
VI.C.07.    DE BELASTINGEN 
 
 
 
Op 12 juli 1821 werd de persoonlijke belasting ingevoerd. Voor deze 
fiscale aanslag werden 6 "objecten", of kentekens van so- ciaal 
aanzien, aan een heffing onderworpen: de huurwaarde van de betrokken 
woning, het aantal buitendeuren en vensters, de waarde van het 
meubilair, het aantal afzonderlijke haarden, het aantal dienstboden 
en het aantal luxepaarden. Zou deze belasting de oorzaak geweest 
zijn dat  zoveel huizen een toegemetselde venster bezitten? 
 
In 1823 kreeg het patentrecht met heelwat tarieven zijn definitief 
karakter. Het was een belasting op het recht een bedrijf te mogen 
uitoefenen, een soort van handelsregister. 
 
Brustem was de zetel van een kantoor voor het innen van de directe 
belastingen en accijnzen en dit sedert 1804. Egide-Norbert Coelmont 
was de gewestelijke belastingsontvanger. Na zijn overlijden op 26 
febr. 1825 werd in juli de 28-jarige Amand-Philip Droushout aange-
steld als ontvanger. Deze kwam zich in het dorp vestigen. Vanaf 
09 juni 1826 werd hij bijgestaan door de ongehuwde Brusselse 
ambtenaar Hendrik Lauwers, die op logement ging in "De Oude Barier" 
bij "aubergist" Jean Loix. Hij stond aangeschreven als "ambtenaar 
der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnzen". 
Daar logeerde ook Peter Debruyn, die stond ingeschreven als "com-
mis". 
 
Donderdag 25 jan. 1827 werd ambtenaar Paul-Dominic Reynaerds, een 
27-jarige Nederlander uit Heerlen, overgeplaatst van Borgloon naar 
Brustem. Hij bracht echtgenote Jeanne Nouwen en zijn twee kinderen 
mee en vestigde zich op de Tongersesteenweg naast Sebastiaan 
Herbots. 
 
Deze drie ambtenaren stonden vermeld op de "lijst der mannen in 
1826". Waarschijnlijk waren ze alle drie gelijktijdig in dienst. 
 
Op 29 maart 1828 huwde te Brustem Franciscus-Nikolaas Buijck, 
"ambtenaar der directe belastingen, in- en uitgaande regten en 
accijnzen" en geboren te Veurne, met de 25-jarige Reenelda Darons, 
wonend te Amstendam, maar geboren in het Gelderlandse Zutphen. Hij 
overleed op 10 mei 1829 te Linne (Roermond) en werd vervangen door 
Constantinus Delijker, die met vrouw en kind in "De Zwik" logeerde 
en er overleed. Op 01 april 1830 arriveerde een 52-jarige 
Luxemburger, Frans Lersik. Hij was "ambtenaar 3de classe voor de 
directe en indirecte belastingen" en vestigde zich te Brustem met 
zijn echtgenote Maria-Elisabeth Makey en hun vijf kinderen.  
 
Voor het schatten van Brustemse eigendommen werden "repartiteurs" 
of "zetters" aangesteld. In 1826 waren dat: Jean-Leonard Coelmont, 
49 jaar; Hendrik-Jacob Bormans, 60 jaar; Petrus Otten, 30 jaar; 
Philippe Dawans, 35 jaar en Simon Van Ormelingen, 58 jaar. 
 
 
 
 
 
 


