, of
om andere redens. Hoe daar best gedaan?
Wel, ik zou eenvoudig voorstellen, alsdan voor de spaarstortingen
ontvangstz'gels te gebruiken, in den aard van degene, die de Algemeeno
Spaarkas bezigt, en die ieder van ons genoegzaam kent.
In 't reglement der Raiffeisenkas zou komen te staan, en op ieder
spaarboekje zou gedrukt worden, dat alle spaarstorters bij iedere
storting, en voor liet gansche beloop daarvan, die ontvangstzegels op
hun boekje moeten eischcn, en op de algemeene vergadering zou die
schikking telkens worden herinnerd. l»e Middenkredietkas zou van die
zegels, behoorlijk gelijmd en doorpunt op de kanten, een groot getal
bladen doen drukken, en ze ter beschikking stellen van de aangesloten
kassen. De verzending, met ronde hoeveelheden, zou door de Midden
kredietkas, na zorgvuldige aanteekening daarvan, gedaan worden aan

den Algemeenen Voorzitter der kas, bij wien ze de kassier naargelang
der behoeften zou gaan afhalen, tegen ontvangstbewijs natuurlijk.
Komt er iemand storten, de kassier geeft hem, gelijk nu, eene voorloopige kwijting uit het carnet, wel zorg hebbende de « souche »
daarvan ook in te vullen; dan plakt hij in 't spaarboekje de noodige
zegels, waarop hij zijn handteeken zet. en schrijft liet totaal bedrag
der storting in cijfers daar tegenover. Het spaarboekje blijft bij den
kassier, totdat de Voorzitter, bij het maandelijksch nazicht, zijn hand
teeken hebbe gesteld nevens de cijfers der gestorte som: daarna wordt
het, zonder andere handteekeningen, tegen teruggave van het ontvangstbewijs aan don storter uitgereikt.
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't Is in 't geheel niet lastig, gelijk gij ziet, en het werk van den
kassier wordt daardoor niet grooter. .Ta, maar de verantwoordelijkheid
van de zegels te bewaren? — Ik antwoord: do kassier hoeft de gelden,
akten en boeken van do Maatschappij allegaar te bewaren, en die
verantwoordelijkheid

is veel grooter dan degene, welke op hem

berusten zal wegens zegels, die in hun eigen toch geene waarde
hebben.
Men zal zeggen: de Voorzitter heeft er toch werk mèe bijgekregen.
Het werk zal in den grond zoo erg niet zijn; en groote ongerustheid
voor de zegels, die hij in reserve houdt, hooft hij ook niet te hebben,
want zoolang do zegels niet overgegeven zijn aan den kassier, zijn zij
gansch van waarde ontbloot. Maar 't is juist voor don Voorzitter een
middel,om bij 't nazicht der kas eene meer werkdadige rol te vervullen.
Hij toch mag zich niet bepalen met eens zijn handteekon te zetten in
het Dagboek: 't is zijne plicht, op vaste tijdstippen — best alle maanden
— de geheele boekhouding te gaan nazien, en het is grootendeels om
aan den Voorzitter de gelegenheid te geven, het controol over de
spaarstortingen, dat van zoo groot gewicht is, met gemak en mot
meer zekerheid te kunnen doen, dat ik hot stelsel der zegels zou willen
zien invoeren. Ook voor den Opziener dor Raiffeisenkassen ligt in 't
gebruik der zegels een gepast middel, om, bij 't jaarlijksch nazicht, te
bestatigen of hot cijfer der geboekte spaarstortingen juist is: immers
het bedrag dezer laatste gevoegd bij dat der zegels, die nog bij kassier
en Voorzitter beschikbaar liggen, moot dan overeenstemmen met liet
bedrag der afgeleverde zegels, bij de Middenkredietkas geboekt.
Ik eindig over dat punt, Mijne Hoeren. Overtuigd als ik ben, dat liet
gebruik der ontvangstzegels wezenlijk zou bijdragen tot do zekerheid
der werkingen van de Raiffeisenkassen, bijzonder als spaarkassen
beschouwd, wenschte ik, u die overtuiging te doen doelen: aldus meen
ik mode te werken tot [den bloei en don vooruitgang dier zoo heilrijke
maatschappijen; immers hoorneer zekerheid, hoorneer vertrouwen, en
het is juist eene grootejnate van vertrouwen, dat de Raiffeisenkassen
behoeven, om al hunne'vruchten te kunnen afwerpen.
Dit is mijn tweede punt: de Raiffeisenkassen zouden wel doen, hunne
beschikbare gelden, of toch een groot deel daarvan, bij de Middenkrediet
kas uit te zetten, opdat deze daarmede andore Raiffeisenkassen kunne
voorthelpen.
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Zulks werd tot nu toe in Limburg weinig gedaan. Van onze 34 kassen
waren er op 31 December 1900 maar vijf, die geld te Leuven staan
hadden, en nog maar alle vijf te zamen de som van 24,867,74 franken.
Nochtans was er op dien datum heel wat anders kapitaal beschikbaar.
Inderdaad, opent het laatste jaarlijksch verslag der Algemeene Spaarkas
onder waarborg van den Staat, en met eene eenvoudige optelling zult
gij vinden, dat onze Limburgsche Raiffeisenkassen bij die Algemeene
Spaarkas, op 31 December 1900, de klinkende som hadden uitstaan
van 239,083,59 franken.
Waarom ging al dat geld naar de Algemeene Spaarkas, en niet naar
de Middenkredietkas van Leuven, met welke al onze kassen zijn
aangesloten, en die nochtans onder hare hoofdzakelijke doeleinden
heeft van tegen interest de gelden te ontvangen, welke de plaatselijke
Raiffeisenkassen aan hunne leden niet kunnen uitleenen i
De reden ligt alleen, denk ik, in de moeielijkheden en onkosten,
die het geldverkeer met de Middenkredietkas meebrengt voor onze
Limburgsche kassen, die ver van Leuven af zijn.
"t Is waar, de Raiffeisenkassen kunnen hun geld gaan storten, op
de loopende rekening der Middenkredietkas, in de agentschappen der
Nationale Bank te Hasselt of te Tongeren, en het daar ook, op vertoon
van cenen « accréditif <> van Leuven, gaan terughalen. Doch zulks is
maar doenbaar door de kassen van eenige plaatsen dichtbij die steden
gelegen : de groote meerderheid van kassen, willen zij op de Midden
kredietkas storten, zijn wel verplicht hun geld niet de post en per
spoorweg naar Leuven te sturen, iets dat lastig is en daai bij zeer
kostelijk.
Maar waarom zoodanig erop aandringen, dat de beschikbare spaar
gelden der Raiffeisenkassen op de Middenkredietkas zouden gestort
worden i Is het niet eender, waar liet geld staat, vermits toch de
Middenkredietkas evenals de Algemeene Spaarkas maar 3 % intrest
geeft!
Hier is 't oogenblik, u te herinneren, dat niet alle kassen overvloed
van spaarstortingen hebben ; dat er verschillige zijn, die dikwijls over
geen geld genoeg beschikken om in de aanvraag naar leeningen te
voorzien, en dat juist de Middenkredietkas, onder andere, voor doel
heeft, aan die Raiffeisenkassen welke in gebrek zouden zijn van
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geld, do noodige kapitalen te bezorgen, hetzij door tusschenkoinst der
Algemeene Spaarkas, met tegenover deze borg te staan, hetzij recht
streeks bij middel van haar eigen bedrijfskapitaal.
Nu, bij de Algemeene Spaarkas is het krediet van iedere Kas al gauw
uitgeput. Zij tocli heeft voor regel aangenomen, aan eene Raifl'eisenkas,
onder waarborg der Middenkredietkas, maar krediet toe te staan tot
het beloop van 200 fr. per lid, plus het bedrag der aandeelen en de
helft der nog niet terugbetaalde uitloeningen, min de niet terugbetaalde
spaarstortingen. Met dien regel komt men niet ver; ook is 't maar
dank aan die Raitteisenkassen, welke hun onuitgeleend geld in de
Middenkredietkas van den Boerenbond storten, dat vele andere kassen
hunne leden hebben kunnen voldoen.
Verscheidene onzer Limburgsche kassen hebben zulks, ten andere,
reeds ondervonden : immers, twaalf hunner waren, op 31 December
1900, in schuld wegens voorschotten, die zij op krediet - opening
ontvangen hadden; maar bij de Algemeene Spaarkas hadden zij slechts
12,944 fr. opgehaald, terwijl zij van de Middenkredietkas meer dan
ü0,000 ft. in gebruik hadden.
Denkt eens goed na: uit Limburg stonden er nog geene 25,000 fr.
te Leuven uitgezet, en Leuven had aan Limburg ineer dan 60,<HX) fr.
voorschoten ! En herinnert u daarbij, dat de Limburgsche kassen toen
meer dan 239,000 fr. op de Algemeene Spaarkas te goed hadden tegen
eene schuld van nog geen 13,000 fr.
Voor geheel liet land is het, ten andere, niet beter gesteld. Slaat het
laatste verslag der Algemeene Spaarkas maar open, en gij zult daar
vinden als totaal tegoed der Raifl'eisenkassen, op spaarboekjes
47 1,833,22 fr.,op loopende rek-'2,<>81,732,40 fr., samen3,156,515,62 fr.;
en daar tegenover eene schuld op kredietopening van 91,230 fr.
In de Middenkredietkas van Leuven, verslag van 't dienstjaar 1904),
klinkt het heel anders: daar vinden wij, dat de aangesloten Raiffeisenkassen eene schuld hadden van 331,229,70 fr. en maar 293,269,86 fr.
te goed !
Dat mag zoo niet blijven. De Middenkredietkas heeft, in liare laatste
algemeene vergadering, al hare aangesloten kassen dringend aangezet,
om het geld dat zij beschikbaar hebben, bij haar te storten, 't ls immers
niet meer dan billijk, dat de kapitalen die geheel België door uit den
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boerenstand gedraineerd worden, ten dienste worden gesteld, waar
't noodig is, van dienzelfden boerenstand !
Ook ben ik overtuigd, dat de tegenwoordige vreemde toestand vanzelf
en spoedig zou veranderen, indien liet Staatsbestuur wilde zorgen,
dat de Raiffeisenkassen bij de ontvangers der belastingen, door
tusschenkomst der Algemeene Spaarkas, in loopende rekening niet de
Middenkredietkas, hun geld konden storten en ook terughalen.
Ziehier, dunkt mij, hoe dat best zou in te richten zijn :
u) Voor de stortingen. — Evenals nu, zou de Raitfeisenkas haar
geld storten bij den contributie-ontvanger, die zou voortgaan met een
ontvangstbewijs af te leveren tuin de Raitfeisenkas, en een duplicata
daarvan op te sturen aan de Algemeene Spaarkas. Deze zou dan
dagelijks aan de Middenkredietkas eene lijst zenden van de stortingen
door de verschillende aangesloten kassen bij de contributie-ontvangers
gedaan, en het bedrag dier lijst zou te Leuven in de Nationale Bank op
krediet van de Middenkredietkas worden ingeschreven.
bj Voor de terughalingen. — De Raiiïeisenkas zou bij den ontvanger
der belastingen haar geld terugtrekken gelijk nu, en liet duplicata van
de kwijting, die de Raitfeisenkas moet afgeven, zou ook gelijk nu naar
de Algemeene Spaarkas gestuurd worden. "S an deze laatste zou de
Middenkredietkas dag voor dag de lijst der gedane terughalingen
ontvangen, en met die lijst zou do Middenkredietkas naar de Nationale
Bank moeten gaan, waar men het beloop ervan op haar debet zou
inschrijven.
Kortom, de Raiffeisenkassen en ook de ontvangers der belastingen
zouden het alsdan volstrekt niet mocielijker hebben dan nu. Maar dan
zou de Algemeene Spaarkas de weldoende bediening te vervullen hebben
van middelaarster tusschen de Middenkredietkas en de kassen met deze
aangesloten.
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Maatschappijen van onderlingen bijstand
tegen ziekten en ongevallen
VERSLAGGEVER:
M. BENOIT MACIIIELS, Bureeloverste bij het provinciaal bestuur

te Hasselt.
In zijne openingsrede van den gewonen zittijd van den provincieraad
van 1901, heeft de H. Gouverneur der provincie Limburg doen uitschijnen
dat het werk van Vooruitzicht en Mutualiteit in deze laatste tijden met
reuzenschreden in onze provincie vooruit is gegaan.
Op 31 December 1899 telde Limburg slechts 145 onderlinge maat
schappijen: heden telt men 163 maatschappijen van onderlingen bijstand
en 272 lijfrentgenootschappen.
Het is dank aan de propaganda gedaan door de provinciale overheid,
aan de zelfopoH'ering der mannen van wilskracht en aan de voor
drachtgevers die ter harte genomen hebben de gedachten van vooruitzicht
aan de werkende klas in te prenten, dat de mutualiteit eindelijk vaste
wortelen in Limburg geschoten heeft.
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Men moet bekennen dat er veel tijd en arbeid noodig geweest is om
de begrippen van mutualiteit door onze bevolking te doen aannemen.
De eerste wet, die de burgerlijke verpersoonlijking aan de genoot
schappen van vooruitzicht toestond, dagteekent van 3 April 1851 en
het is eerst den 2 Maart 1879 dat te Lanaeken de eerste maatschappij
van ouderlingen bijstand in Limburg gesticht werd onder de naam van
« Broederlijke Ondersteuning. »
Op dit tijdstip bestonden er enkel 204 genootschappen van vooruitzicht
in Belgie.
De wet van 23 Juni 1894, welke die van 3 April 1851 vervangen
heeft, stond meer vrijheid toe en gaf meer waarborgen aan de onder
linge genootschappen, en vereenvoudigde de formaliteiten voor de
wettelijke erkenning; zij heeft veel bijgedragen tot het ontwikkelen
van het grootsche werk der mutualiteit.
Het is van af dat tijdstip dat een groot getal maatschappijen gesticht
werden in Limburg, maar de nieuwe genootschappen, in plaats van
ziekten en ongevallen te voorzien, namen andere bedoelingen, zooals
de verzekering tegen sterfte van vee, lijfrente, enz.
De werkkring der mutualiteit, zonder te letten op de wettelijke
erkenning, is om zoo te zeggen onbegrensd, wijl de mutualiteit voor
de meest verschillende en nieuwste toepassingen vatbaar is.
Het hoofdkenteeken dier genootschappen is dat zij gegrond zijn op de
gemeenschappelijkheid, de wederkeerigheid, de broederlijkheid in doel,
in middelen en in uitwerkselen, en de volmaaktste bewerkstelling der
schoone leus: •' Allen voor ieder, ieder voor allen. *
De mutualiteiten hebben hoofdzakelijk voor doel de verzekering of
liever, de gemeenschappelijke ondersteuning of voorzienigheid tegen
een gevaar dat de aangeslotenen of de leden hunner familie bedreigt.
Die gevaren zijn talrijk: ziekten, ongevallen, gebrekkelijkheden,
ouderdom, dood, uitzonderlijke voorvallen, ongelukkige soms ook
gelukkige, die lasten voor de geringe beurs der familie medebrengen.
Alzoo: de geboorte van een kind, het overlijden van een familielid,
de sterfte van vee, het verwoesten van den oogst.
Zooals wij komen te zeggen, telt Limburg heden 103 maatschappijen
van onderlingen bijstand, verdeeld als volgt: 110 maatschappijen van

— 82 —

verzekering tegen de sterfte van het vee, 9 maatschappijen van verzeke
ring tegen de sterfte der paarden en enkel 38 mutualiteiten tegen
ziekten en ongevallen.
Het is bijzonderlijk met die laatste klas dat wij ons gaan bezig
houden.
I)e 38 maatschappijen van eigenlijk gezegden ouderlingen bijstand zijn
opgericht in 29 gemeenten der provincie, terwijl Limburg 206 gemeenten
telt.
Moet men daaruit besluiten dat de mutualiteit tegen ziekten en onge
vallen onbekend is aan onze landbouwbevolking, die ten minste
zooveel belang heeft de handen in een te slaan als de nijverheids
bevolking?
Deze bevolking kent nochtans al de weldaden welke de mutualiteit
tegen de sterfte van vee en paarden bezorgt.
Zullen zij dan eindelijk niet beseffen dat het evenzeer noodig is te
zorgen voor de persoonlijke toekomst, om altoos in staat te zijn het
hoofd te bieden aan de rampen en noodwendigheden des levens.
Ziekte, ongelukken, ouderdom, dood, dit alles weegt zwaar op de
schouders van den werkman en brengt voor hem pijnlijke gevolgen
mede.
Hedendaags kan die zoo belanghebbende volksklas niet vooruitziende
worden, wijl zij zich in de volstrekte onmogelijkheid bevindt zich te
verzekeren tegen ongelukken en ziekten, aangezien er geene maatschap
pijen van ouderlingen bijstand in de dorpsgemeenten bestaan.
Daaruit volgt dat de eerlijke en naarstige werklie ten tegen dank
gedwongen zijn, in geval van ziekte ot ongeluk, hunnen toevlucht te
nemen tot het bureel van weldadigheid. En dit uiterste middel, dat ieder
man die nooit eene bedelende hand uitgereikt heeft moet afschrikken,
zal in geen geval toereikend zijn om den zieke op zijn smart bed uitge
strekt uit de ellende te helpen en liet noodige te verschaffen aan vrouw,
kinderen of bejaarde ouders.
Het is alombekend dat eene weldadigheidsinstelling nooit over genoeg
hulpmiddelen beschikt om genoegzame hulp t<> verleenen aan die welke
huunen toevlucht tot haar nemen; de weldadigheid kan niet, wat eene
instelling van vooruitzicht voor hare leden doet
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De eigenlijk gezegde maatschappijen van onderlingen bijstand bestaan,
doorgaans, uit personen toebehoorende aan de volksklassen, die zich
vereenigen om de zorgen van den geneesheer en de geneesmiddelen te
verschaffen aan de leden die ziek vallen of het slachtoffer geworden zijn
van een ongeval, om hun eene dagelijksche vergoeding te betalen
gedurende hunne onbekwaamheid tot werken en om de begrafeniskosten
te dekken.
Dit is het drievoudig doel dat gewoonlijk de dorpsmaatschappijen
beoogen.
De stadsmaatschappijen, beter in staat, zoo opzichtens het getal
leden als opzichtens het beloop der bijdragen, en bijgestaan door de
onderschrijvingen van talrijke eereleden, moeten trachten het geheel
programma van onderling vooruitzicht te vervullen.
Zij zouden moeten, buiten de stipte plichten hierboven aangeduid:
1° Aan de weduwen en weezen eene vergoeding verleenen bij het
afsterven der leden;
2° Buitengewonen onderstand verleenen aan de leden die den vereischten ouderdom, door de standregelen bepaald, overschreden hebben; aan
die welke aanzien zijn als ongeneesbaar of gebrekkig; eindelijk aan die
welke uit hoofde van eenen uitzonderlijken duur van werkensonmacht,
geene aanspraak meer kunnen maken op de dagelijksche vergoeding;
3° De zorgen van geneesheer en apotheker uitstrekken tot de familie
der leden;
4° Hunne leden aansluiten bij de lijfrentkas onder waarborg van
den Staat, in geval deze geen lid zouden zijn van een lijfrentgenootschap.
Hiernastaande tafel geeft de verschillende maatschappijen op van
onderlingen bijstand die op heden in de provincie bestaan.
Deze tafel zal wellicht van eenig nut zijn voor de mannen van goeden
wil die zich zouden willen bezig houden met het oprichten van nieuwe
mutualiteiten.
Zij geeft voor elke maatschappij den datum van stichting, het getal
werkende leden op 31 December 1900, de jaarlijksche bijdragen der
leden, het cijfer der vergoeding betaald voor eiken dag werkensonbekwaamheid,de verschillende diensten door de standregelen voorzien,
het beloop der gewone en buitengewone ontvangsten en uitgaven,alsook
het bedrag van het reservefonds op 1" Januari 1901.
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Volgens deze lijst, telden de 38 onderlinge maatschappijen der provincie
op 31 December 1900, 3,305 werkende leden, waarvan 2,937 mannen,
207 vrouwen en 161 kinderen.
Het totaal der ontvangsten van al de maatschappijen is 53,411,26 fr.
waarvan 31,064,99 fr. gewone inkomsten en 22,346,27 fr. buitengewone
inkomsten. De uitgaven voor 1900 zijn geweest 46,566,44 fr. waarvan
35,073.81 gewone uitgaven en fr. 11,492,63 buitengewone uitgaven.
Het geheel beloop van het reservefonds op 1 Januari 1901 was
67,613,43 fr.
Onder deze maatschappijen moeten wij bijzondere vermelding doen
van de maatschappij « De Christelijke Ondersteuning » opgericht te
S' Truiden, in den schoot van de <• Saintronnaire » den 14 October 1900,
met het doel om aan de leden toe te laten van in geval van ziekte of
ongeluk, de maandelijksche premiën te betalen aan de maatschappij tot
oprichting van werkmanswoningen.
Eene gansche bijzondere melding dient gedaan te worden voor de
twee vrouw- en kindermutualiteiten, uitsluitelijk bestierd door vrouwen,
te weten:
« De Vereenigde Huisgezinnen », opgericht te Hasselt, tellende 236
leden, waarvan 121 vrouwen en 115 kinderen. Deze maatschappij
werd gesticht op 1 Januari 1892.
Op dien datum bestonden in België slechts de drie volgende
vrouwenmaatschappijen:
1° « De Mutualiteit voor vrouwen ». opgericht te Verviers in 1889;
2° « Aide-toi », opgericht te Brussel, en
3° « La Prévoyante Ménagère ", gesticht te Namen.
De tweede maatschappij voor vrouwen genaamd « Eigen Hulp en
Naastenliefde », werd gesticht te Bree, den 21 November 1897 en
telt op heden 81 leden.
De mutualiteit voor vrouwen heeft reeds onschatbare diensten
bewezen; ook mag men verhopen dat deze schoone instelling zal
wortel schieten in een zeker getal dorpsgemeenten der provincie en
bijzonderlijk in de steden.
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Wat de genootschappen voor mannen betreft, lellen wij 10 maat
schappijen voor de steden: 3 te Hasselt, 4 te S' Truiden, 2 te Tongeren
en 1 te Maaseyck. De talrijkste maatschappij bestaat te Hasselt.
De " Hasseltsche Werkmansbond » telt 425 werkende leden en
vereisclit van de leden eene jaarlijksclie bijdrage van 14,04 fr.; voor
de stedelijke maatschappijen is de minst talrijke die van Maaseyck niet
18 leden en eene bijdrage van 10,40 fr.; voor de dorpsgemeenten vinden
wij twee maatschappijen te Leopoldsburg en eene maatschappij te
Lanaeken, Stockheim, Wychmael, Bree, Peer, Ruckelingen o.T.,
Hechtel, Bilsen, Genck, Beeringen, Hamont, Borgloon, Borloo, Velm,
Aelst, Wonck, Halmael, Neer-Oeteren, Groot-Gelmen, Kerkoin, Exel,
Achel, Bocholt en Zeelhem.
De maatschappij van Ruckelingen-op-den-.Teker genaamd La Yallée
du Geer •• telt 41ü leden, welke eene bijdrage van 12 frank betalen.
Zij is samengesteld uit werklieden toebehoorende aan de gemeenten
Ruckelingen, Bitsingen, Wonck, Boirs en Glons. De minst talrijke
maatschappij is gevestigd te Aelst; zij is enkel samengesteld uit 1 leden,
betalende eene bijdrage van ü frank.
Dergelijk
mutualiteit.

genootschap verdient

waarlijk niet den

naam

van

Wij zien nog genootschappen van 13, 20, 22, 2(5 enz. leden met
bijdragen verschillende van 5,20 tot 7,80 fr.
Al deze maatschappijen zijn wettelijk erkend.
Wanneer men de ontvangsten en uitgaven nagaat, bestatigt men dat
verscheidene maatschappijen hunne gewone uitgaven dekken bij middel
der buitengewone hulpmiddelen; voor zekere vereenigingen, bereiken
de gewone inkomsten niet de helft van de gewone lasten.
Het is nuttig hier te herinneren dat in elke goed ingerichte
maatschappij die in staat wil blijven later hare verplichtingen jegens
de leden te volbrengen, de inkomsten en de uilgaven in twee wel
onderscheidene diensten moeten verdeeld worden die met elkander niet
kunnen verward worden: de gewone dienst en de buitengewone dienst.
De gewone inkomsten, dit is te zeggen, de stortingen der werkende
leden, de boeten, het aannemingsrecht en de intresten der geplaatste
kapitalen moeten dienen voor twee soorten van lasten: 1° tot betaling
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der gewone uitgaven, vergoedingen voor werkensonbekwaamheid,
eereloon van geneesheer, kosten van apotheker, begrafenis- en bureelkosten en 2° tot het daarstellen van een min of meer aanzienlijk
reservefonds om later de ontoereikendheid der bijdragen te dekken
naar mate de leden ouder en ouder worden, alsook om te voorzien in
de onvoorziene benoodigdheden en buitengewone lasten die onver
mijdelijk zijn na een bestaan van eenige jaren.
De buitengewone inkomsten — de onderschrijvingen der eereleden,
toelagen, giften, enz. — hebben eene hun eigen bestemming. Zij moeten
dienen om buitengewonen en tijdelijken onderstand te verleenen aan
de werkende leden die hun recht op gewonen onderstand uitgeput
hebben en aan die welke oud of gebrekkig geworden zijn, om vergoe
dingen te verleenen aan de weduwen en weezen der overleden werkende
leden alsook aan de kraamvrouwen; ten tweede, in geval het reserve
fonds groot genoeg zou zijn, kan het gebruikt worden om het aansluiten
der leden bij «Ie lijfrentkas onder waarborg van den Staat aan
te moedigen.
Het is enkel in bijzonder noodlottige omstandigheden dat de kas der
buitengewone ontvangsten ter hulp mag komen aan de kas der gewone
ontvangsten en deze verandering van fondsaanwending mag slechts
uitzonderlijk zijn, op gevaar van het werk zelf tot wankelen te brengen.
Men zou misschien zich kunnen afvragen waarom zekere maatschap
pijen er niet toe geraken hunne gewone lasten niet hunne gewone
inkomsten te; dekken. Het antwoord is heel eemoudig: deze maat
schappijen hebben geene behoorlijke evenredigheid gesteld tusschen het
bedrag der niaandelijksche bijdragen en dat der vergoedingen in geval
van ziekte. Inderdaad, voorgaande tafel bewijst dat zekere maatschap
pijen dagelijksclie vergoedingen betalen van 1 frank en slechts eene
niaandelijksche storting vereischen van 0,43 frank.
Het is buiten betwisting dat dergelijke maatschappijen hunne gewone
lasten met hunne eigene inkomsten niet kunnen dekken, en deze
onvoorzienigheid die op edelmoedige gevoelens steunt, wel is waar,
maar niettemin betreurenswaardig is, is eene der hoofdoorzaken van
ondergang dezer maatschappijen.
De bestendige Commissie der onderlinge maatschappijen heeft
verschillende malen doen uitschijnen dat het stoffelijk onmogelijk is

— 87 —
dat eene maatschappij aan de leden den goldelijken onderstand verzekere
met de geneeskundige en apothekershulp, indien zij de ï iaandelijksche
bijdrage niet stelt op een cijfer gelijk, of eenigszins lager dan het cijfer
der dagelijksche vergoeding in geval van werkensonmacht.
Het kan gebeuren dat een genootschap, samengesteld uit jonge
elementen, het eenigen tijd kunne volhouden met dergelijk gebrek van
inrichting ; maar zoodra de leden tot zekeren ouderdom komen of dat
eeno besmettelijke ziekte uitbreekt, zal de maatschappij tot verval
komen indien zij niet behoorlijk ingericht is en indien men niet gezorgd
heeft voor eene juiste evenredigheid tusschen de maatschappelijke
lasten en inkomsten.
Het ware hoogst wenscheliik dat de genootschappen wier inrichting
gebrekkig is, in zekere verhouding do bijdragen der werkende leden
verhoogden. Zij moeten niet uit het oog verliezen dat de mutualiteit
hoofdzakelijk gegrond is op den onderstand door zich zeiven, dat zij
altoos haai' beschavend karakter moet behouden en dat zij nooit zich
tot den bedelstaf

mag verlagen. I)e maatschappijen wier kas van

gewonen dienst niet uitsluitelijk aangevuld is door stortingen der
werkende leden — behalve uitzonderlijke onvoorziene voorvallen —
zijn niet waard den titel van maatschappij van ouderlingen bijstand
te dragen. Immers, de leden van dergelijke instellingen vereenigen
zich niet met het doel elkander bij te staan, maar vormen slechts eene
maatschappij om toelagen te kunnen trekken van de openbare macht
en bijdragen van de eereleden wier opbrengst hun rechtstreeks of
onrechtstreeks moet profijt aanbrengen.
Het zal misschien niet overbodig zijn, hier de woorden te herinneren
van den Baron 't Ivint de Roodenbeke, voorzitter der bestendige
Commissie en oprichter der mutualiteit in België : « De onderlinge
» maatschappij bewaart de onafhankelijkheid en de waardigheid van
» den arbeider, want tusschen de dagelijksche schadeloostelling die zij
» aan den zieke of a;.n den gekwetste betaalt en den onderstand door
i; de weldadigheid verleend bestaat de afstand welke de hand die arbeidt,
n onderscheidt van de hand die bedelt; den ongelukkigen moed, van de
» luiheid; den nuttigen arbeider van den bedelaar, die aan zijne verlaging
" gewend is.
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« I)o onderlinge maatschappij geeft niets voor niets maar zij geeft
" veel voor weinig.
» I)e afzondering brengt niets voort dan zwakheid en moedeloosheid,
» terwijl de vereeniging kracht geeft en den moed heropbeurt en het is
<: dus met reden dat men heeft kunnen zeggen dat de vereeniging
" gevoegd bij eenheid van zienswijze de grootste kracht der wereld is.
»
»
»
»

» De maatschappijen van ouderlingen bijstand zijn nog werkelijke
scholen van orde, want zij vereischen volharding, regelmatigheid en
matigheid. De opgelegde voorwaarden om recht te hebben op de maatschappelijke voordeelen zijn eene waarschuwing tegen ordeloosheid
en wangedrag. «

Dat men niet uit het oog verlieze dat de eigenlijk gezegde mutualiteit
zich enkel en eenvoudig kenschetst door eene gedachte van menschlievendheid en broederlijkheid en door de geheelo afwezigheid van
strekking naar winst. Zij is geene burgerlijke noch handelsmaatschappij;
liet is een genootschap van vooruitziende vrienden.
Zoo is het niet met de verzekeringsmaatschappijen bekend onder den
naam van « doodskassen. »
Deze finantieele maatschappijen sturen naar alle gemeenten agenten
die, onder den dekmantel van menschlievendheid en vooruitzicht, er in
gelukken al de mingegoeden aan te zetten polissen te onderteekenen
om hetzij do kosten van eerste communie van een kind, hetzij de
begrafeniskosten der familieleden te dekken.
Niemand doet hun verstaan waaraan zij zich blootstellen door zich
bij die vennootschappen aan te sluiten ; zij weten niet dat die maat
schappijen enkel op winst uit zijn en dat, indien zij later niet meer in
staat zijn hunne premiën te betalen, zij alle recht verliezen op do
stortingen, die zij gedurende vele jaren gedaan hebben en die op een
zuur gewonnen loon uitgespaard geworden zijn.
Sedert lang, Mijne Hoeren, houd ik mij hier te Hasselt ijverig bezig
met de maatschappijen van onderlingen bijstand. Deze vereenigingen
en onder andere, de <• Hasseltsche Werkmansbond » waarvan ik de eer
heb Secretaris te zijn, hebben al gedaan wat mogelijk is om de werk
zaamheden der " doodskassen » te keer te gaan. Ik ben gelukkig te
mogen zeggen dat deze pogingen met goeden uitslag bekroond werden
en dat heden bijna al de mutualisten zich van die handelsmaatschappijen

— 89 —
terug getrokken hebben. Zij weten nu dat, met het betalen derzelfde
premiën, deze laatste hun dezelfde voordeelen niet kunnen bezorgen als
die welke de mutualiteit hun verzekert.
Het is buiten twijfel dat in de dorpsgemeenten, daar waar er geene
instelling van onderlingen bijstand bestaat, de werkman voortdurend
zal uitgebuit worden door de finantieele

maatschappijen.

Hij wil niet dat hij of zijne familie later begraven worde op kosten
van den arme: hij ziet zich dus verplicht zich bij de eene of andere
handelsmaatschappij aan te sluiten.
Het is droevig te moeten aanstippen dat in Limburg, dat op den
eersten rang staat voor de maatschappelijke werken, er nog honderd
zeven en zeventig gemeenten zijn waar de onderlinge bijstand tegen
ziekte en ongevallen nog niet ingericht is.
De werkman, aan zich zeiven overgelaten, kan dergelijke instellingen
niet tot het leven roepen.
Het is dus nogmaals de plicht der mannen van goeden wil en vrede,
die zich toewijden aan het werk van mutualiteit en lijfrente, zich bezig
te houden met het oprichten van eigenlijk gezegde onderlinge vereenigingen, ze te ontwikkelen en te ondersteunen.
Om zich van dien maatsehappelijken plicht te kwijten, is er slechts
een weinig goede wil en een weinig opoffering noodig: dat zij aan de op
te richten maatschappij als eereleden de medehulp hunner verlichte
bezorgdheid verleenen.
Het instellen van maatschappijen van onderlingen bijstand is uiterst
eenvoudig. Men werft de werklieden aan van eene zelfde plaats of van
verscheidene geheel naburige plaatsen. Het aannemen der vrouwen als
leden alsook der kinderen is hoogst wenschelijk in het belang der
familie, der mutualiteit en der rechtvaardige verdeeling.
Waarom zou de vrouw, na zich afgesloofd en uitgeput te hebben dooi
den man gedurende eene lange ziekte te verzorgen en in de noodwen
digheden van het huishouden te voorzien, verlaten blijven of bedreigd zijn
naar het hospitaal gedragen te worden, terwijl de man gedurende zijne
geheele ziekte overvloedig al de zorgen, die zijn staat vereischte,
ontvangen heeft?
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Het aannemen van leden moet met voorzichtigheid en rechtvaardigheid
geschieden.
Het ware onvoorzichtig lieden aan te nemen die eene sleepziokte
hebben of die ter oorzake van hunnen ouderdom, aan menigvuldige
ziekten blootgesteld zijn. Alle aanneming zou moeten voorafgegaan zijn
van een lichamelijk onderzoek gedaan door eenen aangenomen genees
heer; van den anderen kant zou de uiterste ouderdom moeten bepaald
zijn op 45 jaar.
Dit maximum zou mogen overtroffen worden bij de oprichting eener
maatschappij om het aanwerven der eerste elementen te vergemakke
lijken.
Om de verzwaring van lasten voortspruitende uit den ouderdom der
candidaten te evenwichtigen, is het noodig een inkomgeld te eischen in
evenredigheid met het gevaar dat de maatschappij loopt uit hoofde van
den min of meer gevorderden ouderdom der nieuwe leden.
Zooals wij hooger gezegd hebben, beperken de dorpsmaatschappijen
zich in t algemeen met tot hunnen laste te nemen: de hulp van dokter
en apotheker, de betaling eener vergoeding per dag onbekwaamheid tot
werken en met tusschen te komen in de begrafeniskosten. Zij moeten
dus, zooals de ondervinding bewezen heeft:
1° het cijfer der maandelijksche bijdrage brengen op dezelfde som, of
omtrent, die zij per dag geven al schadeloosstelling aan de zieken;
2° op zes maanden den duur beperken van de betaling der vergoeding
waarvan het cijfer na drie maanden ziekte eene dalende evenredigheid
moet volgen;
3" aan den Bestuurraad de vrijheid laten te beslissen dat de vergoe
ding mag voortduren na de zes eerste maanden van ziekte;
4" tenzij bijzondere hulpmiddelen, ten laatste op vijf-en-zestig jaar
den ouderdom bepalen waarop het lid ophoudt hulp te ontvangen op de
gewone kas in geval van onbekwaamheid tot werken.
Deze maatschappijen zijn bestuurd door eenen Bestuurraad genomen
zooveel mogelijk onder do werkende leden. Het is onvoorzichtig hem
geheel uit eereleden samen te stellen.
Al de bedieningen zijn kosteloos.
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Om toelagen van de openbare macht te trekken en de voordeelen te
genieten voorzien door de wet van 23 .Tuni 1894, moeten de maatschap
pijen wettelijk erkend zijn. Te dien einde sturen zij hunne aanvraag
aan den H. Gouverneur der provincie erbijvoegende:
1° twee exemplaren der standregelen;

2° eene naamlijst der

bestuurders, en 3° een uittreksel van het verslag der zitting waarin
besloten werd de wettelijke erkenning te vragen.
Ik denk nuttig te herinneren. Mijne Hoeren, dat door plakschriften,
opgehangen in al de gemeenten der provincie, de H. Gouverneur
verscheidene malen heeft doen kennen dat de personen die zich de
arbeidsklasse aantrekken, model-statuten en al de stukken noodig
tot het inrichten van onderlinge maatschappijen kunnen bekomen met
dezelve aan hot provinciaal Bestuur te vragen.
Deze hooge beambte heeft zelfs gedacht er te moeten bijvoegen dat
de bureelen van zijn bestuur zich ter beschikking houden der ijver
mannen om ze te helpen in het oprichten van dergelijke vereenigingen.
Uit voorgaande blijkt dat het oprichten van onderlinge maat
schappijen niet ingewikkeld is. Maar, Mijne Hoeren, wat moeilijk is,
dat is het aanwerven van werklieden onder het mutualisten-vaandel
en het overwinnen van den tegenstand dien men ontmoet bij jong en
oud. Men heeft trouwens te rekenen niet ingewortelde vooroordeelen,
een om zoo te zeggen weerspanning element, dat slechts moeilijk
door de krachtdadigste pogingen kan overwonnen worden.
Laat ons door woord en pen het doel, de weldaden der mutualiteit
aan het volk bekend maken: het ware te wonschen dat de Limburgsche
pers zich dikwijlder bozig hield met de onderlinge instellingen togen
ziekte en ongevallen.
Om volledig te zijn en oenen goed bereiden grond te vindon, is het
noodig dat do propaganda do eerste oorzaken aantaste welke deze
vooroordeelen en deze gewoonten voortbrengt.
Zij moet vooral trachten de opvoeding van het jonge geslacht te
hervormen, door hen de ware begrippen van vooruitzicht in te prenten
en het, reeds van jongs af, loeren de mutualiteit te beoefenen.
« De mutualiteit voor en door het kind, zegt zeer wel de H. Raoul
« du Sart de Bouland, Gouverneur der provincie Henegouw, mutualist
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"
»
»
"
»
»
»
»
"
»

van eene zeldzame bevoegdheid, in zijne uitmuntende studie betiteld:
« Drie jaar mutualiteit in Ilenegouic: » de mutualiteit voor
en door het kind, dat is do onwrikbare grondslag die aan het
gesticht ontbrak: het is het gezonde en praktische denkbeeld van
den ouderlingen maatschappelijken plicht in tewerkstelling
gebracht
in de jonge zielen; het is de volksmassa overgehaald door de
opvoeding tot de zaak van vooruitzicht; het is den werkman gewoon
gemaakt van af zijne jeugd, de mutualiteit te aanzien als een
noodzakelijk raderwerk van zijn leven, want de uitwerkselen der
opvoeding gaan verder dan het individu en verder dan het tegenwoordige: « Het kind is de vader des mans zegt de oude wijsheid. »

Het ware hoogst wenschelijk dat volgens het voorbeeld van
Henegouw men in al de lagere scholen handboeken verspreide om
het onderwijs van vooruitzicht te vergemakkelijken en er het oprichten
der mutualiteit voor te bereiden.
Een ander feit dat de Limburger werkman gaarne doet gelden om
zijne aanwerving bij eene instelling van vooruitzicht af te wijzen
is dat hij de vereischte hulpmiddelen niet bezit 0111 zijne bijdragen
regelmatig te betalen.
Het is waar, Mijne Hoeren, dat in Limburg, provincie van landbouw
bij uitnemendheid, het dagloon doorgaans zoo laag is dat het den
werkman om zoo te zeggen onmogelijk is op zijne karige inkomsten
de wekelijksche premiën te betalen welke de mutualiteiten hem vragen.
Hot staat nochtans vast dat wat de eenen gedaan hebben, de anderen
ook kunnen doen: dat hangt af van hunnen goeden wil en indien zij
niet genoeg wilskracht bezitten om vooruitziende te zijn, hebben
degenen, die zedelijk gezag op hun uitoefenen, den plicht ze te
overtuigen 011 aan te moedigen.
Wij weten bij ondervinding, Mijne Hoeren, dat wanneer iedereen
van goeden wil is, de goede voornemens, hoe moeilijk zij ook schijnen,
ten laatste toch zegepralen.
Laat ons dus samenvatten:
A. Hot ware te wenschen dat de eigenlijk gezegde maatschappijen
van ouderlingen bijstand, die lieden in Limburg bestaan, zich in staat
stelden van getrouw de verbintenissen na te komen die zij jegens hunne
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leden aangegaan hebben. Het is noodzakelijk dat de bijdragen der
werkende leden zoodanig bepaald worden dat hunne opbrengst gelijk
sta niet de verplichtingen die de maatschappij te hunnen opzichtte
te vervullen heeft.
Te dien einde moeten zij van de leden maandelijksche stortingen
eischen omtrent gelijk aan het beloop van eenen dag onbekwaamheid
tot werken.
De maatschappijen moeten niet uit liet oog verliezen dat het vooruit
zicht en niet de weldadigheid de grondslag moet zijn van de mutualiteit.
De onderlinge bijstand moet vooral op zich zeiven rekenen en streng
het grondbeginsel toepassen van « onderstand dooi' zich zeiven
B. Ten tweede uit ik den wenscli onderlinge maatschappijen tegen
ziekten en ongevallen te zien inrichten in al de gemeenten der provincie
en in geval de lokaliteiten niet genoeg zielen zouden tellen, maatschap
pijen op te richten per groep naburige gemeenten, om aan al de eerlijke
en ijverige werklieden van Limburg toe te laten de weldaden dier
instellingen te genieten. Gin tot dit doel te geraken, is het noodig eene
verstandige en bestendige propaganda te maken en bijzonderlijk het
vooruitzicht en de werking eener maatschappij van ouderlingen bijstand
aan te leeren in de scholen. Vergeten wij niet dat, hoe meer de
onderlinge instellingen leden zullen tellen, hoe minder namen op de
armregisters zullen voorkomen. In deze laatst*; tijden hebben wij
lijfrentgenootschappen in elke gemeente zien ontstaan. Ik vraag mij af
of de Bestuurraden dezer instellingen in hun midden geene eigenlijk
gezegde mutualiteit zouden kunnen in leven roepen.
De iijfrentgenootschappen beoogen hoofdzakelijk eene verwijderde
toekomst, terwijl de •maatschappijen van ouderlingen bijstand tevens
voorzien in de noodwendigheden van heden en van later.
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II.
Werkmanswoningen
VERSLAGGEVER:

M. KAREI, GIELEN, lid der Bestendige Deputatie te Bilsen.

De maatschappijen voor Werkmanswoningen vinden hunnen oorsprong
in de wet van 9 Augustus 1889; zijn zijn thans in België ten getalle van
135. Wel is waar, er bestonden vóór dien tijd 11 dergelijke maatschap
pijen, doch niet eene in Limburg, en overigens de levensverzekering van
het toetredend lid was onbekend.
Het doel van den Wetgever in 1889 is geweest van den werkman de
gelegenheid te geven om, mits de jaarlijksche betaling gedurende 10,
15, 20 of 25 jaren eener premie, ongeveer gelijkstaande met eenen
gewonen huurprijs, eene ruime, gezonde woning in vollen eigendom
te bekomen.
De toepassing der levensverzekering heeft voor doeltreffend gevolg,
ingeval van vroegtijdig afsterven van het lid, de erfgenamen van
allo verdere betaling te ontslaan.
Overigens, vrijstellingen en verminderingen van registratie en zegel
recht worden gegund aan werklieden die eigenaar van een huis willen
worden even als aan maatschappijen voor werkmanswoningen; het
eereloon der notarissen wordt met eene helft verminderd voor de
akten en afschriften, en luidens artikel 10 der wet van 9 Augustus
1889 en artikel 1 der wet van 18 Juli 1893 zijn ontslagen van de
personeeli; belasting op de huurwaarde, de de'uren en vensters en
het mobiliair, alsmede van alle gelijksoortige provinciale en gemeen
telijke belasting de werklieden of oude tot werken onbekwame
werklieden in zekere voorziene gevallen.
Tot dusver om het bekomen eener woning zoo ver mogelijk te
vergemakkelijken en te bevoordeelden. Doch, tijdens de nationale
conferentie voor werkmanswoningen in 1898 gehouden te Brussel,
zegde de H. Minister Graaf de Smet de Nayer « dat het niet voldoende
» was den werkman, den arbeider, den kleinen ambtenaar, al
» die minderen, tot het bekomen eener woning bij te staan, maar
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» overigens dat er diende gewerkt te worden om zooveel mogelijk
» dien eigendom in de familie te behouden. »
De katholieke regeering heeft dien wenk dan ook uit 't oog niet
verloren en, na hel merkwaardig verslag door M. Volksvertegenwoor
diger Ridder de Corswarem opgesteld, later op voorstel herhaaldelijk
door M. Minister Baron Van der Bruggen gedaan, werd in Mei 1900
de wet tot wijziging van het erfstelsel voor de kleine nalatenschappen
gestemd. Krachtens deze wet zal de woning, bij het overlijden van het
toetredend lid, spijts de talrijke oorzaken die aanleiding tot verdeeling
of verkoop kunnen geven, gemakkelijk in de familie behouden worden.
Verscheidene Provincieraden daarenboven, en namelijk die van Hene
gouw, Luxemburg, Luik en Namen, hebben aanzienlijke sommen
gestemd om de werklieden, in betrekking met de maatschappijen
voor werkmanswoningen, ofwel te begunstigen, ofwel in de betaling
hunner jaarlijkschc premie ter hulp te komen.
De Wetgever, de Staats- en Provincieoverheden hebben dus veel
bijgedragen om de werklieden in het bekomen en het beltouden
hunner woning te helpen en het ware wezenlijk onrecht gepleegd
indien wij, in deze gelegenheid, niet op erkentelijke wijze herdachten
de namen der HH. Ministers Beernaert, Graaf de Smet, Baron Van
der Bruggen en tevens ook van M. Lepreux. Algemeenen Directeur
der Spaar- en Lijfrentkas, die het meest hebben bijgedragen 0111 deze
wetten te doen stemmen en ze op doelmatige wijze ten uitvoer te
brengen.
*
* *

De werkmanswoningen kunnen met recht een maatschappelijk
werk genoemd worden; wij voegen erbij dat, aangezien hun eigen
aardig karakter van zoowel liet zedelijk als het stoffelijk welzijn
van den werkman te behartigen, zij bij uitnemendheid in de lange
reeks der maatschappelijke werken een eereplaats bekleeden.
De woning van den werkman immers, heeft op zijnen welstand,
gedrag en leven, en alzoo op geheel zijne familie, den grootsten invloed.
Is de woning, zoo in stad als in dorp, wel gebouwd; is zij net, ruim
en aangenaam, dan blijft vader beter t' huis, moeder ook, en beiden,
omringd van lieve kinderen gevoelen zich gelukkig. Indien nu de

— 96 werkman het vooruitzicht heeft van eerstdaags eigenaar zijner woning
te worden, dan paet hij beter op, hij werkt met grooteren moed en
meer vlijt, hij is waarlijk een voorbeeld voor de zijnen; alsdan
worden op natuurlijke wijze, in den huiseljjken kring, de edelste
gevoelens ontwikkeld die eenen mensch kunnen bezielen, en alsdan
ook is die eenvoudige woning herschapen in eene beste school, de
eerste, soms, de voornaamste, die het kind op zijn loopbaan ontmoet.
Is de woning slecht gebouwd, zonder licht of lucht, bezit zij te
weinig of te kleine vertrekken, is zij ongezond, en bijzonder, wordt
zij nooit den eigendom van den bewoner, dan integendeel is vader
al te dikwijls slechts een slaaf, zonder vooruitzicht en zonder hoop,
dan zijn de kinderen soms vroegtijdig verspreid, aan grootere gevaren
blootgesteld, dan zijn de familiebanden verzwakt, in een woord dan
ontbreekt er iets: een familiedoel. Eu welk is doorgaans het eerste doel
van den werkman? \an t huis te zijn, in eene woning die hem toebehoort, waar het vervullen zijner huiselijke plichten hem aangenaam
is, waar eindelijk hij zijne laatste jaren, onbekommerd, zal mogen
doorbrengen.
W anneer een werkman, een daglooner bijvoorbeeld, in 't zweet
zijns aanschijns aan t werk is, waarop zijn meestal zijne gedachten
gevestigd ? op zijn huis, op zijne familie, en wat is hij gélukkig,
na zonsondergang, spijts soms groote vermoeidheid, van nog een
weinig voor hem, voor zijne kinderen te mogen werken!
De wetten der natuur, door God ingesteld, hebben den werkman
die schoone gevoelens ingeprent en hoe meer deze zullen ontwikkeld,
en door het verspreiden dei' werkmanswoningen in praktijk gesteld
worden, hoe meer de werklieden voorbeeldige huisvaders, brave
burgers, ware christenen zullen zijn.
*
* *

Wanneer wij het verslag der algemeene Spaar- en Lijfrentkas
van 31 December 1900 raadplegen, dan bestatigen wij dat er in de
provincie Limburg bestaan:
11 credietmaatschappijen
2 bouwmaatschappijen.
1 samenwerkende maatschappij.
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Wij putten uit dezelfde bron de uitslagen door al die verschillende
maatschappijen bekomen.
A. Kredietmaatschappijen.
Stichting.

1. Breeër kredietmaatschappij voor werkmans
woningen.
2. Werkmanswoningen in
het kanton Achel, te S'Huibrechts-Lille.
3. De Eendracht, te Bilsen.
4. S'-Josefs kredietmaatschappij van het kanton
Beeringen.
5. Eigen huis, te Lanaeken.
6. Eigen huis, te Tongeren.
7. Loonsche haard, te Loon.
8. Société de construction
de maisons ouvrières du
canton de Sichen-Sussen
et Bolré.
9. Eigen woon spant de
kroon, te Peer.
10. De Voorzienigheid, te
Neeroeteren.
11. Eigen dak, te Hasselt.

Onderschreven
kapitaal.

Getal
leeningen.

Geleende
sommen.

1893

37,300

18

20,807,66

»

100,000

141

233,376,66

1894
»

40,00U
20,000

62
21

75,337,37
44,563,26

1895
»
»
1896

64,600
35,000
88,050
50,000

109
54
174
51

128,976,50
84,651,92
172,632,64
46,804,94

1897

67,000

38

77,488,61

1898

25,000

37

41,306,50

»

50,000

21

55,929,12

576,950

726

981,875,28

Te zamen.

B. Samenwerkende maatschappij.
S'-Truiden.

1894

114

197,550,84

840

1,179,426,12

11
»

16,386,95
»

C. Bouwmaatschappijen.
Maaseyck.
Bree.

1892
1893

851

1,195,812,97
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Er blijkt uit deze gegevens dat alle kantons minstens eene
maatschappij voor werkmanswoningen bezitten buiten het kanton
Herek- de-Stad, en dat zelfs in twee kantons verscheidene maatschap
pijen werkzaam zijn zooals, 2 in het kanton Brée en 3 in het
kanton Maaseyck.
Het getal geholpen huishoudens beloopt aldus in 't geheel 851 — en
daarvoor is besteed geweest de som van fr. 1,195,812,97.
Die cijfers zijn welsprekend en getuigen dat de maatschappijen voor
werkmanswoningen niet onledig gebleven zijn, ja zelfs, dat zij reeds
groote diensten in deze provincie hebben bewezen.
Doch, die cijfers zijn ook leerzaam, en indien wij ze grondiger
onderzoeken dan vinden wij dat de Limburgsche kantons desaangaande
in drie verschillende oogpunten kunnen beschouwd worden.

I- — Opzichtens liet getal leeningen in elk kanton gedaan,
in verband gesteld met de bevolking; al zoo om de bedrijvigheid
van elke Maatschappij in helder licht te stellen.
Kanton.

Getal zaken.

Bevolking.

Getal zaken per duizend inwoners.

Achel

141

11,129

12,6 %0

Lo°"

174

23,462

7,4 %0

Mechelen

109

16,394

6,6 °/00

51

12,466

4,09 °/00

114

32,882

3,4 °üu

Bilsen

62

19,698

3,1 %„

Maaseyck

48

15,662

3,06 %Q

Peer

38

14,112

2,6 %0

Tongeren

54

22,829

2,3 %0

Siehen
S'-Truiden

Brée

18

10,931

1,6 %0

Beeringen

21

23,149

0,9 °/00

Hasselt

21

25,430

0,8 °/00

Herck-de-Stad

—

15,995

—
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II. — Opzichtens hel middelmatig bedrag der leeningen;

alzoo om te zien waar de grootste sommen noodig geweest zijn
om een huis te bekomen.
Getal zaken.

Besteed kapitaal.

Hasselt

Kanton.

21

55,929

2,063

Beoringen

21

44,503

2,122

Peer

38

77,488

2,039

S'-Truiden

114

197,550

1,732

Achel

141

233,376

1,055

Tongeren

54

84,051

1,567

Bilsen

62

75,337

1,215

Maaseyck

48

57,092

1,200

Mechelen

109

128,970

1,183

Brée

18

20,807

1,155

Loon

174

172,032

992

51

46,804

919

Sichen

Middelbaar bedrag van elke zaak.

Hl. — Opzichtens het min of meer getal getal

levensverzekeringen.
Kanton.

Getal zaken.

Met verzekering.

Zonder verzekering.

Maaseyck

18

18

—

Beeringen

21

21

—

Achel

141

140

1

Sichen

51

50

1

109

105

4

Bilsen

02

58

4

Brée

18

14

4

Hasselt

21

10

5

Peer
Tongeren

38
54

28
43

10
11

S'-Truiden

114

87

27

Loon

174

81

93

Mechelen
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Deze tabellen toonen hetgeen do maatschappijen voor werkmans
woningen in de verschillende kantons verricht hebben en op welke
wijze zij te werk zijn gegaan.
Vergelijken wij nu, diensopzichtens, de provincie Limburg met de
andere belgische provinciën.
*
* *

Wij zijn aan de groote dienstvaardigheid van den H. Lepreux,
Algemeenen directeur der Spaar- en Lijfrentkas de volgende cijfers
verschuldigd, die een gedacht geven over de werkzaamheden der
maatschappijen voor Werkmanswoningen in de negen provinciën.
Deze cijfers raken uitsluitelijk de krediet- en samenwerkende maat
schappijen, zoodat, de bouwmaatschappijen er niet in begrepen zijn.

635,000

j

geleen <1
kapitaal.

getal
leerlingen.

kapitaal, j

Verhouding % met de bevolking
van elke provincie
onderschreven

KAPITAAL,

GEI.KKND

3

GKTAI,
LEENINGEN.

Antwerpen . . .

ONDKRSCHREVKN
KAPITAAL. I

PROVINCIE.

Getal maatschappijen.

De drie laatste kolommen stellen eene verhouding voor met de
bevolking van elke provincie, gerekend op den voet van honderd
inwoners.

352

1,391,333,99

75,78

0,042

166,04

Brabant . . . . 22 1,948,200 1909

4,952,650,39

149.51

0,151

380,08

38,56

0,017

39,60

West-Vlaanderen.

7

315,300

140

323,508,85

Oost-Ylaanderen .

11

836,500

678

1,395,315,25

80,49

0,065

134,28

Henegouw . . . 27 3,144,900 5625 13,783,944,74

274,27

0,491

1,202,11

Luik

8 2,293.400 2793

Limburg . . . .
Luxemburg . . .
Namen

. . . .

6,629,187,60

269,34

0,328

778,54

840

1,179,426,12

251,07

0,364

515,20

609,500 1091

ï,861,525,28

274,36

0,491

837,94

11 1,902,750 2790

5,276,418,92

538,12

0,789

1,492,24

13
6

576,950

Er blijkt uit deze cijfers dat de provincie Limburg de 5e plaats bekleedt
opzichtens het onderschreven maatschappelijk kapitaal, de 4e plaats
voor het getal gedane leeningen, en eindelijk de 5e plaats voor het
bedrag van geleend kapitaal.
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De werkmanswoningen bevoordeeligen niet alleen den welstand der
werklieden, zij staan ook in nauwe betrekking met den bloei en den
vooruitgang der provincie zelve.
Van het jaar 1831 af tot 1898 heeft de bevolking in België toege
nomen in de verhouding van 71,18 %; doch die vermeerdering voor
Limburg was slechts van -19,71 %.
Van 1841 tot 1850 was het getal inwijkelingen in Limburg 8000
man grooter dan het getal uitwijkelingen; doch, van af 1880 tot nu blijkt
het tegenovergestelde waar te zijn en zulks in de volgende verhouding.
Het getal uitwijkelingen overtreft het getal der inwijkelingen:
Van
»
»
»
»

1851
1801
1871
1881
1891

tot
»
»
"
»

1800
1870
1880
1890
1898

met
»
»
"
»

358 per jaar.
893
»
828
995
594

Aldus heeft het getal uitwijkelingen van 1851 tot 1898 het getal inwij
kelingen met 35,521 overtroffen, hetzij 15 °/„ der geheele Limbnrgsche
bevolking.
Indien zulke groote uitwijkeng niet hadde bestaan, zoo schrijft de
H. Volksvertegenwoordiger Ridder de Corswarem, aan wiens overgroote
dienstwilligheid wij deze cijfers verschuldigd zijn, dan zoude de provincie
Limburg op 31 December 1898 eene bevolking bezitten van 239,605 +
35,521 of 275,186 inwoners, en alsdan ware de vermeerdering der
bevolking van 1831 tot 1898 aan 71,9 °o geweest (in plaats 49,71 %),
of een weinig meer dan de vermeerdering over gansch België, 71,18 °/0.
Welk zijn de oorzaken, voor onze provincie, van dezen zoo ongunstigen toestand?
Zij zijn talrijk, doch wij zullen ons bepalen met de aandacht hier
op twee bijzondere oorzaken te vestigen, namelijk: 1° het gebrek
aan woningen en 2° de geringe daghuren der landbouwwerklieden.
Van 1880 tot 1900 heeft in Limburg het getal huishoudens vermeer
derd in verhouding van 3 %; gedurende hetzelfde tijdstip heeft het
getal woningen slechts vermeerderd met 0.5 %. Het getal nieuwe
huishoudens is aldus jaarlijks veel grooter dan het getal nieuwe
woningen.
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Wat nu het getal nieuwe woningen betreft, koint de provincie
Limburg, op één na, de laatste van 't gansche Rijk.
Immers het getal woningen heeft vermeerderd in België, gedurende
het tijdstip 1880-1890, in de volgende verhouding:
In de provincie
»
»
»
»
»
"

Antwerpen
tegen 13 %
Luik
»
9 °i„
Henegouw
»
7 %
Brabant
»
7 /
Oost-Vlaanderen
»
4 °/0
Namen
»
3 %
West-Vlaanderen
»
2 %
Limburg
» 0.5 %

De vermeerdering van nieuwe woningen is aldus uiterst gering in
Limburg, en niet alleen staat zij geenszins in verband met de nieuwe
huishoudens (3 %) maar overigens is zij buiten alle verhouding met
de vermeerdering der bevolking.
\\ ij hebben zooeven het belangrijk punt der bevolking beschouwd
onder het opzicht der Limburgers die uitwijken en der vreemdelingen
die inkomen; hier onderzoeken wij die kwestie nog onder een ander
oogpunt.
Gedurende liet tijdstip 1880-1890 is het getal woningen in Limburg
met 303 (3 °0) vermeerderd; doch, gedurende hetzelfde tijdstip hebben
de geboorten met 21,920 de sterften overtraden.
Het is zeker dat zulk een toestand na 1890 heeft voortgeduurd,
wel mogelijk in mindere mate, doch niettegenstaande is het een
stellige zaak dat de bevolking in Limburg vermeerdert buiten alle
verhouding met de vermeerdering der woningen, zoodat niet alleen
het bestaan van meerdere huishoudens in dezelfde woning, maar ook
de uitwijking eene noodzakelijkheid voor den Limburger gebleven is.
De geringe daghuur der landbouwwerklieden is eene tweede oorzaak
om de Limburgers aan te zetten deze provincie te verlaten.
Wanneer wij het boek « Annuaire stafistiquc de la Belgique, »
van 't jaar 1900 raadplegen, dan zien wij dat het middelbaar dagloon
der landbouwwerklieden in Limburg fr. 1,44 is zonder kost, en wel,
het laagste staat van 't gansche Rijk.
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Nu, vermits een groot getal werklieden doorgaans geen andere
bestaanmiddelen dan hun dagloon bezitten, zoo zijn zij al te dikwijls
verplicht van in de nijverheid een beter betaald werk te zoeken;
wel is waar, velen, wegens het gemak van vervoer, verlaten toch
de provincie niet, en zij voornamelijk niet, die een huis op Limburgschen
bodem bezitten; doch anderen, verhuizen in groot getal, tot nadeel van
landbouw en bevolking

waarvoor zij, al te dikwijls, voor altijd

verloren zijn.
Nochtans mogelijk dat de Samenwerkende Melkerijen, die sedert
eenige jaren ontzaggelijk veel hebben bijgedragen oin het lot der
werklieden die kleine landbouwers zijn te verbeteren dien treurigen
toestand een weinig hebben verzacht, doch niettegenstaande is het
stellig dat Limburg lijdt aan gebrek aan woningen en dat aldus de
Maatschappijen voor werkmanswoningen, hier, nog ontelbare diensten
kunnen bewijzen.
* *

Wij besluiten:
Wat dient er gedaan te worden om die maatschappijen ter zijde te
staan en ze bij machte te stellen

0111

hun doel meer en meer te herijken?

V^le wenschen zijn reeds geuit geweest; wij zullen ons bepalen
met er hier eenige op te sommen:
1" Eerst en vooral dient er onderzocht te worden of het niet mogelijk
is van eenen bond of federatie van alle besturen van Maatschappijen
voor Werkmanswoningen van Limburg op te richten.
Alzoo zullen de leden die zich voornamelijk met deze zaak bezig
houden wederzijds hunne gedachten kunnen wisselen; zij zullen
met nog grooteren moed en meer eenparigheid hunne taak voortzetten,
en, moesten er algemeene maatregelen genomen worden, zij zullen bij
machte zijn daartoe te geraken en de uitvoering ervan te verzekeren.
2° Wij stellen de vraag of het niet nuttig ware van in elk kanton,
nevens de kredietmaatschappij en door de bemiddeling van hetzelfde
bestuur, eene bouwmaatschappij op te

richten, en zulks voor do

volgende reden: het is gekend dat de grootste hinderpaal voor eenen
werkman die verlangt een huis te bouwen, in den aankoop van een
stukje grond bestaat. Hetgeen voor den werkman een bezwaar is,
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wordt voor de bouwmaatschappij heel gemakkelijk ; deze beschikt over
geld en kan van menige omstandigheden gebruik maken om stukjes
bouwgrond liier en daar te koopen. Vermits hetzelfde bestuur beide
maatschappijen /oude bestieren, zoo zoude de eene de leemte kunnen
vullen die bestaat in de andere; en de tijdelijke verhuring der gronden
zoude de bouwmaatschappij schadeloos stellen, wanneer zij niet tot
1 touwen zou zijn overgegaan.
3° Aangezien de wetten op het boschbeheer zoodanig ingewikkeld
zijn dat het de gemeentebesturen zeer moeilijk is van gronden te
verkoopen, zelfs om tot werkmanswoningen te dienen, zoo vragen wij
de wijziging dier wetten of ten minste, dat de liooge overheid maat
regelen nemen om het afstaan van gronden, aan het boschbeheer
onderworpen, heel veel vergemakkelijken indien zij tot werkmans
woningen moeten dienen.
4° Ingevolge den omzendbrief van den heer Minister van Justitie van
6 Mei 1891, drukken wij den wensch uit dat alle bureelen van welda
digheid zich aansluiten als aandeelhouders bij dn nieuwe maatschappijen
voor werkmanswoningen en zulks, om de redenen in voormelden
omzendbrief aangehaald. Niemand, zoo schrijft de H. Minister, heeft
in zake van werkmanswoningen zoo groot belang als een armburoel.
5° Overwegende dat de vermeerdering der bevolking tot nut en
welstand der provincie meewerkt en dat nochtans bij gebrek aan
woningen en aan de noodige geldmiddelen om de jaarlijksche premie te
betalen, de uitwijking voor de Limburgers een noodzakelijkheid gebleven
is, zoo drukken wij den wensch uit dat, gelijk in andere provinciën, hier
ook maatregelen worden genomen om den werkman de btalinge zijner
premie, op zekeren ouderdom te vergemakkelijken, of bij werkongeval
of ziekte in die betaling te helpen.
6° Aangezien de woning van den werkman dan slechts het gewenschte
doel bereikt wanneer zij goed, ruim en net gebouwd is, en dat de
belanghebbende werkman maar al te dikwijls ongeletterd, min geschikt
is om zelfs zulk eene gewichtige zaak met eenen aannemer te bespreken,
zoo stellen wij voor van ter beschikking van alle maatschappijen oen
boek of album te stellen, bevattende vijf of zes plannen van werkmans
woningen, zoo voor stad, als voor dorp, met bestek.
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Het Staatsbestuur zoude zulk een album doen opstellen en daarvoor,
eene ruime som aan den opsteller van het beste boek, als premie
kunnen schenken.
7° Eindelijk, vermits de ondervinding leert, dat talrijke werklieden
met groote voordeelen welke dusdanige maatschappij oplevert gansch
onbekend zijn, dat bovendien de werklieden meestal niet lezen kunnen
of onbekwaam zijn die groote voordeelen door eene lezing te beseffen,
en dat alzoo duizenden van die brave menschen, meestal huisvaders,
die konden door de bemiddeling eener maatschappij eigenaar eener
woning worden en het, door onwetendheid, niet zullen worden,
zoo drukken wij den wensch uit dat in de voornaamste gemeenten
voordrachten worden gegeven. Door het woord alleen kunnen bedoelde
werklieden op de hoogte gebracht worden.

III.
Maatschappijen van Lijfrente
VERSLAGGEVER:
M. WALTH. GOFFIN, gemeenteraadslid te S'-Truiden.
Nog maar sedert weinige jaren werd het werk der Lijfrentkas in
onze provincie verspreid; ook niet dit werk was het gelegen gelijk
met andere sociale werken die eerst in Limburg met onverschilligheid
ontvangen werden: doch die, nadat men de handen aan het werk had
geslagen, seffens eene groote uitgebreidheid namen en aanzienlijken
vooruitgang deden.
De volgende tafel met aanduiding der stortingen gedaan sedert 1896,
(de stortingen der vorige jaren waren onbeduidend) bewijst dit ten
volle.

8.

Staat der stortingen gedaan door Bemiddelaars.

1898

25

6,347

1899

54

8,744

1900

180

sommen.

11,009

775

getal,

4,436

254

STORTINGEN

I

17

401

der

sommen.

1897

19(5

voorbehouden
kapitaal

getal,

8,148

sommen.

3,785

mcl

kapitaal
getal,

15

met af«cstaan

sommen.

1896

°P nieuwo
boekjes
getal,

sommen.

op oude boekjes

„vvp. .r
I 01AAL

AANMERKINGEN.

STORTINGEN

getal.

ONDKRLINGEN' BIJSTAND.

Getal Maatschappijen
van

JAREN.

Provincie Limburg.

3,727

7,834

3,981

8,609

395 2,235

379 2,574

4,452

11,270

4,831

13,844

21,090

501 1,085

060 3,513

6,188

19,232

6,848

22,775

26,616

1,599 5,738

8?8

4,227

9,405

28,127

10,343

32,351

2,392 7,601

14,227

47,663

16,619

55,264

I

9,557

8
i

i
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Van den anderen kant, is het zeker dat de wet van 10 Mei 1900
voor gevolg zal hebben het getal bijtredingen voor de lijfrent nog te
vermeerderen en tevens ook het getal der erkende maatschappijen
van lijfrente; zekere gemeenten bezitten nog zoo geene instelling, en
niettegenstaande dat inwoners dier gemeenten deehnaken van zulke
maatschappijen, opgericht in hun kanton of in andere gemeenten,
is het niet te betwisten dat de oprichting van nieuwe vereenigingen
of de uitbreiding der thans gewestelijke maatschappijen noodzakelijk is.
In 't vervolg zal dit misschien de goede bezigheid worden der voor
standers van edelmoedige opvattingen; maar sedert de wet van 10 Mei
1900, is het de bijzondere plicht van elke plaatselijke overheid, die de
ware belangen harer onderzaten ter harte neemt; want,niettegenstaande,
dat eenieder verondersteld wordt de wet te kennen, en niettegenstaande
men die van 10 Mei 1900 algemeen heeft bekend gemaakt, zal het nog
gedurende verscheidene jaren en op verschillige punten van het land
gebeuren, dat vele personen op behoorlijken tijd, dc vereischte voor
waaiden niet zullen vervuld hebben om op 65 jarigen leeftijd een
pensioen te genieten, indien men niet onmiddellijk begint met die wet
aan de belanghebbenden in hunne eigene gemeente uit te leggen.
Van een anderen kant nog mag men niet uit het oog verliezen welk
zedelijk goed zulke maatschappijen kunnen teweeg brengen: immers
zij hebben voor gedurig gevolg de uitbreiding der gedachten van
vooruitzicht en spaarzaamheid. Daarbij brengen zij den geest van
broederliefde der oude gilde terug en verheffen in hun eigen oog
de behoeftigen, vroeger al te zeer gewend van enkel op de openbare
weldadigheid of op de bijzondere liefdadigheid te steunen.
*
* *

Mij dunkt dat de schoolmaatschappijen van Lijfrente hier bijzonder
dienen aanbevolen te worden.
Deze tak van instellingen maakt, om zoo te zeggen, de kweekerij
der instellingen van lijfrent, zij vervult eene bijzondere rol en de
HH. onderwijzers die zulke instellingen beginnen of onderhouden in
hunne scholen, verdienen eens te meer dc achting hunner medeburgers.
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Laat mij toe, Mijne Heeren, den wensch uit te drukken dat de
openbare besturen zouden voortgaan, inet de maatschappijen van
lijfrente te ondersteunen, bijzonderlijk door hunne toelagen.
En op dit punt, mogen wy ons geluk wenschen over de bekornene
uitslagen en in dit Congres openlijken dank zeggen aan het Gouver
nement en het provinciaal Bestuur.
Ik zou buiten liet bereik van mijn verslag gaan, Mijne Heeren,
moest ik u hier aantoonen al wat ons Staatsbestuur, zoo verlicht als
menschlievend, dat steeds met zooveel beleid werkt aan de ware
oplossing van de maatschappelijke vraagstukken, gedaan heeft in deze
zaak. Gij kent allen den vooruitgang, met reuzenstappen gedaan op
gebied van maatschappelijke werken; met reden dan ook sprak over
eenige dagen een fransche bisschop tot de afgevaardigden eener
Belgische Bedevaart wanneer hij zegde: « wat zijt gij gelukkig, gij
Belgen, een Staatsbestuur te bezitten dat, niet tevreden het kleine
België groot gemaakt te hebben onder de andere volkeren, ook nog
eene wetgeving gemaakt heeft, gegrondvest op de grootsche gedachten
van den prachtigen omzendbrief Rerum Novarum met het doel den
arme en den ongelukkige te verheffen, want », voegde hij er bij,
" woest verzekerd dat het binnen eenige jaren het ideaal zal bereiken,
zoolang reeds betracht door de hedendaagsche samenleving ».
Ja, Mijne Heeren, wij zouden ondankbaar zijn indien wij in den
loop van dit Congres onze beste dankbetuigingen niet aanboden aan
ons Staatsbestuur.
*
* *

Maar, als Limburgers, moeten wij ook onzen dank aan onze provin
ciale overheid. Het is zeker dat do geldelijke middelen onzer provincie
nog niet toereikend zijn om de maatschappijen van lijfrente te bevoordeeligen gelijk de overheid het zou verlangen; maar toch heeft Limburg,
zooals de andere provincies, een budget gestemd waarin geldelijke toela
gen verleend worden te verdeelen tusschen do leden van gezegde kassen.
Voor de zes eerste franken worden er 50 centiemen toegestaan hetzij
dat de storter zijn kapitaal afstaat of met voorbehouden kapitaal stort
voor zijne erfgenamen. De waarde van het punt zou in evenredigheid
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kunnen herleid worden in geval dat liet bedrag der premien het provin
ciaal krediet zou overtreffen, maar ook valt het niet te twijfelen dat
al de Limburgsche belanghebbenden den wensch uitdrukken en de
vaste hoop koesteren dat de provinciale Raad langzamerhand het
krediet zal verhoogen, ten einde alzoo de bestendige Deputatie ecne
genoegzame toelage in handen te geven om, in plaats van de provin
ciale toelage te moeten verdoelen, deze te kunnen verhoogen. Wij,
Limburgers, hebben daarvan de stellige overtuiging, aangezien wij
aan 't hoofd onzer provincie, een man bezitten die als Gouverneur,
sedert jaren reeds bewijzen heeft gegeven, niet alleenlijk dat hij de
maatschappelijke werken beschermt, maar ook dat hij de persoonlijke
bevorderaar is der lijfrentkassen, hij eerevoorzitter en edelmoedig
beschermlid, onder andere, der bloeiende maatschappij « De Lijfrent
kas des kantons S1-Truiden», door M. Lejeune de Scliiervel en
hem, persoonlijk gesticht te S'-Truiden, op einde 1893.
Daarom, Mijne Heeren, zal ik enkel uwe gevoelens vertolken met
onze welgemeenden dank aan te bieden aan M. de Baron de 1'itteursHiegaerts, Gouverneur, aan de bestendige Deputatie en aan den
provincialen Raad van Limburg!
*
* *

Het zou ons allen, voorzeker, groot genoegen verschaffen, konden
wij van nu af reeds de medewerking der Limburgsche gemeenteoverheden aanstippen in het algemeen. Volgens de ontvangene inlichtingen,
blijkt het, dat zeer weinige gemeenten toelagen verleenen aan de
leden der lijfrentkas. Doch onder dit oogpunt, verschilt onze provincie
niet veel van de andere. In den loop van 1900, heeft de Algemeene
Spaar- en Lijfrentkas eenen dringenden oproep gedaan ten einde schpolmaatschappijen van lijfrent in 't leven te roepen. Al de gemeenteoverheden werden verwittigd: 220 beantwoordden aan den oproep;
onder dit getal waren er 73 die eene maatschappij tot stand brachten;
37 begiftigden geheel of gedeeltelijk de spaarboekjes als prijs gegeven;
38 verleenden toelagen aan maatschappijen van lijfrent; 13 besloten
een boekje te bezorgen aan de kinderen van zes jaren die de school
bijwoonden; 12 gemeenten behielden hun antwoord om de zaak beter
te onderzoeken; eindelijk 17 weigerden bij gebrek aan geldelijke
middelen.
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Wij weten ook, Mijne Heeren, dat in eenige gemeenten onzer
provincie reeds voorstellen werden neergelegd ten einde toelagen
te verkrijgen voor de lijfrentkassen; maar gebrek aan geld en de
noodzakelijkheid der balans van het budget, zijn oorzaak geweest
dat de uitvoering is moeten tot verder verschoven worden.
Dit Congres, Mijne Heeren, is te goeder ure gesteld, want binnen
eenige dagen neemt het opmaken der begrootingen aanvang, en wij
mogen hopen dat de gemeentebesturen rekening zullen houden van
de wenschen van het Congres ten minste in de maat van het mogelijke
en wij wenschen dat dit mogelijke zich ver uitstrekke ten voordeele
der lijfrentkassen.
*
* *

Dit eerste gedeelte van het verslag zou onvolledig zijn, Mijne Heeren,
indien het geen melding maakte van den grooten vooruitgang, die eene
goede toekomst voorspelt, gedaan door de maatschappij: Gewestelijke
Chrislene Bond der Genootschappen van Lijfrente, over eenige
maanden in onze provincie gesticht.
Zekerlijk, Mijne Heeren, wij kunnen niet dankbaar genoeg zijn
jegens diegenen die overal in onze provincie zich hebben opgeofferd
voor de zaak der sociale werken en bijzonderlijk voor die der
Lijfrentkassen. Wij willen hier geen namen noemen om de ootmoe
digheid van velen der edele voorvechters onzer zaak niet te kwetsen;
maar een feit is er dat zoo troostelijk als waar is; het is bijzonderlijk
sedert de stichting in 1881 van de eerste erkende maatschappij van
onderlingen bijstand van Limburg, sedert dit tijdstip waarop de
inrichters, de beschermers van dit werk als belachelijk aanzien en
als inikpunt der spotternijen gesteld werden door mannen die zich
ernstig noemden. — door mannen die nochtans naderhand ook bescher
mers werden van het werk dat zij eerst bestreden, — het is bijzon
derlijk sedert dit tijdstip dat men grooten, ja, zelfs reusachtigen
voortgang gedaan heeft. Overal zijn er moedige en werkzame volge
lingen opgekomen en hebben gewerkt tot in de uithoeken van Limburg,
en gedurende die 15 laatste jaren heeft iedereen gewerkt die het
heil van zijnen broeder en den voorspoed van zijn land ter harte
nam.
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Nochtans deze werkingen en uitslagen zelfs, — niettegenstaande
zij goed waren, — verloren een aanmerkelijk deel hunner kracht
omdat zij te zeer verspreid waren; van den anderen kant de opoffe
ringen werden afgescheiden en den werkkring was besloten in zeer
nauwe lijnen, die men niet mocht overschrijden zonder den krachteloozen wil van anderen te kwetsen. De feiten van algemeene
ondervinding waren verloren, de samenwerking verlamd, de afge
scheiden krachten verkregen niets omdat er geen eenheid, geen
samenhang was;... in een woord 't was noodig zich te vereenigen en
de inrichters van den Gewestelijken Christenen Bond hebben daardoor
eenen grooten dienst aan de zaak der lijfrentkassen bewezen met
de inrichting dezer instelling daar te stellen die reeds door hare
werkingen, door hare propaganda, bewijzen van levenskracht heeft
gegeven. Zoo mocht men overigens met recht verwachten van eene
vereeniging aan wier hoofd staan: de Heer Voorzitter dezer sectie,
de bevoegde en onvermoeibare man der sociale werken. — M. de
Volksvertegenwoordiger de Corswarem en zijn ijverigen Secretaris
M. de Advokaat Clement Vanstraelen.
*
* *

Ziedaar, Mijne Heeren, in eenige woorden, voor zooveel wij het te
weten kwamen, wat er gedaan werd in Limburg voor de Lijfrentkas.
Indien men de belooning in vergelijking moet stellen met de moeielijkheid der taak, dan zijn wij voorzeker veel verschuldigd aan de werkers
der eerste uur; inderdaad, men moest alsdan, om zoo te spreken, deze
werken bekendmaken en uitleggen aan ons volk, zoo dikwijls onver
schillig in zaken die hun eigen belang aangaan; men moest de tegen
werkingder eenen, de onverschilligheid van anderen overwinnen zonder
te spreken van de geringe toegenegenheid, soms ook tegenwerking van
hen die door hunnen stand invloedhebbend zijn, en die wij gemak
kelijk de « Katholieke Doctrinairs » zouden noemen. En toch, de goede
strijd is gestreden, de overwinning is behaald. Men ontmoet deze
« doctrinairs » niet meer om het belang der lijfrentkas te loochenen
en het zal eene altijddurende eer zijn voor dezen die van den beginne
strijden, dat zij aan eiken medeburger van goeden wil in Limburg
zijn pensioen voor den ouden dag zullen bezorgd hebben. Wat zeg
ik? Het zal voor hen een zegen zijn, want van uit het hart der
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hedendaagsche ongelukkigen die weldra rentenier zullen zijn, zal er
dagelijks een gebed ten hemel klimmen voor hunne weldoeners,
onbekend misschien, en deze weldoeners, al die hier in Limburg
zich aan deze zaak wijden, vragen geene andere belooning, tenzij
het gebed dier kleinen dat overvloedige zegeningen over hunne
families en over hen zelf, zal doen nederkomen.
*

* *

Tot het tweede punt van mijn verslag komende, moet ik vooraf,
Mijne Hoeren, een woordje van dank aan het bureel van het Congres,
daar het mijne taak heeft willen vergemakkelijken, met mij aan te
toonen welke mijner eerste besluiten het beste overeenstemden met de
werkingen van het Congres.
Het eerste dezer vier is: « Dat de weldadigheidsbesturen (gods
huizen, weezenhuizen enz ) de noodige maatregelen zouden
nonen ten einde voor hunne beschermelingen het aanwerven
van pensioenen te vergemakkelijken ».
Dit voorstel natuurlijkerwijze, besluit, dat van af den teedersten
ouderdom deze gestichten hunne beschermelingen doen inlijven bij de
lijfrentkas en hen zelfs na hunne meerderjarigheid blijven helpen door
geldelijke toelagen, zoo het noodig ware. Inderdaad, een wees aan
de openbare weldadigheid toevertrouwd, is een wees zonder bestaan
middels.
Aiijnsdunkens, Mijne Heeren, zou dit middel doeltreffend zijn. Inder
daad, het zou aan deze beschermelingen het gedacht van vooruitzicht
inboezemen, en zou hun, bij het uitgaan van het weldadigheidsgesticht,
het sparen doen beoefenen. Inderdaad, het is enkel de eerste stap die
moeite kost op den weg der zuinigheid, en indien gij aan eenen armen
mensch een boekje op de lijfrentkas bezorgt — (verondersteld dat deze
mensch begrijp van eigenwaarde heeft en zucht naar eerlijk welzijn)
— hij zal er voort op zetten, want die droom van een pensioen is
al te bekoorlijk voor hem. En wie weet. — Zoo doende, zouden deze
weldadigheidsgestichten misschien een gedeelte van een vraagstuk
oplossen dat niet aan de opmerkzaamheid maar aan de macht van
het bestuur ontsnapt.

— 113 —

Ik wil daarom eenige woorden uitleg geven, Mijne Heeren. — Do
liefdadigheidsbesturen komen enkel hunne toevertrouwden ter hulp tot
den ouderdom van 21 jaar, vele zelfs zenden ze de wereld in op
18 jarigen leeftijd, en zoo komt het dat al deze jonge lieden bij hun
18(k' of 21sle jaar, aan de zorgen en aan de overheid dier besturen
onttrokken worden. — Welnu, Mijne Heeren, wat gebeurt er? Het
is juist op den ouderdom van 18 of 21 jaar, op den ouderdom dat
zij moeten het leven ingaan zonder er de ondervinding van te
hebben, dat menige jongeling, menige jonge dochter, weezen zijnde,
zich vrij en zonder opzicht bevinden; alsook nog zonder eenige
betrekking met het stille leven in het weezenhuis of het leven bij
de brave familie waar zij besteed waren. Het is waar, bijna al de
gestichten van Limburg gelasten den bestuurder of bestuurster —
(omtrent altijd religieuzen) — van eene betrekking te bezorgen aan
de uitgaande weezen; maar iedereen die ernstig de zaak overdenkt,
die ziet dat die plotselinge vrijheid haren invloed op die jongelingen
doet gevoelen, — die ziet welk het midden is waar zij plotseling
worden in overgebracht in de groote huizen waar alle slag van personen
aanwezig zijn; die dit gansch nieuw midden beschouwt, moet met do
bestuurders dezer gestichten zeggen dat deze kinderen gewoonlijk groot
gevaar loopen van zich op korten tijd in 't verderf te storten.
Gij zult mij vragen. Mijne Heeren, wat de lijfrentkassen hier kunnen
doen ? Ziehier mijne redeneering: Ik veronderstel dat deze liefdadige
instellingen — rekening houdend*! dat zij volgens de wet geen recht
op hunne meerderjarige beschermelingen meer hebben — rekening
houdende dat er bijna nergens eene vereeniging tot bescherming van
oud-weezen bestaat (instelling die, 't zij in 't voorbijgaan gezegd,
nochtans hier te lande veel goed zou doen) — dat dus deze instellingen
op het gedacht komen van maatschappijen van ouderlingen bijstand te
stichten, bijzonderlijk lijfrentkassen, met het doel voordeelig te zijn
aan hunne oud beschermelingen bij middel van toelagen op hun spaar
boekje, en hen terzelfdertijd jaarlijks bijeen te roepen of wel hun de
gelegenheid te geven op gestelde tijden eenige dagen in 't gesticht te
laten verblijven; dat aan de jongelieden zou toegelaten worden mits
eene kleine betaling, in het gesticht te komen verblijven gedurende de
dagen dat zij zonder plaats zouden zijn.
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Mij dunkt, de stichting van zulke maatschappij zou eenen zaligen
invloed hebben op deze jonge harten die alzoo de gedachte van dat
godsdienstig huis zouden bewaren, waar zij eene veilige schuilplaats
zouden vinden tegen de gevaren en misstappen.
Het zou zelf goed wezen dat men als regel in de statuten aannam dat
slecht gedrag eene oorzaak van uitsluiting zou zijn uit gezegde maat
schappij. En daar de volmaaktheid niet van deze wereld is, en daar
men de menschen moet nemen gelijk ze zijn en niet zooals ze moesten
zijn, zoo zou het gebeuren dat bovengemelde regel menige der
beschermelingen bij gemis aan liooger gevoel, op de rechte baan
zou houden.
Ziedaar, Mijne Heeren, den zedelijken stand der zaak, in 't kort
blootgelegd; ik kom nu tot den stoffelijken kant met te zeggen dat,
de liefdadigheidsbesturen die zoo handelen enkel eene tijdelijke
opoffering doen.
Het is klaar, inderdaad, Mijne Heeren, en ik zou misbruik maken
van uwe goedheid, wilde ik daarover verder uitweiden, het is klaar
dat de openbare besturen enkel er bij winnen met den geest van
vooruitzicht bij het volk te ontwikkelen die heden slechts één doel
heeft, te weten : zich een pensioen te bezorgen. — Die zaak werd reeds
dikwijls uiteengezet en bewezen. — Laat mij enkel toe uwe aandacht
op deze twee punten te trekken :
1" Elke persoon die bij middel van persoonlijke stortingen en toelagen
van een Weldadigheidsgesticht de vereischte som stort, geniet op
05 jarigen leeftijd, een pensioen van 65 fr. ; deze som is zeker te
klein om er van te leven, maar het Weldadigheidsbureel, bij middel
eener bijgevoegde storting, zou aan dezen persoon het middel verschaffen
van te leven zonder de hulp van 't Hospice.
Het bedrag dezer storting zou veel kleiner zijn dan het dagelijks
onderhoud dat de Godshuizen anders den behoeftigen moesten bezorgen
in de gestichten.
2° Die bijgevoegde storting van het weldadigheidsbureel zou des te
geringer moeten zijn en het profijt der godshuizen des te grooter, indien
bij voorbeeld man en vrouw van 05 jiiar, ieder een pensioen van
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65 franken, zoo dus 130 franks 's jaars voor twee ouderlingen wonende
dikwijls bij oen hunner kinderen. Dank dus aan dit stelsel zouden
de lasten der Godshuizen eene aanzienlijke vermindering ondergaan.
*
* *

Het tweede voorstel is het volgende: - Dat de Staut in elke
provincie een of meerder toezichters benoeme, gelast met ter
plaatse de noodige inlichtingen te geven voor het oprichten en
besturen der lijf'rent kassen en bijzonder om de boekhouding ie
bezichtigen ».
De benoeming schijnt allernuttigst als men rekening houdt van de
uitgebreidheid der sociale gedachten en de inwerkstelling der opoffe
ringen: messis adhuc multa, pauci operarii.
Inderdaad, het is te veel vragen van eenigen, die bijna overal dezelfde
zijn, van 's Zondags, — dag bij uitstek aan het familieleven gewijd, —
zich te gaan opofferen door het geven van voordrachten als zij reeds de
gansche week aan hunne zaken hebben gearbeid; ten andere, deze
voordrachten hebben geen olllcieel karakter en men zegt dat ze
daardoor veel van hunne waarde verliezen. Wat er ook van zij.
Het is deze hoeren, bij gebrek aan tijd, onmogelijk eene ware studie
der bijzonderheden van bestuur en boekhouden te doen, en zoo komt
het dikwijls dat maatschappijen op het dorp niet tot stand gebracht
worden bij gebrek aan mannen die wel thuis zijn in deze zaken.
Wil dat zeggen dat men daarom aan den Staat moet vragen van een
nieuw stelsel in te voeren of nieuwe beambten te benoemen? De kwestie
van nieuwe uitgaven aan de schatkist te veroorzaken van kant gelaten,
is men nog van gedacht dat de benoeming van eene reeks beambten ad
hoe wel zou kunnen vervangen worden door eene inspectie gedaan door
de beambten der Algemeene Spaar- en Lijfrentkas. Deze Hoeren die
dagelijks met de maatschappijen van lijfrentkassen moeten omgaan
zullen in staat zijn om op de beste en do voordeeligste manier het
gewenschte doel te bereiken: ten andere, zij doen het wel met de
maatschappijen van werkmanswoningen, die ook in onderhandeling
zijn met de Spaarkas. A fortiori, zouden zij het doen met beter
gevolg voor de maatschappijen tier lijfrentkassen waar zij, evenals
in de maatschappijen van werkmanswoningen, van tijd tot tijd hunne
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bezoeken zouden kunnen afleggen, de registers nazien, ze verbeteren
zoo noodig, en, gelijk zij het gewoonlijk doen, hunnen bevoegden raad
geven op voorzichtige wijze.
*
* *

Het derde voorstel luidt als volgt: « Dat de Bestendige Deputatie
eene commissie benoeme om te beslissen hoe de toelagen der
provincie zulten gestort worden: met afgestaan kapitaal, met
voorbehouden kapitaal, of naar goeddunken van den genieter. »
Wij zouden waarlijk de uitspraak van gezegde commissie voorafgaan,
moesten wij thans het voordeel van afgestaan en voorbehouden kapitaal
vergelijken en bedillen. Aangezien het zeker is dat, — indien het voorstel
dooi' het Congres wordt aangenomen, en goed ontvangen wordt door de
Deputatie, — deze een goeden keus zal doen. zoo schijnt het onnoodig
breedvoerig te handelen over deze twee tegenstrijdige stelsels die zich
als volgt samenstellen.
Er wordt gezegd:
De provincie moet de storting met afgestaan kapitaal doen aange
zien zij enkel den persoon en niet dezes erfgenamen bevoordeeligen
moet.
Er wordt daarop geantwoord:
De provincie moet de storting met voorbehouden kapitaal doen voor
deze die ze verlangen aldus te doen, want de toelagen die zij geeft
komen ten minste gedeeltelijk voort van het geld van hen aan wie
zij het in toelagen teruggeeft, aangezien — zeggen de verdedigers van
het voorbehouden kapitaal — indien de provincie niet meer geld inzamelde dan noodig is voor de noodwendigheden van bestuur, dan zou zij
geene toelagen kunnen geven.
Daar is nog wel eene andere oplossing mogelijk in dezen zin:

eenieder is vrij; maar, wij herhalen het, voorloopig sub judice
lis est; en indien wij volgaarne bekennen dat zekerlijk, heel zeker
het afgestaan kapitaal het ideaal is, — daar wij voor Limburg spreken,
blijft er ons nog te zien wat de algemeenheid, de groote meerderheid
der belanghebbenden dezer provincie zullen zeggen: de toekomende
commissie zal hun tolk wezen.
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Eindelijk, Mijne Heeren, het vierde voorstel is als volgt samengevat:

« dat dc wettige erfgenamen van diegenen welke overleden zijn
in den loop van 1901 en wier rechten op pensioen erkend zijn
geworden, dit pensioen ten minste gedeeltelijk zonder ontvangen,
bij voorbeeld in evenredigheid der pensioenen van de Staats
bedienden. »
Mij dunkt, Mijne Heeren, dat dit voorstel met welgevallen moet
onthaald worden, het is doordrongen van ontegensprekelijke recht
vaardigheid.
Inderdaad men mag niet als fout aanrekenen aan de overledenen
— reeds dubbel ongelukkig van hun pensioen niet getrokken te hebben
en gestorven te zijn, — men mag hun niet ten laste leggen, zeg ik,
dat de vervallene termijnen van hun pensioen niet op tijd uitbetaald
werden.
Te meer dat, betrouwende op hunne onbetwistbare en erkende
rechten, zij, gedurende hunne ziekte misschien onkosten gedaan
hebben die ze zich niet zouden hebben veroorloofd, indien ze niet in de
verwachting waren geweest der toelage van (55 franken te ontvangen.
Het zou dus rechtvaardig wezen dat de wettige erfgenamen of
deze die gedurende de laatste ziekte de zorg der overledenen gehad
hebben, dc vervallene sommen van het pensioen ontvingen. Het Staats
bestuur zal niet willen dat de schulden, door hen te goeder trouwe
aangegaan, onbetaald blijven.
*
V ^

Daar zijn nog vele andere punten, Mijne Heeren, die ik bij het
opstellen mijner besluiten in acht genomen had, en die ik hier zou
kunnen opsommen; maar aangezien zij iet of wat buiten den gedachtenkring der bijzondere dagorde vallen van ons eerste Congres, zoo denk
ik ze voor te behouden oir. ze andere verslaggevers in een volgend
Congres te laten behandelen.
Ziehier in korte woorden eenige dier vraagstukken:
Is het voordeeliger, voor Lijfrentgenootschappen, afzonderlijk in alle
gemeentens of andere afdeelingen, gesticht te worden of wel eene
alleen, behelzende eene breederc omschrijving, bij voorbeeld eene per
kanton, uit te maken?
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Is het niet voordeelig voor do bijzondere maatschappijen zich aan te
sluiten met de dergelijke Gewestelijke Bonden ?
Wensch uit te drukken om de noodige verzoekschriften in te dienen
1° aan al de gemeentebesturen der provincie opdat zij de toelagen van
Staat en Provincie zouden volledigen door eene jaarlijksche verleening
in evenredigheid met hunne geldmiddelen.
Bespreking over de beste middelen tot bevordering der Lijfrentkas (Beschermingscomiteiten, bijzondere afdeelingen in Onderlinge
Maatschappijen van allen aard, School mutualiteiten, Comiteiten van
Maatschappelijke Werken, propaganda bij voordrachten, dagbladen,
vlugschriften, omzendbrieven, bestendige plakkaarten, enz.)
Zouden er geene toelagen dienen verleend te worden aan degenen
welke zich een pensioen zoeken te verzekeren op andere maatschappe
lijke wijzen dan bij middel van bijtreding aan de Pensioenkas van den
Staat, bij voorbeeld, aan de deelnemers van maatschappijen tot
aanwerven van werkmans- of goedkoope woningen <
Zouden de erfgenamen der storters met afgestaan kapitaal het terug
betalen van 't geheel of een gedeelte der gedane stortingen niet kunnen
bekomen, wanneer de storters overlijden alvorens in genot van hun
pensioen te treden, dat is, wanneer de storters den ouderdom bepaald
voor hunne ingenottreding niet bereiken ?
De toepassing der wet van 10 Mei 1900 heeft voorzeker aan da
woorden: werkman en oud - werkman, eene groote en milde
uitbreiding gegeven :

a) Zouden er nochtans niet veel en voornamelijk kleine neringdoende
burgers « in nood rcrkecrende » ten onrechte uitgesloten zijn ?
b; Ware het niet billijk — (bij uitbreiding van het princiep dat de
provincie toelagen aan de niet-teel hebbenden moeten toegekend
worden, sedert 1900,) — de eerste bijtreders en zelfs voorstanders
bij daad der Lijfrentkas, — welke deel maakten van erkende Lijfrentgenootschappen lang voor de wet van 1900, — te laten genieten van
de toelagen, ten minste op den ouden voet gerekend, die zij vroeger
konden bekomen?
Zouden er geene wijzigingen aan de wet van 10 Mei 1900 te voegen
zijn in 't belang van de bijtreders meer dan 10 jaar oud zijnde?
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Zouden er geene maatregelen, hetzij door liet Staatsbestuur hetzij
door de openbare Liefdadigheidsgestichten, enz., dienen genomen te
worden oni ter hulp te komen aan de belanghebbenden, van 55 tot
58 jaar oud zijnde, die storten moeten om pensioen te bekomen?
*
* *

Gij zult het mij niet euvel opnemen indien ik eindig met eenen
wensch die ons werk der lijfrentkas zoo zeer aanbelangt als eenig
ander. Het is van in Limburg meer jongelingen te zien, die zich bezig
houden met het werk en deszeifs verspreiding. Indien gij mij oorlof
geeft, zou ik zeggen: verzamelt voor uwe instellingen werkers, jonge
werkers want ik herhaal het: messis autem multa, pauci operarii.
Laten wij liet bekennen: het bijeenbrengen van werkende elementen
die zich opofferen niet alleen in de zittingen en de voordrachten maar
ook en bijzonderlijk bij de betalingen, bij het opmaken der rekeningen,
in een woord in geheel de stoffelijke werking der maatschappij van
lijfrent, het bijeenbrengen dier elementen zal een waarborg zijn voor de
toekomst der instelling, eener instelling zoo schoon en zoo nuttig, als
die der Lijfrentkassen.
Het is dat doel dat wij moeten bereiken; ik durf er u allen toe
aanzetten, Mijne Heeren, terwijl ik u bedank voor do aandacht die gij
mij gewillig hebt willen leenen.

IV.
Werkmanskringen
VERSLAGGEVER:

M. .Tos. DEI.VOIE, Provinciaal raadslid te Tongeren.
Mijn doel is niet U uit te leggen wat een welingerichte Werkmanskring
vereisclit, zulks is op meesterlijke wijze afgeschetst geworden door
verscheidene schrijvers, en wel bijzonder door den E. 1'. Vermeersch,
S. J., ik beoog enkel, en dit is overigens het verlangen der oprichters
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van dit Congres, U kennis te geven van den toestand en de werkzaam
heden der verscheidene Werkmanskringen in Limburg opgericht.
Werkmanskringen in den waren zin van het woord bestaan alleenlijk
voor Limburg in de steden Hasselt, S'-Truiden en Tongeren.
Twee Maatschappijen die veel gelijkenis hebben met eenen Werkmanskring zijn opgericht geworden de eene te Bilsen en de andere te
Neerpelt.
't Was te Tongeren in 1893 dat de eerste Werkmanskring van
Limburg onder de benaming van « Volksbond S'-Maternus » tot
stand kwam.
Deze Maatschappij telt 855 leden. Zij bestaat uit 77 eere- en 778
werkende leden. De eereleden betalen minstens 5 franken per jaar,
en de werkende leden 10 centiemen per maand.
Om aangenomen te worden als werkend lid moet men minstens
18 jaren oud zijn.
De Volksbond S'-Maternus heeft in zijn lokaal opgericht:
lu Eene Maatschappij van Ouderlingen Bijstand voor mannen, die
132 werkende en 76 eere leden telde op 31 December 11.
De werkende leden betalen wekelijks 20 centiemen. l)e bijzonderste
voordeelen die deze afdeeling aan hare leden verschaft, zijn: geneesheeren en geneesmiddelen gratis, 1 fr. per dag gedurende de drie eerste
maanden der ziekte, en 0,75 fr. gedurende de drie volgende maanden
indien de ziekte voortduurt.
Eene begrafenis van 00 fr. in geval van overlijden, en eene toelage
aan vrouw en kinderen;
2° Eene Spaarkas die 4 ten honderd intrest geeft, en daarenboven
eene premie in geld alle jaren aan elk lid. Zij telde op .il December 11.
130 werkende leden.;
3° Eene Veeverzekering die op 30 Juni 11. haar 1505le werkend lid
en 433sU' stuk vee ingeschreven had;
4° Eene Credietmaatschappij voor het bouwen van Werkmans
woningen, die reeds 84 personen aan een huis geholpen heeft;
5° Eene Lijfrentkas die op 31 December 11. 536 leden telde waartusschen 80 eere- en 456 werkende leden;
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6° Eene Koormaatschappij;

7° Eene Bibliotheek.
Het bestuur van den Volksbond S'-Maternus is samengesteld voor
eene helft uit eenen afgevaardigde van iedere afdeel ing welke door
het bestuur van elke afdeeling genoemd wordt, en voor de andere
helft, uit leden die rechtstreeks door al de werkende leden van den
Volksbond S'-Maternus gekozen worden.
De Maatschappij « De Volksbond S'-Maternus » heeft als kenspreuk
« Ieder voor allen en allen voor ieder. »
Ieder jaar wordt het feest van den H. Maternus, patroon der
Maatschappij met bijzondere plechtigheid door al de leden gevierd.
Haar lokaal is gelegen in de Hondstraat. Het bevat eene herberg
waar enkel bier verkocht wordt. De leden zijn niet gehouden iets te
gebruiken. Spelen om zich te vermaken zoowel in den tuin als binnen
in het lokaal worden ter beschikking der leden gesteld.
Maandelijks wordt er een Concert of eene voordracht in de
Maatschappij gegeven, verschillende loterijen en een Kerstfeest met
kerstboom hebben jaarlijks plaats.
Al de afdeelingen doen jaarlijks een gedrukt verslag verschijnen
dat den toestand op 31 December van het verloopen jaar te kennen
geeft.
Het oprichten van eene nieuwe afdeeling eene « Paardenvorzekering »
is eene beslotene zaak.
De Maatschappij « De Volksbond S'-Maternus » neemt dagelijks in
groei en bloei toe; sedert den 1 Januari 1900 is het getal harer leden
bijna verdubbeld.
*
* *

Eene tweede Werkmanskring, genaamd Kring der jonge Werk
lieden, is in Juni 11. te Tongeren opgericht geworden, met het doel
de gevoelens van godsdienst, eerbaarheid en spaarzaamheid in hunne
harten te bevorderen, en hun de gelegenheid te verschaffen hunne vrije
uren, in onschuldige vermaken door te brengen. — Hij is toegankelijk
op alle Zondagen des jaars voor de jonge werklieden van 18 tot 25 jaar.
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Om als lid aangenomen te worden, moet men ofwel lid zijn van het
werk der Retraitanten, of ten minste het verlangen hebben zijne
intrede in dit werk te doen.
Dit bewijst genoeg dat deze nieuwe inrichting vooral op eenen
godsdienstigen grondslag berust. Daarom ook worden de leden iedere
maand uitgenoodigd, 0111 deel te nemen aan de Generale Communie der
Retraitanten in de beide parochiekerken, en wordt er geene gelegenheid
verwaarloosd om hun door voordrachten en heilzame raadgevingen de
begrippen van godsdienst, zedelijkheid en spaarzaamheid diep in te
prenten.
De vergaderingen zijn verplichtend op alle Zondagen van af 5 tot
7 uren 's namiddags. Zij zijn vrij van 3 tot 5 en van 7 tot 9 uren.
I)e Kring staat onder het bestuur van de heeren Meesters van het
S'-Jozefspatronaat die alles in 't werk stellen en zich opofferen om den
bloei van dit uitmuntend werk te bevorderen. Verschillende ontwerpen
voor het inrichten eener Spaarkas, eener Tooneelafdeeling, eener
Zangmaatschappij, eener Bibliotheek, enz., worden van nu af bestudeerd,
en zullen in het winterseizoen tot uitvoering gebracht worden.
*
* *

Het Werkmansbuis, Capucienenstraat, te Hasselt, telt 562 leden,
waaronder 35 eereleden, 5 beschermleden, 28 bazen, 26 beambten,
en 168 werklieden.
Het heeft den Heiligen Jozef als patroon genomen en als kenspreuk
« Liefde en vrede in God. »
Het lokaal is open: 's Zondags van na de hoogmis tot 12 uren,
en van na het lof tot 10 uren.
's Maandags van 7 tot 10 uren.
Om aangenomen te worden moet men 18 jaren oud zijn, door twee
leden aangeboden worden, door de commissie opgekozen zijn na dat
de naam van het aangeboden lid minstens 14 dagen is aangeplakt
geweest in het lokaal. — Het bestuur is samengesteld uit eenen
bestierder benoemd door den Z. E. H. Deken, 2 eereleden, 2 bazen
of meesters, 2 beambten, 4 werklieden. Iedere afdeeling noemt de
leden die haar moeten vertegenwoordigen, zoo noemen de werklieden
de 4 werklieden, de beambten de 2 beambten, enz.
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De herkiezing heeft regelmatig, voor de helft, alle twee jaar plaats.
De werklieden betalen eene bijdrage van 0,10 fr. per maand, de
bazen .3,50 fr. per jaar, de eereleden 5,00 fr. per jaar, en de beschermleden minstens 25 franken.
Het Werkmanshuis telt verscheidene afdeelingen: eene Spaarkas
met.... leden, eene Lijfrentkas met 111 leden, eene spaarkas voor
retraitanten, eene spaarkas voor het vieren van het eeuwfeest van
den Guldespoorenslag, eenen Boerenbond, eene afdeeling der retrai
tanten, eene Tooneela/Ueeling, en er is eene Tumafdeeling in
vorming.
Het lokaal bevat eene herberg waar niets dan bier verkocht wordt.
De leden zijn niet verplicht te koopen. Alle soorten van spelen worden
te hunner beschikking gesteld; slechts betalen zij eene kleine vergoe
ding voor het biljartspel. — Daar het getal leden altoos aangroeit
is de vergrooting van het lokaal noodzakelijk.
Er worden pogingen tot het inrichten van vakvereenigingen in dit
oogenblik gedaan. — Het middel daartoe gebruikt is het geven van
conferentiën of voordrachten.
Talrijke conferentiën zoowel door plaatselijke als vreemde sprekers
worden in den winter gegeven; meest alle hebben grooten bijval.
Er dient opgemerkt te worden dat het Werkmanshuis gesticht in
189-1 altoos in getal aangroeit, en dat sinds twee jaar er meer dan
200 nieuwe leden zijn bijgekomen. — De propaganda wordt gemaakt
door de werkende leden.
*

De Sint-Jacobskring. te Schurhoven-Sint- Truiden telt 130 leden.
Hij is gesticht geworden in 1895.
De leden betalen maandelijks 10 centiemen.
Eene spaarkas, eene tooneelafdeeling en een matigheidsgenootschap
zijn er ingericht.
Geene sterke dranken zijn te bekomen in den Sint-Jacobskring,
enkel wordt er bier getapt.
Maandelijks op den eersten Zondag der maand, heeft er eene
verplichtende vergadering plaats die goed bijgewoond wordt.
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Om den Sint-Jacobskring in stand te houden wordt jaarlijks eenen
kerstboom van 250 tot 300 frank, bestaande vooral uit dekens van
wollen stof, opgericht.
Alle maanden worden eene voordracht of vermakelijkheden gegeven.
Nu en dan hebben loterijen plaats, gratis voor de leden. Tooneelstukken
worden er uitgevoerd, vooral op kermisdagen, en vastenavonddagen.
De opbrengst van de maandelijksche stortingen der leden onvoldoende
zijnde om de onkosten te dekken, komen de giften van eenige weldoe
ners van den kring ter hulpe.
*
* *

De Leo's kring te Sint-Truiden is gesticht geworden in de maand
April 1895 en telt ongeveer 400 leden.
Hij bestond oorspronkelijk slechts uit leden van een Matigheids
genootschap dat sedert verscheidene jaren gesticht was.
Het bestuur van den Leo's kring is enkel samengesteld uit werk
lieden onder de leiding van eenen geestelijken bestierder.
De bijdrage is 10 centiemen per maand.
Elke maand heeft eene loterij plaats tusschen de tegenwoordige leden
en elk jaar wordt er eenen bijzonder schoonen kerstboom van eene
waarde van 800 tot 1,000 franken uitgeloot.
Buiten het Matigheidsgenootschap zijn in den Leo's kring ingericht:
eene spaarinaatschappij voor het koopen van stadsloten, eene lijfrentkas die een honderdtal leden telt en eene tooneelafdeeling.
De Zondagen op dewelke men de maandelijksche bijdrage niet
betaald, laat de bijwoning van den kring somwijlen te verlangen,
bijzonder in den zomer.
De herberg wordt ten voordeele der Maatschappij gehouden, de
baas bewoont zijn huis gratis en krijgt een frank voor elke ton
bier. Sterke dranken worden er niet verkocht.
Bij het afsterven van een lid wordt eene Mis tot lafenis zijner
ziel op eenen Zondag gelezen, waarop al de leden moeten tegen
woordig zijn.
Alle jaren op den verjaardag der stichting van de Maatschappij of
Zondags daarna wordt eene plechtige Mis gezongen.
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De Maatschappij « De Eendracht » van Bilsen heeft eene zekere
gelijkenis met eenen Werkmanskring. Zij heeft voor doel in de gemeen
ten van het kanton Bilsen, die maatschappelijke instellingen in het
leven te roepen en te bevorderen, welke, volgens de plaatselijke
belangen, vereischt worden voor het zedelijk en stoffelijk welzijn
der bevolking.
De Maatschappijen die zij tot stand gebracht heeft, zijn:
De Credietmaatschappij « Eendracht » voor het bouwen van Werk
manswoningen.
Een Patronaat, Maatschappijen van Sint-Vincentius a Paulo, Melkerijen, Werkmansbonden, eene Maatschappij gezegd: Werk der weezen
en verlatene kinderen.
De « Eendracht » kan niet aanzien worden als een Werkmanskring
in den waren zin van het woord omdat geene werklieden de gewoonten
hebben van zich in het lokaal te vergaderen minstens eenmaal per
maand.
*
* *

De Werkmanskring van Neerpelt heeft meer overeenkomst dan de
« Eendracht » van Bilsen met eenen waren Werkmanskring. Hij telt
250 leden, en heeft voor leuze: Yoor Godsdienst, eigendom en
vaderland.
Hij wierd gesticht in November 1894.
De leden doen eene storting van 25 centiemen.
Hij bevat:
Eene spaarkas die ongeveer 130 leden telt.
Eene veeverzekering met 211 leden.
Eene lijfrentkas met 166 leden.
De vergaderingen hebben plaats in de school, en daarom kan de
Werkmanskring van Neerpelt niet aanzien worden als eenen waren
Werkmanskring, omdat de leden dier Maatschappij geen lokaal hebben
welk men den Werkmanskring kan noemen.
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Er bestaat nog eenen Werkmanskring te S'-Truiden, de S'-Jozefskring, maar ik heb ongelukkiglijk geen verslag over dezen kring
kunnen maken omdat, ik geene antwoord op mijne aanvraag tot
inlichtingen bekomen heb.
*
* *

In 't algemeen worden onze kringen druk bezocht, en brengen de
heilrijkste vruchten voort. Het getal hunner leden vermeerdert van
jaar tot jaar, dank aan de opofferingen welke men zich overal getroost.
Ee.i der middelen die het meest dezen uitslag bevorderen, is het
inrichten van nieuwe afdeelingen, zooals Maatschappijen van Ouder
lingen Bijstand voor mannen of voor vrouwen, Lijfrentkassen, Spaar
kassen, Vakvereenigingen, Veeverzekeringen, enz., enz. Door dergelijke
instellingen in te richten leveren de kringen meer voordeelen op en
trekken natuurlijker wijze nieuwe leden tot zich.
Ik heb dus de eer den volgenden wensch op dit Congres voor te
stellen:
Dat de bestuurleden der verscheidene Werkmanskringen trachten
het getal afdeelingen in hunnen kring te vermeerderen, naarmate de
plaatselijke omstandigheden het toelaten, om alzoo meer en meer
voordeelen aan den werkman te verschaffen.
En aangezien de geneverplaag eene der grootste kwalen is van onzen
tijd, druk ik den wensch uit: « Dat het alcoolismus in de werkmans
kringen zou onrechtstreeks bestreden worden, vooral door den verkoop
van gene ver in het lokaal der maatschappij te verbieden ».
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V.
De Kleine Burgerij
VERSLAGGEVER:

M. ANTEN , provinciaal Raadslid en Schepen, te Hasselt.
Als gevolg op de eenige beschouwingen door inij in de laatste zitting
van den Provincieraad van Limburg uitgedrukt, betrekkelijk de belangen
der kleine Burgerij, en, gezien den algemeenen wensch door den Raad
geuit, van een verslag over de grieven dezer belangwekkende klas onzer
samenleving in het Limburgsch Congres van maatschappelijke werken
te zien voordragen, hebben mijne collegas mij dringend verzocht, mij
met deze taak te gelasten. — 't Geen de bewustheid mijner geringe
vermogens mij zou belet hebben, is door hunne eenstemmige verkiezing,
mij tot eene verplichting opgelegd.
Mijne Hoeren, de questie der kleine Burgerij is zoo uitgebreid, dat er
geen spraak kan zijn in deze zitting, een volkomen.verslag te doen over
de verschillige punten betreffende hunne grieven en hunne belangen.
Een hunner eischen wil ik echter breedvoeriger bespreken; namelijk,
de « Samenwerkende Maatschappijen van Staatsambtenaars. De andere
grieven en verlangens der kleine Burgerij, zal ik, aangezien de weinige
stonden waarover wij beschikken, zoo kort mogelijk aanraken, alsook
tevens de middelen voorstellen om hunnen bedrukten toestand eenigszins
te heelen en te verbeteren.
Mijne Hoeren, de grieven der kleine Burgerij tegen den huidigen
toestand zijn talrijk; echter zijn de klachten tegen de Samenwerkende
maatschappijen samengesteld uit Staatsambtenaren de hevigste en
kunnen onder de meest gegronde gerekend worden.
Art. 85 der wet van 18 Mei 1873, luidt aldus:

« Door samenwerkende maatschappij verstaat men die, icelke
beslaat uit vennooten, wier getal of bijdragen veranderlijk zijn
en wier aandeelen onafstaanbaar zijn aan derden. *
Het wezen dezer maatschappij, zegt M. Guillery, een van
de opstellers der wet, is, wat ik eene werkmansvereeniging zou
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noemen; eene vereeniging waarin de persoon zonder bestaan
middelen wezenlijk borg is door zijnen goeden naam, zijne
werkzaamheid, zijne onbetwiste eerlijkheid. Dezen uitlegregel
miskennen is zich blootstellen aan vervalsching der wet.
Wat er ook van zij en, hoewel uit de besprekingen volgt, dat de
welstand der vennooten niet moet in aanmerking genomen worden
voor 't vergunnen van den vorm der Samenwerking, toch is het waar
dat de wetgever eenen vorm van maatschappij heeft willen inrichten
toegankelijk voor de lagere standen, voor die welke enkel hunnen
arbeid kunnen samenvoegen en hoegenaamd geene kapitalen. « Het is,
schrijft M. Pyfferoen (De Samenwerkende maatschappijen in België.
La Réforme Sociale 1899 » het is uit medelijden voor de standen, voor
welke men dezen vorm van Samenwerking bestemde; uit medelijden
voor hun onvermogen, dat men hun veel grooter gemak verleende dan
aan eenige andere maatschappij, voor het stichten, het uitbreiden,
het hervormen, het beheer dezer maatschappijen: dat men tal van
rechtvormen afschafte; dat men ontslagingen van zegelrecht en koste
loosheid van enregistreeren en inlasschen hunner openbaarmaking in
het Staatsblad verleende, terwijl de andere maatschappijen uit dien
hoofde soms bij haar ontstaan duizenden franken te betalen hebben.
Ongetwijfeld is onze wet op de Samenwerkende maatschappijen een
beheerregel van uitzondering en begunstiging; daarom ook kunnen de
middelstanden wettelijk eischen dat gemelde gunst niet ontaarde in
nadeel te hunnen opzichte en dat zij op gelijken voet gesteld worden in
den strijd om 't leven: 't is de grondslag en de grens van hun recht.
Welnu, is het rechtvaardig dat men beambten die in officiëelen dienst
zijn, toelate coöperatieven te stichten als hunne jaarwedde 6, 7 tot
10 duizend franken, en meer, bedraagt? en het gebeurt zelfs dat deze
coöperatieven door wraak en politieken haat tot stand komen. — Verietdagen kennen de ambtenaars niet, altijd zijn ze zeker een geregeld loon
te trekken; dat de mogendheden zich verscheuren, dat de oogst op het
land verbranne, dat de hongersnood zijne slachtoffers niet kunne tellen,
zij leggen hun koppeken gerust neer, zonder kommer of nadenken;
daarbij op zekeren ouderdom « alhoewel zij dikwijls nog heel bekwaam
zijn om te werken » morden zij op pensioen gesteld. En niettegenstaande
hun bestaan verzekerd is, zijn er nog velen, die betrekkingen aanvaarden,
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overtuigd zijn dat het loon hunner bedienden te gering is om in hun
onderhoud te voorzien, dat zij het dan, in Gods naam, verhoogen;
maar het strijdt tegen alle gezoitfe rede dat om besparingen te doen,
men die doet op den rug der kleine Burgerij, en daardoor haar het
bestaan onmogelijk maakt.
Van den eenen kant verplicht men de burgerij groote lasten op te
brengen (de 3/5 van 's lands belastingen) om de beambten te betalen, en
van den anderen kant laat men deze beambten toe diezelfde burgerij
haar brood te ontnemen met haar eene onrechtvaardige concurrentie te
doen.
Ja, er bestaan hedendaags talrijke neringdoeners die gebrek lijden.
Vroeger was het niet zonder moeite dat zij de twee eindjes van het jaar
aaneen knoopten, maar sedert de samenwerkende maatschappijen van
Staatsbeambten tot stand zijn gekomen en zich van dag tot dag uitbrei
den, is dit nog moeilijker geworden.
In 't algemeen kan men zeggen dat de middenklas lijdt, dat zij
achteruit gaat in vergelijking met den klimmenden voorspoed der
andere klassen.
Mijne Heeren, in haar grondbeginsel was de wet van 1873 recht
vaardig en noodzakelijk; zij stond de vruchtgevende vereenigingen
der minderen toe. Ook kan er geen spraak zijn van protest in te
dienen tegen de samenwerkende maatschappijen, en het ware strijdig
met alle maatschappelijke rechtvaardigheid, aan de kleine beambten
van 1,200 of 2,000 franken, de samenwerking te verbieden ten einde
beterkoop de hoofdbestaanmiddelen van hun huishouden te bekomen.
Maar er zijn misbruiken waartegen hulpmiddelen moeiep aangewend
worden: — en deze misbruiken zijn:
Ten lste.
Eenmaal dat de jaarwedde van den Staatsambtenaar
4,000 franken bedraagt zou hij geen deel meer mogen maken van
eene samenwerkende maatschappij van verbruik.
Ten 2<le.
Artikel 104 der herziene wet van 1873 eischt de jaarlijksche neerlegging van het bilan ter gretfie dor handelsrechtbank
binnen de veertien dagen der goedkeuring.
_ Artikel 105 vergt de zesmaandelijksche neerlegging
T e n 3rte_
van de volledige lijst der leden.
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Ten 4'le. — Artikel 106 vergt het neerleggen van de benoemingsakt
der beheerders binnen de acht dagen hunner benoeming.
Niets van dat al wordt nagevolgd en geen de minste openbaarmaking
van de bilans, leden of beheerdersIijSten wordt gedaan. — Het is alsof
zij als logiebazen willen onbekend blijven om in 't geheim en in den
duister hun vernielingswerk uit te voeren!!
En waarom bekommeren zij zich zoo weinig met de eischen der wet?
— Wel! doodeenvoudig omdat deze geene strafbepalingen voorziet.
Voor de kleinste misdrijven worden de burgers en werklieden gestraft,
maar de overtredingen van eene wet, die duizenden neringdoeners in
den grond boort, worden over het hoofd gezien.
Is het dus niet billijk dat wij de herziening dezer wet vragen om de
overtreders te zien straffen? Wat meer is, ze verkoopen aan derden,
aan personen die geen deel maken van hunne vereeniging, en dit is
een der grootste grieven tegen de Coöperatieven van Staatsbeambten.
Daar de leden eene terugneming of rislourne genieten in evenredigheid
der gekochte waren, koopen zij er niet alleen voor hen maar ook
nog voor hunne familie, vrienden en kennissen en... onze ambtenaars
worden alzoo — zonder patent te betalen — oprechte handelmakelaars. Zoo gebeurt het dat bedienden van den Staat, met eene
jaarwedde van 1,300 franken, voor 3,180 franken verbruiken, of om
beter te zeggen, dat ze voor deze som koopwaren weten te plaatsen en
zich alzoo, aan de waardebepaling van 11 % eene zuivere winst van
350 franken maken (1).
Dagelijks ziet men ambtenaren of hunne vrouwen, de cooperatief
uittrekken geladen met pakken koffie, suiker, rijst, enz. enz. en dezelve
afleveren bij hunne geburen en kennissen. — Ik ken dames die van
kop tot teen gekleed zijn met stoffen in eene ambtenaarscooperatief
aangekocht en die er echter geenszins lid van zijn.
Dat men de livretten van de leden der ambtenaars coöperatieven kon
doorsnuffelen, men zou er weldra de overtuiging vinden dat ze raar
zijn, die in 't verbruiken hunne tering naar hunne nering zetten »
en, dat omtrent allen « handeldrijvende ambtenaars » zijn.
(1) Getrokken uit het verslag van M. Ed. Goossens, gemeenteraadslid te Gent, over den
economischen toestand der kleine burgerij.
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Overigens, den dag dat het land een officieel enkwest zal inrichten
betrekkelijk den toestand der Kleine Burgerij, zoo als dit voor eenige
jaren gebeurde voor de werkende klas, zal men klaarblijkelijk zien
wat al onregelmatigheden er geschieden in die coöperatieven waar
wetens en willens alle licht wordt uitgedoofd en waar door onwettelijke
mededinging, den kleinen neringdoeners het leven onmogelijk wordt
gemaakt.
Indien de wet de samenwerking moet beschermen, mag zij niet
toelaten den handel van anderen te dooden. De samenwerkers zijn vrij
van niet aan de kleinhandelaars te koopen, maar zij mogen deze niet
kunnen beletten te verkoopen.
Is het niet hartscheurend om zien, dat zij, die grootendeels betaald
worden door de bitter gewonnen centen van werk en ambachtsman,
van handel en neringdrijver, diezelfde centen gebruiken om de kleine
wroeters onzer samenleving de keel toe te wringen?
Is het dan te verwonderen, dat op 't einde, uit iedere weldenkende
borst een kreet van verontwaardiging ontsnapt, en dat men in alle
gouwen van 't Ylaamsche en Waalsche land, met kracht en klem zich
verzet tegen het bitter en onbillijk lijden der Kleine-Burgerij ?
*
* *

Thans, Mijne Heeren, zal ik mij veroorloven eenige beschouwingen te
maken over het krediet. Wat ontbreekt doorgaans den kleinhandelaar?
Geld, krediet! en wat verlangt, wat eischt de kooper ? krediet.
Hoe zal hij, die zelfs geen krediet kan bekomen, aan anderen krediet
verleenen? Ziedaar, Mijne Heeren, nog een der struikelblokken waar
tegen de kleine neringdoeners zich doodelijk kwetsen.
Deze zijn verplicht veel waren in hunnen winkel te hebben en de
prijzen ervan zoolaag mogelijk te stellen, want de concurrentie hun
door de groote magazijnen aangedaan is verbazend: de waren zijn op
dertig dagen of op drie maanden aangekocht en doorgaans betalen
hunne klanten met nieuwjaar.
Met nieuwjaar worden de rekeningen uitgezonden, maar worden ze
daarom betaald? hij die daar op rekent is wel naïef. Indien dan, door
nood gedwongen, de winkelier het waagt bij Mijnheer X of Mevrouw Y
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de betaling zijner rekening te vragen, vindt men hein 9 op 10 keeren
onbeschoft. En gebruikt hij eindelijk, na verschillige vruchtelooze
pogingen tot betaling, den rechterlijken weg, dan verliest hij voor
altijd niet alleen de klandizie van zijnen schuldenaar maar dikwijls
nog die van zijne ouders, bloedverwanten, vrienden en kennissen.
Heeft hij veel zulke kalanten die één, twee of drie jaren wachten
vooraleer hunne rekening te betalen, dan is hijzelf genoodzaakt aan
zijne schuldeischers uitstand te vragen en als zulks zich eenige malen
voordoet, verliest hij vertrouwen en krediet.
Dan staan hem kommervolle dagen te wachten: de koopwaren
ontbreken hem niet maar hij kan ze niet te gelde maken, zijne
schuldeischers zijn solvabel maar voor 't oogenblik niet bij kas, zijne
boeken bewijzen dat hij veel te goed heeft, maar hij kan niets
ontvangen en zijne leveraars zijn onverbiddelijk.
De kas is ledig en de vervaldag staat voor de deur; alle avonden
overziet hij zijne kas, maar helaas! de mededinging wordt zoo
vervaarlijk dat de ontvangst van dag tot dag vermindert: hoe meer
hij cijfert, hoe keuriger hij zijne boeken naziet hoe meer hij de
overtuiging heeft dat de inkomsten te gering zullen zijn om de wissels
te betalen; dat zijn naam in 't protestboek zal aangeteekend worden;
dat zijn ondergang zeker is en de oneer voor hem, zijne vrouw en
kinderen onvermijdelijk!!
En nochtans zijne goedvinsten overtreffen merkelijk zijn tekort,
maar hij bezit geene vaste goederen en bijgevolg wordt hem bij den
bankier alle krediet geweigerd.
Hij heeft waren in zijnen winkel, voor verschillige duizenden geboekte
schuldvorderingen, hij is de eerlijkheid in persoon en nochtans is de
ondergang voor hem zeker.
Begrijpt gij, Mijne Heeren, het ijselijke van dezen toestand? Geen
familieleven, geen huwelijksgenoegen meer, enkel ééne gedachte verbit
tert het leven, ééne bezorgdheid vervolgt allen: de vervaldag! Immers,
hij is van alle krediet beroofd, dus veroordeeld tot het failliet. Zulke
tafereelen zijn niet alleen hartroerend, zij strekken onze samenleving
tot schand!
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Maar is er dan geen middel om de talrijke wroeters onzer middel
standen uit hunnen neteligen toestand te redden en hun krediet te
verschaffen?
Ja Mijne Heeren, dat middel bestaat en ziehier hetwelk. De landbou
wer, die reeds de bewonderenswaardige Raiffeisenkassen heeft, kan
zijnen toevlucht tot de nieuwe wet op het landbouwkrediet nemen.
Deze wet van 1884 laat aan de Spaarkas toe, hem voorschotten tedoen op zijne meubels, beesten, oogst en landbouwgereedschap. Welnu,
dat de Staat het vurig verlangen der kleine burgerij inwillige en deze
schikkingen uitbreide, dat men de Spaarkas machtige den kleinen
neringdoeners zekere voorschotten te doen op de koopwaren die zij
in magazijn hebben ten einde hun toe te laten de eene of de andere
oogenblikkelijke zwarigheid te boven te komen.
Zoo ware het den kleinen burger mogelijk geld in leening te krijgen
tegen geringeu intrest, mits waarborgstelling der koopwaren en der
huismeubels die hij bezit.
Overigens, de achtbare heer Cooreman, oud-minister van Handel en
Nijverheid, heeft in dien zin een wetsvoorstel neergelegd. Er is daarin
sprake van het verleenen van voorschotten na onderzoek der handelsboeken. Deze menschenvriend heeft door zijn wetsvoorstel bewezen,
dat voor hem de landelijke wroeters niet alléén deel maken van de
samenleving. Hij heeft begrepen dat de oplossing der eigenlijke
arbeiderskwestie slechts één kant is van het maatschappelijk vraag
stuk. Dat elkeen, wiens lot benard en hachelijk is, vertrouwen mag
stellen in de evenredige rechtvaardige bezorgdheid der openbare
machten en diensvolgens op dezer billijke tusschenkomst ook een
beroep doen ter leniging zijns lijdens.
*
* *

Nog een verlangen door de kleine Burgerij uitgedrukt.
De wetgever, bewust met den neteligen toestand onzer arbeidende
klas, en eene hulpzame hand willende verleenen in haren harden strijd
voor 't leven, heeft door de wet van 9 Augustus 1889, te harer
beschikking het middel gesteld om haar den aankoop eener woning
te vergemakkelijken. Dit middel ligt in het beschikbaar stellen door
de spaarkas, van fondsen tot bouwing van werkmanswoningen.
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Mijne Heeren, de inrichting van den « Eigen haard « is een
der heilzaamste en der verhevenste werken onzer hedendaagsche
maatschappij en strekt de katholieken tot eer. — Immers, het is
maar als men een eigen haard bezit dat men zich aangezet voelt
om dat eigen huis te verfraaien en te verbeteren, om er' met ziel en
gemoed aan verkleefd te zijn en het te verkiezen boven de uithuizigheid.
Is het niet in dat eigen huis dat men den gelukkigsten en besten tijd
zijns levens doorbrengt? Herinnert alles ons daar niet de onschuldige
vermaken en de genoegens onzer jeugd? Is het niet de eerste eerbied
waardige school, waar men tot godsvrucht wierd onderwezen en
opgekweekt, de eerste heilige tempel, waar eene lievende goede
moeder den naam des Allerhoogsten leerde stamelen? En eindelijk,
is het niet in dien eigen haard dat de Belgen als met de moedermelk
de liefde inzogen voor den geboortegrond, voor het Vorstenhuis, de
landsinstellingen en de Grondwet?
Ook zijn zij duizenden en duizenden in getal, de werklieden die bij
middel van de wet van 1889, een eigen huis hebben bekomen.
Er is kwestie dit gunstbewijs tot de landbouwers uit te breiden ten
einde tal van kleine landelijke eigenaars te doen ontstaan. Mijn gevoelen
is dat men deze schikking insgelijks moet uitbreiden tot de kleine
Burgerij en de kleine Beambten.
De kleine neringdoeners zouden dan kunnen eigenaar worden van
het huis waarin zij hunnen handel of hunne nering hebben voort
gebracht. Zeker is het dat, als hun handel bloeiend is, de huur van
het huis waar hij wordt uitgeoefend gewoonlijk klimt. De huurder
moet toegeven op straffe de klandizie te verliezen die hij in het huis
verworven heeft.
Wat den kleinen ambtenaar aangaat, deze ook moet dapper kampen
in den strijd des levens — Zijne jaarwedde is gering, 800, 1,000 of
1,200 franken, en daarvan moet soms een gansch huisgezin leven!
daarbij moet hij, niettegenstaande den benarden toestand zijner kast,
als een heer gekleed zijn en eenen zekeren rang volgen.
Het is dus noodzakelijk. Mijne Heeren,aan den kleinen burger en den
kleinen beambte dezelfde gunst te verzekeren als die aan de werklieden
is en aan de landbouwers zal toegestaan worden.
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Wat betreft het werk verricht in de gevangenhuizen en veibeteringsscholen, geen werk- of ambachtsman kan daartegen kampen.
De gevangenen werken voor een dagloon van eenige centiemen en
tegen deze gestichten is alle mededinging onmogelijk.
Het is ongehoord dat de Staat zelf de kleine burgerij ee.ne oneerlijke
concurrentie aandoet.
Op een der onlangs gehouden Congressen beweerde de heer Onckels
dat, als de drukkers het leveren van papieren zakjes aangaan aan
1,50 fr., ditzelfde werk in de gevangenhuizen gedaan wordt aan
50 centiemen; voor 15 centen maakt men er eene broek, enz. enz.
Als dat zoo voortgaat zal de kleine burgerij rap op straat liggen of
zelve naar Hoogstraten gezonden worden. Is zulks niet oneerlijk?
Indien de gevangenen moeten werken, dat ze het dan doen voor
den uitvoer of voor de noodwendigheden der ministerieele Departe
menten, of nog: willen zij aan t publiek leveren, dat zij dan voort
brengen aan denzelfden prijs als onze werklieden of neringdoeners.
Beter echter ware het dat men de gevangenen werken deed aan de
ontginning der onvruchtbare heigronden onzer Kempen; dan ten minste
zouden ze goed werk verrichten en, in plaats van schade te berok
kenen aan eerlijke burgers, het algemeen welzijn bevorderen.
Deze regelen waren geschreven toen ik in een dagblad van 13 dezer
het volgend artikel las:
Le truvail dans les prisons. — M. Tan den Heuvel, ministre
de la justice, vient de rappeler par circulaire a MM. les directeurs
des établissements pénitentiaires que la main-d'oeuvre des détenus ne
doit être utilisée au profit de l'industrie libre que " lorsque les travaux
en régie, auxquels doivent être principalement employés les prisonniers,
ne sufïisent pas pour occuper tous les bras. »
« Le ministre fait remarquer qu'aucun travail ne peut être entrepris
pour 1'exécution de fournitures destinées a 1'Etat et adjugées a certains
fabricants, 1'Etat ne pouvant se constituer son sous-traitant ».
Mijne Heeren, dit besluit strekt onzen achtbaren Minister Van den
Heuvel tot eer, het bewijst dat men aan hoogerhand den middelstand
indachtig is en dat wij weldra meer mogen hopen.
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Om nu van het patent te spreken, ware het niet rechtvaardig en
kiesch de oude, versletene wetgeving van 1822 te hervormen en eenen
hedendaagschen kazak aan te doen? De groote Bazars waar honderde
verschillige artikelen verhandeld worden, betalen slechts één patent
gelijk de burger die maar één artikel verkoopt.
Is dat rechtvaardig?
Een bakker betaalt patent, als bakker, maar, als hij kababbelen
maakt zal hij een tweede maal belast worden; verkoopt hij ook
chocolade, een derde maal, enz. enz.
Mijne Heeren, al die kleine artikelen zouden moeten onder één
patent begrepen worden en, voor die en talrijke andere redenen, moest
men de wet van 1822 herzien.
*
* *

Het vraagstuk van 't bestaan der kleine burgerij is in de Hooge
Kamer officieel voorgebracht.
Er is besloten dat de Staat zich met zijne economische inrichting zal
bezighouden. Al de besluitselen die ik l heden voorstel aan te nemen
zijn reeds bij het Staatsbestuur door vorige Congressen ingebracht.
Betrekkelijk het aanstaande enkwest over de kleine burgerij zegde
in den laatsten zittijd der Hoog.' Kamer, M. Simons, verslaggever der
Nijverheidscommissie van den Senaat, gelast met het nazien van het
nijverheids- en arbeidsbudget door de Kamer gestemd:
— « Dit enkwest kan niet anders dan nuttig zijn; het is onbetwist
baar, inderdaad, dat de ambachtslieden, kleine neringdoeners en kleine
nijveraars zich dikwijls in eenen meer moeilijker en neteliger toestand
bevinden dan vele werklieden, en het ware zeer belangwekkend door
een enk west de middelen te kennen om hun ter hulp te komen.
De kleine burgerij verdient al de hartelijke zorg der openbare over
heden, want zij heeft zich altoos onderscheiden door haren ijver aan
't werk, hare zedelijkheid, haren geest van orde en zij maakt een
belangrijk deel uit der bevolking, waar de familiegeest het meest
ontwikkeld is. » —
Inderdaad, Mijne Heeren, het behoud dier klas is niet alleen \oor
ons vaderland eene waarborg voor zijne instellingen en de veiligheid
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van onzen vorstelijken stam, maar zij is ook nog tegen het dreigend
socialismus een der stevigste bolwerken van de katholieke vesting.
Vergeten wij niet dat het in de burgerij is dat men de oprechte en
bestendige voorstanders der arbeidende klassen moet zoeken.
Het is ook nog in de Burgerij dat men de weldoeners vindt van alle
godsdienstige en liefdadige werken.
Immers, de leden der burgerij zijn allen of schier allen uit de
volksklas gesproten en kennen en gevoelen dezer noodwendigheden,
verzuchtingen, kommer en wee.
Welnu, ik vraag niet dat de wet door bijzondere gunsten of voordeelen
den voorrang dier klas zou vaststellen, maai' dat de wet er ook geene
toesta die haar benadeel e,
Ik vraag geene wetten die de vrijheid van handel on nijverheid
zouden beperken, maar om de misbruiken te keer te gaan, verg ik
wetten die streng zouden toegepast worden.
Dus, geene privilegiën, geene voorrechten, geene uitzonderingen,
niets dan te leven en te blijven leven. Ziedaar het eenig verlangen
der kleine burgerij.
Sedert lange jaren zijn de belangen der werklieden besproken en
ter harte genomen. Die der kleine burgerij wierden verwaarloosd en
het is slechts in de laatste tijden dat inen er zich om bekreunde.
De belangen in beide maatschappelijke standen zijn nochtans in zeer
sterk verband, en het behoud der kleine burgerij is voor de werkersklas
even zoo noodig als deze der burgerij onontbeerlijk is.
Daar waar de talrijke en levensvolle middelstand verdwijnt, daar
wordt niet alleen alle uitzicht op lotsverbetering en onafhankelijkheid
van den ambachtsman of arbeider weggenomen, maar daar is zelfs
het bestaan eener welgeordende maatschappij bedreigd.
Daarbij, de mensch moet zich kunnen verheffen, hij moet een doel,
een ideaal bezitten waaraan hij al zijne krachten opoffert. Dit moet
hem aanvuren in den strijd om het leven. Maar om den weg af te
leggen en het toppunt der maatschappelijke ladder te bereiken, zal
hij verscheidene sporten moeten beklimmen, en gewis moeten de eerste
sporten hem leiden tot de kleine burgerij. Na zich van uit de wereld
10.
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der loonslaven waar hij wroet verheven te hebben tot den middelstand,
kan hij met wilskracht tot den eersten rang der maatschappij geraken.
De noodzakelijkheid van het behoud van den middelstand is dus
onbetwistbaar, want, moest deze verdwijnen welke bloedige omwen
telingen zouden niet losbreken, wanneer de proletariërs, het juk
hun door eenige bevoorrechten opgelegd, zouden willen afschudden
en de roode vlag opsteken!!
Immers, moest men met geweld de middensporten der maatschap
pelijke ladder losrukken, denkt men misschien dat de hoogere klassen
der samenleving die zich op de bovenste sporten bevinden er zich
zouden kunnen blijven vastklemmen?
Neen, zij zouden met het overige losgerukt en bij deze algemeene
instorting verpletterd worden.
Daarom, niet alleen uit zuivere menschlievendheid maar tevens ook
uit ware vaderlandsliefde, juicht ieder rechtgeaard burger de pogingen
toe die worden aangewend om de kleine burgerij uit haren benarden
toestand te redden.
*
* *

Hier, Mijne Heeren, is het oogenblik gekomen hulde te brengen aan
al de kloekmoedige kampers die vóór mij het grootsch, het menschlievend en vaderlandsch gedacht opvatteden ten strijde te trekken
voor de verdediging der rechten en de opbeuring onzer kleine Burgerij.
Ik breng hulde aan onze oud -ministers De Bruyn, Scliollaert,
Beernaert, Woeste, die de beweging ten voordeele der middelstanden
ter harte nemen en hunne voorstanders steeds ter zijde staan.

Ik breng eene bijzondere hulde aan den achtbaren heer Cooreman
die, op het oogenblik van zijn uittrede uit het ministerie, de bezorgdheid
nog zoo verre dreef van een nieuw en gansch afzonderlijk bureel
in te richten om de belangen der kleine nering te onderzoeken en
krachtdadig te ondersteunen.
Ook dank ik in naam van gansch den Belgischen kleinhandel, het
achtbaar hoofd van het Ministerie, den heer Minister van Finantiën,
Graaf de Smet de Nayer, die zijne bescherming tot den belangwekkenden kleinhandelaar uitstrekt.
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De Heeren Liebaert en \an den Heuvel, hebben insgelijks bewijzen
gegeven hunner genegenheid voor het werk der Kleine Burgerij, en
kunnen op dezer erkentenis rekenen.
Eere en dank nog aan de talrijke volksvertegenwoordigers die
hunne krachten veil hebben om de maatschappelijke moeilijkheden te
overwinnen waaronder den middelstand gebukt gaat, en waartusschen,
ik met een oprecht zielsgenoegen, den naam kan vermelden, van
den onder-voorzitter van een der afdeelingen, op het Congres van
Antwerpen, onzen geachten en ijvervollen volksvertegenwoordiger,
M. Clement Cartuyvels.
Onaangezien de groote genegenheid, welke de bedrukte toestand
der Kleine Burgerij ontmoet, bij wereldlijke voorname personen en
burgerlijke overlieden, in 't Parlement en elders, heeft zij nog de eer
ondersteund te worden door de Kerk, die groote Goddelijke troosteres
van 't beproefde menschdom.
Inderdaad, na den beroemden Ouderling van 't Vatikaan, den
hoogwaarden Opperpriester Leo XIII, die aan gansch 't heelal de
wederzijdsche verplichtingen van groot en klein, van machtigen en
zwakken, van rijk en arm, heeft herinnerd, had onze diep betreurde
afgestorvene Bisschop, Monseigneur Doutreloux, (God in zijne ondoor
dringbare raadsbesluiten heeft het anders beschikt), hier, op ons
Congres, de grieven der Kleine Burgerij, persoonlijk willen aanhooren,
inwilligen en ongetwijfeld ondersteunen.
Immers, Hij was een der edelste telgen dier nederige Burgerij: zijn
vernuft was een vereeningspunt van licht, zijne blikken strekten zich
wakend uit op de kudde hem toevertrouwd, de kwijnende en verstooten
schapen beschutte hij en, in zijn liefdadig hart omvatte hij gansch de
christelijke kerk. — In één woord, hij behoorde tot die door God
bevoorrechten, waarvan één voldoende is om eene eeuw en een volk
beroemd te maken.
Zijn geest, die in deze vergadering ons allen bezielt, zal mijne
nederige hulde niet versmaden, want, uit de rechtzinnigste hoogachting
en den diepsten eerbied opgeborreld, is zij het offer der innige
bewondering.
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Bewust zijnde van de edelmoedige genegenheid tot de nederigen
onzer samenleving die den uitstekenden Vicaris-Capitularis, Monseig
neur Rutten, den ievervollen medewerker van onzen onvergetelijken
Bisschop bezielt, heb ik de verzekering dat hij, die zich verwaardigt
dit Congres met zijn voorzittersschap op te luisteren, een hulpreikende
hand zal uitsteken in den vreedzamen strijd voor die nederigen die hij
in 't harte draagt.
*
* *

Mijne Heeren, mijn verslag is enkel een klaroengeschal in Limburg
en dient voornamelijk om te bewijzen dat onze gouw, in de loft'elijke
poging tot heropbeuring der kleine burgerij, met de overige gouwen
van ons land verbroedert.
Ofschoon onvolledig, lever ik het ten onderzoeke van hen die zich
met de maatschappelijke en huishoudkundige vraagpunten op ganscli
bijzondere wijze bezig houden.
Ik vertrouw het toe aan de wakkere zorgen onzer wetgevers, vooral
aan ons Katholiek Staatsbestuur, dat reeds bewezen heeft voor geene
enkele zijde van 't maatschappelijk vraagstuk onverschillig te zijn,
en namelijk de verdediging der Kleine Burgerij.

Derde Afdeeling

Voorzitter:

Mgr. Keesen, Senator.

Onder-Voorzitter: Ridder Powis de Tenbossche, provinciaal raadslid,
Eelen.
Secretaris:

M. Robert Ulens, advokaat, Groot-Gelmen.

I.

Genootschap van den H. Vincentius a Paulo
VERSLAGGEVER:
M. Ridder Powis DE TENBOSSCHE, provinciaal raadslid, te Eelen.
Onder de verschillige liefdadigheidswerken hier vertegenwoordigd,
heeft het Genootschap van den Heiligen Vincentius a Paulo zeker het
voorrecht een der oudsten te zijn; nochtans behoudt het zijne jeugdige
levenskrachten, want het is doordrongen van de zuiverste liefdadigheid.
Het is de liefdadigheid, die aan de Kerk hare onsterfelijke, en tevens
hare zoetste en roemvolste kroon schenkt.
Zich heiligen, door Jezus-Christus in den persoon der armen te
dienen, hen ondersteunen, hen heiligen met hun tegelijk het brood
dat het lichaam voedt en woorden van liefde en stichting te brengen,
zulks is het doel van het genootschap van den heiligen Vincentius a
Paulo.
't Is dit Genootschap, dat het eerst, dank aan geregelde en wekelijksche bezoeken der armen ten huize, het beoefenen der liefdadigheid

- 142 —
voor wereldscho menschen, op vasten voet stelde. Het zijn deze bezoeken,
die, niet alleen de rijken, maar ook allen, die de liefdadigheid willen
beoefenen, in gedurige en liefderijke betrekkingen met de armen stellen
en hun leeren. niet alleen hun geld, maar ook hun eigen persoon ten
offer te brengen. Het zijn deze bezoeken, die hun alle diensten leeren
bewijzen welke de naasteliefden hun ingeeft, iets wat de aalmoes
verdienstelijker en kostbaarder maakt in de oogen der armen en der
ongelukkigen. Want het is maar al te waar, dat de armen, met het
medelijden, het stoffelijk brood noodig hebben en dat het hart meer
liefde dan ondersteuning behoeft.
Ik bedrieg mij niet, wanneer ik zeg, dat, met den arme te bezoeken,
hem te troosten, hem in zijn lijden te versterken, dat de leden van het
Genootschap van den H. Vincentius a Faulo begrepen hebben hoe hoog
de arme in de oogen van de Kerk in aanzien staat.
De Kerk van haren kant, met het Genootschap, als een kostbaar
hulpmiddel in het heiligen der zielen en het plegen van liefdewerken
te erkennen, heeft plechtig de instelling van ons Genootschap goedge
keurd, het met geestelijke gunsten verrijkt en het met recht eene
eereplaats in de Kerk toegekend.
Het bestaan der Conferenties dat dagteekent van het jaar 1832, is
bestempeld met het goddelijk zegel. De Goddelijke Zaligmaker vergelijkt
zijn prachtig en goddelijk Werk, zijne Kerk, met het mosterdzaadje,
dat het kleinste der zaden is, maar dat niettegenstaande zijne nietigheid,
tot eenen grooten boom opgroeit.
Was het niet hetzelfde met de Conferenties van den heiligen \ incentius
a Paulo? In stede van 12 Apostelen zien wij hier acht jongelieden, doch
met één en denzelfden geest Gods bezield. Vereeniging, menschelijker
wijze gesproken, zeer zwak, onbekend van de wereld, mosterdzaadje
in de aarde verborgen, doch dat God zal doen kiemen, tot eenen heer
lijkenboom zal doen opwassen, boom, die zijne takken niet alleen
over Europa maar over gansch de wereld zal uitstrekken. Het
Genootschap van den heiligen Vincentius a Paulo, liefdadigheids
genootschap, zooals het in het begin genoemd werd, heeft zich dus
zooals de Kerk, overal uitgebreid, en heeft met Haar nog deze gelij
kenis, namelijk: dat het één is in zijn bestier; en het moest zoo wel
zijn. Immers het wierd van God geroepen om onder de bescherming
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en den bijstand van de heilige Kerk, de liefdadigheid van de
christenen der gansche wereld te oefenen en onze Heer JezusChristus heeft het gebod van den evennaaste te beminnen, met het
groot gebod van God te beminnen gelijk gesteld: Een en dezelfde
algemeene Voorzitter en een en hetzelfde reglement verbinden
innig alle Conferenties van de gansche wereld, zoodanig dat, met
denzelfden geest bezield, alle medebroeders elke week in hunne
Conferenties vergaderen. Zij beginnen en sluiten hunne vereeniging met
hetzelfde gebed. Die zittingen zoo door net gebed geheiligd, worden
besteed om alles, wat het welzijn der armen aangaat, te bespreken; en
de omhaling waarmede zij gesloten worden, blijft geheim. Elke week
gaan de medebroeders de familiën, die bijzonder aan hunne liefdadige
zorgen zijn toevertrouwd, bezoeken en dragen hun de ondersteuning,
door de Conferentie toegekend.
Ons reglement bepaalt vier feesten die de ijverige medebroeders met
geestdrift vieren door eene algemeene communie op te dragen en een
algemeene vergadering bij te wonen.
Zulks geschiedt zoowel te Hasselt als in al de gemeenten van ons
dierbaar Limburg, zoowel in Europa als in Amerika, in een woord
overal.
» Het is d-j christelijke godsvrucht die ons heeft vereenigd », zoo
luidt ons reglement. « Derhalve zoeken wij alleen in den godsdienst, in
de voorbeelden en woorden van Jezus-Christus, in de leering der Kerk
en de levens der heiligen, de regeling van ons gedrag. Derhalve zijn wij
onder de bijzondere bescherming van onze Lieve Vrouw en van den
heiligen Vincentius gesteld, aan wie wij eenen bijzonderen eeredienst
bewijzen, en wiet- voetstappen wij trachten te volgen. En om goed te
begrijpen in welken geest het bezoeken onzer armen moet gedaan
worden en welk het. verschil is tusschen een lid van ons Genootschap en
eenen gewonen bezoeker der armen; ziehier hoe Mijnheer Adolf Iiaudon
zich hieromtrent uitdrukt: « Er is spraak van een wekelijksch bezoek.
Volgen wij een onzer medebroeders op. Hij schijnt bekommerd; hij
vraagt zich af, welke woorden de ziel van den grijsaard, dien hij gaat
bezoeken tot het goed zullen terugbrengen, welke liefkozingen het
kind, dat hij tot in de school gaat opzoeken, van het kwaad zullen
verwijderen, welke geheimzinnige invloed, hem ingang tot een reeds
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lang gesloten hart zal banen? Hij is ongerust-, hij denkt na, waar gaat
hij heen? Hij gaat de Kerk binnen, hij knielt er neer en bidt. Voor
wien? Is het voor hem? Neen. Bidt hij voor het welgelukken zijner
zaken? Voor het geluk der zijnen ? Neen, hij bidt voor de armen die hij,
bij het uitgaan der kerk, gaat bezoeken. Nooit, al zijn de plichten van
zijn lastig beroep zoo zwaar, al legt zijne vurige liefde hem nog zoo
zware lasten op, nooit, om zoo te zeggen, gaat hij naar zijne armen toe
zonder de kerk binnen te treden. Nooit verricht hij het werk Gods
zonder God te bidden. Eens is het geheim van zijn gedrag aan 't licht
gekomen. « Ik kan zegde hij, niet bij mijne armen gaan, zonder de
verlangens van den goeden God opzichtens de armen te vernemen. ..
Dit alles maakt ons klaar, dat alleen diegenen, die waarlijk christenen
zijn met de daad als leden der Vincentius' vereeniging kunnen aange
nomen worden. Maar eens deze voorwaarde vervuld, staat de deur van
de Conferentie, voor alle menschen van goeden wil open. Grijsaards,
zoowel als menschen van rijpen ouderdom, jongelieden vooral, worden
er met opene armen opgenomen. Die veel bezitten, geven veel, en die
weinig bezitten geven met een goed hart, zelfs van het weinige dat zij
bezitten; en wij weten dat de aalmoezen van deze stichtende mede
broeders, die dikwijls zelfs van hun noodzakelijke mededcelen, hot
kostbaarste zijn in de oogen van God, en bij de armen, het krachtigste
werken.
Wat hen aangaat die willen deel maken van het liefdadigheids
genootschap, en deel willen hebben aan de menigvuldige aflaten er aan
verbonden, doch om hunne bezigheden of andere reden, de verplich
tingen van de werkende leden niet kunnen vervullen, deze kunnen als
eereleden aangenomen worden, en eenmaal rechtmatig aangenomen,
maken zij waarlijk deel van ons genootschap. Zij moeten dan hunne
jaarlijksche bijdragen betalen en de algemeene vergaderingen bijwonen.
De mannen alleen kunnen van het Genootschap van den heiligen
Vincentius a Paulo deelmaken. Maar, benevens die eereleden, zijn wij
gelukkig weldoeners en weldoensters te tellen, die ons Genootschap
gaarne ondersteunen, en ons de uitdeeling hunner aalmoezen gaarne
toevertrouwen.
De liefde, Mijne heeren, is van hare natuur werkdadig. En de navolging
van Jezus-Christus zegt: « Nooit zoekt zij eene verontschuldiging in
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hare zwakheid, omdat zij alles denkt te vermogen, en waarlijk zij
is tot alles bekwaam en zij verwezentlijkt hetgeen zij voorheeft, in
omstandigheden, waarin degenen die niet beminnen den moed verliezen
en ter neer geslagen blijven, 't Is daarom dat ons reglement voorschrijft,
dat geen enkel werk van liefdadigheid vreemd mag blijven aan den
ijver der medeleden van den heiligen Vincentius a Paulo.
Het bezoeken der armen ten huize, blijft zeker altijd het hoofdwerk
en is het ware kenteeken van ons Genootschap, omdat onze medebroeders
bijzonder ter harte nemen de hongerigen te gaan spijzen, de dorstigen
te gaan laven, de naakten te kleeden en de zieken en veriatenen te
troosten; doch, daar zij onzen Heer Jezus-Christus beminnen en zij in
zijnen naam vereenigd zijn, zijn zij bereid, alle werk te behartigen, dat
de glorie van God en het heil des evennaasten aanbelangt.
Wat nuttige instellingen, wat al vruchtbare werken, zijn niet, in
eene of andere vergadering van den heiligen Vincentius a Paulo belegd
geworden. Immers, is het niet natuurlijk dat personen, die gedurig de
armen bezoeken, hunne noodwendigheden kennen en geregeld vergaderen
om ze te ondersteunen, dat deze personen, zeg ik, de werken, die het
meest met hunne noodwendigheden overeenkomen, weten te vinden,
en terzelfder tijd de noodige kracht hebben, om hunne arme mede
broeders te ondersteunen.
En inderdaad, wat al werken zijn in onze provincie tot stand
gekomen dank aan de medebroeders van Vincentius a Paulo; patroon
schappen, volksboekerijen, werk der soep voor de schoolkinderen,
het werk van Sint-Nikolaas, aankoop van vee, verzorgen der zieken,
zorgen voor het inrichten van pensioenkassen voor de werklieden,
verspreiding der matighcidsbonden, aanmoedigingen tot het schoon
werk der geestelijke afzondering der werklieden, aanmoediging voor
alle soorten van mutualiteiten, werken die hedendaags het leven en
den maatschappelijke!! vooruitgang daarstellen.
Al deze werken maken voorzeker niet gansch en allen deel van het
genootschap van den heiligen Vincentius, maar naar gelang de omstan
digheden, is hot dan eens eene Conferentie van den heiligen Vincentius
die ze heeft ingericht of ze ondersteunt, dan eens zijn het de mede
broeders die er zich afzonderlijk mee bezighouden, met het inzicht
van al deze werken van den waren geest te doordringen, waarmede
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ze moeten bezield zijn, namelijk: den geest van christelijke liefde
en godsvrucht.
Niettemin, wijl hedendaags zoovele goede inrichtingen tot stand
komen is het goed eenige grondregels te herinneren, die tot leiddraad
moeten dienen, opdat ons Genootschap van zijn reglement niet afwijke,
en den geest niet verlieze, die het altijd moet bezielen.
In zake van werken, zeggen wij dan dat ons reglement wijselijk
aan het Genootschap van den heiligen Vincentius a 1'aulo verbiedt
zich met eenig werk of vereeniging bezig te houden, die eene politieke
strekking heeft.
Wat de huisgezinnen aangaat die ondersteuning behoeven, de keus
daarvan kan somwijlen, oin zekere omstandigheden moeielijk zijn,
want is het van den eenen kant billijk, dat wij de godsdienstigste
en braafste familien ondersteunen, van den anderen kant mogen wij
niet vergeten, dat onze maatschappij ook bijzonder beoogt, zooals
Mijnheer Baudon zegt, de zedelijke ellenden der armen te lenigen met
hunne lichamelijke noodwendigheden te verzorgen, ten einde, door
liefdadigheidswerken arme verdwaalden tot betere gevoelens terug
te brengen.
Komen wij dus zedelijke ellenden tegen dan is onze plicht met alle
noodige voorzichtigheid te toonen, dat wij apostelen der liefde zijn,
en wij moeten de arme ongelukkigen eene behulpzame hand bieden.
Maar, indien ondanks al onze pogingen, wij er niet in gelukken
eenig zedelijk goed te doen, zoo moeten wij deze ongelukkigen aan
hun lot overlaten, zoo niet, zouden wij den schijn hebben de ondeugd
en de wanorde te bevorderen.
Wat de uitbreiding van ons Genootschap betreft in de provincie, het
laatste verslag van onzen middenraad bestatigt dat er 51 Conferenties
bestaan die 714 leden tellen. Het getal bezochte huisgezinnen bedraagt
1,100 en de verleende hulpmiddelen beloopen ongeveer 52,000 fr.
Wij tellen omtrent 1,000 eereleden.
Dit is zonder twijfel een schoone uitslag.
Maar wijl inen in liefdadigheidswerken nooit moet zeggen: het is
genoeg, zouden wij gelukkig zijn ons werk nog meer te zien uitbreiden.
Dit is geen ijdele wensch, want is er inderdaad wel eene gemeente
waar eene Vincentius vereeniging niet veel goed zou kunnen stichten?
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Opdat ons Genootschap op goeden voet zou kunnen voortgaan, wil
ik ook nog dezen eenvoudigen maar ook zeer noodzakelijken wensch
uiten, namelijk: dat de bijzondere Raden, ingesteld om de Conferenties
van een en denzelfden kring nauw met elkander te verbinden, de
Conferenties het gewicht van hunne zending doen begrijpen, en ze
met eenen waren zelfopofferingsgeest mogen vervullen. De plicht
der voorzitters van de bijzondere Raden is, de Conferenties van hun
gebied aan te moedigen, hunnen ijver aan te vuren, dezelfde van tijd
tot tijd of ten minsten hunne voorzitters bijeen te roepen. Zij moeten
ook trachten nieuwe Conferenties op te richten. Zij kunnen dus
groote diensten bewijzen, en er toe bijdragen, dat de Conferenties
met den eersten ijver bezield blijven.
Mochte ook, niet alleen elke Conferentie, maar zelfs elke medebroeder
dezen laatsten wensch vervullen dien ik uit, te weten: dat zij al de
voorschriften van ons reglement ijverig nakomen.
Het getrouw onderhouden van het reglement is het beste bewijs
van onze gehechtheid aan ons Genootschap; want daardoor zijn wij
geworden wat wij zijn. Dit getrouw onderhouden zal ons blijven sterk
maken, en zal over ons dierbaar Genootschap, zoowel als over ons
eigen zeiven den kostbaren zegen van God doen nederdalen.

II.
Bescherming der behoeftige weezen en verlatene kinderen
VERSLAGGEVER:

M. DKNIN, Leeraar aan het college te Beeringen.
Het is mij een overgroot genoegen op dit Congres van maatschappe
lijke werken uwe welwillende aandacht te kunnen roepen op het werk
tot bescherming der behoeftige weezen en verlatene kinderen.
Het is algemeen bekend, Mijne Heeren, dat niettegenstaande al
den goeden wil der armbureelen, de verzorging en vooral de goede
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opvoeding der bestede kinderen dikwijls veel te wenschen overlaat,
dewijl zij meestal geplaatst worden bij personen, die zelve behoeftig
zijnde, ze enkel uit winstbejag innemen. Alzoo worden zij verwaarloosd
van in hunne teederste kinderjaren, en zijn steeds een voorwerp van
uitbuiting of winstzucht.
In het algemeen zijn de armbureelen der dorpen uiterst arm; hunne
middelen zijn zoo gering dat zij mot reden de minste uitgaven vreezen.
Dat is de groote oorzaak van den droevigen toestand der weezen op
onze dorpen: de armbureelen zien zich verplicht de kinderen te besteden
in de armste huisgezinnon. — Slecht gevoed, slecht gekleed, slecht
bewaakt gaan de bestedelingen zelden regelmatig naar de kerk, naar
den catechismus of naar de school: zoo nadert het tijdstip hunner
lslc' H. Communie, zonder dat de meeste van hen behoorlijk lezen en
schrijven kunnen.
Weinigen tijd daarna worden zij, nauwelijks 12 jaren oud, bij den
eenen of anderen landbouwer geplaatst voor kost en kleederen, het
armbureel verliest hen uit het oog — en zij dwalen, verlaten, alléén
in de wereld, van den eenen boer naar den anderen, trekken de
gemeente uit of keeren weer, zonder dat iemand zich 0111 hen
bekommere.
Wat kan er toch van zulke kinderen geworden?
Vele vervallen tot de zedeloosheid; en diegene die op hunne beurt
eene familie stichten zijn onbekwaam om in hunne noodzakelijkste
behoeften te voorzien, en vermeerderen steeds het getal dier ongelukkigen wier ellende zoo zwaar weegt op de kas der openbare
liefdadigheid.
Reeds in 1895, door zijnen brief van 26 Juli, riep onze geachte
Gouverneur, Mr de Baron de Pitteurs - Hiegaerts, de welwillende
aandacht der weldadigheidsgestichten der provincie op de zedelijke
verlatenheid waarin al te dikwijls de weezen worden gelaten.
»•
»
»
»

« Vele weeskinderen, zegt Mr de Gouverneur, welke door de
armbureelen bij verplegers geplaatst zijn, moeten aanzien worden
als zijnde zedelijk verlaten, dewijl niemand zich op eene afdoende
wijze met hunne opvoeding en hunne toekomst bezig houdt.
» Het is de zending der armbureelen de opvoeding dier kinderen
te bewaken, te zorgen dat zij het noodige onderwijs ontvangen,
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.. en de vereischte maatregelen te nemen om hen te onttrekken aan
» den bedervenden invloed die hen zou kunnen omringen. »
(3° Afd. — Aanw. Nr 8041 — 21).
Het is in den zin aangewezen door onzen hooggeachten Gouverneur,
en ingevolge de liefdevolle raadgevingen van Mr William Roelants,
Divisieoverste bij het provinciaal Bestuur, met medehulp van M' de
Baron Leo de Villenfagne de Vogelsanck, de HH. Burgemeesters en
Voorzitters der armbureelen van het kanton, dat in 1897 te Beeringen
het Werk der behoeftige weezen en verlatene kinderen ontstond.
Dit Werk heeft voor doel:
1° De behoeftige weezen en verlatene kinderen bij brave landbou
wers of bekwame ambachtslieden te plaatsen;
2" Wanneer zulks niet mogelijk of geschikt is, hen uit te besteden
in doelmatige gestichten;
3° Eindelijk op bovengemelde kinderen een wakend oog te houden,
zoowel gedurende hunne uitbesteding in bijzondere huizen, alsook
later, als zij door de armbureelen niet meer zullen besteed zijn.
COMITEIT. — Opdat de

maatschappij haar doel volledig in alle
gemeenten kunnen bereiken, is er benevens het Bestuur een kantonaal
Comiteit ingesteld, om met het Bestuur samen te werken, het in te
lichten en raad te geven.
Van het kantonaal Comiteit maken van rechtswege deel:
1° De EE. HH. Geestelijken van het kanton;
2° De HH. Burgemeesters of hunne afgevaardigden;
3° De I1H. Voorzitters der armbureelen of hunne afgevaardigden;
4° Do II. Vrederechter des kantons.
BESTUUR. — Het Bestuur is toevertrouwd aan:

Voorzitter:

Mr Baron Leo do Villenfagne de Vogelsanck.

Onder-Voorzitter: Mr Ev. Couvvenbergh, Burgemeester van BurgLeopold.
Secretaris-Schatb.: Mr L. Denis, I)r in de Rechten, Voorzitter van
het armbureel van Beeringen.
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TOEZICHT. — De plaatselijke leden van het Comiteit hebben het
toezicht over de kinderen in hunne gemeente geplaatst: zij zullen
zich verzekeren of het kind gezond is, of het goed wordt behandeld,
of het eene behoorlijke slaapplaats heeft, of het regelmatig naar de
kerk gaat, den catechismus en de school bijwoont, of het vorderingen
doet. — Zij zullen buitendien een wakend oog houden op de weezen
die voorheen door de maatschappij ondersteund geweest zijn, en nu
in de gemeente of in den omtrek wonen.
INKOMSTEN. — Wij vragen aan ieder armbureel dat een kind in een
gesticht, of door onze tusschenkomst in een bijzonder huis wil plaatsen,
slechts 80 franks per jaar en per kind, dat is 6,60 frank per maand,
22 centiemen per dag — en dan heeft het armbureel geene kosten meer
noch van beddegoed, noch van kleederen, noch van lste H. Communiekosten, noch van ziekten.

Wij verzoeken de gemeenten ons eene kleine toelage te stemmen van
minstens 50 franks per jaar. — In het kanton Herck-de-Stad vraagt
men eene kleine jaarlijksche toelage van 3 frank per 100 inwoners.
Het overige vragen wij aan de liefdadigheid der leden onzer societeit.
Onze beschermende leden betalen jaarlijks minstens 25 franks; de
eereleden betalen 5 franks.
Wij hebben tot hiertoe zeventien beschermende leden:
Onder de Eerwaarde Heeren Geestelijken:
E. H. Leyssen, Pastoor-Deken, Beeringen.
E. H. Droogen, Pastoor, Coursel.
E. H. Mallet, Pastoor, Oostham.
E. H. Jonckers, Pastoor, Heppen.
E. H. Vrancken, Pastoor, Heusden.
Onder de Wereldlijken:
M. Graaf Albert de Theux de Meylandt.
M. Baron Senator Whettnall.
M. Baron Jules de Villenfagne de Yogelsanck.
M. Baron Leo de Villenfagne de Yogelsanck.
M. Doctoor Emile Elens, Beeringen.
M. Franz Aumann, Pael.
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Mevrouw de Baronnes Jules de Villenfagne de VogelsancK.
Mevrouw Albert Vander Eycken, Beeringen.
Mevrouw Lambert Denis-Leeuws, Beeringen.
Mejuffer Eugénie Wadeleux, Brée.
Mejuffers Florence en Céline Bervoets, Beeringen.
Mejuffer Paulina Hendrickx, Heppen.
Zeven genieenten ondersteunen ons werk van liefde:
Beeringen. — Burgemeester Doctoor Jos. Deniolin.
Burg-Leopold. — Burgemeester E. Couwenbergh.
Coursel — Burgemeester P. Vanhoudt.
Heusden. — Burgemeester Graaf de Theux de Meylandt.
Oostham. — Burgemeester Peeters.
Quaedmechelen. — Burgemeester Goos.
Pael. — Burgemeester Colonel Jonkheer de Quebedo.
UITBESTEDE WEEZEN. — Tot op heden hebben wij 25 kinderen in
verschillige gestichten geplaatst, 14 meisjes en 11 jongens.
5 meisjes bij de Dames der VII Wecen, Josaphatstraat, Sl-Joostten-Noode.
5 meisjes bij de Dames der Voorzienigheid, te Hoesselt.
3 meisjes bij de Dames van den goeden Herder, te Leuven.
1 meisje bij de Dames Picpussen, Tongeren.
7 jongens bij de Dames der Barmhartigheid, te Héverlé (Leuven).
2 jongens in het leer- en werkhuis van Dom Bosco, te Luik.
1 jongen in het leer- en werkhuis « de Heybloem ", te Heythuyzen.
1 jongen in het weezenhuis der HH. Herten, te Glabbeek-Suerbempde.
UITGAVEN. — Het plaatsen van die 25 kinderen in gemelde gestichten
heeft ons gekost voor:
Het jaar 1898

fr-

805,00

Het jaar 1899

"

1,039,02

Het jaar 1900

"

1,786,45

Het jaar 1901

"

2,082,37

fr.

6,512,84

Totaal,
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De uitslag liceft onze verwachting overtroffen, en is ons een ware
troost, een overgroot geluk.
WERK VAN BII SEN. — Den 8 December 1900, feestdag der Onbe
vlekte Ontvangenis, brachten de Edele Heer Graaf Theo- loor de Renesse
en M. Karei Gielen, lid der Bestendige Deputatie, geholpen door den
E. H. Deken van Bilsen en de ieverige leden van het Bestuur der
Werkmanswoningen het werk der Behoeftige weezen en verlatene
kinderen tot stand in het kanton Bilsen. Reeds vier kinderen hebben
zij in goede gestichten geplaatst.
WERK VAN HERCK-DE-STAD. — Den 24 Januari 1901, dank aan de

ieverige bemoeiingen van den Z. E. H. Geukens, Pastoor-Deken, werd
het werk gesticht te Herck-de-Stad onder het voorzitterschap van
M. Oscar Van Hamont, het ondervoorzitterschap van de Ileeren Henri
Van Willigen en Louis Vandersmissen, en met de toegenegene medehulp
der Geestelijken en der Burgemeesters des kantons. De bevoegde en
ieverige secretaris is M. Raskin, onderwijzer, te Stevoort.
WERK VAN LANAEKEN. — Het werk der weezen en verlatene
kinderen te Lanaeken is geen kantonaal werk, maar zijne inrichting
getuigt van zooveel edelinoed, van zooveel zelfopoffering, dat het de
bewondering van allen op zich trekt. Vier edele Dames, wier namen
moeten gekend zijn, hebben dit werk opgericht, zonder anderen steun
of aanmoediging dan hun medelijden met de arme weezen:

Mev. Lucien Breuls-de Heuscli.
Mev. Emile Breuls.
Mej. G. de Caritat de Peruzzis, en
Mej. Mary-Aline de Caritat de Peruzzis.
Negen kinderen, 5 meisjes en l jongens, hebben zij in goede
gestichten geplaatst. — De uitgaven van dees jaar beloopen op 1,277 fr.
GOEDKEURINGEN. — In 1897 reeds gaf de provincieraad zijne volle
goedkeuring aan het werk der weezen, en stemde op verslag van onzen
voorzitter Mr Baron Leo de Villenfagne de Vogelsanek eene toelage

van 200 franks.
Door zijn schrijven van 30 Augustus drukte Mr de Gouverneur den
wensch uit ons werk te zien bloeien en zich te zien uitbreiden.
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Onze diep betreurde Bisschop, Z. D. H. Monseigneur Doutreloux,
heeft van in den beginne ons werk aangemoedigd door zijnen brief
van 19 Juni 1897.
« Wij willen niet alleen, zegt Monseigneur de Bisschop, deze
» maatschappij goedkeuren, maar wij verzoeken de Eerw. Heeren
» Geestelijken, de gemeente- en armbesturen dit uitmuntend werk
» te steunen. •>
Den 3 December 1900, geweerdigde zich Z. I). II. Monseigneur
Doutreloux, ons werk aan te prijzen in de volgende bewoordingen:
" Uw werk verdient den grootsten lof, en ik verheug mij zeer over
» zijnen vooruitgang. Moge dit werk van liefde meer en meer in bloei
» toenemen en zich uitbreiden over gansch ons geliefd Limburg. «
Monseigneur, Mijne Heeren, aan dien wensch van onzen geliefden
Bisschop willen wij beantwoorden; wij zullen het werk der weezen
uitbreiden van kanton tot kanton, over gansch ons geliefd Limburg —
tot meerdere eer en glorie van God en van zijne Onbevlekte Moedei'.

III.

Volksretraiten
VERSLAGGEVER:
M. P. CLAES, vrederechter, te Sichen-Sussen-Bolré.
In eene vergadering, waar men handelt over de geestelijke en
zedelijke belangen van het volk, zal het niemand verwonderen dat
er ook gesproken word over een werk, dat onlangs in Limburg
ontstond: liet werk der geestelijke afzonderingen.
Waarin dat werk bestaat, weet men reeds sedert langen tijd. Wie de
retraiten wil bijwonen, verlaat zijn huisgezin gedurende drie dagen,
om zich naar een klooster te begeven, waar hij, gansch afgezonderd
van de wereld, zich toelegt op de overweging der groote waarheden
11.
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van den godsdienst, zijn geweten onderzoekt, geestelijke lezingen doet,
zich tot het gebed begeeft en in Gods tegenwoordigheid zijn levensregel
vaststelt.
Niet alleen om goede christenen te vormen hebben de stichters dit
werk der retraiten ingericht, maar vooral om den ijver voor het goede
en den geest van apostolaat in de harten op te wekken van hen, die de
geestelijke oefeningen bijwonen. I>o ondervinding heeft reeds voldoende
bewezen dat de pogingen, in dien zin aangewend, niet vruchteloos zijn
gebleven. Sedert dat het werk in Limburg bestaat werden er reeds
80-1 werklieden naar de retraite gestuurd. Hoevelen er onder die 804
hunne levenswijze verbeterd hebben, in deugd en godsvrucht zijn
gestegen of versterkt, dat weet God alleen! De goede invloed is
niettemin zichtbaar voor eenieder en wel zóó dat menigen het overal
luid verkondigen.
Hoevelen hebben, na de retraite, liefde, eendracht, peis en vrede in
het huisgezin teruggebracht!
Hoevelen in hunne parochie het goed voorbeeld gegeven en anderen,
door hunnen invloed, op den weg der deugd teruggeleid!
Geen wonder dus dat zij, die dat werk van nabij gezien hebben, het
als een der voornaamste en gewichtigste werken van onzen tijd
beschouwen.
Om aan dit werk meer uitbreiding te kunnen geven heeft men een
comiteit voor gansch de provincie Limburg opgericht. Dat comiteit
heeft voor zending den tijd te bepalen waarop de retraiten zullen plaats
hebben, ze aan te kondigen en de besluiten te nemen die het algemeen
welzijn van het werk kunnen bevorderen.
Iedere dekenij heeft zijn bijzonder comiteit dat in betrekking staat
met het algemeen bestuur, de mannen uitkiest die naar de retraiten
gezonden worden, hun de middelen verschaft om de oefeningen te
kunnen bijwonen, degenen die reeds de retraite bijgewoond hebben van
tijd tot tijd vergadert om hen in de goede gevoelens te bevestigen, enz.
Sinds de vergadering der verscheidene comiteiten welke Zijne Door
luchtige Hoogwaardigheid wijlen Monseigneur Doutreloux, te Hasselt
heeft voorgezeten, hebben de dekenijen van Mechelen-aan-Maas en
Beeringen, getrolfen door den elders verkregen uitslag, zich bij de
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reeds bestaande comiteiten aangesloten; dit heeft aan het werk eenen
nieuwen stap vooruit doen zetten.
Naargelang de retraitanten in de nabijheid van Lier of Luik wonen,
begeven zij zich naar eene dier steden. In beide besturen de Eerwaarde
Paters «Tezuïten, een retraitenlniis.
A . Het coiniteit van elke dekenij gelast zich de middelen te vinden

om de noodige onkosten te dekken. Talrijke priesters zouden onge
twijfeld hunne parochianen naar de retraite willen zenden, maar de
onkosten beletten zulks en maken de uitvoering van dit goed voornemen
onmogelijk. Daartoe is er niets beter dan, in elke dekenij een afzonder
lijk fonds Ie slichten om de werklieden eener zelfde streek naar de
retraite te kunnen sturen. Om in de oprichting van dit fonds te gelukken,
deelt men boekskens uit waarop de voorname inwoners der dekenij
hunne namen laten inschrijven en zich aldus verplichten jaarlijks eene
bepaalde som te storten, die inschrijvers worden zoo de beschermende
leden van het werk. Er zijn er die zich verbinden vooi eene jaarlijksche
storting van 10, 15, 20, 25, 50 fr. en meer, ieder naar zijn vermogen.
Dit wil echter niet zeggen dat deze sommen een minimum uitmaken;
geenszins, de min begoede burgers kunnen in het onderhoud van dit
schoon werk ook het hunne bijdragen al ware het maar met eene
regelmatige storling van 10 centiemen per maand of per week.
Alzoo blijft niemand uitgesloten en kan iedereen deelachtig worden
in het goede dat het werk der retraiten voor de zielezaligheid van velen
teweegbrengt. Wie is er die, om aan het heil der zielen mede te werken,
geen 10 centiemen per maand zou kunnen sparen <
Door het storten van die kleine sommen zou men weldra eenen
heerlijken uitslag bekomen gelijk dit sedert jaren geschiedt voor de
voortplanting des geloofs. Het is voorzeker een schoon en noodzakelijk
werk liet geloof in de verafgelegene streken te verspreiden; maar het
is ook een nuttig werk in zijn eigen vaderland het geloof te behouden,
te versterken e:i uit te breiden.
De eerwaarde heeren pastoors, bejaarde menschen en jongelingen,
retraitanten en anderen, in een woord alle ijverige personen kunnen
zich met het aanwerven van inschrijvers en het inzamelen der
ingeschrevene sommen gelasten. De wijze van betaling is aan de
keus van iedereen overgelaten: men kan in eens de beloofde som
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geven of, indien men het verlangt alle drie maanden of elke maand
een deel ervan storten.
B). Het comiteit gelast zich ook do mannen uit te kiezen die men
naar de retraite wil zenden.
Men mag niet de eerste de besten zenden: de mannen die voor de
retraite bestemd worden moeten lang on voorhand uitgekozen en
voorbereid worden.
Men mag uit het oog niet verliezen, dat men van eiken retraitant
eenen apostel wil maken en daarom is het goed zijn keus te vestigen,
op lieden, niet al te ver in ouderdom gevorderd, maar wel op mannen,
vol leven en wilskracht, die eenen waren invloed op anderen kunnen
uitoefenen. I)e meest geletterden, de verstandigsten zijn, om dezelfde
reden, ook boven anderen te verkiezen, omdat zij het best beantwoorden
aan hetgeen men van hen verwacht. — Mannen die aan het hoofd
staan van eene talrijke familie, (of dool maken van het bestuur eener
maatschappij), of goed aangeschreven staan in de algemoene achting,
(en daardoor invloed hebben op vrienden en kennissen), of goed en
sterk hunne gedachten kunnen uiteenzetten en verdedigen, ziedaar
de beste en meest geschikte elementen om apostelen te vormen.
Het is ook goed, dat de uitgekozen personen niet van allo deugd
en godsvrucht ontbloot zijn; voorzeker, kan 011 mag men er ook
andere uitkieïxm, maar het grootste gedeelte dei- zonding, moet toch
hoofdzakelijk uit goode christenen bestaan. Die verslaafd zijn aan
slechte gewoonten, aan dronkenschap of andere kwade driften, moeten
onder de uitgekozenen altijd, als eene uitzondering staan; want zij
zijn niet in de vercischte gesteltenis, om goed gebruik te kunnen
maken van Gods gratie, en, wanneer zij in hunne vorige gewoonten
hervallen, doen zij slecht oordeelen over een hoogst voordeelig werk.
Indien men personen wil sturen, die persoonlijk den invloed der retraite
noodig hebben, dan zorge men toch dat zij met meerderen van beteren
stompol gestuurd worden.
Het moet 11 niet verwonderen, Mijne Hoeren, dat wij de beste werk
lieden vragen: de goedon zullen na hunne terugkomst nog vuriger zijn,
zij zullen hot werk doen kennen en allengskens, door hunnen invloed,
anderen op den goeden weg brengen. De eerwaarde heeren pastoors, de
voorzitters van allerhande maatschappijen, de onderwijzers (vooral op
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de dorpen), in een woord zij die het meest met den werkman in aanra
king komen en met hem omgaan, zullen gemakkelijk de best geschikte
personen kunnen uitkiezen, die met de meeste vrucht de retraite zullen
bijwonen. Doch willen zij daarin gelukken dan moeten zij hunne pogin
gen met die van het comiteit vereenigen; want hier, gelijk elders en in
alles, geldt de leus: Eendracht baart macht!
Men mag echter zich niet bepalen bij de retraite alleen: men moet
zich nog bezig houden met de volharding van hen die de geestelijke
oefeningen bijgewoond hebben. Het is niet genoeg het goede zaad aan
de aarde toe te vertrouwen, het moet ook vocht en warmte ontvangen
om te ontkiemen en na de ontkieming te groeien, te bloeien en rijke
vruchten te dragen. Zoo ook, na de retraite, zijn er middelen in het
werk te stellen 0111 de vruchten der retraite te verzekeren.
Het is 0111 die volharding te verzekeren dat al de retraitauten inge
schreven worden in het Apostolaat des Gebeds en eenen bond uitmaken
onder den titel van: Bond der Vrienden van het 11. Hart. Alle
dagen offeren zij hunne werken op ter eere van het H. Hart van Jezus
zij bidden dagelijks een tientje van hunnen rozenkrans en doen maan
delijks allen te zamen ter eere van het Goddelijk Hart van Jezus eene
eerherstellende communie. Het comiteit laat aan iederen retraitant elke
maand een uitnoodigingsbriefje tot de algeineene communie bestellen en
herinnert hem aldus dat hij, sedert de retraite, een uitverkozen vriend
van Jezus'Heilig Hart geworden is.
Het is voorzeker een trefl'end schouwspel, alle maanden, de oudretraitanten gezamentlijk ter H. Tafel te zien naderen om op die
wijze de goede voornemens der geestelijke oefeningen te onderhouden
en te versterken.
Het ware te wenschen dat de Heeren, die zich niet het werk deigeestelijke afzonderingen bezig houden, regelmatig die maandeljjksche
algemeene communie bijwoonden en er deel aan namen. Hunne aanwe
zigheid zou voor de retraitantan een goed voorbeeld wezen en een
teeken van christelijke verbroedering.
Waar zulks mogelijk is vergaderen de retraitanten ook alle maanden
om eene bijzondere onderrichting, door eenen priester gehouden, bij te
wonen. Die onderrichting doet hen aan do goede voornemens der
retraite denken en spoort hen aan tot volharding. Bij deze gelegenheid
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zouden de oud-retraitanten aan hunne maandelijksche inschrijving
kunnen voldoen om later, op eigen kosten, de retraite andermaal te
gaan bijwonen.
Om de volharding te verzekeren gaat een der paters van het retraitenhuis, alle drie maanden, de oud-retraitanten bezoeken, geeft liun
eene onderrichting en wakkert hunnen ijver en vurigheid weer aan.
De ondervinding heeft bewezen dat die vergaderingen een allerbest
middel zijn om de volharding in de voornemens der retraite te onder
houden en nogmaals drukken wij den wensch uit dat de heeren van het
bestuur door hunne aanwezigheid de retrailanten zouden aanmoedigen.
Het ware te wenschen dat er in iedere parochie, die reeds retraitanten
gestuurd heeft, een •• Bond der Vrienden van het H. Hart » zou
opgericht worden.
Het zou een middel zijn om aan het verlangen van Zijne Heiligheid
den Paus te beantwoorden, die gevraagd heeft, dat over de gansche
wereld broederschappen ter eere van het Heilig Hart zouden worden
opgericht.
Sedert de stichting van dit werk in de provincie Limburg zijn er
slechts twee jaren verloopen.
Het verslag op de algemeene vergadering te Hasselt, den 18 Februari
1901, voorgelezen, heeft al het goede aangewezen dat reeds door het
werk werd voortgebracht. Meer dan 800 werklieden hebben op dien
korten tijd de retraiten bijgewoond ; meer dan 800 werklieden die
God beter dienen, die Jezus-Christus vuriger beminnen: is dat geen
troostvolle uitslag ?
Eer en Glorie zij aan God, aan het Heilig Hart van Jezus die onze
pogingen gezegend heeft! 't Is voor ons ook eei>e plicht de gedachtenis
van wijlen Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid Monseigneur Doutreloux
te herinneren. Hij toch heeft door zijne aanmoedigingen, zijn raad, zijn
zegen, ons altijd ondersteund : de goede God heeft hem reeds de
belooning voor zijn heilig leven geschonken en ongetwijfeld zal hij ons
van uit den hemel blijven zegenen en ondersteunen.
Mijne Heeren, het werk der retraiten eischt veel goeden wil, veel
zelfopoffering, veel eenheid in werking. In het Goddelijk Hart van
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Jezus zullen wij dit alles vinden en putten. Aan dat Goddelijk Hart
vertrouwen wij onze tegenwoordige besluitselen; op Jezus'Hart steunen
wij onze hoop in de toekomst.
Geloofd zij Jezus Christus!

BESLUITSELEN.

1° Dat men naar de Retraitenhuizen sture vooral die werklieden,
welke invloed kunnen hebben in werkhuizen, goede werken en
parochiën, onder leiding der Eerwaarde Heeren Pastoors en niet zoo
zeer zij, die aan groote driften, vooral aan den drank, verslaafd zijn.
2° Dat de dekanale comiteiten zich de noodige gelden verschaffen
door de milde giften der beschermende leden en ook door verzameling
van kleinere bijdragen.
3° Dat men in iedere parochie, waar retraitanten verblijven, eenen
« Bond der Vrienden van het H. Hart » oprichte. Die Bond zou in
groote parochiën uitsluitend uit de oud-retraitanten kunnen bestaan;
en zijne leden moeten de drie oefeningen van het Apostolaat des Gebeds,
vooral de maandelijksche algeineene eerherstellende Communie ter
harte nemen. In kleinere parochiën zouden tot dien Bond ook andere
mannen kunnen toegelaten worden en de oud-retraitanten zouden als
ieveraars van het Apostolaat des Gebeds moeten optreden. Op die wijze
zouden de oud-retraitanten, zoowel in kleine als in groote parochiën,
de rechter hand der geestelijkheid wezen om den geest van JezusChristus in de parochiën te bewaren, te versterken en te verbreiden.
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IV.
Derde Orde van Sint-Franciscus
VERSLAGGEVER:

Monseigneur KEESEN, Senator.
Er zijn twee heiligen, die Leo XIII bijzonder verheerlijkt heeft:
S'-Thomas, voor zijne leering; S'-Franciscus, voor zijne geestelijke
en maatschappelijke instellingen.
Wij kunnen dus niet beter aan de inzichten van den Paus beant
woorden dan met U de werken van den eenen uit te leggen door de
grondbeginselen van den anderen.
« Het leven van den mensch kan twee verschillige vormen aannemen,
zegt S'-Thomas; het is beschouwend of werkend, volgens dat wij ons
bijzonderlijk toewijden aan de overweging der waarheid of aan de
oefening der uitwendige werken-." Quia ergo quidam hommes

praecipue intendunt contemplationi ceritatis, quidam rero
intendunt principaliter extcrioribus actionibus, inde est quod
vita hominis conrcnienter dividitur per activum et contemplativam (IIa IIae Q. 179. Art. 1).
Het is een feit dat wij dagelijks onder de oogen hebben. Er zijn
mannen die studeeren en mannen die inrichten; beiden bewijzen noodza
kelijke diensten, ieder in zijn vak. Er moeten leeraars bestaan en ook
apostelen en strijders.
*
* *

« Krachtens hetzelfde princiep, zegt S'-Thomas, verdeden zich de
kloosterorden in twee groote takken: de eene leggen zich toe op het
gebed en de geestelijke oefeningen; de andere werken aan het geestelijk
en tijdelijk welzijn van den evennaaste. Onder deze laatsten voegt, de
Heilige Leeraar er bij, zijn gerekend de strijdende orden, die eertijds
ingericht waren om de vijanden van Kerk en Godsdienst te bevechten,
om de armen en verdrukten te verdedigen. »
Mijne Heeren, S'-Thomas doet ons nog opmerken, dat er zekere
levensstaten zijn, die niet als echte kloosterorden kunnen aanschouwd
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worden, maar die nochtans dien titel verdienen tot een zeker punt,
omdat zij onder vele opzichten hetzelfde karakter hebben als de
kloosters: illi modi vivendi
non sunt, simpticiter et absolute

loquendo, religiones, scd secundum quid, in quantum sciticet
in aliquo participant quacdam quae ad statutu retigionis
pertinent. (II" II®6 Q. 180. Art. 1 ad 3",n)
Aan die reeks hoort toe de Derde Orde van S'-Franciscus. Alhoewel
zij ingesteld is voor de Christenen die in de wereld loven en niet
gesteund is op de drie beloften van gehoorzaamheid, armoede en
zuiverheid, nochtans hebben de Pauzen geleerd dat zij eene ware
Orde is, rerus ordo, verhevener dan de andere congregatiën of
broederschappen, en die zijne leden in oenen staat stolt van betrek
kelijke volmaaktheid. De strijdende orden van de middeleeuwen,
ordines mititares, waren meestal van zulken aard.
*
* *

Mijne Hoeren, wanneer S'-Thomas die stof behandelt, slelt hij nog
een ander beginsel vóór, dat wij moeten herinneren om op vasten
voet te gaan.
" Eene lamp, zegt hij, die andoren verlicht, is van grooter waarde
dan de lamp die maar alleenlijk brandt voor haai- eigen zelve.
De mensch die zijn leven doorbrengt in het gebod, heeft veel
verdiensten; want hij begint hier op aarde hetgeen wij eeuwig zullen
doen in don hemel: God aanbidden, loven en danken. Doch hij zal nog
grooter zijn, indien hij, na de beschouwing, de uitwerksels van zijne
godvruchtigheid meedeelt aan zijne broeders: » Sicut enim majus

est illuminare quam lucere .sotum, ita majus est contemplata
aliis tradere quam sotum eontemplari. (IIa IIae Q. 118. Art. 6).
Hij besluit dat, niettegenstaande de uitmuntende verhevenheid van de
beschouwende orden, de eerste plaats nochtans toekomt aan degenen
die niet alleen beschouwend, maar ook werkend zijn, en die zich door
hunne leering of predikatie nuttig maken aan den evenmensch.
« Bij hen, zegt S'-Thomas, spruit de werking voort uit de volmaakt
heid der beschouwing: » Ex plenitudine contemplationis derivatur.
(Q. 186. Art. 6).
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Wanneer de godsvrucht in het hert van den christen tot eene zekere
vurigheid gekomen is, berst zij uit en verspreidt hare warmte.
Ziedaar, Mijne Heeren, de gedachten van den grooten leeraar.
Wij hadden noodig die beginselen vast te stellen om ze nu toe te
passen aan het vraagpunt dat wij verhandelen.
De Derde Orde van S'-Franciscus is eene werkende orde, gesteund
op de godsvrucht. Zij is niet alleen ingericht tot de persoonlijke
heiligmaking van zijne leden, maar ook nog tot de heiligmaking en
het tijdelijk welzijn van de anderen. Zulks was het gedacht van den
stichter; zoo hebben de Pauzen het altoos verstaan, en zoo verstaat
het Leo XIII.
Het is ook eene strijdende Orde, die voor doel heeft de vijanden van
de Kerk en de maatschappij te bekampen, niet met het zweerd, maar
met de wapens van het geloof. Gregorius IX, wiens woorden door
Leo XIII aangehaald en bekrachtigd zijn, noemt de Derde Ordelingen
« De soldaten van Christus, de Machabeërs der huidige tijden. »
Welke zijn de vijanden die zij moeten bevechten? De Paus bepaalt ze.
In zijne Encycliek Humciniim genus zegt hij dat de Derde Orde het
groote middel is om de vrijmetselarij tegen te werken; en in de
Encycliek Auspicato stelt hij ze voor als het bijzonderste wapen
tegen het soeialismus.
*
* *

Hij herinnert ons dat de XIIe eeuw, in dewelke S'-Franciscus leefde,
onder vele opzichten gelijk was aan de onze. Er bestond toen de
ketterij der Albigenzen die, volgens de woorden van den Paus, den
weg geopend had tot een soort van soeialismus: ad quoddam

socialismi genus munierat Her.
« Het geloof was verzwakt onder het volk; men weigerde te
gehoorzamen aan de Kerk, en het gevolg was dat men zich weldra
niet ineer wilde onderwerpen aan het burgerlijk gezag. Een hevige
strijd ontstond tusschen de verschillige klassen der maatschappij.
De rijken gebruikten hunne macht om den kleinen man te verdrukken;
zij verkwistten hun geld in ijdele pracht en zinnelijke plezieren,
verachtten de armen en bekommerden zich niet meer met hun lot.

— 163 —
De werkman van zijnen kant, het geloof verloren hebbende, borst uit
in haat en nijd tegen zijnen meester, trachtte hem te overweldigen en
in bezit te treden van zijne goederen.
De volkeren verklaarden den oorlog voor de minste reden; de wreedste
moorderijen wierden dagelijks gepleegd onder de burgers en in alle
steden vloeide het bloed door de straten.
*
* *

Ziedaar de beschrijving die Leo XIII ons doet van de XIIe eeuw, en
hij voegt er bij dat de onze juist aan dezelfde kwalen lijdt. Gelijk
eertijds de Albigenzen, zoo hebben vandaag de vrijmetselarij en het
liberalismus den godsdienst aan het werkvolk onttrokken. Niet meer
verlicht zijnde door de leering van liet H. Evangelie, hebben de verschillige klassen hunne wederzijdsche plichten verwaarloosd, alhoewel zij
weigeren het te erkennen. Indien gij luistert naar den meester, hij zal
u zeggen: « De werkman alleen is in fout, nooit is hij tevreden. » —
Hoort den werkman, hij legt alle schuld op den meester.
Leo XIII doet ons opmerken dat niemand onschuldig is en dat
de eenen zoowel als de anderen hun geweten moeten onderzoeken.
De liefde tot de armen, zegt hij, vermindert alle; dagen onder de hoogere
standen. Gelijk in den tijd van S'-Francisous, hebben zij te veel geld
noodig om de pracht en de wellusten der wereld te volgen en dan blijft
hun niets meer over om den evenmensch te ondersteunen. Dit zijn de
woorden van den Paus.
Men moet dus niet verwonderd zijn, dat de geringe mensch, zulke
voorbeelden onder oogen hebbende, en niet meer ingetoomd zijnde door
de Christelijke leering, zich overgeeft aan alle buitensporigheden en het
bestaan zelf van de maatschappij bedreigt.
*
* *

Mijne Heeren, in alle tijden, wanneer de wereld in gevaar was, heeft
God eenen man verwekt aan denwelke hij bijzondere gaven schonk om de
Kerk te redden. Aangezien de XIIeeeuwen de onze dezelfde misbruiken
opleveren, heeft Hij ook twee mannen gezonden van denzelfden aard en
wier streven overeenstemt: Franciscus en Leo XIII.
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Franciscus na do twee eorste Orden tot stand gebracht te hebben,
richtte de Derde Orde op voor de menschen die in de wereld leven.
Het doel er van was den geest van de Franciscaansche instellingen te
verspreiden onder het volk. Men kan zijn echt karakter bepalen in deze
woorden: Onthechting van de eerzucht, van de zinnelijke vermaken en
van de rijkdommen, om des te vuriger God te beminnen en des te
krachtiger den noodlijdende ter hulp te komen.
Koningen en prinsen, burgers en werklieden schaarden zich rond
het vaandel van Sint-Franciscus. De godsdienst herleefde, liefde en
eendracht begonnen te heerschen onder de menschen; haat en nijd
wierden uitgedoofd, en de wereld was op korten tijd gered door den
grooten heilige van Assisië.
Leo XIII verwittigt ons dat dezelfde kwaal hetzelfde geneesmiddel
vereischt. Indien gij wilt zegepralen over de vrijmetselarij en het
socialismus, zegt hij, wendt u tot de Derde Orde van S'-Franciscus;
verspreidt ze overal; dat degenen die belast zijn met de zorg der zielen,
haar uitleggen aan het volk en doen begrijpen welke vooideelen er
zullen uit spruiten voor de Kerk en de maatschappij. Weldra zult gij
ook den godsdienst zien aangroeien; de verkleefdheid aan wellusten en
aardsche goederen zien verminderen; de rijken zullen begrijpen dat zij
de liefdadigheid moeten uitoefenen jegens de armen en alle mogelijke
instellingen oprichten om hun lot te verzachten; de armen zullen zich
overtuigen dat zij tot den hemel moeten komen door de verduldigheid
en indien het loffelijk is alle krachten in te spannen om hunnen stand
te verbeteren, dat het nochtans voor hun een plicht is iedereens recht
te eerbiedigen en tot geene gewelddaden is goed hunnen toevlucht te
nemen. Alzoo zal de vrede terugkomen en de toekomst minder bedreigd
staan.
*
* *

Mijne Heeren, als getrouwe kinderen van de H. Kerk, moeten wij
ons niet alleen onderwerpen aan de leering van den Paus in hetgeen het
geloof en de zeden betreft, maar ook aan den levensregel en de prak
tische vermaningen die hij zich gewaardigt ons te geven. Welnu, het
gedacht van Leo XIII is klaar en duidelijk; er blijft niet aan te twijfelen.
Hij verwittigt ons dat de Derde Orde het krachtigste reddingsmiddel is
dat de Voorzienigheid ons verschaft in deze tijden.
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Doch, om wel doordrongen te zijn van die waarheid, is er een ander
woord van den Paus dat wij niet mogen uit liet oog verliezen 011 op
hetwelk wij moeten drukken om alle valscho gedachten to vernietigen,
die jegens de Derde Orde somtijds heerschen, zelfs onder de Christenen.
Zijn velen van hen er tegen ingenomen, kunnen zij de godsdienstige en
sociale voordeelen er niet van begrijpen, het is alleenlijk omdat zij
hunne aandacht op dat woord niet gevestigd hebben.
I)e Franciskaansche instellingen zullen u redden, zegt Leo XIII, maar
hij stelt eeno voorwaarde, te weten: indien gij ze tot hunnen eersten
staat terug brengt: Si modo in pristinum station restituantur.
•t*

%

Wat beteekenen die woorden? De Paus legt ze ons uit: wij moeten
de Derde Orde opbeuren en doen bloeien, gelijk zij bloeide ia den tijd
van St-Franeiscus. Wij moeten zorgen, zegt hij, dat vandaag, zooals
in de twaalfde eeuw, alle standen van de maatschappij er in vertegen
woordigd zijn: de grooten en de kleinen, de rijken en de armen, de
bestierende en de werkende klassen. Wanneer de Derde Orde zoo zal
samengesteld zijn, dan alleen, en niet eerder, zal zij het machtig wapen
worden dat de Paus ons in handen geeft om de dwalingen van onzen
tijd te bevechten. Leo XIII verwittigt ons dus dat wij zonder uitstel
eenen oproep moeten doen tot de verschillige standen, en vooral tot de
hoogere, opdat deze het voorbeeld geven aan de anderen en dat zij allen
met vereenigde krachten, onder het vaandel van St-Franeiscus. ten
strijde trekken tegen den vijand.
Als de Paus verklaart dat de Derde Orde de wereld zal redden
veronderstelt hij dat wij ons de medewerking verzekeren van de
invloedhebbende personen. Het is tussehen dezen bijzonder dat wij
krijgsbroeders moeten aanwerven. En merkt wel op dat er invloedrijke
personen zijn onder de werklieden gelijk onder de rijken, onder de
nederige dienstboden gelijk onder de meesters. Een verstandige werk
man, met christenen ijver bezield, is dikwijls een apostel die den
grootsten indruk oefent op zijne gezellen. Ik heb in mijn leven eene
arme dienstmeid gekend die twee werken van belang in stand hield,
alleen door hare zelfopoffering. Als zij een uur tot hare beschikking
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had, stond zij aan de deur van de rijken om te vragen, en haar wierd
gegeven, omdat men wist dat zij niets zocht als de glorie Gods en het
welzijn van den evenaaste.
*
* *

Mijne Heeren, wanneer in eene parochie alle katholieken die eenig
gezag of verinogen bezitten de Derde Orde zullen bijtreden dan zal zij,
onder dat opzicht, tot haren eersten staat terug gebracht zijn; en ik
vraag u of zij dan ook geone onwederstaanbare macht zal wezen tegen
de vrijmetselarij en het socialismus.
Zoo moeten wij de leering van Leo XIII begrijpen en uitleggen.
Maar wat zien wij somtijds hedendaags ? Op vele plaatsen is de
Derde Orde vervallen. Zij is daar bijna uitsluitelijk samengesteld uit
eenige godvruchtige personen, d e alle achting waardig zijn, maar te
klein in getal, en die dikwijls, door reden van lioogen ouderdom, de
krachten niet meer hebben om grooten invloed rond zich uit te oefenen.
Zij bewijzen ongetwijfeld dienst door hunne gebeden en hun goed
voorbeeld; doch, indien zij overgelaten blijven aan hun eigen zeiven,
zal niemand het gedacht opvatten, — en de Paus ook niet, — dat
zulke menschen alleen, zonder medehulp van anderen, Kerk en
Vaderland gaan redden. Indien do mannen voornamelijk van de Derde
Orde verwijderd blijven, is het klaar dat zij de uitwerksels niet zal
hebben die wij verwachten. Om de hoop te verwezenlijken die Zijne
Heiligheid koestert, moeten er vrome werkers bijkomen, gekozen
onder alle klassen van de maatschappij. Dat is de wensch van Leo XIII
en het betaamt dat wij alle middelen aanwenden om hem te vervullen.
*
J|i

<|!

Mijne Heeren, er is eene tweede opmerking die wij niet mogen uit
het oog verliezen, indien wij willen dat de Derde Orde alle hare
vruchten voortbrenge en onder de christenen het gezag geniete welke
haar toekomt. Wij zouden misschien mogen vragen of zij in de laatste
tijden wel altoos de echte richting ontvangen heeft, ten minste van den
kant zijner leden, om aan de inzichten van den Paus te beantwoorden.
Men aanzag haar als eene soort van beschouwende orde, die den schijn
had alleen voor doel te hebben eene uitstekende godvruchtigheid aan
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zijne bijtredcrs in te boezemen. Van werken en strijilen was geen
spraak. Wanneer de Derde - Ordelingen regelmatig tot de Heilige
Sacramenten naderen, wanneer zij nauwkeurig de dagelijksche gebeden
en oefeningen volbrachten die voorgeschreven zijn, scheen het dat zij
hunne taak volbracht hadden en dat zij tot niets anders verplicht
waren. Velen hadden vergeten dat zij, volgens de woorden van
Gregorius IX, de soldaten moeten zijn van Christus, de Machabeërs
van de Kerk : Mililcs Christi et altcri Machabaci.
Leo XIII herinnert ons dat de leden van de Derde Orde zich altoos
onderscheiden hebben niet alleen door hunne godsvrucht, maar ook
door hunnen heldenmoed om den katholieken godsdiensten zijne rechten
te verdedigen: Sodales tertii ordinis animum suum infuenda

religione caiholica pium aeque ac forlem probatere.
Het is juist daarom, voegt hij er bij, dat zij altoos door goddeloozen
zijn beknibbeld geworden; maar het is daarom ook dat zij altoos zijn
goedgekeurd geweest door de deugdzame menschen en door alle mannen
van verstand : Sapientium et bonorum approbatione nunquam

caruerunt.
*
* *

Mijue Heeren, de godsvrucht is zeker eene zaak van het grootste
belang; want St-Paulus leert ons dat zij nuttig is tot alles, voor het
tegenwoordige leven zoowel als voor het toekomende : Pietas ad
omnia utilis est. Zij moet de grond zijn van de christene werkzaam
heid. Begint nooit veel met mannen bij dewelken zij gansch ontbreekt.
Dat zijn vogels die u vroeg of laat ontsnappen. Zij volherden niet in
hunne pogingen; de minste tegenkanting doet hun den moed verliezen.
Wilt gij mannen hebben die u krachtdadig ondersteunen en in de goede
werken standvastig blijven, zorgt voor twee zaken: ten eerste, dat zij
dikwijls naderen tot de Heilige Sacramenten; ten tweede, dat zij eene
vurige godsvrucht hebben tot het Heilig Hert van Jezus, tot de Heilige
Maagd Maria en den Heiligen Jozef. Anders bouwt gij op het zand en
uw huis zal instorten.
De Derde Orde moet dus zeker steunen op het geloof en den
godsdienst, gelijk alle katholieke instellingen. Doch wij mogen niet
vergeten, dat zij geene beschouwende Orde is, uitsluitelijk ingericht

— 168 —

om het godvruchtig leven zijner leden te bevorderen. Zij is ook werkend
en strijdend; en daarom moeten hare leden werkers en strijders zijn.
Zij zal voor dn priesters, die den parochialen dienst uitoefenen, een
middel en een wapen wezen om in hunne parochie 't goed te stichten
en 't kwaad Ie bevechten.
*
* *

Ik meen dat het nuttig is die waarheid bij iedere gelegenheid klaar
aan het licht te brengen, opdat de geloovigen, wanneer zij zich
aanbieden, zouden weten welke taak zij zullen te vervullen hebben.
Overtuigen wij hun dat het voor eenen I)erde-Ordeling niet genoeg
is van te bidden, maar dat hij nog de rechterhand moet zijn van
den Pastoor voor het stichten en onderhouden van alle godsdienstige
en sociale werken die de omstandigheden vereischen.
Hij zal nooit zijne persoonlijke medehulp weigeren; en indien hij
rijk of welhebbend is, zal hij daarenboven nog uitmunten door zijne
milde giften. Drukken wij ernstig op dat punt. Want het echt
merkteeken, dat de Franciskaanscho instellingen van de anderen
onderscheidt is eene volkomene onthechting van

rijkdommen en

aardsche goederen; zoo ver dat de eerste en de tweede orde door
Franciscus ingericht geen geld mogen in den zak dragen; zij hebhen
zelfs geenen zak in hun habijt, om het karakter van armoede wel te
doen uitschijnen.
Somtijds vindt men Derde Ordelingen die onder dat opzicht aan
den geest van S'-Franciscus ongetrouw zijn. Zij toonen zich godvruchtig
tot aan den ingang van de beurs, maar niet verder. Bidden willen zij
wel doen; maar moet er gegeven worden, zij zijn niet t huis. De rijke
vrek, wiens hert gehecht is aan geld en goed, heeft geenen roep tot
de Derde Orde; hij verloochent de leering van Franciscus, en ik zou
hem niet aanvaarden, tenzij met belofte van tot betere gesteltenis te
komen.
Indien het bekend was dat de milddadigheid jegens de arme menschen
en jegens alle goede werken de groote deugd is die do Derde Ordelingen
overal uitoefenen, wat roem en glorie voor onze Orde! Hoe zou zij
geacht zijn niet alleen onder de Christenen maar ook nog van den
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kant onzer vijanden! Waarom, eenige dagen geleden, zijn de koude
overblijfsels van onzen doorluchtigen Bisschop, Monseigneur Doutreloux,
toegejuigd geweest zelfs door de tegenstrevers van de Kerk, en zege
pralend overgevoerd tot het graf? Omdat hij, gelijk Franciscus, arm
had geleefd en arm is gestorven.
BESLUITSELEN.
Mijne Heeren, om te eindigen, gaan wij de voorstellen doen die wij,
als gevolg van dit verslag, aan uwe stemming onderwerpen.
Het Congres drukt den wensch uit:
1° Dat in elke parochie van Limburg eene vergadering zou bestaan
van Derde-Ordelingen van St-Franciscus;
2° Dat de Derde-Ordelingen, getrouw aan de vermaningen van
Leo XIII, het als eenen dringenden plicht aanschouwen de twee groote
vijanden van de Kerk en de maatschappij te bestrijden: de vrijmetselarij
en het socialismus;
3° Dat de priesters eenen bijzonderen oproep doen tot de hoogere
standen, opdat al de klassen met vereenigde krachten ten strijde
zouden trekken;
4° Dat de Derde-Ordelingen, als ware kinderen van St-Franciscus,
onthecht van de aardsche goederen, zich altoos onderscheiden door
hunne liefdadigheid jegens de armen; dat zij de rechterhand wezen
van de geestelijkheid en dat zij geene opofferingen ontzien, wanneer
zij door hun geld, door hunnen invloed of hunne giften de godsdienstige
en sociale werken kunnen ondersteunen, die in de parochie opgericht
zijn of moeten opgericht worden.

12.
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V.
Internationaal Katholiek Werk *
voor de bescherming der jonge dochters
Onbekend maakt onbemind, zegt men gewoonlijk. Hier echter mag
dit spreekwoord niet worden toegepast, vermits ons verzoek, een
verslag over ons werk, dat buiten de provincie Limburg gevestigd is,
in het gewestelijk Congres van Hasselt op te nemen, bij het Bestuur
een zoo bereidwillig onthaal gevonden heeft. Het is ook voor ons een
aangename plicht, het Bestuur daarvoor onze innige dankbetuigingen
uit te drukken.
Overigens, al is ons Werk niet uitsluitend Belgisch, het is toch ook
niet geheel en al vreemd: want ons plan is in alle landen door te
dringen, het werk overal burgerrecht te verschaffen en ons programma
aan de bijzondere behoeften van elk gewest toe te passen.
Welk is nu de oorsprong en het doel van het Internationaal Katholiek
Werk voor de bescherming der jonge dochters ?
Ter gelegenheid van het 300jarig, gedenkfeest van den gelukzaligen
Canisius had te Freiburg in Zwitserland den 21 Augustus 1897 eene
vergadering plaats van afgevaardigden van katholieke werken en
vereenigingen. Op dat Congres, opgeluisterd door de aanwezigheid van
verschillende prelaten en uitstekende mannen, werd besloten, het
Internationaal Katholiek Werk voor de bescherming der jonge dochters
op te richten, waarvan eenige offerwillige Zwitserschc dames de
gedachte hadden opgevat. Evenals zoo vele andere vrome en weldadige
vereenigingen, welke reeds sedert lang in alle landen bestaan, moet
het meehelpen, de vrouw in 't algemeen, de jonge dochter in 't bijzon
der, in haar « struggle for life » te ondersteunen en op te beuren te
midden van zoovele gevaren, waaraan zij onophoudelijk blootgesteld
zijn.

* Dit verslag, welk niet op het programma van het Congres was aangekondigd werd
opgenomen op verzoek der stichters van het werk waarvan sprake en uit reden van het
groote nut dezer nieuwe inrichting.
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Maar ons Werk heeft daarenboven nog een bijzonder, een verheven
doel. Het moet de verschillende werken, welke de zedelijke en stoffe
lijke welvaart der dienstmeiden beoogen, in een onderling verband
brengen en aldus oenen grooteren invloed uitoefenen.
De I rotestanten hebben dit al sedert 30 jaren begrepen en hun
" Protestantisch gonootschap der Vriendinnen van de jonge Dochters »
gesticht. Konden nu de Katholieken onverschillig en doof blijven bij
de telkens luider zich uitende klachten, zoowel in de pers als op de
Congressen, dat er aan den meisjeshandel, zelfs in de meest Katholieke
landen, niet genoeg perk en paal werd gesteld? Zeker neen.
Naarmate het getal der jonge meisjes vermeerderde, die gedwongen
zijn, in de eene of andere betrekking, dikwijls zelfs in den vreemde,
in hun levensonderhoud te voorzien, moesten er ook meer maatregelen
worden genomen, om ze op den weg der deugd te behouden.
Er bestonden reeds, wel is waar, in de meeste gewesten, in de groote
steden ten minste, plaatselijke katholieke werken, welke tot doel
hadden, de jonge meisjes op Ie nemen en behoorlijk te plaatsen;
maar de invloed dier werken was meestal zeer gering, te beperkt
en niet van langen duur, omdat zo in geen onderlinge betrekkingen
stonden en dus do dienstmeiden op haren weg, aan zoovele verande
ringen onderhevig, niet konden volgen.
Die leemte aan te vullen, in die behoefte te voorzien, is het meer
bepaalde dool van hot internationaal katholiek werk voor de bescher
ming der jonge dochters. Het beoogt vooral de verschillende katholieke
werken in onderlinge betrekking te brengen, elkander te ondersteunen,
een cataloog te vormen van adressen en inlichtingen, welke een soort
%an \ ademecum zou worden niet alleen voor de jonge meisjes, maar
ook voor al de plaatselijke werken, die zich met de plaatsing en
bescherming dei' jonge meisjes bezig houden.
Het is overigens slechts door internationale verbindingen den katho
lieken mogelijk het kwaad te keer te gaan, dat iederen dag gepleegd
wordt, door die verdachte en twijfelachtige huurkantoren, welke
op zoo onwaardige en wreede wijze de jonge meisjes exploiteeren.
die zich in hare onnoozelheid tot hen wenden voor het verkrijgen
van eene betrekking en aldus weerloos aan lieden van dubbelzin
nige reputatie overgeleverd zijn. Gedurig wordt er gesproken van
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de schandelijke misdaden, bedreven door die zielverkoopers, die hunne
slachtoffers, door bedriegelijke beloften aangelokt, met honderden
naar de hoofdsteden Berlijn, Weenen, Parijs, Milanen, Bucharest,
New-York enz. sturen, waar ze weldra aan de wreedste uitbuiting
of aan het diepste zedelijk verderf blootgesteld zijn. De slavenhandel
heeft zoovele moedige en offerwillige bestrijders gevonden. Zal dan
de meisjeshandel in ons beschaafd Europa ongedeerd mogen uitge
oefend worden, zonder dat er al wat mogelijk is in 't werk worde
gesteld, om dat verfoeilijke bedrijf te stelpen? Neen, dat mag en zal
niet gebeuren.
Het internationaal katholiek werk voor de bescherming dei jonge
dochters zal trachten zooveel mogelijk daartegen op te komen en
aan de jonge dochters, die gedwongen zijn in hun levensonderhoud
te voorzien, alle waarborg van zedelijke bescherming en stoffelijke
hulp te verstrekken, waarop ze recht hebben en welke zij tot nu toe
niet in voldoende mate gevonden hebben.
Om dit grootsche doel te bereiken, zijn wij van zin de volgende
middelen te gebruiken, waarop wij uwe welwillende aandacht vestigen
en welke tevens het programma van onzen werkkring uitmaken:
1° Inrichting van huurkantoren die van ons werk afhangen en met
ernst gecontroleerd worden. Ook andere aanbevelenswaardige huuikantoren worden opgezocht en ondersteund, terwijl de verdachte
huizen streng in 't oog gehouden worden;
2° Alle misdage pogingen, door de zielverkoopers gepleegd, worden
door de pers of aan de bevoegde overheid bekend gemaakt;
3° Inrichting van homes, huizen waar de jonge dochters op reis of
oogenblikkelijk zonder dienst, logies en onderhoud vinden;
4° De aankomelingen worden door een bepaalden persoon aan het
station afgehaald en naar het home of het huurkantoor van het werk
geleid en desnoods met alle noodige inlichtingen voorzien;
5° Opstellen en uitgeven van een boekje bevattende behalve de
algemeene inlichtingen over onze werkzaamheden a) de adressen van
alle plaatselijke inrichtingen met ons werk verbonden; b) de adressen
van de homes, huurkantoren door ons opgericht; c) de adressen van
andere gasthoven en huizen, welke wij aanbevelen kunnen; cl) de
adressen van alle personen, welke geneigd zijn, met ons in betrekking
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te kotnen, hetzij dan ook in de kleinste steden en dorpen. Van dien
cataloog zouden er 2 uitgaven verschijnen, waarvan de eene iedere
dienstmeid, die door ons geplaatst wordt, ter hand gesteld wordt;
terwijl de andere, zoo volledig mogelijk en alle adressen bevattende,
ter beschikking zou zijn van alle leden der verschillende besturen, enz.
6° De getuigschriften der dienstmeiden worden nauwkeurig gecon
troleerd ;
7° De aangeboden plaatsen worden ook ten nauwste gecontroleerd
en de verkregen inlichtingen aan de verschillende besturen medegedeeld.
Van de ijverige werking van de verschillende gewestelijke en
plaatselijke bestuurleden hangt vooral de groei en bloei van ons
werk af. In meer dan een land, vooral in Zwitserland, Frankrijk
en Duitschland heeft het Internationaal katholiek werk al spoedig
ingang gevonden en mag zich reeds op eene rasse ontwikkeling
beroemen. Ook in België bestaat er sedert één jaar een bestuur en
huurkantoor te Luik. Maar het te ontginnen veld is groot; er ontbreken
nog werken van dien aard op andere plaatsen; daarom neemt het
Bestuur van Luik de vrijheid de volgende wenschen te uiten:
Het is raadzaam een Bestuur van het Internationaal katholiek werk
voor de bescherming der jonge dochters te Hasselt in te richten voor
de provincie Limburg, want uit Limburg komen er een groot getal
jonge dochters, die in andere gewesten van België of in den vreemde
eenen dienst zoeken.
Wegens het verschil van taal zijn de vlaamsche meisjes nog ineer
verlaten in de waalsche steden.
Een Bestuur in de provincie Limburg, in gedurige briefwisseling met
dat van Luik, zou de meisjes onmiddellijk bij hunne aankomst mogen
plaatsen. Deze zouden in onderlinge verbinding blijven en aldus niet
zoozeer aan zich zelf overgelaten zijn.
Sedert de maand Februari 1901 heeft het Luiker Bestuur meer dan
300 jonge dochters ingeschreven, die bijna alle eene goede plaats
verkregen hebben. Daaronder zijn er bijna honderd uit Limburg
afkomstig.
Te Brussel is er een Bestuur in voorbereiding en wij hopen weldra
evenveel te mogen zeggen van Antwerpen.
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I.

Vrij katholiek onderwijs in Limburg
VERSLAGGEVER:
Eerw. Heer VLEUGELS, diocesane schoolopziener, te Hasselt.

Nooit misschien was de strijd tusschen waarheid en dwaling, de
worsteling tusschen goed en kwaad heviger en meer algemeen dan
op onze dagen.
En wie is het bijzonderste mikpunt? De jeugd. Welk is het bijzon
derste strijdperk? De school en vooral de school der groote menigte,
de volksschool.
Welk is het doel van alle godsdiensthaters? Christus uit de samen
leving verbannen. Convenevunt in unum «drersus Dominum, et
adversxs Christum ejus. De moderne heidenen, gelijk de oude, hebben
samengespannen tegen den Heer en tegen zijn Gezalfde.
En welk is hun bijzonderste middel, om dat doel te bereiken?
Christus rukken uit de harten der kinderen. Niet alleen het beeld
van den Gekruiste van den muur der school doen verdwijnen, maar
den Gekruiste zelf doen verdwijnen uit de harten der kinderen.
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De maatschappij verontkristenen, door de volksschool te verontchristenen, ziedaar doel en middel der godsdienshaters! Hoe slecht dat doel
in zich ook weze, hoe helsch dat middel in zich ook zij, toch moeten wij
bekennen, dat zij geen geschikter middel konden uitdenken om tot hun
doel te geraken. Immers, gelijk de school de trouwe afspiegeling is van
den meester, die ze houdt, zoo zal de maatschappij de trouwe afspie
geling wezen van de scholen, welke die maatschappij zullen gevormd
hebben.
Te recht zegt men: Zulke meester zulke school, maar met evenveel
recht ook: Zulke scholen, zulke samenleving. Den schepter der wereld
zal hij zwaaien,die zich zal meester gemaakt hebben van de jeugd. Geen
wonder dan ook, dat de boozen van alle tijden en van alle plaatsen steeds
het oog gericht hebben op de school en zich van deze trachten moester
te maken, waar zij maar kunnen.
Waar nu zullen die bedreigde jeugd, die bedreigde samenleving redding
vinden? In de christelijke school, en daar alleen.
Zij, en zij alleen, is de eenige veilige ark, die de zielen der kinderen
de hoop van godsdienst en vaderland, moet redden van de golven der
goddeloosheid. De christelijke school, en zij alleen, zal de jeugd vormen
tot een volk van geloof en vaste overtuiging, tot een volk van zuivere
zeden, tot een volk van eerbied en ontzag voor de wettige overheid.
Maar welke school is dien verheven naam van « Christelijke school »
waardig? Alleen die school waar de godsdienst niet alleen een verplich
tend leervak uitmaakt van het programma, maar de grondslag is van
gansch de opvoeding en gansch het onderwijs.
Eene christelijke school is die school, waar de meester zich niet
tevreden stelt met het geven van eene les van godsdienst op zekere
vastgestelde uren,maar bovendien gansch zijn onderwijs doordringt met
een christelijken, godsdienstigen geest; van elke gelegenheid gebruik
maakt, om niet alleen het verstand met kennis te verrijken, maar ook
den wil van het kind ten goede te geleiden door de christelijke vorming
van zijn geweten, dat als liet, ware het licht is van den wil, en door de
christelijke vorming van zijn hart, dat de voornaamste drijfveer is van
's menschen willen en handelen.
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Eene christelijke school, het woord zelf zegt het ons, is die school,
waar Christus leeft in het hart van den onderwijzer en deze zich
beijvert, om Christus te doen leven in de harten der kinderen.
Het heil der samenleving ligt dus in de echt christelijke, in de katho
lieke school, en daarom heil aan ons geliefd Limburg, dat zich in een
zoo groot getal katholieke lagere scholen mag verheugen, gelijk uit de
volgende cijfers blijken zal.
Op 31 December 1900 telde onze provincie Limburg 356 eigenlijke
lagere scholen (van de adulten- bewaar- en normaalscholen zullen wij
verder gewagen) met 000 klassen en 32,625 leerlingen.
Op deze 356 lagere scholen zijn er 211 vrije, katholieke scholen, met
401 klassen en 21,547 leerlingen.
Blijven dus 145 gemeentescholen met 199 klassen en 11,078 leer
lingen.
Onze 211 vrije katholieke scholen zijn, wat den aard dier scholen
betreft, verdeeld als volgt: 170 aangenomen (50 voor jongens, 63 voor
meisjes, 57 gemengde); 31 gesubsidieerde (2 voor jongens, 21 voor
meisjes, 8 gemengde); 10 gansch vrije scholen, alle voor meisjes.
\ a n deze 211 katholieke scholen zijn er 146, waar de geslachten
gescheiden zijn (52 voor jongens,94 voor meisjes) en 65 waar de school
bevolking gemengd is. Van de 145 gemeentescholen zijn er slechts 34
waar de geslachten gescheiden zijn en dus nog 111 met eene gemengde
schoolbevolking.
Gelijk gij ziet, Mijne Heeren, telt het vrij katholiek onderwijs in
Limburg niet alleen het grootste getal lagere scholen (211 tegen 145),
niet alleen liet grootste getal leerlingen (21,547 tegen 11,078), maar ook
het grootste getal lagere scholen, waar de geslachten gescheiden zijn.
Wij koesteren de gegronde hoop, dat het getal der afzonderlijke
scholen voor de twee geslachten blijve aangroeien, gelijk het zulks in
de laatste jaren gedaan heeft en dat het getal der gemengde scholen
kleiner en kleiner moge worden.
Groot en talrijk immers zijn de nadeelen der gemengde school.
Laat mij toe, terloops er eenige aan te stippen. Vooreerst kan er in
de gemengde school geen werk genoeg gemaakt worden van zekere
leervakken, die bijzonder nuttig zijn voor de meisjes.
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De onschuld der kinderen is in de gemengde school aan veel meer
gevaren blootgesteld en de zorgvuldigste waakzaamheid van den
braafsten onderwijzer zal moeilijk alle gevaren afweren.
Jongens en meisjes zijn bovendien zoo verschillend van aard, zoo
verschillend van bestemming, dat zij ook eene verschillende vorming
of opvoeding noodig hebben.
De vrouw moet door de vrouw opgevoed worden. Ook is het reeds
eene groote weldaad, voor de opvoeding der meisjes, meesteressen te
hebben, al zijn deze ook geene religieusen.
Maar hoeveel grooter wordt die weldaad, wanneer die meesteressen
God toegewijde maagden zijn, die aan alles vaarwel gezegd hebben,
om gehoor te geven aan de uitnoodigende stem van den Goddelijken
Kindervriend en zich onverdeeld aan het heil der kleinen toe te wijden!
Met innige vreugde dan ook deel ik U de namen mede der gelukkige
parochiën, waar er sedert de laatste vijf of zes jaren scholen van
Eerwaarde Zusters zijn tot stand gekomen.
Deze parochiën zijn: Engsbergen, Oostham, Beverst, Eygenbilsen,
Groote-Spauwen, Hoesselt, Munsterbilsen, Achel, Caulillo, Lille-SaintHubert, Kermpt, Stevoort, Zelck, Eelen, Molenbeersel, Rothem, Boorsheim, Exel, Hechtel, Kerckom, St-Truiden (school der Zwartzusters),
Tongeren (school der Picpussen).
Bovendien zijn er nog verscheidene parochiën, die met October
aanstaande, of kort daarna, scholen van Eerwaarde Zusters gaan
openen. Deze parochiën zijn: Beverloo, Gellick, Mopertingen, Opitter,
Overpelt, Zeelhem, Stockheiin, Helchteren en Hex.
Niet minder dan 31 nieuwe scholen van Eerwaarde Zusters zijn in
laatste vijf of zes jaren in Limburg tot stand gebracht dank aan den
onverdroten ijver der geestelijkheid en de edelmoedige medewerking
van andere, aan de christelijke opvoeding toegewijde personen.
Bilsen zag eene katholieke school voor jongens, bestierd door de
Eerwaarde Broeders der christelijke scholen, tot stand komen, dank
vooral aan de zorgen van den Zeer Eerw. Heer Deken Demeersman.
Aan 15 scholen door de Eerwaarde Zusters bestierd zijn huishoudings
klassen toegevoegd, waar de meisjes in alle vakken van huishoudkunde:
wasschen, strijken, koken, enz. onderwezen en geoefend worden, ten
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einde later te kunnen optreden, als bekwame huisvrouwen, die den
huiselijken haard aantrekkelijk zullen weten te maken, den man uit
de herberg te houden en zoo het hare zullen bijdragen ter bestrijding
der groote maatschappelijke kwaal, het alcoolismus. Moge het getal
dier zoo nuttige klassen gedurig toenemen!
Behalve deze klassen van huishoudkunde aan lagere scholen verbon
den, bestaat er nog te St-Truiden bij de Eerwaarde Zusters Ursulinnen
eene afzonderlijke school van huishoudkunde, die zeer bloeiend is en
102 leerlingen telt.
Niet alleen echter op het gebied der eigenlijke lagere scholen, maar
ook op dat der adulten,- normaal- en bewaarscholen spant het vrij
katholiek onderwijs de kroon.
Op 31 December 1900 bestonden er in Limburg 47 vrije katholieke
scholen voor volwassenen met 07 klassen en 2.133 leerlingen, tegen
43 gemeentelijke adultenscholen met Dl klassen en 1,428 leerlingen.
De 47 vrije adultenscholen zijn, wat den aard der scholen betreft,
verdeeld in 10 aangenomen alle voor jongens en 37 gesubsideerde,
waarvan 20 voor jongens en 11 voor meisjes.
Limburg mag zich bovendien verheugen in hot bezit van drie vrije,
katholieke normaalscholen, aangenomen door den Staat. In deze
normaalscholen, welke onder wetenschappelijk opzicht met de beste
staatsinrichtingen van dien aard kunnen wedijveren, is de echt
godsdienstige en zedelijke vorming der toekomstige onderwijzers en
onderwijzeressen het bijzonderste voorwerp der gestadige zorg van
leermeesters en leermeesteressen.
Deze normaalscholen zijn: de bisschoppelijke normaalschool van
jongens, gevestigd te St-Truiden en bestierd door priesters; de normaal
school van meisjes, gevestigd te Hasselt en bestierd door de Eerwaarde
Zusters der H. Kindsheid; de normaalschool voor meisjes, gevestigd
te Borgloon en bestierd iloor de Eerwaarde Zusters van Tilburg.
St-Truiden telde in 1900, 93 normalisten en 21 aspirant-normalisten;
Hasselt 52 normalisten en 4 aspirant-normalisten, 4 leerlingen volgden
aldaar den leergang tot opleiding van bewaarschoolonderwijzeressen >
Borgloon telde in gemeld jaar 28 normalisten. Werpen wij nu een
oogslag op de bewaarscholen.
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Op 31 December 1900 telde Limburg 03 bewaarscholen met 88 klassen
en 5,264 leerlingen. Op deze 63 bewaarscholen met 88 klassen en
5,264 leerlingen waren er op gemelden datum slechts 4 gemeentelijke
bewaarscholen (Bassenge, Bourg-Leopold, Hasselt) met 6 klassen en
315 leerlingen. Al de overige zijn vrije bewaarscholen (14 aangenomen,
34 gesubsidieerde en 11 gansch vrije), waar de lieve kleinen, omringd
van de moederlijke zorgen van toegewijde Zusters, hunne onschuldige
harten tot God leeren wenden en al spelende worden voorbereid, om
weldra met vrucht de leergangen der lagere school te kunnen volgen.
In alle onze vrije katholieke scholen wordt het onderwijs gegeven
overeenkomstig het programma vastgesteld door Zijne Doorluchtige
Hoogwaardigheid den Bisschop van Luik. Dit leerplan, dat al de
katholieke onderwijzers en onderwijzeressen stiptelijk volgen, bevat
al de leervakken, welke voorgeschreven zijn in artikel 4 der wet
van 15 September 1895.
Al onze vrije katholieke scholen laten, op weinige uitzonderingen
na, weinig of niets meer te verlangen onder het opzicht van lokalen
en schoolgomeubelte.
Het onderwijzend personeel, doordrongen van de gewichtigheid zijner
zending onder godsdienstig en zedelijk oogpunt, neemt ook de weten
schappelijke vorming der kinderen zeer ter harte en ziet dan ook over
het algemeen zijne pogingen met de beste uitslagen bekroond. Regel
matig ook wonen de katholieke onderwijzers en onderwijzeressen de
paedagogische conferentiën bij, die onder de leiding hunner geestelijke
en wereldlijke inspecteurs op vastgestelde tijdstippen gehouden worden,
en waar hun ijver aangevuurd en de kring hunner kennissen uitgebreid
wordt.
Mijne Heeren, indien wij in ons verslag, niet een Waarblijkend
genoegen, de groote meerderheid der vrije katliolijke scholen doen
uitkomen, willen wij daardoor geenszins eene afkeuring te kennen
geven van liet onderwijzend personeel der otlicieele lagere scholen
onzer provincie. Integendeel, want op eenige weinige uitzonderingen
na, doen de ollicieele onderwijzers en onderwijzeressen, wat zij
kunnen, om hunne scholen zoo goed mogelijk te maken. Ook in
dit punt kan Limburg tot voorbeeld strekken. Alle otlicieele onder
wijzers en onderwijzeressen van Limburg geven tegenwoordig het
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godsdienstig onderwijs in hunne scholen. Ware zulks ook het geval
in de andere provinciën van België, dan zouden er behalve het betrek
kelijk klein getal kinderen (13,447 op 785,801), wettelijk ontslagen
van de les van godsdienst, geene 54,935 kinderen zijn die van het
godsdienstig onderricht in de school verstoken blijven omdat het
onderwijzend personeel weigert de les van godsdienst te geven.
Laat mij ook toe, Mijne Heeren, eene warme hulde te brengen, aan
de heeren offlcieele Inspecteurs van Limburg, die alle zonder uitzon
dering het katholieke onderwijs van harte genegen zijn.
Maar de voorkeur, welke wij aan de vrije scholen boven de ollicieele
geven, heeft haren oorsprong in den aard, in het karakter zelf dier
scholen. Immers de offlcieele lagere school mag slechts bij uitzondering
een min of meer confessioneel, godsdienstig karakter aannemen, terwijl
de vrije school uit hare natuur zelf confessioneel en godsdienstig is.
Het is niet voldoende, gelijk wij reeds hooger zegden, om de jeugd
christelijk te vormen, dat de godsdienst een verplichtend leervak
uitmake van het programma, gelijk zulks in België voor het oogenblik
het geval is, neen, het gansche onderwijs moet daarenboven doordrongen
zijn van een godsdienstigen geest. « II faut que 1'atmosphère de 1'école
soit religieuse, » zoo sprak de protestantsche geschiedschrijver en
staatsman Guizot.
Bovendien, Mijne Heeren, wie verzekert ons, dat de godsdienst de
«ereplaats, welke de wetgevers van 1895 hem terugschonken, altijd
zal blijven behouden?
De wijze wetgevers van 1842 hadden ook, en wel met eenparige
stemmen, den godsdienst aan het hoofd van het programma geplaatst;
alle, zelfs de drie kamerleden welke zich bij de stemming van artikel 6
onthielden, waren overtuigd van de noodzakelijkheid, om het lager
onderwijs te grondvesten op den godsdienst en de christelijke zedenleer.
En wat gebeurde in 1879, niettegenstaande deze eenparigheid? Het
ordewoord der vrijmetselarij: « Christus buiten de school, » word ten
uitvoer gebracht. De ongelukswet kwam tot stand met ééne stem
meerderheid, uitgebracht door iemand, die zelf met ééne stem meerder
heid gekozen was. Artikel 4 der nieuwe wet luidde: « Het godsdienstig
onderwijs is overgelaten aan de zorg der familiën en der bedienaars
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van de verschillende eerediensten, » huichelachtige uitdrukking om
te zeggen: de godsdienst en zijne bedienaars zijn buiten de school
gesloten.
Mijne Heeren, het verleden is de geschiedenis der toekomst. Hetgeen
in 1879 plaats vond kan nog gebeuren en de vijanden van waarheid
en goed zullen geene pogingen onbeproefd laten, om deze gebeurlijkheid
te verwezenlijken.
En daarom, Mijne Heeren, naarmate de vijanden van onzen heiligen
godsdienst geene pogingen opbeproefd laten, om zich meester te maken
van de volksschool, ten einde de jeugd naar hun beeld en gelijkenis
te misvormen, laten wij katholieken met een heiligen ijver alles
aanwenden tot instandhouding en vermenigvuldiging dier scholen,
waardoor eene echt christelijke opvoeding het beeld der Godheid
door de erfzonde geschonden in het kind hersteld wordt en jonge
geslachten worden voorbereid, die eens, als trouwe katholieken en
brave burgers, de steun zullen zijn van Kerk en Staat, van altaar
en troon.
Om te eindigen, Mijne Heeren, eenige wenschen:
Men heeft bestatigd, dat het getal kinderen, die de school te vroeg,
onmiddellijk na de Eerste H Communie verlaten, gedurig aangroeit.
Deze toestand is zeer te betreuren, omdat het kind, dat reeds op
tien- of elfjarigen leeftijd de school verlaat, na korten tijd weinig of
niets meer zal overhouden van de al te kortstondige wetenschappelijke
en zedelijke vorming, welke het genoten heeft. Het zullen helaas
vruchten zijn, die den tijd niet gehad hebben om tot rijpheid te komen.
Misschien zal men vragen, of het niet wenschelijk ware, het verplich
tend onderwijs te zien invoeren. Ziehier mijn bescheiden oordeel in dit
punt, oordeel dat ik echter met alle ootmoedigheid onderwerp aan het
gezag van meer bevoegde mannen. Daargelaten de kwestie of het
verplichten 1 onderwijs geene inbreuk is op het vaderlijk recht, kan
dwang van staatswege alleen gewettigd worden door den nood. Nu die
nood bestaat er niet, ten minste niet in ons Limburg. Er zijn in
Limburg 36,354 kinderen van 6 tot 14 jaren. Van deze 30,364 wonen er
32,317 de eigenlijke lagere scholen bij, al verlaten dan ook vele hunner
deze te vroeg. Voeg daarbij ten minste een twee duizendtal kinderen
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van 6 tot 14 jaren, die in andere onderwijsgestichten of wel aan huis
het onderwijs genieten, en gij zult met mij moeten bekennen, dat het
overschietend getal kinderen, die geen onderwijs genieten, te klein is,
om den dwang van het verplichtend onderwijs te wettigen.
Deze vrijheid dus heeft hier ten minste zooveel tot stand gebracht,
als de dwang elders, waar het verplichtend onderwijs is ingevoerd!
De besprekingen in de wetgevende Kamers hebben zulks nog onlangs
n
klaar bewezen.
Maar behalve dat alles is er nog eene andere reden, die mijns inziens
ons van het verplichtend onderwijs moet afchrikken, nl. het gevaar dat
het verplichtend onderwijs ons zal voeren tot de verplichtende onzijdige
school. Trachten wij dus, vooral in ons land, dat een eeuwenouden
afkeer heeft van onnoodigen dwang en knoet, in de zoo dierbare vrijheid
middelen te vinden, om bovengemelden toestand te verbeteren.
Eene eerste oorzaak van het vroegtijdig verlaten der school is de
steeds toenemende onverschilligheid der ouders voor het onderwijs en
de opvoeding hunner kinderen.
Om deze oorzaak uit den weg te ruimen en de belangstelling der
ouders op te wekken ware het misschien wenschelijk, door de hoofden
der lagere scholen certificaten van volledige afgelegde lagere studiën te
doen afleveren, in den aard gelijk zulks geschiedt bij het middelbaar
onderwijs.
De dragers .lezer certificaten zouden bij het vergeven van plaatsen,
bij het opnemen in werkhuizen of in andere voorkomende gevallen, de
voorkeur hebben. De vereischten om deze certificaten te bekomen zouden
door de hoogere schooloverheid geregeld worden.
Eene tweede oorzaak van het vroegtijdig verlaten der school moet
gezocht worden in de overdreven en steeds toenemende zucht der
ouders, om zoo spoedig mogelijk stoffelijk voordeel uit hunne kinderen
te trekken.
Vandaar, dat vele ouders hunne kinderen te vroeg naar de fabrieken
sturen, ze te jong als dienstbode verhuren of te vroeg voor eigen arbeid
bezigen. Ter bestrijding van het eerste misbruik vragen wij eene strenge
toepassing der wet aangaande het tijdstip der aanneming van de
kinderen op de fabrieken.
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Ter bestrijding van het tweede misbruik, wenschen wij de uitbreiding
en toepassing dierzelfde wet op het verhuren der kinderen als dienst
bode en afschaffing der wetsbepaling, waardoor de huurders vrij zijn
van belasting voor dienstboden onder de vijftien jaar.
Ter bestrijding van het al te vroegtijdig gebruiken der kinderen voor
eigen arbeid aan huis en ter bevordering der regelmatige en langdurige
school bij woning in het algemeen, roepen wij de medewerking in, niet
alleen der EE. HH. Pastoors, maar ook die der plaalselijke sclioolcomiteiten en der genootschappen van den H. Yinccntius a Paulo.
Men trachte bij alle gelegenheid de ouders er van te overtuigen, dat
de goederen der fortuin be lriegelijk en wisselvallig zijn, maar dat eene
degelijke wetenschappelijke vorming en vooral eene ware christelijke
opvoeding een onvergankelijk, een goddelijk goed is.
De genootschappen van den H. \incentius a Paulo zouden hij voor
keur die ouders kunnen bevoordeelen, welke hunne kinderen niet te
vroeg aanspannen en zich dus ook geldelijke opofferingen getroosten,
0111 ze den behoorlijken tijd de school te laten bijwonen.
Het toevoegen van huishoudingsklassen aan de lagere meisjesscholen;
bet inrichten door bijzondere personen van het werk der sclioolsoep;
het geven van spaarboekjes voor regelmatige schoolbijwoning zouden
insgelijks nuttige middelen zijn 0111 de regelmatige schoolbijwoning te
bevorderen.
Gelijk wij in ons verslag deden uitschijnen heeft het vrij onderwijs in
Limburg reeds veel gedaan, om afzonderlijke scholen voor jongens en
meisjes in te richten. Wij drukken om te eindigen den wensch uit,dat de
EE. HH. Pastoors met medewerking der plaatselijke schoolcomiteiten en
van andere toegewijde katholieke personen al hunne pogingen aanwen
den,om overal,waar het eenigszins mogelijk is,de scheiding der geslachten
tot stand te brengen en de opvoeding der meisjes aan de wijze en moeder
lijke zorgen van EE. Zusters toe te vertrouwen. De schikkingen der
tegenwoordige schoolwet maken het inrichten van zulke scholen buiten
gewoon gemakkelijk; en mochten er ooit andere tijden komen, die de
bron der staatstoelagen zouden doen opdroogen.dan zullen de katholieken
in hunne edelmoedige en vrijgevige harten nieuwe middelen weten te
vinden om de Eerwaarde Zusters in hun midden te behouden.
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regelmatige en langdurige schoolbijwoning te bekomen.
Ziehier derzei ver samenvatting:
1. Instelling van certificaten, welke getuigen van volledige afgelegde
lagere studiën, te verleenen aan de leerlingen der hoogste afdeeling van
den derden graad.
2. Strenge toepassing der wet aangaande den leeftijd der aanneming
der kinderen op de fabrieken; zoo mogelijk, uitbreiding dier wet op het
verhuren der kinderen als dienstbode en afschaffing der wetsbepaling,
waardoor de huurders vrij zijn van belasting voor dienstboden onder
de 15 jaar.
3. Van wege de genootschappen van liefdadigheid, bevoordeeling
dier ouders, welke hunne kinderen niet te vroeg voor eigen arbeid
bezigen.
4. Vermeerdering der huishoudingsklassen toe te voegen aan de
lagere meisjesscholen.
5. Het inrichten, door bijzondere personen, van het werk der
schoolsoep.
6. Het verleenen van spaarboekjes voor regelmatige schoolbijwoning.

II.
Patroonschappen voor de jeugd in Limburg
VERSLAGGEVER:
E. H. B. SENDEN, diocesane schoolopziener te Sint-Truiden.

Wat is een patroonschap?
Het is eene inrichting waar de jeugd op Zon- en feestdagen wordt
gevrijwaard voor de gevaren van straat en herberg, en waar zij tevens
door onderrichtingen, goede raadgevingen, stichtende lezingen en
andere middelen versterkt wordt in het goed.
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De kinderen brengen in het patroonschap alleen die uren door welke
zij het recht hebben aan het vermaak te besteden. Wil men dus, dat zij
vrijwillig naar het patroonschap komen, dan moet het hun ten minste
zooveel vermaak verschaffen als straat en herberg hun kunnen geven.
Eene Zondagsschool, de naam zelf zegt het, is eene school die des
Zondaags wordt gehouden. Patroonschap en Zondagsschool beteekenen dus niet hetzelfde. Feitelijk nochtans zijn in Limburg al de
patroonschappen voor meisjes met eene Zondagsschool verbonden;
gewoonlijk zelfs is de Zondagsschool de kern van het patroonschap.
Is het inrichten van patroonschappen in de parochiën aan te
bevelen ?
Wel antwoordt die wel onderscheidt.
Wat de steden betreft, niet alleen zijn de patroonschappen aan te
bevelen; zij zijn dringend noodzakelijk.
Waarom?
1° Omdat in de slad oen groot getal ouders des Zondaags hun vermaak
zoeken waar zij het vinden kunnen en de kinderen in 't wilde laten
loopen. Meer dan eens is het mij gebeurd dat kinderen van mijn
patroonschap 's avonds op het sluitingsuur kwamen vragen om nog
wat te mogen blijven, omdat thuis do deur gesloten was;
2° Omdat in de stad de verleiding toch zoo bedroevend groot is.
Alvvie zich in de stad met volkswerken heeft beziggehouden, weet
dat bij ondervinding. In den zomer vooral gaat geen Zondag voorbij
of het is kermis; en waar het kermis is, stroomt altijd eene bende
boosdoeners samen om de beurzen te ledigen en de harten te bederven.
Of de patroonschappen even noodzakelijk zijn voor de parochiën van
het platteland, daarover heb ik de eerwaarde pastoors van alle paro
chiën van Limburg, geraadpleegd. De antwoorden welke ik ontving zijn
zeer uiteenloopend, niet enkel wegens het verschil van denkwijze bij de
verschillige priesters, maar ook nog, en wel vooral wegens de plaatse
lijke omstandigheden, die van streek tot streek, van dorp tot dorp
verschillen.
Ik ga beproeven al die antwoorden tot drie te herleiden.
13.
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EERSTE ANTWOORD. — Patroonschappen zouden in mijne parochie
eerder nadeelig dan nuttig wezen. Immers, de kinderen samenbrengen
zonder hen gedurig te bewaken, dat is hunne deugd aan de grootste
gevaren blootstellen. Welnu, hoe wil men dat de kinderen bewaakt
worden in de drie vierden der parochiën van het platteland?

De pastoor heeft zijne twee missen, catechismus, lol', congregatie of
heilige familie of derden regel, daarna vergadering van hoerengilde,
veeverzekering, of spaar- en leenkas; en als hij daarna vermoeid in
zijne pastorij terugkomt wachten hem soms eene lange rij van paro
chianen om hem te raadplegen over tijdelijke ol' geestelijke aangelegen
heden. Waar blijft hem de tijd om naar de patroonschappen om te zien?
Maar de onderwijzer dan?
Ja, de onderwijzer heeft ook maar eenen rustdag op zeven, hij heeft
zijne familie, hij heeft zijne zaken. Daarenboven moeten vele onder
wijzers hunnen pastoor ter zijde staan in het bestieren der maatschap
pelijke werken, en zij zijn toch zoo gelukkig als zij des avonds eens vrij
kunnen ademen.
Nu, buiten den pastoor en den onderwijzer, wie zal zich op de meeste
dorpen met de kinderen bezighouden ?
TWEEDE ANTWOORD. — Een patroonschap is op mijne parochie niet
noodig. De jongelieden vermaken zich des Zondaags onder de oogen
hunner ouders; zij kennen noch herbergen, noch geldspelen, er zijn
geene misbruiken. Overigens, zij hebben de congregatiën, de vergade
ringen van heilige familie en derden regel in de kerk, en de jongens
mogen zeer jong met vader de vergadering der hoerengilde bijwonen.
DERDE ANTWOORD. — Een patroonschap is eene schoone zaak, zelfs
voor eene landelijke parochie. Alhoewel misschien minder noodzakelijk
dan in de stad, levert het voor de jeugd onschatbare voordeden op en
het behoedt haar voor menigvuldige gevaren.

De pastoor van een klein dorp uit het Walenland schrijft mij letter
lijk het volgende: « Raad aan alle eerwaarde heeren pastoors aan

»
"
»
»
»

een patroonschap op te richten. Zij worden rijkelijk voor hunne
moeite beloond, gelijk wij bij ondervinding toeten. Overigens,
een pastoor zonder patroonschap is iets onhebbelijks; daar
ontbreekt iets aan. Men is altijd genegen te vragen: Waar is
uw patroonschap? »
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Elk dezer drie antwoorden kan volkomen waar zijn. Uit de drie
samen genomen meen ik de twee volgende onomstootbare besluiten
te kunnen trekken:

1" dat patroonschappen noch voor alle plaatsen zonder uitzon
dering noodzakelijk, noch in alle plaatsen zonder uitzondering
mogelijk zijn;
2" dat in vele plaatsen de congregatiën voor de jeugd en de
vergaderingen van hoerengilden en andere vereenigingen voor
mannen de patroonschappen voor jongens gunstig kunnen
vervangen;
3° dat welingerichte patroonschappen voor de steden en ook
voor vele dorpen een ware zegen mogen hceten.
Dit derde punt ga ik verder trachten te staven door eene korte
beschrijving van do patroonschappen die bij mijne weet in Limburg
bestaan.
BII-SEN. — Het jongenspatroonschap van den H. Joannes Berchmans

werd gesticht in 1891, en telt thans 66 leden. Zij vergaderen een half
uur vóór het lof, voor eene les van catechismus, gaan gezamenlijk naar
het lof, en van de kerk naar het lokaal, alwaar zij blijven tot 's avonds.
Vóór de sluiting wordt eene kleine conferentie gehouden, en het
avondgebed wordt gezamenlijk gebeden. Hot patroonschap heeft een
matigheidsgenootschap en eene tooneelmaatschappij.
BREE. — Sedert 1895 bestaat er een patroonschap voor meisjes
bestuurd door de oerwaarde Kruiszusters. Het oefent op de kinderen
oenen zeer heilzamen invloed uit.
DIEPENBEEK. — ER'bestaat eene Zondagsschool- patroonschap voor
meisjes, bestuurd door do eerwaarde Ursulinnen. Daarbij is eeno
congregatie gevoegd voor jonge dochters van 12 tot 17 jaar. Er is
ook eene congregatie voor jongens van 13 tot 18 jaren.
EMAEL. — Het jongenspatroonschap van S'-Jozef werd den 19 Maart

van dit jaar gesticht, en telt 50 leden. Hot bevat eene congregatie en
een matigheidsgenootschap. Alle eerste Zondagen der maand is er gene
rale communie. Op die dagen zingen de jongens het lof aan het altaar
van den H. Jozef, 's Dinsdaags namiddaags is er zangles in het lokaal,
en zoo wordt stilaan een zangkoor voor de kerk gevormd. In het lokaal
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van hel patroonschap worden de vergaderingen van al de maatschap
pelijke werken der parochie gehouden, hetgeen voor gelukkig gevolg
zal hebben, dat de jongens van ons patroonschap ongemerkt en die
werken ingelijfd zullen worden.
GELINDEN. — Er bestaat een patroonschap- Zondagsschool, bestuurd
door de eerwaarde Kruiszusters, onder toezicht van den pastoor.
Het heeft 30 leden, en doet veel goed aan de kinderen.
HECHTEL. — Het jongenspatroonschap van den H. Joannes Berchmans werd gesticht door de eerwaarde paters Salesianen in Februari
1899. Het telt 65 zeer getrouwe leden. Men heeft er een catechismus
van volharding, eene congregatie en een matigheidsgenootschap.
Daarenboven zijn met het patroonschap verbonden twee scholen voor
volwassenen. De eene wordt gehouden gedurende de winteravonden,
de andere het gansche jaar door eiken Zondag voormiddag. Zoohaast
de middelen het toelaten, zal er een turnkring en eene boekerij worden

gesticht.
HASSELT. — Het jongenspatroonschap Sint-.Tozef werd in 1886
gesticht door den zeer eerwaarden Heer kanunnik Lucas, secretaris
van Zijne Hoogwaardigheid, destijds kapelaan te Hasselt. Het telt
thans 300 leden, waarvan in den zomer rond de 140 en in den winter
rond de 160 getrouw de vergaderingen bijwonen. De kinderen worden
aangenomen van 11 jaar en half; als zij 18 jaar oud zijn. mogen zij
overgaan naar den werkmanskring, die over de 000 leden telt. Het
patroonschap is dus eene zeer vruchtbare kweekschool voor den
werkmanskring. De eerwaarde zusters der H. Kindsheid besturen te
Hasselt eene zondagsschool met 80 leden, maar zij is niet ingericht
in den vorm van patronaat.
•
HOUPPERTINGEN. — In do maand April van dit jaar werd aldaar door
de eerwaarde Kruiszusters een meisjespatroonschap opgericht. Het

telt 36 leden.
HOESSEI.T. — Het jongenspatroonschap werd den 31 Augustus 1883
gesticht; het telt 93 leden. De jongens worden aangenomen van 13,
en blijven gewoonlijk tot '20 jaren. Het patroonschap bevat twee
a-fdeelingen; in de eerste zijn de jongens beneden, in de tweede die
boven de 16 jaren. Die afdeelingen zijn zooveel mogelijk gescheiden.
Met vermaakt.zich met het kegelspel, den biljard, de kaarten, deu
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domino, enz. In de laagste afdeeling speelt men alleen voor knoopjes,
die later tegen allerlei prijzen worden omgewisseld; in de hoogste
afdeeling mag men voor eenige centen spelen. Het geldspelen gansch
uitroeien schijnt onmogelijk. Er is een buffet, waar bier, sigaren en
broodjes verkocht worden. De vergaderingen hebben plaats alle Zon
en feestdagen van 4 tot 8 uren 's avonds.
In den schoot van het patroonschap bestaat eene congregatie van
O. L. Vrouw en een matigheidsgenootschap.
Van tijd tot tijd wordt er eone tooneelvertooning gegeven. Dat kost
veel moeite, en het nut ervan is zeer twijfelachtig. Het patroonschap
kost jaarlijks 400 franken.
MAASEYCK. — Het patroonschap van den H. Joannes Berchmans
werd gesticht in 1891. De kinderen worden er aanvaard vóór de eerste
H. Communie, en blijven er tot 16 jaren. Dan gaan zij over naar het
Sint-Jozefspatroonschap, waarin zij blijven zoolang zij willen. Het
eerste telt 100, het andere 50 leden. Beide worden bestierd door de
Broeders van het doofstommengesticht, onder het toezicht en met de
medehulp der parochiale geestelijkheid. Om van een der patroon
schappen deel te kunnen maken, is het volstrekt noodig getrouw lid
te zijn van de congregatie der H. Maagd. Met de patroonschappen
zijn verbonden: 1° eene tooneelafdeeling; 2° eene boekerij; 3° een
matigheidsgenootschap; 4° eene zangmaatschappij, belast met de
muziekinissen in de parochiekerk en met den zang in de processiën;
5° eene zeer schoone harmoniemaatschappij; 6° eene spaarkas.

Het ineisjespatroonschap wordt bestuurd door de Eerw. Religieuzen
Ursulinen, en telt 30 leden. De kinderen worden aangenomen na de
eerste H. Communie en blijven zoo lang als zij willen.
PEER. — Een patroonschap voor jongens werd te Peer gesticht in
1896; aan zijn hoofd staat een kapelaan, thans de Eerw. Heer Reinartz,
die er tevens de stichter van is. Een bestuurraad of dergelijke bestaat
niet. De jongens komen bijeen van 4 tot 8 uren. lederen Zondag wordt
eene kleine onderrichting gegeven; de vergadering eindigt met drie
Wees Gegroeten ter eere der HH. Engelen Bewaarders, onder wier
naam en bescherming het patroonschap staat.
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Godsdienstige werken: lü het bijwonen van de Hoogmis en Lof;
2° de maandelijksche communie; eene afdeeling van misdienaars om
de hooge feesten op te luisteren.
Maatschappelijke werken: 1° spaarkas; 2° lijfrentkas; 3" onthoudersbond; 4° eene plezier - of reiskas.
Het getal leden verandert tusschen 50 en 60; soms klimt het tot 70.
SCHURHOVEN (SINT - TRUIDEN). — Het

jongenspatroonschap dezer
parochie werd gesticht in 1890. Het telt 30 leden. Zij vergaderen in
het lokaal van den parochialen werkmanskring, den « S'-Jacobuskring. »
De kinderen worden aangenomen van af het jaar vóór de eerste
H. Communie. Eiken Zondag wordt het evangelie van den Zondag
uitgelegd. Daarenboven ontvangen de kinderen onderwijs van cathechismus, lezen, schrijven, rekenen en zingen.
Het meisjespatroonschap wordt gehouden in de school der Zusters
van het H. Graf.
De kinderen worden aangenomen vanaf het jaar vóór de eerste
H. Communie, en mogen blijven zoo lang als zij willen. Zij vergaderen
in den winter van tien tot 12 uren voormiddag, en in den zomer van
4 tot G uren 's avonds.
ZONHOVEN. — Er is in 1895 een patroonschap voor jongens gesticht.
De kinderen worden aangenomen onmiddellijk na de eerste Heilige
Communie. Zij vergaderen den tweeden en den vierden Zondag van

iedere maand.
In de plaats van een meisjespatroonschap bestaat er eene congregatie
voor jonge meisjes, .waarin de kinderen aangenomen worden onmid
dellijk na de eerste II. Communie.
SINT-TRIIDEN. — Societcit dei' Aloysinnen. Dit is wellicht het
oudste patroonschap van België. Het werd in 1839 gesticht door de
Eerwaarde Paters Redemptoristen, die hetzelve heden nog bestieren.
Het telt heden 211 leden. Om aangenomen te worden, moet men
dcelmaken van de congregatie der Onbevlekte ontvangenis, die in
de kerk der Eerwaarde Paters Redemptoristen is gesticht, en men
moet een getuigschrift medebrengen van de geestelijkheid zijner
parochie. De jongelingen worden aangenomen van af den ouderdom
van 14 jaren, en mogen blijven totdat zij in het huwelijk treden.
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het jaargetijde. Vóór de sluiting houdt de pater bestuurder eene
kleine aanspraak, en men doet gezamenlijk het avondgebed.
Het regelmatig bezoek van het lokaal is verplichtend voor de leden
onder de 20 jaren.
De Aloysianen hebben een matigheidsgenootschap, eene pensioenkas,
eene boekerij, eene tooneelafdeeling en eene zangmaatschappij.
Zij hebben eene groote verscheidenheid van spelen, en zeer goede
toestellen voor turnoefeningen.
Het toezicht in het lokaal wordt uitgeoefend door de eerwaarde
paters, en door commissarissen tusschen de oudste leden gekozen.
Het is niet de geringste verdienste van de maatschappij der
Aloysianen, dat zij kweekschool is van de mannencongregatie der
H. Familie, die meer dan 1000 leden telt.
SIXT-TRUIDEN . — Sint-Jozefspatroonschap, opgericht in de parochie

Sint-Pieter.
Het werd gesticht in 1898, en telt 150 leden. Men neemt de kinderen
aan van 6 jaren, en zij mogen blijven zoo lang als zij willen.
Het patroonschap heeft eene congregatie, eene spaarkas, eene
pensioenkas, een zangkoor en eene heilige familie. Het wordt bestierd
door de geestelijkheid der parochie, bijgestaan door eenige heeren
uit de stad, en de studenten der wijsbegeerte uit het seminarie.
Tweemaal per maand is er vrijwillige generale Communie. Het is
eene uitzondering als er een jongen ontbreekt.
SINT-TKIIDEN . — Meisjespatroonschappen.

Het patroonschap der Zusters van Liefde telt 200 leden. Dat der
Ursulinen heeft er 150; dit laatste bevat een matigheidsgenootschap
met 80 leden.
SINT-TRUIPEN . — Patroonschap van den H. Joannes Berchmans,
in ü. L. Vrouwe parochie.

Over dit patroonschap verlang ik wat breedvoeriger te spreken:
ik heb het helpen stichten, en ik heb er mij steeds met voorliefde
mede beziggehouden. Mocht ik soms wat langdradig zijn, vergeeft
het mij: ieder toch spreekt liefst van zijne eigene zaken.
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1886, en ingericht naar het model van het patroonschap van SintNikolaas te Luik, hetwelk als een der beste van het land wordt
geioemd. Jaren lang heb ik getracht er de verbeteringen aan toe
te brengen welke mij de ondervinding leerde, of welke mij mijne
vrienden en medehelpers, geestelijken en wereldlijken aanwezen.
Ik geef eerst in 't kort de grondstellingen volgens dewelke het
werk wordt bestierd:
1 Het Evangelie is het groote wetboek voor eiken mensch, man
of kind, priester of eenvoudigen geloovige. Dat wetboek moet men
verstaan, niet volgens den eisch zijner driften of zyner grillen, maar
volgens den geest van Jesus-Christus, die zich weerspiegelt in de
leering der katholieke Kerk. Daarom predikt men in 't Berchmanshuis
op alle tonen, aan klein en groot het Evangelie en vooral het groote
gebod der liefde, en dat ander groote gebod der zelfverloochening.
2" \ olgens het Evangelie is er een bevoorrechte stand in de wereld,
dat is de stand der armen. In ons patroonschap zitten rijk en arm
naast elkaar, spelen rijk en arm met elkaar. Aan de kinderen der
rijken wordt gezegd en herhaald, dat het voor hen ecne groote eer
is met de kinderen der armen te mogen spelen, omdat de armen
door hunnen stand meer gelijkvormig zijn met Jesus-Christus.
3° De hoogste adeldom in de wereld is de hoedanigheid van christen
mcnsch, waardoor men kind is van God en erfgenaam des hemels.
In dien zin is een christen voddenraper een ware edelman en is hij
verplicht zich als een edelman te gedragen. Uitgaande van die
waarheid, eischen wij dat onze jongens zich gedragen als waren zij
kinderen van graven en barons. Zij moeten kiesch zijn in hunne taal,
en altijd zuiver vlaamsch spreken. Zij moeten elkander met eerbied
bejegenen, alle handspelen vermijden. Een jongen die een anderen
jongen heeft misdaan, moet uit eigene beweging verschooning vragen.
4° Het groote voorrecht van den mensch is zijne vrijheid. Door het
goede gebruik van die vrijheid moet hij den hemel verdienen. Aan de
jongens wordt ingeplant, dat zij nooit iets anders moeten doen dan
hetgeen zij zelven oprecht willen. Aan hunnen overste moeten zij
gehoorzamen, niet omdat hun overste kan hen dwingen, maar
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omdat gehoorzamen goed en redelijk is. Daardoor tracht men zelf
standige mannen te vormen, die geenen dwang verdragen, en die
niets dan verachting gevoelen voor oogendienarij en menschelijk
opzicht. Belooningen worden in het patroonschap niet gegeven.
Straffen geeft men soms wel eens. Nooit echter wordt eenen
jongen eene straf opgelegd welke hij niet vrijwillig aanneemt in
de overtuiging dat hij ze heeft verdient.
Eenige woorden nu over de inrichting van het patroonschap.
AANNEMING.

De kinderen worden aangenomen van 6 jaren. Na den ouderdom
van 9 jaren wordt niemand meer aangenomen. De aanneming geschiedt
enkel op de persoonlijke aanvraag van den vader of den voogd.
De kinderen moeten uit de school een getuigschrift van onberispelijk
gedrag medebrengen.
De aanneming geschiedt alleen in de maand Oetober.
VERGADERINGEN.

Het patroonschap is open op Zon- en feestdagen van 10 tot 12 uren
en van een tot zeven of acht uren. Te half drie wordt er eene confe
rentie van 10 minuten gehouden; te 4 uren gaat men naar het lof,
hetwelk nooit langer dan een half uur duurt. Op de verlofdagen der
scholen en gedurende de vacantiën is het lokaal den ganschen dag
open. Dan wordt er van tijd tot tijd eene conferentie van 5 minuten
gegeven.
SPELEN.

Zittende spelen, als kaarten, domino, biljard, enz. zijn in 't patroon
schap niet, en de jongens verlangen ze niet. Zij houden meer van
loopen en springen en turnen. Dat is altijd nieuw voor hen. Voor den
'zomer, als het te heet is, hebben zij raadselspelen, die het verstand
ontwikkelen en de taalkennis bevorderen. Zoowel de kinderen van
6 jaren als de jongelingen van 20 kunnen zich daar uren mede
vermaken. Velen kunnen zich uren aan uren bezighouden met de
insectenjacht in den bloemhof van het patroonschap
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ONS MATIGHEIDSGENOOTSCHAP.

Het matigheidsgenootschap van den H. Joannes Berchmans, in 1886
gesticht, was de oorsprong van het patroonschap welk zijnen naam
draagt. Nochtans, niet al de leden van het patroonschap zijn leden
van het matigheidsgenootschap. Alleen de voorbeeldigste jongens, en
die bewijzen hebben gegeven van een vast karakter, worden tot het
teekenen der onthoudersbelofte toegelaten. Eene belofte is eene ernstige
zaak, zelfs als zij niet op zonde verplicht: dat kan men de kinderen
niet te vroeg inplanten. Van de 120 leden van 't patroonschap zijn
er 82 leden van den onthoudersbond.
TEGEN HET MISBRUIK VAN TABAK.

Eene maatschappij tegen liet misbruik van tabak werd den 1 Januari
van dit jaar in het patroonschap gesticht. Zes en vijftig jongens
hebben geteekend, dat zij vóór den ouderdom van 21 jaren geenen
tabak zullen gebruiken. Hetgeen hooger over de onthoudersbelofte
word gezegd, moet ook hier toegepast worden. Van jongs af moet
men de kinderen leeren hun doen en laten te doen steunen op eene
bovennatuurlijke beweegreden. Daarom worden bij ons de onthoudersbeloften gedaan uit liefde tot het H. Hart van Jezus, voor de

békeering der zondaren en de verlossing van de zielen des
vageviiurs.
ONZE TURNKRING.

Er bestaat in 't patroonschap een turnkring met 00 leden. Het turnen
gewent de jongens aan tucht, het geeft aan hun lichaam bevalligheid en
kracht, en het geeft hun eene zekere fierheid, die grootelijks den eerbied
voor hun eigen lichaam bevordert.
Er is beslist, dat onze turnkring zicli niet zal aansluiten met eenigen
bond, zelfs niet met den bond der katholieke filmmaatschappijen.
Waarom dat? Omdat wij door die aansluiting verplicht zouden w orden
deel te nemen aan een groot getal prijskampen en feesten, die altijd des
Zondaags geschieden. Daardoor nu wordt de Zondag gemakkelijk een
dag van reizen en luidruchtige feesten, op denwelken aan Onzen
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Lieven Heer enkel het strikt noodzakelijke wordt gegeven. De Zondag
immers inoet volgens den geest der Kerk een dag zijn van ontspanning
en gebed.
ONZE ZANGMAATSCHAPPIJ.

Zij heeft voor doel vroolijke en zedelijke liederen en godsdienstige
gezangen te leeren. Zij telt 45 leden.
ONZE LETTERKUNDIGE KRINGEN.

Het patroonschap heeft 4 letterkundige kringen. Deze hebben voor
doel de jongens gezonde gedachten te geven, vooral over godsdienstige
en maatschappelijke vraagpunten, en hen bekwaam te maken in het
openbaar duidelijk uit te drukken wat zij weten en wat zij denken.
In de twee eerste kringen zijn de kinderen beneden de 13 jaren.
Men behandelt er den catechismus en de gewijde geschiedenis. De derde
kring bevat de jongens van 13 tot 10 jaren. Men behandelt er de vaderlandsche en de kerkelijke geschiedenis. In den vierden kring zijn de
jongelingen boven de 10 jaren. Zij bestudeeren volgens hun vermogen
de godsdienstige en maatschappelijke vraagpunten van den dag.
ONZE BOEKERIJEN.

Elke letterkundige kring heeft zijne boekerij. De boekerijen bevatten
hoofdzakelijk levens van heiligen en roemwaardige personen, verhalen
van reizen en avonturen, boeken over drankbestrijding en andere
maatschappelijke vraagpunten, maar volstrekt geene romans.
O.N/.K BI.OEMENTF.KI.T.

In het begin der lente verdeelen zich de jongens in groepen van
twee, drie of vier. Aan eiken groep wordt een bloemhofje te verzorgen
gegeven. De bloementeelt hecht de jongens aan het patroonschap,
verzacht hunne zeden, en keert hunne harten als van zelf tot God.
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EENE TOONEELAFDEELING.

Vroeger had het patroonschap eene bloeiende tooneelafdeeling, drie
jaren lang hebben wij zachtjes aan gewerkt om de jongens te doen
verstaan dat zij beter geene tooneelafdeeling hadden. Eindelijk hebben
zij dat verstaan en het tooneel afgeschaft.
Ziehier waarom wij van het tooneel niet hielden:
1° Omdat de zucht naar tooneel vertooningen in Sint-Truiden eene
ware volksziekte is, en wii die volksziekte willen bestrijden;
2° Omdat tooneelvertooningen al te dikwijls aanleiding geven tot
gevaarlijke bijeenkomsten, daar personen van elk geslacht, van eiken
ouderdom opeen geperst zitten in eene half verlichte zaal, waar het
toezicht noodzakelijk veel moet te verlangen laten;
3° Omdat onze jongens na een tooneelvertooning veertien dagen, drie
weken veel lichtzinniger waren dan te voren, en weinig lust meer
hadden voor hunne eenvoudige spelen;
4° Omdat het verdeelen der rollen gewoonlijk afgunst en twist
verwekt;
5° Omdat zeer dikwijls tusschen twee spelers eene gevaarlijke
vriendschap ontstaat, bij voorbeeld tusschen degenen die de rollen
van gebroeders, van vader en zoon, van beschermer en bescher
meling hebben vervuld;
6° Omdat de hatelijke rollen, als die van tiran, van bandiet, van
valschaard enz., zeer dikwijls een slechten invloed uitoefenen op de
jongens die zulke rollen vervullen. Die dikwijls eene valsche rol
hebben gespeeld op het tooneel, spelen soms eene valsche rol in
het leven;
7° Omdat de goede spelers dikwijls verwaand worden, en soms
meenen dat zij ware helden zijn, omdat zij een uur tooneelhelden
zijn geweest.
TONGEREN. — Het S'-.Tozefspatroonschap voor jongens werd gesticht
in t begin van den schoolstrijd van 1879. Het wordt bestierd door een
twintigtal jonge heeren uit de beste fatniliën, in overeenstemming met
de geestelijkheid. I)e meesters van het patroonschap vormen in Tongeren
de keurbende van het katholiek leger. Niels is meer bekwaam om de
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toenadering tusschen de standen te bewerken dan de zelfopoffering
waarmee de burgerszonen hunnen vrijen tijd wijden aan de kinderen
des volks.
Tot de zedelijke vorming der kinderen worden in dit patioonschap de
volgende middelen aangewend:
1° Het gezamenlijk bijwonen der heilige Mis in de parochiekerk
onder het toezicht der meesters;
2° De maandelijksche generale communie, waar de meesters voorop
gaan;
3° De godsdienstige conferentiën;
4° Het kosteloos verspreiden van goede boeken en tijdschriften;
5" Het wekelijks bijwonen van de congregatie der H. Maagd. Al de
leden maken deel van de congregatie; maar alleen de deugdzaamste
worden na anderhalf jaar trouwe bijwoning tot de opdracht toegelaten.
In deze congregatie komen ook de kinderen der burgersfainiliën in groot
getal, en aldus wordt ook hier de toenadering der standen bevorderd;
f)° Het gezamenlijk bijwonen der processiën en godsdienstige feesten;
7° De bijzondere leiding. Ziehier waarin zij bestaat. Elk der
meesters heeft een zeker getal jongens die aan zijne bijzondere zorgen
zijn toevertrouwd. Hij moet ten minste tweemaal 's jaars hunne
ouders of voogden bezoeken; hij moet vernemen naar hun gedrag op
straat, in de school, in den werkwinkel, en de ouders inlichten over
hun gedrag in het patroonschap.
Elke meester geeft in de vergadering van het bestuur verslag over het.
ge.lrag zijner beschermelingen. Door deze bijzondere leiding leeren de
meesters de kinderen in den grond kennen, en worden zij beter in staat
gesteld op hen een heilzamen invloed uit te oefenen.
De maatschappelijke werken in het patroonschap opgericht zijn eene
spaarkas, een matigheidsgenootschap en eene werkbeurs.
Het patroonschap wordt aantrekkelijk gemaakt door spelen van
allen aard, door het inrichten van tombola's en prijskampen, door
een jaarlijksch uitstapje, en door eene groote prijsuitdeeling bij het
feest van Sint-Nikolaas.
Het beschermfeest van den H. Jozef wordt met eene bijzondere
plechtigheid gevierd.
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De geldmiddelen van het patroonschap bestaan uit de jaarlijksche
bijdragen der eereleden, de opbrengst van tooneelfeesten, eene toelage
van liet Sint-Vincentiusgenootschap en bijzondere giften.
Naast het patroonschap is een werkmanskring, waar de jongens van
hun achttiende jaar opgenomen kunnen worden.
TONGEREN. — Meisjespatroonsèhap van Sint-Lwgardis. Dit patroon
schap was eer>t eene Zondagschool waar eene gediplomeerde onder
wijzeres op last van twee liefdadige dames les gaf aan de kinderen
uit het volk.

In 1879 werd die Zondagsschool in een eigenlijk patroonschap herscha
pen, zoodanig nochtans, dat de kinderen gelijk vroeger onderwijs
ontvingen in al de vakken van het lager onderwijs en in alles wat
het huishouden betreft. Honderd vijftig kinderen en jonge meisjes
wonen het patroonschap bij: 's Zondags van 2 tot 7, en 's Donderdags
van 2 tot 4 uren. Zij worden aangenomen na de eerste H. Communie,
en mogen blijven tot 21 jaren. Het patroonschap wordt bestierd door de
eerwaarde Zusters van Maria, geholpen door een, 15 tal juffrouwen uit
de beste familiën. Het staat onder het toezicht en de bescherming van
de geestelijkheid der Sint-Jansparochie, die er den catechismus geeft,
en eene congregatie der H. Maagd bestiert. Een groot getal meisjes van
het patroonschap zijn het klooster ingegaan; vele andere zijn voorbeel
dige huismoeders geworden. De meisjes van het Sint-Lutgardispatroonschap worden als meiden gezocht in de beste familiën, niet alleen om
haar goed gedrag, maar ook om hare huishoudkundige bekwaamheid.
De jaarlijksche begrooting van het patroonschap beloopt rond de
600 franken. De Staat geeft 200 franken als toelage aan de Zondags
school, het overige komt van onderschrijvingen en giften.
Hier is mijn verslag ten einde. Enkel heb ik nog do wenschen op te
sommen, welke, naar ik meen, uit de aangehaalde daadzaken voort
vloeien, en welke ik hoop door het Congres te zien bekrachtigen.
Als eersten wensch dacht ik voor te stellen, dat de priester de ziel
moet zijn van het patroonschap voor de jeugd. Maar, ik heb mij
bedacht, die wensch komt hier niet te pas: een icerk, waar de

priester de ziel niet van is, verdient den naam van patroonschap
niet.
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Mijn eerste wensch is deze: dat in de plaatsen waar de patroon

schappen voor de jeugd niet mogelijk zijn, de kinderen dadelijk
na de eerste H. Communie ingelijfd voorden in de congregatiën,
in de matigheidsgenootschappol en andere goede inrichtingen
aan hunnen ouderdom passend.
Tweede wensch: dat men de jonge lieden in de patroonschappen
doordringe van den geest van het Evangelie.
Derde wensch: dat elk patroonschap de kern van eenen werk
manskring wese, en al de maatschappelijke werken bevatte welke
een werkmanskring moet bezitten.
Vierde wensch: dat de katholieke jongelieden van beide geslach
ten uit tien gegoeden stand aan de geestelijkheid de hand leenen
om de kinderen des volks vooi' de verleiding van straat en herberg
te behoeden.

III.
Onthoudersbond en Matigheidsgenootschappen
VERSLAGGEVER:

M. G.

VOORTMANS,

kantonale schoolopziener te Op-Grimby.

Alhoewel men gewoonlijk'door onthoudersbonden en matigheids
genootschappen dezelfde soort van vereenigingen bedoelt, namelijk,
genootschappen, die het alcoolisme bestrijden, is er nochtans in den
grond een werkelijk verschil. De eigenlijke onthouders, of de geheel
onthouders, ontzeggen zich het gebruik van, 't is hetzelfde, welke
soort van bedwelmenden drank. De matigheidsgenootschappen, echter,
hebben voor doel, het misbruik van bedwelmende dranken te bestrijden.
De volledige onthouding is zeker volmaakter dan de matigheid, doch,
met het oog op den aard der huidige bevolking, ingezien de zeden en
gebruiken van onzen tijd, is het niet heel gemakkelijk, in eens, tot die
groote volmaaktheid te geraken. Daarom zullen wij in dit verslag
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alleen over de matigheidsgenootschappen spreken. Dat zij bloeieu, en
tevens den weg banen tot de geheel-onthouding!
Het eerste matigheidsgenootschap in Limburg, heeft zijn bestaan te
danken aan den Zeer Eerwaarden Heer Senden, Diocesanen Hoofd
inspecteur van Limburg, te S'-Truiden. Het was den 13 November
1886. In cent! vergadering van drie personen viel het gesprek op de
geneverplaag, den vijand der maatschappij in 't algemeen en van den
werkman in 't bijzonder. In plaats van bij bloote beschouwingen te
blijven stil staan, besloten zij dadelijk den alcool krachtdadig te
bestrijden. Een matigheidsgenootschap werd opstaanden voet ingericht.
Deze drie personen beloofden, op hun woord van eer, zich heel en al
te onthouden van sterken drank, slechts een matig gebruik te maken
van bier en wijn, en namen daarenboven de verbintenis aan, binnen
het jaar, elk een nieuw lid voor de societeit aan te werven. Ziedaar het
ontstaan der matigheidsgenootschappen in Limburg; ziedaar de
verplichtingen, die thans nog den grond van het reglement (1)
uitmaken.
De societeit ontving den naam: « S'-Jansgenootschap. »
Voor kinderen en voor jongelingen van 7 tot 18 jaar, bestaat de
« Berchmanskring. » Hij beoogt hetzelfde doel als het S'-Jansgenootschap en is, om zoo te zeggen, zijne « Jonge Wacht. •>
In Limburg bestaan niet alleen het S'-Jansgenootschap en de Berch
manskring onder het Hoofdbestier van voornoemden Eerwaarden Heer
Senden, maar ook nog de schoolmatigheidsgenootschappen en de voort
zettingsgenootschappen voor matigheid, door M. Robyns, Hoofd
inspecteur van het lager onderwijs in Limburg, met een gunstig gevolg,
in onze provincie en in het gansche land verspreid.
De drie moedige stichters van het S'-Jansgenootschap van S'-Truiden,
hiervoren aangehaald, durfden zeker, den 13 November 1886, den
gunstigen uitslag niet verhopen, welke hun is te beurt gevallen. Zijne
Doorluchtige Hoogwaardigheid de Bisschop, Monseigneur Doutreloux,
zaliger gedachtenis, keurde de standregelen hunner maatschappij goed,
en moedigde van den beginne af, de pogingen der stichters aan; de goede
God schonk zijne milde zegening aan hun nederig, doch belangrijk
werk.
(j) Dit reglement is verkrijgbaar in den xetelvan liet Genootschap, Koestraat. 61, te St-Truiden.
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Van S'-Truiden verspreidden zich de matigheidsgenootschappen over
gansch Limburg, over de provinciën Luik, Antwerpen en Brabant.
In Limburg bestaan thans 15 afdeelingen van het S'-Jansgenootschap
voor volwassenen, met 622 leden; namenlijk te Achel, 36 leden; te
Alken, 28; te Borgloon, 67; te Cosen, 24; te Hechtel, 25; te KleineBrogel, 9; te Lommei, 18; te Loxbergen, 46; te Op-Oeteren, 7; te
S'-Truiden (Aloisianen), 61; te S'-Truiden (Onze-Lieve-Yrouw), 107;
te S'-Truiden (Schuerhoven). 27; te S'-Truiden (S'-Marten), 34; te
Stevoort, 111 en te Viversel. 22.
De Berchmanskring bestaat in 12 verschillende plaatsen van Limburg
en telt 706 leden: Te Achel, 84 leden; te Alken, 10; te Beverst, 25;
te Borgloon, 62; te Halen-bij-Diest, 68; te Hallc-Boyenhoven, 26;
te Hechtel, 65; te Neerpelt, 66; te S'-Truiden (Aloisianen), 67; te
S'-Truiden (Onze-Lieve-Yrouw), 120; te S'-Truiden (Ursulinnen), 84
en te Stevoort, 29.
Al deze matigheidsgenootschappen staan onder een zelfde hoofdbestier,
hetwelk samengesteld is uit de Heeren Voorzitters en de Heeren
Schrijvers der verschillige afdeelingen. De Zeer Eerwaarde Heer
Senden, Stichter, is de Voorzitter van het Middenbestuur.
Pas bestond de societeit eenige maanden, of de Eerw. Oprichter gaf
het eerste antialcoolisch blad uit, de S'-Jan.sbode, waarvan jaarlijksch
50,000 nummers verspreid worden.
Op het tweede congres van maatschappelijke werken, te Luik, gaf
dè Zeer Eerw. Algemeene Voorzitter van liet S'-Jansgenootschap een
verslag over de inrichting van zijne societeit, met het gelukkig gevolg,
dat weinig tijds daarna, te Luik, de onthoudersbond « Lc Bien-Elre
Sociul » gesticht werd.
Meer dan vijftig conferentiën werden gegeven over het alcoolisme,
namenlijk te Ans, te Brugge en te Gent. De bloeiende matigheidsge
nootschappen dezer steden hebben hun bestaan te danken aan liet
S'-Jansgenootschap van S'-Truiden.
Het S'-Jansgenootschap heeft de eerste antialcoolische omslagen
verspreid in België; meer dan 600,000 werden er tot heden gevraagd.
14.
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De geringe winsten op den S'-Jansbode en op de briefomslagen
verwezentlijkt, worden heel en al besteed aan antialcoolische
propaganda.
Drie honderd duizend antialcoolische stroobriefjes werden gratis
door de societeit verspreid.
De iever van deu Waarden Stichter en Algenieenen Voorzitter is
onuitputtelijk. Is hij het niet, die, zooveel mogelijk, do vergaderingen
der afdeelingen bijwoont, en er eenieders iever aanvuurt? Is hij het
niet, die waakt, dat alle leden, naar zijn voorbeeld, wezenlijke
onthouders zijn, volgens den geest van het reglement, en die den iever
der plaatselijke besturen matigt, zoo zij, met het verlangen veel leden
te hebben, personen zouden aannemen, die, hun woord ongetrouw
wordende, minachting op de societeit zouden werpen? Is hij het nog
niet, die alle moeite aanwendt, om eenen sprekersbond te vormen,
ten einde het alcoolisme te bestrijden? Hij betracht daarenboven het
oprichten van spaarmaatschappijen, waardoor de leden vaster aan
hunne afdeelingen gehecht blijven, en waardoor hun het voordeel der
matigheid tastbaar gemaakt wordt. Hij ook moedigt door woord en
voorbeeld het inrichten aan, van maatschappijen, die tot doel hebben
zich eerlijk te vermaken, oin alzoo hunne leden van de drankhuizen
te verwijderen.
De vruchten door de matigheidsbonden bekomen, zijn vertroostend.
Op alle plaatsen, waar genootschappen bestaan, is het drankmisbruik
verminderd, soms zóó merkelijk, dat het voor eenieder in 't oog valt.
Het zou roekeloos zijn te beweren, dat de eer dezer drankvermindering
alleen aan het S'-Jansgenootschap en aan den Berchmanskring toekomt,
maar zeker is het, dat de leden dezer bonden er het hunne toe bijge
dragen hebben, en dat zij, in de antialcoolische propaganda, voor
een merkelijk deel mogen aanspraak maken op de gelukkige uitwerk
selen, die wij bestatigen.
In dit jaar is het S'-Jansgenootschap door de Regeering erkend
geworden als Hoofdbond en al de afdeelingen van het S'-Jansgenootschap zullen dus op ondersteuningen van wege het Staatsbestuur
mogen rekenen.
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Ingezien de stichting, de uitbreiding, het bestier, de werking en den
bloei van het S'-Jansgenootschap, durf ik den wensch uiten: » De
bestaande en in te richten matigheidsgenootschappen en schoolbonden
dienen, tot hun zedelijk en stoffelijk voordeel, bij het wettig erkend
S'-Jansgenootschap van S'-Truiden, onder het bestier van den zeer
eerwaarden Heer Senden, Diocesanen Hoofdinspecteur, aangesloten te
worden. »
Mocht ik het alcoolisme en de onthoudersbeweging in 't algemeen
bespreken, zeker zou ik niet vergeten te zeggen, hoe noodlottig de
geneverplaag is in haar zeiven en in hare gevolgen; ik zou ook
aanhalen, hoeveel millioenen aan drankmisbruik verkwist worden;
hoeveel rampen hunnen oorsprong nemen in het geneverglas; van
hoeveel moordaanslagen en zelfmoorden de sterke drank oorzaak is;
hoe aan gevangenissen en zinneloozengestichten, door de drinkers van
70 tot 80 ten honderd van hunne bevolking geleverd wordt; hoe de
alcool niet alleen de tijdelijke, maar ook de eeuwige ondergang is
van hen, die er zich aan verslaven; dit alles echter wil ik niet
ontwikkelen, om liever middelen aan te halen, tot bevordering van
de matigheidsgenootschappen en om hunnen gunstigen invloed te
verbreiden.
I)e matigheid op zich zelve is de vernietiging van het alcoolisme.
Voor den matige is het getal herbergen zonder invloed; of er veel of
weinig alcool gemaakt wordt, of de wet op de dronkenschap ja dan
neen toegepast wordt, 't is hem om het even. Bestonden nu op alle.
parochiën welingerichte matigheidsgenootschappen, het aanschijn van
België zou er door veranderen; al de noodlottige invloed van sterken
drank zou op eens gestremd zijn; het echt familieleven, thans onder
mijnd, zou hernemen; men zou van geene onmatigheid meer hooren en
de misdaden zouden op verbazende wijze verminderen.
't Is dan wel noodig, matigheidsgenootschappen op te richten en
begreep eenieder wel, wat hij er toe kan bijdragen, alle besturen,
zoo geestelijk als wereldlijk, zouden hand in hand gaan. om eenen
toestand te verwezenlijken, die waarlijk een ideaal is, maar die
niemand, zonder plichtige werkeloosheid, onbeproefd kan laten.
Werden er matigheidsgenootschappen in den schoot der bestaande
maatschappelijke werken opgericht, zij zouden er des te meer om
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bloeien, het zou een band te meer zijn, die de leden aaneensnoert;
het geregeld samenzijn, het wederzijdsch voorbeeld zou een machtige
steun zijn voor de opbeuring der zwakken en voor de volherding der
sterken.
Dat de onthouding op den godsdienst moet gesteund zijn, lijdt niet
den minsten twijfel. Hoe willen wij eene drift overwinnen zonder de
hulp der gratie. De goede God zal deze gratie niet weigeren aan hem,
die ze vraagt; doch Hij zal ook zijne gratie niet geven aan hen, die
tot de bron der gratie, den Godsdienst, don rug keeren.
In gevolg dezer beschouwingen uit ik een tweeden wensch, namelijk:
t Matigheidsgenootschappen dienen, in alle parochiën, vooral in den
schoot der bestaande maatschappelijke werken, opgericht en onder
steund te worden. Al deze genootschappen moeten eene katholieke
strekking hebben, en, 0111 hunnen bloei te verzekeren, zich aansluiten
aan voormeld Hoofdbestuur te S'-Truiden. »
Bij vele eenvoudige lieden wordt het misbruik van sterke dranken
niet. als eene zoo erge, alverwoestende kwaal aanzien. Bij anderen
is het bestaan van matigheidsgenootschappen, met hunnen weldadigen invloed niet, of te weinig gekend. Daarom moet het nieuw:
«God wil het!» door iedereen gehoord worden, en niemand kan
redelijk weigeren, zich in het leger tegen het alcoolisine te laten
inlijven en het zijne ter overwinning bij te brengen. Woord en schrift,
gepaard met het goed voorbeeld, zullen de vreedzame wapens zijn, die
iedereen naar zijn verinogen zal grijpen, om den algemeenen vijand:
« koning alcool » te bevechten 011 te overwinnen. Üm zulks te bevor
deren, veroorloof ik mij een derde en laatste besluit: « Men moet het
geestelijk en stoffelijk voordeel der matigheidsgenootschappen door alle
mogelijke middelen, vooral door voordrachten en verspreiding van
geschriften, doen kennen. »
Ik eindig mijn beknopt verslag met twee aanhalingen, die, hoop ik,
eenieder voor den strijd tegen het alcoolisine zullen winnen. De eerste
is van Pater Matthew, stichter dor matigheidsbeweging in Engeland,
de andere van J.-F. Vlekke, schrijver van het werk: " Sociale kwesties
en drankbestrijding. »
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" De sterke drank vermoordt de ziel, hij is het kort begrip van alle
schurkenstreken, de vader aller afschuwelijkheden en misdaden, de
beste vriend van den duivel en de grootste vijand van den mensch. *
Pater MATTHEW.
« Daar kan een dag komen, dat het Geloof en het Vaderland uwe
toewijding, o jongelingschap, zullen vragen. Dien dag zullen beiden
om helden roepen; schande over u, zoo ze slechts menschen vinden.
Op! uit de sluimering! er is een slaap, die misdaad is! » J.-F. VLEKKE.

IV.
Vakonderwijs
VERSLAGGEVER:

M. LEON JAMINÉ, provinciaal bouwkundige der provincie Limburg.
Een der toestanden die het meest besproken worden en waaraan
men, door alle middels wil verbeteringen toebrengen, is wel die der
werklieden.
Geene de minste gelegenheid wordt verwaarloosd om den werkman
de genegenheid die de burgerij en de hoogere klassen hem toedragen te
toonen. Kerk en Staat hebben zich in ons land vereenigd om den
werkman, niet alleen door platonische verklaringen van toegene
genheid, maar wel door daden, door instellingen van allen aard, door
aanmoedigingen, belooningen aan te wakkeren zelf zijnen toestand te
verbeteren.
Het Congres van heden is er nog een klaar bewijs van.
Onder al de talrijke werken ingericht in Limburg om den werkman
zijnen toestand te verbeteren is er slechts één waaraan niet gedacht is
geworden, waarvan geen gebruik is gemaakt. Ik wil spreken van de
vak- of ambachtscholen.
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In Limburg bestaan slechts drie vakscholen. In Hitsingen vinden wij
die der strooivlechters of strooihoedenmakers en te S'-Truiden die der
kantwerksters, alsook de huishoudschool en do vakschool voor naaisters
der Zwartzusters. Daarbuiten is er geen vakonderwijs dan hetgeene
gegeven wordt van meester tot knecht of van gezel tot gezel. En
nochtans moet er in aanmerking genomen worden dat Limburg buiten
den landbouw door een groot getal vak werklieden bewoond is; dat
het getal menschen die uitsluitelijk, of minstens voor do 7/10 van
hun ambacht moeten leven, groot is.
Limburg telt volgens de optelling gedaan in 1890, 8,482 ambachts
mannen en 3,030 vrouwen.
Neemt men nu dat minstens de drie vijfden van deze ambachtsmannen
gehuwd zijn en dat hun huishouden bestaat, zij erin begrepen, lietgene
zeker als een minimum moet aanschouwd worden, uit vier menschen,
dan komt men tot een getal van 26,808 menschen welke uitsluitelijk of
voor de 7/10 zeker van de opbrengst van het ambacht moeten leven.
8,482: 5 X 3 = 5,094 X 4 = 20,370.
8,482 : 5 X 2 = 3,390
3.390.
Vrouwen
3,030.

26,808.
Dit getal menschen vertegenwoordigt de bevolking eener aanzienlijke
stad en overtreft de bevolking van Hasselt met
. 11,000 zielen,
S'-Truiden met
12,000 »
en Tongeren met
17,808 zielen.
En zoo even wezen wij er op dat er geen do minste instelling bestaat
waar de werkman zijn vak kan aanleeren en dat hij, buiten hetgeene
hij door zijn eigon leert, hetgeene slechts kan gebeuren voor reeds tot
een gegeven punt ontwikkelde verstanden, hij alles moet afwachten van
de genegenheid zijns meesters of hot onderling onderwijs gegeven door
goedwillige werkgezellen.
Voor wie nu den toestand der werkhuizen kent; voor wie weet wat
zorg er genomen wordt om den werkman altijd aan een en hetzelfde
werk te houden; voor wie niet uit het oog verliest dat de mededinging,
de concurrentie, vandaag wel het toppunt bereikt heeft zal wel gauw
blijken dat de werkmansopvoeding niet meer voor doel heeft degelijk
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een ambacht aan te leeren maar wel den werkman in den kortsten
tijd mogelijk iets te doen uitvoeren dat zooveel mogelijk winstgevend is.
Het doel is niet meer goed bekwaam werkvolk op te kweeken, maar
wel dadelijk aan den man te kunnen brengen hetgeene hij vervaardigt.
Methodisch wordt den werkman niets meer aangeleerd, de tijd ontbreekt
daarvoor en wilde men zich toeleggen op het kweeken of opvoeden
van werklieden, dan kwam de nood, daargesteld door de onmeedoogende mededinging, zulks beletten.
En om deze mededinging te beletten denken zelfs vele van hen die
de verantwoordelijkheid hebben van het bestier van werklieden, dat het
tegenstrijdig is met hunne intresten van den werkman eene opvoeding
te geven die hem op de hoogte van zijn ambacht stelt. De werkman,
zoo zeggen zij, zoude ook meester, baas kunnen worden en dat ware
de mededinging dan nog vergrooten. Andere trachtende van den werk
man een zoo gezegden specialist te vormen, doen hem steeds hetzelfde
werk uitvoeren en verplichten hem alzoo na verloop van eenige jaren
het werkhuis niet meer te kunnen verlaten omdat hij geen ander werk
kan uitvoeren, omdat hij geen ander meester niet meer kan dienen.
Eene derde soort, maar dit is in Limburg nog zeldzaam, bezigt een
zeker getal werktuigen, laat zoo min mogelijk met de hand doen.
Bij deze verleert de werkman hetgeen hij reeds kent en na korte
jaren is het handwerk hem niet meer mogelijk. Voor hem blijft te
kiezen ofwel eeuwig hetzelfde werk blijven doen, ofwel in een ander
werkhuis opnieuw de behendigheid gaan terug aanleeren die hij gansch
verloren heeft.
Blijft nu slechts het onderling onderwijs waarvan een leerjongen,
zelfs een jonge werkman zoude kunnen genieten. Dit ware misschien
het slechtste niet. Maar voor elkander te onderwijzen is er tijd noodig
en tijd is geld; om reden van mededinging of om te voldoen aan de
kwaal des tijds, de zucht naar het goud, dient er gewerkt te
worden. Onnoodig, verloren, nutteloos is die tijd geacht en vooruit
moet het werk.
Vooruit het werk, maar de werkman die hot maken moet blijft altoos
even dom, altoos even onbehendig, het werk altoos even onvolmaakt,
even slecht. En zij die het meesterschap over zulke werklieden hebben
in plaats van een deftig gewin te gemoet te gaan lijden verlies, verliezen
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hunne clienten, roepen, door het minder werk dat zij leveren, vreemde
mededingers in hunne plaats en zijn de oorzaak van hunnen eigen
ondergang.
En de werkman welk is zijn toestand?
Zijn vak, zijn ambacht niet kennende, kan hij maar een mager
daggeld verkrijgen en blijft volstrekt onderworpen aan den willekeur
van zijnen meester; of wel is hij aan het eenige werkhuis dat
machienen bezigt gebonden en moet hij zich tevreden stellen met
hetgeene men hem geeft. Verbetering in het lot is voor onopgevoede
werklieden niet te voorzien. Altoos, zullen zij op denzelfden voet
blijven en altoos zullen zij blootgesteld zijn hunne plaats te zien
innemen door bekwamere gasten, door behendigere werklieden.
Ook dit verstaan de werklieden zeer wel en zoo zij in de jongere
jaren de gelegenheid hebben in den vreemde, naar groote steden zooals
Brussel, Antwerpen en Luik aan mindere daggelden te gaan werken,
dan getroos en zij zich nog omdat zij de overtuiging hebben ten eerste
beter hun ambacht aan te lecren, ten tweede beter betaald te worden,
ten derde gemakkelijk werk te vinden.
En zoo komt het dat Limburg jaarlijks, ik zou bijna durven zeggen
het beste van zijne werklieden verliest.
De werkman die zoo onze streken verlaat zoekt en vindt eene. stoffe
lijke verbetering, een welzijn dat hem hier gansch onbekend was. Maar
het zedelijk welzijn waaraan hij min of meer dacht toen hij nog in
zijne geboorteplaats woonde, is voor hem, nu dat hij in eene groote
plaats woont, heelemaal verstorven en weldra, in plaats van de zeden,
den godsdienst van zijne kinderjaren te eerbiedigen, te oefenen, vervalt
hij en is op korten tijd ingelijfd in de eene of andere vakvereeniging
der socialisten.
Het is een verloren man voor zijn eigen, een gevaar voor de
maatschappij en een slecht voorbeeld voor zijne ambtgenooten. Men
zal zeggen dat dit al overdrijving is en dat het zoo altijd niet gaat;
dat er vele, zeer vele goede ambachtslieden zijn; dat het meeste deel
der meesters met genoegen en voldoening het vak aan hunne knechten
en gasten aanleeren; dat allen die zich naar eene groote stad begeven
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door den toestand zelf niet moeten verloren gaan; dat de daggelden
vordiend meer in evenredigheid zijn met de uitgaven dan wel die van
de werklieden der groote steden, enz. enz.
Uitzonderingen kan men altijd vinden. Zeker zijn er nog goede
ambachtslieden, goede bazen, getrouwe dienaren van God en Kerk
in groote steden zooals in kleine dorpen maar wij zeggen het nogmaals
dat zijn uitzonderingen en het is niet met het oog op zulke menschen
maar wel op de massa dat wij ons gedacht, onze denkwijze vestigen
en dat wij zeggen dat de ambachtsmannen geene vakopvoeding genieten
en dat alles in dat opzicht in Limburg te doen blijft.
En moesten wij hier ons niet beperken aan algemeenheden en
moesten of mochten wij maar eenige feiten van de zoo talrijke geval
len die wij op onze loopbaan als bouwmeester en in onze sociale
werken tegengekomen zijn, wij zouden hier punten, feiten en zaken
kunnen aanhalen die meer dan verwondering zouden te weeg brengen.
Neen, zeker is het dat de werkman geen de minste opvoeding als
ambachtsman geniet en dat, zoo hij eenige vaardigheid heeft, hij die
moet aan niets anders danken dan aan de natuurlijke ontwikkeling
van zijn verstand, aan zijnen geest van waarneming, aan zijn eigen
werk, aan zijn zoeken, aan zijne werken.
In dien toestand begrijpt men gemakkelijk dat de werkman vele
jaren noodig heeft om bekwaam te worden en dan is het ook niet
te verwonderen dat men zoo dikwijls ziet dat jongens die al verschil
lende jaren aan het ambacht waren eensklaps hetzelve verlaten en er
een ander uitkiezen.
Van daar dat zoo min kinderen het ambacht der ouders aanleeren, en
van daar gedeeltelijk ten minste de val van de kleine burgerij.
Van daar ook de ondergeschiktheid van onze werklieden tegenover
hen die een vakonderwijs genoten hebben, hunne achteruitzetting door
andere meer bekwaam, van daar verlies van werk voor de meesters,
van daar misnoegdheid.
Ons dunkens is het een der groote punten die in het Maatschappelijk
vraagstuk voorkomen en zeker is het dat, indien er meer vakkennis
bestond, zoowel bij meesters als knechten, de verstandhouding beter
zoude zijn, dat de winsten voor beiden grooter zouden wezen en dat
meer werk zoude uitgevoerd worden.
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Want als de kennis van beide kanten bestaat dan wordt het werk
beredeneerd, de werkman heeft eene zekere fierheid door de meester
geraadpleegd te worden, de werkman heeft een beter begrip van
vakplicht, meer gemeenschap komt tusschen hen, het werk goed
overlegd gaat sneller, regelmatiger, kundiger vooruit, het is meer
winstgevend.
De werkman is fierder over zijn werk, hij werkt het beter af en die
fierheid geeft hem een grooter gedacht van zijn werk, den eerbied van
zijn eigen, gedachten van orde, van matigheid van voorzorg voor de
toekomst, welstand in zijn huishouden, alle zaken die tot de zedelijkheid
verheffen.
De meester zal van zijnen kant, dien werkman, die zijn ambacht goed
kent, meer achten, meerwaardeeren en doet hij het niet uit genegenheid
dan zal het toch uit intrest doen. En als ik zeg: uit intrest, dan neem ik
het uiterste punt en ik beduid een van die gelukkig klein in getal in
ons Limburg, die den werkman als eene machine, eene winstgevende
zaak aanschouwen.
Wij hebben het zoo even gezien in het vakonderwijs ligt misschien
wel de redding van een groot getal onzer werklieden. Maar niet alleen
de werkman maar ook nog de meester, de baas, de werkgever en
bijzonder de kleine bazen, zoo talrijk in onze provincie, hebben niets
dan goeds van het vakonderwijs te verwachten.
Een der redenen van d?n ondergang van de kleine burgerij is zeker
de mededinging op al de markten door groote ingerichte huizen die
hunne voortbrengselen aan prijzen verkoopen ver onder diegene waar
kleine bazen ze kunnen aan leveren. Die voortbrengsels zijn in algemeenen regel goed afgewerkt en zijn daarenboven volgens den laatsten
smaak.
Welnu bevraagt men zich in die fabrieken van waar die voorwerpen
herkomstig zijn, dan verneemt men dat ze vervaardigd worden door
heel bekwame werklieden die grondig hun vak kennen, die daaren
boven hooge daghuuren verdienen.
Wat hebben onze kleine bazen daartegen op te stellen? Gewoon
werk, omdat, bekennen ze zelf, er geeue goede werklieden meer zijn.
Waren er dus vakscholen de .moeielijkheid ware dadelijk opgelost.
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En die moeielijkheid die hier bestaat, vindt men op andere plaatsen
ook en daar heeft men er slechts één middel tegen gevonden: het is het
oprichten van vakscholen.
Van over jaren reeds heeft men in den vreemde, ten einde zekere
nijverheden in de streken te bewaren en te ontwikkelen, vakscholen
ingericht. Niet alleen werden zulke scholen door plaatselijke besturen
maar ook nog door nijveraars in hunne werkhuizen opgericht en do
uitslag is in het algemeen meer dan ruimschoots bekroond geweest.
Het werk door den werkman afgeleverd is meer dan dubbel in waarde
vermeerderd en de opofferingen, die besturen en nijveraars zich getroos
ten, werden rijkelijk vergeld met eene uitbreiding van handel en eene
algemeene verbetering in den toestand der werkende klas. De desaangaande statistieken in Engeland en Duitschland opgemaakt bewijzen
volop dat het middel afdoende is en dat, bezitten deze landen naam en
faam in handel en nijverheid, dan is het niet alleen toe te schrijven aan
de macht hunner kapitalen, maar ook aan de grondige vakkennissen
die hunne werklieden opgedaan hebben.
En laat ons zoo verre niet gaan. Hier in België bestaan er ook een
groot getal vakscholen: groote steden en kleine plaatsen hebben er en
overal ook waar deze ingericht zijn, ziet men er den goeden uitslag
van door het verbeteren van de werkende klas. de uitbreiding der
nijverheid, het vermeerderen der werkplaatsen, de hoogere opbrengst
der produkten.
Alleen in Limburg buiten de drie instellingen van Bitsingen en
S'-Truiden is er niets gedaan op dat gebied.
Waarom? Menigvuldig zijn de antwoorden. Ten eerste, omdat in
Limburg eigontlijk geene plaatselijke nijverheid bestaat. I>e vakmannen
die in Limburg zijn, wonen verspreid over de gansche oppervlakte der
provincie en hebben met elkander weinig of geene betrekkingen. Van
elkander afgescheiden en dikwijls verdeeld door tegen elkander staande
intresten, hebben de vakmannen er nooit aan gedacht vakvereenigingen
daar te stellen of hunne verspreide krachten bijeen te brengen.
Daarenboven het getal ambachtslieden van het eene en zelfde vak
zijn in de grootste, de meestbewoonde plaatsen van Limburg niet talrijk
genoeg om door het daarstellen van eene vakvereeniging zich kunnen
opofferingen te getroosten en vakscholen op te richten.
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De verdiensten, hetzij het gewin van den werkgever of het dagloon
van den werkman, zijn te klein, te ontoereikend om opofferingen
toe te laten. Meestal is het dagloon te klein in evenredigheid van de
noodwendigheden van den werkman en zijn gezin.
Groote nijverheden die zulks kunnen doen, bestaan en hier niet.
Moet dan de toestand, die zoo beklagenswaardig is, altijd zoo blijven?
Dit is mijn gevoelen niet. Integendeel, er dient daartegen ingewerkt te
worden wil men den toestand niet zien verslechten — wil men door
den tijd van jaren onze Limburgsche ambachtslieden niet gansch van
werk beroofd zien; wil men hun in eenen deftigen staat doen leven
tegenover de werklieden der andere provinciën — wil met het
handwerk in eere houden.
Wat dan gedaan?
In 1885, onder het wijs beleid van den heer Minister de Moreau,
begon in gansch België een echten kruistocht tot opbeuring van den
landbouw, tot verbetering van den toestand van de eerste aller nijver
heden. Het ministerie wist zich groote uitgaven te getroosten om
proefvelden daar te stellen. Talrijke voordrachtgevers kwamen uit
alle gewesten om, door raad, wetenschappelijke beredeneeringen,
ondervinding, rijke voorbeelden den landbouwer aan te wakkeren
zijn landbouwstelsel te wijzigen, meer en meer zich toe te leggen op
meer beredeneerde bebouwing. Niet alleen tevreden met proefvelden
en voordrachtgevers aan te stellen wierden er eenige jaren later echte
vakscholen opgericht.
De uitslag is ruimschoots bekroond geweest en zeggen dat de land
bouw geenen vooruitgang gedaan heeft ware het bestaan van het licht
betwisten.
Op het gebied van het vakonderwijs is zulks ook te doen. Waarom
niet de werklieden, de bazen van een kanton, van eene streek samen
roepen en hun praktische voordrachten geven over de zaken van hun
vak en hun de noodzakelijkheid doen uitschijnen, willen zij het hoofd
bieden aan de mededinging uit den vreemden, zich altoos meer en meer
op hun vak toe te leggen?
Waarom niet doen hetgeene voor den landbouw gedaan wordt en
beproefd wat voor hem beproefd werd?
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Overal in de provincie vakscholen oprichten is eene zaak die als
onmogelijk voorkomt omdat het kosten zoude veroorzaken die de open
bare besturen zich niet zouden kunnen op den hals trekken. Maar
tijdelijke vakscholen inrichten zooals de tijdelijke melkerijscholen, ware
eene groote weldaad voor ons Limburg.
In ons gedacht zoude inen die tijdelijke vakscholen kunnen oprichten
op zulke wijze dat de lessen buiten de werkuren aanvang nemen en
minstens twee of drie uren zouden duren. Minstens drie uren praktische
leergangen zouden er gegeven worden en slechts een uur theorische
uitlegging. Toepassingen van teekenen alsook van meetkunde aan het
ambacht worden als onontbeerlijk aanschouwd en moeten dan ook
gelijktijdig met de theorische lessen gegeven worden.
Al de vakken kunnen natuurlijk niet aangeleerd worden op korten
tijd, zekere lessen moeten een gansch jaar duren en vijf-en-zeventig
lessen van drie uren is zeker niet overtallig, maar indien de leerlingen
verstandig zijn zullen zij aan hunnen toestand veel verbeteren.
Zekere kennissen zijn ook noodig om aan de leergangen deel te
kunnen nemen en om ze met vrucht te volgen. Deze zijn: kunnen lezen,
schrijven, teekenen, rekenen,het tientallig en metriekstelsel,eenvoudige
toepassingen van de meetkunde, de eerste beginselen van het ambacht
het is te zeggen dal de jongeling al reeds een jaar aan het ambacht zijn
moet.
Een kort exaam zoude de aanneming in de school voorafgaan.
Wat nu de kosten van zulke school aangaat ziehier hoe men de zaken
zoude kunnen regelen.
De leerlingen zouden hunne eigen gereedschappen en materialen,
noodig tot het werken, aanschaffen. Het lokaal en de verwarming
ervan zou ten laste vallen van het gemeentebestuur.
De leeraars zouden door de openbare besturen aangeduid en bezoldigd
worden.
Met dit stelsel zoude eene vakschool ten hoogste 3,000 franken
's jaars kunnen kosten.
Wat nu de leergangen aangaat, deze zouden gegeven worden door
minstens twee leeraars waarvan een de theorische en de andere de
praktische leergangen zoude geven.
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De theorische leergangen zouden behelzen — het kunstmatige van het
vali

— het onderscheid der materialen — (hunne hoedanigheden, hunnen

vorm, hunne samenstelling met hunnen oorsprong, hunne vorming) —
hun gebruik — hunne behandeling - het teekenen der voorwerpen
door het vak vervaardigd — de toepassing der meetkunde op het vak
— de boekhoudkunde — algemeene kennissen van huishoudkunde en
gezondheidsleer.
Deze leergangen zouden eene uur per avond gegeven worden.
Daarboven zouden de leerlingen werk aan huis te maken krijgen.
De praktische lessen zouden minstens twee of drie uren per avond
gegeven worden en zouden trapsgewijs opgaan tot het aanleeren van
alle moeielijkheden van het ambacht. Leerlingen zullen er onder het
oog van den meester voorwerpen uitvoeren en daarenboven aan huis
andere voorwerpen op verkleinde schaal maken. Deze \ooi werpen
zullen door de meester verbeterd worden.
Zulke lessen, een jaar lang gegeven, kunnen niets dan den besten
invloed hebben op de bekwaamheid van onze Limburgsche ambachts
lieden.
Uit dit alles kom ik tot het volgend besluit:
Het is hoogst noodzakelijk dat er een vakonderwijs gegeven worde.
Het beste middel om hier toe te geraken ware dat de vakvereenigingen
zich ermede zouden gelasten; doch daar zulke vereenigingeu niet bestaan
in Limburg, is het noodzakelijk dat de openbare besturen dezen last op
zich nemen.

Verhandelingen d e r afdeelingen

Eerste afdeeling
De lste afdeeling wordt voorgezeten door den Zeer Eerw. Heer CLAES,
pastoor te Meeuwen,
bijgestaan door den Heer CEELEN, provincieraadslid, Secretaris.

Het woord is aan den heer A. Palmers die verslag geeft (zie
bladz. 9) over den

Boerenbond
Het verslag en de besluiten A, B, C, D, worden zonder wijziging met
algemeene stemmen aangenomen.
Bij litt. E wordt een woord bijgevoegd.
" Dat de Boerengilden zouden aandringen bij liet Staatsbestuur en
» het provinciaal bestuur opdat zij de gemeenten zouden blijven
» ondersteunen in de verbetering der openbare wegen. »

Veeverzekering
Daarna wordt het woord verleend aan den Eerw. H. Theunissen,
pastoor te Genck, die verslag geeft over de Veever zekering. (Zie
hierboven bladz. 27).
Niemand vraagt het woord over het verslag dat bijgevolg aangenomen
verklaard wordt.
15.
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Daarna worden de besluiten ter bespreking gebracht.
A. — Aangenomen.
B. — :
De Eerw. H. Huydts. — Ik denk dat litt. B ingaat tegen D, waar
gezegd wordt dat de melkerij in de gilde moet ingericht worden
De Eerw. H. Theunissen. — Volstrekt niet. Waar het mogelijk is
moet men de melkerij in de plaatselijke Boerengilde oprichten, maar
het is ook heel wel mogelijk dat twee gemeenten twee gilden en slechts
ééne melkerij hebben. Er zijn overigens voorbeelden van dergelijken
toestand.
Litt. B, gewijzigd als volgt, wordt aangenomen:
« Dat daar waar men denkt dat, de gemeente te klein is, zich twee
„ naburige gemeenten zouden verstaan om gezamentlijk deze vereenir> ging te stichten. »
Litt. C, I), E, F, worden zonder verandering aangenomen.

Herverzekering
Men gaat over tot de bespreking der Herverzekering, waarover de
Eerw. Heer Huydts, pastoor te Berbroek, verslag geeft. (Zie hierboven
bladz. 31).
Dit verslag wordt zonder opmerking aangenomen.
Bij de bespreking der besluiten doet men echter opmerken dat nr 1
slechts eene herhaling is van Litt. F der besluiten van den Eerw. Heer
Theunissen, waar reeds gezegd wordt " dat alle vrije veeverzekeringen
zich zonder uitstel zouden aansluiten bij do Limburgsche Herverzekering.»
Nr 1 wordt hier dus geschrapt.
N r 2. —

D1' Smets, Neerpelt. — Verlangt dat er bij A zou gevoegd worden
dat alle veeverzekeringen dezelfde premie zouden moeten betalen; dit
vooral met het oog op het bijzonder fonds der herverzekering voor de
in nood zijnde maatschappijen.
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Eerw. H. Huydts. — Dit hoeft niet, vermits de uitbelating geschiedt
alsof door alle maatschappijen dezelfde premie betaald werd. Deze
premie wordt gerekend als zijnde overal 1,20 fr.
Dr Smets, houdt aan zijn voorstel.

A van nr 2 wordt aldus gewijzigd en aangenomen: « dat overal
» nagenoeg dezelfde standregelen in de plaatselijke veeverzekeringen
» zouden gevolgd, dezelfde premie en dezelfde uitbetaling aangenomen
» worden. -

B wordt aangenomen zonder verandering.
Nr 3. — :
De Heer Cornelissen, onderwijzer te Groote-Brogel, doet opmerken
dat iedereen in zijne vereeniging kosteloos binnenkomt. Om de bepaling
van nr 3 kracht bij te zetten, zegt hij, zou men er moeten bijvoegen dat
de leden, die uit eene andere plaats en maatschappij komen, het bewijs
moeten leveren dat zij in de vorige plaats tot het einde toe betaald
hebben.
De Heer Bessemans. — Er is ook nog eene andere opmerking te
maken. Hoe zal men handelen wanneer iemand uit eene maatschappij
komt waar b. v. maar 100 fr. in kas is en hij zich aanbiedt in eene
andere waar men misschien 1000 fr. boni heeft? Mij dunkt dat er iets
onrechtvaardigs ligt in de aanneming van een lid in dergelijke
voorwaarden.
D1 Smets. — Het tegenovergestelde kan ook gebeuren.
De Heer Vliebergh. — Het voordeel van zonder inkomgeld aange
nomen te worden wordt hier toch slechts toegekend aan hen die bij
de herverzekering aangesloten zijn.
De Heer Voorzitter. — Wij zullen dit nr 3 als volgt gewijzigd ter
stemming leggen:
« Dat de leden dei' veeverzekeringen, die bij de herverzekering
« aangesloten zijn, wanneer zij van woonplaats veranderen, zouden
» aangenomen worden in de verzekering hunner nieuwe verblijfplaats
» zonder een inkomgeld te betalen, op vertooning van het bewijs

» dat zij in de vorige plaats tot het einde toe betaald hebben. »
Aangenomen.
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Paardenverzekering
De Heer Voorzitter. - Laat ons voortgaan met dc kwesties der
verzekering. Het woord is aan den Een». Heer Spaas, kapelaan te
Bocliolt om verslag te geven over de paanienverzekenng. (Zie
hierboven bl. 43).
Het verslag wordt zonder opmerking aangenomen.
De besluiten van dit verslag luiden:
_ in elke gemeente zonder uitstel eene paardenverzekering
A
inrichten onder de bescherming der Boerengilde. Zoo eene gemeente
slechts een klein getal paarden telt, twee of drie gemeenten bijeen te
nemen, maar het is volstrekt niet noodig dat het gebied der maatscliapp j
zich uitstrekke over heel het canton.
B. _ Na de oprichting aanstonds de wettelijke erkenning vragen, en
C. - Zich aansluiten bij de herverzekering om de toelagen van Staat
en provincie te genieten.
De Z. Eerw. H Leyssen, deken te Beeringen, acht dat de premie van
1 »/„, zooals zij door den Eerw. 11. Spaas vermeld wordt, te laag
gesteld is. Te Beeringen, zegt hij, zal er weldra ook eene paarden
verzekering ontstaan. Wij hebben reeds verscheidene voorloopige
vergaderingen gehouden en onder meer werd er reeds beslist dat de
premie zou bepaald zijn op 1.75 fr. •/. en dat de vervoerpaarden zooals b. v. .Ie paarden die gebruikt worden voor het vervoer van
ijzererts - niet tot de verzekering zouden aangenomen worden omdat
zij te veel gevaar loopen.
De heer A. Patoer», provinciaal raadslid, te Stevoort, is overtuigd
dat de premie van 1,75 fr. % voldoende is, misschien zal het zelfs
mogelijk wezen, zegt hij, slechts tot 1,50 fr. % op te klimmen.
Daarenboven zal het misschien door de herverzekering ook mogdij
zijn het noodige getal van verzekerde paarden van <30 op 40 te brengen.
D' Smets. - Mij dunkt dat het moeilijk is eene premie vast te
stellen wanneer men niet eens weet hoe hoog de uitbetaling zal zijn.
Eerw. H. Spaas. - De uitbetaling zal geschieden tegen 75 »/<,.
D> Smets. — De uitbetaling moet voor een paard natuurlijk hooger
staan dan voor het hoornvee. Wie eene koe verliest, kan eene \aais
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koopen; maar een paard moet door een ander paard vervangen worden.
In Neerpelt hebben wij voorgesteld de uitbetaling tegen 80 % en de
premie op 1,80 fr. °/0 te bepalen. 1 fr. % is te weinig, 't is minder dan
voor het vee.
Eerw. H. Spaas. — In Vlaanderen bestaat het nochtans zoo.
Dr Smets. — Eu hoeveel per cent gevallen van sterfte stelt inen vast?
Sommigen beweren 2 %.
Eerw. H. Spaas. — Ik heb ook eene berekening gemaakt en ben tot
besluit gekomen dat men de sterfte op 1 1/2 % moet berekenen.
Dr Smets. — Hebt ge ook de paarden meegeteld die buiten dienst
gesteld zijn? die moeten natuurlijk ook uitgekeerd worden.
De Heer Bessemans. — Indien de uitbetaling de 2/3 der verzekerde
waarde te hoven gaat, dan heeft de landbouwer er profijt bij het beest
te laten sterven. Een paard van 1,200 fr. kan door ongeval op de
waarde van 800 fr. dalen. Krijgt het beest daarna koliek of iets
dergelijks, dan heeft de landbouwer er voordeel bij het te laten
sterven om alzoo eene uitkeering te trekken berekend op de 1,200 fr.
der verzekerde waarde.
Hoe zal men het aanleggen om in de groote stallen het signalement
der paarden dusdanig te volledigen dat het niet mogelijk zij een paard
van 800 fr. tegen de waarde van een van 1,200 fr. uit te keeren, want
als het dood is kan men de waarde van een paard niet meer schatten.
De heer Voorzitter. — Dat zijn kwesties die moeten besproken
worden als men eene maatschappij wil oprichten: wij moeten hier
enkel wenschen uiten en ik stel voor de bespreking voort te zetten.
Litt. A. B, en C worden opvolgentlijk aangenomen.
Dr Smets. — Komt nog terug op de bespreking van litt. A en wenscht
•de omschrijving eener maatschappij zoo uitgestrekt mogelijk te maken.
Een wensch hier uitgedrukt heeft veel invloed, zegt hij.
De heer Palmers. — Komt daartegen op en zegt dat eene te groote
uitgestrektheid het vertrouwen vermindert bij de boeren omdat zij
malkander niet genoeg kennen.
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D' Smets. - Het vertrouwen kan toch wel behouden worden als
de cantonale commissie vertrouwen verdient.

De heer Voorzitter. - Wij zullen later op deze gedachten terugkomen;
laat ons nu de bespreking van onze dagorde afhandelen.

Samenwerkende handmelkerijen
De heer Th. Spaas van S'-Huibrechts-Lille geeft verslag over de
samenwerkende handmelkerijen (zie hierboven bl. 46).
Dit verslag wordt goedgekeurd en de besluitselen worden

ter

stemming gelegd en aangenomen.
al Dat men pogingen aanwende, om eene melkerijschool in Limburg
te bekomen, met geldelijke aanmoediging voor diegenen welke ei Hun
diploma verkrijgen. — Aangenomen.
bl Dat men bonden stichte voor melkerijbestierders van dezelfde
streek. — Aangenomen.
d In de handmelkerijen dient men het pasteuriseeren in te voeren
en ijskelders aan te leggen.
Eer». Heer Drees, pastoor tc Halmael. - Voor de boter is het beter
„lot te pasteuriseeren, maar de onder,„elk is beter e„ daarom wordt
het aanbevolen.
H. Spaas. - Het pasteuriseeren van room wordt vooral aanbevolen
als de room een slechten smaak of reuk heeft, dat is de meening van
priester Bergé, die een bevoegd vakman is.
Littera C wordt als volgt .gewijzigd: in de samenwerkende hand
melkerijen dient men, enz., en aangenomen.
dl Dat men de handmelkerijen aanmoedige en verspreide, daar zij
voordeelig werken en wijl door de verre afstanden der dorpen en

e

betrekkelijk klein getal vee in de Kempen, eene groote of stoommelkerij ondoelmatig en te kostbaar zoude zijn.

Eerw. H. Theunissen, pastoor te Genck. - Er zijn streken in de
Kempen waar de inrichting van stoommelkerijen noch te kostelijk,
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algemeen de afstanden niet te ver zijn en dat er in de Kempen vee
genoeg is om in de werking eener stoommelkerij te voorzien.
Eerw. H. Germanes, pastoor te Helchteren. — Dat is waar voor
zekere streken, maar wij bespreken algemeene toestanden.
Litt. D wordt door den Voorzitrer als volgt gewijzigd:
Dat men de handmelkerijen aanmoedige en verspreide, daar zij
voordeelig werken en het betrekkelijk klein getal vee in de Kempen
eene groote of stoommelkerij in het algemeen ondoelmatig en te
kostbaar zoude zijn.

Limburgsche Zuivelbond
De heer Voorzitter verleent het woord aan den heer Swennen,
onderwijzer te Molenbeersel, die verslag geeft over de stichting en do
werking van den Limburgschen Zuivelbond (zie hierboven bl. 63).
Niemand vraagt het woord over liet verslag, dat aangenomen wordt
en er wordt overgegaan tot de bespreking der besluiten.
De H. Vliebergh, advokaat, vraagt het woord.
In Juni 11., zegt hij, werd er te Leuven, in den Boerenbond, eene
vergadering gehouden, om te zien of hot niet mogelijk zou wezen een
algemeen verbond tusschen de bestaande melkerijen tot stand te
brengen, en ik stel hier nogmaals de vraag: zou dit verbond niet
voordeelig zijn? Dit zou echter niet beletten dat de Limburgsche
Zuivelbond insgelijks zou blijven bestaan; maar een algemeen verbond
tusschen al de melkerijen onzer verschillende provincies zou ongetwij
feld menige zaken kunnen ondernemen die aan de werking van een
gewestelijken bond onmogelijk zijn.
Ik heb reeds veel statuten van melkerijen nagezien en moet, tot mijne
groote spijt, bekennen dat meer dan de helft in feite wettelijk niet
bestaan: dat is een groot nadeel waarvan men het noodlottige zal
ondervinden wanneer men in moeilijkheden zal komen.
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Het boekhouden laat daarenboven veel te wenschen over en zeker is
het, dat men groote moeilijkheden zal te gemoet gaan indien men het
nazien wil invoeren. Men ondervindt dit reeds voor de Raiffeisenkassen,
die niet zoo lang bestaan en niet zoo talrijk zijn.
Welnu het is juist om al deze moeilijkheden te overkomen, dat het
voordeelig zou zijn een algemeen verbond in te stellen tusschen alle de
melkerijen die bij den Boerenbond aangesloten zijn. Door de instelling
van dit verbond zou men ook beter en gemakkelijker de wenschen
kunnen verwezenlijken door den heer Swennen bij litt. E en F van
zijne besluiten uitgedrukt: 't is te zeggen dat men beter den gezamen lijken verkoop van eieren op de mijn zou kunnen bevorderen en
gemakkelijker de gewenschte toelagen van het Staatsbestuur zou
bekomen, vooral indien het bestuur van dit verbond degelijk is.
Door dit verbond zou men ook een algemeenen toezichter kunnen
benoemen om de standregelen na te zien en hare strenge toepassing,
vooral in de boekhouding, te doen naleven.
Ik vraag dus, dat de vergadering den wensch zou uiten dergelijk
verbond tot stand te zien komen. (Handgeklap).
De heer Voorzitter. - Wij kunnen dien wensch bij de besluiten
voegen.
....
Eerw. H. Germanes. — Het bestuur kan dergelijke beslissing niet
nemen;'er moet eerst eene algemeene vergadering dor aangesloten
melkerijen van den Limburgschen Zuivelbond over die zaak geraad
pleegd worden.
De heer Voorzitter. — Er wordt niet gevraagd een besluit te nemen,
maar enkel een wensch uit te drukken. — Aangenomen.
Litt. A, B en C der besluiten worden opvolgentlijk ter stemming
gebracht en aangenomen.
De heer Voorzitter. — Zou het hier bij litt. D de plaats niet zijn om
den wensch, door den heer Vliebergh voorgesteld, in te lasschen?
Eerw. H. Huydts, pastoor te Berbroek. - Litt. D van de besluiten
spreekt slechts van èénen zuivelconsulent, dit is bepaald te weinig
voor heel het land. Laat ons dus het voorgestelde besluit laten gely
het is vermits wy enkel gewestelijke belangen bespreken en een
consulent genoeg is voor Limburg.
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De heer Swennen. — Mij dunkt overigens dat een zuivelconsulent
reeds meer dan werk genoeg heeft wanneer hij de 68 aangesloten
melkerijen van onzen Zuivelbond zou moeten nazien. Wel is waar dat
de man die dergelijke taak aanneemt schier niets anders mag ter hand
nemen, maar als het Staatsbestuur den consulent zou betalen tegen
25 frank per bezochte melkerij, dan zou hij weldra eene bezoldiging
trekken van ongeveer 2,000 frank en in dergelijke voorwaarden kan
een man zich uitsluitelijk op de zaak toeleggen.
De heer Spaas. — De wensch door den heer Vliebergh uitgedrukt
gaat ons eigenlijk niet aan; dit moet in den Boerenbond besproken
worden.
De heer Vliebergh. — Ik dring er op aan dat die wensch hier zou
geuit worden, omdat het getal der hier vertegenwoordigde melkerijen
zeer groot is en dat bijgevolg uwe aansluiting dien wensch van groot
gewicht maakt.
De heer Voorzitter. — Laat ons maar stemmen, 't is toch maar 'ne
wensch? (Algemeen gelach).
Eerw. H. Germanes. — Ja, 't is maar 'ne wensch, maar een wensch
van de vergadering en niet van den Zuivelbond; dit dient in 't oog
gehouden te worden.
Het voorstel Vliebergh als volgt geformuleerd:
« Do eerste afdeeling van het Congres drukt den wensch uit, dat de
» samenwerkende melkerijen, aangesloten bij den Belgischen Boeren» bond, een verbond zouden vormen. »
« Dit verbond zou, onder andere, het toezicht inrichten van het
" rekenwezen der aangeslotene melkerijen. » Wordt ter stemming
gelegd en aangenomen:
Litt. E en F worden insgelijks aangenomen.
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Zondagsrust in de Melkerijen
,
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De heer advokaat Honlet, van
ht zijn verslag
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de versche melk vermengen?
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De heer Indekeu, van Meeuwen. — Weigeren de slechte melk te
ontroomen.
Eerw. heer Eyckens, pastoor te Alt-Hoesselt. — Het Zondagswerk in
melkerijen is geen slaafelijk werk en trekt de boeren van het vervullen
hunner christelijke plichten niet af. Mijns dunkens is het Zondagswerk
eene noodzakelijkheid in de stoominelkerijen.
Eerw. heer Theunissen. — En nochtans zijn wij er te Gnnck in
geslaagd 's Zaterdags 's avonds alles af te werken en 's Zondags
niet te werken. Het gebeurt soms wel dat wij 's Zaterdags tot na
middernacht moeten werken en ook dat wij melk moeten weigeren,
maar de algemeene uitslag is goed.
De heer Bessemans. — In dergelijke voorwaarden is de pasteuriseering
onmogelijk.
Eerw. heer Theunissen. — Dat is waar.
Mgr. Rutten, — Men moet zich een klein verlies getroosten. De werk
man, die 's Zondags niet werkt, verliest ook zijn dagloon. De boeren
moeten aan de Zondagsrust houden, uit vrees voor gevaar in de toekomst.
Ik dring nogmaals er op aan dat de Zondagsrust in de melkerijen
onderhouden worde want alhoewel iedereen niet hetzelfde gevoelen
deelt, toch is het algemeen gevoelen dat het Zondagswerk kan vermeden
worden.
Nu dit incidend gesloten is, wordt het woord verleend aan den heer
advokaat Honlet, die verslag geeft (zie hierboven hl. 52) over de

Stoommelkerijen
Eerw. heer Germanes. — De verslaggever zegt dat de roomboter der
stoommelkerijen tegen hoogeren prijs verkocht wordt dan die der
handmelkerijen en om dit te bewijzen zegt hij dat de middenprijs voor
de boter uit de stoominelkerij van S'-Truiden tot 2,GO fr. geklommen is.
Welnu, de boter uit de handmelkerij van Molenbeersel is in de Mijn
te Hasselt verkocht geworden tegen een middenprijs van 2,72 frank
en die van Geystingen, tegen een middenprijs van 2,70 frank. Indien
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zijn argument dus doel treft om te bewijzen dat men den voorkeur
moet geven aan de stoommelkerijen, dan treft het mijne ook doel en
keer ik het om ten voordeele der handmelkerijen.
De heer Honlet. — Hetgeen gij aanhaalt strekt tot eer aan die
handmelkerijen; maar ik bespreek algemeene toestanden.
Eerw. H. Germanes. - De boter wordt geveild volgens hare waarde.
Hier in de mijn te Hasselt wordt boter verkocht uit hand- en stoom
melkerijen en er is er soms onder die laatste geweest die 0,30 fr.
minder verkocht werd dan die uit de handmelkerijen.
De heer Th. Spaas. — De middenprijs die gij dit jaar te S'-Truiden
vaststelt (2,50 fr.) is lager dan de middenprijs der mijn van Hasselt
waar meest boter uit handmelkerijen geveild wordt. Ik neem overigens
niet aan dat men den voorkeur moet geven aan de voortbrengsels der
stoommelkerijen;die der handmelkerijen zijn even goed en daarenboven
kost de bewerking in dit geval veel minder.
De heer Honlet. — Het is toch onbetwistbaar dat het si oomstelsel
meer voortbrengt.
De heer Indekeu. - Indien M. Honlet het argument dat hij trekt uit
de hooge prijzen der boter als doortastend aanziet om de stoommelkerijen
hoven de handmelkerijen te doen verkiezen, dan zal ik hem antwoorden
dat de boter uit de handmelkerij van Meeuwen te Brussel van 0,12 tot
O 18 fr. boven die uit de stoommelkerij van S'-Truiden verkocht wordt.
Laat mij daarenboven toe er bij te voegen dat het voedsel bij ons minder
vette bevat dan het malsche gras uit de omstreken van S'-Truiden.
Eerw H. Eyckens. — Laat ons een einde aan deze bespreking stellen.
Om de zaak voor goed uit te maken zou men overigens dezelfde melk
met de twee stelsels moeten kunnen bewerken.
De bespreking wordt gesloten en de besluiten worden ter stemming
gebracht.
A. — Aangenomen.
B. — Wordt aldus gewijzigd:
« Dat er meer vereeniging en verstandhouding zoude ontstaan
tusschen de melkerijen ten einde hunne algemeene belangen te bevor
deren, hunne producten op de voordeeligste wijze aan den man e
brengen, zoowel in den vreemde als in het land, en byzonder om
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spoedig vervoer en speciale wagens te bekomen, om alzoo de belgische
boter in goede voorwaarden op onze botermijnen en op de vreemde
markten te kunnen brengen. » — Aangenomen.

Raiffeisenkassen
De heer Voorzitter. — Er blijft nog een verslag te lezen. De tijd is wel
gevorderd, maar ik verzoek iedereen er aandachtig naar te luisteren,
omdat het van groot belang is.
Het woord is aan den heer Claessens, leeraar te Beeringen, om verslag
te geven over de Raiffeisenkassen (zie hierboven bl. 71).
Dit verslag, alsmede de besluiten, worden met algemeen handgeklap
en zonder eenige wijziging aangenomen.

Tweede Af deeling

Voorzitter: Ridder A. de Corswarem, Volksvertegenwoordiger.
Schrijver: M. Holm, advokaat.
M Verhees, afgevaardigde van den Heer Minister van Arbeid, neemt
plaats bij het bureel.

Onderlinge Bijstand tegen Ziekten en Ongevallen
De zitting wordt geopend door het gebed.
M. de Corswarem. - Het woord is aan M. Benoit Machiels.
Het verslag van de Heer Benoit Machiels wordt goedgekeurd.
M de Corswarem - In de dorpen bestaan geene maatschappijen van
On!el™l tegen ziekten en ongevallen. Zulke maatschap
^d™ moeten ingericht werden. Le doodskassen moeten bestreden
worden; het bestaan van die doodskassen bewijst genoegzaam
volk zulke instellingen verlangt.
Over een tiental jaren was het oprichten dom- maatschappijen seiner
onmogelijk, daar de inkomsten van den iandbonw te W ™ ™
„„ dat deze inkomsten vermeerderd zijn kan men gemakkelijk nrnat
schappijen van onderling™ bijstand tegen ziekten en ongo
stand brengen.
De betaling zou kunnen in evenredigheid zijn der stoitiic
De

gemeenten dio te klein zoodon zijn om zolko maatschappij op te

richten zonden zich met de omliggende kannen aanslui

.
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M. Verhees. — Bedankt den Heer Voorzitter voor den warmen groet
hem toegestuurd. Hij verzekerd dat de Heer Minister van Arbeid groot
belang stelt in alle de maatschappelijke werken.
M. Verhees sluit zich aan met de besluitselen van den verslaggever.
Hij trekt de aandacht op do risicos van de maatschappijen: Het
Ministerie werkt aan statistieken die binnen drie jaren zullen
verschijnen; deze statistieken zullen de risicos opgeven volgens den
ouderdom, volgens het beroep. De inkomrechten kunnen het verschil
niet dekken, en de hooge inkomrechten beletten het aanwerven van
nieuwe leden. In Engeland zijn de bijdragen verschillend volgens den
ouderdom der leden. Men kan er dus oude leden aannemen.
Mijnheer Verhees komt ook op tegen de doodskassen: De eene, zegt
hij, zijn slecht, de andere ofschoon goed hebben dikwijls onwaardige
agenten. Het Ministerie bestudeert eene wet van opzicht om de mis
bruiken af te schaffen.
Hij zegt officieus dat wij van de vrijheid moeten gebruik maken om
ons zeiven te behelpen, en alzoo de verplichtende verzekering te keer
te gaan.
M. de Corswarem bedankt M. Verhees, hij is verzekerd dat zijne
woorden ons zullen aanzetten tot het stichten van Maatschappijen van
ouderlingen bijstand.

Werkmanswoningen.
Bespreking:
M. Verhees. — Kondigt aan dat er plannen ter beschikking zijn
van de belanghebbenden.
Besluit I aangenomen zonder opmerking.
Besluit II
«
„
„
Besluit III

»

..

„

Besluit IV.

M. Christiaens, (Mathieu), doet opmerken dat het woord nieuwe
moest weggelaten worden.

— 288 -

M. Gielen, (verslaggever). - Dit woord kan weggelaten worden.
IV Besluit alzoo gewijzigd word aangenomen.
Besluitsel V.
M. Graaf Th. de Renesse. — De toelagen aan de oude werklieden
verleend zijn ook aan hunne nakomelingen gegeven: zulks is niet altijd
goed te keuren. De kinderen helpen reeds te weinig hunne ouders,
— indien men de ouderlingen nog onder dit opzicht gaat helpen zullen
de kinderen hunne ouders nog minder behulpzaam zijn daar zij alsdan
kunnen zeggen: onnoodig onze ouders te helpen de maatschappij betaalt
toch. Ik stel dus voor dit besluit in tweëen te verdeelen: premie verleenen
bij werkongeval of ziekte maar geene premie verleenen voor het geval
van ouderdom.
M. Gielen. — Alle werklieden hebben geene kinderen. Men zoude
toelagen moeten verleenen aan die werklieden alleen die aangesloten
zijn bij de Spaar- en Lijfrentkas of op het leven verzekerd zijn.
De werklieden worden oud en kunnen minder verdienen en moeten
dezelfde premie blijven betalen. Dit is niet redelijk: men betale eene
premie aan de werklieden boven de 40 jaren zooals in de provincie
Luik geschiedt; de Bestendige Deputatie heeft een onderzoek bevolen;
dezen wensch niet stemmen zou dit onderzoek nutteloos maken.
M. Van Oost, (kapelaan). - Te S'-Truiden is de kwestie voor de
werklieden die door ziekte of ongeval hunne premie niet kunnen betalen
opgelost bij middel eener maatschappij van ouderlingen bijstand.
M. Verhees. — Dit gedacht is zeer goed: deze maatschappijen zijn
zeer nuttig en bestaan reeds op vet schillige plaatsen.
M. Quintens. — Ik stel voor bij dezen wensch te voegen: « in geval
van overlast van familie te helpen »
M Gielen, verslaggever. - Nieuw voorstel: Er dient onderzocht te
worden of het nuttig zou zijn middelen aan te wenden om den werkman
te helpen in het betalen zijner premie. (Aangenomen).
Besluit VI.
M. Janssen. — Een plan is niet genoeg: er moeten ook toezichters
zijn.
..
M. Graaf de Renesse. — Dit bestaat in Bilsen: de maatschappij zorgt
daarvoor.
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M. de Corswarem. — Dit zou overal dienen te bestaan.
Besluiten:
1° Het is nuttig eenen Bond of Federatie van alle besturen van maat
schappijen van werkmanswoningen van Limburg op te richten;
2° Hot is nuttig nevens eone kredietmaatschappij eene bouwmaat
schappij op te richten;
3° Men vergemakkelijke aan de gemeentebesturen het afstaan van
gronden aan het boschbeheer onderworpen welke bestemd zijn tot
het bouwen van werkmanswoningen;
4° Dat de Bureelen van Weldadigheid zich aansluiten als aandeel
houders bij de maatschappijen van werkmanswoningen;
5° Dat er dient onderzocht te worden of het niet nuttig zoude zijn
middelen aan te wenden om den werkman ter hulp te komen in de
betaling zijner premiën en voornamelijk door inrichting van maatschap
pijen van ouderlingen bijstand;
6° Dat men ter beschikking van allo maatschappijen een boek of
album stelle, bevattende vijf of zes plannen van werkmanswoningen
zoo voor stad als voor dorp. met bestek. Het Staatsbestuur zoude eene
premie kunnen toekennen aan den opsteller van het beste boek:
7° Dat eene ernstige propaganda door voordrachten gemaakt worde
om die werklieden te onderrichten welke niet lezen of schrijven kunnen.

Lijfrentkassen
M. de Corswarem. — Het woord is aan M. GofHn.
M. de Corswarem geeft kennis van den staat der vragen voor ouder
domspensioenen.
Een half millioen zal aan Limburg toekomen.
10.
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BESPREKING VAN HET VERSLAG
HET EERSTE PUNT DER BESLUITSELEN

M. Mathieu Christiaens. — Laat de wet aan de armbureelen toe
toelagen te geven aan hunne beschermelingen om aan deze het
aanwerven van pensioen te vergemakkelijken?
M. Benoit Machiels. — Volgens de wet van Frimaire is zulks niet
toegelaten.
M. Leynen. Het geld mag rechtstreeks aan de personen gegeven
worden, deze kunnen het zelfs in de pensioenkas storten.
M. Mathieu Christiaens. — Ik vrees dat de beschermelingen van het
geld dat hun in handen gesteld werd om hun een pensioen aan te
werven, somtijds een gansch ander gebruik zouden kunnen maken.
Het eerste punt wordt aangenomen.
TWEEDE PUNT DER HE8IXITSEI.EN

M. Leynen. — De benoeming van toeziehters is wenschelijk. Daar is
nog geen stelsel van boekhouden aangeduid. Dit is nochtans nood
zakelijk: want de geringste onnauwkeurigheid kan groote belangen
krenken. Het zijn altijd de geleerdste niet die boeken houden. De twee
franken per boekje worden slechts toegekend aan de maatschappijen
wier boeken goed gehouden zijn. Het toezicht door de spaar- en
lijfrentkas is niet mogelijk.
M. Leynen stelt voor dat de Staat eene toelage zou toekennen aan
den Gewestelijken Christenen Bond der erkende Maatschappijen van
Ouderlingen Bijstand en Lijfrente van Limburg. De Bond zou afgevaardigden noemen. De Bond is niet rijk genoeg, daarom moet de Staat hem
helpen.
M. Claessens doet opmerken dat dit toezicht ook moest bestaan \ooi
de matigheidsbonden.
M. Ch. Gielen. — En ook voor de samenwerkende melkerijen.
M. Leynen. — De Gewestelijke Christene Bond is daartoe geschikt.
M. Verhees. — Ik verzet mij tegen nummer 2 der besluitselen. Het
zou veel kosten en zeer weinig voordeelen bijbrengen. Dit toezicht kan
ook niet door de Spaarkas uitgeoefend worden insgelijks om reden der
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kosten: er bestaan ruim vier duizend maatschappijen van Lijfrente;
ten andere de Lijfrentkas is niet bevoegd 0111 dit toezicht uit te oefenen:
het is do Staat alleen die zou kunnen bevoegd zijn. De lijfrentkas en de
Staat moeten niet aanzien worden als een en hetzelve bestuur.
Indien dit toezicht noodig is moet gij u steunen op zelf hulp. Zulks
is mogelijk: 1" dat de maatschappijen aangesloten bij den Gewestelijken
Bond dit toezicht overlaten aan den Hond aangemoedigd door den
Staat. Het is te hopen dat alle maatschappijen zich zullen aansluiten
niet den Bond. 2° voor de maatschappij die van geenen Bond deel
maken zou het niet aan te raden zijn dit toezicht aan den Staat over
te laten. Zulks ware gevaarlijk.
Wat de goedkeuring der rekeningen betreft zullen wij dit jaar er
licht over gaan. Doch toekomend jaar zal het zoo niet meer gaan,
alles zal dan goed moeten in regel zijn.
De toelage van 0,00 per frank zal dit jaar voor het einde van het jaar
op de boekjes aangeteekend worden. De twee franken per boekje zullen
ook voor liet einde van liet jaar uitbetaald worden.
Wat hot toezicht der niet bij den Bond aangesloten Maatschappijen
betreft, dit zou aan de Beschermingskomiteiten kunnen overgelaten
worden. Dit toezicht zou niet verplichtend zijn maar slechts op aanvraag
der maatschappij geschieden.
M. Ieynen. — Voor de niet aangesloten maatschappijen zijn de
Eescherniingseoiniteiten gansch aangeduid dit toezicht uit te oefenen.
M. Goffin, (verslaggever) sluit zich aan bij het voorstel van M. Leynen.
DERDK PUNT DER BESUITSEI.EX.

M. Leynen. — lk kan mij niet aansluiten bij liet derde besluit van
den achtbaren heer Verslaggever daar het een sabelslag in 't water is.
Tot nu toe heeft de Bestendige Deputatie de aangesloten maatschap
pijen vrij gelaten. Een ander stelsel is eene inbreuk op de vrijheid.
Goedkeuring.
Daar de bestendige Deputatie van gedachte veranderd is, mag zij
verzocht worden eene Commissie te benoemen.
Dit punt is reeds in den provincialen Raad besproken geworden:
Voor 1900 is het aangenomen geworden dat de toelagen der provincie
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zouden geschieden met afgestaan kapitaal. In 19<)1 zijn er 87,000 fr.
eestort waarvan 11,000 maar met afgestaan kapitaal. Het voorbehouden
kapitaal is dus de wensch der Limburgers. — Goedkeuring.
Ik stel voor het 3e besluit te wijzigen als volgt: De Bestendige
Deputatie zou gelast zijn, den Bond te verzoeken een referendum in te
stellen bij alle de maatschappijen van Lijfrente ten einde te beslissen
hoe de toelagen der provincie zullen gestort worden: met afgestaan
kapitaal, met voorbehouden kapitaal of naar goeddunken van den
genieter.
M....: De stortingen van 87,000 fr. of 11,000 fr. bewijzen niets.
Het zou wenschelijk zijn dat de provincie en do Staat hunne toelagen
zouden storten met afgestaan kapitaal. — Goedkeuring.
M. Claessens stelt voor het besluit op te stellen als volgt: de toelagen
der provincie zullen gestort worden naar goeddunken van den genieter.
M. Bellefroid. — Ik begrijp zeer goed dat de persoonlijke storting
gedaan worde met voorbehouden kapitaal, de storterwil dat het gestort
geld zoude teruggaan aan de familie van den genieter. Het doel van
Staat en provincie moet gansch anders zijn: zij moeten voor doel
hebben den genieter een pensioen aan te schaffen en niet zorgen om
de erfgenamen des genieters te begunstigen. Indien wij aan de weduwe
en de weezen iets willen geven dan ware het zeer goed maar dit moet
op eene andere wijze kunnen gegeven worden.
Wat het Referendum betreft dit voorstel schijnt mij niet ernstig daal
de werklieden niet in staat zijn over zulke zaak te oordeelen.
M. Delvoie. — M. Bellefroid zegt dat Staat en Provincie voor doel
moeten hebben het pensioen te vergrooten. Mij dunkt dat deze besturen
ook moeten voor doel hebben van het gotal leden der maatschappijen
van Lijfrente te vergrooten. De meeste leden houden aan hun kapitaal
dus zal het getal leden vergrooten indien de provincie hare toelagen
stort met voorbehouden kapitaal. Wij moeten niet uit het oog verliezen
dat er storters zijn die op zeker tijdstip het kapitaal zullen terugvragen.
MM. Bellefroid en B. Machiels. — Het is het pensioen verminderen.
M. Leynen. — Het geld der provincie is ons eigen geld; de Lijfrentkas
is slechts eene gedwongen spaarkas. Al hetgeene met afgestaan kapitaal
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gestort wordt is verdwenen. iMet voorbehouden kapitaal komt het geld
terug in de provincie.
Ik begrijp niet waarom men zich verzet tegen het instellen van een
onderzoek. De belangen van iedere provincie zijn verschillig.
Ten andere men kan nog altijd het voorbehouden kapitaal in afge
staan veranderen.
M. Claessens. — Ik stel opnieuw voor: dat ieder naar goeddunken
zou storten.
M. Verhees. — Ik heb persoonlijk gewerkt voor het voorbehouden
kapitaal. Het is te wenschen dat men door propaganda den man aanzette
een pensioen aan te werven voor vrouw en kinderen.
Een ander punt op welk uwe aandacht inroep is den toestand in
dewelke de wet de menschen tusschen de 40 en 55 jaar plaatst. Deze
komen niet bij de Lijfrentmaatschappijen en met reden. Ik denk dat,
indien zij bijtreden de maatschappijen zullen machtiger zijn om hunnen
toestand te verbeteren. Op andere congressen is er gevraagd geworden
dat de personen van meer dan 10 jaren op den ouderdom van 65 jaren
een minimum van 05 fr. pensioen zouden trekken.
M. Claessens. — Ik stel voor deze wensch te uiten dat de Staat iets
zoude doen voor de personen van meer dan 40 jaren.
M. Bellefroid. — Ik kom terug op de manier op dewelke de toelagen
der provincie -zouden moeten gestort worden: Deze toelagen zijn niet
alleen aanmoedigingspremiën: zij zijn hooger dan de storting der leden
zelf. De andere provinciën kennen hun eigen belang niet, de verstandige
personen moeten er in voorzien. Ik ben er nochtans niet tegen de zaak
te verzenden tot eene commissie.
E. H. Bernard, (deken). — Ik denk dat het benoemen eener commissie
noodzakelijk is.
M. Gielen. — Er is besloten geworden door den provincieraad dat de
bestendige Deputatie zich zoude aanzien als eene bijzondere commissie
en de zaak onderzoeken. De bijzondere commissie van den provincieraad
zou dus ook alles kunnen onderzoeken en den Bond raadplegen.
E. H. Bernard. — Ik vind dat de wensch onnoodig is mits er reeds
eene commissie bestaat
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M. Gielen. — Het is dienstig voor de andere jaren
H. de Corswarem, Voorzitter. — Aangaande het derde besluit zijn er
drie voorstellen.
1° Voorstel van M. Gollin: Dat de bestendige Deputatie eenc Commissie
benoeme om te beslissen hoe de toelagen der provincie zullen gestort
worden.
2° Voorstel van M. Leynen: Dat er een onderzoek gedaan worde door
den Gewestelijke Christene Boml bij alle de aangeslotene Maatschap
pijen van Lijfrente.
3° Voorstel van M. Claessens: De toelagen der provincie zullen .gestort
worden naar goeddunken van den genieter.
Besluiten door het Congres gestemd:
1° Dat de Weldadigheidsbesturen (armbureelen, godshuizen en weezenhuizen, enz.) de noodige maatregelen zouden nemen ten einde voor
hunne beschermelingen het aanwerven van pensioenen te vergemak
kelijken;
2° Dat het toezicht der boekhouding ingericht worde door dc Bonden
van Maatschappijen van Lijfrente, voor wat dc maatschappijen betreft
Avelke van eenen bond deel maken; en door de Beschermingscomiteiten
der werkmanswoningen en instellingen van voorzienigheid voor wat de
andere maatschappijen betreft;
3° Dat de Bestendige Deputatie eene commissie benoeme om te
beslissen hoe de toelagen der provincie zullen gestort worden: met
afgestaan kapitaal, met voorbehouden kapitaal of naar goeddunken
van den genieter; dat deze commissie zou beslissen na een onder
zoek ingesteld te hebben bij den Bond der Maatschappijen van
Ouderlingen Bijstand en Lijfrente en bij alle de Maatschappijen van
Lijfrente;
4° Dat aan de wettige erfgenamen van diegenen welke overlijden
in den loop van eenen semester en wier rechten op het pensioen
behoorlijk erkend zijn geworden, dit pensioen ten minste gedeel
telijk worde toegekend, bij voorbeeld voor het loopend kwartaal of
trimester.
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Werkmanskringen.
Bespreking:
M. Jaminé. — Ik stel voor eenen wensch bij te voegen luidende
als volgt: « Dat men Vakvereenigingen oprichte in den schoot

der werkmanskringen om het vakonderwijs te bevorderen. »
Hier in Limburg is het juist terrein om de vakvereenigingen tot
stand te brengen. Overigens liet is hier noodzakelijk.
M. Delvoie. — De wensch voorgesteld door M. Jaminé is begrepen

in mijnen tweeden wensch: « Voornamelijk de vakvereenigingen
in te richten met het oog op het vakonderwijs. »
M. Delvoie. — Stelt eenen derden wensch voor: dat men eenen Bond
van alle besturen van werkmanskringen oprichtte.

Alle de wenschen zijn aangenomen.

De Kleine Burgerij.
Dit verslag geeft aanleiding tot geene bespreking de besluiten door
den H. Verslaggever voorgesteld worden alle aangenomen.

Derde Afdeeling

Do zitting wordt geopend om 8 uren 50 onder de voorzitterschap
van MER KEESEN .

Genootschap van den H. Yincentius a Paulo
M. Ridder Powis de Tenbossche, leest zijn verslag.
M-' Keesen, Voorzitter, bedankt M. Ridder Powis over zijn schoon
verslag en wenscht hem geluk over het goede dat hij verricht met,
in zij IK? hoedanigheid van algemeenen voorzitter, bij de Genootschappen
van S'-Vincentius aan te dringen opdat zij hunne plichten vervullen en
met de stichting van nieuwe Genootschappen, in onze provincie, te
bewerken. In zijn verslag zegt den heer Powis dat de Genootschappen
van S'-Vincentius zich niet moeten bezig houden met politiek, als
Genootschappen, maar dit moet de leden van S'-\ incentius niet
beletten van politieke werken te stichten. De werkers leeren zich
onderling kennen in de Genootschappen van S'-Vincentius en stichten
andere maatschappelijke, politieke of godsdienstige werken.
Er zijn in Limburg kantons en gemeenten waar geene politieke,
maatschappelijke of godsdienstige vergaderingen bestaan. In zulke
streken gaat de godsdienst zeer ten onder Daar zouden in alle geval,
Conferentiën van S'-Vincentius kunnen gesticht worden. Zij zouden
een steun zijn voor de geestelijke overheid en eene kweekerij van
werkers voor het goede.
De volgende besluiten worden aangenomen:
1° Dat de bijzondere Raden en hunne voorzitters zich erop toeleggen:
de genootschappen hunner omschrijving onderling in verband te houden,
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deze te bewaken en aan te moedigen en op vaste tijdstippen in algemeene vergaderingen bijeen te roepen en ook nieuwe genootschappen
op te richten.
2° Dat ieder genootschap de voorschriften van het algemeen regle
ment nauwkeurig navolge.

Bescherming der behoeftige weezen en verlatene kinderen
De heer Denys geeft lezing van zijn verslag over het werk <• der
weezen en verlatene kinderen » door hem, Baron L. de Villenfagne en
den heer Van der Eycken, vrederechter te Beeringen, gesticht.
Hij heeft dit werk ingericht, getuige geweest zijnde van den slechten
oppas verleent aan de weeskinderen door diegene bij dewelke zij door
de armbureelen aan geringen prijs geplaatst zijn. liet waro zelfs te
wenschen dat waar weezenhuizen zijn, het werk ingericht ware voor
de verlatene kinderen.
De E. H. Coenegrachts, aalmoezenier, trekt in het bijzonder de aan
dacht op de verlatene kinderen. Er zijn in Limburg van die kinderen,
die op den ouderdom van zestien jaar, hunne Eerste Communie nog
niet gedaan hebben. Hij geeft het voorbeeld van eene familie waar al
de kinderen door hunne ouders verlaten geweest zijn.
De H. Denys. — Menigvuldige verlatene kinderen zijn door ons
Coiniteit geplaatst. Wij hebben eene gansche familie van verlatene
kinderen geplaatst. Deze moesten stelen uit nood.
Men bespreekt den derden wensch van den verslaggever.
M. William Roelants is niet van gedachte dat het werk der weezen
zich moet samensmelten met het « werk Lejeune » dat in het arron
dissement Tongeren zoo bloeiend is: het doel van de twee werken
is verschillend.
De E. H. Coenegrachts is van dezelfde gedachte: het werk Lejeune
heeft in het bijzonder voor doel het patroonschap uit te oefenen over
de in vrijheid gestelde veroordeelden en over de kinderen die uit een
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verbeteringshuis komen. Hij stelt voor tusschen de gemeenten en
armbureelen eene onderlinge verzekering te stichten. Deze verzeke
ring zou voor de gemeenten zware lasten vernietigen.
M. William Roelants. — Zou deze verzekering verplichtend zijn?
De E. H. Coenegrachts. — Neen, maar Staat en provincie zouden
moeten, door toelagen, de gemeenten bevoordeelen, die ervan deel
maken; men zou tusscheen de kantonale onderlinge maatschappijen
eene herverzekering stichten.
M. Denys.
Dit zou moeten door het Provinciebestuur aan de
gemeenten voorgesteld worden, anders zouden wij niet gelukken.
M. Denys is van gedachte dat het hedendaagsch stelsel beter is: men
moet in alle kantons comiteiten stichten en daarna eene federatie van
alle comiteiten van de provincie instellen.
M. Van der Eycken, vrederechter. — De samensmelting van de twee
werken is niet mogelijk maar voor het oogenblik gaan alle toelagen
van de openbare besturen aan het werk Lejeune. Dit werk verricht
weinig in het arrondissement Hasselt: ware het niet mogelijk, gelijk
het werk Lejeune, eenige toelagen te verkrijgen.
M-r Keesen, Voorzitter. — Vraagt zich af of de vorm van den
onderlingen bijstand de beste niet ware, 0111 toelagen te verkrijgen.
E. H. Coenegrachts. — Zoolang als gij geene mutualiteit inricht, zult
gij niets bekomen.
M. Van der Eycken. — Gij zult in deze inrichting niet gelukken;
het werk Lejeune veronderstelt dat de armbureelen de weeskinderen
goed plaatsen en houdt zich alleenlijk bezig met de verlatene kinderen;
zou men niet kunnen het doel van het werk Lejeune veranderen?
M. Coenegrachts. — De heer Lejeune heeft gansch zijn plan niet
kunnen uitvoeren. Volgens zijne gedachte, moest liet werk ook het
patroonschap over de kinderen,door de armbureelen geplaatst,begrijpen.
Ik neem de besluiten van den heer verslaggever aan, op voorwaarde dat
men zoohaast mogelijk eene mutualiteit inrichte.
M. William Roelants stelt voor dat de comiteiten, briefwisselende
leden zouden benoemen die hen de verlatene kinderen zouden kenbaar
maken en die zouden nazien hoe de kinderen, door het comiteit in
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hunne gemeente geplaatst, opgepast worden. Dit wordt in Engeland
gedaan.
E. H. Coenegracht, stelt voor aanstonds eene federatie van de drie
bestaande comiteiten in te richten.
" Mgr Keesen, Voorzitter, vraagt aan den heer Verslaggever aan welke
'voorwaarden men gewoonlijk de kinderen plaatst.
M. Denys. — Dat verschilt: somtijds kosteloos; in het algemeen betalen
wij 100 fr. per jaar.
M. Van der Eycken. — Voor de meisjes 125 fr. voor de jongens
225, 250 en zelfs 300 fr.
Mgr Keesen, Voorzitter. — De armbureelen plaatsen kinderen voor
zestig franken op voorwaarde dat de kinderen werken. Zij worden dan
overladen van werk en niet meer naar kerk of school gezonden.
Men moest aan de armbureelen doen begrijpen dat het voor hen een
strenge plicht is de kinderen goed te plaatsen. Men zou de armbureelen
niets meer moeten vragen dan wat zij gewoonlijk betalen.
M. Van der Eycken. — Te Beo ringen betalen de armbureelen niet
meer dan 80 franken, het comiteit bezorgt het overige.
M. Coenegracht. — Er is een huis in Holland waar de kinderen
aangenomen worden voor 160 fr.
M. Graaf de Renesse. — Do Belgen worden niet meer aangenomen.
E. H. Coenegracht. — Het huis - S'-Vinccnt Ferrier » te Mariakerke
neemt ze aan voor 200 franken.
Mgr Keesen, Voorzitter. — Men doet mij opmerken dat er twee
huizen bestaan, een te Leuven een te Glabbeek, waar de kinderen
kosteloos aangenomen worden.
Ridder Powis de Tenbossche. — Deze huizen zijn gesticht voor
kinderen die gansch zonder onderstand zijn; maar het getal is groot
en, ter oorzake van de kosteloosheid, laat do opvoeding wat te
wenschen over.
Mgr Keesen, Voorzitter. — Men moet aan de armbureelen doen
verstaan dat zij zich van hunnen plicht moeten kwijten. Als uwe
comiteiten niets meer dan tachtig franken aan de armbureelen
vragen zullen zij niet kunnen bestaan. Ik stel voor den wensch uit
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te drukken dat de armbureelen zich rechtvaardig van hunnen plicht
kwijten.
M. Graaf de Renesse. — Het is de plicht van de leden van het
conhteit dit aan de armbureelen te herinneren.
M. de Voorzitter. — Het is noodzakelijk van in ieder gemeente ie\eraars te hebben om ons de medehulp van de gemeente te verkrijgen;
misschien zou de verzekering voorgesteld door den E. H. Coenegrachts,
een middel zijn ?
M. Denys. — Deze verzekering zult gij maar kunnen inrichten als
het werk in de ganschc provincie zal bestaan.
M. Graaf de Renesse, meent dat men het voorstel van E. H. Coene
grachts, moet aannemen als een ideaal, maar alvorens moet men
het grootste getal kantonale comiteiten stichten, men moet het werk
vooreerst doen kennen.
M. Van der Eycken. — Het is droevig dat het werk Lejeune alleen
de toelagen ontvangt; men dacht geholpen te worden door hot werk
Lejeune zelfs, maar onze pogingen zijn vruchteloos geweest.
M. Graaf de Renesse, stelt voor een verslag aan de HH. Volks
vertegenwoordigers en Senators te zenden waarin men zou l>e\\ ijzen
dat het werk Lejeune zich niet van zijnen plicht kwijt.
M. Denys. — Dit zou ons de loden van het conhteit « Lejeune »
tot tegeustrijders maken.
Mgr Keesen, Voorzitter. — Eene goede flnancieele inrichting is voor
het werk noodzakelijk. Men kan altijd niet aan de liefdadige personen
onderschrijvingen vragen. M. Denys zal dus gelast zijn de drie comi
teiten te vereenigen om de middelen te bestudeeren zulke inrichting
in ieder kanton te bekomen.
M. Baron de Villenfagne. — Eer dat wij de aansluiting van de
andere kantons vragen, moeten wij hen toonen dat wij leven.
De volgende besluiten zijn met eenparigheid van stemmen aangenomen:
1° Het werk der weezen en verlatene kinderen ingericht per kanton,
door samenwerking der armbureelen en ondersteund door christene
liefdadigheid, is in ieder kanton mogelijk en voordeelig \oor de
armbureelen.
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2° Het is noodzakelijk voor het welzijn der weezen dit werk te
verspreiden in alle gemeenten, niettegenstaande alle bestaande werken.
3° Dat men nu aanstonds zonder tijd te verliezen eenen bond vorme,
tusschen de drie kantons waar het werk reeds bestaat om zoo:
a) te komen tot vaste stichting van het werk en zijne verspreiding
in de andere kantons.
b) om de grondige studie te maken over het aanschaffen van geldelijke
middelen; bijvoorbeeld door het stichten eener verzekering gelijk er
reeds zoovele bestaan.
Die maatschappij zou bestaan: uit de vereeniging in federatie van alle
gemeenten en armbesturen van ieder kanton; uit eene herverzekering
tusschen de verschillige kantons in eene provinciale vereeniging waar
de eene kantonkas de andere zou steunen, om zoo van Staat en provincie
geldelijke bijlagen te bekomen zooals reeds gedaan wordt voor het
patronage door den Staatsminister Lejeune ingesteld.
Daartoe zullen de Heeren Senators en Volksvertegenwoordigers
hunnen besten steun verleenen.

Volksretraiten
M-r Keesen geeft het woord aan den heer vrederechter Claes voor zijn
verslag over de geestelijke afzonderingen voor werklieden.
M. Claes leest zijn verslag.
M-' Keesen bedankt den verslaggever en wenscht hem alsmede zijnen
broeder den heer arrondissements-commissaris van Hasselt en anderen,
geluk over de stichting van dit schoon werk in Limburg. Het werk der
geestelijke afzonderingen is van noode, want om tegen het socialisinus
te strijden, moet de werkman een gegrond geloof bezitten. Om dit doel
te bekomen, is de geestelijke afzondering een der grootste middelen.
M-r Keesen vraagt zich af of het niet beter ware, mannen, welke
zich overgeven aan drankmisbruik, niet naar de geestelijke afzondering
tc zenden.
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P. Van den Bosch, S. J., stelt voor van den wensch wat te veranderen
en te bepalen dat de werklieden, welke bijzonder naar de afzondering
moeten gezonden worden, die, zijn welke invloed kunnen hebben in
werkhuizen, goede werken, en parochiën onder de leiding der EE.
HH. Pastoors. — Aangenomen.
P. Van den Bosch. — Aangaande den 2"e wensch, stelt voor, een
onderscheid te maken voor de inrichting van de Bonden van Volharding
of Bonden van Vriendenvan het H. Hart (Apostolaat des Gebedsl te
stichten in steden en die, te stichten in dorpen. In de steden, waar
liet getal retraitante» groot is, zal de Bond gevormd worden alleenlijk
door oud retraitanten. In de dorpen, waar het getal retraitanten gering
is, kunnen er nog andere godvruchtige personen deel van maken.
De ond retraitanten zullen de ieveraars zijn van den Bond en van
het werk des Apostolaats des Gebeds.
P. de Groote, S. J. — Zulke Bonden kunnen in alle dorpen ingericht
worden. Zij verzwaren de taak van de geestelijkheid der parochie niet.
M,r KeeSen.

- Maar een Bond moet vergaderingen houden?

P. de Groote. - Wij vergaderen alle drie maanden in eene parochie,
de leden van deze parochie en van al do omliggende parochiën.
M-r Keesen. — Komen zij ook?
P. de Groote. — Van vijf kwartiers ver.
Volgende besluiten worden aangenomen:
1» Dut men naar de retraitehuizen sture vooral de werklieden welke
invloed kunnen hebben in werkhuizen, goede werken en parochiën
onder de leiding der EE. HH. Pastoors en niet zoo zeer zij. die aan
groote driften vooral aan den drank verslaafd zijn.
° 2° Dat de dekanale komiteiten zich de noodige gelden verschaffen
door de milde giften der beschermende leden en ook de verzameling
van kleinere bijdragen.
30 Dat de HH. Pastoors, in iedere parochie, waar retraitanten
verblijven eenen « Bond der vrienden van het H. Hart - oprichten.
Die Bond zou in groote parochiën uitsluitend uit oud-retraitanten
kunnen bestaan. Zijne leden moeten de drifc oefeningen van het
Apostolaat des Gebeds vooral de maandelijksche eerherstellende
Communie ter harte nemen.
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In kleinere parochiën zouden tot den Bond ook itndere mannen
kunnen toegelaten worden en de oud-retraitanten zouden als ieveraars
van het Apostolaat des Gebeds moeten optreden.
Op die wijze zouden de oud-retraitanten zoowel in kleine als in
groote parochiën de rechter hand der geestelijken wezen, om den
geest van Jesus-Christus in de parochiën te bewaren, te versterken
en te verbreiden.

Derde Orde van Sint-Franciscus
M'r Rutten, Vicaris Capitularis, treedt de zaal binnen en neemt het
Voorzitterschap. Hij geeft liet woord aan M-1' Keesen voor zijn verslag
over de Derde Orde.
M'' Keesen doet verslag.
Volgende besluiten worden voorgesteld:
1" Dat pogingen zouden gedaan worden om de Derde Orde te
verspreiden in alle parochiën en, als de omstandigheden het toelaten,
eene vergadering zou bestaan van Derde Ordelingen van S'-Franciscus.
2° Dat de Derde Ordelingen getrouw aan de vermaningen

van

Leo XIII als oenen dringenden plicht aanschouwen de twee groote
vijanden van Kerk en maatschappij te bestrijden: de vrijmetselarij
en het socialisinus.
3" Dat de priesters eenen bijzonderen oproep doen tot de hoogere
standen en de invloedhebbende personen opdat alle klassen met
vereenigde krachten tot den strijd zouden trekken.
1° Dat do Derde Ordelingen, als ware kinderen van den H. Franciscus,
onthecht van de aardsche goederen, zich altoos onderscheiden door
hunne milddadigheid jegens do armen.
Dat zij de rechter hand „wezen van de geestelijkheid en dat zij
aan geene opoffering te kort blijven wanneer het geldt, door hunnen
invloed of door hunne giften, de goede werken te ondersteunen die
in de parochie opgericht zijn of moeten opgericht worden.
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De E. P. Gardiaan der Minderbroeders van Hasselt.
\ raagt aan
Mgr Keesen wat de woorden van zijnen eersten wensch: « Als de
omstandigheden liet toelaten » beteekenen.
Mgr Keesen. — In verschillige parochiën is de geestelijkheid
's Zondags overladen met werk.
E. P. Gardiaan. - Dat men dan de Derde Orde op andere dagen
vereenige; men zou in den wensch ecnige omstandigheden moeten
aanduiden, welke de inrichting eener vergadering zouden kunnen
beletten. Indien er in eene parochie Congregatiën zijn, kunnen de
leden dier Congregatiën deel maken van de Derde Orde.
Ridder Powis de Tenbossche, stelt voor den wensch aldus te veranderen:
« dat pogingen zouden gedaan worden 0111 de Derde Orde te verspreiden
in alle parochiën en als de omstandigheden het toelate.i, er eene verga
dering zou bestaan van Derde Ordelingen van S'-Franciscus. »
E. H. Leyssen, deken te Beeringen. — Vraagt dat men den wensch
van Mgr Keesen behoudt;. Er bestaan te Beeringen eene (ongregatie,
die zich alle Zondagen vereenigt, eene Hoerengilde, een genootschap
van S'-Vincentius; onmogelijk van nog plaats te vinden voor eene
vergadering van de Derde Orde zelfs na het lof. Het is op dezen
oogenblik dat de Congregatiën der H. Familie enz. zich vergaderen.
E. P. Gardiaan. — Dat men, waar de Congregatiën enz., zich, alle
Zondagen vergaderen, een dezer vergaderingen afschaffe, 0111 plaats
te maken aan de Derde Orde.
Mgr Keesen. — Dit zou kunnen gevaarlijk zijn. De Congregatiën
die zich maar eens per maand vereenigen brengen geene groote vruchten
voort.
Mgr Rutten, stelt voor van den eersten wensch aan te nemen gelijk
M. Powis de Tenbossche hem uitgedrukt heeft.
Aangenomen.
De andere wenschen van Mgr Keesen worden ook aangenomen.
Mgr Rutten doet het gebed en verklaart de zitting gesloten.

Vierde Afdeeling

Vrij katholiek onderwijs in Limburg
1° — :

E. H. Kerkhofs, P. — Waarom de wedstrijden wederom niet ingesteld?
E. H. Vleugels. — Mijnsdunkens ware het voldoende en doelmatiger
voor het trouw en langer bijwonen der school een getuigschrift aan
de kinderen af te leveren waarin de onderwijzer verklaart dat de leerling
de lessen regelmatig en inet vrucht gevolgd heeft.
M. Cremers. — Dit getuigschrift door den onderwijzer overgelegd zal
weinig of niets beteekenen.
E. H. Kerkhofs, P. — Ik stel de herinrichting der wedstrijden vóór.
E. H. Vleugels. — Onder andere voorwaarden dan?.
M. Cremers. — Het getuigschrift waarvan de verslaggever gesproken
heeft zou dienen tot bewijs van volledige afgelegde studiën en van

regelmatige bijwoning der school.
E. H. Kerkhofs, P. — Het herinrichten van den wedstrijd zal zelf tot
getuigschrift strekken.
E. H. Broeckx. — De wedstrijd heeft onder dit opzicht weinig nut, het
is een bewijs voor den eerste maar voor de andere ware het niets...
E. H. Laminne, Voorzitter. — Wij mogen niet uit het oog verliezen
dat het doel des verslaggevers is middelen voor te stellen om eene
regelmatige schoolbijwouing te bekomen.
M. Melchior. — Laat mij toe, Mijne Heeren, mijnen dank te betuigen
aan den E. H. Vleugels over het verslag waarvan hij ons zoo even lezing
heeft gegeven. De betrekkingen tusschen het otlicieel en het vrij onder
wijs zijn altijd bestendig geweest, de goede verstandhouding heeft in
17.

— 250 —
onze provincie geheerscht tusschen beide instellingen, tot welzijn van
allen hebben wij gewerkt en het is mij hoogst aangenaam hieraan
openbare hulde te brengen.
Men heeft zooeven gesproken over den wedstrijd, die vroeger bestaan
heeft: ik moet u doen opmerken dat deze alleen was voor jongens- en
niet voor meisjesscholen. Verder is het regelmatig bijwonen der school
moeielijk te bekomen; in den winter worden de lessen goed gevolgd, bij
zomerdag laat zulks veel te wenschen over, zoodat zulk bewijs zeer
nuttig zou zijn.
E. H. Laminne, Voorzitter. — Ik stel vóór de getuigschriften in te
brengen, later zal men kunnen vast stellen wat er dient gedaan te
worden den prijskamp.
M. Janssen. — Zou het niet goed zijn zoo de HH. Inspecteurs door
hun handteeken dit certificaat goedkeurden om er alzoo meer waarde
aan te hechten.
M. Melchior. — Deze zaak moest voorbehouden worden en bijzon
derlijk wat het herinstellen van den vroeger bestaan hebbenden
wedstrijd aangaat.
De wensch is aangenomen.
M. Melchior. — 2° Volgens oordeel der provincie wordt er misbruik
gemaakt van het aannemen der kinderen in de fabrieken, verscheidenen
onder hen hebben den vereischten ouderdom niet, een onderzoek moest
door de regeering daaromtrent ingesteld worden.
M. Jaminé. — De toepassing der wet staat onder de bevoegdheid van
den Burgemeester, deze is verplicht te zorgen dat de wet uitgevoerd
worde, het ware volgens mij voldoende de aandacht hierop te trekken.
M. Melchior. — Dit middel is weinig practisch, zekere burgemeesters
hangen dikwijls gansch af van de eene of andere fabriek of groote
nijverheid waar zulke misbruiken voorkomen.
E. H. Simenon. — Volgens mijn bescheiden oordeel ware zulke maat
regel gansch onnoodig en nutteloos.
M. Melchior, stelt het volgend besluit voor: Het Congres drukt den
wensch uit dat de Regeering een onderzoek instelle over het toepassen
der wet nopens het aannemen der kinderen in de fabrieken van de
provincie Limburg.
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M. Wellens. — Deze kwestie gaat de offlcieele inspektie aan.
M. Van Overstraeten, beweert dat er in het glasfabriek van Maastricht
meestal kinderen aan het werk zijn die den vereischten ouderdom niet
bereikt hebben.
H. Jaminé, doot hierop aanmerken dat de glasfabriek van Maastricht
eene vakschool is.
De wensch zooals hiervoren door M. Melchior uitgedrukt wordt
aangenomen.

3° — :
Aangenomen.

4° — :
Aangenomen.

5° — :
M. Jaminé. — Vraagt dat men bij dezen wensch zou voegen: en
vakscholen aan de

jongenscliolen; de landbouwkunde wordt wej

onderwezen, ik zie niet in, zegt hij, waarom de jongens ook niet
zouden opgeleid worden in hetgeen hun vak aangaat.
E. H. Senden. — Ik vind dit onnoodig aangezien dat zulks ingescheven
is in het programma van het lager onderwijs.
M. Jaminé. — Indien de opleiding tot het aanleeren van een vak
zooals de E. H. Senden het zegt deel uitmaakt van het programma der
lagere scholen dan dunkt mij dat men dit punt maar weinig nakomt en
ik stel voor bij den wensch te voegen: en voor de jongensscholen van
aanvankelijk vakonderwijs.
M. Smets. — Men kan beter zoo zeggen: aan het lager onderwijs
van jongens meer beroepsstrekking geven.
Aangenomen.
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Patroonschappen voor de jeugd in Limburg
1° Aangenomen.
2° — :

E. H. Simenon. — Ik zou hier eene strekking willen die praktischer
zou zijn en stel voor, den wensch te wijzigen als volgt:
Dat men de jongelieden in de patroonschappen doordringe van den
Geest van broederlijke liefde en zelfverloochening.
Aangenomen.
3° — :
E. H. Simenon. — Vraagt dat deze wensch zo« gewijzigd worden
als volgt:
Dat elk patroonschap de kern weze van oenen werkmanskring en
zooveel mogelijk die maatschappelijke werken bevatte, welke een
dergelijke kring moet bezitten.
Aangenomen.
E. H. Vandendael. — Alvorens de jongelingen van het patroonschap
te doen overgaan tot den werkmanskring is het geraadzaam, waar
zulks mogelijk is, ze eenige jaren te verzamelen in eenen kring voor
jongere werklieden, en ze eerst later in aanraking te brengen met de
oudere. Deze kring voor jonge werklieden bestaat te Tongeren.
4° — :
E. H. Simenon, is niet van hetzelfde gevoelen als de verslaggever over
het afschaffen der belooningen en der straffen in de patroonschappen;
verders vindt spreker dat de ouderdom van 6 tot 9 jaar door den E. H.
Senden vastgesteld voor het aannemen der jeugd tot gevolg zou hebben
een zeker getal kinderen uit te sluiten, juist als het patroonaat hij hen
de beste uitwerksels zou kunnen teweeg brengen.
Mgr Rutten. — De kinderen zouden in de patroonschappen niet
eerder moeten aangenomen worden dan na hunne eerste Communie;
voor hetgeen de Heer Verslaggever zegt over het gebruik van tabak is
spreker van gevoelen dat er onderscheid is tusschen gebruik en misbruik
en dat men het gebruik van tabak niet, maar wel het misbruik moet
beletten; het rooken moet verboden zijn aan de kinderen die den ouder
dom van 10 jaar nog niet bereikt hebben.
Do wensch wordt aangenomen.
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Onthoudersbond en Matigheidsgenootschappen
1° — :
E. H. Gubbels, zou eene toelage van den Staat verlangen om de kosten
dier instellingen te dekken.
H. Voortmans. — Ik vind dat de matigheidsgenootschappen moeten
ingericht worden in den schoot der maatschappelijke werken, zoodoende
zouden er weinig of geene kosten zijn.
E. H. Leën. — Ik zou van den geachten verslaggever eenigen uitleg
willen vragen over de katholieke strekking waarvan hij spreekt.
M. Voortmans. — Alle onmatigheid moet aanzien worden als eene
drift en als dusdanig moet zij door den godsdienst bestreden worden.
Aangenomen.
2° — :

E. H. Robyns. — Die boeken welke over wetenschap en matigheid
handelen zouden moeten goedgekeurd worden.
E. H. Leën. — Spreker zegt: de voordrachten aantrekkelijk maken...
Maar hoe?..
H. Voortmans. — Ik heb gesproken over het oprichten en onder
steunen van matigheidsgenootschappen in de parochiën vooral in den
schoot der bestaande maatschappelijke werken; in deze laatste ook
moet men alle aantrekkelijkheden vinden; het eene werk zal het
andere steunen^ en door zulke afwisselingen zal het eene door het
andere aantrekkelijk gemaakt worden.
Aangenomen.
3° — :

M. Helchior. — Ik vind dat hierin de vrijheid moet gelaten worden
«li ik stel voor bij den wensch te voegen: of bij een ander in de
provincie Limburg wettig erkend bestaand genootschap.
H. Robyns, of beter: bij een wettig erkend genootschap in de
provincie Limburg.
Aangenomen.
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Vakonderwijs
M. Vleugels. — In zijn verslag heeft M. Jaminé vergeten melding te
maken der school van snij- en huishoudkunde bestaande te S'-Truiden.
Deze school is zeer bloeiend.
H. Jaminé. — Ik had geen kennis van het bestaan dier school en het
is daarom dat er geen spraak van is in mijn verslag. Ik zal dit vergeten
herstellen vooraleer mijn verslag ter drukpers gegeven wordt.
M. Senden. — Ik ben van gevoelen dat, hoe nuttig ook eene vakschool
moge wezen, deze zeer moeielijk zal kunnen ingericht worden. De
kosten zouden zeer hoog loopen en het getal leerlingen zou zeer
gering zijn.
H. Jaminé. — Daarom ware het beter vliegende scholen op te richten
en deze te verplaatsen van kanton tot kanton gelijk het nu reeds gedaan
wordt voor de melkerijscholen. Deze school zou de grondbeginsels van
het vak moeten leeren, en aanwijzen welke materialen dienen gebruikt
te worden.
Eerw. Pater Degroot, S. J. — Deze scholen zouden 's Zondags zoo
weinig mogelijk moeten plaats hebben, want het bijwonen der godde
lijke diensten lijdt er al te veel door; ten andere nog, men leert den
werkman 's Zondags werken, dit is dus, eene zeer gevaarlijke gewoonte
inbrengen. De lessen zouden 's avonds in de week moeten gehouden
worden.
M. Jaminé. — Deze lessen 's avonds geven is niet mogelijk: velen zijn
op eenen te grooten afstand van de plaats waar de school gevestigd is.
M. Senden, zou het Engelsch stelsel in onze werkhuizen willen zien
inbrengen, stelsel bestaande in s Zondags niet te werken, s Maandags
den ganschen dag en 's Zaterdags slechts tot tien uren, zoodat, met dit
stelsel, de vakschool zou plaats hebben Zaterdag namiddag.
M. Christiaens, is van gevoelen dat men er moest op aandringen dat
er in de teekenacademies ineer praktische zaken aangeleerd worden.
WENSCH
Bij te voegen: en dat de school bij voorkeur zooveel mogelijk 's avonds
gegeven worde en niet 's Zondags.

VERSLAG EN BESPREKINGEN
over het vraagstuk der

LANDBOUWSTOKERIJEN.
VERSLAGGEVER:
M. ARTHUR HA YEN, Provinciaal raadslid te Ulbeek.

MONSEIGNEUR, MIJNE HEEREN,

Toen ik over eenigen tijd gelast werd verslag te maken over de
« landbouwstokerijen » wist ik niet of het een verslag of eene lijkrede
moest wezen.
Immers, naar men alsdan hoorde, zou het bestaan der landbouw
stokerijen, zoo persoonlijke als samenwerkende, slechts eene kwestie
van dagen meer wezen; ze zouden verslonden worden door de listen
der groote nijverheidsstokerijen of door de woordbreuk van den Vader
der wet van 1896, die zich aansloot bij het neergelegd wetsontwerp
Segers-Francotte.
Gelukkig de overlange zittijd der Kamer der Volksvertegenwoor
digers, de vermoeienis der Kamerleden, de ondragelijke hitte en
bijzonder de wijze redenen van den achtbaren Heer Oud-Minister
Schollaert, eerevoorzitter van den algemeenen Belgischen Boerenbond,
die aan de Kamer deed verstaan dat men zulk gewichtig vraagstuk
niet ernstig op het einde van een' al te langen zittijd kon bespreken
en dat men de bespreking wettig zoude uitstellen om ze te vervoegen
aan de begrooting van wegen en middels, hebben aan de landbouw
stokerijen het leven bewaard of ten minsten eenigszins verlengd.
Zoolang er leven in is, zegt het spreekwoord, is er hoop, en daar de
zieke sterk van geest is, jong van bestaan en krachtdadig van natuur,
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zullen wij eenige middelen zoeken om hem te redden en te bewaren tot
't overgroot voordeel van onzen vaderlandschen landbouw.
Als een docter een' zieke aanschouwt, bestudeert, ondervraagt hij
den lijdende om kunnen te weten wat aanleiding gegeven heeft tot
zijne krankheid, en eenmaal de ziekte kennende, schrijft hij krachtige
middelen vóór om ze te bestrijden, en eens overwonnen, geeft hij den
zieke een regiem om zich hierdoor gansch te herstellen en een' nieuw
huurcel aan te nemen.
Trachten wij dus in deze schets den oorsprong der ziekte der landbouwstokerijen te leeren kennen en de middelen te zoeken om ze te
genezen. De oorsprong ligt in de wet zelve, daar de Kamers soms aan
den H. Minister toelaten het gansche stelsel eener wet te veranderen
door een koninklijk besluit.
Dit gebeurde op 23 Maart 1899 — M. Liebaert, Minister van Geld
wezen zijnde. — Men zou bijna zeggen dat M. de Smet de Naeyer
andere redenen had dan de kieswet om, in Januari 1899, het Ministerie
te verlaten.
• Het gold toen, daar hij in December 1898 niet gelukt was de rechten
op de landbouwstokerijen te verhoogen, deze op eene andere manier
te treffen.
Men kan dit koninklijk besluit bijna noemen gelijk Conscience den
alcohol zelf noemde « Eene uitvinding des duivels. » Het is ongehoord
hoe de Regeering zich in dit besluit tegenspreekt onder 't opzicht van
« Samenwerkende Maatschappijen en Rechten der kleinen. » Overal
zoekt het bestuur het geluk in de vereeniging; raadt ze aan waar het
kan en ondersteunt ze; welnu, in dit koninklijk besluit bestrijdt het
de vereeniging daar het alleen de samenwerkende landbouwstokerijen
slaat, en zoodanig dat in eenige jaren, zonder dat men nog nieuwe
accijnsrechten voor hen stemme, deze fabrieken zullen moeten sluiten.
Het doel van dit koninklijk besluit, wat de vermindering aangaat,
waarmede de stokerijen jaarlijks geslagen worden, is nooit goed
verstaan.
Is het om de opbrengst van alcohol te verminderen? Dan mist het
zijn doel, dit zal ik verder bewijzen. Is het om de samenwerkende
landbouwstokerijen den nek om te wringen? Dan is het juist maar
Joodsch geslagen, 't is een langzaam maar des te zekerder vergift.
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Gij zult misschien zeggen « Gy verdedigt toch maar alleen de
samenwerkende landbouwstokerijen. » Ja, en uit reden dat deze tot
hiertoe nog maar alleen getroffen waren.
Zonder de persoonlijke landbouwstokerijen willen aan te randen wil
ik hier eens eene vergelijkenis maken tusschen deze en eene samen
werkende landbouwstokerij, en zien welke van haar beiden de meeste
voordeelen oplevert voor de landbouwers.
Ik ben zoo groote partijganger der persoonlijke landbouwstokerijen,
dat ik, zoo het mogelijk ware, er eene op iedere hoeve zou wenschen.
Maar wie zou voordeel trekken uit de stokerijen? De eigenaar alleen.
De samenwerkende landbouwstokerijen integendeel, leveren voordeel
op aan 30-40 en soms meer landbouwers. En wat ziet men? de samen
werkende landbouwstokerijen die vroeger driemael zooveel flegmes en
natuurlijk driemaal zooveel spoeling konden opbrengen als de persoon
lijke landbouwstokerijen zien hunne bewerking verminderen tot dat
ze op de helft van hunne vorige opbrengst komen. Laat ons hopen dat
we nooit zoo ver zullen geraken en dat, eer men zoo ver is, de
Regeering ;ian onze billijke eischen gehoor zal gegeven hebben. Want
in het tegenovergesteld geval zouden in het jaar 1904, 30 a 40 land
bouwers, deelnemers eeiier samenwerkende landbouwstokerij te zamen
maar goed zooveel spoeling meer hebben als één persoonlijke landbouwstoker. Ik benijd geenszins dat deze hunne opbrengst behouden. Neen,
ik vraag enkel dat de samenwerkende landbouwstokerijen hunne vorige
productie opnieuw zouden kunnen maken.
Eene andere reden, pleitende tot staving van hetgeen ik hooger gezegd
heb, te weten, dat de samenwerkende landbouwstokerijen nuttiger zijn
als de persoonlijke, is deze: Bij eene samenwerkende landbouwstokerij
kan de geringste landbouwer zich aansluiten, daar, om eene persoonlijke
stokerij naast de winning kunnen op te zetten, men al een zeker
vermogen inoet hebben.
Ik versta M. de Smet de Naeyer niet goed, als hij zegt dat hij aan de
kleine familiestokerij voorrechten zal geven. Waar bestaat er dan eene
stokerij waar ieder lid kleinere stoker is dan in eene samenwerkende
landbouwstokerij ?
Want, zoo men het minimum van het getal leden neemt dat vereischt
is om eene samenwerkende landbouwstokerij uit te maken, te weten 25,
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en het maximum dat het ze ooit gehad heeft voor opbrengst of 12 hecto
liters fiegmes daags, komt men op 12/25 of bijna 1/2 hectoliter per lid,
daar de persoonlijke stokerij 4 hectoliter per lid, mag opbrengen.
Neemt men nu het minimum waartoe men zal komen in 1904, zoo
er geene verandering komt, dan heeft men 6 hectoliters flegmes voor
25 leden en soms voor 30 en 40, hetgeen 15 liters per lid vertegen
woordigt, of, vergeleken met eene persoonlijke landbouwstokerij
15 liters tegen 400. Het is dit artikel uit voornoemd koninklijk
besluit welke de landbouwers het meest getroffen heeft.
Denkt niet dat deze maatregel genomen is om de opbrengst van
alcohol te verminderen. O neen! hetgeen de landbouwstokerijen minder
gemaakt hebben is veelvoudig door de nijverheidsstokers meer gemaakt.
Andere artikels nog schaden den kleinen landbouwer: het minimun
van labeur b. v. en bijzonderlijk de onderlinge verantwoordelijkheid.
Ik zal bij dit koninklijk l>esluit niet langer blijven stilstaan en wij
zullen eenen stap verder gaan tot dat Graaf de Smet de Naeyer alle
landbouwstokerijen sloeg met eene verhooging van rechten van
3 centiemen per liter. Deze opslag was de doodsteek, want hij kwam
op 12 April 1900, juist terzelfdertijd als de ongehoorde opslag van kolen
en graan. Sedert dien tijd is het langs om slechter gegaan en vandaag
bestatigt men dat vele landbouwstokerijen groote verliezen ondergaan
hebben.
Gij zult mij zeggen « als het zoo slecht gaat, waarom dan niet
gesloten of opgeschorst voor eenigen tijd ? gij hebt toch nu de toelating
gedurende 5 maanden op te houden zonder verplicht te zijn de achter
stallige rechten te betalen. » Ja. Maar dan is er intrest te betalen aan
den Staat tegen 4 1/2 p. % (de Staat geeft maar 3 p. °/o) en dat brengt
eene stilliggende stokerij niet op, aangezien zij alreeds haar personesl
te betalen heeft, en, het grootste punt! zij heeft geene spoeling meer
voor haar vee.
Men ziet dus dat ophouden zoo gemakkelijk niet is als men meent.
Het is in dezen akeligen oogenblik dat M. Minister de Smet de Naeyer
de herschepper der vroeger bijna verdwenen landbouwstokerijen'
hetgeen hem eeuwig zal tot eer strekken, het is op dezen oogenblik,
zeg ik, dat M. de Smet zich aansluit met het wetsvoorstel FrancotteSegers, ontkiemd in de slimme bollen dor nijverheidsstokers.
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Om de aandacht van zich af te trekken en om geen verdienden opslag
van accijnsrechten te krijgen gaan zij rond met den kreet « Gelijkheid
van rechten » (Droit commun) voor alle stokers, maar, in onze goedheid,
zeggen zij, zullen wij de landbouwers nog eene vergoeding geven van
6 centiemen per liter. Hoe vaderlijk, niet waar! hoe ingenomen voor
de landbouwstokerijen!
Men zou zeggen dat men nog ten jare 1897 is, toen nijverheidsstokers
de wet van 1896 op de landbouwstokerijen wisten te verdraaien en
twee, drie samenwerkende landbouwstokerijen de eene naast de andere
wisten op te richten die door Ministers ingehuldigd werden.
(Van toen af bestonden de fictieve s. w. 1. b. stokerijen, zoozeer door
de nijverheidsstokers beschimpt en die Minister Liebaart afschafte door
zyn koninklijk besluit van 23 Maart 1899.)
Deze maatregel met het verplichtend meelinhoud van 18 kilogrammen
per hectoliter spoeling en de regeling der winstverdeeling was het
eenige goede dat dit besluit inhield.
Dit wetsvoorstel is neergelegd door de nijverheidsstokers om vóór te
komen dat men hunne rechten deed opslaan, want het was bekend dat
door de groote opbrengst van gist de flegmes bijna niets meer kostten
aan de gistfabrikanten, insgelijks als die der melasse-stokers die OOK
zoo goedkoop kunnen flegmes maken als de gistfabrikanten.
De HH. Francotte, Segers en andere zijn zoo zeker van den dood der
landbouwstokerijen, in geval hun wetsvoorstel door de Kamers zoude
gestemd worden, dat zij reeds de benoeming van schatters inzien die de
vergoeding moeten berekenen welke aan de landbouwstokers, die van
hunne nijverheid afzien, zou betaald worden.
Het ware dus korter geweest in artikel één te zeggen « De landbouw
stokerijen zijn afgeschaft, er zal een college van schatters genoemd
worden dat de schadevergoeding zal berekenen die hun toekomt voor
gedwongen ophoud van nijverheid ».
Het verdwijnen der landbouwstokerijen zoude ook nog in hunnen
handel treffen al de doorhaalders (rectificateurs) opgekomen sedert
1896, de gisthandelaars en in het bijzonder de brouwers, want, sedert
de oprichting der gistvoortbrengende stokerijen levert de brouwerij
bijna geone gist meer voor de bakkerij. De gistvoortbrengende stoke
rijen maken hunnen gist zelf en de melasse-stokerijen maken hun
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giststof ook; hierdoor heeft de brouwerij veel verloren, haar laatste .
uitweg is de landbouwstokerij, nam men haar dien ook nog weg
dan zouden al onze Belgische brouwers groote verliezen ondergaan
zoo goedkoop ook de brouwersgist geworden is.
Onlangs in eenen brief gericht aan den H. Minister van Geldwezen
deed M. Mertens, Voorzitter der algemeene Maatschappij van Belgische
brouwers, het groot verlies uitschijnen dat de Belgische brouwerij zou
ondergaan door 't afschaffen der landbouwstokerijen, hij smeekte den
H. Minister, in naam van al zijne collegas deze te behouden.
Het is bijna niet te verstaan hoe die stokerijkwestie niet lang uitge
maakt is als men toch zulke eenvoudige middelen aan de hand heeft als
de afschaffing of verbod der melasse-stokerijen die toch geen veevoedsel
opbrengen. Bestonden deze niet meer, dan ware er plaats voor bijna
zooldeel landbouwstokerijen als er heden bestaan, want de 5 of 6
melasse-stokerijen maken bijna zooveel alcohol als de 253 landbouw
stokerijen.
Ziehier de tabel van opbrengst van ieder soort van stokers door den
H. Minister medegedeeld aan de middensectie der Kamer.
Gistmakers .

.

.

.

.

.

.

Melasse-stokers

19,532,200 lit. a 5 0 °
17,241,800 »

»

Nijverheidsstokers van graan

.

.

.

6,352,700 »

»

Alle landbouwstokerijen samen

.

.

. 28,568,400 »

»

Gij zult misschien zeggen — maar het is zoo gemakkelijk niet de
melasse-stokers af te schaffen — dit is gemakkelijker als men meenen
zou.
M. Beauduin, Jules, van Jeuck stelde voor, in een verslag gezonden
aan 't Ministerie van Geldwezen, het in beslag nemen van suikerfabri
kanten, die hunne melasse uitsluitelijk zouden verkoopen voor veevoeder,
van 2000 grammen te brengen op 1960; dit middel moest in acht geno
men worden.
Een ander voorgesteld middel ware het bewerken van melasse door
het stelsel Osmose. Een nieuw middel zal misschien gevonden zijn, het
stelsel Lavati, dat de beetwortels zoude bewerken zonder melasse
achter te laten.
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Het Gouvernement zoude, mijns dunkens, goed doen de kwestie van
de melasseverdwijning als grondstof voor alcohol voortbrenging zorg
vuldig te doen bestudeeren. De melasse weg! dan is het de gulden tijd
voor de stokerijen in 't algemeen, want wij moeten hopen dat ons land
welhaast, gelijk Frankrijk, Duitschland en Holland, den ontaarden
alcohol zal gebruiken voor verlichting en drijfkracht.
Als verlichting is het bewezen dat de alcohol niet duurder zoude
komen als petrolie en, ware het nog wat duurder, hoeveel schooner en
zuiverder zou het licht niet wezen en dit zoude die duurte gemakkelijk
vergoeden.
Wat de alcohol aangaat als drijfkracht wil ik hier eene tabel laten
volgen, berekend door M. P. DilHots, die bewijst hoe goedkoop alcohol
is op dit terrein tegen andere beweegkrachten.
BEWEGERS.

PRIJS DEK UURPAARDENKRACHT.

(Cheval heure).
Mensch.

Fr. 1,20

Os.

„

1,1:3

Paard.

„

o,97

Bewegers met geest.

»

0,38

Bewegers met petrolie.

>.

0,34

Bewegers met alcohol.

»

0,23

Stooinmachien.

,,

o,i2

Windmolen.

„

o,ll

Watermolen.

„

o,05

Hier is den alcohol berekend aan den prijs van 47 centiemen den
liter. Deze berekening is gemaakt volgens den liuidigen Franschen
tarief op 't ontaarden van alcohol.
M. Difllotts zegt dat men hoopt de rechten van ontaarden alcohol
kunnen op de helft te brengen en door alcohol te hebben aan de helft
zou de uurpaardenkracht komen op 10 centiemen, dus het beste koop
van alle bewegers, wind en water uitgezonderd. Deze ook zijn niet tot
gebruik van iedereen, daar alcohol het wel is.
Is het dan op dit oogenblik, als men inet wat goeden wil. de landbouwstokerijen niet alleen redden kan maar zelfs uitbreiden, dat men
moet spreken van ze af te schaffen?
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Na eene opmerking gemaakt in de middensectie door een der leden
dat de nijverheidstokors zich zouden verstaan, na de afschaffing der
landbouwstokerijen, om den prijs van alcohol te verhoogen en eene
soort van monopolie op te richten, verklaarde de Heer Minister van
Geldwezen:
« Te dien einde zal ik aan de Kamers machtiging vragen om in
» noodige mate 't verschil tusschen invoerrecht en accijnsrecht te
» verlagen, om, desnoods, voor Belgischen alcohol mededinging van
» wege uitheemsche fabricatie te verwekken. »
De H. Minister weet dus zelf niet waar naar toe, want hij moet zich
reeds middelen voorbehouden om te bestrijden wat hij wil oprichten,
dus uitlandsche mededinging verwekken na de inlandsche gedood te
hebben.
Vooraleer te besluiten wil ik nog een middel aanduiden 0111, tegen
woordig en zonder groote verandering, in den noodlottigen toestand
der landbouwstokerijen te voorzien. Dit ware de accijnsrechten op
gistvoortbrengende en nielassewerkende stokerijen te brengen op
1,05 fr. en den uitvoer van alcohol zooveel mogelijk voor te staan
met de premie van uitvoer merkelijk te verhoogen, de nijverheidsstokers
alleen zouden dan alcohol kunnen uitvoeren.
Zoo men deze maatregels nu nam, zou men intusschentijd de nieuwe
neergelegde wetsvoorstellen goed kunnen onderzoeken, onder andere,
een wetsvoorstel neergelegd door M. \ illers van HasseK en gewijzigd
door de vereenigde stokers — dit voorstel is gegrond op rechtvaardigheid.
Ik laat hier dit tabel volgen welke M. Villers voorstelde en welke
aangenomen is door de algerneene vergadering der landbouw stokers.
le Reeks. — Nijverheidsstokerijen voortbrengende gist voor verkoop
of melasse gebruikende:
Klas A. fr. 1,04 dagelijksche voortbrengst 8,000 a 12,000 liters.
B.

1,03

»

6,001 a 8,000

»

» C.

1,02

»

4,001 a 6,000

"

„
»

1,01
!,00

»
»

r>
E.

2,501 a 4,000 »
2,500 niet overtreffende.
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2e Reeks. — Nijverheidsstokerijen geenen gist voortbrengende voor
verkoop en géénen melasse gebruikende:
Klas A. fr. 0,99 dagelijksche opbrengst 6,001 a 8,000 liters.
»

3e

B.

0,98

»

4,001 è. 6,000

»

» C.

0,97

•»

2,501 a 4,000

»

"

0,96

2,500

»

D.

niet overtreffende

Reeks. — Landbouwstokerijen:

Klas A. fr. 0,88 dagelijksche opbrengst 801 a 1,200 liters.
»

B.

0,87

»

401 a

800

•>

» C.

0,86

»

201 a

400

»

»

0,85

200

»

D.

niet overtreffende

4e Reeks. — Landbouwstokerijen werkende onder het regiem van
art. 7 der wet van 15 April 1896. — Eenige klas 0,90.
Met deze dalende rechten zou men misschien de overopbrengst
kunnen vóórkomen. Niets ook zou beletten iedere klas van Stokerijen
te bepalen op eene zekere opbrengst (système de la contingence).
De alcohol, die alsdan zoude uitgevoerd of ontaard worden, zou van
de opbrengst kunnen afgetrokken worden.
Ik kan niet nalaten nogmaals aan te dringen op den grooten welstand,
die voor de stokerij zou ontstaan, zoo inen er toe wilde overgaan den
melasse eene andere bestemming te geven als die van grondstof voor
alcohol, hetzij lot maken van suiker met verminderde rechten, hetzij
tot voedingsstof voor koeien en paarden.
BESLUITEN:
1° Het Staatsbestuur te vragen onverwijld het voorstel ViUers,
(gewijzigd door de algemeene vergadering der landbouwstokers op het
congres te Hasselt), aan de Kamers te willen aanbieden en den wensch
te uiten dat deze het zoude stemmen;
2° Aan 't Staatsbestuur te vragen den melasse te doen verdwijnen
als grondstof tot maken van alcohol bijzonder door middelen in dit
verslag aangegeven; want men moet niet uit het oog verliezen dat

het stoken van melasse niet het minste veevoedsel oplevert;
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3° Het Staatsbestuur de ontaarding met volledige teruggaaf van
rechten van den alcohol te vragen tot nijverheidsgebruik opdat wij
niet langer in ongunstiger toestand zoude verkeeren, in dat opzicht,
als onze geburen uit Holland, Duitschland, Frankrijk.

Bijvoegsel aan het verslag van M. A. HAYEN.

Avant-projet a soumettre au groupe agricole de la Chambre
des Représentants d'une proposiiion de loi modifiant la législation
relative è la fabrication et è 1'importation des alcools

DÉVELOPPEMENTS
La situation actuelle de la distillerie exige un chiingeinent do la
législation. De toutes parts surgisscnt dos plaintes; une solution s'impose.
Deux mesures radicales ont été proposées: la première consiste dans
la suppression des distilleries industrielles, la seconde, dans la suppression des distilleries agricoles. Celle-ci a inspiré la proposiiion de loi
déposée a la Chambre des Représentants par MM. Francotte et consorts,
qui ont cru devoii' mitiger la mesure en offrant aux distillateurs
agricoles le choix entre une réduction de droits de 6 centimes ou leur
suppression. Cela équivaut au choix entre une mort plus lente et sans
indemnité, ou la mort immédiate avec indemnité.
Les auteurs de la proposition de loi se font une étrange illusion s'ils
ne sont pas convaincus que c'est cette dernière mort qui sera préférée.
Ils auraient pu atteindre le même but en rédigeant un projet de loi
composé d'un article unique.
*
* *

I^a solution de la crise actuelle par une de ces mesures radicales
serait funeste au pays: la distillerie industrielle comme la distillerie
agricole, ont leur raison d'ètre et il y a lieu de les maintenir.
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La distillerie industriello est nécessaire au progrès industriel, a la
fabrication de la levure, a 1'utilisation des mélasses et a la production,
a bas prix, des alcools a dénaturer.
En elfet, les grandes usines peuvent, seules, se livrer aux essais
coüteux provoqués par les découvertes de la science et occuper des
chimistes-ingénieurs compétents pour appliquer ces découvertes.
En Hollande et en Alleniagne une partie de la levure est produite
dans de petites usines, inais, dans le premier de ces pavs surtout, on
constate une tendance, chaque jour plus accentuée, a concentrer la
production de la levure dans de grandes usines. Les petites levureries
11e se maintiennent que paree qu'elles fonctionneut depuis longtenips de
père en lils. II ne faut pas s'attendre a voir les distillateurs agricoles
beiges se mettre a acquérir les connaissances et consacrer les capitaux
nécessaires a rétablissement de levureries, qui, d'ailleurs, 11e seraient
d'aucun avantage pour 1'agriculture.
La transformation des mélasses en alcool demandée par 1'industrie
sucriére, 11e doit pas ètre encouragée dans les distilleries agricoles vu
qu'elle 11e laisse pas de résidus pour 1'agriculture.
Enfin pour que les alcools dénaturés puissent ètre employés sur une
grande échelle, il faut qu'ils soient produits a bas prix, ce qui 11'est
possible que dans les grandes usines.
Quant aux distilleries agricoles, leur maintien est absolument lié ;ï la
prospérité agricole du pays.
Depuis longtemps la législation s'est inspirée de ce principe, et les
Chambres out toujours, avec raison, manifesté leur volonté de voir la
production des résidus effectuée dans un grand nombre d'endroits
du pays.
MM. Francotte et consorts déclarent qu'il serail excessif de (Ure

que ce/fe suppression serail un coup mortel porté a rarjriculfure.
Mais il 11e s'agit pas seulemont d'éviter de porter des coups morlels
a 1'agriculture. II est du devoir de tous ceux qui s'intéressent a la plus
importante source de prospérité nationale de 11e rien négliger de ce qui
peut lui ètre utile: or, les résidus des petites distilleries, répandues dans
le pays, constituent pour le bétail une précieuse nourriture, renfermant,
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a 1'état de grande assimilabilité, les éléments manquant dans les produits
habituels de la ferme.
Ce n'est pas paree que la fabrication de 1'alcool ne peut ètre assez
répandue pour que des résidus puissent ètre mis a la disposition de tous
les cultivateurs, qu'il faut renoncer a prendre des mesures rationnelles
pour que eet aliment soit mis a la disposition d'un nombre d'agriculteurs
aussi grand que possible.
II y a lieu de maintenir les grandes et les petites distilleries. Dans ce
but, il importe d'établir un système d'impót équitable, coinportant de
justes diflérences de taux, légitimées par la situation de chaque catégorie.
*

II faut considérer d'abord, en principe général, que plus 1'usine est
importante, plus le prix de revient en est réduit: en conséquence le
droit d'accise doit augmentor en raison de 1'impoi'tance de la production.
Après avoir tenu coinpte de 1'intérèt agricole exigeant 1'existence de
petites usines éparpilées dans les campagnes, il v a lieu de rerdre
possible le travail des céréales sans production de levure.
L'expérience des autres pays et celle de la Bolgique, depuis quatre
ans, ont sutïisamment établi qu'une différence de taux d'au moins
quatre centimes au litre 50 degrés est indfspensable pour que les
céréaliers puissent subsister. D'ailleurs les droits d'entrée sur les
levures étrangères constituent pour les fabricants beiges un avantage
équivalent aussi a au moins quatre centimes par litre d'alcool fabriqué.
Enfin pour que les céréaliers se trouvent dans des conditions a peu
prés égales a celles des inélassiers, il importe que ceux-ci soient soumis
a un taux de droit d'accise plus élevé. Une différence de quatre centimes
est encore d'environ 25 p. c. inférieure a la différence entre le prix de
revient théorique d'un litre d'alcool a 50 degrés, produit par de la
melasse a fr. 6,00 les cent kilogr., et un litre d'alcool a 50 degrés,
produit par du maïs ;ï fr. 12 et du malt d'orge a fr. 23 les cent kilogr.
*
* *

Se basant sur ces vérités. la loi doit établir une échelle de droits le
plus possible proportionnelle aux prix de revient du litre d'alcool des
différents producteurs.
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Ou a objecté quo le législateur 11e pourrait jamais fixer, pour tous les
cas, d'une facon niathématique, le taux correspondant absolument a
chaque situation.
Pareille rigoureuse exacti'.ude 11'est pas nécessaire: il suflit, pour que
la loi soit juste, que les taux différents soient basés sur les principes
émis plus haut, et soient établis d'après les situations moyennes des
différents modes de travail. Chaque distillateur choisira lui-même la
classe lui convenant le mieux
Los conditions requises pour étre distillateur agricole doivent ètre
débarrassées des ininutieux détails encoinbrant inutilement la loi actuelle.
II est inutile notamment que la loi entre dans des détails sur les terres
ou les prairies a cultiver, attendu que la culture est la conséquence
naturelle de la production d'engrais par les animaux nourris de résidus.
L obligation de faire consoLimer les résidus a 1'état frais, est conforme
a 1'csprit devant guider le législateur, attendu qu'au moment 011 les
résidus ne sont pas demandés, il n'est pas nécessaire d'en produire.
La vente doit toujours ètre admise aux environs de 1'usine, afin qu'un
plus grand nombre de cullivateurs puissent en proliter. Le cout des
frais de transport légitime la restriction de Ia vente des résidus dans
un rayon de 7 kilomètres.
II 11'y a non plus aucun avantage pour ragriculture dans la modiflcation des droits et des obligations d'une distillerie soit que celle-ci
appartienne a un soul propriétaire ou a mie société; il sullit qu'une
societé, établie sous unc forme légale et ayant la personnilication civile,
se conforme aux lois pour qu'elle puisse fonctionner comme un simple
particulier. Tandis que de (outes ]iarts 011 vante avec inflniment de
raison les avantages de 1'association pour 1'agriculture, il serait facheux
et irrationnel de mettre des entraves aux associations voulant s'occuper
de distillerie.
La limitation dos matières premières, dont 1'emploi est autorisé par
les distilleries agricoles, se justifle par le hut de procurer des résidus
pour le bétail, et de permettre 1'emploi de matières constituant des
produits de sa culture que le cultivateur beige peut, dans bien des cas,
rationnellement distiller.
L'interdiction de rectifier et de faire le conimerce de boissons
fernientées, repondé aux considérations mises aux Chambres lors de

— 268 —

la discussion de la loi du 15 avril 1896. Les occupations d'un distil
lateur agricole ne sont d'ailleurs généralement pas compatibles avec
le coinmerce de spiritueux.
A propos de 1'article 8 il y a lieu de remarquer que la circulaire
ministérielle, commentant la loi, montionnera que le fait d'avoir
accidentellement dépassé de quelques litres le total admis pour la
déclaration, ne devra pas avoir pour conséquence 1'augmentation des
droits d'accise d'une année. II faudra toujours considérer que le but de
eet article est uniquement de réprimer la fraude.
Les dispositions prises par 1'article 9 et 10 se justifient par les
principes de la loi qui pourraient ètre en parties éludés, si plusieurs
petites usines juxtaposées remplaeaient mie grande usine.
La prospérité de la distillerie étant dépendante de 1'exportation, il y
a lieu de majorer d'un demi p. c. la coinpensation pour perte a la
rectifleation et de la porter aux quatre p. c. prévus par la loi do 1896.
Hasselt, le 17 niai 1901.
F. VILLERS.
Avant-projet de loi, modifiant la législation relative
a la fabrication et a 1'importation des alcools, a soumettre
aux Membres des Chambres

PROPOSITION DE LOI
ART . 1. — On entend par « distillateurs agricoles » ceux qui, étant

établis sous leur noin propre ou sous une forme quelconque d'association
légale:
a ) cultivent pour leur propre compte dans un rayon de 7 kilomètres
de leur usine dix hectares de terres labourables ou prairies par hectolitre de flegmes de 50° G.-L. a 15° Celsius de leur production journalière.
b) out une production journalière ne dépassant 100 litres pour les
individuelies et 1200 litres pour les sociétés a 50° G.-L. et 15° Celsius
et ne consistant qu'en flegmes (produit du ler jet).

c) eniploient des niatières premières autres que sirops, mélasses,
glucoses, vins, mares ou fruits importés de 1'étranger.
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d) livrent les liegmes en totalité et exclusivement a des rectilicateurs ou a des distillateurs industriels, sauf ceux qui seraient
exportés ou dénaturés pour des usages industriels.

e) font consommer les résidus ;i 1'état frais.
f)

font pas le commerce, ni en gros ni en détail de boissons
distillées 011 ferinentées.
11e

Airr. 2. — I'our ètre considérées comme agricoles les sociétés exploi
tant une distillerie devront se composer de membres tous cultivateurs,
cultivant pour leur propre coinpte au moins un demi hectare de terre
labourable et les terrains ou prairies de chaque ineinbre ne compteront
que jusqu'a quinze hectares dans le total a produire.
De plus chaque membre aura dans les étables de sa ferine ou dans ses
prairies soit une tête de gros bétail soit trois porcs ou six moutons par
hectare de terre labourable ou prairie mis en ligne de compte pour lui.
ART. 3. — 11 est maintenu une classe spéciale de distilleries agricoles
pour celles qui existent avec les avantages et les obligations mentionnés
a 1'article 7 de la loi du 15 avril 1896.
ART. 4. — Les distillateurs ne reinplissant pas toutes les conditions
indiquées aux articles 1, 2 et 3, sont " distillateurs industriels ».
ART. 5. — Le droit d'accise sur 1'eau de vie, fabriquée dans le pays
est prélevé sur les quantités de tlegrnes par litre produit a 50° G. L.
a 15° Celsius soit pour la
IRE CATEGORIE: Distilleries industrielies produisant la levure

destinée a la rente, ou employant les mélasses:
Classe A a raison do 1,04 fr. lorsque la prod" journalrc est de 8,000 a 12,000 litres (*)
Classe B a raison de 1,03 fr. lorsque la prod" journalrc est de 0,001 a 8,000 litres
Classe C a raison de 1,02 fr. lorsque la prod" journalre est de 4,001 a (i,000 litres
Classe D a raison de 1,01 fr. lorsque la prod" journalrc' est de 2,501 a 4,000 litres
Classe E a raison de 1,00 fr. lorsque la prod" journalre ne dépasse pas 2,500 litres

IIME CATÉOORIE : Distilleries industrielies ne produisant pas la

levure destinée a la vente et riemployant

pas les mélasses: ,

Classe A a raison de 0,90 fr. lorsque la prod" journalre est de 6,001 a 8,000 litres (*)
Classe B a raison de 0,98 fr. lorsque la prod" journalrc est de 4,001 a 6,000 litres
Classe C a raison de 0,97 fr. lorsque la prod» journalro est de 2,501 a 4,000 litres
Classe D a raison de 0,90 fr. lorsque la prod" journal" ne dépasse pas 2,500 litres
(*} Maximum permis de produire par usine.
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IIIME CATEGORIE: Distilleries agricoles:
Classc A a raison de 0.S8 fr. lorsque la prod" journal10 est do 801 a 1,200 litres
Classe B a raison do 0,87 ïr. lorsque la prod" journal" est de 401 a
800 litres
Classe C a raison de 0,8*i fr. lorsque la prod" journal" est de 201 a
400 litres
Olasse D a raison de 0,83 fr. lorsque la prod" journal'" est moins de 200 litres

IVMO CATEGORIE. Distilleries agricoles travaillant sous le regime
de l'ariicle 7 de la loi du 15 avril 1800:
Classc unique a raison de fr. 0,90.
ART. 6. — Le taux de la prise en charge est majoré de 0,04 fi'. par
litre pour les distilleries agricoles produisant de la levure destinée a la
vente.
ART. 7. — Chaque année dans la ln quinzaine du mois de
décembre, chaque distillateur fait par écrit au receveur des
accises du ressort la déclaration de la categorie et de la classe,
dans lesquelles il deniande a ètre inserit pour Vannée suivante.
Le taux stipulé pour cette categorie et classe devra toujours ètre
pavé quelle que soit la production journalière du declarant.
Le receveur lui remet un accusé de réception de sa déclaration
endéans les cinq jours.
ART. 8. — Le gouvernement

déterminc chaque

année

la

quantité dalcool, laquelle pourra ètre produite pour la consommation de bouche du pays.
A cette fin dans la 2? quinzaine du mois de décembre et cela
avant le 25 du même mois, il détermine le p. °/„ don/ chaque
classe de chaque catégorie sera diminuée a partir du V janvier
suivant.
Cependant la réduction pour les distillateurs agricoles ne pourra
jamais ètre supérieure de 15 p. % de leur production journalière
déclarée.
ART. 9. — Les déclarations de travail ne peuvent ètre délivrées pour
des quantités supérieures au produit de la multiplication du nombre ile
jours de la déclaration par le nombre de litres dont la fabrication est
admise pour la classe du déclarant.
II est loisible au distillateur de déclarer une quantité inférieure a
celle de sa classe: toutefois, dans ce cas, cette quantité ne pourra
ètre dépassée de plus de 15 p. % par la production.
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ART. 10. — S'il est constaté qu'un distillateur ne s'est pas conformé

aux diverses conditions que comportent la categorie et la classe pour
lesquelles il est inscrit, tous les travaux effectués par lui dans le
courant de 1'année de 1'infraction pourront ètre soumis au droit
correspondant a la situation établie par cette infraction, et ce sans
préjudice des pénalités eucourues.
ART. 11. — Aucun distillateur ne peut ètre intéressé ni directement

ai indirectement dans 1'exploitation ou dans la possession de plusieurs
distilleries, dans la vente des produits de ces usines ou dans 1'achat
ou la préparation des matièrcs premières qu'elles emploient, si ces
distilleries sont distantes de inoins de dix kilomètres 1'une de 1'autre.
ART. 12. — L'exportation des eaux-de-vie ou leur dénaturation se
fait avec la décharge du droit au taux de la prise en charge du
distillateur exportateur ou dans 1'usine de qui elles sont dénaturées,
avec une majoration de 4 p. % comprenant le déchet résultant de
la rectiflcation des flegmes.
ART. 13. — Le distillateur agricole individuel ou société productrice
de flegmes a dénaturer ou a exporter indiquera par quel distillateur
cette opération se fera.

Sont rapportès les articles de la loi du 15 avril 1896
et autres subséquents ainsi que les arrètés royaux et ministériels de
mème que les coinmentaires les concernant qui seraient contraires au
présent projet de loi.
ART. 14.

Distilleries Agricoles
(I)iscussion du rapport de M. A. Hai/en).
M. Vandepoel, délégué de la coopérative de Duffel:
La loi ne permet que de fabriquer une quantité déterminée d'hectolitres
de flegmes par jour, ceci est préjudiciable aux distillateurs agricoles,
car les distilleries agricoles doivent chómer soit par suite de réparation,
soit par suite d'excès de fourrages. Elles subissent un réel préjudice
puisqu'elles ne peuvent se rattraper a une époque oü il y aurait pénurie
de fourrages. Je désirerais donc que la loi fixat le rendement moyen

par année et non par jour.
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M. Villers. — Les chömages sont rares puisque actuellement les
paysans consomment autant de résidus en été qu'en hiver; quant au
chómage pour réparation il ne faut pas en tenir compte toutes les
distilleries agricoles fonctionnant avec un matériel neuf.
M. Staels. — J'appuie la proposition de M. Vandepoel, il ne faut pas
non plus perdre de vue les chömages occasionnés par le nettoyage des
chaudières.
M. Villers. — Le chómage pour nettoyage des chaudières ne peut
provenir que du mauvais système de générateur. M'est avis que la loi
ne peut pas tenir compte des vices de construction.
M. Vandepoel. — Le Gouvernement devrait donner un peu de latitude
pour regagner le temps perdu.
M. Villers. — Je propose de supprimer le mot tnotjen dans la propo
sition de M. Vandepoel. Cette proposition serait donc libellée comme
suit: La loi fixe le rendement par année et non par jour.
M. Vandepoel. — Je me rallie a la rédaction de M. "Villers.

M. Vandepoel. — Je propose de faire au projet de loi de M. Villers
quelques moditications: la base du nouveau projet serait la cuntingence:
la production annuelle d'alcool est limitée et répartie entre les
distillateurs. Production limitée dans le but de combattre 1'alcoolisine.

Projet Villers, article 4, IV" catégorie
M. Vandepoel. — Je propose d'ajouter a cette IVe catégorie: Les
distillateurs agricoles travaillant sous le régime de 1'art. 7 de la loi du
15 avril 1896 pourraient ou entrer dans la IIIe catégorie classe C»
moyennant réduction de fr. 0,02 par litre de flegmes, ou rester
distillateurs rectificateurs.
H. Villers. — Tous les rectificateurs renonceraient a leur droit de
rectification pour fabriquer 500 litres de flegmes par jour avec réduction
de fr. 0,02 par litre.
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M. Vandepoel. — Les distillateurs rectificateurs des Flandres préféreraient se voir priver du droit de rectification pour jouir de la réduction
de fr. 0,02 par litre. Ils travaillent dans ce sens.
La motiou de M. Vandepoel est adoptée.
Contingonce M. Vandepoel, je propose que le Gouvernement déterminerait chaque année la quantité d'alcool qui pourra ètre produite
pour la consommation de bouclie du pays. De cette quantité les 3/10
seront attribués aux distillateurs de la lre categorie, les 2/10 a ceux
de la 2e categorie et les 5 10 restants a ceux de la 3e et de la 4e
categorie.
Au cas oü la quantité d'alcool réservée aux distillateurs agricoles
serait inférieure a celle qu'ils fabriquent actuellement ils pourraient
parfaire ce chitFre en fabriquant de 1'alcool ïi dénaturer.
M. Villers. — La faculté laissée aux distillateurs agricoles de parfaire
le chiffre actuel en fabriquant 1'alcool a dénaturer est un leurre pour
les distillateurs agricoles: L'alcool a dénaturer nc peut étre fabriqué
par les agricoles aux conditions des industriels; il n'y a pas de
concurrence possible car les agricoles ne pourront vendre l'alcool a
dénaturer au prix des industriels. Qu'on laisse donc la fabrication de
l'alcool de bouche aux agricoles. Ce n'est pas a nous distillateurs a
pousser le Gouvernement ii limiter la production annuelle de l'alcool
de bouche, nous n'avons pas mission pour faire des lois contre
1'alcoolisme.
M. Vandepoel. — Si le Gouvernement ne limite pas la production
annuelle d'alcool de bouche, les distillateurs industriels fabriquant a
volonté encombreront le marché et partant les prix seront minimes.
M. Villers. — Le Gouvernement n'tst pas en état de répartir la
quantité d'alcool a produire chaque année par chacune des catégories;
il ne peut pas imposer aux levuriers de fabriquer l'alcool en quantité
moindre que la consommation nécessaire de levure dans le pays.
La motion de M. Vandepoel est adoptée.
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M. Vandepoel. — L'art. 10 du projet de M. Villers me semble devoir
être supprimé puisque de nouvelles distilleries agricoles ne peuvent
s'établir.
M. Villers. — Je ne veux pas défendre 1'érection de nouvelles
distilleries mais un distillateur pourrait acheter une distillerie voisine
et exploiter deux distilleries avec mèine personnel et mème directeur.
M. Hayen. — Si un distillateur achète une distillerie déja en marche,
celui-ei doit faire une déclaration de possession et par conséquent cette
distillerie devient nouvelle car qui dit nouvelle déclaration dit distillerie
nouvelle.
L'assemblée se prononce contre 1'érection de distilleries nouvelles.
M. Hayen. — Je propose d'ajouter un article libellé comme suit:
En cas de cessation temporaire de travail 1'échéance des termes de
crédit sera retardéo sans intéréts pendant une période de temps égale
a celle de 1'interruption des travaux, sans que le délai de prolongation
puisse en aucun cas excéder cinq mois. — Adopté.

Proposition de Loi
(Adoptée pnr Ie Congres de Hasselt).
ART. 1. — On entend par distillateurs agricoles ceux qui, étant

établis sous leur noni propre ou sous une forme quelconque d'association
légale:
«/ cultivent pour leur propre compte dans un rayon de 7 kilomètres
de leur usine 10 hectares de terres labourables ou prairies par hectolitre
de flegmes de 50° G - L a la température de 15° centigrades de leur
production journalière;
bl ont une production journalière de flegmes
exclusivement ne
dépassant pas 100 litres pour les distilleries individuelies et 1200 litres
pour les sociétés;
cl emploient des matières lres autres que sirops, mélasses, glucoses,
vins, marcs ou fruits importés de 1'étranger;
rf/ livrent leurs flegmes en totalité et exclusivement a des rectiflcateurs
ou a des distillateurs industriels, sauf ceux qui seraient exportés ou
dénaturés;
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e/ ne font pas le commerce, ni en gros, ni en détail, de boissons
distillées ou fermentées;
f! font consommer les résidus a 1'état frais dans un rayon de 7 kilom.
de leur usine.
ART. 2. — Pour qu'une société soit considérée comme distillerie
agricole tous les associés doivent étre cultivateurs, exploitant pour leur
propre compte au moins un demi hectare de terres labourables ou
prairies, sans que, pour parfaire le total requis, un d'entre eux puisse
faire entrer en ligne de coinpte au dela de 10 hectares et a condition
pour chacun d'eux d'avoir dans ses étables ou prairies soit une tète de
gros bétail, soit trois porcs ou six moutons par hectare ou fraction
d'hectare de terre labourable ou prairie qui lui est attribué.
ART. 3. — La classe spéciale de distillateurs agricoles créée par
1'art. 7 de la loi du 15 avril 1896 est main tenue avec ses privilégés
et ses obligations. Cependant les distillateurs de cette catégorie qui
déclareront avant le l"1' janvier 1902 renoncer au droit de rectiflcation
des alcools seront assimilés aux distillateurs de la classe D de la
catégorie III, tout en étant autorisés a produire journellement une
quantité de llegmes égale a collo produite par eux en 1900.
, ART. 4. — Les distillateurs ne remplissant pas toutes les conditions
exigées par les art. 1, 2 et 3 sont distillateurs industriels.
ART. 5. — Le droit d'accise sur 1'eau-de-vie fabriquée dans le pays
est prélevé sur les quantités produites dn llegmes ou alcools, a i'aison
de 105 francs par hectolitre a 50° de 1'alcoomètre de G. — L. a la
température do 15° du thermoinètre centigrade.
Cependant pour les distilleries existantes antérieurement au ler janvier
1901 ce droit sera déterminé d'après le tableau suivant:
IRE CATEGORIE: Distilleries industrie/fes produisant la levure

destinée a la vente, ou employant les mélasses:
Classe A a raison de 1,04 fr, lorsque la prod" journal™ est de 8,000 a 12,000 litres (*)
Classe B a raison de 1,03 fr. lorsque la prod1' jourual'" est de 0,001 a 8,000 litres
Classe C a raison de 1,02 fr. lorsque la prod» journal™ est «le 4,0Ol a ti,000 litres
Classe D a raison do 1,01 fr. lorsque la prod" journal""0 est do 2,501 a 4,000 litres
Classe E a raison de 1,00 fr. lorsque la prod" journalro ne dépasse pas 2,500 litres
(*) Maximum.
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IIME CATEGORIE : Distilleries industrielies ne produisant pas la

lecure destinée a la vente et n'employant pas les mélasses:
Classe A a raison ile 0,99 fr. lorsque la prod» journal™ est de (3,001 a 8,000 litres (*)
Classe B a raison de 0,98 fr. lorsque la prod» journal™ est de 4,001 a 0,000 litres
Classe C « raison do 0,97 fr. lorsque la prod» journalre est de 2,501 a 4,000 litreS
Classe D a raison de 0,96 fr. lors<iue la prod» journal™ ne dépasse pas 2,500 litres

IIIME CATEGORIE: Distilleries agricoles:
Classe A a raison de 0,88 fr. lorsque la prod» journalre est de 801 a 1,200 litres
Classe B a raison de 0,87 fr. lorsque la prod» journalre est de 401 a
800 litres
Classe C a raison de 0,86 fr. lorsque la prod» journal™ est de 201 a
400 litres
Classe D a raison de 0,85 fr. lorsque la prod» journal™ est moins de 200 litres

I\

NIE

CATEGORIE: Distilleries agricoles travaillant sous le régime

de l'article 7 de la loi du 15 avril 1896:
Classe unique a raison de fr. 0,91).
ART. G. — Le taux de la prise en charge est majoré de 0,01 fr. par

litre pour les distillateurs agricoles produisant de la levure destinée
a la vente.

Chaque année dans la lre quinzaine du mois de
décembre, chaque distillateur fait par êcrit au receveur des
accises du ressort la déclaration de la categorie et de la classe,
dans lesquelles il demande a être inscrit pour l'année suivante.
ART. 7.

Le taux stipulé pour cette categorie et classe devra toujours être
payé quelle que soit la production journalière du declarant.
Le receveur lui remet un accusé do réception de sa déclaration
endéans les cinq jours.
ART. 8. — Le Gouvernement détermine chaque année la quantité
d'alcool qui pourra être produite pour la consommation de bouche du
pays. De cette quantité les 3/10 seront attribués aux distillateurs de la
lre catégorie, les 2/10 a ceux de la 2e catégorie et les 5/10 restants a
ceux de la 3e et de la 4e catégorie.

Au cas oü le total des déclarations des distillateurs d'une catégorie
dépasse la quotité leur allouée, le Gouvernement détermine avant le
25 décembre le pour cent uniforme dont chaque distillateur de cette
catégorie sera diminué a partir du ler janvier suivant.
(*) Maximum.
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la quotité a laquelle ils ont droit, le Gouvernement répartira le
manquant sur les autres catégories do facon égale, sans toutefois
allouei' jamais aux distillateurs agricoles une quantité supérieure a
cello lour octroyóe par les articles 1 et 3.
ART. 9. — Les déclarations do travail ne peuvent ètre délivrées
pour des quantités supérieures au produit de la multiplication du
nombre de jours de la déclaration par le nombro do litros dont la
fabrication est admise pour la classo du declarant.
II est loisible au distillateur de dóclarer une quantité inférieure a
celle de sa classo: toutefois, dans ce cas, cotte quantité
dépassée de plus de 15 p. % par la production.

110

pourra ètre

ART. 10. — S'il est constaté qu'un distillateur ne s'ost pas eonformé
aux diversos conditions que comportent la catégorie et la classo pour
lesquelles il est inscrit, tous los travaux effectués par lui dans le
courant do 1'année de rinfraction pourront êtro soumis au droit correspondant a la situation établie par cette infraction, et ce sans préjudice
des pénalités encourues.
ART. 11. — L'exportation dos eaux-de-vie ou leur dénaturation se
fait avec la décharge du droit au taux do la prise en charge du distilla
teur exportateur ou dans 1'usine de qui olies sont dénaturéos, avec une
majoration do 4 p. ° 0 comprenant lo déchet résultant do la rectification
des flogmes.
ART. 12. — En cas de cessation temporaire do travail 1'échéance
dos tonnes do crédit sera retardée sans intéréts pendant une période
do temps egale a cello do l'interruptioii dos travaux, sans que le déla
de prolongation puisso, en aucun cas, excéder cinq niois.
ART. 13. — A partir du
1'établissement de distillories, cumulant la fabrication des tlogmos et lour reotitlcation, ne sera
plus autorisó en Bolgique.
ART. 14. — Sont rapportos les articles de la loi du 15 avril 1800 et
autres subsoquonts ainsi que les arrétés royaux et ministériols do mème
quo los commentaires les concernant qui soraient contraires au présent
projot do loi.
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