
Het Vincentiusgenootschap van Opoeteren 
 
 

Op 12.08.1873 werd te Opoeteren het St. Vincentiusgenootschap gesticht 
onder impuls van E.H. DOCHEZ, pastoor. Dit genootschap werd opgericht 
om de noodlijdenden van de parochie te helpen. 
 
St. Vincenciusvereniging, R.K. vereniging met als doel de zelfheiliging van 
de leden en de beoefening van de christelijke naastenliefde in de geest van 
de H. Vincencius a Paulo. De oprichter was de student Fréderic OZANAM die 
in mei 1833 te Parijs met een groep jongemannen aan dit werk begon.  In 
het parochiearchief vinden we een uitgebreid verslag van de 
stichtingsvergadering in Opoeteren. 

 

De Oprichting van het Genootschap van de H. Vincentius a 
Paulo te Opoeteren. 
 

Op den 12 Augustus van het jaar 1873, zijnde de feestdag van de H. Clara, te 
tien uren voormiddag traden af in het huis van den Heer Wilhelmus ROEX : De 
Heer NAGELS J. advocaat en Voorzitter van den middenraad van het het 
Genootschap van den H. Vincentius a Paulo der Conferentiën van de Provinciën 
Limburg te Hasselt – de Heer VANGAMEREN van St. Jansberg bij Maeseyck en de 
Heer RAEDTS, vrederechter van het Canton van Maeseyck: 
 
Ten einde voor te stellen de oprigting van de  
Conferentie van den H. Vincentius a Paulo 
voor de parochie van 
Opoeteren. 
 
In den zaal welke de Heer W. ROEX met genoegen tot deze beschikking verleend 
had, waren, behalve de booven gemelde Heeren nog tegenwoordig,  de Eerw. 
Heer Pastoor der parochie Th. J. DOCHEZ – de Heer Joannes Mattheus SMEETS, 
burgemeester der gemeente, Wilhelmus ROEX, Joannes Lambertus ROEX, 
Secretaris der gemeente – Christianus MANDERVELT,  
onderwijzer, - Louis ROEX, Renier BERGMANS, Hendrik DRYKONINGEN, 
Theodorus KUYPERS, Joannis MICHIELS, Nicolaus GEEBELS, Michiel BERGMANS, 
Willem VRANKEN en Joannes Mattheus LAYEN. 
 
De Heer Nagels begon met kennis te geven van de briefwisseling welke plaats 
had gehad tusschen de Heer Raedts, handelende in den naam van het 
Genootschap van den H. Vincentius a Paulo en den Heer pastoor der parochie, en 
hoe beide overeengekomen waren dat de zaak kon voorgedragen worden aan 
eenige welmeenende personen als bovengenaemde tot dat einde vergaderd, aan 
welke men de beslissing zou overlaten of er, neen of ja, eene Conferentie te 
Opoeteren zou opgerigt worden.  
 
De Heer Nagels in eene lange en schoone redevoering welke op allen diepen 
indruk maakte, gaf met klare en eenvoudige woorden kennis van het heele werk, 
genaemd het Genootschap van den H. Vincencius a Paulo, van hetwelk deze 
Heilige als de Patroon is; legde uit het begin en de opkomst en de beteekenis. 
Hoe het is samengesteld en werkt. Hij deed ons begrijpen wat het is eene 
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Conferentie en haar dubbel doel, het eerste voor de leden en deelgenoten – het 
tweede voor de armen, behoeftigen en noodlijdenden. 
Daarna beantwoordde hij al de vragen welke hem gedaan werden en lostte op de 
opwerpingen welke de aanwezige personen hem mogelijk deden, om alle 
mogelijke inligting te bekomen. 
 
Eindelijk werd aan ieder die daar tegenwoordig waren afzonderlijk afgevraagd of 
hij was voor of tegen de instelling eener Conferentie voor Opoeteren, en allen 
zonder uitzondering verklaarden dat zij voor de oprigting eener Conferentie ten 
vollen toestemden. 
 
Aanstonds werd overgegaan tot het aanstellen van den Raad, en door geheime 
stemming werden gekozen 
Voor de Conferentie van Opoeteren 
 
Voorzitter, den Heer Joannes Mattheus Smeets, burgemeester. 
Ondervoorzitter, Renier Bergmans. 
Geheimschrijver, Christianus Mandervelt. 
Penningmeester, Louis Roex. 
Eerevoorzitter de Eerw. Heer Pastoor Th. J. Dochez. 
 
De Heer Nagels stond alsdan op zeggende: 
“Ik verklaar ingesteld de Conferentie van Opoeteren.” 
 
Onmiddellijk na de instelling wordt de eerste Conferentie gehouden, de reeds 
genaemde personen, nu leden, tegenwoordig zijnde. 
De Heer Nagels deed het gebed. 
De Heer president Smeets stelde voor twee huishoudens aangewezen door de 
leden – deze huishoudens worden aangenomen. De bezoekers dezer 
huishoudens worden benoemd. 
De omhaling wordt gedaan en beloopt 22. franken. 
 
De Conferentie werd verlaten met het gewone gebed en met tevredenheid en 
voldoening scheidden de leden van elkander. 

 
 
Op zondag 24 augustus hield Pastoor Dochez volgend sermoen in beide missen. 
 

Beminde Broeders, 
 
Op den 12 augustus 1873, zijnde de feestdag van de H. Clara, is in deze parochie 
van Opoeteren eene Conferentie van het Genootschap van den H. Vincencius a 
Paulo ingesteld geworden door den algemeenen Voorzitter van gezegd 
Genootschap voor de Princie Limburg, den hooggeachten Heer Jules Nagels van 
Hasselt, vergezeld door twee andere leden, de hheer Raedts vrederechter van 
het Canton van Maeseyck en den heer Vangameren van St. Jansberg, en 
onmiddellijk na de instelling ten huize van den heer Wilhelmus Roex, werd ook 
aldaar de eerste Conferentie gehouden. 
 
Het Genootschap van Vincencius a Paulo kwam op in onze tijden, in het jaar 
1833 te Parijs, begonnen door acht edelmoedige Catholieke jongelingen, welke 
aldaar hunne hooge studiën voltrokken, en nu reeds mag men zeggen dat 
hetzelve de wereld door verspreid is. 
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Gods zegen is zienbaar met dit Genootschap, het goede door hetzelve teweeg 
gebragt is onwaardeerbaar. 
De H. Kerk moedigt hetzelve gedurig aan en zegent het, de Pauzen openen voor 
de leden de geestelijke schatten, en alle eerlijke ne regtzinnige menschen, aan 
welke politieke gezindheid zij ook toebehoren, hebben hetzelve in groote achting. 
Klein en gering in het begin, gelijk alle groote Catholieke instellingen en gelijk al 
wat van God komt dat duurzaam zijn moet en door de eeuwen henen moet 
leven, was de opkomst van Vincencius Genootschap in 1833, - klein en nederig 
moet ook onze Conferentie beginnen maar moet  onder ons met den tijd groter 
en sterker worden even als het zaadje van het Evangelie. 
Geen tegenspraak, en deze zal welligt onder ons ook niet plaats vinden, ofschoon 
Gods werken altijd werden tegen gesproken als zij beginnen – geene 
moeylekheden, en alle beginselen hebben moeylekheden – mag ons afschrikken; 
beginnende denken wij al reeds dat God onze onderneming heeft gezegend. 
Wij verwachten, wij belooven ons van het Genootschap van St. Vincencius a 
Paulo veel goeds, geestelijk en tijdelijk voor onze parochie, en voorop voor de 
leden van het Genootschap en daarna voor onze arme medebroeders. (Hier 
bedoelt de E.H. Dochez dat de leden er geestelijk (zelfheiliging) voordeel zullen 
bij vinden, en de armen zullen er wereldlijk (tijdelijk) voordeel bij hebben.) 
 
Den boom kent men aan zijne vruchten, zegt de Zaligmaker, maar om met 
juistheid en billijkheid den boom te beoordelen moet men hem ook den tijd laten 
om te groeyen en zijne vruchten voort te brengen. – doet dat dan ook zoo, ten 
opzigte van onze Conferentie en aan zijne vruchten zult gij het leeren kennen. 
Wij bedanken al de personen die als aanstellers van deze vereeniging zijn 
bijgetreden. Indien zij volharden, zullen hunne namen geschreven worden op het 
boek der levens in den Hemel, de alleen ware groote en wezenlijke belooning 
voor den Christen. 
Onze tijdgenoten en al die na ons komen zullen niet ondankbaar zijn en wanneer 
ook vele andere namen zullen verdwenen en vergeten zijn, zullen de uwe in het 
dankbaar geheugen van het nageslacht leven blijven zoolang  als een Catholiek 
Opoeteren bestaan zal. (*) 
Vele zielemissen zullen op den duur geschieden, en vele krachtige gebeden en 
aflaten zullen tot lafenis onzer zielen gestort en verdiend worden. 
De tijd is ons niet vergund geweest noch om er in het publiek over te spreken, 
noch on eenieder er kennis van te geven in het bijzonder, maar als eerelid of 
weldoende lid mag alwie eerlijke en brave Christen is, van het Genootschap deel 
maken. Om aangenomen te kunnen worden moet men zich door den President 
aan de Conferentie laten voordragen. 
Er zijn twee soorten van leden, de werkende leden en de eereleden, de overige 
zijn de weldoeners van het werk, doch of werken lid , of eerelid, of weldoend lid 
elk van deeze deelt in al het goede dat door het Genootschap verrigt wordt mede 
– elk lid kan verdienen de aflaten door de Pauzen aan het Genootschap verleend, 
elk lid, na zijn overlijden, bekomt eene H. Mis, aan dewelke alle leden behoren 
deel te nemen, als ook aan den begrafenisdienst als een hunner ter aarde 
gesteld wordt. 
Op andere tijden zullen wij eenige onderrigtingen doen over het St. Vincencius 
Genootschap, om hetzelve beter te doen kennen, en zeggen wat het is – wat het 
voor heeft  - hoe het werkt en dan zal elk een in staat zijn om de 
voortreffelijkheid van dit werk te beseffen. 
 
De Secretaris van de Conferentie zal verzocht worden om tot gedachtenis in de 
registers der Conferentie in te schrijven hetgeen gij komt te hooren, eveneens de 
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namen der stichters, en de namen dergenen die geholpen hebben om onze 
Conferentie tot stand te brengen. 
Alles tot meerder eere en glorie Gods en dat de H. Vincencius a Paulo onze 
Conferentie gelieve te zegenen. 
Amen 
 
N.B. Het Genootschap en ook de Conferentie bestaan enkel uit wereldlijke 
personen (leeken), de geestelijken kunnen er maar door toelating bij 
aangenomen worden en nog maar als eereleden.   

 
 
(*) En om de woorden van Pastoor Dochez te bevestigen volgen hieronder dan, 126 
jaar na de stichtingsdatum, de namen der leden van de Conferentie van St. Vincencius 
a Paulo van Opoeteren. 
 
Werkende leden: 1. Joannes Mattheus SMEETS – burgemeester 
   2. Renier BERGMANS 
   3. Christianus MANDERVELT 
   4. Louis ROEX 
   5. Hendrik DRYKONINGEN 
   6. Nicolaus GEEBELS 
   7. Theodorus KUYPERS 
   8. Gerardus JAEKEN 
   9. Joannis MICHIELS  (vertrokken naar Neerglabbeek in 1874) 
            10. Willem VRANKEN 
            11. Joannis VANDERSTEEGEN 
 
Eereleden :  1. Theodorus Jacobus DOCHEZ pastoor 
   2. Wilhelmus ROEX 
   3. Michiel BERGMANS 
   4. Christianus SMEETS 
   5. Joannes Lambertus ROEX, secretaris der Gemeente 
   6. Alphonse GEURTS, kapelaan der parochie  
 
Weldoende leden: 1. Wwe Catharina REYNDERS – ROEX 
   2. Helena Plessers 
   3. Maria Josepha RAMAEKERS – DOCHEZ 
   4. Rosa ROEX 
   5. Helena KUYPERS 
   6. Gertrudis THYS 
   7. Helena VANLEE 
   8. Wwe Elisabeth SMEETS – BROUWERS 
   9. Maria Aldegondis NYS 
           10. Maria VONKEN (mei 1878) 
           11. Mechtildis MARTENS (13 januari 1878) 
           12. Helena VANDERSTEEGEN (vrouw Thys) 
 
*** 
Wij danken E.H. Pastoor J. Goossens, de leden van de Kerkfabriek en Jef Vanhelden 
die zo vriendelijk waren om ons het Register van het Genootschap van St Vincencius a 
Paulo te laten inzien. In dit Register werden de verslagen van de vergaderingen, de 
inkomsten en uitgaven van de Conferentie zorgvuldig genoteerd. Het Register werd 
ingevuld tot 6 februari 1881. 
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Waarom dit Genootschap? 
 
In de tweede helft van de 19de eeuw heerste er in vele gezinnen armoede. De 
bevolking was onverminderd aangegroeid maar buiten de landbouw was er 
weinig of geen tewerkstelling. 
Sociale voorzieningen waren er nog niet. Wie zonder werk viel had ook geen 
inkomen meer.   
 

De werking 
 
Hoe het Genootschap de door armoede getroffen huisgezinnen hulp bood kunnen 
we opmaken uit de verslagen van de conferenties. 
 
De werkende leden kwamen éénmaal per week na de hoogmis samen. Op 16 
november 1873 werd een voorstel aangenomen om alleen de eerste zondag van 
de maand een conferentie te houden. Niet voor lang echter want op 1 maart 
1874 werd, een brief van de Opperraad van het Genootschap, voorgelezen 
waarin stond: “dat het noodzakelijk is alle acht dagen conferentie te houden.” 
 
Tijdens deze wekelijkse conferenties werd er beslist welke noodlijdende familie(s) 
van Opoeteren in aanmerking kwamen om steun te krijgen en op welke wijze 
deze mensen zouden geholpen worden. Voor elke familie die hulp kreeg, werden 
er twee leden van het Genootschap aangeduid, de zogenaamde bezoekers. Het 
was de taak van de bezoekers om de toestand van de familie na te gaan. Tijdens 
de conferenties brachten zij verslag uit over hun bezoek. 
 
Na elke conferentie werd er een collecte gehouden onder de aanwezige werkende 
leden, maar dit geld volstond niet om alle nood te lenigen. Daarom besloot men 
om op zoek te gaan naar ereleden en weldoeners. Om  erelid te worden moest 
men een bijdrage van vijf frank per jaar storten.  
 
Hieronder volgen enkele uittreksels uit het verslagboek  
 
17 augustus 1873 : ... “worden voorgesteld tot aanneming het huisgezin S. en 
het huisgezin P. wegens het getal kleine kinderen en gebrek aan vele zaken. Vijf 
kleine kinderen en maar één bed, en nog welk bed - volle gebrek aan hemdens, 
kleederen en beddegoed. 
Een lid belooft het stof voor nieuwe hemden - deze te doen vervaardigen door de 
meisjes van de naaischool opdat deze ook het snijden leeren...” 
 
 7 september 1873: ...”Wordt gevraagd onderhoud voor L. en voor T., goed 
gevonden deze te helpen van tijd tot tijd zonder dezelve aan te nemen.” 
 
7 december 1873: “ Besloten het uitdeelen van tenminste eene deken aan arme 
huisgezinnen  en twee bij deze waar den nood groot is’ 
 
13 december 1873: “Worden uitgereikt vijftien bons aan vijftien arme 
huisgezinnen elk voor een half pond koffie die heden zeer duur is - uitdeeling ter 
gelegenheid van het feest van Kerstmis.’ 
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4 januari 1874: “Een lid stelt voor het kind H. te kleeden opdat het schole gaen 
kunne - wordt aangenomen.’ 
 
Het Genootschap dat over niet al teveel middelen beschikte moest erover waken 
dat de arme families gesteund werden en niet de huishoudens die beweerden 
arm te zijn. Klagers hebben niet altijd nood! 
 
7 december 1873: “Wordt voorgedragen dat als er bij een afsterven of 
anderszins eenen uitdeeling van kleederen plaats heeft, dat er gezorgd worden; 
als de uitdeeling niet gedaan wordt door het Genootschap, dat elk arm huisgezin 
zijn aandeel bekome pro rato van zijne armoede - zoo niet bekomen eenige, 
meer behendig, alles en de overigen weinig of niets !” 
 
24 mei 1874: “Verschillige arme zijn in de meening dat de Conferentie jegens 
hen verpligt is en dat zij regt hebben op de opbrengsten der Conferentie. Eenig 
deezer zijn ooit voorgesteld aan de Conferentie doch niet aanveerd - de titel van 
armoede niet bestaande - van elders bekwamen zij krachtdadige onderstand. Het 
is de Conferentie die aanneemt - het is de Conferentie die weigert - en niet 
afzonderlijk het eene lid of het andere. Op die wijze dient buiten de Conferentie 
gesproken te worden. 
Mag niet aangehouden worden wat de arme menschen of ook anderen hetzij 
tegen de Conferentie of tegen leden van dezelve opgeven. - De Conferentie doet 
al op al haar beste - iedereen voldoen is geheel onmogelijk.” 
 
26 juli 1874: “Verslag van de bezoekers over T. - oud, ziek en alleen woonende, 
wat reeds gedaan, wat te doen als zij ziek blijft. Omzigtig te werk gaan zoo niet 
komen andere armen haar oppassen en dan wordt de verteering groot en wordt 
er geld verkwist aan sterke dranken.” 
 
18 december 1874: “Men brengt bij dat een arme die door de St. 
Vincentiusconferentie geholpen wordt op een publieke verkoop een jagtgeweer 
gekocht heeft, daar hij reeds meer dan één geweer had.” 
 
27 december 1874: “Verslag over de uitdeelingen en hoe T. met liegen geld van 
de Conferentie zoekt te bekomen.” 
 
Bedelarij, was het uit grote nood of was het omdat liever lui dan moe was?  Ook 
hierover kunnen we in de verslagen lezen. 
 
26 juli 1874: “T. en H. zijne vrouw worden door den President der Conferentie 
aangeboden - beloovende niet meer te zullen bedelen indien de Conferentie hun 
zal helpen. - Zulks is te zeer oppervlakkig - de Conferentie kan niet gaan boven 
hare magt en zou willen weten waarmede zij los is. Het wordt grootelijks in 
twijfel getrokken of het gemeend is en woord zal gehouden worden. Wat deze 
familie opsomt in verdienste en bijhulp wordt overlegd - wordt goedgevonden, 
mits verder overleg hulp te geven zonder zich te verbinden - De vrouw zal 
volstrekt de huizen niet meer mogen afgaan, en hare kinderen ook niet. Als de 
Conferentie dit kan te weeg brengen, zal er veel kwaad belet worden.” 
 
Vrouw T. hield inderdaad geen woord. 
11 juli 1875: “Vrouw T. heeft zich van leugens bediend zeggende dat haar man 
ziek te bed lag om van de Conferentie hulp te bekomen - den man heeft op den 
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weg gewerkt en zeven franken getrokken. Deze vrouw zoekt het met geweld en 
dreigende woorden. De leden moeten zich met haar zeer voorzichtig gedragen. 
Zij durft zeggen wat niemand mag denken - en grof en wat niet bestaat”. 
 
11 oktober 1874: “Besproken de bedelarij, de verschillige soorten van bedelarij - 
hoe men zich aan bedelarij kan verkleven - wat kwaad voor personen en 
samenleving”. 
 
18 oktober 1874: “Twee middelen aangewezen tot het uitvaegen der bedelarij. 
De wereldlijke overheid en de geestelijke overheid moeten zich de hand houden - 
Begunstigen die armen die volgens hunne krachten werken willen en niet de 
deuren afloopen.” 
 
Eerlijkheid of was het fierheid?  Niet elk voorgesteld huisgezin wilde hulp 
aanvaarden. 
 
7 juni 1874: “Bezoekers doen hun verslag. Ook die over het huishouden D. De 
vrouw D. bedankt de leden van Vincentius - tot heeden heeft zij nog geenen 
nood - de man verdient nog. Dàn zal zij van de goedwilligheid der Conferentie 
gebruik maken - als de verdiensten van de man ophouden om de eene of andere 
oorzaak of ontoereikend zijn voor het bestaan van het huisgezin.” 
  
Het Genootschap bestreed niet alleen de armoede, maar was ook bezorgd over 
de gevolgen van de socialistische ideeën die de kop op staken, ook in Opoeteren. 
 
21 september 1873: “Raed gehouden hoe zich heden te gedraegen met den 
werkman - ambachtslieden - daglooners - dienstvolk, welke men heden tot het 
kwaad zoekt op te hitsen en te bederven om van deze te maken werktuigen van 
opstand. Deze niet alleen laten - zich van hen niet afscheiden - hun het goed 
voorbeeld geven - zorgen dat zij godsdienstig blijven.” 
 
Gedreven door de armoede gingen sommigen werk zoeken in de 
brikkenbakkerijen van het Ruhrgebied1 .  De leden der Conferentie maakten zich 
zorgen over deze seizoensarbeiders.  
 
28 juni 1874: “Wordt gesproken over de jonge kinderen die Pruissen ingaan om 
aan de brikken te helpen werken. - Verzuim van schoolonderwijs en van 
Catechismus - verwaarloozing der godsdienstpligten - gevaar voor zeden en 
deugd. 
 
Zij laten aan de geestelijkheid van aldaar en aan de geloovigen der plaatsen een 
slecht denkbeeld over de gemeentens van België uit welke zij komen. - Hierook 
is werk in overvloed; - Besluit: afkeuren en afraden dat niet alleen die jonge 
kinderen maar ook anderen naar de brikkenbakkerijen trekken. - Overigens zijn 
er ook verschillige welke aldaar hunne gezondheid kreuken.”  
 
Ook het “dienen gaan”, zeker in andere gemeentes, bezorgde ongerustheid bij de 
leden van het St. Vincentiusgenootschap. 
 

                                       
1 Lees hierover meer in Utersjank jg.14 nov 1997 en jg .15 mei 1998) 
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12 juli 1874: “Wordt besproken dat de kinderen der arme huisgezinnen die 
hunnen meester moeten gaan dienen, zoo veel mogelijk in de parochie blijven - 
en hoe de ouders dienen bezorgd te zijn, als zij genoodzaakt ze, dezelven in 
dienst te laten treden in vreemde gemeentens - hoe zij over dezelven moeten 
blijven waken - Godvrezendheid en zorgvuldige waakzaamheid dient voorop 
gebracht te worden bij de meesters der dienstboden.” 
 
Zouden sommige huisgezinnen overwogen hebben om te emigreren naar Canada 
of  de Verenigde Staten ?  
1 november Allerheiligen 1874: “Nieuws verhaald wegens godsdienst en 
liefdadige werken in Noord-Amerika, volgens de heer Takken (?) terug gekomen 
met eenigen tijd vacantie is oud- kapellaan van Neeroeteren, reeds missionaris 
sedert zes jaren - het leven aldaar als pastoor-missionaris - waarom hij afraadt 
aldaar te emigreren voor de werklieden etc.”.  
 
Niet iedereen was dankbaar voor de ontvangen hulp en men kan niet anders dan 
respect opbrengen voor de leden van de Conferentie omdat zij zich niet lieten 
ontmoedigen en hun best bleven doen om de grootste nood te lenigen. 
 
8 december 1875: “Vrouw T. maakt aan de hele parochie het werk des armen 
lastig. In 1874 heeft zij van den armen der gemeente voor 41,40 Cent. 
brandkolen gekregen en heeft zij nog geld van St. Vincentius daarbij ontvangen. 
Zij drinkt buiten mate brandewijn met suiker etc. - Wij helpen haar, toch met 
tegenzin. Haar dochter zet zich op het spoor van moeder en zal een tweede M. 
worden.” 
 
16 januari 1876: “T. heeft een mandaat ontvangen voor brandkolen van het 
armen-bestuur geschreven op naam Soors die hem die kolen leveren moet. Hij 
heeft dien naam uitgekrapt en bij den ontvanger het geld opgeligd en geene 
brandkolen gekocht. 
Dus altoos wel gelet op de geschreven mandaten. 
 
Nog iets vrouw T. is tot drie malen bij eenen schrijnwerker zich eene tafel 
bestellen geweest, zeggende dat de Heer pastoor haar zulks veroorloofd had. De 
Heer pastoor verklaart dat hij vrouw T. niet gesproken en zelfs niet gezien heeft. 
Besluit: de Conferentie zal deze tafel betalen maar er wordt nooit iets besteld 
zonder getuigschrift en de Heer pastoor bestelt alles schriftelijk en wel zoo dat 
het niet wel na te schrijven is.” 
 
Dat het genootschap wel heel veel geduld gehad heeft met de familie T. lezen we 
in het verslag van 17 november 1878: “wordt aan de leden verzocht T. met 
goedheid aan te spreken - deeze verwaarloost geheel en al zijn kinderen. Zijn 
oudste dochter van 13 jaren blijft per week meermalen des nachts - op 
houtmijten en schuren of in bomen slapen. Deze zou haar eerste Communie 
moeten doen. Een goed woord van de  leden zal helpen.” 
 
2 januari 1876: “S. komt de Conferentie binnen met toelating en eischt van den 
armen der gemeente een vat en half koren zoo niet dreigt hij al te verkoopen en 
zich met vrouw en kinderen tot last der gemeente te laten. Die mensch verkwist 
veel en is ten uiterste ondankbaar. Hij heeft 4 beesten op den stal en een 
eigendom voor een os etc. Er is niets besloten maar alle leden waren 
verontwaardigd voor zijne groote onbeschoftheid.” 
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12 maart 1876: “Hoe een arme met het geld des armens, toen zijn vrouw in het 
kinderbed kwam aanstonds een liter brandewijn en een liter anijs kocht. De 
pastoor met eigene handen gaf een geheel brood aan één der kinderen van 
dezen armen, en den armen deed het brood aan den pastoor terugdragen 
zeggende dat zij hebben ook brood gebakken. Wij moogen ook van deze armen 
geen renteniers maken, zij verkoopen hunne bons voor wittebrood te koopen.” 
 
Door de verslagen door te nemen zien we ook dat 
genootschappen van omliggende gemeentes 
kritiek hadden op het beleid van het genootschap 
van Opoeteren. 
5 augustus 1877: “Daar (op de Algemene 
Conferentie te Neeroeteren) is ook gezegd 
geworden dat wij hier te Opoeteren uitdeelingen 
doen aan familieën waar het niet van noode was. 
Doch iedere Conferentie is het best geschikt om 
zijne armen te kennen. Wij deelen niet uit daar 
waar geen nood is, ver van daar.  
Overigens bemoeien wij ons niet met het 
inwendige van de andere Conferenties.” 
 
Tijdens de conferentie van 24 april 1876 werd 
besloten om een beeld van de Heilige Vincentius 
à Paulo in de kerk te plaatsen. 
“Een lid stelt voor het oprichten van een 
standbeeld van de H; Vincentius in de kerk op het 
koor.” 
 
3 december 1876: “Twee leden, te weten 
Drykoningen en Vandersteegen, volgens hun 
geuit verlangen worden verzocht tot het halen te Maeseyck met hoefkar het 
standbeeld van den H. Vincentius à Paulo vervaardigd door den Heer 
beeldhouwer WULMS, welke hetzelve morgen, maandag zal komen plaatsen.” 
 
Dat men tevreden was over het werk van beeldhouwer Wulms lezen we in het 
verslag van:  
10 december 1876: “Den 4 Dec. - Maandag geplaatst op het Choor het eerlijke 
standbeeld van onzen patroon den H. Vincentius à Paulo - voortreffelijk hoofd - 
schoone draperijen - zeer deftig en zijn geheel vervult den Choor en maakt een 
schoon vis-a-vis  - tegenover het beeld van St; Franciscus van Assisen.” 
 
Het verslagboek werd bijgehouden tot 6 februari 1881. De verslagen na 1878 
vermelden nog enkel de datum van de bijeenkomst en het bedrag van de 
omhaling. De verdere geschiedenis van het Genootschap is ons niet bekend. 
 
 
 
Charles Lecocq 
© Heemkundige Kring “Utersjank” Opoeteren 
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