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INLEIDING
De archiefvormer
Naar het voorbeeld van Gent, Antwerpen en Brussel werd in Leuven kort na de oprichting
van de BWP (1885) een coöperatieve vennootschap opgericht. De oprichting en ontwikkeling
hiervan waren van doorslaggevende betekenis voor de consolidatie van de hele socialistische
beweging in de regio. De aanzetten tot commerciële activiteiten en de inschrijvingen van de
allereerste aandeelhouders begonnen al in 1886. De stichting van de vennootschap werd op
15 februari 1887 notarieel verleden onder de benaming De Proletaar, société coopérative
pour la création et l’exploitation d’établissements économiques, afgekort tot De Proletaar. 1
Zo’n 110 personen tekenden in op aandelen van 5 frank. Met een startkapitaal van 600 frank
huurde de maatschappij een huisje in de Statiestraat. Kort daarna rezen er problemen met het
huurcontract en week men uit naar de Parijsstraat, waar in het begin een beenhouwerij, café,
schoen- en kleerwinkel gevestigd waren. In december 1888 opende men er een bakkerij, met
financiële steun van o.a. Vooruit in Gent en het Volkshuis in Brussel. De verkoopcijfers stegen en het aantal leden en organisaties die bij de coöperatie onderdak kregen, breidde in die
mate uit dat er opnieuw moest worden uitgekeken naar een groter gebouw. De nieuwe bestemming werd de Mechelsestraat, ingehuldigd in 1892 en uitgerust met een feestzaal, café
en mechanische bakkerij. Een centrale figuur in de beginjaren was medeoprichter Prosper
Vanlangendonck. Deze schoenmaker bracht het tot directeur van de coöperatie en combineerde dit met nog diverse functies binnen de socialistische beweging. Hij was in 1900 verkozen tot volksvertegenwoordiger voor het arrondissement Leuven en had in 1897 aan de
basis gelegen van de oprichting van Immer Hooger, een coöperatie voor de productie van
schoenen. De cumul van functies en het failliet van de productiecoöperatie leidden in 1911
uiteindelijk tot zijn vertrek. Tot aan de Eerste Wereldoorlog breidde De Proletaar haar handelsactiviteiten uit en vestigde ze als machtigste socialistische organisatie filialen in de gemeenten Aarschot, Herent, Tienen en Zichem. Er kwamen o.a. een sigarenfabriek, twee bakkerijen en twee volksapotheken bij. Door het ter beschikking stellen van haar infrastructuur
en door de subsidiëring van de verkiezingspropaganda en de diverse culturele en ontspanningskringen, overvleugelde ze de hele socialistische beweging. Ze bood vanaf 1898 in de
Mechelsestraat bovendien onderdak aan de drukkerij Excelsior, waar De Volkswil (het orgaan
van de Leuvense BWP-arrondissementsfederatie) van de persen rolde. Deze productiecoöperatie werkte vanaf 1902 verder onder de naam De Zaaier. Behalve de sigarenfabriek en de
drukkerij was aan De Proletaar nog een derde productieactiviteit verbonden. Dit was de
brouwerij La Fleur d’Or, die vanaf 1908 gehuurd en nog net voor het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog gekocht werd van de vennootschap in liquidatie J.F. Peeters en Compagnie.
Tijdens de oorlogsjaren was De Proletaar betrokken bij de werking van de hulp- en voedselcomités en deed ze aan broodbedeling. Behalve het volkshuis van Aarschot dat door de Duitsers verwoest werd, gingen de zaken in de andere vestigingen gewoon verder. Na de wapenstilstand kende De Proletaar een opmerkelijke vooruitgang. Zo steeg de totale omzet van
630.000 frank in 1919 naar 3 miljoen frank in 1920. In 1927 bedroeg de omzet al meer dan
6,5 miljoen frank. Die stijging was in belangrijke mate te wijten aan de expansiepolitiek die
de beheerders in de eerste helft van de jaren 1920 voerden. Zo werden er nieuwe bijhuizen
geopend in Blauwput, Boortmeerbeek, Budingen, Haacht, Herent, Heverlee en Wilsele. In
Leuven zelf vestigde men nieuwe filialen in de Brusselsestraat, de Naamsestraat en de Tervuursestraat en in Aarschot werd het volkshuis heropgebouwd. Ook het cliënteel, dat tijdens
de bezettingsjaren noodgedwongen een beroep had moeten doen op de coöperatie, bleef
trouw. Naast het aanbieden van verbruiksartikelen, bood De Proletaar samen met de mutuali1

De stichtingsakte van De Proletaar werd gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari 1887 (nr. 320).
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teit ook geneeskundige diensten aan via de ziekenbond César De Paepe. Deze dienst was gegroeid uit een hulpkas voor zieke leden die tegen een bepaalde inleg een aantal weken van
brood werden voorzien. Nog in de jaren 1920 konden de leden en organisaties met hun
spaargeld bij De Proletaar terecht. Hieruit ontstond in 1932 een afzonderlijke coöperatie
Spaarkas De Proletaar. 2 De snelle uitbreiding van het aantal winkels en diensten resulteerde
in de tweede helft van de jaren 1920 in een dalende winst, ondanks de stijgende verkoopcijfers. Oorzaak was de zware hypothecaire last, in combinatie met stijgende onderhoudskosten
voor het patrimonium en een verslechterd beheer. De drie bakkerijen (Aarschot, Leuven en
Tienen) werkten onder de verwachtingen maar vooral de brouwerij was verlieslatend. Met
haar bieren Peeterman en Bruine was ze niet opgewassen tegen een sterke concurrent als Artois. Op negen jaar tijd volgden vier directeurs elkaar op. Om aan de neerwaartse spiraal een
einde te stellen, besloot men de hulp in te roepen van de Office Coopératif Belge (Belgische
Samenwerkende Dienst) en het Volkshuis in Brussel. Er werd in 1928 een gezamenlijke
commissie 3 (‘Kommissie van zeven’) gevormd die tot eind 1931 de bevoegdheden van de
beheer- en bestuurraad overnam en een rationalisatie van de coöperatie aanvatte. Zonder veel
resultaten, de cijfers verbeterden nauwelijks. In 1932 was de rol van de commissie uitgespeeld en werd via een statutenwijziging een nieuwe bestuursstructuur uitgetekend. Voortaan
werd de beheerraad samengesteld uit afgevaardigden van de plaatselijke afdelingen (Leuven,
Tienen, Aarschot, Haacht, Herent, Boortmeerbeek), aangesteld door de algemene vergadering. In die beheerraad werden vier plaatsen voorbehouden voor het personeel en twee voor
een technische afvaardiging, aangeduid door de Belgische Samenwerkende Dienst. Het dagelijks beheer van de coöperatie was in handen van een uitvoerend bestuur, dat samengesteld
was uit de afgevaardigd beheerder, de bestuurder en twee leden van de beheerraad. Het toezicht berustte bij een college van commissarissen. Na de jaren van algemene economische
recessie en de crash van de Belgische Bank van de Arbeid in 1934, werden vanaf 1936 enkele
reorganisaties doorgevoerd in de bakkerijen en in de achteruitgaande brouwerij. De winkels
werden heringericht en begonnen te werken met nieuwe reclame- en verkoopmethoden.
Spijts deze inspanningen gingen de verkoopcijfers eind jaren 1930 achteruit. De bezettingsomstandigheden verscherpten de problemen alleen maar zodat in 1941 beslist werd om 11
eigendommen in Aarschot, Haacht, Herent, Heverlee, Kessel-Lo en Leuven te verkopen. De
opbrengst hiervan liet toe de maatschappij terug gezond te maken en de spaarders die getroffen waren door het failliet van de Belgische Bank van de Arbeid, voor een groot stuk terug te
betalen. Ondertussen was men ook gestopt met het brouwen van bier. De bouwvallige gebouwen van de brouwerij werden in 1942 afgebroken. Na de bevrijding belemmerde vooral
het gebrek aan geldmiddelen een heropbroei van De Proletaar. Door de hogere prijzen daalden de brutowinstmarges terwijl de onderhoudskosten, lonen en sociale lasten stegen. Ook in
de jaren 1950 ging de toestand van de coöperatie erop achteruit. Enkele winkels moesten
worden gesloten en de bakkerij en overgebleven winkels noteerden een steeds verder dalende
verkoop. Uiteindelijk was de enige redding voor het voortbestaan van de coöperatie in Leuven een fusie met de sm Vooruit arrondissement Mechelen op 8 mei 1962. 4 De nieuwe maat2

Opgericht op 1 december 1932 en gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19-20 december
1932 (nr. 15545). Als gevolg van de crash van de Belgische Bank van de Arbeid in 1934 en de daaropvolgende
reorganisatie van het socialistische spaarwezen, werd de spaarkas in 1935 ontbonden (Koninklijk Besluit van 19
oktober 1935, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 21-22 oktober 1935, p. 6586-6592 en bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 18-19 november 1935, nr. 15091). Alle activa en passiva werden overgebracht naar de
verbruikscoöperatie De Proletaar, die over een meerderheid van de aandelen beschikte.
3
Deze commissie was samengesteld uit drie afgevaardigden van De Proletaar, en telkens twee vertegenwoordigers van het Volkshuis in Brussel en de Belgische Samenwerkende Dienst.
4
Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 mei 1962 (nr. 13512). De procedure tot fusie met Mechelen was al
in augustus 1960 gestart. Sm De Proletaar werd op 31 maart 1962 in vereffening gesteld (Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 april 1962, nr. 7615).
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schappij, de coöperatieve vennootschap Vooruit Mechelen-De Proletaar, zou nog blijven
werken tot 1982.
Het archief
Het archief van de sm De Proletaar loopt van 1876 tot 1962. Het beslaat 1,2 meter (10 dozen)
en bestaat uit 90 nummers. Tien beschrijvingen verwijzen naar de meer dan 100 plans die op
het departement Beeld en Geluid bewaard worden. Het fonds kwam bij het toenmalige AMSAB terecht na de liquidatie van de fusiemaatschappij Vooruit Mechelen-De Proletaar eind
1981 en werd samen met het archief van Vooruit Mechelen in een rudimentaire overdrachtslijst ontsloten. Met deze inventaris werd het archief van De Proletaar Leuven afgesplitst. Wie
de evolutie van de socialistische coöperatieve beweging in Leuven na 1962 wil nagaan, is
aangewezen op de inventaris van de sm Vooruit Mechelen-De Proletaar. Het archief is raadpleegbaar mits toestemming van de verantwoordelijke archivaris.
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6

INVENTARIS
Stukken van algemene aard
1-5

Notulen van de algemene vergaderingen en de bestuursvergaderingen.
1896-1949
5 delen
1
2
3
4
5

Notulen van de algemene vergaderingen 1896-1899 en bestuursvergaderingen 1895-1899.
Notulen van de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen
1899-1910.
Notulen van de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen
1910-1916.
Notulen van de algemene vergaderingen 1916-1920 en bestuursvergaderingen 1916-1925.
Notulen van de algemene vergaderingen 1920-1949.

6

Verslagen van het college van commissarissen aan de algemene vergadering.
1921, 1924
1 omslag

7-13

Notulen van de beheerraad 1910-1962 en van de bestuursvergaderingen 19321961.
1910-1918, 1920-1962
7 delen
7
8
9
10
11
12
13

14

Notulen van de beheerraad 1910-1918.
Notulen van de beheerraad 1920-1928.
Notulen van de beheerraad 1928-1932 en van de bestuursvergaderingen 1932.
Notulen van de beheerraad en de bestuursvergaderingen 1932-1937.
Notulen van de beheerraad en de bestuursvergaderingen 1937-1946.
Notulen van de beheerraad en de bestuursvergaderingen 1946-1957.
Notulen van de bestuursvergaderingen 1957-1961 en van de beheerraad 1957-1962.

Notulen van de bestuursvergaderingen 1925-1928 en van de gemeenschappelijke vergaderingen van beheer- en bestuurraad 1928-1930.
1925-1930
1 deel

7

Stukken van bijzondere aard
Stukken betreffende de organisatie
Algemeen

15

Oprichtingsakte 5. Gedrukt.
1887

1 band

16

Stukken betreffende wijzigingen aan de statuten.
1899, 1904, 1909, 1912, 1917, 1920, 1922, 1932, 1935-1936

1 omslag

17

Gecoördineerde statuten. Gedrukt.
1905

1 deel

18-19

Gecoördineerde statuten en reglement van inwendige orde. Gedrukt.
1920, 1932
2 delen
18
19

1920.
1932.

20

Uittreksel uit het Bijblad aan het wet- en verordeningsblad voor de bezette
streken van België betreffende de verlenging van de duur van de maatschappij. Gedrukt.
1916
1 stuk

21

Stukken betreffende de inschrijvingen in het handelsregister.
1940-1943

22

Dossier betreffende de samensmelting met de sm Vooruit Mechelen 6.
1961-1962
1 omslag

1 omslag

Bestuur

23

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 27 september 1931
betreffende de benoeming van Alfons Van Aenroyde als beheerderafgevaardigde in vervanging van Karel Meulemans 7. Afschrift.
1931
1 stuk

24

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van 26 november 1933
betreffende de benoeming van Désiré Vande Moortele als beheerderafgevaardigde in vervanging van Alfons Van Aenroyde. Afschrift.
1935
1 stuk

25

Brief van Henri Franckx betreffende zijn ontslag als bestuurslid.
1925
1 stuk

5

Het betreft hier een ingebonden uittreksel uit de bijlage tot het BS van 26 februari 1887, nr. 320.
Omstandiger informatie over deze fusie is te vinden in het archief van de sm Vooruit Mechelen.
7
Aanwezig in 2 exemplaren.
6

8

26

Uittreksel uit de notulen van de beheerraad van 11 maart 1934 betreffende de
benoeming van Georges De Backer als bestuurder in vervanging van Henri
Vandevenne. Afschrift.
1934
1 stuk

Financiën en boekhouding

27

Balans en winst- en verliesrekening over de periode 1 juli 1934-31 december
1935.
[1936]
1 stuk

28-53

Verslagen over de boekhoudkundige toestand.
1947-1957
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

26 banden

op 31 december 1947.
op 31 december 1948.
op 30 juni 1949.
op 31 juli 1949.
op 31 augustus 1949.
op 31 oktober 1949.
op 30 november 1949.
op 31 december 1949.
op 31 mei 1950.
op 30 juni 1950.
op 30 november 1950.
op 31 december 1950.
op 31 maart 1951.
op 30 april 1951.
op 30 juni 1951.
op 31 augustus 1951.
op 30 september 1951.
op 31 oktober 1951.
op 30 november 1951.
op 31 december 1951.
op 31 december 1952.
op 31 december 1953.
op 31 december 1954.
op 31 december 1955.
op 31 december 1956.
op 31 december 1957.

54

Inventarissen op 31 december 1939.
1940

55

Lijsten van particulieren en organisaties met depositotitels en participatiebons.
1940
1 omslag

56

Rooster betreffende subsidies aan diverse socialistische organisaties.
1922-1923
1 stuk

1 omslag
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57

Akte betreffende een lening van 1.000 fr. door Florentina Van Bergen aan
Monica Van Landen, verleden voor notaris Alfred Damont uit Aarschot. Grosse.
1895
1 katern

58

Stukken betreffende een hypothecaire lening van 10.300 fr. aan Joseph Verbiest, handelaar te Leuven.
1904, 1906
1 omslag

59

Briefwisseling betreffende de aflossing van een lening aan Theoderine Renaerts.
1915, 1920-1921
1 omslag

60

Stukken betreffende hypothecaire leningen bij de ASLK en het CBKS.
1935-1936, 1947-1950, 1954, 1956-1957, 1962
1 omslag

61

Dossier betreffende een hypothecaire schuldbekentenis door het echtpaar
Ronsmans-Weets en Pierre Guilliams te Leuven.
1937, 1941, 1945, 1948-1949
1 omslag

62

Akte betreffende een hypothecaire waarborg van 5.000 fr. door het echtpaar
Verhaeghen-Delacroix, geranten van de centrale magazijnen in de Mechelsestraat, verleden voor notaris Fernand Gillis te Kessel-Lo. Grosse.
1937
1 katern

63

Lijst van aandelen in naamloze en coöperatieve vennootschappen.
[1940]
1 stuk

Personeel

64

Lijst van personeel in dienst op 31 december 1943.
[1944]

65

Dossier betreffende een geschil met J. Thon wegens het afnemen van bier bij
de brouwerij Artois.
1938
1 omslag

1 stuk

Onroerende goederen
Algemeen

66

Lijsten van eigendomstitels.
1934, 1936, 1939

67

Dossier betreffende de verkoop van eigendommen in Aarschot, Haacht, Herent, Heverlee, Kessel-Lo en Leuven.
1941-1942
1 katern

1 omslag

10

Aarschot

68

Dossier betreffende de heropbouw van het volkshuis in de Leuvensestraat.
1920-1923
1 pak
N.B. De plans werden overgebracht naar het departement Beeld en Geluid: inventarisnrs.
PL60-62 en PL525.

Haacht
69

Dossier betreffende de verkoop door de brouwerij Mena te Rotselaar van de
kelder onder de winkel in de Statiestraat.
1952
1 omslag

Heverlee

-

Plans betreffende het volkshuis en de winkel in de Naamsesteenweg.
1922
3 stukken
N.B. Overgebracht naar het departement Beeld en Geluid, inventarisnrs. PL877-879.

Leuven

70

Akte van verkoop van een huis in de Naamsestraat door Guililmus Cappellen
aan Guililmus Robberechts, verleden voor notaris Albertus Van Overstraeten
te Leuven. Grosse.
1876
1 katern

-

Plans betreffende het gebouwencomplex in de Mechelsestraat.
1901, 1905, 1907, 1921, 1922

42 stukken

N.B. Overgebracht naar het departement Beeld en Geluid, inventarisnrs. PL30-35, PL283,
PL313, PL821-836, PL862-863, PL866-871, PL880-892, PL894-898.

71

Dossier betreffende de huur en de aankoop van de brouwerij La Fleur d’Or
aan de commanditaire vennootschap J.F. Peeters en Cie.
1905-1909, 1913, 1920-1921
1 omslag

-

Plans betreffende de brouwerij La Fleur d’Or.
1908, 1909, 1921

20 stukken

Plan van het kolenmagazijn in de Fonteinstraat.
Z.d.

1 stuk

N.B. Overgebracht naar het departement Beeld en Geluid, inventarisnrs. PL290, PL801-820.

-

N.B. Overgebracht naar het departement Beeld en Geluid, inventarisnr. PL312.

72

Akte van verkoop van 2 huizen in de Parkstraat en de Naamsestraat door Alfred Robberechts, verleden door notaris Alphonse De Cooman te Leuven. Afschrift.
1920
1 katern

-

Plans betreffende Ons Huis in de Brusselsestraat.
1920-1921

5 stukken

N.B. Overgebracht naar het departement Beeld en Geluid, inventarisnrs. PL872-876.

11

-

Plans betreffende de voorgevels van de Tervuursestraat nr. 8.
1921

2 stukken

N.B. Overgebracht naar het departement Beeld en Geluid, inventarisnrs. PL899-900.

73

Brief van architect Vital Rosseels betreffende verbouwingswerken aan het
volkshuis in de Mechelsestraat.
1933
1 stuk

74

Akte van verkoop van Ons Huis, Brusselsestraat nr. 75, aan de Commissie van
Openbare Onderstand Leuven, verleden voor notaris Egide Van den Eynde te
Leuven. Afschrift.
1934
1 katern

75

Dossier betreffende de aankoop, verhuur en verkoop van het huis, Voorzorgstraat nr. 33.
1937-1938, 1941
1 omslag

76

Akte van verkoop van een huis, Voorzorgstraat nr. 104, aan Desiderius Godschalk te Langdorp, verleden voor notaris Fernand Gillis te Kessel-Lo. Afschrift.
1941
1 katern

-

Grondplan betreffende de verkoop van een gedeelte van het eigendom in de
Mechelsestraat aan de vzw Cesar De Paepe.
1954
1 stuk
N.B. Overgebracht naar het departement Beeld en Geluid, inventarisnr. PL902.

Tienen

77

Stukken betreffende de huur en de aankoop van een huis in de Kasseistraat aan
Theoderine Renaerts.
1904, 1911
1 omslag
N.B. Het plan van dit huis werd overgebracht naar het departement Beeld en Geluid, inventarisnr. PL838.

-

Plans betreffende de bakkerij en het volkshuis.
1904-1906, 1908 en z.d.

27 stukken

N.B. Overgebracht naar het departement Beeld en Geluid, inventarisnrs. PL837, PL839-861,
PL864.

78

Bestek voor de bouw van een bakkerij met aanhorigheden, door architect Herpoel.
1905
1 katern

79

Dossier betreffende de verkoop van bouwgrond in de Gilainstraat door het
echtpaar de Saint Hubert-Wezy uit Etterbeek aan de sm De Proletaar en de
Société Coopérative La Maison des Mutualistes.
1956
1 omslag

12

Verzekeringen

80

Lijsten met afgesloten verzekeringspolissen.
[1940]

1 omslag

Winkels en volkshuizen
81

Stukken betreffende de uitbating van het volkshuis in Haacht.
[ca 1923]

82

Pamflet betreffende de heropening van een kruidenierswinkel in Geetbets.
1936
1 stuk

83

Dossier betreffende de overname van het café in de Tiense Vest door het echtpaar Filé-Matheus.
1936-1937
1 omslag

84

Overeenkomst met Cecile Augustinus, waarin deze haar kruidenierswinkel in
Kessel-Lo overlaat aan De Proletaar.
1942
1 stuk

1 omslag

Leden / aandeelhouders

85

Aandeelhoudersregister 8.
1886-1904

1 deel

86

Lijsten met aandeelhouders op 15 maart 1940.
1940

1 omslag

87

Lidboek van Adolf Ferro. Gedrukt.
1921-1935

1 deel

Stukken betreffende de taakuitoefening
Kolenhandel

88

Briefwisseling met de Algemene Coöperatieve Vennootschap.
1938

1 omslag

Socio-culturele werking

89

8

Briefwisseling betreffende een reis voor de kinderen naar Parijs en de deelname aan een internationaal feest, georganiseerd door het Comité d’Entente des
groupes de Pupilles de la région Parisienne.
1913
1 omslag

Dit register bevat eveneens de oprichtingsakte uit 1887 en de wijzigingen aan de statuten uit 1888 en 1899.
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Documentatie
90

‘De 29e Internationale Dag’ : brochure over het doel en de werking van de
internationale en Belgische coöperatieve beweging.
[195-]
1 stuk
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