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Het “Bestuurlijk Memoriaal der Provincie Brabant” bevat voor het overgrote deel alleen maar dorre 
administratieve teksten die slechts weinig interesse opwekken. Heel soms vindt men toch iets dat de 
aandacht trekt. Zo publiceert gouverneur Vergote op 30 april 1897 een rondzendbrief van 23 april 
van minister van Binnenlandse Zaken en Onderwijs Frans Schollaert waarin die meldt dat 
hoofdinspecteur Van Blaeren te Doornik op het idee is gekomen de jongens van de lagere scholen in 
hun vrije tijd in de maanden mei en juni jacht te laten maken op meikevers, insecten die grote 
schade aanrichten zowel in het stadium van larve als volwassen. De resultaten waren zeer goed. 
Inderdaad, Van Blaeren kon vaststellen dat de jongens van de landelijke lagere scholen van zijn 
district in de maanden mei en juni 1896 12.329.587 meikevers vernietigd hebben (we beklagen de 
onderwijzers die dat hebben moeten tellen…). Ze vertegenwoordigden een gewicht van ongeveer 
10.000 kg (gelukkig moesten ze blijkbaar niet per stuk op een apothekersweegschaal gewogen 
worden!). Ze werden aangewend als meststof. Zoiets zou over het hele land moeten gebeuren. 
Daarom werd de medewerking bekomen van de Minister van Landbouw die een budget zal voorzien 
om een premie uit te keren aan de jongens die het meeste meikevers zullen aangebracht hebben. Er 
zal 100 fr. per district van een hoofdinspecteur beschikbaar zijn. De onderwijzers zullen op het einde 
van juni de staat opmaken met het aantal vernietigde meikevers per leerling.  

De jacht op de meikevers moet ’s morgens gebeuren; het volstaat de takken van de bomen of 
struiken te schudden met de hand of met een stok. De insecten worden best opgevangen op een 
linnen doek, en opgesloten in bussen of zakken, of potten in aardewerk, goed gesloten om ze te 
beletten eruit te kruipen. De onderwijzers mogen vrij beschikken over de meikevers die hun gebracht 
worden en kunnen er meststof van maken. Dat kan op volgende manieren: 
de insecten worden gedroogd en met zwavelzuur (als vitriool in de handel) besprenkeld, waardoor ze 
geweekt worden en hun schilden zelfs gedeeltelijk opgelost worden. Die bevatten chitine, een 
substantie waarin volgens M. Feligot 8,3 % stikstof. Daarna wordt de hoop bestrooid met mineraal 
fosfaat, waarvan een deel in contact met het zwavelzuur omgezet wordt in superfosfaat.  
Men kan de zak met insecten ook enkele ogenblikken in een vooraf verhitte oven zetten, of er 
ongebluste kalk bij doen. De gedroogde meikevers worden dan geplet en op de mest gestrooid.  

De hoofdinspecteurs moeten de onderwijzers onder hun gezag aanzetten de meikeverjacht te 
organiseren met de hulp van de leerlingen van goede wil van hun klassen. Ze moeten wel de kleine 
jagers op het hart drukken geen schade aan te richten aan bomen en struiken of aan bewerkte 
velden en tuinen. 

Dit artikel werd voor het MOT geschreven door Wim van der Elst die op vrijwillige basis het Bestuurlijk 
Memoriaal der Provincie Brabant doornam op zoek naar verhalen in verband met ons technisch 
verleden.  

 


