
V.B.01.  HET GEMEENTEBESTUUR 
 
 
   
De Franse revolutie betekende in meer dan één opzicht een to- tale 
breuk met het verleden. Op bestuurlijk gebied begon men na de 
definitieve verovering van het prins-bisdom Luik door de Franse 
Sansculotten (01) in 1794 een totaal ander bestuur kennen dan 
tijdens het Ancien Régime. De positieve kant van de Franse overheer-
sing mag nochtans niet uit het oog verloren worden. Immers heden 
ten dage nog vormen de instellingen van toen schering en inslag 
van de maatschappij. Een bewijs dat de basis welke in die tijd gelegd 
werd stevig, doordacht en doeltreffend was. 
 
De Fransen verdeelden het bezette land in negen departementen en 
bouwden een ambtenarenhiërarchie uit. In de plaats van een 
rechtspleging, die van gemeente tot gemeente verschilde, en soms 
met een juridische ongelijkheid, werd één recht uitgevaardigd, dat 
nu op alle staatsburgers toepasselijk was, zonder het on- derscheid 
van standen nog in aanmerking te nemen. Brustem be-hoorde tot het 
departement Beneden- of Nedermaas met Maastricht als hoofdplaats. 
Dit departement werd ingedeeld in 30 kantons 
(02). 
 
Breken met het verleden was tevens een beslissend heden laten 
aanvangen en zorgen voor een andere, misschien betere, toekomst. 
Geen wonder dat de revolutionairen ook een nieuwe tijdrekening en 
een nieuwe kalender met een ander week- en jaarritme wilden 
invoeren. Gedurende een zekere periode, nl. 11 jaren, 3 maanden 
en 10 dagen om precies te zijn, was een republikeinse kalender van 
kracht. Nieuwjaar viel op 22 sept., het begin van de om-wenteling.  
 
Sedert 16 nov. 1794 was het burgerlijk huwelijk ingesteld en de 
pijniging verboden. In de lente van 1795, nl. op 18 germinal, III 
voerde men het decimaal stelsel in. De Brustemnaren, die jaren 
nadien hun oude systemen en benamingen nog hanteerden, zullen wel 
gesakkerd hebben toen ze kennismaakten met andere lengten, gewich-
ten, oppervlakte- en inhoudsmaten. 
 
Op 01 okt. 1795 of 9 vendémiaire jaar IV werd door een decreet van 
de Conventie het Land van Luik, Stavelot, Malmedy, Logne, 
Henegouwen, het Doornikse, het Land van Namen en het merendeel van 
de gemeenten van Vlaanderen en Brabant bij Frankrijk gevoegd. De 
Brustemnaren werden nu eensklaps Franse 'citoyens'. 
 
In diezelfde maand werden de heerlijkheid, adel, gilden en de 
tienden afgeschaft. Bestuur, rechtspraak en wetgeving werden van 
elkaar gescheiden evenals Kerk en Staat. Het zegel- en 
re-gistratierecht werd ingevoerd op 06 dec. 1795 en op 17 juni 1796 
kwam de burgerlijke stand in zwang. Maar het was een vrouw nog niet 
toegelaten voogd te zijn of op te treden als wettige getuige bij 
een geboorte, huwelijk of overlijden. In november 1797 moest pastoor 
Stahl de parochieregisters aan het ge-meentebestuur afstaan. De 
'agent municipale' Jean-Leonard Coelmont begon nieuwe registers 
van de Burgerlijke Stand vanaf 22 september 1796 of 01 vendémiaire, 
V. Schuttersgilden werden als een gevaar voor de openbare veiligheid 
bestempeld en dus afgeschaft. De drossaard werd nu maire genoemd, 



de schepenbank werd de municipale raad en de burgemeester nam de 
taak van gemeenteontvanger op zich. 
 
Het 'Bureau de Bienfaisance' of het Weldadigheidsbureau zag het 
levenslicht op 27 nov. 1796. Het verving 'den ermen' of de 
Ar-menzorg. Er was nu ook voorzien dat er bedeling en verzorging 
van de arme lieden aan huis gebeurde. In 1797 kwamen er 
depar-tements-commissarissen, later de prefecten. De definitieve 
indeling van het departement werd vastgelegd op 16 maart 1802 (25 
ventôse, X). Er waren drie arrondissementen: Maastricht, Hasselt 
en Roermond en 23 vredegerechtskantons. 
 
Maar in oktober 1798 kwam er iets dat de bevolking in paniek joeg: 
alle ongehuwde mannen tussen 20 en 25 jaar werden vanaf 03 sept. 
1798 volgens de Franse militiewetten verplicht onder de wapens 
geroepen. Dit was natuurlijk voor onze boeren een zware bijkomende 
belasting. Men beroofde hen jarenlang van goedkope arbeidskrachten. 
 
Onmiddellijk ontstonden de 'Brigands': jonge boeren, die zoals de 
pastoors onderdoken om geen dienstplicht te moeten vervullen. De 
'Brigands' vernietigden belastingsdocumenten en 
conscrip-tielijsten en plunderden de gemeentekas. Maar ze werden 
reeds in december te Hasselt uitgeschakeld. Deze conscriptie duurde 
tot 1813. In 1814 werd de algemene dienstplicht verzacht tot een 
systeem van vrijwillige dienst, aangevuld door lotelingen en de 
mogelijkheid een 'remplaçant' te sturen. 
 
Enkele Brustemse soldaten vielen in verre landen, o.a. Guil-laume 
Grommen (Frankrijk, Gironde), Gilles Lemaire (hospitaal te Glogain) 
en François Strauven (hospitaal te Bremen, typhus). 
 
Er kwam een evenredige inkomensbelasting en het kadaster werd 
opgericht. Ook oorlogsbelasting en willekeurige opeisingen doken 
nog regelmatig op. 
 
De definitieve breuk met de feodale versnippering en het leven in 
een gecentraliseerde en goed georganiseerde eenheidsstaat was voor 
onze landelijke Vlaamsprekende bevolking wat te bruusk, om maar 
te zwijgen van de te ver doorgedreven verfransing van be-stuur en 
gerecht. 
 
Bij de vestiging van hun nieuw regime botsten de Fransen op zo een 
grote weerstand bij de bevolking, dat zij alleen konden rekenen 
op de steun van enkele collaborateurs. Dat was zo ook te Brustem. 
Men moest geen bemiddelde landbouwer meer zijn om een 
bestuursfunctie in handen te kunnen krijgen. 
 
In 1795 troffen we de 48-jarige Brustemnaar Lambert Bellis (03) 
aan als 'agent municipal' of dorpsmeester. Hij was 'arbijder' en 
zou in de Pipelstraat gewoond hebben, naast 'De Oude Pipel'. Volgens 
een titelblad van een register uit 1797 was hij toen nog 'agent'. 
Werd zijn medewerking met de bezetter niet goed aan-vaard door de 
bevolking? We weten het niet, maar in 1797 verliet hij Brustem en 
vestigde zich tijdelijk te Luik. 
De 21-jarige Jean-Arnold Moria stond eveneens in 1795 vermeld als 
'adjoint-au-maire' of assistent van de dorpsmeester. Hij huwde op 
25 oktober 1795 met Catharina-Elisabeth Van Boven, woonde op 
Kapelhof en stond in 1796 vermeld als landbouwer met drie knechten 



en een meid. Na de dood van Catharina-Elisabeth in 1804 trouwde 
hij met haar zuster Maria-Theresia. Hij kreeg acht kinderen. Zijn 
vader Gerard en zijn grootvader Jan waren land-bouwers en sedert 
jaren verknocht aan het verenigingsleven te Brustem. 
 
In 1797 werd de 19-jarige en nog ongehuwde Jean-Leonard Coel- mont 
'agent municipal'. Hij begon met de registers van de bur- gerlijke 
stand te herschrijven vanaf 01 vendémiaire, V, of 22 sept. 1796 
en ondertekende als 'adjoint-au-maire'. De handteke-ning van de 
maire, denkelijk iemand van buiten de gemeente, werd later 
bijgevoegd in een donkere inktkleur en is onleesbaar. Pas in mei 
1803 werd Coelmont officieel 'maire'. Jean-Leonard schreef, als 
ambtenaar van de burgerlijke stand, zijn eigen huwelijk met de 
molenaarsdochter Maria-Anna Lelièvre in het register op 22 
prairial, V of 11 juni 1797 en nogmaals een jaar later op 20.05.1798. 
Eigenaardig genoeg was de 'vicaire Schoonaerts', toen kapelaan te 
Brustem, zijn huwelijksgetuige. Hij ging bij zijn schoonmoeder op 
de watermolen wonen in de Steenbrugstraat aan de Hoogbeek. 
 
De Coelmonts waren sedert 1667 in dienst van het Brustems ge- 
meentelijk leven en stonden bekend als gerechtsbode en later als 
een welgestelde boerenfamilie die hun pachthof hadden tussen de 
Singel en de beek. 
 
In 1797 bekleedde de 44-jarige wagenmaker Joseph Lemaire (04), 
gehuwd met Maria-Catharina Steenbergen en wonend op de 
Dorp-sesteenweg, naast de Kapelsteeg, de functie van 'agent ende 
mai-re' en dit gelijktijdig met Lambert Bellis. Zoon Egide Lemaire 
overleed als 20-jarige militair in 1812 in het hospitaal te Glogain. 
 
In het jaar VI (sept.1797-sept.1798) werd kleermaker Jean Libens 
(05) 'adjoint municipal' van Jean-Leonard Coelmont. Hij werd 
afgezet in mei 1799 nadat 'Brigands' het tolkantoor op de 
Lui-kersteenweg gewapenderhand hadden geplunderd. 
 
Lambert Bellis noch Joseph Lemaire behoorden tot families die enige 
rol hadden gespeeld in het gemeentelijk leven in vorige eeuwen en 
zij konden evenmin door hun welstand of sociale po- sitie tot de 
bovenlaag van Brustem worden gerekend. Zij be- hoorden vermoedelijk 
tot de weinige Brustemnaren die zich enigszins aangesproken voelden 
door de nieuwe Franse revolutionaire 'vrijheidsideeën' of wilden 
misschien alleen enig voor- deel halen uit hun collaboratie. 
 
Van Jean-Arnold Moria en Jean-Leon-Leonard Coelmont kunnen we   
niet ontkennen dat hun familie tot de bovenlaag behoorde. Maire 
Coelmont was jong en met een jeugdige overmoed heeft hij 
onder-gedoken dienstweigeraars opgespoord, heeft hij rozenkrans-
bidders aangeklaagd, belastingen ingezameld en de wetten doen 
respec-teren. Daarnaast was hij molenaar-landbouwer en huisvader 
van een groot gezin.  
Op 26 juli 1803 kreeg Coelmont een brief van de perfect Pierre Loysel 
met de mededeling dat de Eerste Consul Napoleon op 30 juli 1803 
te Brustem zou passeren op zijn tocht naar Tongeren en Maastricht. 
De straten moesten zo goed mogelijk gereinigd en versierd worden 
en de koster zou tijdens de doortocht de klokken laten luiden. Er 
moesten ook zoveel mogelijk dorpelingen langs de weg staan. Bisschop 
Zaepffel had op zijn beurt de parochiepriester verwittigd om 
Napoleon goed te onthalen en zijn parochianen daarvoor op te 



trommelen. 
 
In 1804 werd te Brustem een gewestelijk belastingskantoor geopend. 
De 28-jarige Egide-Norbert Coelmont, broer van de maire, werd 
'précepteur à vie des contrebutions directes'. Hij woonde toen als 
schoonzoon op 'De Oude Pipel'. 
 
De Franse bezetter duidde ook een 'conseil municipal' aan. Uit 
de honderd meest belaste inwoners werden door de prefect zeven leden 
gekozen. Op 02 juni 1806 bestond deze 'conseil' uit: Lambert Bellis, 
Henri-Jacobus Bormans, Joseph Lammens (06), Gerard Moria, Henri 
Strauven (07), Pierre Sweldens en Godefroid Van Ormelingen (08). 
 
Op 30 dec. 1807 werd J.L.Coelmont 'maire actuel' doorgelicht. Hij 
had toen '6 enfants', waar wij er op dat ogenblik maar 4 telden, 
geboren in 1799, 1801, 1803 en 1806. Zijn 'fortune per-sonel' werd 
ingevuld en bedroeg 1.000 F (09). Als adjoint stond toen de 30-jarige 
'Loix Gerard, propriètaire' vermeld (10). Achter zijn naam werd 
echter 'non acceptant' (niet aanvaard) (09) ingevuld. 
 
Einde 1809, op 29 dec., werd Lambert Bellis opnieuw 'ad-
joint-au-maire' van maire Coelmont. Hij was nu 'cultivateur', bezat 
'2 enfants' en 60 F als 'fortune personel' (11). 
 
Na de Assemblée (1789-1791), het Comité de Salut Public (1791- 
1792), de Convention (1792-1795) en het Directoire (1795-1799) was 
Napoleon als een algemene verzuchting op 09 nov. 1799 (18 brumaire, 
VIII) met een staatsgreep aan de macht gekomen. 
 
Ook in onze gewesten begon na bepaalde tijd enige sympathie 
tegenover de Franse overheersing te ontstaan. Eens de gods-
dienstvrede afgesloten ging alles weer normaal. Zelfs de oproe- 
pingen bij het leger lokten geen actief verzet meer uit.  
 
In 1810 (12) troffen we als leden van de conseil municipal aan: 
Lambert Bellis, Jean Janssens (13), Joseph Lammens, Gerard Mo-ria, 
Willem Schoofs (14), Pierre Sweldens en Godefroid Van Or-melingen.  
 
Buiten Jean Janssens, die een inwijkeling uit Mechelen-Bovelingen 
was, maar met Maria-Agnes Sweldens was gehuwd en in de Geelstraat 
woonde, behoorden de meeste leden tot families, die ook in de vorige 
eeuw een belangrijke rol in de politiek had- den gespeeld. Er was 
dus duidelijk geen onderbreking in het plaatselijk bestuur en dit 
werd zo doorgetrokken tot aan de eer-ste wereldoorlog.  
 
Dit traditioneel en behoudsgezind karakter van de Brustemse 
gemeentepolitiek was vermoedelijk grotendeels te verklaren door 
het feit dat bij de Brustemnaren het gezond verstand primeerde en 
het beleid dikwijls van vader op zoon werd voortgezet. De raad 
bestond meestal uit landbouwers, die dus hun lot en dat van de 
gemeente liefst in eigen handen namen. Ze vertegenwoordigden echter 
een minderheid: zo was er Gerard Moria en zijn schoonzoon 
Henri-Jacobus Bormans, terwijl zoon Jean-Arnold Moria voor agent 
speelde. Godfroid Van Ormelingen was gehuwd met Ida Delaid, die 
meid was bij Pierre Sweldens; Jean Janssens was gehuwd met 
Maria-Agnes Sweldens, d.v. Petrus jr Sweldens-Roosen en Joseph 
Lammens was gehuwd met Maria-Catharina Sweldens, de zuster van 
Pierre Sweldens-Otten.  



 
De 'conseil municipal' had een kleine bevoegdheid en was voor- al 
adviserend: de leden hielden een debat over het verslag van de 
gemeentelijke inkomsten en uitgaven, ze regelden de verdeling van 
de noodzakelijke werken ten laste van de inwoners en ze 
be-raadslaagden over de gemeentelijke noden, over leningen, en 
op-centiemen (15). 
 
Indien een mandaat vijf jaar duurde, dan had Jean-Leonard Coelmont 
in 1813 twee mandaten van maire bekleed en vertegenwoordigde hij 
het Frans gezag reeds 16 jaar te Brustem. Hij werd opgevolgd door 
Pierre Sweldens, lid van de conseil, toen 50 jaar oud en ongehuwde 
landbouwer aan de Singel. Maar Coelmont, die van alle markten thuis 
was en denkelijk in onmin leefde met Pierre Sweldens, weigerde 
afstand te doen van zijn functie. Hij deed dit pas op 26 febr. 1814, 
toen de Saksische  troepen, die Napoleon te Leipzig op 16 okt. 1813 
versloegen, Brustem kwamen bevrijden. Hij vluchtte voor de 
volkswoede, terwijl zijn huis in de Steenbrugstraat, naast de 
watermolen, geplunderd werd en door vreemde soldaten bezet. 
 
Nu was Pierre Sweldens de maire. Op 18 juli 1814 kreeg hij een brief 
met de melding dat er een gouden Louis te verdienen was voor elke 
Franse deserteur, die hij kon aanwijzen. Maar een maire kon voor 
alles opdraaien, zo kwam veldwachter Jean Heusdens (16), hem op 
29 okt. 1814 om 5 uur 's morgens in zijn hoeve wekken omdat er een 
troep schapen onder toezicht van de herder, een zekere Otten, de 
jonge klaver aan het verorberen was op een land langs de 
Luikersteenweg, toebehorend aan Arnold Vandenhoven uit Schurhoven. 
 
Als 'adjoint-au-maire' fungeerde sedert 1814 Jean-Arnold Moria 
die ook in 1795 deze post had bekleed. Hij werd ook ambtenaar van 
de burgerlijke stand. 
 
In een brief van 12 mei 1816 kloeg maire Pierre Sweldens erover  
dat de raadsleden, die aangesteld waren tijdens het Frans be-wind, 
weigerden hun ontslag te geven. Op deze brief kwam een antwoord 
op 17 okt. 1816 met de mededeling dat hij de namen van de 
weerspannigen moest laten kennen. 
 
Pierre Sweldens bleef maire tot in 1818 toen we reeds onder het 
Hollands bewind stonden. In 1818 (17) was de gemeenteraad 
samengesteld uit: Lambert Bellis, Henri-Jacobus Bormans, Jean 
Janssens, Joseph Lammens, Gerard Moria, Henri Strauven en Go- de-
froid Van Ormelingen.  
Ze werden een laatste maal vernoemd bij een geschil tussen de 
gemeente Brustem en Eugene-Augustin Dewaha uit St-Truiden op 10 
juni 1818. Het handelde over een stuk grond in het Distel- broek, 
genaamd 'den Voorsten Dries'. Het goed was gelegen ten noorden van 
de nieuwe Tongersesteenweg en tussen de weg genaamd 'Uijle 
Bornstraete' en 'Weg naar de près d'ordingen'.  
 
Op een dag, 12 dec. 1814, waren twee dagloners uit Brustem, Bernard 
Nelis (18) en Jean Bers (19) er bomen aan het planten. Maire Sweldens 
beweerde dat het gemeentegrond was en de heer Dewaha antwoordde 
dat het bij zijn gebied hoorde. Landmeter Putzeys maakte een plan 
en deed de opmetingen. Het betrof een 'paturage' of weiland in twee 
delen, 25a en 23a groot. Op 10 juni 1818 sprak de rechtbank zich 
uit ten gunste van E.A.Dewaha. 



V.B.01.  Het Gemeentebestuur                  Bronnen. 
 
01.-Sansculotten: de Franse soldaten waren gekleed in de pro-   
    letarische lange broek en droegen dus de deftige culotte    
    of kuitbroek niet. 
02.-Louis Roppe.-'De Franse tijd', Limburg, jrg.24, 1955.1-2.   
03.-Bellis Lambert.-Br.17.02.1749-+23.02.1827, (78j). 
    -z.v. Hubert Bellis, arbeider, en Gertrudis Lambrechts. 
    -huwde met Joanna-Catharina Buysmans, ST.30.07.1746-+09.06. 
     1833, d.v. Jacobus Buysmans en Joanna-Maria Thielens.      
    -vader van:  
     -Jean-Lambert, ST.10.07.1777-+Rijkel 21.03.1852 (x Maria-  
      Elisabeth Briers, Br.25.02.1766-+18.09.1816, d.v.Sebas-   
      tiaan Briers en Johanna Daenen; xx 23.05.1818 Ide         
      Schoenaers, Rijkel 1782-+1858).               
     -Anna-Gertrude, ST.1779-+Br.18.01.1844, (x Michiel Knae-   
      pen, Ord.20.06.1768-+Br.14.12.1847).         
    -'agent municipal' 1795-1797;'adjoint-au-maire' 1810-1813   
    -arbeider, woonde in 1820 in de Pipelstraat, overleed in    
     1827 'in het huis van zijn schoonzoon Machiel Knaepen,     
     handwerker, digt bij de kerksteeg'. 
04.-Lemaire Joseph.- Kerkom 17.03.1753-+Br.17.01.1823, (70j). 
    -z.v. Hendrik Lemaire en Anna Robba, beiden + te Kerkom.    
    -huwde op 16.07.1786 met Maria-Catharina Steenbergen, Br.   
     1757-+01.12.1834, (d.v. Jan Steenbergen en Agnes Vande     
     Velde). 
    -vader van:  
     -Joannis, Br.25.11.1786.  
     -Joannis-Joseph, Br.21.01.1788.  
     -Henri, Br.08.07.1791.      
     -Egidius, Br.16.05.1792-+Glogain 20.05.1812,(mil.hos)      
     -Joannes-Joseph, Br.22.02.1793-+ST.18.03.1848 (hospitaal), 
      (x Jeanne Pauwels). Woonde in de Lenaertsstraat 125.      
     -Willem, Br.27.08.1795. 
     -Elisabeth, Br.30.11.1797.      
     -Thomas, Br.13.04.1798.         
     -Marie-Agnes, Br.12.01.1802-+08.06.1862, (60j). 
    -'agent municipal' in 1797, gelijktijdig met Lambert Bel-   
     lis; wagenmaker 'aen de bron'. 
05.-Libens Jean, senior.- 25.10.1755-+17.02.1838, (83j). 
    -z.v. Arnold Libens en Catharina Schoofs, Br.1718. 
    -huwde op 31.01.1779 met Maria-Christina Leemans, Br.1753-  
     +16.03.1824, (d.v. Jan Leemans, 1720-+1791, en Anna-Maria 
     Motmans,Br.1725-+30.11.1772,(47j),(x16.10.1745).           
    -vader van:  
     -Arnold, 01.06.1779.  
     -Joannes, jr, Borlo 01.06.1782-+24.06.1853 (x 03.10.1835   
      Martina Leemans, Br.07.05.1811-+29.09.1881, d.v. Hendrik  
      Leemans en  Anna-Catharina Schoofs).  
     -Johanna-Catharina, Br. 14.01.1786-+07.09.1841.  
     -Anna-Maria, Br.11.05.1790-+15.09.1817 (x Willem Butjens,  
      Br.1785).  



     -Maria-Gertrude, Br.15.01.1794-+04.06.1833, (39j).  
     -Joseph, Br.02.06.1797 (x 29.12.1815 Gertrude Steuckers,   
      wed. Daniel Briers), herder op de Singel. 
    -'adjoint-municipal' : jaar VI (sept.1797) tot mei 1799. 
    -deken van de St-Jorisgilde: 1780, 1785 en 1788-90. 
    -kleermaker en later handwerker aan de Beekkantweg. 
06.-Lammens Joseph-Antoine.- Br.18.04.1765-+03.03.1853, (88j). 
    -z.v. Cornelius Lammens en Maria-Elisabeth Lelièvre (x      
     20.04.1760), Lenaertsstraat.      
    -klz.v. Govaert Lammens en Schoofs Catharina (x 31.07.1729). 
    -aklz.v. Cornelius Lammens en Rega Maria (x juni 1698).     
    -huwde op 10.01.1790 met Maria-Catharina Sweldens, Br.O1    
     .05.1759-+30.01.1814, (5'j), d.v. Peter Sweldens jr.,      
     Br.1720-+1789 en Ida Loix, Br.1719-+1777). 
    -vader van:  
     -Cornelius, Br.09.10.1790-+ST.12.12.1875, (85j), (x Jeanne 
      Joachims, +ST.1849). Woonde Koestr.717 en Grote Markt 40.  
     -Petrus, Br.21.07.1793-+01.03.1829,(35j), (x 29.07.1820    
      Maria-Agnes Tesseur, Br.31.08.1796-+28.04.1843, die xx    
      Joseph Brugmans).  
     -Jan-Baptist, Br.24.10.1797, (x 21.09.1820 Anna-Elisabeth  
      Vrijdaghs, ST.Bautershoven-+Ord.16.10.1859, (54j). 
    -na het overlijden van zijn echtgenote huwde hij met Anna-  
     Catharina Vanheer, Hoep. 1780, wed. van Arnold Van Bil-    
     zen. Haar dochter, Marie-Catharina Van Bilzen,  Rijkel     
     1808, huwde met Joannes Van Boven. 
    -lid van de 'conseil municipal' van 1806 tot 1818. 
    -kuiper, herbergier en brouwer op de Tongersesteenweg. 
07.-Strauven Henri.- Br.22.08.1748-+06.11.1817, (69j). 
    -z.v. Laurent Strauven, 1718 en Maria-Gertrude Daenen.  
    -huwde met Maria-Barbara Moeyaerts, Gingelom 1762-+Br.26    
     .09.1815. 
    -vader van:  
     -Laurentius, Br.28.10.1778.      
     -Laurent, Br.18.03.1780-+13.09.1854, (x 1802 Joanna-Catha- 
      rina Van Ormelingen, Br.18.02.1776-+28.07.1832, d.v.      
      Simon Van Ormelingen en Catharina Peeters). 
     -Joseph, Br.13.03.1781.      
     -Anna-Maria, Br.16.05.1784. 
     -Henri, Br.23.11.1785. 
     -Marie, Br.1787.      
     -Gerard, Br.09.08.1788.      
     -Hubert, Br.28.12.1790, (x 09.02.1816 Marie-Thérèse        
      Hendrix, Kortenaken 1791).      
     -Andreas, Br.16.01.1793. 
     -Willem, Br.21.01.1797. 
08.-Van Ormelingen Godfroid.- Br.22.09.1765-+05.01.1820, (55j). 
    -z.v. Egide Van Ormelingen en Catharina Loix (d.v. Govaert  
     Loix en Gertrudis Schoofs), klz.v. Jan Van Ormelingen en   
     Johanna Stuykers.     
    -huwde op 12.07.1801 met Ida Delaid, Heks 16.09.1761-       
     +Br.08.03.1852, (91j),(d.v. François Delaid en Ida Wil-    



     mots). 
    -vader van:  
     -Maria-Catharina, Br.17.10.1801 (x 02.11.1827 Henri        
      Schoofs, radenmaker).  
     -Maria-Ida, Br.15.09.1804-23.02.1884, (79j) (x Pieter Van- 
      densavel).                
     -Marie-Anne-Agnes, Br.06.01.1807, (x 01.02.1837 Henri He-  
      laers).  
     -Jean, Br.1810.  
     -Jeanne-Gertrude, Br.17.07.1811-+29.03.1826, (14j). 
     -Marie-Anne, Br.31.01.1816.     
    -lid van de 'conseil municipal' van 1810 tot 1818. 
    -woonde in de Tomstraat; knecht bij Arnold Loix, meid bij 
     Pierre Sweldens. 
09.-R.A.Maastricht.-Frans archief nr.931 van 17.02.1808. 'Re-   
    nouvellement quinquennal des maires'. 
10.-Loix Gerard.- Br.26.12.1777. 
    -z.v. Willem Loix en Jeanne Moria, d.v. Jan Moria en Barbara 
     Adjudant.     
    -klz.v. Ludovicus Loix en Christina Lavé (x 04.09.1729).  
    -aklz.v. Louwis Loix en Gertrude Vanleeuw.(Oude Pipel 1722) 
    -op 30 dec. 1807 werd hij 'adjoint-au-maire' en bekend als  
     'propiétaire' en 30 j. Hij werd echter niet aanvaard. 
11.-R.A.Maastricht.-Frans archief nr.927 van 02.06.1806. 
    'Conseil municipal'. 
12.-Stevaux Kamiel.-'J.L. Coelmont, agent municipal en maire 
    te Brustem', in OLVL., jrg.30, 1975, blz.417 en 418. 
13.-Janssens Jean-Frans.-Mech.-Bov.08.02.1743-+Br.01.06.1824. 
    -z.v. Mathias Janssens en Genoveva Vranken. 
    -huwde op 02.05.1773 met Maria-Agnes Sweldens, Br.05.05.    
     1752-+22.03.1823, (d.v. Petrus jr. Sweldens, 1718-+1795, en 
     Margaretha Roosen, 1715-+1781). 
    -vader van:  
     -Mathias, Br.09.04.1774.  
     -Petrus, Br.19.03.1780-+24.06.1855, ongehuwd, (75j).  
     -Henri, Br.02.01.1795 (x 1822 Catharina Tachelet, Aalst   
      1788-+Br.01.07.1859.        
    -lid van de 'conseil municipal' van 1810 tot 1818. 
    -landbouwer in de Geelstraat. 
14.-Schoofs Willem.- Br.09.07.1743-+17.11.1815, 'den lange'(72j) 
    -z.v. Willem Schoofs jr. en Maria-Anna Daniels. 
    -huwde op 23.11.1766 met Anna-Gertrude Berebrouckx, Br.     
     11.03.1746-+27.01.1821, (d.v. Nicolaas Berebrouckx, +1750  
     en Catharina Stuykers 
    -vader van:  
     -Maria-Anna, Br.24.12.1767.      
     -Laurentius, Br.11.08.1770. 
     -Anna-Catharina, Br.17.12.1772.  
     -Gertrudis, Br.1774-+02.09.1840, 66j, ongehuwd.      
     -Maria-Catharine, Br.22.02.1777.      
     -Anna-Maria, Br.11.08.1779-+16.09.1865, (86j) (x 03.10.1798 
      Peter Vanderbemden,Br.20.08.1765-+18.02.1839, herbergier). 
     -Maria-Ida 05.05.1782 (x 27.11.1809 Jan-Arnold Dams, 



      kleermaker, 14.10.1780-+01.04.1854).  
     -Anna-Elisabeth, Br.12.11.1784-+07.07.1860, (75j) ongeh.  
     -Maria-Catharina, Br.26.03.1787-+07.11.1854, (67j) ongeh. 
     -Willem, Br.16.11.1789. 
     -Ludovicus, Br.15.10.1792.     
    -burgemeester in 1765, 1786-1789, 1791-1793. 
    -lid van de 'conseil communal' van 1810 tot 1815+.          
    -pachter, bezat in 1797 9,16 ha landbouwgrond. 
15.-Opcentiemen = percentsgewijze verhoging van de belasting.  
16.-Heusdens Jean.- Halle-Booienhoven 1758. 
    -gehuwd met Maria Vanmechelen. 
    -veldwachter te St-Truiden en te Brustem sedert 06.06.      
     1788 en afgezet te Brustem in 1819. 
17.-R.A.H.-Gemeente Brustem- nr.190. 
19.-Nelis Bruno-Bernard, Kozen. 
    -huwde te ST. met Anna-Margaretha Briers, Br.1768-+20.      
     11.1824, 'fileuse' (spinster), d.v. Daniel Briers en Maria- 
     Elisabeth Daniels (x 12.11.1763). 
    -vader van:  
     -Pierre-Jean, Br.1790.  
     -Anna-Maria, Br.1790 (x Pieter Machiels, 1787).  
     -François, Br.1798.  
     -Gertrude, Br.02.08.1801.  
     -Daniël, Br.07.06.1804.      
     -Gilles, Br.01.01.1808. 
     -Joes, Br.11.03.1810.  
    -woonde op de Luikersteenweg naast Philippe Romsée. 
20.-Bers Jean.- ST.04.06.1779-+Bautershoven 18.04.1855, (76j). 
    -z.v. Lambert Bers en Agnes Bottu uit Bautershoven.  
    -huwde te Brustem op 09.06.1805 met Maria-Agnes Medaerts,   
     Br.27.10.1783-+15.11.1843, d.v. Lambert Medaerts en Barbe  
     Vandensavel. 
    -vader van:  
     -Anna-Gertrude, Br.19.05.1805.      
     -Lambert, Br.04.08.1813-+20.01.1814, (5m). 
     -Gerard, Br.02.01.1815-+14.01.1815, (12d). 
     -Lambert, Br.17.02.1810, (x 15.07.1836 Elisabeth Smol-     
      ders, Br.13.10.1810-+1852, d.v. Henri-Mathias Smolders en 
      Anna-Catharina Stegen). 
    -woonde in 1843 'nevens den weg van Brusthem naer Rijkel'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


